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Zagadnienia egzaminacyjne:  
 
1. 

a) Obowiązywanie prawa karnego procesowego w miejscu i czasie 

b) Odszkodowanie za niesłuszne ukaranie 

2. 

a) Pojęcie i systematyka zasad procesowych 

b) Wszczęcie postępowania przygotowawczego 

3. 

a) Zasada prawa do sądu 

b) Odmowa wszczęcia postępowania przygotowawczego 

4. 

a) Zasada niezawisłości sędziowskiej 

b) Formy postępowania przygotowawczego 

5. 

a) Zasada ścigania z urzędu oraz zasada legalizmu i oportunizm procesowy 

b) Dopuszczalność zażalenia 

6. 

a) Zasada skargowości 

b) Instytucja przedstawienia zarzutów 

7. 

a) Zasada prawdy i zasada swobodnej oceny dowodów 



  

 

 

 

Uniwersytet Śląski w Katowicach 
Wydział Prawa i Administracji 
ul. Bankowa 11b, 40-007 Katowice 
tel.: 32 359 20 60, e-mail: wpia@us.edu.pl 
 
 
www.us.edu.pl 

 

b) Proces wpadkowy 

8. 

a) Zasada bezpośredniości i zasada koncentracji materiału dowodowego 

b) Podstawy wznowienia postępowania zakończonego prawomocnym orzeczeniem sądu 

9. 

a) Zasada domniemania niewinności 

b) Podsłuch w procesie karnym 

10. 

a) Pojęcie i podział przesłanek procesowych 

b) Znaczenie kwalifikacji prawnej czynu w procesie karnym 

11. 

a) Pojęcie i podział immunitetów w procesie karnym 

b) Wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym orzeczeniem sądu 

12. 

a) Właściwość sądu 

b) Wyrok łączny 

13. 

a) Pojęcie i rodzaje stron procesowych 

b) Rola sądu w postępowaniu przygotowawczym 

14. 

a) Oskarżyciel publiczny 

b) Postępowanie zażaleniowe 

15. 

a) Pokrzywdzony i jego rola w procesie karnym 

b) Warunkowe umorzenie postępowania karnego 

16. 

a) Obrońca i pełnomocnik w procesie karnym 
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b) Rozprawa apelacyjna 

17. 

a) Oskarżony i jego sytuacja prawna w procesie karnym 

b) Kasacja podmiotów z art. 521 k.p.k. 

18 – zestaw wyłączony 

19.  

a) Zakazy dowodzenia 

b) Wymogi formalne skargi odwoławczej i jej cofnięcie 

20. 

a) Przedmiot dowodzenia 

b) Kasacja strony 

21. 

a) Zakazy stosowania niedopuszczalnych metod dowodzenia i zakazy wykorzystania 
dowodów 

b) Postępowanie nakazowe 

22. 

a) Świadek – pojęcie, jego znaczenie oraz badanie świadka 

b) Pytania prawne i ich rozstrzyganie 

23. 

a) Badanie stanu poczytalności oskarżonego 

b) Postępowanie ponowne 

24. 

a) Obowiązek dowodzenia 

b) Bezwzględne przyczyny odwoławcze 

25. 

a) Terminy procesowe 

b) Mediacja, skazanie bez rozprawy oraz dobrowolne poddanie się odpowiedzialności 

26. 
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a) Decyzje procesowe i ich rodzaje 

b) Akt oskarżenia, jego formy i funkcje 

27. 

a) Tryb wydawania orzeczeń 

b) Nadzór prokuratora nad postępowaniem przygotowawczym 

28. 

a) Prawomocność orzeczeń 

b) Kontrola aktu oskarżenia oraz sprawy przed rozprawą 

29. 

a) Pojęcie i systematyka środków przymusu 

b) Względne przyczyny odwoławcze 

30. 

a) Tymczasowe aresztowanie 

b) Przewód sądowy w sądzie pierwszej instancji 

31. 

a) Zawieszenie postępowania karnego 

b) Kierunek środka odwoławczego 

32. 

a) Orzekanie w procesie karnym w przedmiocie roszczeń wynikających z popełnionego 
przestępstwa 

b) Środki zaskarżenia (pojęcie, cechy, system) 

 
 


