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I.III. PRAWO 

1. Prawo cywilne i rodzinne 

2. Prawo karne 

Wymogi podstawy programowej: 

– podział i zasady prawa cywilnego 

– osoba fizyczna a osoba prawna 

– zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych 

– odpowiedzialność cywilna 

– postępowanie cywilne 

– orzeczenia sądowe 

– środki odwoławcze 

– małżeństwo jako instytucja prawna 

– warunki i skutki zawarcia małżeństwa 

– ustanie małżeństwa (rozwód) i separacja 

– małżeństwo a konkubinat 

– władza rodzicielska 

– prawa i obowiązki dzieci 

– podstawowe pojęcia i zasady prawa karnego 

– odpowiedzialność karna 

– uczestnicy postępowania karnego 

– naczelne zasady postępowania karnego 

– postępowanie przygotowawcze 

– postępowanie główne 

– postępowanie odwoławcze – apelacja 

– kasacja 

– przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego i prywatnego 

– kary i środki karne 

– prawa przysługujące ofierze, oskarżonemu i świadkowi 



 

Zadanie 1.  

Przepisy prawne z kodeksów obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej 

Przepis 1.  

Karami są: 1) areszt; 2) ograniczenie wolności; 3) grzywna; 4) nagana. 

Przepis 2.  

Kara nie może być zastosowana po upływie 2 tygodni od powzięcia wiadomości o naruszeniu 
obowiązku pracowniczego i po upływie 3 miesięcy od dopuszczenia się tego naruszenia. 

Przepis 3.  

Sąd wymierza karę za usiłowanie w granicach zagrożenia przewidzianego dla danego 
przestępstwa. 

Dz.U. […], nr 12, poz. 114, z późn. zm.; Dz.U. […], nr 24, poz. 141, z późn. zm.; 

Dz.U. […], nr 88, poz. 553, z późn. zm. (stan prawny na 5 marca 2019 r.). 

Do każdego przepisu prawnego dopisz nazwę kodeksu, w którym został on zamieszczony. 

Przepis 1. – ………...………………………..………………………………………...……….. 

Przepis 2. – ………...………………………..………………………………………...……….. 

Przepis 3. – ………...………………………..………………………………………...……….. 

 

Zadanie 2.  

Oceń, czy poniższe informacje są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli informacja jest prawdziwa, 
albo F – jeśli jest fałszywa. 

1. W procesie cywilnym, jeżeli obie strony dojdą do porozumienia i poczynią ustępstwa, 
może dojść do podpisania ugody sądowej bez wydania wyroku. P/F 

2. W przewodzie sądowym procesu karnego mogą brać udział, obok stron procesowych, 
również świadkowie i biegli. P/F 

3. Środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania stosuje prokurator na 
wniosek sądu pierwszej instancji. P/F 

 


