
	

 

KLASA II LO PO SP                             LUTY 
WOS (ZAKRES PODSTAWOWY)             

 
Postępowanie karne 

- zasady prawa karnego 
- etapy postępowania karnego 
- uczestnicy postępowania karnego 
- rozprawa w procesie karnym 

 

Prawo administracyjne  

- cechy charakterystyczne prawa administracyjnego 
- pojęcia z zakresu prawa administracyjnego 
- administracja publiczna 
- akty, decyzje i postanowienia administracyjne 
- postępowanie administracyjne 
- skarga administracyjna 

 

1. Przyporządkuj podanym definicjom odpowiednie pojęcia z zakresu prawa karnego.  
 

A. Czyn społecznie szkodliwy, za którego popełnienie grozi kara aresztu do 30 dni, 
ograniczenia wolności w wymiarze 1 miesiąca, grzywny do 5000 zł lub nagany. 

B. Zachodzi wtedy, gdy sprawca popełnia czyn zabroniony, ale w sposób niezamierzony, 
z powodu niezachowania należytej ostrożności. 

C. Przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności nie krótszą niż trzy lata. 

1. zbrodnia   2. występek   3. wina nieumyślna   4. kontratyp   5. wykroczenie 

A – ...........  B – ...........  C – ........... 

 

2. Zgodnie z Kodeksem karnym, na zasadach określonych w tym kodeksie, odpowiada: 

a. ten, kto popełnia czyn zabroniony po ukończeniu 17 lat, ale w przypadku niektórych 
przestępstw może również odpowiadać ten, kto dopuścił się ich po ukończeniu 14 lat
  

b. ten, kto popełnia czyn zabroniony po ukończeniu 17 lat, ale w przypadku niektórych 
przestępstw może również odpowiadać ten, kto dopuścił się ich po ukończeniu 15 lat
   

c. ten, kto popełnia czyn zabroniony po ukończeniu 16 lat, ale w przypadku niektórych 
przestępstw może również odpowiadać ten, kto dopuścił się ich po ukończeniu 15 lat 
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3. Przeczytaj fragment tekstu źródłowego, a następnie wykonaj polecenie. 

O jednej ze stron w postępowaniu karnym 

Pokrzywdzony może działać jako jedna ze stron w sprawach o przestępstwa ścigane  
z oskarżenia publicznego obok oskarżyciela publicznego lub zamiast niego.  
W związku z tym przysługują mu przed sądem prawa strony: może zgłaszać własne 
wnioski dowodowe, zadawać pytania osobom przesłuchiwanym, a także wnosić środki 
odwoławcze od orzeczeń sądu. Podczas rozprawy zajmuje miejsce przed stołem 
sędziowskim po prawej stronie, obok prokuratora. 

Podaj nazwę strony postępowania karnego, która została opisana w tekście źródłowym. 

................................................................................................................................................. 

 

4. Na podstawie fragmentów Kodeksu postępowania administracyjnego rozstrzygnij, 
które zdania są prawdziwe, a które – fałszywe. W tabeli obok każdego zdania wpisz 
odpowiednio prawda lub fałsz. 
 
Art. 128. Odwołanie nie wymaga szczegółowego uzasadnienia. Wystarczy, jeżeli z odwołania 
wynika, że strona nie jest zadowolona z wydanej decyzji. Przepisy szczególne mogą ustalać 
inne wymogi co do treści odwołania. 

Art. 129. § 1. Odwołanie wnosi się do właściwego organu odwoławczego za pośrednictwem  
                       organu, który wydał decyzję. 

§ 2. Odwołanie wnosi się w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji 
stronie,  
a gdy decyzja została ogłoszona ustnie – od dnia jej ogłoszenia stronie. 

§ 3. Przepisy szczególne mogą przewidywać inne terminy do wniesienia odwołania. 

Art. 130. § 1. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu. 

§ 2. Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji. 

§ 3. Przepisów § 1 i 2 nie stosuje się w przypadkach, gdy: 

1) decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności (art. 108), 
2) decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu z mocy ustawy. 

§ 4. Ponadto decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia  
       odwołania, gdy jest zgodna z żądaniem wszystkich stron. 

 Prawda/Fałsz 
A. Odwołanie od decyzji wojewody wnosi się do właściwego organu za 
pośrednictwem wojewody. 

 

B. Odwołanie wymaga szczegółowego uzasadnienia, o ile wymagają tego 
przepisy szczególne. 

 

C. Gdy decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności, jej 
wykonanie zostaje wstrzymane w momencie wniesienia odwołania. 
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5. Postępowanie administracyjne oznacza: 

a. organy administracji publicznej związane z rozstrzygnięciem indywidualnej sprawy  
i wydaniem decyzji administracyjnej (aktu administracyjnego) 

b. strukturę organów administracji publicznej związany z rozstrzygnięciem indywidualnej 
sprawy i wydaniem decyzji administracyjnej (aktu administracyjnego) 

c. tryb działania organów administracji publicznej związany z rozstrzygnięciem 
indywidualnej sprawy i wydaniem decyzji administracyjnej (aktu administracyjnego) 
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