
11.  Zgodnie  z  Kodeksem  postępowania  karnego,  na  odmowę 
przyjęcia przez sąd powództwa cywilnego (adhezyjnego):
A. przysługuje zażalenie każdej ze stron,
B. przysługuje zażalenie pokrzywdzonemu,
C. nie przysługuje zażalenie.

12. Zgodnie z Kodeksem postępowania karnego, w postępowaniu 
przygotowawczym, jeżeli  wymaga tego  dobro postępowania 
przygotowawczego, prokurator, w szczególnie uzasadnionych 
wypadkach,  może  zastrzec  kontrolę  korespondencji 
tymczasowo aresztowanego podejrzanego z jego obrońcą, ale 
zastrzeżenie to:
A. może  być  dokonane  dopiero  po  upływie  14  dni  od  dnia 

tymczasowego aresztowania podejrzanego,
B. nie  może  być  dokonane  po  upływie  14  dni  od  dnia 

tymczasowego aresztowania podejrzanego,
C. nie może być dokonane wcześniej niż po upływie 7 dni od 

dnia tymczasowego aresztowania podejrzanego.

13. Zgodnie z Kodeksem postępowania karnego, jeżeli oskarżony 
jest niewidomy, to w postępowaniu karnym:
A. musi  mieć  obrońcę,  ale  tylko  wtedy,  gdy  zarzucono  mu 

popełnienie zbrodni,
B. musi mieć obrońcę i to niezależnie od tego, czy zarzucono 

mu popełnienie zbrodni, czy też popełnienie występku,
C. nie musi mieć obrońcy.

14. Zgodnie z Kodeksem postępowania karnego, w dochodzeniu 
prowadzonym  przeciwko  podejrzanemu,  który  nie  jest 
tymczasowo aresztowany:
A. wymagane  jest  wydanie  postanowienia  o  zamknięciu 

dochodzenia,
B. wymagane  jest  sporządzenie  postanowienia  o 

przedstawieniu zarzutów,
C. nie  jest  wymagane  sporządzenie  postanowienia  o 

przedstawieniu  zarzutów  oraz  wydanie  postanowienia  o 
zamknięciu dochodzenia.

15. Zgodnie  z  Kodeksem  postępowania  karnego,  jeżeli 
okoliczności popełnienia przestępstwa nie budzą wątpliwości, 
a  postawa  oskarżonego  wskazuje,  że  cele  postępowania 
zostaną  osiągnięte,  prokurator  może  dołączyć  do  aktu 
oskarżenia  wniosek  o  wydanie  wyroku  i  orzeczenie 
uzgodnionych  z  oskarżonym  kar  lub  innych  środków 
przewidzianych  w  Kodeksie  karnym  za  przypisane  mu 
przestępstwo, bez przeprowadzenia rozprawy:
A. za  każde  przestępstwo,  za  wyjątkiem zbrodni  zagrożonej 

karą dożywotniego pozbawienia wolności,
B. za każdy występek,
C. tylko za występek zagrożony karą nieprzekraczającą 10 lat 

pozbawienia wolności.

16. Zgodnie z Kodeksem postępowania karnego, w postępowaniu 
zwyczajnym,  pomiędzy  doręczeniem  zawiadomienia  a 
terminem rozprawy głównej powinno upłynąć co najmniej 7 
dni;  w  razie  niezachowania  tego  terminu  w  stosunku  do 
oskarżonego lub jego obrońcy rozprawa ulega odroczeniu na 
ich wniosek zgłoszony:
A. przed rozpoczęciem przewodu sądowego,
B. po rozpoczęciu przewodu sądowego,
C. po złożeniu na tej rozprawie wyjaśnień przez oskarżonego.

17. Zgodnie  z  Kodeksem  postępowania  karnego,  na  rozprawie 
toczącej  się  w postępowaniu  zwyczajnym,  dane  dotyczące 
osoby  oskarżonego  oraz  wyniki  wywiadu  środowiskowego 
uznaje się za ujawnione bez odczytywania; należy je jednak 
odczytać na żądanie:
A. pokrzywdzonego lub jego pełnomocnika,
B. oskarżonego lub jego obrońcy,
C. prokuratora.

18. Zgodnie  z  Kodeksem  postępowania  karnego,  jeżeli  na 
podstawie okoliczności, które wyszły na jaw w toku rozprawy, 
oskarżyciel zarzucił oskarżonemu inny czyn oprócz objętego 
aktem  oskarżenia  i  nie  zachodzi  konieczność 
przeprowadzenia  postępowania  przygotowawczego  co  do 

nowego czynu, sąd:
A. na wniosek prokuratora rozpoznaje nowe oskarżenie na tej 

samej rozprawie; zgoda oskarżonego nie jest wymagana,
B. może  za  zgodą  pokrzywdzonego  rozpoznać  nowe 

oskarżenie na tej samej rozprawie; zgoda oskarżonego nie 
jest wymagana,

C. może za zgodą oskarżonego rozpoznać nowe oskarżenie na 
tej samej rozprawie.

19. Zgodnie z Kodeksem postępowania karnego, od wydanego w 
toku  postępowania  odwoławczego  postanowienia  sądu  o 
nałożeniu kary porządkowej:
A. nie przysługuje zażalenie,
B. przysługuje zażalenie do sądu wyższego rzędu,
C. przysługuje  zażalenie  do  innego  równorzędnego  składu 

sądu odwoławczego.

20. Zgodnie z Kodeksem postępowania karnego, jeżeli przyjęcie 
środka  odwoławczego  nastąpiło  na  skutek  niezasadnego 
przywrócenia terminu, sąd odwoławczy:
A. pozostawia bez rozpoznania przyjęty środek odwoławczy,
B. odrzuca przyjęty środek odwoławczy,
C. oddala przyjęty środek odwoławczy.

21. Zgodnie z Kodeksem postępowania karnego, w postępowaniu 
w  sprawach  z  oskarżenia  prywatnego,  niestawiennictwo 
oskarżyciela prywatnego i jego pełnomocnika na posiedzenie 
pojednawcze bez usprawiedliwionej przyczyny uważa się za:
A. brak  woli  pojednania  z  oskarżonym;  w  takim  wypadku 

prowadzący  posiedzenie  kieruje  sprawę  na  rozprawę 
główną,

B. zgodę  na  pojednanie  z  oskarżonym;  w  takim  wypadku 
prowadzący posiedzenie umarza warunkowo postępowanie,

C. odstąpienie od oskarżenia; w takim wypadku prowadzący 
posiedzenie postępowanie umarza.

22. Zgodnie  z  Kodeksem  postępowania  karnego,  wyrok 
nakazowy:
A. może nie zawierać uzasadnienia,
B. nie może zawierać uzasadnienia,
C. musi zawierać uzasadnienie.

23. Zgodnie  z  Kodeksem  postępowania  karnego,  postępowanie 
przyspieszone  prowadzi  się  również  w  razie  potrzeby 
przerwania rozprawy; łączny czas zarządzonych przerw nie 
może przekroczyć:
A. 7 dni,
B. 10 dni,
C. 14 dni.

24. Zgodnie  z  Kodeksem  postępowania  karnego,  w  kwestii 
wznowienia  postępowania,  jeżeli  prezes  sądu  lub  sąd  nie 
postanowi inaczej, sąd orzeka: 
A. na rozprawie,
B. na posiedzeniu przy udziale stron,
C. na posiedzeniu bez udziału stron.
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