Pytania – Administracja – studia pierwszego stopnia
Prawo karne
1. Kto może być podmiotem przestępstwa? Jak kształtuje się odpowiedzialność
nieletnich?
2. Omów istotę kary ograniczenia wolności.
3. Omów uprzywilejowane typy zabójstwa
4. Scharakteryzuj przestępstwo kradzieży.
5. Omów przestępstwa przeciwko osobie funkcjonariusza publicznego i wykonywaniu
przez niego obowiązków
6. Podaj pełna definicje przestępstwa i scharakteryzuj jego elementy.
7. Na czym polega usiłowanie popełnienia czynu zabronionego? Kiedy zachodzi
uchylenie karalności usiłowania.?
8. Przedstaw granice wiekowe i warunki odpowiedzialności karnej.
9. Przedstaw istotę podżegania i zasady odpowiedzialności za tę formę popełnienia
przestępstwa.
10. Omów istotę czynu ciągłego i ciągu przestępstw. Jak kształtuje się odpowiedzialność
w przypadku zastosowania tych konstrukcji?
11. Omów podstawowe zasady prawa karnego
12 Przedstaw obowiązywanie ustawy karnej w czasie
13. Jak się określa czas i miejsce popełnienia czynu zabronionego. Jakie są tego
konsekwencje?
14. Przedstaw etapy realizacji przestępstwa
15. Omów sprawcze formy popełnienia przestępstwa
16. Omów niesprawcze formy popełnienia przestępstwa
17. Wyjaśnij pojęcie i cele kary
18. Kara grzywny
19. Kara pozbawienia wolności i dożywotniego pozbawienia wolności. Dyrektywy jej
wymiaru
20. Przepadek jako środek karny
21. Warunkowe umorzenie postępowania karnego
22. nadzwyczajne złagodzenie kary
23. Recydywa, jej rodzaje i konsekwencje
24. Sprzedajność i przekupstwo
25. Okoliczności wyłączające i umniejszające winę sprawcy
26. Obrona konieczna, jej struktura i przekroczenie granic
27. Stan wyższej konieczności, jej struktura i przekroczenie granic

28. Niepoczytalność całkowita i ograniczona. Konsekwencje prawne
29. Społeczna szkodliwość czynu jako element definicji przestępstwa.
30. Przygotowanie w formie personalnej i rzeczowej
31. Warunkowe zawieszenie wykonania kary
32. Ogólne dyrektywy wymiaru kary
33. Omów pojecie przedmiotu przestępstwa i pojęcie przedmiotu czynności
wykonawczej
34. Scharakteryzuj istotę tzw. błędu co do faktu
35. Scharakteryzuj istotę tzw. błędu co do prawa
36. Zakres podmiotowy i przedmiotowy zakazu prowadzenia pojazdów
37. Występek o charakterze chuligańskim
38. Środki zabezpieczające
39. Przedawnienie
40 Zatarcie skazania

Pytania – Administracja – studia drugiego stopnia
Prawo karne
1. Omów zasadę nullum crimen sine lege

2. Przedstaw zależność miedzy wiekiem sprawcy a przypisaniem winy
3. Omów stronę podmiotową przestępstwa
4. Przedstaw istotę typów kwalifikowanych przez następstwo
5. Przedstaw charakter prawny czynu ciągłego
6. przedstaw podmiotowe oraz przedmiotowe znamiona przygotowania
7. Omów istotę kary ograniczenia wolności.
8. Przedstaw kwalifikowane typy zabójstwa
9. Scharakteryzuj przestępstwo kradzieży
10. Omów przestępstwa przeciwko osobie funkcjonariusza publicznego i wykonywaniu przez
niego obowiązków

11. Podaj pełną definicje przestępstwa i scharakteryzuj jego elementy.
12. Na czym polega usiłowanie popełnienia czynu zabronionego? Kiedy zachodzi uchylenie
karalności usiłowania.?
13. Przedstaw istotę podżegania i zasady odpowiedzialności za tę formę popełnienia

przestępstwa.
14. Omów istotę czynu ciągłego i ciągu przestępstw. Jak kształtuje się odpowiedzialność
w przypadku zastosowania tych konstrukcji?
15. Omów podstawowe zasady prawa karnego
16. Przedstaw obowiązywanie ustawy karnej w czasie i w miejscu

17. Przedstaw etapy realizacji przestępstwa
18. Omów sprawcze (wykonawcze i niewykonacze) formy popełnienia przestępstwa
19. Omów niesprawcze formy popełnienia przestępstwa
20. Wyjaśnij pojęcie i cele kary
21. Kara grzywny
22. Kara pozbawienia wolności i dożywotniego pozbawienia wolności. Dyrektywy jej
wymiaru
23. Przepadek jako środek karny
24. Warunkowe umorzenie postępowania karnego
25. Nadzwyczajne złagodzenie kary
26. Recydywa, jej rodzaje i konsekwencje
27. Sprzedajność i przekupstwo
28. Okoliczności wyłączające i umniejszające winę sprawcy
29. Obrona konieczna, jej struktura i przekroczenie granic
30. Stan wyższej konieczności, jej struktura i przekroczenie granic
31. Niepoczytalność całkowita i ograniczona. Konsekwencje prawne
32. Społeczna szkodliwość czynu jako element definicji przestępstwa.
33. Przygotowanie w formie personalnej i rzeczowej
34. Warunkowe zawieszenie wykonania kary
35. Ogólne dyrektywy wymiaru kary
36. Omów pojecie przedmiotu przestępstwa i pojęcie przedmiotu czynności
wykonawczej
37. Scharakteryzuj istotę tzw. błędu co do faktu
38. Scharakteryzuj istotę tzw. błędu co do prawa
39. Zakres podmiotowy i przedmiotowy zakazu prowadzenia pojazdów
40. Występek o charakterze chuligańskim
41. Środki zabezpieczające
42. Przedawnienie
43 Zatarcie skazania
44. Środek karny pozbawienia praw publicznych
45. Grzywna kumulatywna

