
SNP (z) – kolokwium zaliczeniowe: semestr letni 

1. Informacje o kolokwium. 

Kolokwium zaliczeniowe zostanie przeprowadzone na przedostatnich zajęciach w semestrze 

letnim (dnia 07.06.2020r.) i będzie obejmowało materiał omówiony na zajęciach przez 

prowadzącego oraz ewentualnie dodatkowe treści przez niego wskazane. Celem jest sprawdzenie 

wiedzy dotyczącej zagadnień z zakresu postępowania karnego omówionych w semestrze letnim.  

Kolokwium będzie w sposób wszechstronny sprawdzało wiedzę nabytą przez studenta w 

trakcie zajęć. Ze względu na specyficzną sytuację związaną z koronawirusem, za zgodą 

grupy kolokwium odbędzie się poprzez Microsoft Forms i będzie miało następującą 

formę:  

a) testu obejmującego 20-25 pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru z 3 wariantami 

odpowiedzi (20-25 pkt), czas 25-30 minut; 

b) przekrojowego kazusu z materiału omówionego w semestrze letnim – wymagane będzie 

zwrócenie uwagi na uchybienia/udzielenie odpowiedzi na zadane pytania (15-20 pkt); 

czas 45-60 minut; 

łączna ilość punktów do zdobycia będzie w przedziale 40-45 punktów; 

c) *dodatkowe pytanie z zakresu semestru zimowego – tylko dla osób, które uzyskały ocenę 

ndst (2,0 lub 2+) z semestru zimowego – ze względu na specyficzną sytuację wymagana 

będzie odpowiedź ustna (indywidualnie ustalony termin). 

Udział w kolokwium jest obowiązkowy. Każdemu studentowi przysługują dwa terminy 

zaliczenia kolokwium. Brak przystąpienia będzie skutkował utratą pierwszego terminu. Jeżeli 

jednak student przedstawi usprawiedliwienie nieobecności (np. w postaci zwolnienia lekarskiego), 

to pierwszy termin może zostać mu przywrócony. 

Proszę pamiętać, że jeśli nie klikną Państwo „prześlij” w wyznaczonym terminie nie 

otrzymam Państwa odpowiedzi, a za daną część kolokwium otrzymają Państwo 0 

punktów! 

Kolokwium oceniane będzie według następującej skali: 

100% - 91% bdb (5,0); 

90% - 81% db+ (4,5); 



80% -71% db (4,0); 

70% - 61% dst+ (3,5); 

60% - 51% dst (3,0); 

50% - 0% ndst (2,0) 

Poprawiać można każdą ocenę poza bardzo dobrą (5,0). W przypadku uzyskania w drugim 

terminie odmiennej oceny (lepszej lub gorszej) tylko ona będzie brana pod uwagę. Poprawienie 

oceny pozytywnej na negatywną skutkuje niezaliczeniem kolokwium.  

Poprawa kolokwium odbędzie się 13 lub 14 czerwca 2020r. – dokładny termin zostanie 

ustalony z grupą. Poprawa będzie w takiej samej formie jak I termin.  

Studenci z przywróconym pierwszym terminem kolokwium bądź ci, którzy nie stawili się na 

pierwszy termin i nie usprawiedliwili nieobecności zdają kolokwium w terminie poprawkowym. 

Poza szczególnie uzasadnionymi wypadkami, termin poprawkowy jest ostatnią 

możliwością zaliczenia kolokwium. 

Niezaliczenie kolokwium skutkuje oceną niedostateczną z zajęć niezależnie od 

pozostałej aktywności studenta na zajęciach. 

Zaliczenie kolokwium nie zwalnia studenta z konieczności uczestniczenia w dalszych 

zajęciach (chyba że nie wykorzystał dopuszczalnej, jednej nieobecności). 

Po dniu 14 czerwca 2020r. zaliczenie kolokwium, a tym samym ćwiczeń, nie będzie już 

możliwe (poza szczególnie uzasadnionym wypadkami).  

2. Zakres materiału wyznaczony jest przez treści poruszone na zajęciach, umieszczone na 

prezentacjach multimedialnych z zajęć, wskazane przez prowadzącego przepisy prawne 

oraz treści z podręcznika i dodatkowe materiały. 

3. Zakres materiału – obowiązują wszystkie treści poruszone na prezentacjach 

multimedialnych, począwszy od prezentacji ZSP zajęcia nr 8-9. Ewentualne 

wyłączenia zostaną wskazane w trakcie zajęć oraz drogą mailową.  

4. Zakres materiału – obowiązują następujące przepisy: 

a) EKPC – art. 5, 6, 13; 

b) MPPOiP – art. 9 i 14; 



c) Konstytucja RP – art. 7, 10, 31, 42, 45, 51 ust. 4, 87, 173-183; 

d) k.k. – art. 66, 67, 85, 93a, 115 § 11 i § 21; 

e) k.p.k. – art. 1-23a, 24-91b, 108-115, 243-539f, 549-577; 

f) prawo o ustroju sądów powszechnych – art. 48-51; 

g) ustawa o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu 

przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i 

postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (tzw. ustawa o skardze na 

przewlekłość postępowania) – w zakresie dotyczącym postępowania karnego.  

 

5. Zakres materiału – podręcznik (nazwy rozdziałów i numery stron zgodnie z drugim 

wydaniem). 

a) Rozdział II. „Zasady procesu karnego”: 

• „Zasada legalizmu i oportunizmu” – str. 133-140; 

• „Zasada działania z urzędu” – str. 141-147oraz 161-164; 

• „Zasada skargowości” – str. 148-152; 

• „Zasada jawności i tajności” – str. 177-183; 

• „Zasada ustności i pisemności” – str. 183-184; 

• „Zasada instancyjności” – str. 184-186; 

• „Zasada bezpośredniości” – str. 191-193; 

•  „Zasada swobodnej oceny dowodów” – str. 193-200; 

• „Zasada domniemania niewinności” – str. 200-206; 

• „Zasada in dubio pro reo” – str. 206-208; 

• „Rzetelny proces karny” – str. 222-226. 

 

b) Rozdział VIII. „Środki przymusu” – całość. 

c) Rozdział IX. „Postępowanie przygotowawcze” – całość. 

d) Rozdział X. „Postępowanie przed sądem pierwszej instancji” – całość. 

e) Rozdział XI. „Zwyczajne środki zaskarżenia” – całość. 



f) Rozdział XII. „Postępowania szczególne” – całość. 

g) Rozdział XIII. „Nadzwyczajne środki zaskarżenia” – str. 771-792 i str. 804-808 

(czyli obowiązuje: kasacja i skarga na wyrok sądu odwoławczego; nie 

obowiązuje: wznowienie postępowania i skarga nadzwyczajna). 

h) Rozdział XIV. „Postępowania następcze” – całość.  

 

6. Zakres materiału – obowiązują również inne materiały umieszczone w materiałach 

dydaktycznych (np. wykazy najważniejszych tez z orzecznictwa).  

 

Proszę zwrócić uwagę, że obowiązuje Państwa także zagadnienie uczestników procesu karnego, 

ale tylko przepisy, tj. art. 24-91b k.p.k. 

Nie będę wymagał od Państwa znajomości zagadnień związanych z wznowieniem 

postępowania i skargą nadzwyczajną. Pod kątem egzaminu proszę zapytać się dr 

Nowickiego czy będzie to wymagane, w szczególności skarga nadzwyczajna. Tak czy 

inaczej – prezentacja z tych zagadnień również zostanie Państwu udostępniona. 

Nie obowiązują też zagadnienia dotyczące postępowania karnego w sprawach 

międzynarodowych oraz kosztów procesu. 

 


