
SNP (z) – kolokwium zaliczeniowe: semestr zimowy 

1. Informacje o kolokwium. 

/z zasad zaliczenia/ 

Kolokwium zaliczeniowe zostanie przeprowadzone na 1. zajęciach w semestrze letnim                   

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 zimowym.  

Kolokwium będzie w sposób wszechstronny sprawdzało wiedzę nabytą przez studenta w 

trakcie zajęć. Kolokwium przeprowadzone będzie w formie imitującej egzamin, tj.  

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

odpowiedzi (20 pkt),  

b) 3 krótkich pytań opisowych (definicyjnych) – za każde do zdobycia od 2 do 4 pkt (łącznie 

10 pkt), 

c) jednego dłuższego pytania opisowego (10 pkt). 

Obecność na zajęciach, na których przeprowadzane jest kolokwium jest 

obowiązkowa. Każdemu studentowi przysługują dwa terminy zaliczenia kolokwium. Brak 

obecności będzie skutkował utratą pierwszego terminu. Jeżeli jednak student przedstawi 

usprawiedliwienie nieobecności (np. w postaci zwolnienia lekarskiego), to pierwszy termin może 

zostać mu przywrócony. 

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 II 

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

oceny pozytywnej na negatywną skutkuje niezaliczeniem kolokwium. Poprawa kolokwium z 

semestru zimowego odbywa się na specjalnie wyznaczonych konsultacjach na początku semestru 

letniego. Poprawa odbywa się w formie ustnej.  

Studenci, którzy nie stawili się na kolokwium w przewidzianym terminie i nie usprawiedliwili 

nieobecności tracą pierwszy termin i zdają kolokwium w formie pisemnej najpóźniej w ostatnim 

dniu przeznaczonym na poprawę kolokwium. W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej (2,0) 

studentom takim nie przysługuje prawo przystąpienia do poprawy.  

Niezaliczenie kolokwium skutkuje oceną niedostateczną za dany semestr niezależnie od 

pozostałej aktywności studenta na zajęciach. Niezaliczenie semestru zimowego nie jest 

równoznaczne z wystawieniem oceny niedostatecznej na koniec roku. Istnieje możliwość 

„nadrobienia” braków w semestrze letnim i uzyskania na koniec oceny pozytywnej. 

 

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 ewentualne dodatkowe materiały. 

 

3. Zakres materiału – obowiązują wszystkie treści poruszone na prezentacjach 

multimedialnych (z każdych zajęć jest odrębna prezentacja). 

 

4. Zakres materiału – obowiązują następujące przepisy: 

a) EKPC – art. 6; 

b) MPPOiP – art. 14; 

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

d) k.k. – art. 60 § 3 (przypomnieć sobie czym jest tzw. mały świadek koronny), art. 115 § 

11; 

e) k.p.k. – art. 1-107, 116-242, 298, 299, 303, 308 § 2, 311, 313, 325a; 

f) Ustawa o świadku koronnym (art. 1-13). 

 



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

wydaniem). 

a) Rozdział I. „Zagadnienia ogólne” – całość.  

b) Rozdział II. „Zasady procesu karnego”: 

 Pojęcie, klasyfikacja, systematyka, etc.- str. 114-132; 

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

 „Zasada skargowości” – str. 148-152; 

 „Zasada udziału czynnika społecznego w procesie karnym” – str. 152-155; 

 „Zasada samodzielności jurysdykcyjnej sądu karnego” – str. 155-158; 

 „Zasada obiektywizmu” – str. 158-161; 

 „Zasada szybkości” – str. 165-173; 

 „Zasada kontradyktoryjności i inkwizycyjności” – str. 173-177; 

 „Zasada prawdy materialnej” – str. 186-191; 

  „Zasada prawa do obrony” – str. 208-221. 

c) Rozdział III. „Warunki dopuszczalności procesu” (przesłanki procesowe) – 

całość. 

d) Rozdział IV. „Organy postępowania karnego” – całość. 

e) Rozdział V. „Strony, przedstawiciele procesowi, przedstawiciel społeczny oraz 

podmioty na prawach strony” – całość. 

f) Rozdział VI. „Czynności procesowe” – całość; 

g) Rozdział VII. „Dowody” – całość.  

 

 

 


