a.
b.
c.
d.
e.

1
Karą w kodeksie wykroczeń nie jest:
nagana
grzywna
areszt
ograniczenie wolności
pozbawienie wolności

a.
b.
c.
d.

Odpowiedź: e.

2
Na zasadach określanych w ustawie
kodeks wykroczeń odpowiada ten, kto
popełnia czyn zabroniony po
ukończeniu lat:
18
17
16
15
Odpowiedź: b.

a.
b.
c.
d.

3
Co do zasady grzywnę wymierza się w
wysokości:
od 20 do 5000 zł
od 20 do 3000 zł
od 10 do 5000 zł
od 50 do 5000 zł

Odpowiedź: a.
6

4
Kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym
wybrykiem zakłóca spokój, porządek
publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje
zgorszenie w miejscu publicznym, podlega
karze aresztu, ograniczenia wolności albo
grzywny.

5
Gerwazy P. lat 14 – harcerz – namówił Protazego G. lat 17
do zakłócenia ciszy nocnej o godz. 1:00 poprzez użycie
syreny alarmowej w centrum miasta. Gerwazemu P. jako
podżegaczowi oraz Protazemu G. można zarzucić
popełnienie wykroczenia z art. 51 k.w.
a.
b.

a.

prawda

c.

b.

fałsz

d.

Odpowiedź: a.

Gerwazy P. i Protazy G. mogą zostać ukarani karą aresztu, ograniczenia
wolności albo grzywny
Gerwazy P. i Protazy G. mogą zostać ukarani karą grzywny
Gerwazy P. może zostać ukarany karą aresztu, ograniczenia wolności
albo grzywny
Protazy G. może zostać ukarany karą aresztu, ograniczenia wolności albo
grzywny
Odpowiedź: d.

Gerwazy P. lat 20 – wędrownik – wpadł na pomysł aby podczas nocnej zbiórki
filmowej opuści na chwilę harcówkę i pójdzie wykąpać się do miejskiej
zabytkowej fontanny. Podzielił się tym planem z Protazym G. lat 18, którego
poprosił o podwiezienie samochodem na miejski rynek. Gerwazy P., ignorując
zakaz kąpieli, dokonał uroczystej ablucji w zabytkowej fontannie, co zostało
uwiecznione na zdjęciach. Wychodząc z fontanny został spostrzeżony przez
parol policji.
a.
Gerwazy P. i Protazy G. mogą zostać ukarani karą grzywny do 250 zł lub
nagany
b.
Gerwazy P. może zostać ukarany karą grzywny do 250 zł lub nagany
c.

Protazy G. może zostać ukarany karą grzywny do 250 zł lub nagany

d.

Gerwazy P. i Protazy G. mogą zostać ukarani karą grzywny

e.

Gerwazy P. może zostać ukarany karą grzywny

f.

Protazy G. może zostać ukarany karą grzywny
Odpowiedź: a.

7

8

Komendant Hufca Protazy G. lat 32 zorganizował w lokalnym
centrum handlowym zbiórkę publiczną, podczas której kwestowali
harcerze. Jeden z darczyńców sprawdziwszy na portalu
http://zbiorki.gov.pl, odkrył, ze harcerze nie prowadzą żadnej
zbiórki ofiar. Zatroskany darczyńca zawiadomił policję. Protazemu
G. można ukarać:

9

Komendant Szczep Protazy G. lat 22 rozwiesił na osiedlu
plakaty informujące o zbiórkach gromad i drużyn z jego
szczepu. Plakaty zostały również umieszczone w
miejscach do tego nieprzeznaczonych. Komendant
Szczepu może zostać ukarany:

Gerwazy P. lat 14 wraz z Protazym G. lat 13 po zbiórce
harcerskiej postanowili pójść na pobliski most nad
autostradą. Chłopcy postanowili rzucać małymi
kamykami w przejeżdżające samochody. Gerwazy P. i
Protazy G. mogą zostać ukarani:

a.

karą grzywny

a.

karą grzywny

a.

karą grzywny

b.

karą grzywny lub nagany

b.

karą grzywny lub nagany

b.

karą aresztu

c.

nie można ukarać ponieważ nie zbierał środków dla siebie, a dla
organizacji społecznej

c.

karą ograniczenia wolności

c.

karą ograniczenia wolności

d.

karą ograniczenia wolności lub grzywny

d.

karą aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny

Odpowiedź: d.

e.

nie mogą zostać ukarani

Odpowiedź: a.

Odpowiedź: e.

10
Protazy G. lat 19 – drużynowy gromady zuchowej
– dopuścił do sytuacji kiedy zuch Gerwazy P. lat 6
przebywał bez opieki na drodze publicznej.
Drużynowy podlega karze:
a.

nagany

b.

grzywny

c.

grzywny lub nagany

d.

nie podlega karze ze względu na nieumyślność
Odpowiedź: c.

11
Prowadzący samochód osobowy
Protazy G. lat 21 zauczestniczył w
wypadku drogowy. Bał się udzielić
pomocy ofierze wypadku. Czy skutkiem
takiego wykroczenia będzie orzeczenie
zakazu prowadzenia pojazdów?
a. tak
b. nie
Odpowiedź: a.

13

a.

wykroczenie i może zostać ukarany karą aresztu,
ograniczenia wolności lub grzywny

a.

Kto kradnie lub przywłaszcza sobie cudzą rzecz
ruchomą, podlega karze aresztu, ograniczenia
wolności albo grzywny w przypadku jeżeli jej
wartość nie przekracza:
¼ minimalnego wynagrodzenia

b.

½ minimalnego wynagrodzenia

b.

przestępstwo i może zostać ukarany karą
pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5

c.

400 zł

d.

500 zł

odpowiedź a i b są prawdopodobne

e.

600 zł

Odpowiedź: c.

b.

c.
d.

grzywny

c.

grzywny lub nagany

d.

nie podlega karze ze względu na nieumyślność
Odpowiedź: c.

15
Oboźny Protazy G. lat 19 podczas obozu, udał się do
lasu. Ze składu drewna pobrał on bezprawnie 10
żerdzi drewna. Protazy G. dopuścił się:
a.

wykroczenia, jeżeli wartość drewna nie przekracza ¼
minimalnego wynagrodzenia

b.

wykroczenia, jeżeli wartość drewna nie przekracza ½
minimalnego wynagrodzenia

c.

wykroczenia, jeżeli długość żerdzi nie przekraczała 3,5 m
Odpowiedź: a.

17

tylko Protazy G. może zostać ukarany karą aresztu,
ograniczenia wolności albo grzywny
Gerwazy P. i Protazy G. mogą zostać ukarani na postawie art.
124 k.w.
inna odpowiedź jest prawidłowa

18

Kto w ciągu tygodnia od dnia znalezienia cudzej
rzeczy albo przybłąkania się cudzego zwierzęcia nie
zawiadomi o tym organu Policji lub innego organu
państwowego albo w inny właściwy sposób nie
poszukuje posiadacza, podlega karze grzywny do
500 złotych albo karze nagany.

Kto ze złośliwości uniemożliwia korzystanie z urządzeń
przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności
uszkadza lub usuwa oznaczenie nazwy miejscowości, ulicy, placu
lub nieruchomości podlega karze aresztu, ograniczenia wolności
albo grzywny, dodatkowo można orzec obowiązek zapłaty
równowartości wyrządzonej szkody albo obowiązek przywrócenia
do stanu poprzedniego.

a.

prawda

a.

prawda

b.

fałsz

b.

fałsz

Gerwazy P. lat 17 nakłonił Protazego G. lat 18, aby ten dokonał
uszkodzenia urządzenia MP3 należącego do Tadeusza Z. lat
17. Protazy G. dokonał uszkodzenia.
tylko Gerwazy P. jako podżegacz może zostać ukarany karą
aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny

Odpowiedź: c.

nagany

b.

Odpowiedź: a.

16

a.

a.

14

Protazy G. lat 17 – uczestnik obozu – dokonał
przywłaszenia cudzej rzeczy ruchomej w postaci
telefonu komórkowego. Protazy G. popełnił:

c.

12
Protazy G. lat 19 – drużynowy gromady zuchowej –
dopuścił do sytuacji kiedy zuch Gerwazy P. lat 6
przebywał bez opieki w miejscu niebezpiecznym dla
zdrowia ze względu nasz szkodliwe opary.
Drużynowy podlega karze:

Odpowiedź: b.

Odpowiedź: a.

19
Kto na terenach przeznaczonych do użytku
publicznego niszczy lub uszkadza roślinność albo na
terenach przeznaczonych do użytku publicznego
depcze trawnik lub zieleniec w miejscach innych niż
wyznaczone dla celów rekreacji przez właściwego
zarządcę terenu, podlega karze grzywny do 500
złotych albo karze nagany.
a.

prawda

b.

fałsz
Odpowiedź: b.

20
Kto zanieczyszcza lub zaśmieca miejsca
dostępne dla publiczności, a w
szczególności drogę, ulicę, plac, ogród,
trawnik lub zieleniec, podlega karze
grzywny do 50 złotych albo karze
nagany.
a. prawda
b. fałsz
Odpowiedź: b.

