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1. Kto jest autorem słów:
„Prawo karne materialne określa przestępstwa i wymierza za nie kary, prawo karne procesowe –
reguły według których należy postępować przy ściganiu przestępstw, natomiast na pytania jak
zostają popełniane przestępstwa, jak bada się i ustala, że przestępstwo popełniono, ... odpowiada
kryminalistyka”,
a) Jan Sehn
b) Hans Gross
c) Alfons Bertillon.
2. Biuro Pinkertona – prywatna agencja detektywistyczna została założona w 1851 r. w:
a) Wlk. Brytanii
b) Stanach Zjednoczonych
c) Holandii
3. Uzupełnij zdanie wyrażające istotę zasady szczególnej ostrożności wnioskowania w oparciu o
poszlaki, – to co zdarza się zwykle, ....... ............................... ......... .............................
4. Pierwszym państwem w którym wprowadzono rejestrację daktyloskopijną była:
a) Francja
b) Anglia
c) Argentyna
5. W procesie karnym, inaczej niż w procesie cywilnym, dowodem może być tylko opinia
kategoryczna:
a) tak
b) nie
c) zależy od rodzaju ekspertyzy.
6. Okoliczności negatywne to:
ślady wskazujące na podejrzanego
ślady wykluczające obecność podejrzanego
brak śladów.
7. Według nowego kodeksu postępowania karnego łączna liczba osób niezbędnych do okazania to:
a) 3
b) 4
c) 5
8. Celem konfrontacji jest:
a) usunięcie sprzeczności
b) wskazanie sprzeczności
c) wyjaśnienie sprzeczności.
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9. Odtworzenie zdarzenia jest:
a) formą eksperymentu kryminalistycznego
b) celem eksperymentu kryminalistycznego
c) przesłanką eksperymentu kryminalistycznego.
10. Nowy kodeks postępowania karnego
a) wprowadza samoistną podstawę prawną i definiuje wizję lokalną
b) nie wymienia takiej czynności dowodowej
c) wymienia wizję lokalną jako szczególną formę oględzin.
11. „Zeznanie ślepe” to:
a) zeznanie, w którym świadek podaje nie to, co sam w pełni spostrzegł, ale co w kontekście z
treścią spostrzeżenia wydaje mu się logiczne i oczywiste.
b) zeznanie świadka, który nie był w ogóle obecny przy zdarzeniu a został „podstawiony” w celu
wprowadzenia w błąd organu procesowego i skierowanie sprawy na błędny trop,
c) zeznanie, w którym dominują konfabulacje, jest ono charakterystyczne dla osób
z patologicznymi zaburzeniami pamięci.

12. Metoda reductio ab absurdum, to metoda:
a) weryfikacji wersji kryminalistycznych,
b) przesłuchania podejrzanego,
c) wnioskowania w oparciu o fakty uboczne.
13. Krytyczne nastawienie osoby przesłuchiwanej do otoczenia
a) zmniejsza podatność na sugestie,
b) zwiększa podatność na sugestie,
c) jest bez znaczenia,
14. Według nowego kodeksu postępowania karnego biegły uczestniczący w przesłuchaniu
a) nie ma prawa bezpośredniego zadawania pytań osobie przesłuchiwanej,
b) ma prawo, i organ przesłuchujący nie może go w tym zakresie ograniczać,
c) ma takie prawo, chyba, że organ przesłuchujący zarządzi inaczej,
15. W którym z pytań tkwi zarzut winy:
a) dlaczego tam stałeś,
b) z jakiego powodu tam stałeś,
c) dlaczego ty też tam stałeś.
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16. Niestałość zeznań świadka,
a) zawsze przemawia za ich wiarygodnością,
b) zawsze wyklucza ich wiarygodność,
c) niekiedy przemawia za ich wiarygodnością.
17. O tym, czy ślad kryminalistyczny nadaje się do identyfikacji rozstrzyga
a) osoba kierująca oględzinami
b) uczestniczący w oględzinach specjalista,
c) opracowujący opinię biegły.
18. Czy specjalny pies tropiący może być wykorzystany w identyfikacji zapachu człowieka;
a) tak
b) nie
c) tak, ale tylko wtedy, kiedy nie uczestniczył w tropieniu osoby, której zapach jest przedmiotem
identyfikacji.
19. W przypadku śladu traseologicznego pozostawionego przez hamowane koło pojazdu odległości
pomiędzy odwzorowanymi szczegółami rzeźby bieżnika;
a) ulegają skróceniu,
b) nie ulegają zmianie,
c) ulegają wydłużeniu.
20. Badanie elektrograficzne przeprowadza się celem:
a) ujawnienia śladów zwarcia instalacji elektrycznej,
b) wykrycia śladów metalu na skórze ludzkiej,
c) określenia przewodnictwa skórno-galwanicznego.

21. Elektrowybuch (wybuch elektryczny) to;
a) wybuch spowodowany gwałtownym przepływem prądu ,
b) wybuch materiału wybuchowego inicjowany zapalnikiem elektrycznym,
c) wybuch mieszaniny powietrzno-gazowej spowodowany iskrzeniem instalacji elektrycznej.
22. Test z luminolem służy ujawnianiu śladów
a) osmoleń powystrzałowych,
b) krwi
c) pochodnych morfiny
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23. Kategoryczne potwierdzenie kontaktu osoby z bronią palną uzyskujemy ujawniając obecność na
jej skórze cząstek
a) ołowiu, żelaza, związków nitrowych,
b) ołowiu, żelaza i piornionu rtęci,
c) ołowiu, baru, antymonu.
24. Większe niebezpieczeństwo wybuchu stwarzają gazy:
a) cięższe od powietrza,
b) lżejsze od powietrza,
c) nie ma to znaczenia.
25. Znalezienie ilu cech wspólnych na śladzie dowodowym i porównawczym wymagane jest w
ramach ekspertyzy chejloskopijnej dla identyfikacji indywidualnej:
a) 7
b) 12
c) 14
26. Doskonałe zamaskowanie pisma ręcznego
a) jest niemożliwe
b) jest możliwe
c) jest możliwe, ale tylko w przypadku osób leworęcznych.
27. Przedmiotem gantiskopii są badania identyfikacyjne
a) śladów małżowiny usznej,
b) śladów rękawiczek,
c) śladów grzbietowej części palców dłoni.
28. W formule daktyloskopijnej za pomocą oznaczeń literowych (O, E. I, U, N) określa się:
a) palce na których znajdują się wzory wirowe,
b) typy wzorów linii papilarnych,
c) liczbę linii papilarnych przecinających linię Galtona.

29. Aplazja to;
a) zaburzenia wymowy,
b) braki listewek skórnych na powierzchni palców dłoni i stóp,
c) zaburzenia pamięci odtwórczej.

4

Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna
IV TURNIEJ WIEDZY KRYMINALISTYCZNEJ
Kraków, 25–27 marca 1998 r.

30. Biegłemu wykonującemu ekspertyzę pisma ręcznego należy przekazać;
a) oryginalne dokumenty stanowiące materiał dowodowy oraz porównawczy,
b) kserokopie po warunkiem zapewnienia wysokiej jakości odbitek i protokolarnego ich
sporządzenia,
c) można przekazać kserokopie materiału dowodowego pod warunkami jak w pkt b, natomiast
materiał porównawczy musi być oryginalny, uzyskany w sposób wskazany przez biegłego.
31. Fotografia rozwinięta to:
a) fotografia przy użyciu obiektywu szerokokątnego,
b) fotografia będąca odwrotnością panoramy okrężnej,
c) fotografia obrazu uzyskanego przy pomocy mikroskopu porównawczego.
32. W przypadku wielokrotnego rykoszetu fizykochemiczne badanie pocisku umożliwiają:
a) identyfikację pierwszego przedmiotu, z którym miał kontakt rykoszetujący pocisk,
b) identyfikację ostatniego przedmiotu, z którym zetknął się rykoszytujący pocisk,
c) identyfikację wszystkich przedmiotów, od których odbijał się pocisk.
33. termin „siła perkusyjna” służy określeniu:
a) energii promieniowania przenikliwego,
b) siły wybuchu wojskowych i górniczych materiałów wybuchowych,
c) energii pocisku wystrzelonego z broni palnej.
34. Ujawnianie śladów linii papilarnych za pomocą tonerów kserograficznych możliwe jest:
a) na wszystkich podłożach,
b) tylko na papierze,
c) tylko na podłożach, które nie przewodzą prądu elektrycznego.
35. Termin „donośnik” oznacza;
a) element broni palnej,
b) rodzaj sygnału akustycznego uwzględniany w badaniach fonoskopijnych,
c) urządzenie ułatwiające nielegalne wejście do systemu komputerowego (hacking).
36. W przypadku użycia amunicji śrutowej do broni o lufach gładkich, większej średnicy
wystrzelonego śrutu odpowiada:
a) większy zasięg i rozrzut wiązki śrutu,
b) mniejszy zasięg i mniejszy rozrzut,
c) większy zasięg i mniejszy rozrzut.

5

Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna
IV TURNIEJ WIEDZY KRYMINALISTYCZNEJ
Kraków, 25–27 marca 1998 r.

37. Stwierdzony w trakcie badań mechanoskopijnych brak pełnej zgodności cech narzędzia
odwzorowanych na materiale dowodowym z odpowiadającymi im cechami na materiale
porównawczym,
a) wyklucza możliwość identyfikacji indywidualnej i grupowej narzędzia,
b) nie wyklucza możliwości identyfikacji indywidualnej i grupowej narzędzia,
c) wyklucza możliwość identyfikacji indywidualnej, umożliwia jedynie identyfikację grupową
narzędzia.
38. Dla ustalenia, czy szyba okienna została wybita od zewnętrznej, czy wewnętrznej strony
rozstrzygające znaczenie ma:
a) przebieg pęknięć promienistych,
b) obraz krawędzi odłamków szkła,
c) rozmieszczenie odłamków szkła.

39. C r a c k to:
a) mieszanina kokainy z alkoholem,
b) mieszanina kokainy z kwaśnym węglanem sodu,
c) mieszanina kodeiny i tebainy.

40. H a s z y s z to:
a) rozdrobnione w postaci sproszkowanej lub krajanki liście górnych pędów konopi indyjskiej,
b) otrzymywany przez tłoczenie górnych pędów dojrzałych konopi olejek,
c) żywica z włosków kwiatostanów konopi.
41. Według Södermana i O. Connella samozapalenie siana nie może wystąpić przed upływem:
a) 2 – 3
b) 8 – 10
c) 21 – 28
dni od chwili złożenia w stogu.
42. Metoda metalizacji próżniowej służy do:
a) ujawniania mikrośladów powystrzałowych,
b) wykrywanie mikrowłókien,
c) ujawnienie śladów linii papilarnych.
43. I n f r a s k o p to urządzenie wykorzystujące
a) promieniowanie nadfioletowe,
b) promieniowanie gamma,
c) promieniowanie podczerwone.
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44. P e n t r y t to:
a) element rysunku linii papilarnych dłoni,
b) rodzaj materiału wybuchowego,
c) jeden z produktów suchej destylacji węgla.
45. Litera „A”, jest znakiem:
a) jednogrammowym
b) dwugrammowym
c) trzygrammowym
46. Ślad spodów obuwia w postaci wgłębienia pozostaje na wykładzinie dywanowej:
a) od kilkudziesięciu sekund do kilku minut,
b) od kilku minut do kilkunastu godzin,
c) od kilku godzin do kilkunastu dni.
47. Różnorodne badania empiryczne i praktyczne wykazały, że:
a) istnieją metody pozwalające na określenie wieku dokumentu w sensie absolutnym, oraz
względnym,
b) tylko w sensie względnym,
c) tylko w sensie absolutnym.
48. Co w gwarze przestępczej oznaczają wyrazy „dźwignia”, „na dźwignię”:
a) kradzież kieszonkową w tłoku przy wejściu do środka lokomocji,
b) sposób wyłamania drzwi do mieszkania w przypadku kradzieży z włamaniem,
c) sposób otwarcia kasy pancernej.
49. Inwigilacja to zespół czynności operacyjno-rozpoznawczych, których zasadniczym celem jest:
a) ujawnienie wszystkich okoliczności popełnionego przestępstwa, zabezpieczenie informacji i
źródeł informacji,
b) niedopuszczenie do popełnienia przestępstwa,
c) stymulowanie poczynań przeciwnika w pożądanym kierunku.
50. Czy dla celów identyfikacyjnych zabezpieczenie śladów śliny na ciele osoby pokrzywdzonej:
a) jest przydatne,
b) nie jest przydatne z uwagi na specyficzne podłoże,
c) jest przydatne, ale tylko na zwłokach.
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