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XIV TURNIEJ WIEDZY KRYMINALISTYCZNEJ
Kraków, 28 - 30 maja 2008 roku

1.

J. Bednarski trafił do historii polskiej kryminalistyki jako:
a/ Autor wydanej
kryminalistyki"

w

1935r.

książki

"Zarys

najważniejszych

zasad

b/ Pierwszy redaktor naczelny a zarazem faktyczny twórca periodyku
"Problemy Kryminalistyki"
c/ Konstruktor oprogramowania umożliwiającego odtworzenie
pocisku bezpośrednio w czasie oględzin miejsca zdarzenia
2.

toru lotu

Kryterium wartości diagnostycznej, czyli znany lub potencjalny poziom
błędu ekspertyzy kryminalistycznej, pozwala na ujawnienie błędu:
a/ wyłącznie fałszywie pozytywnego
b/ wyłącznie fałszywie negatywnego
c/ zarówno fałszywie pozytywnego, jak i fałszywie negatywnego

3.

Analiza kwalifikacyjna jest pojęciem charakterystycznym dla procesu
opiniowania i polega na:
a/ ocenie materiału porównawczego przekazanemu ekspertowi przez organ
procesowy
b/ stanowi etap końcowy procesu
analizy toksykologicznej i polega na
wyosabnianiu substancji obcej z materiału biologicznego czyli tzw.
ksenobiotyku
c/ jest procesem selekcji materiału dowodowego ujawnionego w wyniku
oględzin miejsca zdarzenia dla potrzeb profilowania osobowości nieznanego
sprawcy

4.

Pozytywny wniosek stanowczy, czyli opinia kategoryczna w ekspertyzie
pismoznawczej:
a/ nie jest w ogóle możliwy, gdyż w tego rodzaju ekspertyzach możliwe są
tylko pozytywne wnioski probalibilistyczne
b/ jest możliwy nawet wówczas, gdy w badanym materiale stwierdzone
wytłumaczalne różnice
c/ jest możliwy tylko wówczas, gdy w badanym materiale stwierdzono
dostateczną ilość cech zgodnych i żadnej różnicy
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5.

Prozopologiczna forma portretu pamięciowego to portret:
a/ stanowiący wypadkową relacji kilku świadków podających zróżnicowane
rysopisy
b/ wykonany na podstawie relacji ograniczonej
charakterystycznych cech twarzy człowieka

do

kilku

najbardziej

c/ stanowiący rekonstrukcję faktycznego wyglądu podejrzanego w momencie
dokonania czynu zabronionego w przypadku podjęcia przez niego działań
służących zamaskowaniu tego wyglądu
6.

Pierwsza dekadaktyloskopijna registratura utworzona została:
a/ w roku 1869 w Indiach z inspiracji W.J. Herschela
b/ w roku 1896 w Argentynie z inicjatywy I. Vuceticha
c/ w roku 1906 w Anglii na wniosek F. Galtona.

7.

Obserwowana
współcześnie
tendencja
dokonywania przestępstw wyraża się w:

mimetyzmu

w

sposobie

a/ podejmowaniem przez sprawcę działań dezinformujących organ śledczy
o faktycznych motywach działania i osobie sprawcy
b/ konieczności zmiany planowanej metody działania spowodowanej
powstaniem nieoczekiwanych trudności w realizacji zamiaru
c/ obniżającym się poziomie perseweracji i specjalizacji przestępczej
determinowanymi warunkami życia w dużych skupiskach ludzkich
8.

Racjonalne zasady tworzenia wersji kryminalistycznych nakazują:
a/ opracowanie co najmniej
przedmiotem postępowania

3

wersji

przebiegu

zdarzenia

będącego

b/ powstrzymania się przed przystąpieniem do opracowania wersji do czasu
wykonania zleconych ekspertyz
c/ przyjęcia założenia, ze co najmniej 1 wersja powinna zakładać wyjaśnienie
sprawy korzystne dla podejrzanego

2

Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna
XIV TURNIEJ WIEDZY KRYMINALISTYCZNEJ
Kraków, 28 - 30 maja 2008 roku

9.

Wysokość, intensywność i barwa to
poddawane badaniu w czasie ekspertyzy:

cechy

właściwości,

które

są

a/ fonoskopijnej
b/ osmologicznej
c/ fizykochemicznej
10. Postarzanie twarzy dorosłego człowieka na podstawie dostępnych
fotografii jest zespołem przedsięwzięć kryminalistycznych służących do:
a/ identyfikowania zwłok o nieustalonej
przeobrażeniami pośmiertnymi

tożsamości

zniekształconych

b/ sporządzeniu portretu pamięciowego na podstawie relacji świadków
zdarzenia metodą kompozycyjną
c/ uaktualnieniu wyglądu osoby poszukiwanej bezskutecznie listem gończym
od wielu lat
11. Gotowość, trwałość i wierność to właściwości opisujące:
a/ spostrzeganie
b/ pamięć
c/ myślenie
12. W. M. Krognam jest autorem:
a/ radiograficznej metody określania wyglądu żuchwy na podstawie budowy
czaszki
b/ metody odtwarzania przyżyciowego
rekonstrukcji plastycznej czaszki
c/ odtwarzania przyżyciowego
komputerowej

wyglądu

wyglądu

osoby

osoby

metodą

na

podstawie

superprojekcji

13. Do ujawniania śladów daktyloskopijnych na skórze ludzkiej
dermoferem zaleca się jeszcze wykorzystanie środków z zestawu:
a/ proszki ferromagnetyczne, pary jodu i radiografia ołowiana
b/ tkanol, ninhydryna, azotan srebra
c/ benzydyna, pasty silikonowe, grafit
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14. Frontoskopia jest działem techniki kryminalistycznej, która zajmuje się:
a/ badaniem śladów mechanoskopijnych pozostawianych przez narzędzia
przestępstwa na podłoża lakierowane, np. karoserie samochodowe
b/ badaniem śladów dermatoskopijnych pozostawianych przez skórę okolicy
czoła na podłożach szklanych, drewnianych itp.
c/ badaniem śladów naniesionych na różne podłoża przez rękawiczki
skórzane lub wykonane z innego materiału
15. Odczynnik chromowy, wodorotlenek sodowy oraz metoda magnetyczno –
proszkowa to sposoby i środki wykorzystywane do:
a/ odczytu
oryginalnie
naniesionych
przez
mechanicznego oznakowań numerycznych

producenta

pojazdu

b/ ujawniania starych oraz zanieczyszczonych tłuszczem śladów linii
papilarnych na podłożach metalowych objętych procesem korozyjnym
c/ sporządzania znakujących pułapek kryminalistycznych
16. Badanie używanego obuwia pozostawionego przez domniemanego sprawcę
przestępstwa na miejscu zdarzenia:
a/ pozwala wyłącznie na ustalenie cech grupowych osoby, która je nosiła
b/ pozwala na indywidualną identyfikację osoby noszącej,
w przypadku przeprowadzenia ekspertyzy osmologicznej

ale

tylko

c/ umożliwia nie tylko grupową, ale też indywidualna identyfikacje osoby
noszącej metodami specyficznymi dla traseologii kryminalistycznej
17. Na placu apelowym niedawno rozformowanej jednostki wojskowej doszło
do śmiertelnego postrzelenia człowieka jednym strzałem z bliskiej
odległości w głowę. Fakt nieznalezienia łuski na miejsca zdarzenia:
a/ jednoznacznie
rewolwerem

świadczy,

że

sprawca

zastrzelenia

posługiwał

b/ nakazuje postawienie wersji, że sprawca posłużył się rewolwerem
c/ wskazuje że sprawca użył amunicji bezłuskowej
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18. Technika SEM-EDX jest metodą
w której istotną rolę spełniają:

badania

śladów

powystrzałowych,

a/ szybkoobrotowe wirówki
b/ laboratoryjne szkiełka podstawowe
c/ metalowe stoliki mikroskopowe
19. Analiza krzyżujących się linii w ekspertyzie pismoznawczej:
a/ służy identyfikacji indywidualnej osoby, która była wykonawcą pisma
ręcznego
b/ pozwala ustalić
dokumentu

kolejność

wykonania

poszczególnych

elementów

c/ pozwala na stwierdzenie czy osoba, która sporządziła dokument posłużyła
się nietypowym dla siebie środkiem pisarskim
20. Ślady bezkontaktowe stanowiące dowód związku osoby lub przedmiotu
z określonym miejscem lub zdarzeniem, to:
a/ ślady pamięciowe
b/ zjawiskowe ślady cieplne
c/ mikroślady, czyli drobne cząstki materii
21. Technika elektronowej mikroskopii skaningowej [SEM] umożliwia
obserwację obiektu pod znacznym powiększeniem. Powiększenie to może
wynosić:
a/ do 30 000 razy
b/ do 300 000 razy
c/ do 3 000 000 razy
22. Optymalnym materiałem porównawczym do badania identyfikacyjnego
śladów olejów na odzieży ofiary wypadku drogowego jest:
a/ olej pobrany z podwozia pojazdu uczestniczącego w wypadku w przypadku
jego wycieku
b/ olej pobrany z miski olejowej pojazdu uczestniczącego w zdarzeniu
c/ olej pobrany z fabrycznie zamkniętego opakowania
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23. W toku prowadzonych na szeroką skalę badań populacyjnych stwierdzono,
że znaczny odsetek ludzi posiada na swojej odzieży okruchy szkła
mikroskopijnej wielkości, co znacznie skomplikowało interpretację
badania mikrośladów na odzieży domniemanego sprawcy przestępstwa.
Twierdzenie to:
a/ jest fałszywe, gdyż takich badań nigdy nie przeprowadzano
b/ jest fałszywe, gdyż badania wykazały, że drobiny szkła na odzieży
występują jedynie u osób uczestniczących w zdarzeniu, w którym doszło do
rozbicia szklanego przedmiotu
c/ jest co do zasady prawdziwe
24. Skład pierwiastkowy z oznaczeniem zawartości kationów i anionów,
morfologia, stan zabarwienia i uziarnienie to elementy składowe ustalane
w trakcie ekspertyzy identyfikacyjnej:
a/ szkła
b/ nawozów sztucznych
c/ gleby
25. Tzw. efekt "mądrego Hansa" to:
a/ nieświadome, niewerbalne wpływanie na wskazania psa przez przewodnika
w toku ekspertyzy osmologicznej
b/ tendencja do ponawiania wskazania przez psa próbki już wcześniej
rozpoznanej jako efekt jego pamięci węchowej
c/ ryzyko błędnego wskazania zapachu z powodu spożywania przez dawcę
zapachu porównawczego tytoniu lub pracy w środowisku oddziaływania
intensywnych zapachów
26. Stwierdzona w toku ekspertyzy fonoskopijnej ciągłość nagrania:
a/ przesądza o uznaniu nagrania za autentyczne
rozstrzygnięcia o autentyczności zdarzenia

nie

przesądzając

b/ pozwala na stanowcze wykluczenie w analizowanym materiale fragmentów
pochodzących z innych nagrań
c/ jest badaniem zupełnie bezprzedmiotowym, albowiem dostępne techniki
cyfrowe pozwalają na zmontowanie nagrania w sposób uniemożliwiający
ujawnienie montażu
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27. Test wiedzy ukrytej [GKT] jest jedną z klasycznych metod ekspertyzy
poligraficznej, a warunkiem jego skutecznego zastosowania jest:
a/ spostrzeżenie i zapamiętanie przez sprawcę szczegółów zdarzenia
b/ gotowość badanego do współpracy z ekspertem przejawiająca się
w szczególności do udzielania konkretnych odpowiedni na stawiane
pytania kontrolne, krytyczne i obojętne
c/ występowanie co najmniej kilku osób uwikłanych w zdarzenie i możliwość
porównania sposobu ich reagowania na pytania krytyczne
28. Mitochondrialny DNA [mtDNA] to genom, którego szczególne właściwości
sprawiają, że jest wykorzystywany przede wszystkim do badania materiału
biologicznego:
a/ zmieszanego z innym materiałem
pochodzącym od kilku obcych mężczyzn

biologicznym,

np.

nasieniem

b/ gdy zachodzi konieczność różnicowania śladów naniesionych przez osoby
blisko spokrewnione
c/ silnie zdegradowanego wskutek przemian gnilnych spowodowanych
upływem czasu lub niewłaściwym przechowywaniem próbek
29. Profilowanie psychologiczne to zespól czynności eksperckich, którego
celem jest:
a/ przygotowanie pokrzywdzonego dziecka do roli świadka w postępowaniu
karnym
b/ sporządzenie
zwięzłej
charakterystyki cech
nieznanego
przestępstwa oraz jego aktualnych i przyszłych zachowań

sprawcy

c/ diagnoza osobowości badanego podejrzanego lub świadka
zastosowaniu co najmniej 3 dostępnych standaryzowanych testów
30. Naśladownictwo swobodne,
ręcznego polega na:

jako

jedna

z

metod

fałszowania

a/ przerysowywaniu znaków pisarskich osoby, której pismo
fałszowane w momencie ich jednoczesnego obserwowania
b/ kreśleniu fałszywego
podświetlonej szybie

tekstu

po

linii

widocznej

na

przy
pisma

ma

być

odpowiednio

c/ wcześniejszym opanowaniu cech charakterystycznych pisma osoby, której
pismo ma być sfałszowane i nakreśleniu tekstu przy wykorzystaniu
nabytych umiejętności
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31. Teoria o możliwości ustalenia w piśmie ręcznym cech płciowych jego
wykonawcy:
a/ pozbawiona jest całkowicie podstaw naukowych
b/ uzyskała pełne potwierdzenie w prowadzonych badaniach naukowych,
a wnioski opracowane o wyniki tych badań dają podstawę do formułowania
opinii o prawdopodobieństwie graniczącym z pewnością
c/ znalazła do pewnego stopnia potwierdzenie w badaniach naukowych, ale
nie jest powszechnie podzielana i wymaga dalszej weryfikacji
32. Dagerotypia, jako metoda fotografii stosowana była do dokumentowania
wyglądu miejsca zdarzenia:
a/ od roku 1830
b/ od roku 1860
c/ od roku 1890
33. Tzw. łańcuch postępowania dowodowego [ŁDP] to:
a/ praktyka dokładnego dokumentowania kto, kiedy i komu przekazał dowód
ujawniony na miejscu zdarzenia do odpowiedniego wykorzystania
b/ system
nadawania
śladom
i
nośnikom
śladów
kolejnych
i niepowtarzalnych numerów oraz skrupulatne przestrzeganie zgodności
oznaczania tymi numerami tych śladów w protokole, na zdjęciach
fotograficznych oraz szkicu
c/ klucz rejestrowania i opisywania śladów i dowodów rzeczowych w zbiorach
informacji kryminalnych, m.in. zasobach KCIK
34. Plan śledztwa prowadzonego osobiście przez prokuratora:
a/ jest dokumentem wewnętrznym prokuratury i przechowuje się go w aktach
podręcznych, co do zasady bez możliwości udostępnienia innym organom
procesowym, w tym zwłaszcza sądowi i policji
b/ stanowi oficjalny dokument procesowy i podlega
a przechowuje się go w aktach głównych sprawy
i zalakowanej kopercie

ocenie sądu,
w zamkniętej

c/ jest dokumentem opatrzonym klauzulą poufności i podlega zabezpieczeniu
w kancelarii tajnej
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35. Metoda transparentności totalnej [inaczej metoda kumulatywnego
ujawnienia dowodów], jako metoda przesłuchania podejrzanego:
a/ nie powinna być stosowana w sprawach dowodowo mocnych o charakterze
kryminalnym
b/ nadaje się do zastosowania wobec osób o obniżonym poziomie inteligencji
i sprawców o dużym doświadczeniu przestępczym i procesowym
c/ jest
nieprzydatna
w
sprawach
gospodarczych
i
zdarzeniach
wieloczynowych, rozciągłych w czasie i przestrzeni, trudnych do zwięzłego
opisania
36. Konfrontacja jako metoda przesłuchania:
a/ nie dopuszcza możliwości konfrontowania świadka - dziecka z innym
dzieckiem nawet wówczas, gdy oboje każde z nich jest w zbliżonym wieku
i podobnym poziomie rozwoju intelektualnego
b/ wykazuje szczególną moc perswazyjną i uzyskanie przekonujących
dowodów w sytuacji, gdy osoby konfrontowane związane były ze sobą lub
dalej pozostają w stosunku służbowego podporządkowania lub osobistym
zabarwionym emocjonalnie
c/ zakłada możliwość uprzedzenia osoby prawdomównej o planowanym
zamiarze konfrontacji i postawienie jej pytania, czy gotowa jest powtórzyć
deklarowana treść w oczy kłamiącemu
37. Metoda [etap] spontanicznej relacji osoby przesłuchiwanej o przedmiocie
śledztwa stwarza każdemu przesłuchiwanemu możliwość swobodnego
zrelacjonowania przebiegu zdarzenia. Reguła ta nie ma jednak
zastosowania w przypadku:
a/ przesłuchania na miejscu zdarzenia
b/ przesłuchania osoby umierającej
c/ przesłuchania świadka – dziecka
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38. Istota przesłuchania poznawczego
hipotezie [teorii naukowej], że:

[sekwencyjnego]

oparta

jest

na

a/ istnieje kilka dróg odtwarzania zakodowanego w pamięci zdarzenia, a
zatem informacje, których nie uzyska się przy pomocy jednej metody mogą
być dostępne przy użyciu innej
b/ ślady pamięciowe układają się warstwowo w poszczególnych rodzajach
pamięci i kolejne ich wzbudzanie prowadzi do zdecydowanej poprawy
poziomu odtwarzania
c/ w miarę upływu czasu w pamięci ludzkiej zacierają się zapamiętane
spostrzeżenia, a najskuteczniejszym sposobem przełamania tego procesu
jest zastosowanie przesłuchania poznawczego
39. Personalizacja świadka w znaczeniu określonym przez psychologię śledczą
polega na:
a/ potraktowaniu świadka jako jednostki z niepowtarzalnym zespołem cech
i możliwości, wczuwaniu w jego położenie i emocje
b/ ustaleniu pełnych danych personalnych świadka i jego relacji do stron
postępowania
c/ szczegółowym, obiektywnym dokumentowaniu relacji składanej przez
świadka oraz dokumentowaniem jego zachowania w czasie przesłuchania
40. Efekt symultanicznej metody okazania to sytuacja polegająca na tym, że:
a/ świadek wezwany do rozpoznania osoby podejrzanej podlega presji
przekonania, że sprawca znajduje się w paradzie identyfikacyjnej
i w obawie przed negatywną oceną własnej wiarygodności wskazuje osobę
najbardziej podobną do sprawcy
b/ okazanie wszystkich jednocześnie w jednym szeregu generuje więcej
błędów niż okazanie sekwencyjne tj. osobne kolejnych osób
c/ rozpoznanie osoby, która była spostrzeżona w określonym kontekście
sytuacyjnym z uwagi na czas, miejsce i warunki jest w śledztwie znacznie
trudniejsze niż rozpoznanie w warunkach odpowiednio odtworzonych
41. W przypadku powołania się przez stronę na opinię specjalistyczną
sporządzoną na jej zlecenia [tzw. opinia prywatna], jej autor może:
a/ zostać przesłuchany w charakterze świadka
b/ może zostać przesłuchany jako biegły
c/ w ogóle nie może być przesłuchiwany, co najwyżej jego opinia może zostać
potraktowana jako dowód - z dokumentu
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42. Wywiad policyjny to czynność operacyjno-rozpoznawcza:
a/ zawsze jawna
b/ zawsze niejawna
c/ jawna lub niejawna
43. W przypadku przyznania się podejrzanego do popełnienia zarzucanego mu
czynu, taktycznie zasadnym jest niezwłoczne:
a/ przeprowadzenie przesłuchania odtwórczego
b/ eksperymentu kryminalistycznego
c/ wizji lokalnej
44. Cechy dymorficzne, różnicujące płeć odznaczają się na:
a/ kościach długich kończyn górnych i dolnych
b/ kościach długich kończyn dolnych
c/ kościach krótkich kończyn górnych i dolnych
45. Litera ” k” jest literą:
a/ jednogramową
b/ dwugramową
c/ trzygramową
46. Użycie amunicji nadkalibrowej możliwe jest:
a/ tylko w broni wojskowej
b/ tylko w broni myśliwskiej
c/ w każdej broni
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47. ENFSI to :
a/ międzynarodowa sieć laboratoriów realizująca zlecenia w zakresie
opiniowania dla np. Interpolu, czy policja państwa członkowskiego
w sprawach szczególnie trudnych,
b/ międzynarodowa sieć instytucji naukowych opracowujących teoretyczne
podstawy opiniowania
c/ międzynarodowa sieć laboratoriów propagujących standardy gwarantujące
optymalną jakość opiniowania
48. Czy w eksperymencie procesowo-kryminalistycznym świadek:
a/ może uczestniczyć
b/ powinien uczestniczyć
c/ musi uczestniczyć
49. Program „Crime Stoppers” za główną regułę przyjmuje:
a/ anonimowość informatora i znaczące nagrody pieniężne dla informatora
b/ znaczące nagrody pieniężne informatora
c/ anonimowość informatora
50. Służba patrolowa stanowi element:
a/ czynności administracyjno-porządkowych
b/ operacyjno-rozpoznawczych
c/ dochodzeniowo-śledczych.

12

