Temat: Powtórzenie wiadomości.

31.03.2020

Zakończyliśmy działy dotyczące praw człowieka. W ramach utrwalenia wiadomości, proszę rozwiązać
poniższe zadania. Sprawdzę to kiedy się spotkamy.
ZADANIE 1.
Oceń prawdziwość każdego zdania. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F, jeśli jest fałszywe.

I

Prawa człowieka mogą byd ograniczane ze względu na koniecznośd niesienia pomocy
ludziom poszkodowanym w wyniku katastrofy naturalnej.

P/F

II

Ograniczenie w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw człowieka nie
musi byd wydane w formie ustawy.

P/F

III

Praw człowieka można zrzec się dobrowolnie.

P/F

IV

Prawa człowieka są respektowane tylko przez rządy demokratycznych krajów.

P/F

ZADANIE 2.
Wskaż poprawne dokończenie zdania.
Przedstawiony obok bojownik o prawa obywatelskie działał na terenie  A. Pakistanu.
 B. Indii.  C. RPA.
 D. USA.
ZADANIE 3.
Uzupełnij zdania, tak aby były prawdziwe. Wpisz w każdą lukę odpowiedni wyraz wybrany z podanych.
immunitet ● umowa społeczna ● przywilej ● prawo stanowione ● prawo naturalne ● prawo składu

I. Pogląd głoszący, że państwa i społeczeństwa powstają wskutek porozumienia między jednostkami, które zrzekają się
swych naturalnych praw na rzecz dobra wspólnego, to

.

II. Zbiór norm zwykle niepisanych, w odniesieniu do których panuje przekonanie, że wywodzą się z samej natury człowieka,
to

.

III. Zbiór norm opracowanych i przyjętych przez ustawodawcze organy państwowe to

.

IV. Prawo nadane przez władze publiczne określonej grupie społecznej to

.

ZADANIE 4.
Uzupełnij tabelę. Wpisz w odpowiednie komórki tabeli określenia odpowiadające właściwym generacjom praw człowieka.
radykalne ● społeczne ● fundamentalne ● opiekuńcze ● wspólnotowe

I generacja

II generacja

III generacja

ZADANIE 5.
Uporządkuj dokumenty gwarantujące prawa człowieka w kolejności chronologicznej. Wpisz w luki numery od 1 do 5. Numer
1 wpisz obok tego dokumentu, który był chronologiczne pierwszy.
Konstytucja USA
Powszechna deklaracja praw człowieka
Deklaracja praw człowieka i obywatela
Karta praw podstawowych Unii Europejskiej
Międzynarodowy pakt praw obywatelskich i politycznych

ZADANIE 6.
Podziel prawa człowieka gwarantowane przez Konstytucję RP na osobiste, ekonomiczne i polityczne. Zaznacz O przy prawach
osobistych, E przy ekonomicznych lub P przy politycznych.

I

nietykalnośd osobista

O / E / P

II

wolnośd zgromadzeo

O / E / P

III

prawo do życia

O / E / P

IV

prawo do własności

O / E / P

V

prawo składania petycji

O / E / P

VI

prawo do ochrony zdrowia

O / E / P

VII

prawo rodziców do wychowywania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami

O / E / P

VIII

wolnośd zrzeszania się

O / E / P

IX

prawo do nauki

O / E / P

ZADANIE 7. (0–4)
Oceń prawdziwość każdego zdania. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F, jeśli jest fałszywe.

I

Prawo do wolności działalności gospodarczej nie może byd ograniczone.

P/F

II

Prawo do strajku może byd ograniczone.

P/F

III

Prawo do wolności poruszania się po terytorium RP nie może ulec ograniczeniu.

P/F

IV

Prawo do życia może zostad ograniczone.

P/F

ZADANIE 8. (0–4)
Wskaż wszystkie poprawne dokończenia zdania.
Konwencja o prawach dziecka
 A. zabrania jakiejkolwiek dyskryminacji.
 B. pozwala pracować dzieciom powyżej 12. roku życia.
 C. nakazuje jak najlepsze zabezpieczenie interesów dziecka.
 D. podkreśla niezbywalne prawo dziecka do życia i rozwoju.
 E. wzywa do przyjmowania punktu widzenia dziecka.
 F. oddaje wyłączną władzę nad dziećmi w ręce rodziców.

ZADANIE 9. (0–4)
Oceń prawdziwość każdego zdania. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F, jeśli jest fałszywe.

I

Jeżeli ktoś uważa, że policjant użył wobec niego nieuzasadnionej przemocy, może
skierowad do sądu skargę na paostwo.

P/F

II

Trybunał Konstytucyjny rozstrzyga indywidualne skargi na niekonstytucyjnośd aktu
prawnego.

P/F

III

Sądy cywilne zajmują się głównie dochodzeniem roszczeo związanych z prawami
majątkowymi.

P/F

IV

Sąd Najwyższy może dokonad kasacji wyroku sądu III instancji.

P/F

ZADANIE 10. (0–1)
Wskaż poprawną odpowiedź.
Która organizacja pozarządowa posługuje się zamieszczonym obok logo?
 A. Polski Oddział Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.
 B. Polski Oddział Amnesty International.
 C. Polska Akcja Humanitarna.
 D. Polski Oddział UNICEF.

ZADANIE 11. (0–2)
Przedstawiony poniżej polski polityk pełnił w 1992 funkcję specjalnego wysłannika sekretarza generalnego ONZ ds. praw
człowieka.

Wskaż poprawną odpowiedź na każde pytanie.

I. Jak nazywa się polityk przedstawiony na zdjęciu u góry?
 A. Lech Wałęsa.
 B. Tomasz Zawadzki.
 C. Kazimierz Marcinkiewicz.


D. Tadeusz Mazowiecki.

II.W którym kraju pełnił swą misję?
 A. W Bośni i Hercegowinie.
 B. W Mołdawii.
 C. W Kosowie.
 D. W Serbii.

