
TEST POWTÓRKOWY Z II DZIAŁU- „PRAWO I PRAWA CZŁOWIEKA” 

 

1.  

a) Dokument uchwalony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1989 r. Zapisano w nim 

najważniejsze prawa dzieci, m.in. do życia i rozwoju, wychowania w rodzinie, nauki, 

ochrony zdrowia, wypoczynku i czasu wolnego, a także wolność od przemocy, 

wyzysku i okrucieństwa. 

 

…………………………………………………………………………………… 

b) Dokument uchwalony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 10 grudnia 1948r. – to 

pierwszy dokument ogólnoświatowy, zawierający zbiór najważniejszych praw i 

wolności  

 

…………………………………………………………………………………..... 

 

2. Wymień cechy praw człowieka i scharakteryzuj je. 

3. Wyjaśnij skrót UNICEF i wymień jej cele/ działania 

4. Powiedz jakie znasz organizacje pozarządowe, zajmujące się prawami człowieka. 

5.  

        1…. Generacje Praw Człowieka 

        2…. Rzecznik Praw Dziecka 

        3…. Rzecznik Praw Obywatelskich  

 

A. Jego  głównym zadaniem jest interweniowanie w sytuacjach, gdy organ 

władzy państwowej narusza prawa i wolności obywateli zagwarantowane w 

konstytucji lub gdy istnieje takie niebezpieczeństwo. 

B. Kategorie praw i wolności człowieka. 

C. Chroni prawa zagwarantowane dzieciom w Konstytucji RP oraz Konwencji 

praw dziecka. 

6. Kto to jest nieletni?  

7. W jakiej sytuacji nieletni może odpowiadać przed sądem jak dorosły? 

8. Obejmuje różne formy nękania, poniżania i ośmieszania danej osoby w Internecie. 

Wszystkie tego typu działania są niezgodne z prawem.- cyberprzemoc 

* prawda  

* fałsz  

9. Ogół instytucji i dokumentów  chroniących prawa człowieka, powstałych po II 

wojnie światowej to generacje praw człowieka 



*prawda 

*fałsz 

10. Wymień zagrożenia w Internecie i podaj przykłady takich działań. 

11.   

1) legitymowanie osób 

2) zatrzymywanie ludzi stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia lub mienia 

3) obserwowanie i nagrywanie zdarzeń w miejscach publicznych, a w niektórych 

sytuacjach nagrywanie towarzyszących im dźwięków 

a. uprawnienia straży miejskiej 

b. uprawnienia policji 

c. prawa oskarżonego  

d. prawa ofiary  

12.  

PYTANIE  PRAWDA  FAŁSZ  

1. Traktowanie z szacunkiem, możliwość wystąpienia w 

charakterze oskarżyciela, zapewnienie  ochrony życia 

prywatnego – to niektóre prawa świadka 

  

2. Jednym z zadań straży granicznej jest ochrona granic 

państwowych na lądzie i morzu  

  

3. Zadaniem straży miejskiej (gminnej) jest gromadzenie, 

przetwarzanie i przekazywanie informacji kryminalnych  

  

4. Oskarżony ma prawo do obrony i korzystania z pomocy 

obrońców  

  

 

13. Przyczyny łamania praw człowieka. 

14. Wymień sprawy kierowane do Rzecznika Praw Dziecka. 

 

 

   


