
	

 

KLASA II LO PO SP                   LISTOPAD 
WOS (ZAKRES PODSTAWOWY)             

 
 
Konstytucyjne prawa człowieka   

- prawa i wolności 
- istota i cechy praw człowieka 
- granice praw człowieka 
- warunki dopuszczalnego ograniczania praw człowieka 
- koncepcja praw jednostki 
- miejsce praw człowieka w Konstytucji RP 
- zasady ogólne i katalog praw człowieka w Konstytucji RP 
- zasady i formy ochrony praw mniejszości narodowych i etnicznych oraz grup 

posługujących się językiem regionalnym 

Ochrona praw człowieka w Polsce  

- środki ochrony konstytucyjnych praw i wolności 
- instytucje i organy władzy chroniące konstytucyjne prawa i wolności 
- prawo do sądu 
- prawo do zaskarżenia 
- prawo do wynagrodzenia za szkodę 
- skarga konstytucyjna 
- prawo do wystąpienia do Rzecznika Praw Obywatelskich 
- działalność Rzecznika Praw Obywatelskich 
- organizacje broniące praw człowieka w Polsce 

 
2. Wstaw znak „x” w kratki obok warunków, jakie należy spełnić, kierując skargę  

do rzecznika praw obywatelskich.  

 Skarga może dotyczyć łamania praw przez osoby indywidualne. 

 Wnioskodawca przed złożeniem skargi powinien przebyć całą krajową 
procedurę odwoławczą. 

 Wraz ze złożeniem wniosku należy uiścić opłatę skarbową. 

 Wniosek nie może dotyczyć naruszeń wynikających z niekonstytucyjności 
ustawy. 

 Do skargi należy dołączyć kopie lub odpisy dokumentów dotyczących danej 
sprawy. 

 Wniosek można złożyć tylko w formie pisemnej. 
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2. Zapoznaj się z opisaną sytuacją. Następnie zapisz, jakie konstytucyjne prawo obywateli 
zostało w niej naruszone.  

Rodzice, których dzieci nie dostały się do przedszkola, postanowili zaprotestować  
i zorganizować marsz ulicami miasta. Po spełnieniu wszystkich warunków określonych 
prawem otrzymali zgodę na manifestację. Kiedy doszli pod budynek urzędu miasta, policja 
nakazała im się natychmiast rozejść, twierdząc, że zakłócają porządek. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Zaznacz właściwe zakończenie zdania. 

Prawa i wolności człowieka można w wyjątkowych sytuacjach ograniczyć 

 bez konieczności zachowania szczególnych procedur. 

 wyłącznie w wyniku referendum. 

 poprzez niezależną decyzję głowy państwa. 

 tylko na drodze ustawowej i na ściśle określony czas. 

 

4. Zaznacz właściwe zakończenie zdania. 

Zgodnie z ustawą o Rzeczniku Praw Obywatelskich, ta sama osoba może być Rzecznikiem: 

a nie więcej niż przez dwie kadencje   

 przez dowolną liczbę kadencji  

 tylko przez jedną kadencję 

 

5. Do istniejących w Polsce organów zajmujących się ochroną praw człowieka należą: 

a. ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

b.  ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

c. ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

d. ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
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