
	

 

KLASA II LO PO SP             PAŹDZIERNIK 
WOS (ZAKRES PODSTAWOWY)             

 
 
Pomoc prawna  

- rodzaje prawa 
- formy udzielania pomocy prawnej 
- instytucje udzielające pomocy prawnej 
- zawody prawnicze 

 
Informacja publiczna  

- prawo do informacji 
- informacja publiczna 
- sposoby uzyskiwania informacji publicznej 
- Biuletyn Informacji Publicznej 
- wniosek o udostępnienie informacji publicznej 

 
2. Przyporządkuj wymienionym rodzajom prawa właściwe opisy. W tym celu wpisz 

odpowiadające im numery opisów w kratki obok terminów.  
A. Odnosi się do interesu państwa i całości społeczeństwa. Nie można w jego obrębie 

mówić o równości stron relacji prawnych, które reguluje.  
B. Kodyfikuje zasady postępowania wobec organów władzy publicznej w wypadku norm 

przewidzianych prawem. Określa organizację i kompetencje tych organów.  
C. Reguluje relacje między różnymi podmiotami stosunków międzynarodowych, głównie 

państwami i organizacjami międzynarodowymi.  
 

prawo publiczne   
prawo międzynarodowe   
prawo formalne  

 

2.  Przeczytaj fragment tekstu źródłowego, a następnie wykonaj polecenia.  

Art. 9  
§ 1. Czyn zabroniony popełniony jest umyślnie, jeżeli sprawca ma zamiar jego popełnienia, 
to jest chce go popełnić albo przewidując możliwość jego popełnienia, na to się godzi.  

§ 2. Czyn zabroniony popełniony jest nieumyślnie, jeżeli sprawca, nie mając zamiaru  
jego popełnienia, popełnia go jednak na skutek niezachowania ostrożności wymaganej  
w danych okolicznościach, mimo że możliwość popełnienia tego czynu przewidywał  
albo mógł przewidzieć. 

Źródło: Dz.U. z 1997 r. Nr 88 poz. 553, tekst jednolity. 
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A. Nazwij gałąź prawa, której dotyczy powyższy fragment tekstu. 

…………………………………………………………………………………………………...…………...…………... 

…………………………………………………………………………………………………...…………...…………... 

 

3. Przyporządkuj wymienionym pojęciom odpowiadające im opisy. W tym celu wstaw 
właściwą literę do tabeli.  

A – powód, B – pozwany, C – ławnik 

1. Osoba niebędąca zawodowym sędzią, wyznaczona do uczestniczenia  
w rozpoznawaniu spraw przed sądami pierwszej instancji.  

 

2. Osoba wnosząca pozew i domagająca się udzielenia przez sąd ochrony 
prawnej.  

 

3. Osoba, przeciwko której kierowane jest powództwo 
 

  

4.  Oceń, czy poniższe informacje są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli informacja jest 
prawdziwa, lub F – jeśli jest fałszywa.  

1. Dostęp do informacji publicznej mają wyłącznie osoby pełnoletnie 
posiadające pełnię praw wyborczych i polskie obywatelstwo.   

2. Instytucje państwowe i samorządowe są zobowiązane do 
przechowywania informacji publicznych zarówno w wersji papierowej,  
jak i elektronicznej.  

 

3. Informacją publiczną w przypadku gminy będzie zarówno dostęp do 
dokumentów administracyjnych np. urzędu gmin, jaki i udział w posiedzeniu 
rady gminy.  

 

4.  Podmioty prywatne wykonujące zadania finansowane ze środków 
publicznych, w przeciwieństwie do instytucji publicznych, nie mają 
obowiązku udostępniania informacji publicznej.  
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