
                                                           
                           Dzień dobry uczniowie klasy 8

               Poprzedni temat z wiedzy s o społeczeństwie dotyczył 
powtórzenia wiadomości , dzisiaj przesyłam Wam test ,który jest wpisany 
w dzienniku na przyszły tydzień 23.04.2020.  To jest data na wysłanie 
wypełnionych zadań z testu. Zasada taka sama jak do tej pory, zadania 
wykonujecie w zeszycie , do mnie wysyłacie zdjęcia .
          Przypominam adres : robertgembara@wp.pl

             Proszę pilnować terminów i wysyłać prace ! 

     Temat dzisiejszych zajęć : Jak kształtowały się prawa człowieka ?
               Podręcznik strona 178-181

  Może pamiętacie , że do XVIII wieku w wielu karajch istniały bardzo 
 silne podziały społeczne np. w Europie na stany społeczne ,w Indiach na  
 na kasty . W tym czasie prawa przysługiwały nielicznej grupie 
społeczeństwa .Na stronie 179 jest przedstawione krótkie kalendarium 
praw człowieka  ( zadanie dla chętnych na + Kiedy w większości państw 
na świecie przyznano prawawszystkim obywatelom , bez względu płeć, 
kolor skóry ? )

  Obecnie w większości państw wszyscy ludzie korzystają z takich samych
praw .
 Prawa człowieka są : PRZYRODZONE ,NIEZBYWALNE, 
POWSZECHNE i NIENARUSZALNE !  (wyjaśnienie znajdziecie w 
tabeli na stronie 178 )

   Na stronie 179 macie wymienione dokumenty w których   człowieka 
zapisane są prawa człowieka . 
  Za naważniejszy dokument jest uważana Powszechna Deklaracja Praw 
Człowieka  uchwalona przez Zgomadzenie Ogólne ONZ (co znaczy ten 
skrót ?) 10 grudnia 1948 r.

  Teraz zadanie w którym wykorzystacie znajomość języka angielskiego
  strona 179 plakat z obchodów Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka
     Przetłumacz na język polski hasła zamieszczone na plakacie .

mailto:robertgembara@wp.pl


  Zadanie do wykonania dla chętnych str.181 zadanie 4 .
 Polecam obejrzeie filmu o Januszu Korczaku ,to jest krótki 5 minutowy 
film . Uprzedzam ,że zawiera drastyczne sceny z getta , ale jeżeli Was 
zainteresuje , możecie obejrzeć kolejne części .

https://youtu.be/x2kDyd3vrjI

             Uwaga za komplet zadań 5 !

https://youtu.be/x2kDyd3vrjI
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Grupa A

Imię i nazwisko .................................................

Klasa ...................................

Liczba punktów .......... / 11

( .... / 1 pkt)Zadanie 1

Zapoznaj się z mapą i zaznacz właściwe dokończenie zdania.

Państwa należące do Unii Europejskiej oznaczono na mapie cyframi
A. 1, 2, 3.
B. 2, 3, 4.
C. 3, 4, 5.
D. 1, 4, 5.

( .... / 1 pkt)Zadanie 2

Zaznacz właściwe dokończenie zdania.

Najwyższym przedstawicielem danego państwa za granicą jest
A. sekretarz generalny.
B. minister spraw zagranicznych.
C. ambasador.
D. konsul.

( )
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( .... / 1 pkt)Zadanie 3

Zaznacz właściwe dokończenie zdania.

Zjawisko globalizacji polega na
A. gwałtownym przyroście liczby ludności na świecie.
B. rozwoju technologicznym bogatej Północy.
C. likwidacji granic między państwami.
D. zacieśnianiu się powiązań między różnymi regionami świata.

( .... / 1 pkt)Zadanie 4

Wskaż właściwe dokończenie zdania.

Polska wstąpiła do Unii Europejskiej
A. 1 maja 2000 r.      B. 1 maja 2001 r.       C. 1 maja 2002 r.       D. 1 maja 2004 r.

( .... / 1 pkt)Zadanie 5

Przyporządkuj organom Unii Europejskiej odpowiednie opisy.

1. ....., 2. ....., 3. ....., 4. .....

( .... / 1 pkt)Zadanie 6

Zaznacz trzy prawa, które przysługują obywatelom Unii Europejskiej.

A. prawo do wybierania przewodniczącego Rady Europejskiej
B. swoboda poruszania się po terytorium Unii
C. prawo do wybierania posłów do Parlamentu Europejskiego
D. możliwość zastąpienia obywatelstwa krajowego obywatelstwem unijnym
E. swoboda osiedlania się w krajach unijnych

( )

1. Komisja Europejska
2. Rada Unii Europejskiej
3. Rada Europejska
4. Parlament Europejski

A. Ten główny organ decyzyjny UE tworzą
ministrowie z rządów państw członkowskich.

B. Pełni funkcję prawodawczą i kontrolną.
Organ ten tworzą reprezentanci obywateli
UE.

C. Jest organem sądowym. Rozstrzyga spory
między instytucjami unijnymi a państwami.

D. Decyduje o bieżącej polityce UE.
Opracowuje projekty aktów prawnych.

E. Wyznacza główne kierunki rozwoju Unii.
Organ ten tworzą szefowie państw i rządów.
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( .... / 1 pkt)Zadanie 7

Przyjrzyj się ilustracji i zaznacz właściwe dokończenie zdania.

 

( .... / 1 pkt)Zadanie 8

Wskaż korzyści płynące z globalizacji.

A. Swobodny przepływ towarów i usług.
B. Pogłębienie różnic między bogatą Północą a biednym Południem.
C. Rozwój działań proekologicznych.
D. Upowszechnianie się nowoczesnych technologii.
E. Zanik narodowych tradycji i obyczajów.
F. Większa konkurencja między producentami i spadek cen.

( .... / 1 pkt)Zadanie 9

Przyporządkuj pojęciom „bogata Północ” i „biedne Południe” odpowiednie
wyrażenia.

1. ...................., 2. ....................

( )

Organizacja międzynarodowa, której symbol
ukazano na ilustracji, to

A. Organizacja Narodów Zjednoczonych.
B. Organizacja Paktu Północnoatlantyckiego.
C. Europejska Wspólnota Energii Atomowej.
D. Rada Państw Morza Bałtyckiego.

1. bogata Północ
2. biedne Południe

A. niski poziom opieki medycznej
B. umiarkowany klimat
C. wysoki analfabetyzm
D. gospodarka oparta na rolnictwie
E. łatwy dostęp do edukacji
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( .... / 1 pkt)Zadanie 10

Przyjrzyj się ilustracji i zaznacz właściwe dokończenie zdania.

 

( .... / 1 pkt)Zadanie 11
Oceń, czy poniższe stwierdzenia dotyczące obywatelstwa Unii Europejskiej są
prawdziwe. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

 

Organizacja międzynarodowa, której symbol
ukazano na ilustracji, to

A. Unia Europejska.
B. Organizacja Paktu Północnoatlantyckiego.
C. Rada Europy. 
D. Organizacja Narodów Zjednoczonych.

      

1. Osoba, która nabywa obywatelstwo polskie, jednocześnie
staje się obywatelem Unii Europejskiej. P F

2.
Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej mogą
skorzystać z prawa do swobodnego poruszania się po
terytorium Polski.

P F


