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Pytania egzaminacyjne

1. Wyjaśnij, jak nabywa się obywatelstwo polskie i unijne.

2. Wskaż w jakim urzędzie i w jaki sposób uzyskuje się dowód osobisty, paszport,

prawo jazdy, jak rejestruje się motocykl i samochód. 

3.  Wymień formalne warunki, jakie spełnić musi obywatel, by wziąć udział

w wyborach.

4. Wyjaśnij, co to jest prawo i czym różnią się normy prawne od norm religijnych,

moralnych i obyczajowych.

5.  Wymień podstawowe zasady prawa (prawo nie działa wstecz, domniemanie

niewinności, nie ma winy bez prawa, nieznajomość prawa szkodzi) i wyjaśnij

konsekwencje ich łamania.

6. Wyjaśnij różnice między prawem cywilnym, karnym i administracyjnym.

7. Uzasadnij potrzebę istnienia zasady niezależności i niezawisłości sędziów.

8. Przedstaw uczestników i przebieg procesu sądowego: cywilnego i karnego;

uzasadnij znaczenie mediacji.

9. Wymień główne prawa, jakie przysługują ofierze, sprawcy i świadkowi

przestępstwa.

10. Scharakteryzuj najważniejsze zadania prokuratury i policji.

11. Przedstaw uprawnienia policjantów i innych służb porządkowych; daj przykłady 

przejawów ich naruszania.

12. Wyjaśnij, na jakich zasadach nieletni odpowiadają za popełnienie przestępstwa

(środki wychowawcze i poprawcze).

13. Przedstaw przepisy prawne dotyczące sprzedaży i konsumpcji alkoholu,

papierosów i narkotyków i wskaż na konsekwencje ich łamania.

14.  Wymień prawa i obowiązki ucznia, wskaż przykłady ich naruszania.

15.  Przedstaw warunki podejmowania przez młodych Polaków nauki w Unii

Europejskiej.
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16. Wyjaśnij, co wynika z wejścia Polski do strefy Schengen.

17. Wyjaśnij, jakie możliwości zarabiania mają młodzi ludzie, jakie umowy mogą

zawierać i jakie są zasady opodatkowania ich dochodów.

18.  Omów ogólne zasady podejmowania pracy i zakładania własnych przedsiębiorstw

w Unii Europejskiej.

19. Przedstaw krótko historię praw człowieka i ich generacje; wymień najważniejsze

dokumenty z tym związane.

20. Wymień podstawowe prawa i wolności człowieka; wyjaśnij, co oznacza, że

są one powszechne, przyrodzone i niezbywalne.

21. Omów najważniejsze postanowienia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka,

Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Konwencji o Prawach Dziecka.

22. Wymień przykłady przypadków łamania praw człowieka na świecie.

23. Wyjaśnij, na czym polegają: prawo do prywatności, w tym do ochrony danych

osobowych i prawa obywatela w kontaktach z mediami.

24.  Wskaż główne środki ochrony praw i wolności w Polsce.

25. Wyjaśnij czym zajmuje się Rzecznik Praw Obywatelskich i Rzecznik Praw

Dziecka. Daj przykłady ich działań. 

26. Uzasadnij znaczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.

27. Przedstaw na przykładach działania podejmowane przez ludzi i organizacje

pozarządowe broniące praw człowieka.

28.  Przedstaw przykłady przejawów rasizmu, szowinizmu, antysemityzmu i ksenofobii;

uzasadnij potrzebę przeciwstawiania się im.

29.  Przedstaw przykłady naruszaniu praw człowieka w wybranej dziedzinie (np.

prawa kobiet, prawa dziecka, wolność wyznania, prawo do edukacji, prawa

humanitarne).

30. Oceń problem: Co jest ważniejsze zachowanie wolności osobistych czy bezpieczeństwa

obywateli w państwie?

Wiem, co trzeba
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