
Historia 7,8 temat lekcji:  Droga ku wspólnej Europie (podręcznik str. 270) 

1. Problemy Europy i świata w XX wieku ( pokazał to konflikt I i II wojny 

światowej) 

ODPOWIEDZ: 

Dlaczego projekt paneuropejski w latach 20tych XX wieku nie powiódł się 

2. Droga do integracji europejskiej:  (opisz inicjatywy): 

a) OEEC 

b) OECD 

c) RADA EUROPY 

d) PLAN SCHUMANA (EWWiS) 

3. Traktaty rzymskie 1957 r. – wspólny rynek i otwarte granice (opisz 

tworzone organizacje) 

4. Strefa Schengen 1985  

5. Układ z Mastricht 1992 i jego znaczenie 

6. Dlaczego pierwsze państwa integracji europejskiej to były państwa 

zachodnie. 

Temat lekcji: Integracja państw komunistycznych 

Masz już wiedzę na temat okresu stalinizmu – opisz przyczyny, inspiratora, 

siedzibę oraz zasady integracji państw komunistycznych. 

 

Proszę przesłać notatkę z lekcji 7 i 8 do 24.04 

Dziękuję i życzę zdrowia oraz odpowiedzialnej postawy. 

Jeśli w wymaganym czasie nie możesz wykonać tych zadań w terminie to 

przekaż mi wiadomość i napisz termin realizacji. 

 

 

 

 

 

 

 



 

WOS 

TEMAT LEKCJI: POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI Z DZIAŁU PRAWA CZŁOWIEKA. 

Rozwiąż test w terminie do 27.04.2020 – test obowiązkowy 

1. Wpisz numer i nazwę generacji, do której należą następujące prawa człowieka: 

a) Prawo do życia    ……………………………………………………………………………………………… 

b) Prawo do pracy i wynagrodzenia  ……………………………………………………………………. 

c) Prawo do nauki   …………………………………………………………………………………………….. 

d) Prawo do demokracji   ……………………………………………………………………………………. 

e) Prawo do pokoju   ………………………………………………………………………………………….. 

f) Prawo do pokoju   …………………………………………………………………………………………. 

g) Prawo do wypoczynku   …………………………………………………………………………………. 

h) Prawo do wolności osobistej   ………………………………………………………………………… 

2. W którym roku podpisano Kartę Narodów Zjednoczonych: 

a) 1944         b) 1945              c) 1946                     d) 1947 

3. W którym roku podpisano Deklarację Praw Człowieka: 

a) 1945         b) 1948               c) 1951                     d) 1954 

4. W którym roku podpisano Europejską konwencję o ochronie praw człowieka: 

a) 1945         b) 1950               c) 1955                     d) 1960 

5. Wymień organy ONZ odpowiedzialne za ochronę praw człowieka (4): 

a) 

b) 

c) 

d) 

6. Wymień organy Rady Europy stojące na straży praw człowieka (2): 

a) 

b) 

7. Organy OBWE stojące na straży praw człowieka to: 

a) Wysoki komisarz OBWE do spraw mniejszości 

b) Biuro instytucji demokratycznych i praw człowieka 

c) Komisja praw człowieka i ludności 

d) Trybunał sprawiedliwości 

8. Czy Parlament UE zajmuje się ochroną praw człowieka (podkreśl): 

a) TAK 

b) NIE 

9. Podaj nazwę organizacji, która zabiega o amnestię dla więźniów politycznych: 

a) Międzynarodowa Helsińska Federcja Praw Człowieka 

b) Amnesty International 

c) Czerwony Półksiężyc 

10. Cechy podstawowych wolności i praw człowieka to: 

a) Powszechność, nienaruszalność, dobrowolność 

b) Powszechność, nienaruszalność, niezbywalność 

c) Powszechność, nienaruszalność, humanitarność 

d) Powszechność, nienaruszalność, zbywalność 

11. Twórcą naturalnych praw człowieka był: 



a) F.D. Roosevelt         b) F. Engels                c) J. Locke                        d) J.J. Rouseau 

12. Czy Białoruś ratyfikowała Status Rady Europy: TAK   ………….      NIE  …………… 

13. W którym roku uchwalono Status Rady Europy: 

a) 1949                b) 1950                  c) 1951                  d) 1952 

14. Ile państw ratyfikowało Status Rady Europy: 

a) 12                    b) 33                        c) 48                      d) 47 

15. Komitet przeciwdziałania dyskryminacji kobiet ma siedzibę w: 

a) Belgradzie      b) Warszawie         c) Nowym Jorku    d) Londynie  

16. Czy Polacy mogą składać skargi do Strasburga (x):  TAK   ……………….   NIE……………………. 

17. Wymień organy, które w Polsce gwarantują przestrzeganie praw człowieka (3): 

a) 

b) 

c) 

18. Wypowiedz własna: Śledząc informacje pochodzące z różnych źródeł informacji odpowiedz 

na pytanie i uzasadnij swoją odpowiedź: Czy w czasie pandemii koronawirusa przestrzegane 

są prawa człowieka w Europie (zadanie dla chętnych). 

 


