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ZAŁĄCZNIK NR 1 

III_Wykonaj ćwiczenia 

 

1. Wykonaj polecenia na podstawie przytoczonego poniżej fragmentu Deklaracji 

niepodległości Stanów Zjednoczonych oraz zamieszczonych na s. 88 podręcznika fragmentów 

Deklaracji praw człowieka i obywatela. 

 

Uważamy za niezbite i oczywiste następujące prawdy: że wszyscy ludzie stworzeni zostali 

równymi sobie; że Stwórca udzielił im pewnych praw niepozbywalnych, w rzędzie których na 

pierwszym miejscu postawić należy prawo do życia, do wolności i do poszukiwania szczęścia; 

celem zapewnienia tych praw ludzie ustanowili między sobą rządy, których władza wypływa 

ze zgody rządzonych; że ilekroć jakakolwiek forma rządu sprzeciwia się celowi, w jakim była 

ustanowiona, naród ma prawo zmienić ją lub znieść zupełnie i ustanowić rząd nowy na takich 

zasadach i na takiej organizacji władz oparty, jakie mu się wydadzą najstosowniejszymi do 

zapewnienia własnego bezpieczeństwa i pomyślności. 

Źródło: Wiek XVI–XVII w źródłach, oprac. M. Sobańska-Bondaruk, S.B. Lenard, Warszawa 

1999, s. 470–471. 

 

A. Zaznacz właściwe zakończenia zdań. 

 

W obu dokumentach za podstawowe i niezbywalne uznano prawo człowieka do 

□ własności. 

□ życia. 

□ wolności. 

□ szczęścia. 

 

Obie deklaracje zawierały myśl, że jedynym suwerenem władzy państwowej jest 

□ władca. 

□ naród. 

□ Bóg. 

□ parlament. 

B. Przedstaw stanowisko twórców obu dokumentów w sprawie równości wszystkich 

obywateli wobec prawa. 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 _30.03_3.04 

III_Wykonaj ćwiczenia 

 

1. Zaznacz właściwe zakończenia zdań. 

 

A. Car Mikołaj II został zmuszony do abdykacji w wyniku 

□ tzw. krwawej niedzieli. 

□ wybuchu rewolucji lutowej. 

□ decyzji pierwszego ogólnokrajowego zjazdu rad. 

□ zdobycia władzy przez bolszewików. 

 

B.  Po zwycięstwie w wojnie domowej bolszewicy wprowadzili 

□ demokrację parlamentarną. 

□ dyktaturę proletariatu. 

□ republikę demokratyczną. 

□ państwo liberalne. 

 

C.  Po rewolucji październikowej bolszewicy w celu uzyskania szerszego poparcia 

społecznego zapowiedzieli 

□ kontynuowanie wojny aż do zwycięstwa Rosji. 

□ wyeliminowanie przeciwników politycznych. 

□ oddanie gruntów chłopom w indywidualne użytkowanie. 

□ utworzenie systemu jednopartyjnego. 

 

2.  Zaznacz zjawiska społeczno-polityczne z czasów rządów bolszewików w Rosji. 

 

□ funkcjonowanie wielu partii politycznych, 

□ ateizacja społeczeństwa oraz stopniowe odbieranie praw i majątku Cerkwi, 

□ cenzura i silna propaganda, 

□ ścisłe przestrzeganie standardów państw demokratycznych, 

□ represjonowanie przeciwników politycznych i ideowych, 

□ skuteczna ochrona praw politycznych i swobód obywateli, 

□ stosowanie przez władze terroru w celu zastraszenia ludności, 

□ inwigilacja wszystkich sfer życia obywateli 

 

 

IV. Proszę kontynuować prowadzenie zeszytu przedmiotowego. Zadania proszę 
napisać w zeszycie. 

 

 


