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I. Prawa człowieka – Komu przysługują i czego dotyczą?  

 
Cele:  
Po trakcie zajęć uczeń:  

1) Wyjaśnia pojęcie prawa człowieka i wymienia ich naturalne cechy,  
2) Przedstawia katalog podstawowych praw człowieka  
3) Ukazuje historyczny rodowód praw człowieka  
4) Uczeń umie wymienić źródła prawa człowieka (dokumenty)  
5) Wymienia główne zasady prawa  
 

Metody pracy:  
- Rozmowa nauczająca 
- Dyskusja 
- Praca z tekstem źródłowym (Konstytucja) 
- Studium przypadku 

 

Formy pracy: 
- Praca w grupach 
- Praca indywidualna 

 

Środki dydaktyczne: 
- Konstytucja 
- Materiał pomocniczy nr1, nr2, nr3  
- Flamastry, arkusze papieru 

 

Tok zajęć: 
W krótkiej rozmowie nauczającej nauczyciel przypomina uczniom:  

- Co to są prawa i wolności oraz komu przysługują?  
- Jakie dokumenty wyznaczają historię praw człowieka?  
- Uczniowie wymieniają jakie według nich ma człowiek prawa? 
- Nauczyciel przedstawia jakie prawa i obowiązki ma obywatel RP?  

II. Rozwinięcie: 
1) Prowadzący dzieli uczniów na trzy grupy, rozdaje zadanie (materiał pomocniczy nr 1) i 
wyznacza czas na przygotowanie. Każda grupa pracuje nad projektem konstytucji dla nowego 
państwa. Wymyśla jego nazwę, flagę i godło. Następnie zapoznają się z listą praw i wolności 
człowieka; grupuje te prawa według podanych trzech kategorii: 



- Prawa, które koniecznie muszą znaleźć się w konstytucji. 
- Prawa, które mogłyby znaleźć się w konstytucji, ale nie jest to konieczne 
- Prawa, które nie powinny być wpisane do konstytucji 

Po wykonaniu zadania każda grupa prezentuje i uzasadnia swoje rozwiązanie. 
 
2) Każdy uczeń otrzymuje materiał pomocniczy nr 3, na który zaznacza znakiem „+” zdania, 
które opisują sytuacje zgodne z prawami człowieka, a znakiem „-” te, które wskazują na ich 
łamanie. 
3) Uczniowie ponownie pracują w trzech grupach. Otrzymują materiał pomocniczy nr, 2 w 
którym przedstawiona jest relacja o losach obywatela pewnego fikcyjnego państwa. Obywatel 
ten został bezpodstawnie oskarżony o poważne przestępstwo. Uczniowie mają za zadanie 
zastanowić się i napisać jak potoczyłaby się ta historia w kraju przestrzegającym praw i 
wolności. 
 

III. Podsumowanie: 
 
 Uczniowie dzielą się wrażeniami z pracy zespołowej. Następnie wspólnie 
odpowiadamy na pytanie komu przysługują i czego dotyczą prawa człowieka. 
 



Materiał pomocniczy nr 1 
 

A. Prawo do życia – nikt nie może być pozbawiony życia ani przez władzę, ani przez 
innego człowieka. 

B. Prawo wolności zgromadzeń i stowarzyszeń – żadna władza nie może zabronić 
ludziom zakładania organizacji, np. partii, stowarzyszeń, związków zawodowych, oraz 
swobodnej ich działalności. 

C. Prawo do posiadania własności – nikt nie może być, bez prawomocnego wyroku sądu, 
pozbawiony tego, co posiada 

D. Prawo do korzystania z biernego i czynnego prawa wyborczego – każdy ma prawo 
kandydować i wybierać swoich przedstawicieli do parlamentu i samorządu. 

E. Prawo do nauki – każdy ma prawo do bezpłatnej nauki przynajmniej na poziomie 
szkoły podstawowej. 

F. Prawo do ochrony życia prywatnego – każdy ma prawo do poszanowania swojego 
życia prywatnego i rodzinnego, nienaruszalności swojego mieszkania i swojej 
korespondencji. 

G. Wolność słowa – każdemu wolno wyrażać swoje opinie, przekazywać informacje. 
H. Prawo do dobrobytu – każdy ma prawo do wysokich zarobków. 
I. Prawo do wolności sumienia i wyznania – każdy może wyznawać swoją religię albo 

nie wyznawać żadnej oraz ma prawo do własnych poglądów i swobodnego ich 
głoszenia. 

J. Prawo do rzetelnego procesu – każdy ma prawo do tego, aby jego sprawa pozostała 
rozpatrzona i osądzona w rozsądnym terminie przez nie zawisły i bezstronny sąd. 

K. Prawo do wolności osobistej – nikt nie może być pozbawiony wolności chyba, że 
został osądzony i uwięziony zgodnie z prawem. 

L. Prawo do ochrony przed skutkami bezrobocia – każdy, kto utracił pracę, ma prawo do 
pomocy ze strony państwa. 

M. Prawo do szczególnej opieki ze strony państwa dla matek i dzieci. 
N. Prawo do posiadanie przez mniejszości narodowe swoich [przedstawicieli w 

parlamencie. 
O. Prawo do azylu politycznego – każdy, kto opuścił swój kraj, ponieważ był 

prześladowany z powodów politycznych, ma prawo zamieszkać w naszym kraju. 
P. Prawo do swobodnego poruszania się w granicach swego kraju oraz jego opuszczania. 
Q. Prawo do używania samochodu osobowego. 
R. Równość wobec prawa – wszyscy ludzie mają takie same prawa i są jednakowo 

traktowani przez prawo. 
S. Zakaz dyskryminacji ze względu na pochodzenie, narodowość, rasę wiek i płeć. 



Materiał pomocniczy nr 2 
 

SKAZANY 
Przeczytaj poniższą relację o losach obywatela pewnego fikcyjnego państwa, który został 
bezpodstawnie oskarżony o poważne przestępstwo. Zastanów się, jak potoczyła by się ta 
historia w kraju przestrzegającym praw i wolności. 
Spróbuj napisać taka alternatywną historyjkę. 
 
 Robert K. Szedł sobie spokojną ulicą, gdy nagle usłyszał jakieś krzyki. W jego kierunku biegło 
trzech rosłych mężczyzn, wołając: „To on! Łapcie złodzieja!”. Gdy go dogonili, przewrócili na ziemię i 
przetrzymali, aż zjawił się patrol policji. Policjantom mężczyźni wyjaśnili, że Robert włamał się do 
pobliskiego sklepu i z kasy ukradł 5000 $. Policjanci, nie zważając na protesty i tłumaczenia Roberta, 
zakuli go w kajdanki, zaprowadzili na posterunek i zamknęli w areszcie. Robert prosił, by pozwolili mu 
zadzwonić do adwokata i skontaktować się z rodziną, ale odpowiedziano mu, że złodziejom nie nalezą 
się żadne przywileje. Po miesiącu przewieziono go do sądu, gdzie odbyła się krótka rozprawa. 
Świadkami byli trzej mężczyźni, którzy schwytali go feralnej nocy. Robert nie miał obrońcy i nie 
pozwolono mu nawet na zadawanie pytań świadkom. Sędzia nie chciał wysłuchać wyjaśnień 
oskarżonego i szybko wydał wyrok, skazując Roberta na 6 lat w więzieniu. Robert natychmiast został 
przewieziony do wiezienia, poinformowano go także, że wyrok jest ostateczny i nie przysługuje od niego 
żadne odwołanie. Gdy po odbyciu kary wyszedł na wolność, dowiedział się, że schwytano prawdziwego 
złodzieja. Dowiadywał się nawet, czy nie przysługuje mu jakieś odszkodowanie, ale powiedziano mu, że 
państwo ma ważniejsze sprawy na głowie niż wspomaganie kryminalistów. 
 



Materiał pomocniczy nr 3 
 

CZY TO JEST ZGODNE Z PRAWAMI 
CZŁOWIEKA? 
Zaznacz znakiem „+” zdania, które opisują sytuacje zgodne z prawami człowieka, a znakiem 
„-” te, które wskazują na ich łamanie. 
 

1. W niektórych sytuacjach władze państwa A mogą stosować 
tortury. Na przykład można torturować groźnego terrorystę, żeby 
dowiedzieć się gdzie podłożył bombę. 

2. Każda osoba oskarżona o popełnienie przestępstwa ma w państwie 
B prawo do obrony. Jeśli nie stać jej na opłacenie adwokata, sąd 
wyznacz obrońcę z urzędu. 

3. Władze kraju C mogą bez wyroku sądu zamknąć w więzieniu 
podejrzanego o dokonanie przestępstwa.  

4. W państwie D nie wolno publicznie głosić poglądów zakazanych 
przez Główny Urząd Cenzury.  

5. Władze kraju E nie mają prawa wymagać od obywateli, aby 
założyli oni oświadczenie o wyznawanej przez nich religii. 

6. Kobiety w państwie F otrzymują takie same wynagrodzenie za 
swoją prace jak mężczyźni, jeśli są zatrudnione na takim samym 
stanowisku. 

7. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych kraju G ma prawo decydować, 
dokąd i jak długo może wyjechać obywatel tego państwa.  

 


