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VI POWIATOWY  KONKURSU Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE 

DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 

„SYSTEM OCHRONY PRAW CZŁOWIEKA W POLSCE” 

 

ORGANIZATOR: 

Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury przy współpracy Pani Bożeny Kuli 

– nauczycielki w Gimnazjum Gminy Oleśnica 

 

I. TERMIN:  15.03.2017 r. godz. 10.00 

II. CELE: 

1. Podnoszenie świadomości państwowej, społecznej i prawnej młodzieży, 

2. zainteresowanie uczniów prawami człowieka, 

3. upowszechnianie i pogłębianie wiedzy o prawach człowieka, 

4. wzbogacanie i doskonalenie form pracy z uczniami zdolnymi. 

III. ORGANIZACJA KONKURSU: 

1. Adresaci: uczniowie szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Oleśnickiego. 

2. Zgłoszenie do konkursu: zgłoszenia należy dokonać do dnia 5.03.2017 r. przesyłając  

kartę zgłoszeniową na adres pceik@pceik.pl 

3. Konkurs jest dwuetapowy: 

a. I etap: wewnątrzszkolny przeprowadzają nauczyciele we własnym zakresie 

 na terenie swoich placówek. Ma on na celu wyłonić 3 osoby, które wezmą udział  

w etapie powiatowym. 

b. II etap: powiatowy zostanie przeprowadzony w formie testu rozwiązywanego 

indywidualnie w dniu 15.03.2017 r. o godz. 10.00 w PCEiK w Oleśnicy,  

ul. Wojska Polskiego 56. Test będzie składał się z zadań zamkniętych  

i otwartych. Czas pracy 60 min. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi  

po sprawdzeniu prac przez Komisję Konkursową. Wyniki zostaną umieszczone  

na stronie www.pceik.pl  

c. Każdy uczestnik II etapu konkursu otrzyma Dyplom za udział w konkursie.  

IV. ZAKRES TEMATYCZNY 

1. Zagadnienia podstawy programowej z wos-u dla IV etapu edukacyjnego 

2. Zakres tematyczny konkursu dotyczy zagadnień podstawy programowej z wos-u dla IV etapu 

edukacyjnego (zakres podstawowy i rozszerzony) i są to następujące treści: 

3. Zakres podstawowy: 

 Prawa człowieka. Uczeń: 

1) przedstawia krótko historię praw człowieka i ich generacje; wymienia najważniejsze dokumenty  

z tym związane; 

2) wymienia podstawowe prawa i wolności człowieka; wyjaśnia, co oznacza, że są one powszechne, 

przyrodzone i niezbywalne; 

6. Ochrona praw i wolności. Uczeń: 

1) przedstawia główne środki ochrony praw i wolności w Polsce; 
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2) opisuje sposób działania Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Dziecka;  

4) przedstawia na przykładach działania podejmowane przez ludzi i organizacje pozarządowe broniące 

praw człowieka;  

5) rozpoznaje przejawy rasizmu, szowinizmu, antysemityzmu i ksenofobii; uzasadnia potrzebę 

przeciwstawiania się im oraz przedstawia możliwości zaangażowania się w wybrane działania  

na rzecz równości i tolerancji; 

6) znajduje informacje o naruszaniu praw człowieka w wybranej dziedzinie (np. prawa kobiet, prawa 

dziecka, wolność wyznania, prawo do edukacji, prawa humanitarne) i projektuje działania, które 

mogą temu zaradzić. 

4. Zakres rozszerzony: 

31. Sądy i Trybunały. Uczeń: 

2) omawia sposób działania Trybunału Konstytucyjnego; ocenia znaczenie skargi konstytucyjnej  

dla funkcjonowania państwa prawa. 

35. Obywatel wobec prawa. Uczeń: 

1) odnajduje w odpowiednim akcie prawnym przepis dotyczący wybranego kazusu prawnego         

i interpretuje go; 

2) wskazuje, do jakich instytucji i osób można zwrócić się o pomoc prawną w konkretnych sytuacjach. 

37. Ochrona praw człowieka w Polsce. Uczeń: 

1) przedstawia prawa i wolności zagwarantowane w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, wymienia 

środki i mechanizmy ich ochrony w Polsce; 

3) odnosi przedstawiane w mediach przypadki naruszenia praw lub wolności w Polsce                

do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej; 

4) analizuje stan przestrzegania praw mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych. 

 

V. LITERATURA: 

1. Podręczniki do nauki wiedzy o społeczeństwie z podanego zakresu tematycznego dla IV etapu 

edukacyjnego dopuszczone do użytku przez MEN. 

2. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r. 

 

VI. NAGRODY 

Nagrody za miejsca wg obowiązującej Procedury zostaną wręczone 8 czerwca 2017 r.  

o godz. 10.00 w Sali Widowiskowej BiFK podczas Gali  PCEiK 2017  

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Udział w konkursie każdego uczestnika jest dobrowolny i oznacza przyjęcie w pełni niniejszego 

regulaminu. 

2. Osoby łamiące zasady określone w niniejszym regulaminie zostaną wykluczone z udziału  

w wyżej wspomnianym konkursie.  

3. Odpłatność w wysokości 8 zł od ucznia obowiązuje w przypadku szkół z miast i gmin powiatu 

oleśnickiego, które nie zawarły porozumienia z PCEiK w sprawie doradztwa metodycznego  

i doskonalenia zawodowego nauczycieli.   

4. W załączniku - Karta zgłoszeniowa. 

5. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie danych osobowych zgodnie z ustawą  

z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926  

z późn. zm.) 
 

 


