
27.03 PIĄTEK 

Temat: Powtarzamy wiadomości z zakresu władzy sądowniczej, organizacji międzynarodowych i 

Unii Europejskiej. 

Kochani! Znam was doskonale, więc jak coś można zrobić, ale nie trzeba, to się nie robi. A jednak 

trzeba. Przez ostatnie cztery lekcje prosiłem was o odrabianie zadań. Teraz proszę was o przesłanie 

mi zadań z dwóch dni: z dnia 13.03 oraz 23.03. Kto zadań nie zrobił, to teraz musi nadrobić. Kto 

zrobił, powtarzają wiadomości. Zadania przesyłamy na adres mrkachal@onet.eu 

 

Zobacz film o UE na youtube https://www.youtube.com/watch?v=-Gx2-_W0MSo 

Pytania prezentuję jeszcze raz: 

Te z 13.03 

1. Podaj po dwa argumenty za istnieniem immunitetu sędziowskiego i przeciw niemu.  

 

2. Zapoznaj się z podanymi niżej opisami sytuacji i określ, jaką zasadę wymiaru sprawiedliwości 

ilustruje każdy z nich.  

A. Właściciel firmy komputerowej, niezadowolony z wyroku sądu rejonowego w swojej sprawie, 

zapowiedział, że odwoła się do sądu okręgowego.  

Zasada  

B. Lokalna społeczność z zainteresowaniem śledzi w mediach sprawę właściciela miejscowej 

przetwórni owocowej, który chce udowodnić przed sądem, że niesłusznie naliczono mu podatek.  

Zasada  

C. Oskarżony oświadczył, że będzie bronił się sam.  

Zasada  

D. Po końcowych mowach skład sędziowski udał się na naradę; decyzja zapadnie większością głosów. 

Zasada 

 

3. Uzupełnij tabelę, podając nazwy odpowiednich wydziałów sądów powszechnych.  

Przykład sprawy Wydział 

Kierownictwo sieci sklepów spożywczych 
odmówiło zapłacenia swoim pracownikom za 
przepracowane nadgodziny. 

 

Właściciel mieszkania oświadczył, że mamy je 
opuścić do końca miesiąca, mimo że według 
umowy przysługuje nam trzymiesięczny okres 
wypowiedzenia. 

 

Znana firma komputerowa oskarżyła firmę 
cateringową o straty spowodowane 
nieterminową dostawą na przyjęcie z okazji 
pięciolecia firmy. 

 

Mama Piotrka zwróciła się do sądu, ponieważ 
jej były mąż odmówił dalszego płacenia 
alimentów na utrzymanie syna. 

 

Nietrzeźwy kierowca potrącił pieszego. 
 

 

 

Zadania z 23.03: 

1. Zaznacz poprawną odpowiedź.  

Traktat o Unii Europejskiej został podpisany w  Rzymie.  Paryżu.  Maastricht.  Atenach.  
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2. Podkreśl nazwy państw, które przyjęły za swoją walutę euro.  

Finlandia • Norwegia • Szwecja • Dania • Polska • Włochy • Wielka Brytania • Czechy • Słowacja • 

Węgry • Niemcy  

 

3. Zaznacz poprawną odpowiedź. 

 Członkostwo w Unii Europejskiej dwukrotnie odrzuciła w referendum  Szwajcaria.  Norwegia.  

Islandia.  Andora.  

 

4. Zaznacz poprawną odpowiedź.  

Kadencja Parlamentu Europejskiego trwa  3 lata.  4 lata.  5 lat.  6 lat.  

 

5. Wymień państwa sąsiadujące z Polską, które nie są członkami Unii Europejskiej.  

 

6. Zaznacz poprawną odpowiedź.  

Banknoty euro  mają jednolity wygląd we wszystkich państwach strefy euro.  mają jedną stronę 

taką samą, a drugą różną w różnych państwach.  każde państwo UE projektuje według własnych 

wzorów.  

 

7. Zaznacz poprawną odpowiedź. Hymnem Unii Europejskiej jest fragment IX Symfonii Ludwiga van 

Beethovena zatytułowany Oda do...   młodości.   jedności.   Europy.   radości.  

 

8. Przypomnij sobie cele Unii Europejskiej (podręcznik, s. 159, 162). Jak sądzisz, które z nich 

są najistotniejsze dla trwałości Unii, a które – dla obywateli UE? Podaj po jednym przykładzie 

i uzasadnij swój wybór. 

 

 


