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Klasa  VII 

Temat1: Jak  wygląda  współczesny  zbiór  praw  człowieka? Praca  z  

tekstem   

 

Temat2: Pisownia  partykuły  "nie"  z  różnymi  częściami  mowy. 

 

Temat1. 

Przypomnij  sobie, jak  rozmawialiśmy  na  temat  prawa. Mówiliśmy  o: 

kodeksie  Hammurabiego, dekalogu, etosie  rycerskim. Dziś  odniesiemy  się  do  

prawa, które  istnieje  współcześnie. Poznacie  jego  historię  i  najważniejsze  

założenia. 

 

1. Przeczytaj: 

"Zwyczajowe  prawo  międzynarodowe" 

 Pierwsze  akty  prawne  chroniące  podstawowe  prawa  człowieka  

pojawiły  się  u schyłku  średniowiecza. Zwykle  uznaje  się, że  początek  dały  

im  angielska  Wielka  Karta  Swobód  w  1215 r. i  nadawane  w  Polsce od  

XIII wieku  przywileje  szlacheckie. Pierwsze  regulacje  obejmowały  ochroną  

tylko  część  ludności, a  zapoczątkowany  przez  rewolucję  francuską  i  

powstanie  Stanów  Zjednoczonych  proces uznawania, iż  prawa  przysługują  

na  równi  wszystkim, zakończył  się  w  Europie  dopiero  w  drugiej  połowie  

XX w. po  przyznaniu  we  wszystkich  państwach  europejskich  praw  

wyborczych  kobietom. 

 Jednak  przed  II  wojną  światową  prawa  i  wolności  człowieka  były  

chronione  wyłącznie  przez  wewnętrzne  systemy  prawne  poszczególnych  

państw. Dopiero  faszyzm  i  okrucieństwa  II  wojny  światowej  przyczyniły  

się  do  tego, że  społeczność  międzynarodowa  uznała, iż  to, jak  władze  

traktują  własnych  obywateli, nie  może  być  wewnętrzną  sprawą  danego  

państwa.  

 Pierwszą  próbą  ochrony  podstawowych  praw  człowieka  we  

wszystkich  krajach  było  ustanowienie  Powszechnej  deklaracji  praw  

człowieka. Akt  ten  został  uchwalony  10  grudnia  1948r. w  Paryżu. 

Deklaracja  nie  była  traktatem  międzynarodowym, nie  zobowiązywała  więc  

państw  do  jej  przestrzegania, a  stanowiła  jedynie  pewną  wytyczną  na  

przyszłość. Jednak  jej  wpływ  na  myślenie  o  prawach  człowieka  był  

ogromny. Niezwykle  ważne  było  uznanie, że  godność  i  wynikające  z  niej  
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prawa  oraz  wolności  człowieka  są  przyrodzone  i  niezbywalne, przysługują  

więc  ludziom  niezależnie  od  woli  i  działania  tych, którzy  sprawują  władzę.  

 Niemniej  dziś, ponad  pół  wieku  od  jej  przyjęcia, Powszechna  

deklaracja  praw  człowieka, choć  formalnie  pozostaje  tylko  deklaracją, coraz  

częściej  jest  uznawana  za  element  zwyczajowego  prawa  

międzynarodowego. 

 

2. Zapisz  w  zeszycie. 

Etapy  powstawania  prawa  międzynarodowego: 

- Wielka  Karta  Swobód - XIII w. 

- Przywileje  szlacheckie  w  Polsce - tylko  dla  wybranej  grupy - XIII w. 

- XX w. przyznanie  praw  wyborczych  kobietom. 

- Powstawanie  wewnętrznych  systemów  prawnych  w  poszczególnych  

państwach. 

- Ustanowienie  Powszechnej  deklaracji  praw  człowieka - pod  wpływem  

okrucieństw  II  wojny  światowej. 

- "Godność  i  wynikające  z  niej  prawa  oraz  wolności  człowieka  są  

przyrodzone  i  niezbywalne  i  przysługują  ludziom  niezależnie  od  woli  i  

działania  tych, którzy  sprawują  władzę". 

 

Temat2. Pisownia  partykuły  "nie"  z  różnymi  częściami  mowy. 

 

1. Przeczytaj. 

W  zadaniach, które  mieliście  wykonać  do  25  marca  było  polecenie: zapisz  

zasady  pisowni  cząstki  "nie"  z  różnymi  częściami  mowy. Ci, którzy  

wykonali  zadanie, nie  muszą  powtórnie  zapisywać  zasad, o  ile  wcześniej  

zapisali  je  poprawnie - więc  proszę  sprawdźcie  to  sobie. Ci, którzy  tego  

zadania  nie  wykonali - obowiązkowo  uzupełniają  notatkę, którą  sprawdzę  po  

powrocie  do  szkoły.  

 

2. Zapisz  w  zeszycie - dotyczy  tych  uczniów, którzy  nie  zrobili  tego  

wcześniej. 

Partykułę  "nie"  piszemy  łącznie  z: 

- rzeczownikami, np. niepalenie, niesprawiedliwość, 

- przymiotnikami  i  przysłówkami  w  stopniu  równym  np. nieładny, nieładnie, 

niewysoki, niewysoko, 

 



3 
 

Partykułę  "nie"  piszemy  rozdzielnie  z: 

- przymiotnikami  i  przysłówkami  w  stopniu  wyższym  i  najwyższym  np. nie  

ładniejszy, nie  najładniejszy, nie  ładniej, nie  najładniej, 

- osobowymi  formami  czasownika  i  z  bezokolicznikami  np. nie  czyta, nie  

czytać. 

- przysłówkami  niepochodzącymi  od  przymiotników  np. nie  bardzo, nie  

dziś, nie  tutaj, 

- wyrazami  o  znaczeniu  czasownikowym  np. nie  trzeba, nie  warto, nie  

należy 

- zaimkami  np. nie  ja, nie  każdy, nie  ten 

- liczebnikami  np. nie  pierwszy, nie  pięcioro 

 

Uwaga: wyrazy  niejeden ( w  znaczeniu  wielu ), niewiele ( w  znaczeniu              

mało )  i  nieraz  ( w  znaczeniu  często )  piszemy  łącznie. 

 

3. Poćwicz - zapisz  w  zeszycie, nie  przesyłaj  do  mnie, sprawdzę  po  

powrocie  do  szkoły. 

 

Skorzystaj  z  notatki  "nie"  pisane  oddzielnie  i  podaj  zasadę  

ortograficzną  dotyczącą  pisowni  partykuły  "nie"  w  każdej  grupie  

wyrazów. 

Wzór: nie idę, nie myć, nie lubi - "nie"  z  czasownikiem. 

a) nie  teraz, nie  dosyć, nie  całkiem - 

b) nie  warto, nie  wolno, nie  wiadomo -  

c) nie  pięć, nie  czworo, nie  czterdziesty - 

d) nie  ja, nie tu, nie  ówdzie -  


