
Załącznik nr 34 (Ku współczesności, s. 231)

1. Przeczytaj poniższe hasła słownikowe.

I prawo n III, Ms. ∼wie; Im D. praw

1. zwykle blm «ogół przepisów, norm prawnych
regulujących stosunki między ludźmi danej spo-
łeczności, określających zasady ich postępowania
lub zawierających zakazy, których naruszenie za-
grożone jest karą; prawodawstwo»: Prawo nowo-
żytne, średniowieczne. Prawo polskie, francuskie,
angielskie. Majestat, moc, powaga prawa. Regu-
ły, normy prawa. Rządzić się prawem. Prawo
administracyjne «ogół norm regulujących działal-
ność organów zarządu państwowego» Prawo
autorskie «ogół przepisów prawnych określają-
cych uprawnienia przysługujące autorowi dzieła
artystycznego, literackiego i naukowego oraz re-
gulujących stosunki wynikające z powstania da-
nych dzieł» Prawo cywilne «ogół przepisów
normujących stosunki osobowe i majątkowe jed-
nostki» Prawo finansowe a. skarbowe «ogół
norm prawnych regulujących stosunki społecz-
ne powstające w procesie gromadzenia i wydat-
kowania środków pieniężnych przez państwo»
Prawo karne «przepisy zawierające zakazy i na-
kazy, których naruszenie lub niespełnienie zagro-
żone jest karą; ogół norm określających postępo-
wanie karne organów państwowych wobec oby-
wateli naruszających te przepisy» Prawo mię-
dzynarodowe «ogół norm określających stosunki
między państwami» Prawo państwowe «dział
prawa regulujący podstawowe instytucje ustro-
ju politycznego i spoteczno-gospodarczego; okre-
śla podmiot władzy państwowej oraz uprawnienia
i obowiązki obywateli» Prawo rodzinne «ze-
spół norm prawnych regulujących stosunki praw-
ne dotyczące małżeństwa, stosunki między ro-
dzicami i dziećmi, adopcję i opiekę» Prawo
rzeczowe «ogół przepisów prawnych dotyczących
własności, użytkowania itp. przedmiotów rucho-
mych i nieruchomych przez obywateli» Pra-
wo wojenne «część prawa międzynarodowego re-
gulująca uprawnienia i obowiązki państw uczest-
niczących w konflikcie zbrojnym» Prawo wy-
borcze «ogół przepisów dotyczących systemu wy-
borów do władz państwowych lub samorządo-
wych; uprawnienie do dokonania aktu wyborcze-
go (prawo wyborcze czynne); możność zostania

wybranym (prawo wyborcze bierne)» Prawo
zwyczajowe «niepisane normy prawne, uznane
w danej społeczności za obowiązujące» W imie-
niu prawa «formuła używana przez osoby dzia-
łające z polecenia organów wymiaru sprawiedli-
wości» hist. Prawo rzymskie «ogół przepisów
obowiązujących w starożytnym Rzymie, skodyfi-
kowanych w VI w., a zmodyfikowanych przez śre-
dniowiecznych prawników, głównie włoskich»
fraz. Litera prawa «przepis prawny ujmowany od
strony wyłącznie formalnej» W obliczu prawa
«wobec prawa, w odniesieniu do prawa» Wy-
jąć kogoś spod prawa «pozbawić kogoś ochrony
prawnej, opieki prawa, możności odwoływania się
do organów wymiaru sprawiedliwości»

2. «norma prawna; ustawa, przepis, zakaz, na-
kaz»: Zbiór, system praw. Nadać, uchwalić usta-
nawiać, spisywać prawa. Omijać, naruszać, ła-
mać, gwałcić prawa. Przestrzegać praw. Sądzić
według prawa. Stosować się do praw. Ścigać ko-
goś prawem. Uchylić prawo. Wyłamać się spod
prawa. Prawo obowiązuje, ustaje, wygasa, traci
moc. Coś jest przewidziane prawem. fraz. Wil-
cze prawo «przemoc, bezprawie» Prawo pięści,
prawo dżungli «panowanie bezprawia, przemocy;
władza silniejszego» Prawem kaduka «bezpraw-
nie, niezasłużenie» pot. Psie prawo «obowiązek
wynikający z czyjejś zależności od kogoś: obowią-
zek, który bezwarunkowo należy spełnić»

3. «nauka prawa, o prawie, studia nad prawo-
dawstwem; wydział uniwersytetu zajmujący się tą
nauką»: Wydział prawa. Studia, egzaminy z pra-
wa. Studiować, ukończyć prawo. Uczyć się pra-
wa. Zapisać się, chodzić na prawo.

4. «uprawnienie przysługujące osobie fizycznej
lub prawnej; słuszne roszczenie, przywilej»: Pra-
wa publiczne, obywatelskie. Prawa małżeńskie,
rodzicielskie, spadkowe, ubezpieczeniowe. Słusz-
ne, należne prawa. Prawa obywatela, pracownika.
Prawo pierwokupu. Prawo pierwszeństwa prze-
jazdu. Prawo do nauki, do urlopu. Korzystać
z prawa. Nabyć, rościć, tracić prawo. Pozbawić
kogoś wszelkich praw. Przyznać komuś, zastrzec
sobie prawo do czegoś. Upominać się o swoje
prawa. Zawiesić kogoś w prawach. Zrzec się praw



do czegoś. Młodość, starość ma swoje prawa.
Prawo jazdy «uprawnienie do prowadzenia po-

jazdu mechanicznego» Prawo łaski «uprawnie-
nie do złagodzenia lub darowania kary prawo-
mocnie orzeczonej przez sąd, przysługujące za-
zwyczaj głowie państwa» Prawo obywatelstwa
«przywilej przynależności do danego państwa lub
miasta» fraz. Czuć się w prawie «uważać się za
uprawnionego do czegoś; być uprawnionym do
czegoś» Dochodzić prawa do czegoś, docho-
dzić swoich praw «walczyć o to, co się komuś na-
leży zgodnie z prawem» Mieć prawo do czegoś,
do kogoś «być uprawnionym do wykonywania, do
robienia czegoś, do korzystania z czegoś, do roz-
porządzania czymś, kimś» Jakim prawem? «na
jakiej podstawie?; dlaczego?»

5. częściej w lm «zasady, prawidłowości rządzące
światem, procesami przyrodniczymi i społeczny-
mi, stanowiące cel badań naukowych»: Prawa na-
turalne, biologiczne, fizyczne, ekonomiczne, spo-
łeczne. Prawa natury. Badać, odkryć, sformuło-
wać jakieś prawo. Podlegać prawom materii, pra-
wom przyrody.

obowiązek m III, D. ∼zku, N . ∼zkiem; lm M .
∼zki 1. «konieczność zrobienia czegoś wynikają-
ca z nakazu wewnętrznego (moralnego), admi-
nistracyjnego, prawnego; to, co ktoś musi zrobić

powodowany ta koniecznością; powinność, zobo-
wiązanie»: Ciężki, miły, przykry, surowy, trud-
ny, twardy obowiązek. Obowiązek obywatelski,
rodzinny. Obowiązek gościnności, wdzięczności.
Brać, wziąć na siebie obowiązek utrzymywa-
nia rodziny, wychowania dziecka. Mieć poczucie
obowiązku. Podlegać obowiązkowi meldowania
się. Spełnić, wypełnić obowiązek. Dopełnić obo-
wiązku. Nakładać na kogoś obowiązek. Czuć się
w obowiązku podziękować. Mieć, poczytywać so-
bie coś za obowiązek. Poczuwać się do obowiąz-
ku. Uchylać się od obowiązku. Uwolnić, zwolnić
kogoś od obowiązku. Obowiązek spada na kogoś,
ciąży na kimś. fraz. Święty obowiązek «powin-
ność, od której nie wolno się uchylać» posp. Psi
obowiązek «obowiązek (czasem niemiły) niepod-
legający dyskusji»

2. tylko w lm «czynności, funkcje związane z pia-
stowaniem jakiegoś stanowiska, urzędu itp.; wy-
konywanie tych czynności»: Obowiązki dyrektora,
szefa. Zawiesić kogoś w obowiązkach. Pełniący
obowiązki «ktoś, kto pełni jakąś funkcję czasowo,
w czyimś zastępstwie»

3. blm, przestarz. «praca w charakterze pomocy
domowej; służba»: Przyjąć u kogoś obowiązek.
Pójść do obowiązku.

Mieczysław Szymczak, Słownik języka polskiego PWN, Warszawa 2002, s. 399–400, 872–873.

2. Ustal, jakie informacje:

są zawarte w «»,

znajdują się po oznaczeniu .

3. W hasłach podkreśl te informacje, które pasują do sytuacji przedstawionych na ilustracjach na
następnej stronie.



4. Zapisz w tabeli, jakie prawa i obowiązki mają osoby przedstawione na ilustracjach.

prawa

obowiązki

prawa

obowiązki

prawa

obowiązki

prawa

obowiązki



5. Spośród wymienionych dokumentów prawnych wybierz te, które mogą regulować zachowania osób
w sytuacjach przedstawionych na zdjęciach. Przy każdym zdjęciu wpisz odpowiednią nazwę doku-
mentu.

statut spółdzielni mieszkaniowej statut szkoły regulamin biblioteki kodeks karny
kodeks drogowy kodeks cywilny Konwencja praw dziecka ustawa konsumencka

6. Wykorzystując wybrane frazeologizmy z haseł słownikowych (zadanie 1.), napisz kilkuzdaniową
wypowiedź dotyczącą praw i obowiązków, o których powinny pamiętać osoby ukazane na rysunku.


