Ćwiczenia z tekstem źródłowym- „Ludzie rodzą się i pozostają wolni i
równi”...
Przeczytaj tekst źródłowy, a następnie zaznacz poprawną odpowiedź.
Art. 1. Ludzie rodzą się i pozostają wolni i równi z punktu widzenia prawa. Różnice społeczne mogą
się opierać tylko na użyteczności wobec społeczeństwa.
Art. 2. Celem każdej organizacji politycznej jest utrzymanie naturalnych i nieprzedawnionych praw
człowieka. Tymi prawami są: wolność, własność, bezpieczeństwo i opór przeciwko uciskowi.
Art. 3. Źródło wszelkiego zwierzchnictwa spoczywa całkowicie w Narodzie. Żadne ciało, żadna
jednostka nie może wykonywać władzy, która nie pochodziłaby wyraźnie od Narodu.
Art. 4. Wolność polega na czynieniu tego wszystkiego, co nie szkodzi drugiemu.
Art. 7. Żaden człowiek nie może być oskarżony, aresztowany i więziony, jak tylko w wypadkach
określonych przez ustawę i z zachowaniem form przez nią przepisanych.
Art. 10. Nikt nie może być niepokojony z powodu swoich przekonań, również i religijnych, byle ich
manifestowanie nie zakłócało porządku publicznego ustanowionego przez prawo.
Art. 11. Swobodna wymiana myśli i poglądów jest jednym z najcenniejszych praw człowieka. Każdy
obywatel ma więc wolność słowa, pisma i druku.
Art. 17. Własność jest prawem świętym i nietykalnym.
Deklaracja praw człowieka i obywatela, 1789 rok
1. Który z artykułów uznaje obywateli za najwyższą władzę w państwie?
a) drugi

b) trzeci

c) dziesiąty

d) jedenasty

2. Zaznacz zdanie zawierające prawdziwe informacje:
a) Zgodnie z Deklaracją możliwe jest manifestowanie swoich poglądów, nawet jeśli zakłóca to porządek
publiczny.
b) Deklaracja dopuszcza istnienie grup społecznych uprzywilejowanych ze względu na pochodzenie.
c) Prawo do własności określono w Deklaracji jako naturalne, nieprzedawnione, święte i
nietykalne.
d) Deklaracja nie określa granicy wolności przysługującej każdemu człowiekowi.
3. W którym artykule dopuszczono możliwość pozbawienia obywatela prawa do wolności?
a) drugim

b) siódmym

c) dziesiątym

d) jedenastym

4. Spośród wymienionych poniżej praw zaznacz to, które nie dotyczy swobodnej wymiany myśli i
poglądów:
a) wolność słowa

b) wolność pisma

c) wolność druku

d) wolność osobista

5. Na podstawie wiedzy pozaźródłowej podaj, z jakim okresem w historii Francji związana jest
Deklaracja praw człowieka i obywatela.
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