
www.polskinawynos.com

na wynos

Proszę wstawić odpowiednią formę rzeczownika (dopełniacz). 

Karta .................................................................. (prawa podstawowe) składa się z ................................. (preambuła)  i                            

54 ................................. (artykuły) zebranych w siedmiu rozdziałach:

rozdział I: Godność  

godność ................................. (człowiek), prawo do ................................. (życie), prawo ................................. (człowiek) do           

................................ (integralność),  zakaz ................................. (tortury) i ................................. (nieludzkie) lub .............................

..................................... (poniżające traktowanie) albo ................................. (karanie), zakaz ................................. (niewolnictwo) 

i ................................. ................................. (praca przymusowa),

rozdział II: Wolność 

prawo do ................................. (wolność) i ................................. ................................. (bezpieczeństwo osobiste), poszanowanie 

................................. ................................. (życie prywatne) i ................................. (rodzinne), ochrona ...........................................

................................. (dane osobowe), prawo do ................................. (zawarcie) ................................. (małżeństwo) i prawo do 

................................. (założenie) ................................. (rodzina), wolność ................................. (myśl), ............................................

(sumienie) i ................................. (religia), wolność ................................. (wypowiedź) i ................................. (informacja), 

wolność ................................. (zgromadzanie się) i ................................. (stowarzyszanie się), wolność ................................. 

(sztuka) i ................................. (nauka), prawo do ................................. (nauka), wolność ............................................... (wybór) 

................................. (zawód) i prawo do ................................. (podejmowanie) ................................. (praca), ..............................

(wolność) ................................. (prowadzenie) ....................................... .................................... (działalność gospodarcza), prawo 

................................. (własność), prawo do ................................. (azyl), ochrona w przypadku ................................. (usunięcie)  

z ................................. (terytorium) ................................. (państwo), ................................. (wydalenie) lub ................................. 

(ekstradycja),

rozdział III: Równość 

równość wobec ..............................................  (prawo), niedyskryminacja, różnorodność kulturowa, religijna i językowa, 

równość ..................................... (kobiety) i ..................................... (mężczyzni), prawa .................................... (dziecko), prawa 

.......................... (osoby) w podeszłym wieku, integracja .................................  ................................. (osoby niepełnosprawne),
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rozdział IV: Solidarność 

prawo ................................. (pracownicy) do ....................................... (informacja) i ........................................ (konsultacja) w ramach 

................................. (przedsiębiorstwo), prawo do ................................. (rokowania) i ................................. .................................

(działania zbiorowe), prawo ................................. (dostęp) do ................................. (pośrednictwo) ................................. (praca), 

ochrona w przypadku .................................  ................................. (nieuzasadnione zwolnienie) z ................................. (praca), 

należyte i sprawiedliwe warunki ................................. (praca), zakaz ................................. (praca) ................................. (dzieci) 

i ochrona ................................. (młodociani) w pracy, życie rodzinne i zawodowe, zabezpieczenie społeczne i pomoc 

społeczna, ochrona ................................. (zdrowie), dostęp do ................................. ................................. (usługi świadczone) w 

ogólnym interesie gospodarczym, ochrona ................................. (środowisko), ochrona ................................. (konsumenci),

rozdział V: Prawa obywatelskie 

prawo ........................................ (głosowanie) i ............................................ (kandydowanie) w wyborach do ....................................... 

.................................(Parlament Europejski), prawo ................................. (głosowanie) i ................................. (kandydowanie) w 

wyborach lokalnych, prawo do ................................. ................................. (dobra administracja), prawo ................................. 

(dostęp) do ................................. (dokumenty), Europejski Rzecznik ................................. ................................. (Prawa Obywatelskie), 

prawo ................................. (petycja), swoboda ................................. (przemieszczanie się) i ................................. (pobyt), opieka 

dyplomatyczna i konsularna,

rozdział VI: Wymiar sprawiedliwości 

prawo do .................................  ................................. ................................. (skuteczny środek prawny) i ................................. (dostęp) 

do .................................... ..................................... (bezstronny sąd), domniemanie ......................................... (niewinność) i prawo do

 ................................. (obrona), ................................. (zasada) ................................. (legalność) oraz ..........................................................

 (proporcjonalność) ..................................... (kary) do ...................................... ...................................... (czyny zabronione) pod groźbą 

................................. (kara), zakaz ................................. ................................. (ponowne sądzenie) lub ................................. (karanie) w 

postępowaniu karnym za ten sam czyn zabroniony pod groźbą ................................. (kara),

rozdział VII: Postanowienia ogólne dotyczące ......................................... (wykładnia) i ........................................ (stosowanie) 

................................. (karta). 
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Karta praw podstawowych składa się z preambuły i 54 artykułów zebranych w siedmiu rozdziałach:

rozdział I: Godność (godność człowieka, prawo do życia, prawo człowieka do integralności, zakaz tortur i nieludzkiego lub 

poniżającego traktowania albo karania, zakaz niewolnictwa i pracy przymusowej),

rozdział II: Wolność (prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego, poszanowanie życia prywatnego i rodzinnego, ochrona 

danych osobowych, prawo do zawarcia małżeństwa i prawo do założenia rodziny, wolność myśli, sumienia i religii, wolność 

wypowiedzi i informacji, wolność zgromadzania się i stowarzyszania się, wolność sztuki i nauki, prawo do nauki, wolność wyboru 

zawodu i prawo do podejmowania pracy, wolność prowadzenia działalności gospodarczej, prawo własności, prawo do azylu, 

ochrona w przypadku usunięcia z terytorium państwa, wydalenia lub ekstradycji),

rozdział III: Równość (równość wobec prawa, niedyskryminacja, różnorodność kulturowa, religijna i językowa, równość kobiet i 

mężczyzn, prawa dziecka, prawa osób w podeszłym wieku, integracja osób niepełnosprawnych),

rozdział IV: Solidarność (prawo pracowników do informacji i konsultacji w ramach przedsiębiorstwa, prawo do rokowań i działań 

zbiorowych, prawo dostępu do pośrednictwa pracy, ochrona w przypadku nieuzasadnionego zwolnienia z pracy, należyte i 

sprawiedliwe warunki pracy, zakaz pracy dzieci i ochrona młodocianych w pracy, życie rodzinne i zawodowe, zabezpieczenie 

społeczne i pomoc społeczna, ochrona zdrowia, dostęp do usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym, ochrona 

środowiska, ochrona konsumentów),

rozdział V: Prawa obywatelskie (prawo głosowania i kandydowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego, prawo 

głosowania i kandydowania w wyborach lokalnych, prawo do dobrej administracji, prawo dostępu do dokumentów, Europejski 

Rzecznik Praw Obywatelskich, prawo petycji, swoboda przemieszczania się i pobytu, opieka dyplomatyczna i konsularna),

rozdział VI: Wymiar sprawiedliwości (prawo do skutecznego środka prawnego i dostępu do bezstronnego sądu, domniemanie 

niewinności i prawo do obrony, zasady legalności oraz proporcjonalności kar do czynów zabronionych pod groźbą kary, zakaz 

ponownego sądzenia lub karania w postępowaniu karnym za ten sam czyn zabroniony pod groźbą kary),

rozdział VII: Postanowienia ogólne dotyczące wykładni i stosowania karty.
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