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Wybrane zagadnienia z prawa
- ćwiczenia
Cena

8,40 zł

Cena poprzednia

16,80 zł

Opis produktu
Autor: Jacek Musiałkiewicz

O książce:
Książka zawiera 219 ćwiczeń, różnorodnych pod względem formy i stopnia trudności. Jest dokładnie dostosowana do treści i układu podręcznika Wybrane zagadnienia z
prawa. Książka może być wykorzystywana w trakcie zajęć ze słuchaczami, stanowiąc ciekawe ich urozmaicenie.

Wykorzystanie książki

Podstawy programowe z 2012 i 2017 r. (uczniowie po gimnazjum)

Podstawa programowa z 2019 r. (uczniowie po szkole podstawowej)

szkoły policealne – kwalifikacja AU.68

szkoły policealne – kwalifikacja EKA.01

Zbiór ćwiczeń pt. „Wybrane zagadnienia z prawa” jest przeznaczony dla słuchaczy szkół policealnych kształcących się w zawodzie technik administracji.

Osobom,

które chcą skorzystać z wydanych przez nas ćwiczeń w ramach kształcenia w innych zawodach lub w ramach
przedmiotu wiedza o społeczeństwie, polecamy książkę Elementy prawa – ćwiczenia.
Ćwiczenia zawarte w książce polegają m.in. na:
wyszukiwaniu i analizowaniu przepisów prawnych;
analizowaniu dokumentów;
uzupełnianiu schematów;
rozstrzyganiu o poprawności różnych tez;
analizowaniu opisanych przypadków;
wyszukiwaniu informacji w internecie;
odpowiadaniu na pytania na podstawie tekstu;
dopasowywaniu pojęć do odpowiadających im charakterystyk lub definicji;
odpowiadaniu na pytania o charakterze problemowym;
uzupełnianiu luk w zdaniach;
charakteryzowaniu poznanych pojęć i zjawisk.

Rozwiązanie ćwiczeń pozwoli uczniom udoskonalić następujące kompetencje kluczowe: kompetencje cyfrowe, kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie
umiejętności uczenia się, kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji, oraz kompetencje w zakresie przedsiębiorczości.
Książka może być wykorzystywana w szkołach jako materiał ćwiczeniowy. Materiały ćwiczeniowe są to materiały przeznaczone dla uczniów, służące utrwaleniu przez
nich wiadomości i umiejętności. Materiały ćwiczeniowe nie podlegają procedurze dopuszczania przez Ministra Edukacji Narodowej ani nie są umieszczane w żadnych
urzędowych wykazach. Decyzja o tym, czy i jakie materiały stosować, należy wyłącznie do nauczyciela. Wybrane materiały ćwiczeniowe powinny być corocznie
podawane przez dyrektora szkoły do publicznej wiadomości wraz z obowiązującym w danym roku szkolnym zestawem podręczników lub materiałów edukacyjnych.
Zbiór ćwiczeń nie zawiera rozwiązań. Rozwiązania wysyłamy w formie elektronicznej tylko nauczycielom. Informacje o tym, w jaki sposób można otrzymać odpowiedzi
do ćwiczeń i inne materiały dodatkowe, znajdują się na tej stronie.
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Książka zawiera:
219 ćwiczeń
85 stron formatu B5

Spis treści

Fragment

ISBN 978-83-7735-062-1

Wydanie I (2016 r.)

Spis treści
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Podstawowe wiadomości o prawie
Prawo konstytucyjne
Prawo cywilne
Prawo rodzinne i opiekuńcze
Prawo pracy
Prawo karne

Materiały dodatkowe
Do podręcznika i ćwiczeń Wybrane zagadnienia z prawa mamy opracowane następujące materiały
dodatkowe dla nauczycieli:
1. Odpowiedzi do zbioru ćwiczeń
2. Prezentacje:
Dokumentacja pracownicza
Europejskie prawo pracy
Jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej
Klasyfikacja działalności gospodarczej
Obowiązki pracodawcy w stosunku do kształcących się
Ochrona pracy. Instytucje ochrony pracy
Prawa i obowiązki małżonków. Władza rodzicielska
Równe traktowanie osób w zakresie zatrudnienia oraz mobbing
Sankcje w prawie cywilnym
Spółka europejska
Wykroczenia i przestępstwa przeciwko prawom pracownika
Zasady prawa pracy
Zatrudnienie osób niepełnosprawnych
Warunki otrzymania materiałów dodatkowych znajdą Państwo w tym miejscu.
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