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Tekst 1

Raport UNICEF 2015 (fragment):

Dwadzieścia pięć lat temu Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych przyjęło Konwencję 
o prawach dziecka. Od tamtej pory miliony dzieci skorzystały z postępu. Rządy, międzynarodowi 
partnerzy, firmy i społeczeństwa uruchomiły odpowiednie fundusze i nakłady. Dzięki ich zaangażowaniu 
setki milionów dzieci mogły cieszyć się lepszym życiem.

Nastąpił znaczący postęp w podstawowych dziedzinach (przeżycie dzieci, edukacja, dostęp do czystej 
wody). Mimo to nadal zbyt dużo dzieci cierpi dlatego, że ich potrzeby nie są zaspokojone, ich prawa nie 
są przestrzegane, a perspektywy rozwoju – ograniczone.

Tekst 2

Statystyki wg Raportu UNICEF 2015 (fragment)

Strefa geograficzna

Współczynnik skolaryzacji netto w szkole 
podstawowej (6–11 lat) (%)

Współczynnik skolaryzacji netto w szkole 
średniej (12–16 lat) (%)

Chłopcy Dziewczynki Chłopcy Dziewczynki

Afryka Subsaharyjska 81 75 35 30

Bliski Wschód i Afryka 
Północna

92 89 72 67

Azja południowa 94 94 55 48

Azja wschodnia i 
Pacyfik

95 95 75 76

Ameryka Łacińska i 
Karaiby

93 94 71 75

Europa 95 95 - -

Świat 92 90 66 63

Nazwisko:  Imię:
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Tekst 3

Międzynarodowa Konwencja o prawach dziecka (fragmenty):

Artykuł 24

1. Państwa–Strony uznają prawo dziecka do jak najwyższego poziomu zdrowia i udogodnień w zakresie 
leczenia chorób oraz rehabilitacji zdrowotnej. Strony będą dążyły do zapewnienia, aby żadne dziecko 
nie było pozbawione prawa dostępu do tego rodzaju opieki zdrowotnej.

Artykuł 28

1. Państwa–Strony uznają prawo dziecka do nauki i w celu stopniowego realizowania tego prawa na 
zasadzie równych szans, w szczególności: 

a) uczynią nauczanie podstawowe obowiązkowym i bezpłatnym dla wszystkich; 

b) będą popierać rozwój różnorodnych form szkolnictwa średniego, zarówno ogólnokształcącego, jak i 
zawodowego, uczynią je dostępnymi dla każdego dziecka.

Artykuł 32

1. Państwa–Strony uznają prawo dziecka do ochrony przed wyzyskiem ekonomicznym, przed 
wykonywaniem pracy, która może być niebezpieczna lub też może kolidować z kształceniem dziecka, 
bądź może być szkodliwa dla zdrowia dziecka lub jego rozwoju fizycznego, umysłowego, duchowego, 
moralnego, lub społecznego.
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Jaki jest temat wspólny dla trzech tekstów? 
(Zaznacz dobrą odpowiedź)

• Sytuacja dzieci na świecie

• Praca dzieci w krajach rozwijających się

• Edukacja dzieci w Europie

MI MF MS TBM

2

W którym roku podpisano Konwencję o prawach dziecka, o której mowa w tekście 1? 
(Zaznacz dobrą odpowiedź)

• 1985 • 2015 • 1990

MI MF MS TBM

3

Do którego artykułu Konwencji (tekst 3) odnosi się tekst 2? 
(Zaznacz dobrą odpowiedź)

• Artykuł 24 • Artykuł 28 • Artykuł 32

MI MF MS TBM
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4

Na podstawie tekstu 2 zaznacz odpowiedzi na pytania w tabeli:

Strefa geograficzna W jakiej strefie geograficznej w szkołach 
podstawowych jest tyle samo chłopców,  
co dziewczynek?

W jakiej strefie geograficznej jest więcej 
dziewczynek niż chłopców zapisanych  
do szkoły średniej?

Afryka Subsaharyjska

Bliski Wschód i Afryka 
Północna

Azja południowa

Azja wschodnia i 
Pacyfik

Ameryka Łacińska i 
Karaiby

Europa

MI MF MS TBM

5

Od momentu podpisania Konwencji: 
(Zaznacz dobrą odpowiedź)

• Sytuacja dzieci się poprawiła 

• Wszystkie problemy dzieci zostały rozwiązane 

• Sytuacja dzieci nie uległa zmianie

MI MF MS TBM



EANA - TEST DE LECTURE / COMPRÉHENSION - CYCLE 4 - FIN DE 4E 

6LANGUE D’ORIGINE : POLONAIS

6

Jaka jest funkcja zaproponowanych dokumentów? 
(Połącz propozycje)

 Tekst 1 • • Informuje

 Tekst 2 • • Dostarcza rozrywki

 Tekst 3 • • Oficjalnie ustanawia przepisy prawa

MI MF MS TBM

Rappel des codes de correction :

MI =  maîtrise insuffisante MF = maîtrise fragile MS = maîtrise satisfaisante TBM = très bonne maîtrise

MI et MF : non acquis MS et TBM : on considère que c’est acquis


