
Temat: Prawo rodzinne i opiekuńcze.

 Cele lekcji:

Uczeń:
 wymienia elementy konstytucyjnej definicji małżeństwa,
 wymienia  przeszkody prawne uniemożliwiające  zawarcie  małżeństwa  oraz  możliwe

powody jego unieważnienia,
 wskazuje skutki prawne zawarcia małżeństwa,
 właściwie  posługuje  się  podstawowymi  pojęciami  z  zakresu  prawa

rodzinnego[małżeństwo, wspólnota majątkowa, obowiązek alimentacyjny],
 wymienia prawa i obowiązki rodziców i dzieci,
 wyjaśnia, na czym polega unieważnienie małżeństwa, i wymienia jego konsekwencje

prawne,
 interpretuje wybrane przepisy z Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,

Formy pracy:
indywidualna, grupowa, zbiorowa.

Metody
  metody aktywizujące –burza mózgów, praca w grupach, dyskusja punktowana
 elementy wykładu,
 praca z tekstem podręcznika,
 praca z tekstem źródłowym Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Konstytucja RP.

Środki dydaktyczne
 podręcznik W centrum uwagi. Część 2 zakres podstawowy (s. 96–103),
 karta pracy Prawo rodzinne,

Przebieg lekcji

1.  Czynności  organizacyjne:  sprawdzenie  obecności,  podanie  tematu  oraz  celów  lekcji,
rozdanie kart pracy.
2.  Nauczyciel  zapisuje  na  tablicy  pytanie  Czym zajmuje  się  prawo rodzinne?. Uczniowie
odpowiadają  na  nie,  stosując  metodę  burzy  mózgów.  Najbardziej  trafne  wypowiedzi
nauczyciel  zapisuje  na  tablicy,  a  jeśli  to  konieczne,  uzupełnia  je  o  te  zagadnienia,  które
zostaną  omówione  na  zajęciach  [małżeństwo,  kwestie  majątkowe,  władza  rodzicielska,
obowiązki  rodziców  wobec  dzieci,  obowiązki  dzieci  wobec  rodziców,  obowiązek
alimentacyjny]. 

Faza realizacyjna
1.  Nauczyciel,  wykorzystując  art.  18  i  art.72  Konstytucji  RP, omawia  wynikające  z  nich
zasady prawa rodzinnego i opiekuńczego: monogamii i szczególnej ochrony rodziny i dziecka
przez państwo (art. 18) oraz dobra dziecka (art.72). Następnie wyjaśnia uczniom, jakie akty
normatywne regulują w Polsce zagadnienia związane z prawem rodzinnym.  



2. Nauczyciel  wyjaśnia zagadnienie małżeństwa. Następnie,  wykorzystując tabelę  na s. 97
podręcznika,  omawia  występujące  w polskim prawie  przeszkody do zawarcia  małżeństwa
i przyczyny jego unieważnienia.
3.  Następnie  nauczyciel  omawia  problem  wspólności  majątkowej  i  wynikające  z  niej
konsekwencje. Poleca uczniom wykonać zadanie 1. z karty pracy.
4. Na podsumowanie nauczyciel poleca uczniom wykonać zadania 2. i 3. z karty pracy.



Karta pracy – prawo rodzinne i opiekuńcze

1.Wyjaśnij, jakie znaczenie ma wspólność majątkowa w małżeństwie. 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

2. Oceń, czy poniższe informacje są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli informacja jest prawdziwa, 
lub F – jeśli jest fałszywa.

1. Niepełnoletnie dzieci są zwolnione z obowiązku pomagania w pracach
domowych, ponieważ pozostają na utrzymaniu rodziców. 

P F

2. Rodzice  mają  obowiązek  korzystania  z  urlopu  macierzyńskiego,
tacierzyńskiego lub wychowawczego. 

P F

3. Rodzice mają prawo do wymagania posłuszeństwa od dziecka, a dzieci
mają obowiązek bycia posłusznymi wobec rodziców. 

P F

4. Niepełnoletnie  dzieci  są  zobowiązane  do  realizowania  obowiązku
szkolnego i obowiązku nauki. 

P F

3. Rozstrzygnij, w jakich przypadkach rodzice lub dzieci mogą zostać zwolnione z obowiązku
alimentacyjnego. 

Art. 128. Obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków
wychowania (obowiązek alimentacyjny) obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo.
[…]
Art. 133. § 1. Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które
nie jest  jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie,  chyba że dochody z majątku dziecka
wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.
§ 2. Poza powyższym wypadkiem uprawniony do świadczeń alimentacyjnych jest tylko ten,
kto znajduje się w niedostatku.
§  3.  Rodzice  mogą  uchylić  się  od  świadczeń  alimentacyjnych  względem  dziecka
pełnoletniego, jeżeli są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub jeżeli dziecko
nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się.
[…]
Art.  135.  §  1.  Zakres  świadczeń  alimentacyjnych  zależy  od  usprawiedliwionych  potrzeb
uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. […]

Źródło: Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy ( Dz. U. z 2019 r. poz. 2086).
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J.Dzieża.






