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Кроссворд по предмету "предмету Людина i свiт (укр.)"  на тему "Общий (укр.)"
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По горизонтали
3. Сукупнiсть загальноприйнятих норм поведiнки людини в суспiльствi
4. Орiєнтацiя на взаємнi поступки чи перемиря
5. Iдеологiя, яка встановлює нерiвнi права чоловiкiв i жiнок
6. Це всенародне голосування з питання державної приналежностi певної територiї або полiтичної долi держави
7. Помилковi переконання, вiра в невiдомi надприроднi сили, що впливають на майбутнi подiї
8. Несправидлива хибна думка
10. Форма спiльноти людей, яка iсторично виникає за родоплемiнною спiльнiстю i формується на певнiй територiї при натурально-господарчiй дiяльностi у процесi злиття, традицiй i т.д
11. Нетерпимiсть чи неприязне ставлення до когось або чогось чужого, незнайомого та незвичного
14. Ситуацiя, коли одна зi сторiн конфлiкту взагалi ухиляється вiд розвязання конфлiкту, оскiльки результат для неї не має важливого значення й вона не бажає витрачати на це зайвi сили
15. Здатнiсть людини будувати широку мережу знайомств, вмiння спiльно обговорювати проблеми
16. В державному правi прийняття електоратом (виборцями) рiшення з конституцiйних, законодавчих чи iнших внутрiшньо- чи зовнiшньополiтичних питань
17. Процес, пiд час якого двоє або бiльше людей обмiнюються iнформацiєю
19. Процес розвитку особистостi протягом всього його життя
20. Сукупнiсть моральних зобовязань людини перед iншими
21. Форма державно-полiтичного режиму держави, що регламентує всi сфери суспiльного iснування
23. Навмисне обмеження або позбавлення прав певних категорiй громадян за їхньою расовою чи нацiональною належнiстю, полiтичними або релiгiйними переконаннями, статтю тощо
24. Зiткнення сторiн, поглядiв, сил
25. Процес, пiд час якого зустрiчаються двi або бiльше сторiн за присутностi третьої нейтральної сторони - медiатора

По вертикали
1. Усталена, стандартна часто спрощена, думка про соцiальнi групи чи окремих iндивiдiв як представникiв цих груп
2. Модель поведiнки, зорiєнтована на виграш обох сторiн конфлiкту
9. Любов до всього людства виражена в конкретних справах на благо своєї нацiї
12. Свiдома участь усiх сторiн конфлiкту в його вирiшеннi, загальна думка без серйозних i принципових заперечень, до якої прийшли пiд час спiльного обговорення
13. Здастнiсть приймати щось, не схвалюючи це
18. Людська особа, що усвiдомлює свої якостi та унiкальнiсть
22. Полiтика i процес, що передбачає збiльшення ступеня участi та отримання бiльших можливостей у соцiальному життi й навчаннi для всiх людей незалежно вiд фiзiологiчних та психологiчних особливостей

