
Wiedza o społeczeństwie 23-27 marca 

Jeśli masz jakieś problemy lub pytania kontaktuj się ze mną poprzez kluk_historia@wp.pl 

Na ten adres wysyłaj zadane prace. 

Lekcja 23 marca – uzupełnij i dziś mi prześlij wypełnioną kartę odpowiedzi. 

Temat: Sprawdzam  swój stan wiedzy i umiejętności z działu „Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej”. 

Przygotuj się do sprawdzianu 

ZADANIE 1. (0–3) Podaj przynajmniej trzy elementy tworzące terytorium państwa. 
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 

ZADANIE 2. (0–3) Przeczytaj zamieszczony niżej tekst i wypisz fragmenty odnoszące się do podanych 
zasad.  

Nazywa się ten ustrój demokracją, ponieważ opiera się na większości obywateli, a nie na mniejszości. 
W sporach prywatnych każdy obywatel jest równy w obliczu prawa; jeśli zaś chodzi o znaczenie, 
to jednostkę ceni się nie ze względu na jej przynależność do pewnej grupy, lecz ze względu na talent 
osobisty [...]. W naszym życiu państwowym kierujemy się zasadą wolności. W życiu prywatnym nie 
wglądamy z podejrzliwą ciekawością w zachowanie naszych współobywateli, nie odnosimy się 
z niechęcią do sąsiada, jeśli się zajmuje tym, co mu sprawia przyjemność [...]. Kierując się 
wyrozumiałością w życiu prywatnym, szanujemy prawa w życiu publicznym; jesteśmy posłuszni 
każdoczesnej władzy i prawom [...].  

Źródło: Tukidydes, Wojna peloponeska, tłum. K. Kumaniecki, Ossolineum, Wrocław 1991 

A. Prawo jest najwyższą wartością. 
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
B. Źródłem decyzji w państwie jest większość. 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
C. Ważną wartością jest wolność obywateli. 
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 

ZADANIE 3. (0–1) Wyjaśnij, jaka jest różnica pomiędzy demokracją bezpośrednią a przedstawicielską. 
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 

ZADANIE 4. (0–2) Przeczytaj fragment Konstytucji RP i wpisz do tabeli numery artykułów, w których 
zawarte są zasady: suwerenności i trójpodziału władzy.  

Rozdział I RZECZPOSPOLITA  

Art. 1. Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli.  

Art. 2. Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady 
sprawiedliwości społecznej. [...] 



 Art. 4. Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu. Naród sprawuje władzę 
przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio. [...] 

 Art. 7. Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. [...]  

Art. 10. Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej opiera się na podziale i równowadze władzy ustawodawczej, 
władzy wykonawczej i władzy sądowniczej. Władzę ustawodawczą sprawują Sejm i Senat, władzę 
wykonawczą Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej i Rada Ministrów, a władzę sądowniczą sądy 
i trybunały.  

Art. 11. Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność tworzenia i działania partii politycznych. Partie 
polityczne zrzeszają na zasadach dobrowolności i równości obywateli polskich w celu wpływania 
metodami demokratycznymi na kształtowanie polityki państwa. Finansowanie partii politycznych jest 
jawne.  

Zasada suwerenności  
Zasada trójpodziału władzy  

 

ZADANIE 5. (0–3) Uzupełnij tabelę, wpisując odpowiednie funkcje państwa (wewnętrzne lub 
zewnętrzne).  

Prezydent RP podpisał ustawę reformującą 
system szkolnictwa wyższego w Polsce. 

a. 

Minister finansów na cotygodniowej konferencji 
prasowej zapowiedział podwyższenie płacy 
minimalnej. 

b. 

W Krakowie odbyło się spotkanie ministrów 
spraw zagranicznych państw członkowskich 
Grupy Wyszehradzkiej. 
 

c. 

 

ZADANIE 6. (0–3) Określ, które z zamieszczonych poniżej zdań są prawdziwe, a które – fałszywe. 
Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F, jeśli jest fałszywe. 

a. Referendum ogólnokrajowe w Polsce może odbyć się tylko z inicjatywy 
obywatelskiej. 

P / F 

b. Ważność referendum ogólnokrajowego stwierdza Sąd Najwyższy.  P / F 
c. Referendum w sprawie przyjęcia obecnej konstytucji odbyło się w 1997  P / F 

 
 

ZADANIE 7. (0–2) Podaj dwie kategorie spraw, w których orzeka Trybunał Konstytucyjny. 
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 

ZADANIE 8. (0–4) Podaj funkcje środków masowego przekazu. 

a. 

b. 

c. 



d. 

ZADANIE 9. (0–5) Wybierz właściwe uzupełnienie każdego zdania. Skreśl złą informację. 

A. Wybory do sejmu są większościowe/proporcjonalne. 
B. Posłem może zostać obywatel, który ukończył 18 lat/21 lat. 
C. Kandydat na senatora musi mieć co najmniej 30 lat/ 35 lat. 
D. Kadencja posłów i senatorów trwa 4 lata/5 lat. 
E. W sejmie i senacie zasiada łącznie 460 osób/ 560 osób. 

ZADANIE 10. (0–2) Wymień zachowując  chronologię (w kolejności sprawowania urzędu) 
Prezydentów RP wybranych w wyborach powszechnych. 

a. 

b. 

c. 

d. 

 

Lekcja z dn. 24 marca 

Temat: Organizacje międzynarodowe. 

Zapoznaj się z tematem  podręcznik str. 168-173. 

Wykonaj ustnie ćwiczenia str. 172. 

W zeszycie napisz notatkę, w której umieścisz następujące informacje: 

1. Co nazywamy polityką zagraniczną? 
2. Co jest jej najważniejszym elementem? 
3. Kto, oprócz państwa, jest uczestnikiem międzynarodowej polityki? 
4. Do jakich organizacji międzynarodowych i od kiedy należy Polska?  

 

 


