Temat Powtórzenie i utrwalenie wiadomości z działu Ustrój demokratyczny
Rzeczypospolitej Polskiej.
1. Wymień 3 elementy, które tworzą państwo.
a)
………………………………………………………………………………………………………………………

a)
………………………………………………………………………………………………………………………
a)
………………………………………………………………………………………………………………………

3. Do funkcji państwa dobierz po 2 zadania.
I. funkcja wychowawcza …………………………………
II. funkcja socjalna ………………………………………….
III. funkcja gospodarcza …………………………………..
IV. funkcja kulturalna ……………………………………….
a) ochrona dziedzictwa narodowego
b) pomoc najbiedniejszym obywatelom
c) kształtowanie postaw patriotycznych
d) ograniczanie niekorzystnych skutków niektórych procesów gospodarczych
e) pomoc najsłabszym obywatelom
f) kształtowanie szacunku dla wartości demokratycznych
g) tworzenie warunków do rozwoju gospodarczego
h) wspomaganie rozwoju kultury.

Uzupełnij luki w tekście.
kultura narodowa, naród, świadomość narodowa, tożsamość narodowa
Zbiorowość społeczna, która ma poczucie swojej odrębności, czyli wspólnota ludzi zamieszkujących
dany teren, mających wspólną przeszłość historyczną, wspólny język i własną kulturę to
…………………………
Czynnikiem, który o tym decyduje, jest poczucie przynależności do danego narodu i poczucie
odrębności wobec innych narodów, czyli t……………………… n…………………
Znaczący wpływ wywiera na nią k………………………… n……..……………, na którą składają się
język literacki, ważne dzieła, symbole, tradycje, obyczaje.
Bardzo istotną kwestią jest też postrzeganie zbiorowości, w której się żyje jako narodu, czyli
ś…………………………………… n……………………………

7. Zaznacz P ( Prawda) lub F (Fałsz).
I. Polskie symbole narodowe nie podlegają ochronie prawnej. …
II. Każdy z polskich symboli narodowych odwołuje się do tradycji historycznych i wydarzeń,
które odegrały ważną rolę w dziejach narodu.
III. Ojczyzna jest wyłącznie określeniem odnoszącym się do obszaru, na którym żyje naród.
IV. Pojęcie ojczyzny jest pojęciem prawnym.
V. Nacjonalizm to postawa, w której naród stanowi najwyższe dobro,
a interes narodu jest nadrzędny wobec interesu jednostki, grup społecznych czy regionalnych społeczności.
VI. Postawy i zachowania patriotyczne nie zależą ani od czasu, ani od okoliczności – są niezmienne

WOS POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI DZIAŁ DEMOKRACJA W RZECZYPOSPOLITEJ
POLSKIEJ
Teraz możecie sprawdzić swoje wiadomości wykonując poniższy test, najpierw zróbcie sami,
później sprawdźcie z gotowymi odpowiedziami zamieszczonymi poniżej. ☺ Miłej Pracy! Wierzę w
Was! Powodzenia! W razie trudności służę pomocą, jestem do Waszej dyspozycji.
Wybierz lub podaj poprawną odpowiedź
1. Spośród wymienionych poniżej wybierz i zapisz trzy podstawowe zasady demokracji:
a. zasada pluralizmu politycznego,
b. zasada wodzostwa,
c. funkcja wewnętrzna,
d. zasada suwerenności narodu,
e. zasada podziału władzy,
f. zasada konkurencji
2. Inicjatywa ludowa i referendum są przejawem:
a. pośredniego wpływu obywateli na władzę
b. bezpośredniego wpływu obywateli na władzę
c. funkcjonowania państwa totalitarnego
3. Określ które zdania są prawdziwe a które fałszywe:
a. konstytucja jest Najwyższym aktem prawnym w RP
b. Konstytucja nie określa zakresu działania i strukturę organów władzy
c. konstytucja określa podstawowe prawa, wolności i obowiązki obywateli
d. konstytucja ze względu na swoją wagę jest określana mianem ustawy zasadniczej
4. Konstytucja RP określa wybory do Sejmu RP jako:
a. powszechne, równe, bezpośrednie i proporcjonalne oraz odbywające się w głosowaniu
tajnym
b. powszechne, bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu tajnym
c. powszechne, równe, bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu tajnym
d. powszechne, równe, bezpośrednie, większościowe oraz odbywają się w głosowaniu
tajnym
5. Ugrupowania polityczne które zasiadają w parlamencie ale nie biorą udział w tworzeniu i
popieraniu rządu to :
a. koalicja
b. opozycja parlamentarna
c. opozycja pozaparlamentarna
6. Uzupełnij poniższe opisy o nazwę funkcji sejmu : ustrojodawczą, ustawodawczą, kreatywną
lub kontrolną

a.
b.
c.
d.

funkcja ....- stanowienie obowiązujących aktów prawnych
funkcja....- powoływania organów państwowych
funkcja....- regulacja ustroju państwa poprzez uchwalanie konstytucji
funkcja.... - kontrolowanie rządu i innych organów państwa

7. Kto może rozwiązać sejm RP w określonych przez konstytucję sytuacjach?
a. prezydent RP
b. Prezes Rady Ministrów
c. Marszałek Senatu
8. W skład rady ministrów wchodzą:
a. premier, ministrowie, przewodniczący komisji sejmowych
b. Prezes Rady Ministrów i ministrowie
c. premier, prezydent, Marszałek Sejmu i ministrowie
9. Zgromadzenie Narodowe składa się z:
a. Sejmu RP, Senatu RP i Prezydenta RP
b. Sejmu RP i Rady Ministrów
c. Sejmu RP i Senatu RP
10. Jej zadaniem jest ściganie przestępców, czuwanie nad przestrzeganiem prawa, gromadzenie
dowodów i występowanie z oskarżeniem w sądzie. Jest to:
a. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
b. prokuratura
c. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
11. Który Trybunał bada zgodność ustaw i umów międzynarodowych z Konstytucją?
a. Trybuna Stanu
b. Trybunał Konstytucyjny
12. Sprawuje kontrolę nad działalnością administracji publicznej oraz rozstrzyga spory między
obywatelami a organami administracji publicznej. Jest to:
a. Najwyższa Izba Kontroli
b. sąd administracyjny
c. Rzecznik Praw Obywatelskich
13. Kontroluje działalność rządu i poszczególnych ministrów, wszystkich organów administracji
państwowej oraz Narodowego Banku Polskiego. Bada także, czy przedsiębiorstwa państwowe
i organizacje spółdzielcze prowadzą działalność zgodną z prawem. Jest to
a. Najwyższa Izba Kontroli
b. Naczelny Sąd Administracyjny
c. Rzecznik Praw Obywatelskich
14. Trybunał orzekający o odpowiedzialności osób zajmujących Najwyższe stanowiska
państwowe za naruszenie konstytucji RP to:
a. Trybunał Stanu
b. Trybunał Konstytucyjny
c. Naczelny sąd administracyjny
15. Obok wymienionych kompetencji zapisz właściwy organ władzy państwowej
(Prezydent RP, Rada Ministrów, Sejm RP, Senat RP, sądy, Zgromadzenie Narodowe)
a. uchwala budżet państwab. mianuje Prezesa Rady Ministrówc. tworzy prawod. korzysta z prawa łaski

e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.

uchwala projekt budżetu państwa f)uchwala Konstytucję RP
jest zwierzchnikiem sił zbrojnych
przyjmuje przysięgę od nowo wybranego Prezydenta RP
zarządza wybory do Sejmu RP i Senatu RP
nadaje ordery i odznaczenia
może wprowadzić stan wojenny na terytorium Polski
rozstrzyga spory i konflikty prawne
opiniuje ustawy uchwalone przez Sejm RP
mianuje i odwołuję przedstawicieli naszego kraju i za granicą
wydaje rozporządzenia

Tu znajdują się odpowiedzi do wyżej zamieszczonych pytań.
1. Spośród wymienionych poniżej wybierz i zapisz trzy podstawowe zasady demokracji:
a
zasada pluralizmu politycznego,
d
zasada suwerenności narodu,
e
zasada podziału władzy,
2. Inicjatywa ludowa i referendum są przejawem:
a
pośredniego wpływu obywateli na władzę
3. Określ które zdania są prawdziwe a które fałszywe :
a

konstytucja jest Najwyższym aktem prawnym w RP -P

b

konstytucja nie określa zakresu działania i strukturę organów władzy -F

c

konstytucja określa podstawowe prawa, wolności i obowiązki obywateli -P

d

konstytucja ze względu na swoją wagę jest określana mianem ustawy zasadniczej- P

4. Konstytucja RP określa wybory do Sejmu RP jako:
a

powszechne, równe, bezpośrednie i proporcjonalne oraz odbywające się w głosowaniu
tajnym

5. Ugrupowania polityczne które zasiadają w parlamencie ale nie biorą udział w tworzeniu i
popieraniu rządu to :
b

opozycja parlamentarna

6. Uzupełnij poniższe opisy o nazwę funkcji sejmu
a

funkcja ustawodawczą,- stanowienie obowiązujących aktów prawnych

b

funkcja kreacyjna- powoływania organów państwowych

c

funkcja ustrojodawcza - regulacja ustroju państwa poprzez uchwalanie konstytucji

d

funkcja kontrolna - kontrolowanie rządu i innych organów państwa

7. Kto może rozwiązać sejm RP w określonych przez konstytucję sytuacjach?
a

prezydent RP

8. W skład rady ministrów wchodzą:

a

premier; ministrowie, przewodniczący komisji sejmowych

9. Zgromadzenie Narodowe składa się z :
c

Sejmu RP i Senatu RP

10. Jej zadaniem jest ściganie przestępców, czuwanie nad przestrzeganiem prawa, gromadzenie
dowodów i występowanie z oskarżeniem w sądzie. Jest to:
b

prokuratura

11. Który Trybunał bada zgodność ustaw i umów międzynarodowych z Konstytucją?
b

Trybunał Konstytucyjny

12. Sprawuje kontrolę nad działalnością administracji publicznej oraz rozstrzyga spory między
obywatelami a organami administracji publicznej. Jest to:
b
sąd administracyjny
13. Kontroluje działalność rządu i poszczególnych ministrów, wszystkich organów administracji
państwowej oraz Narodowego Banku Polskiego. Bada także, czy przedsiębiorstwa państwowe
i organizacje spółdzielcze prowadzą działalność zgodną z prawem. Jest to:
a

Najwyższa Izba Kontroli

14. Trybunał orzekający o odpowiedzialności osób zajmujących Najwyższe stanowiska
państwowe za naruszenie konstytucji RP to:
a

Trybunał Stanu

15. Obok wymienionych kompetencji zapisz właściwy organ władzy państwowej (Prezydent RP,
Rada Ministrów, Sejm RP, Senat RP, sądy, Zgromadzenie Narodowe)
a. uchwala budżet państwa- Sejm RP,
b. mianuje Prezesa Rady Ministrów- Prezydent RP,
c.

tworzy prawo-Senat RP

d. korzysta z prawa łaski -Prezydent RP
e. uchwala projekt budżetu państwa -Rada Ministrów
f.

uchwala Konstytucję RP -Zgromadzenie Narodowe

g. jest zwierzchnikiem sił zbrojnych -Prezydent RP
h. przyjmuje przysięgę od nowo wybranego Prezydenta RP -Zgromadzenie Narodowe
i.

zarządza wybory do Sejmu RP i Senatu RP -Prezydent RP

j.

nadaje ordery i odznaczenia Prezydent RP

k. może wprowadzić stan wojenny na terytorium Polski -Prezydent RP

l.

rozstrzyga spory i konflikty prawne -sądy

m. opiniuje ustawy uchwalone przez Sejm RP - Senat RP
n. mianuje i odwołuję przedstawicieli naszego kraju i za granicą -Prezydent RP
o. wydaje rozporządzenia- Rada Ministrów

Odpowiedź
1.
-zasada pluralizmu politycznego
- zasada suwerenności narodu
-zasada podziału władzy
2.
a) pośredniego wpływu obywateli na władzę
3.
a) P
b) F
c) P
d) P
4.
a) powszechne, równe, bezpośrednie i proporcjonalne oraz odbywające się w głosowaniu
tajnym
5.
b) opozycja parlamentarna
6.
a) funkcja ustawodawcza
b) funkcja kreacyjna
c) funkcja ustrojodawcza
d) funkcja kontrolna
7.
a) prezydent RP
8.
a) premier; ministrowie, przewodniczący komisji sejmowych
9.
c) Sejmu RP i Senatu RP
10.
b) prokuratura
11.
b) Trybunał Konstytucyjny
12.
b) sąd administracyjny
13.
a) Najwyższa Izba Kontroli
14.
a) Trybunał Stanu
15.
a) Sejm RP
b) Prezydent RP
c) Senat RP
d) Prezydent RP
e) Rada Ministrów
f) Zgromadzenie Narodowe

g) Prezydent RP
h) Zgromadzenie Narodowe
i) Prezydent RP
j) Prezydent RP
k) Prezydent RP
l) Sądy
m) Senat RP
n) Prezydent RP
o) Rada Ministrów

