LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE - 07.03.2021
SEM.I
WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE – POZIOM PODSTAWOWY
Temat: Społeczeństwo obywatelskie.
1. Organizacje pozarządowe, Kościoły i związki wyznaniowe.
2. Nurty myśli politycznej – liberalizm, konserwatyzm, społeczna nauka Kościoła, socjalizm.
3. Partie polityczne w Polsce: zadania, program, skład społeczny, nazwy.
4. Prawa i obowiązki obywateli II RP.
Podręcznik, cz.1, str.64-92
Temat: Zasady ustrojowe państwa polskiego.
1.Konstytucja – pojęcie, budowa, uchwalanie i zmiana konstytucji.
2. Zasady ustroju państwa w Konstytucji II RP.
3. Konstytucje w dziejach Polski.
str. 120-125
Temat: Formy demokracji.
1. Definicja demokracji, początki (starożytne Ateny) i rozwój.
2. Formy demokracji – pośrednia (wybory) i bezpośrednia (referendum).
3. Prawo wyborcze w Polsce.
4. Polskie referenda po II wojnie światowej (ludowe w 1946r., konstytucyjne w 1997r.,
akcesyjne w 2003r.)
str. 126-140
Temat: Władza ustawodawcza w Polsce.
1. Trójpodział władzy – ustawodawcza, wykonawcza, sądownicza.
2. Sejm i Senat – skład, organy i organizacja pracy.
3. Funkcje, zasady głosowania i uprawnienia Sejmu i Senatu.
4. Proces uchwalania ustaw.
str. 141-142
Temat: Władza wykonawcza w Polsce.
1. Urząd Prezydenta RP – wybór, kadencja, uprawnienia, odpowiedzialność.
2. Rada Ministrów – powołanie, skład, zadania i odpowiedzialność.
3. Polscy Prezydenci; Premierzy po 1989 r.
str.153 - 158
Temat: Samorząd terytorialny.
1. Formy samorządu.
2. Struktura samorządu.
3. Samorząd gminny i powiatowy – zadania, budżet.
Str. 165-172
Temat: Władza sądownicza.
1. Zasady działania sądów- niezawisłość, instancyjność, udział obywateli(ławnicy).
2. Rodzaje i funkcje sądów w Polsce.
3. Trybunały i organy kontrolne:
a) Trybunał Konstytucyjny i Trybunał Stanu, b) Najwyższa Izba Kontroli, c) KRRiT

Temat: Prawo w II RP.
1. Pojęcie: prawo, normy prawne.
2. Funkcje i zadania prawa; gałęzie prawa.
3. Podstawowe zasady prawa.
4. Źródła prawa, hierarchia (ważność) aktów prawnych: konstytucja – ustawa –
rozporządzenie; a praktyka rządu w czasach pandemii.
5. Prawo cywilne, rodzinne.
6. Prawo karne.
7. instytucje pomocy prawnej.
Podr., część 2, str. 50 – 102.
zadania do wykonania (można przesłać do sprawdzenia):
1.Przedstaw podstawowe cechy głównych partii politycznych w Polsce .
2. Do jakich ideologii (doktryn) odnoszą się w swoich programach partie polityczne, które
wchodzą w skład sejmu RP obecnej kadencji?
3. Wyjaśnij znaczenie tajności głosowania: porównaj ordynację proporcjonalną i
większościową.
4. Określ sytuacje, w jakich może dojść do skrócenia kadencji Sejmu.
5. Wyjaśnij, w jakich okolicznościach prezydent może być zawieszony lub usunięty z urzędu.
6. Uzasadnij potrzebę niezależności sądów i niezawisłości sędziów.

SEM.II
WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE – POZIOM PODSTAWOWY
Temat: Społeczeństwo obywatelskie.
1. Organizacje pozarządowe, Kościoły i związki wyznaniowe.
2. Nurty myśli politycznej – liberalizm, konserwatyzm, społeczna nauka Kościoła, socjalizm.
3. Partie polityczne w Polsce: zadania, program, skład społeczny, nazwy.
4. Prawa i obowiązki obywateli II RP.
Podręcznik, cz.1, str.64-92
Temat: Zasady ustrojowe państwa polskiego.
1.Konstytucja – pojęcie, budowa, uchwalanie i zmiana konstytucji.
2. Zasady ustroju państwa w Konstytucji II RP.
3. Konstytucje w dziejach Polski.
str. 120-125
Temat: Formy demokracji.
1. Definicja demokracji, początki (starożytne Ateny) i rozwój.
2. Formy demokracji – pośrednia (wybory) i bezpośrednia(referendum).
3. Prawo wyborcze w Polsce.
4. Polskie referenda po II wojnie światowej (ludowe w 1946r., konstytucyjne w 1997r.,
akcesyjne w 2003r.)
str. 126-140

Temat: Władza ustawodawcza w Polsce.
1. Trójpodział władzy – ustawodawcza, wykonawcza, sądownicza.
2. Sejm i Senat – skład, organy i organizacja pracy.
3. Funkcje, zasady głosowania i uprawnienia Sejmu i Senatu.
4. Proces uchwalania ustaw.
str. 141-142
Temat: Władza wykonawcza w Polsce.
1. Urząd Prezydenta RP – wybór, kadencja, uprawnienia, odpowiedzialność.
2. Rada Ministrów – powołanie, skład, zadania i odpowiedzialność.
3. Polscy Prezydenci; Premierzy po 1989 r.
str.153 - 158
Temat: Samorząd terytorialny.
1. Formy samorządu.
2. Struktura samorządu.
3. Samorząd gminny i powiatowy – zadania, budżet.
Str. 165-172
Temat: Władza sądownicza.
1. Zasady działania sądów- niezawisłość, instancyjność, udział obywateli(ławnicy).
2. Rodzaje i funkcje sądów w Polsce.
3. Trybunały i organy kontrolne:
a) Trybunał Konstytucyjny i Trybunał Stanu, b) Najwyższa Izba Kontroli, c) KRRiT
Temat: Prawo w II RP.
1. Pojęcie: prawo, normy prawne.
2. Funkcje i zadania prawa; gałęzie prawa.
3. Podstawowe zasady prawa.
4. Źródła prawa, hierarchia (ważność) aktów prawnych: konstytucja – ustawa –
rozporządzenie; a praktyka rządu w czasach pandemii.
5. Prawo cywilne, rodzinne.
6. Prawo karne.
7. instytucje pomocy prawnej.
Podr., część 2, str. 50 – 102.
zadania do wykonania (można przesłać do sprawdzenia):
1.Przedstaw podstawowe cechy głównych partii politycznych w Polsce .
2. Do jakich ideologii (doktryn) odnoszą się w swoich programach partie polityczne, które
wchodzą w skład sejmu RP obecnej kadencji?
3. Wyjaśnij znaczenie tajności głosowania: porównaj ordynację proporcjonalną i
większościową.
4. Określ sytuacje, w jakich może dojść do skrócenia kadencji Sejmu.
5. Wyjaśnij, w jakich okolicznościach prezydent może być zawieszony lub usunięty z urzędu.
6. Uzasadnij potrzebę niezależności sądów i niezawisłości sędziów.

SEM.III
WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE – POZIOM ROZSZERZONY
Temat: Partie polityczne.
1. Geneza i rozwój partii:
a) koterie i kluby polityczne (XVII i XVIII w.),
b) początki partii masowych (XIX w.),
c) partie wyborcze (XX w.).
2. Typy partii:
a) konserwatywne i liberalne, b) robotnicze i chłopskie, c) chadeckie. d) nacjonalistyczne, e)
regionalne i ekologiczne.
3. Cechy partii:
a) organizacja, b) dążenie do zdobycia władzy, c) program polityczny.
4. Funkcje partii:
a) kształtowanie opinii publicznej,
b) wyborcza,
c) rządzenia.
Temat: Systemy partyjne.
1. Pojęcie systemu partyjnego.
2. System monopartyjny w państwach niedemokratycznych (komunistyczne, faszystowskie)
3. System dwupartyjny.
4. System wielopartyjny i jego odmiany.
5. Systemy partyjne wybranych państw demokratycznych;
a) USA, b) Wielka Brytania, c) Republika Francuska, d) RFN, e) Włochy, f) Konfederacja
Szwajcarska, g) Rosja.
Temat: Partie polityczne w Polsce.
1. Ustawa o partiach politycznych z 1997 r.
2. Partie polityczne w okresie PRL (1944 – 1989).
3. Etapy rozwoju systemu partyjnego po 1989 r.:
a) wybory w 1991 r. i rozbicie partyjne,
b) progi wyborcze i wprowadzenie ustawy z 1997 r.,
c) wybory w 1997 r.,
4. Obecne partie polityczne w Polsce, wyniki i znaczenie wyborów parlamentarnych w 2015 i
2019 r.
5. Marketing polityczny – kampania pozytywna i negatywna.
Temat: Ordynacje wyborcze.
1. Definicja ordynacji; kodeks wyborczy.
2. Funkcje wyborów.
3. Zasady prawa wyborczego.
4. Ordynacja większościowa.
5. Ordynacja proporcjonalna.
6. Metody liczenia głosów w wyborach:
a) D’Hondta, b) Sainte – Lague.
7. Na czym polegają progi wyborcze?

Zadania pisemne:
1. Uzasadnij, których założeń poszczególnych ideologii nie jesteś w stanie zaakceptować.
2. Wymień wydarzenia historyczne (a może i współczesne?), które są potwierdzeniem słów
Stalina: „nie ważne jest kto i jak głosuje, ale kto liczy głosy.”
3. Spróbuj wyjaśnić przyczyny i skutki porażki PO i PSL w wyborach w 2015 i 2019 r.
4. Przedstaw zalety i wady ordynacji większościowej; plusy i minusy ordynacji
proporcjonalnej.
5. Wyjaśnij skutki stosowania progów wyborczych dla reprezentatywności wyborów.
SEM.IV
WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE – POZIOM ROZSZERZONY
Temat: Partie polityczne.
1. Geneza i rozwój partii:
a) koterie i kluby polityczne (XVII i XVIII w.),
b) początki partii masowych (XIX w.),
c) partie wyborcze (XX w.).
2. Typy partii:
a) konserwatywne i liberalne, b) robotnicze i chłopskie, c) chadeckie. d) nacjonalistyczne, e)
regionalne i ekologiczne.
3. Cechy partii:
a) organizacja, b) dążenie do zdobycia władzy, c) program polityczny.
4. Funkcje partii:
a) kształtowanie opinii publicznej,
b) wyborcza,
c) rządzenia.
Temat: Systemy partyjne.
1. Pojęcie systemu partyjnego.
2. System monopartyjny w państwach niedemokratycznych (komunistyczne, faszystowskie)
3. System dwupartyjny.
4. System wielopartyjny i jego odmiany.
5. Systemy partyjne wybranych państw demokratycznych;
a) USA, b) Wielka Brytania, c) Republika Francuska, d) RFN, e) Włochy, f) Konfederacja
Szwajcarska, g) Rosja.
Temat: Partie polityczne w Polsce.
1. Ustawa o partiach politycznych z 1997 r.
2. Partie polityczne w okresie PRL (1944 – 1989).
3. Etapy rozwoju systemu partyjnego po 1989 r.:
a) wybory w 1991 r. i rozbicie partyjne,
b) progi wyborcze i wprowadzenie ustawy z 1997 r.,
c) wybory w 1997 r.,
4. Obecne partie polityczne w Polsce, wyniki i znaczenie wyborów parlamentarnych w 2015 i
2019 r.
5. Marketing polityczny – kampania pozytywna i negatywna.

Temat: Ordynacje wyborcze.
1. Definicja ordynacji; kodeks wyborczy.
2. Funkcje wyborów.
3. Zasady prawa wyborczego.
4. Ordynacja większościowa.
5. Ordynacja proporcjonalna.
6. Metody liczenia głosów w wyborach:
a) D’Hondta, b) Sainte – Lague.
7. Na czym polegają progi wyborcze?
Zadania pisemne:
1. Uzasadnij, których założeń poszczególnych ideologii nie jesteś w stanie zaakceptować.
2. Wymień wydarzenia historyczne (a może i współczesne?), które są potwierdzeniem słów
Stalina: „nie ważne jest kto i jak głosuje, ale kto liczy głosy.”
3. Spróbuj wyjaśnić przyczyny i skutki porażki PO i PSL w wyborach w 2015 i 2019 r.
4. Przedstaw zalety i wady ordynacji większościowej; plusy i minusy ordynacji
proporcjonalnej.
5. Wyjaśnij skutki stosowania progów wyborczych dla reprezentatywności wyborów.
SEM.V
WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE – POZIOM ROZSZERZONY
Temat: Partie polityczne.
1. Geneza i rozwój partii:
a) koterie i kluby polityczne (XVII i XVIII w.),
b) początki partii masowych (XIX w.),
c) partie wyborcze (XX w.).
2. Typy partii:
a) konserwatywne i liberalne, b) robotnicze i chłopskie, c) chadeckie. d) nacjonalistyczne, e)
regionalne i ekologiczne.
3. Cechy partii:
a) organizacja, b) dążenie do zdobycia władzy, c) program polityczny.
4. Funkcje partii:
a) kształtowanie opinii publicznej,
b) wyborcza,
c) rządzenia.
Temat: Systemy partyjne.
1. Pojęcie systemu partyjnego.
2. System monopartyjny w państwach niedemokratycznych (komunistyczne, faszystowskie)
3. System dwupartyjny.
4. System wielopartyjny i jego odmiany.
5. Systemy partyjne wybranych państw demokratycznych;
a) USA, b) Wielka Brytania, c) Republika Francuska, d) RFN, e) Włochy, f) Konfederacja
Szwajcarska, g) Rosja.

Temat: Partie polityczne w Polsce.
1. Ustawa o partiach politycznych z 1997 r.
2. Partie polityczne w okresie PRL (1944 – 1989).
3. Etapy rozwoju systemu partyjnego po 1989 r.:
a) wybory w 1991 r. i rozbicie partyjne,
b) progi wyborcze i wprowadzenie ustawy z 1997 r.,
c) wybory w 1997 r.,
4. Obecne partie polityczne w Polsce, wyniki i znaczenie wyborów parlamentarnych w 2015 i
2019 r.
5. Marketing polityczny – kampania pozytywna i negatywna.
Temat: Ordynacje wyborcze.
1. Definicja ordynacji; kodeks wyborczy.
2. Funkcje wyborów.
3. Zasady prawa wyborczego.
4. Ordynacja większościowa.
5. Ordynacja proporcjonalna.
6. Metody liczenia głosów w wyborach:
a) D’Hondta, b) Sainte – Lague.
7. Na czym polegają progi wyborcze?
Zadania pisemne:
1. Uzasadnij, których założeń poszczególnych ideologii nie jesteś w stanie zaakceptować.
2. Wymień wydarzenia historyczne (a może i współczesne?), które są potwierdzeniem słów
Stalina: „nie ważne jest kto i jak głosuje, ale kto liczy głosy.”
3. Spróbuj wyjaśnić przyczyny i skutki porażki PO i PSL w wyborach w 2015 i 2019 r.
4. Przedstaw zalety i wady ordynacji większościowej; plusy i minusy ordynacji
proporcjonalnej.
5. Wyjaśnij skutki stosowania progów wyborczych dla reprezentatywności wyborów.

SEM.VI
WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE – POZIOM ROZSZERZONY
Temat: Partie polityczne.
1. Geneza i rozwój partii:
a) koterie i kluby polityczne (XVII i XVIII w.),
b) początki partii masowych (XIX w.),
c) partie wyborcze (XX w.).
2. Typy partii:
a) konserwatywne i liberalne, b) robotnicze i chłopskie, c) chadeckie. d) nacjonalistyczne, e)
regionalne i ekologiczne.
3. Cechy partii:
a) organizacja, b) dążenie do zdobycia władzy, c) program polityczny.

4. Funkcje partii:
a) kształtowanie opinii publicznej,
b) wyborcza,
c) rządzenia.
Temat: Systemy partyjne.
1. Pojęcie systemu partyjnego.
2. System monopartyjny w państwach niedemokratycznych (komunistyczne, faszystowskie)
3. System dwupartyjny.
4. System wielopartyjny i jego odmiany.
5. Systemy partyjne wybranych państw demokratycznych;
a) USA, b) Wielka Brytania, c) Republika Francuska, d) RFN, e) Włochy, f) Konfederacja
Szwajcarska, g) Rosja.
Temat: Partie polityczne w Polsce.
1. Ustawa o partiach politycznych z 1997 r.
2. Partie polityczne w okresie PRL (1944 – 1989).
3. Etapy rozwoju systemu partyjnego po 1989 r.:
a) wybory w 1991 r. i rozbicie partyjne,
b) progi wyborcze i wprowadzenie ustawy z 1997 r.,
c) wybory w 1997 r.,
4. Obecne partie polityczne w Polsce, wyniki i znaczenie wyborów parlamentarnych w 2015 i
2019 r.
5. Marketing polityczny – kampania pozytywna i negatywna.
Temat: Ordynacje wyborcze.
1. Definicja ordynacji; kodeks wyborczy.
2. Funkcje wyborów.
3. Zasady prawa wyborczego.
4. Ordynacja większościowa.
5. Ordynacja proporcjonalna.
6. Metody liczenia głosów w wyborach:
a) D’Hondta, b) Sainte – Lague.
7. Na czym polegają progi wyborcze?
Zadania pisemne:
1. Uzasadnij, których założeń poszczególnych ideologii nie jesteś w stanie zaakceptować.
2. Wymień wydarzenia historyczne (a może i współczesne?), które są potwierdzeniem słów
Stalina: „nie ważne jest kto i jak głosuje, ale kto liczy głosy.”
3. Spróbuj wyjaśnić przyczyny i skutki porażki PO i PSL w wyborach w 2015 i 2019 r.
4. Przedstaw zalety i wady ordynacji większościowej; plusy i minusy ordynacji
proporcjonalnej.
5. Wyjaśnij skutki stosowania progów wyborczych dla reprezentatywności wyborów.

