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Drodzy Uczniowie, 

Media bombardują nas wieloma informacjami dotyczącymi ustroju państwa. Zrozumienie 

przekazywanych treści wymaga znajomości wielu pojęć i zasad jakimi kieruje się demokracja. 

Sprawne poruszanie się w gąszczu współczesnych instytucji i urzędów wymusza na nas 

posiadanie elementarnej wiedzy o państwie. 

Mam nadzieję, że przygotowana lekcja pomoże Wam uporządkować wiedzę i przyczyni się do 

pełnego rozumienia istoty państwa demokratycznego. 

Z wykorzystaniem zasobów wydawnictwa „Nowa Era” (generatora zadań) przygotowałem 

dla Was test, który pozwoli utrwalić przerobiony materiał.  

Oprócz typowych ćwiczeń (zamieszczam je poniżej!) proponuję Wam dodatkową lekcję z 

zasobami internetu. 

Kliknięcie tych linków przeniesie Was do interaktywnych zadań. Mam nadzieję, że będzie to 

miła niespodzianka. 

1) https://learningapps.org/view9386786 

2) https://learningapps.org/view6257583 

3) https://learningapps.org/view1547880 

4) https://learningapps.org/view5082607 

Dla chętnych  

Drodzy Uczniowie, 

przekazuję za pośrednictwem aplikacji QUIZIZZ test dotyczący omawianych zagadnień. 

Mam nadzieję, że rozwiązywaniu będą towarzyszyły pozytywne emocje. Zdaję sobie sprawę z 

faktu, że nie wszystkim uda się sprostać wyzwaniu, ponieważ możecie mieć kłopoty z 

logowaniem. Ale do odważnych świat należy. Trzymam kciuki.  

Rozumiem również Wasz stres wynikający z nieco innej formy nauki. I dlatego proszę 

potraktować niniejsze działanie jako próbę techniczną. Życzę Wam owocnych chwil z 

aplikacją QUIZIZZ. Poniżej udostępniam dane do logowania.  

Kliknij link 

www.quizizz.com/join?gc=948394 

lub 

Otwórz 

joinmyquiz.com  

i wprowadź ten kod  

9 4 8 3 9 4   

Z wyrazami serdeczności 

Wasz nauczyciel  – Artur Becher        

           TEST (17 zadań) 

https://learningapps.org/view9386786
https://learningapps.org/view6257583
https://learningapps.org/view1547880
https://learningapps.org/view5082607
http://www.quizizz.com/join?gc=948394
https://quizizz.com/join?gc=619486#_blank
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Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej 
 

1. Przyporządkuj zasadom ustroju określonym w Konstytucji RP odpowiednie wyjaśnienia. 

 

1. Pluralizm polityczny 

2. Decentralizacja władzy 

3. Trójpodział władzy 

A. Przekazanie przez władzę centralną części zadań i 

uprawnień samorządom terytorialnym. 

B. Sprawowanie władzy w imieniu narodu przez jego 

przedstawicieli. 

C. Swoboda tworzenia partii politycznych, związków 

zawodowych i innych organizacji. 

D. Podział władz państwowych na władzę 

ustawodawczą, władzę wykonawczą i władzę 

sądowniczą. 

1. ....., 2. ....., 3. ..... 

 

2. Wskaż właściwe dokończenie zdania. 

 

Ściganie przestępstw i wnoszenie aktów oskarżenia do sądu to zadania 

A. sędziego.               B. ławnika.               C. adwokata.               D. prokuratora. 

 

3.Oceń, czy podane zdania są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli 

jest fałszywe. 

 

1. 

Inicjatywa ustawodawcza to prawo do zgłoszenia projektu 

ustawy, które przysługuje m.in. prezydentowi, rządowi i 

senatowi. 

P F 

2. 
Projekt ustawy jest rozpatrywany przez sejm, który może 

zaproponować swoje poprawki. 
P F 

3. 
Ustawę uchwaloną przez sejm rozpatruje senat, który nie może 

wnosić do dokumentu żadnych poprawek. 
P F 

4. 

Przed podpisaniem ustawy prezydent może wystąpić do 

Trybunału Konstytucyjnego z prośbą o sprawdzenie, czy jest 

ona zgodna z konstytucją. 

P F 

5. 
Ustawy są ogłaszane w największych ogólnopolskich gazetach 

codziennych. 
P F 

  

4. Przyporządkuj każdemu z wymienionych uprawnień właściwy organ władzy. Wybierz 

jego nazwę spośród odpowiedzi oznaczonych literami A–C. W każdym wierszu tabeli 

zaznacz właściwą literę. 

 

1. Zarządza ogłoszenie ustawy w Dzienniku Ustaw. A B C 

2. Wnioskuje o wprowadzenie poprawek do ustawy uchwalonej przez Sejm. A B C 

 

A. Senat 

B. Prezes Rady Ministrów 

C. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 
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5. Przyporządkuj wymienionym organom władzy w Polsce odpowiednie informacje. 

1. Sejm RP 

2. Rada Ministrów 

3. Prezydent RP 

A. Bada zgodność ustaw z Konstytucją RP. 

B. W jego skład wchodzi 460 posłów. 

C. Jego kadencja trwa 5 lat. 

D. Pracami tego organu kieruje premier. 

1. ...., 2. ...., 3. .... 

 

 

6. Zaznacz uprawnienia Prezydenta RP. 

 

A. Prawo do zgłaszania projektów ustaw.          B. Nadawanie obywatelstwa polskiego. 

C. Zwierzchność nad siłami zbrojnymi.           D. Udzielanie rządowi wotum zaufania. 

                                   E. Możliwość wetowania ustaw. 

 

7. Przyporządkuj wymienionym konstytucyjnym zasadom ustroju Polski odpowiednie 

wyjaśnienia. 

1. suwerenność narodu 

2. państwo prawa 

3. republikańska forma rządów 

A. Władza w państwie należy do narodu. 

B. Wybrane przez obywateli władze pełnią swoje 

funkcje przez ściśle określony czas. 

C. Wszystkie urzędy w państwie muszą przestrzegać 

prawa. 

D. Władze centralne przekazują samorządowi 

terytorialnemu określone zadania. 

1. ...., 2. ...., 3. .... 

 

 

8. Przeczytaj tekst, a następnie zaznacz właściwe dokończenie zdania. 

Informacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 

W celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej może zostać przyznany zasiłek celowy. 

Zasiłek celowy może zostać przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów 

zakupu żywności, leków, opału, odzieży. 

Działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie jest przykładem realizacji przez państwo funkcji 

A. porządkowej. 

B. socjalnej. 

C. administracyjnej. 

D. ekonomicznej. 

 

9. Wskaż właściwe dokończenie zdania. 

Liczba posłów zasiadających w Sejmie RP wynosi 

A. 340.                       B. 360.                       C. 440.                        D. 460. 

 

10. Oceń, czy podane informacje dotyczące Prezydenta RP są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli 

zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe. 

1. Kadencja prezydenta trwa cztery lata. P F 

2. Na urząd prezydenta można zostać wybranym tylko jeden raz. P F 

3. Prezydent jest wybierany w wyborach powszechnych. P F 
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11. Podkreśl dwa zdania prawdziwe. 

A. Senatorem może zostać obywatel polski, który ukończył 25 lat. 

B. W wyborach większościowych mandat przypada kadydatowi, który uzyskał najwięcej głosów. 

C. Posłowie i senatorowie są wybierani w wyborach bezpośrednich. 

D. W wyborach parlamentarnych w Polsce głosujący ma obowiązek podać swoje imię i nazwisko 

na karcie do głosowania. 

 

Podaj nazwę organu władzy, który na schemacie został oznaczony literą A. 

 
 

12. Przyporządkuj wymienionym funkcjom państwa odpowiednie wyjaśnienia. 

1. Funkcja prawodawcza 

2. Funkcja socjalna 

3. Funkcja porządkowa 

A. Zapewnienie obywatelom minimum środków do 

życia. 

B. Zapewnienie obywatelom bezpieczeństwa i 

utrzymanie porządku na terytorium państwa. 

C. Tworzenie norm prawnych obowiązujących w całym 

państwie. 

D. Zarządzanie krajem. 

1. ....., 2. ....., 3. ..... 

 

 

13. Do każdej zasady ustrojowej przyporządkuj odpowiedni zapis z Konstytucji RP. Wybierz 

go spośród fragmentów oznaczonych literami A–D. W każdym wierszu tabeli zaznacz 

właściwą literę. 

1. Zasada państwa prawa A B C D 

2. Zasada pluralizmu politycznego A B C D 

 

A. Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu. 

B. Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli. 

C. Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. 

D. Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność tworzenia i działania partii politycznych. 
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14. Wskaż właściwe dokończenie zdania. 

Państwo to 

A. określone terytorium zamieszkane przez wspólnotę ludzi, która podlega władzy państwowej. 

B. grupa ludzi zamieszkujących obszar o nieustalonych granicach. 

C. zespół organów władzy sprawujących kontrolę nad określonym obszarem. 

D. organy władzy, partie polityczne i organizacje publiczne działające na pewnym terytorium. 

 

15. Wskaż zadania Rady Ministrów. 

A. Uchwalanie ustaw. 

B. Opracowanie projektu budżetu państwa. 

C. Zapewnienie państwu bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego. 

D. Nadawanie obywatelstwa. 

E. Wykonywanie ustaw. 

 

16. Zapoznaj się z zamieszczonymi informacjami i zaznacz właściwe dokończenie zdania. 

 

1. W 2003 r. obywatele polscy w referendum ogólnokrajowym wypowiedzieli się w sprawie 

wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. 

2. W 2010 r. Rada Gminy Dzierżoniów podjęła decyzję o dofinansowaniu zielonych szkół. 

3. W 2014 r. wybrano w Polsce wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. 

4. W 2015 r. sejm uchwalił ustawę Prawo o zgromadzeniach. 

 

Działania typowego dla demokracji bezpośredniej dotyczy zdanie oznaczone cyfrą 

A. 1.                         B. 2.                         C. 3.                        D. 4. 

 

17. Przeczytaj tekst i wykonaj polecenia. 

 

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (fragment) 
 

Art. 125  

1. W sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa może być przeprowadzone referendum 

ogólnokrajowe.  

2. Referendum ogólnokrajowe ma prawo zarządzić Sejm bezwzględną większością głosów w 

obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów lub Prezydent Rzeczypospolitej za zgodą 

Senatu wyrażoną bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej 

liczby senatorów.  

3. Jeżeli w referendum ogólnokrajowym wzięło udział więcej niż połowa uprawnionych do 

głosowania, wynik referendum jest wiążący. 

4. Ważność referendum ogólnokrajowego […] stwierdza Sąd Najwyższy. 

 

Podaj nazwę organu władzy wykonawczej, który może zarządzić referendum ogólnokrajowe w 

Polsce.  

 

Organ władzy wykonawczej: ……………………………………………………………………… 

 

Określ, ilu – co najmniej – posłów musi wziąć udział w głosowaniu, aby mogła zostać podjęta 

decyzja o przeprowadzeniu referendum ogólnokrajowego. 

 

Liczba posłów: ………………………………………………………………….. 


