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Tematyka wiedza o społeczeństwie klasa VIII 16.04. 

Witam Was. Niestety nadal jeszcze nie wróciliśmy do naszej szkoły. 

Przesyłam Wam informacje do zapoznania się  z wychowania do życia                  

w rodzinie. 

Pozdrawiam Was. 

 

Temat: Powtórzenie wiadomości z działu Ustrój Rzeczpospolitej. 

 

Proszę zapoznaj się z informacjami z podręcznika- 

dział Ustrój Rzeczpospolitej. 

Możesz zapoznać się z materiałem filmowym: 

https://www.youtube.com/watch?v=EoEoaCh_05I- Trójpodział władzy - dlaczego 

jest solidną podstawą dobrego ustroju? 

https://www.youtube.com/watch?v=Cr1LuITR6aE- Co może prezydent – lektor 

https://www.youtube.com/watch?v=sjzkaq9BHtk - LEKCJA 9B - KONSTYTUCJA - 

ROZDZIAŁ 4 - SEJM I SENAT CZ.3 - POSŁOWIE I SENATOROWIE 

https://www.youtube.com/watch?v=61MJIFTZTVc - LEKCJA 7 - TEORIA 

PAŃSTWA - WŁADZA USTAWODAWCZA I WYKONAWCZA 

 

https://www.youtube.com/watch?v=j9JSNMTGFAw- Droga do Konstytucji 1997 r. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gA8lFhhiaFg- LEKCJA 6 - TEORIA PAŃSTWA - 

SCHEMAT SYSTEMU POLITYCZNEGO RP 
 

Zwróć uwagę na podane niżej zagadnienia. 

Temat 1: Państwo i demokracja. 

1. Pojęcia: 

   

                                  

 

https://www.youtube.com/watch?v=EoEoaCh_05I-
https://www.youtube.com/watch?v=Cr1LuITR6aE-
https://www.youtube.com/watch?v=sjzkaq9BHtk
https://www.youtube.com/watch?v=61MJIFTZTVc
https://www.youtube.com/watch?v=j9JSNMTGFAw-
https://www.youtube.com/watch?v=gA8lFhhiaFg-
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2. Prz e e pomiędzy 

y i formy demokracji bezpośredniej                        

e pomiędzy ustrojem demokratycznym, autorytarnym                   

a totalitarnym.  

Temat 2: Polska państwem demokratycznym. 

1. pojęcia                               

a międzynarodowa,                       

 

2. ę ę konstytucji                         

y ustroju zawartych w Konstytucji RP (zasada: 

suwerenności narodu, przedstawicielstwa, republikańskiej formy rządów, 

trójpodziału i równowagi władz, decentralizacji władzy publicznej, państwa 

prawa, pluralizmu politycznego, praw i wolności człowieka i obywatela). 

Temat 3: Sejm i Senat Rzeczpospolitej. 

1. Pojęcia: 

                      

partia polityczna,  

2. Przedstaw e, kompetencje y wyboru do sejmu 

i senatu (wybory bezpośrednie, powszechne, równe, proporcjonalne; 

 

Temat 4: Prezydent i Rada Ministrów. 

1. Pojęcia

nieufności.  

2. y e Prezydenta RP, 

ki Prezydentów III Rzeczypospolitej Polskiej,  ób  powoływania 

e Rady Ministrów  i wybranych ministerstw,                

y kontroli parlamentarnej nad działalnością Rady Ministrów. 

Temat 5: Sądy i trybunały. 
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1. Pojęcia 

                    

 

2. dstawowe 

zasady y, które rozpatruje Trybunał Stanu                

y, które rozpatruje sąd rejonowy. 

Temat 6: Organizacje pozarządowe. 

1. Pojęcia                                  

 

2. e i przykłady działań wybranych organizacji pozarządowych 

e organizacji pozarządowych w kształtowaniu 

y działalności wolontariuszy,                                  

e wolontariatu we współczesnym świecie. 

Temat 7: Media i opinia publiczna. 

1. Pojęcia

społeczna. 

2. ę  i specyfikę (wady i zalety) współczesnych środków 

ę środków 

y 

prawidłowej analizy przekazu informacyjnego: tekstu narracyjnego (fakty,  

ę y 

odczytywania i interpretacji wyników badań opinii publicznej (wykresów, 

e opinii publicznej dla funkcjonowania społeczeństwa 

demokratycznego.   

 

Pytania podsumowujące:  

Wymień podstawowe cechy i funkcje państwa. 

Wyjaśnij, czym zajmuje się władza państwowa? 

Odpowiedzi proszę odesłać do nauczyciela (do 20.04.) 


