
Przygotowany materiał podsumowuje omawiane ostatnio tematy. Proszę, abyście sięgnęli do 

notatek i utrwalili zawarte w nich wiadomości. Karta pracy którą przygotowałam, ma wam w 

tym pomóc. Korzystam z komunikatora Messenger, dlatego po wykonaniu zadania, zróbcie 

zdjęcie karcie i prześlijcie mi tą właśnie drogą. Każda karta będzie oceniana. Pozdrawiam i 

życzę owocnej pracy. 

Hanna Pastusiak 

Ustrój  Rzeczypospolitej Polskiej-utrwalamy wiadomości 

Państwo to oddzielone granicami terytorium, zamieszkane przez trwałą wspólnotę   ludzi, która 

podlega niezależnej władzy. 

Jedną z najważniejszych zasad funkcjonowania państwie polskiego jest  zasada suwerenności. 
Zasada ta jest podstawą państwa demokratycznego. Zgodnie z nią najwyższym źródłem władzy jest 
naród. Organy państwowe pełnią swoje funkcje z jego przyzwolenia. Naród wybierając swoich 
przedstawicieli w wyborach udziela im upoważnienia do sprawowania funkcji publicznych. Osoby te 
otrzymują mandat, który jest zgodny z wolą większości społeczeństwa. Mówi o tej zasadzie art. 4 
polskiej Konstytucji z 1997 r.: Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu. 
Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio. 

 

Ćw. 1 Na podstawie tekstu uzupełnij zdania: 

 Jedną z najważniejszych zasad w demokratycznym państwie jest zasada………………………………… 

 Władza zwierzchnia w Polsce należy do ………………………  . 

 Naród wybiera swoich przedstawicieli  poprzez  udział w …………………………… . 

 Wybrani przedstawiciele narodu działają zgodnie z wolą ……………………… ………………………… . 

Trójpodział władz 
Ustrój polski wprowadza zasadę trójpodziału władz.. O tej zasadzie mówi art. 10 Konstytucji III RP : 
Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej opiera się na podziale i równowadze władzy ustawodawczej, 
władzy wykonawczej i władzy sądowniczej.                                     Tworzeniem prawa regulującego 
życie społeczne i określaniem zasad działania organów państwa zajmuje się pierwsza z nich, a pełnią 
ją sejm i senat. Nad wykonawstwem sprawuje pieczę Prezydent i Rada Ministrów. Do trzeciej, 
ostatniej, należą sądy i trybunały, które czuwają nad przestrzeganiem prawa.  Każda w 
wymienionych władz sprawuje swoje funkcje samodzielnie. Żadna z nich nie ma charakteru 
pomocniczego czy kontrolnego nad pozostałymi władzami. Wszystkie muszą działać względem siebie 
komplementarnie. Obowiązuje także zasada współdziałania trzech władz dla dobra państwa i 
obywateli. 

Ćw.2  Na podstawie wiadomości zawartych w zeszytach przedmiotowych oraz tekstu 
uzupełnij schemat: 

Władza 

 

                                                  



 

 

 

Ćw.3  Na postawie poznanych dotąd pojęć ułóż krzyżówkę, w której haśle znajdzie się 

pojęcie KONSTYTUCJA 


