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Max 57 pkt 
2.12. 
1. Uzupełnij tabelę dotyczącą zagroŜeń dla demokracji ( 4 pkt) 

Typ zagroŜenia Wyjaśnij 1 zdaniem na czym 
polega dane zagroŜenie 

W jaki sposób moŜna z tym 
zagroŜeniem walczyć? Podaj 1 metodę. 

dyktatura większości  
 
 
 

 

nietolerancja  
 
 
 

 

brak szacunku dla 
prawa i anarchia 

 
 
 
 

 

demokracja 
fasadowa 

 
 
 
 

 

2. Wyjaśnij poj ęcie korupcja (1 pkt) 
__________________________________________________________________________________ 
 
3. PoniŜej podano 4 formy korupcji. Wyjaśnij na czym one polegają (4 pkt): 

� łapówka 
_____________________________________________________________________ 

� nepotyzm 
_____________________________________________________________________ 

� defraudacja 
_____________________________________________________________________ 

� kapitalizm polityczny 
_____________________________________________________________________ 

4. W jaki sposób zwalczyłbyś / zwalczyłabyś korupcj ę? Podaj trzy metody (3 pkt) 
� ___________________________________________________________________________ 
� ___________________________________________________________________________ 
� ___________________________________________________________________________ 

2.13. 
5. Zakreśl P jeŜeli zdanie jest prawdziwe lub F jeŜeli jest fałszywe (15 pkt) 

LP P             F Zdanie 
1. P             F W systemie parlamentarno – gabinetowym istnieją dwa organy władzy 

wykonawczej : głowa państwa oraz rząd na czele z premierem. 
2. P             F  W systemie parlamentarno – gabinetowym głowa państwa ma charakter 

reprezentacyjny i nie posiada większej władzy. 
3. P             F W systemie parlamentarno – gabinetowym rząd ponosi odpowiedzialność 

polityczną i konstytucyjną, a głowa państwa jedynie odpowiedzialność 
konstytucyjną 

4. P             F W systemie parlamentarno – gabinetowym głowa państwa nie moŜe rozwiązać 
parlamentu na wniosek premiera w Ŝadnych okolicznościach. 

5. P             F W systemie parlamentarno – gabinetowym rząd posiada inicjatywę 
ustawodawczą. 

6. P             F W systemie parlamentarno – gabinetowym głowa państwa jest wybierana 
przez parlament. 
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7. P             F W systemie prezydenckim prezydent jest wybierany w wyborach 
powszechnych. 

8. P             F W systemie prezydenckim istnieją obok siebie dwa organy władzy 
wykonawczej: prezydent i rząd na czele z premierem. 

9. P             F W systemie prezydenckim istnieje całkowity rozdział organów władzy 
wykonawczej i ustawodawczej – prezydent nie moŜe rozwiązać parlamentu, a 
parlament odwołać prezydenta z powodów politycznych. 

10. P             F W systemie prezydenckim prezydent posiada prawo weta wobec ustaw 
uchwalonych przez parlament. 

11. P             F W systemie prezydenckim prezydent ponosi odpowiedzialność polityczną i 
konstytucyjną. 

12. P             F W systemie parlamentarno – komitetowym najwyŜszą władzę w państwie 
sprawuje parlament. 

13. P             F W systemie parlamentarno – komitetowym rząd nie posiada inicjatywy 
ustawodawczej. 

14. P             F W systemie parlamentarno – komitetowym głowa państwa jest wybierana 
przez parlament i przed ni odpowiedzialna. 

15. P             F W systemie parlamentarno komitetowym a ni premier ani głowa państwa nie 
moŜe rozwiązać parlamentu. 

 
2.14 
6. Uzupełnij zdania dotyczące systemów poszczególnych państw. (30 pkt) 
W USA obowiązuje system prezydencki. Na czele państwa stoi prezydent wybierany na 4-o letnią 
kadencję. Pełni on funkcję głowy państwa, (1)_____________________ i (2)____________________ 
_____________________ .  W skład rządu wchodzą sekretarze stanu powoływani przez  
(3) ___________________________.  Władzę ustawodawczą sprawuje Kongres złoŜony z dwóch izb:  
(4)_______________________ i (5)____________________ . Władzę sądowniczą sprawuje Sąd 
NajwyŜszy w skład, którego wchodzi 9 sędziów powoływanych na okres (6)___________________. 
Za naruszanie ustaw lub konstytucji Prezydent i sekretarze stanu mogą być pociągnięci do 
odpowiedzialności przed (7)_______________________.  Decyzję o wojnie i pokoju w USA 
podejmuje (8)____________________.  W Wielkiej Brytanii  obowiązuje system (9)_____________ 
___________________________. Na czele państwa stoi królowa ElŜbieta II, a premierem jest  
(10) ________________________. Władzę ustawodawczą sprawuje parlament złoŜony z dwóch izb:  
(11) _______________________ i (12)________________________ .  Władzę wykonawczą 
sprawuje (13)_______________________, którego skład powołuje (14)_______________________. 
Premierem zostaje lider partii, która wygrała wybory. W przypadku gdy rząd utraci zaufanie niŜszej 
izby parlamentu  moŜe on (15)________________________________________________________ 
lub (16)__________________________________________________________________________ . 
WyŜsza izba parlamentu angielskiego ma mniejsze kompetencje. MoŜe ona (17)_________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 lub (18)__________________________________________________________________________. 
Szwajcaria jest republiką związkową. W Szwajcarii obowiązuje system (19)____________________ 
Władza ustawodawcza naleŜy do (20)___________________________, a władza wykonawcza naleŜy 
do (21)__________________________.  DuŜą rolę w Szwajcarii odgrywa referendum. Podaj dwa 
przypadki, w których przeprowadza się referendum obligatoryjne: 
(22)_______________________________________________________________________________ 
(23)______________________________________________________________________________. 
Parlament szwajcarski  składa się z dwóch izb: (24)______________________ i (25)___________ 
wybieranych w wyborach bezpośrednich. Rząd Szwajcarii składa się z 7 członków wybieranych na 4 
lata. Rząd wybiera (26)________________________ (kogo?) spośród swego grona. Francja jest 
republiką. Obowiązuje tam system (27)_______________________. Na czele państwa stoi Prezydent, 
którym obecnie jest (28)______________________________. Pozycja Prezydenta we Francji jest 
silna, o czym świadczą jego uprawnienia w stosunku do parlamentu. Prezydent moŜe: 
(29)_____________________________________________________________________________ 
(30)____________________________________________________________________________ . 
 


