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2.15. 
1. Uzupełnij zdania tak  by powstały zdania prawdziwe (10 pkt) 
Przed rokiem 1989 w Polsce obowiązywała konstytucja uchwalona w roku (1)____________ 
Jeszcze w czasach PRL-u wprowadzono do niej zmiany w roku (2)__________, gdy dodano 
m.in. zapis o przewodniej roli partii komunistycznej.  Między 6.02., a  5.04. 1989 r.  trwały 
obrady tzw. (3)_________________________________, podczas których zawarto 
porozumienie dotyczące przemian ustrojowych. 7 kwietnia 1989 r. sejm dokonał pierwszej 
nowelizacji konstytucji, która polegała na (4)_______________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Wybory parlamentarne przeprowadzono w czerwcu 1989 r. Wówczas wybrano tzw. sejm 
kontraktowy, gdyŜ „Solidarność” mogła walczyć tylko o pewną ilość miejsc w Sejmie. Tylko 
wybory do Senatu były w pełni wolne. Wybrano wówczas Senat I kadencji RP i Sejm VI 
kadencji PRL. Nowy sejm w grudniu 1989 r. dokonał drugiej nowelizacji konstytucji, która 
polegała na (5) ______________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________. 
Sejm rozpoczął pracę nad nową konstytucją. Małą konstytucję uchwalono dnia (6)_________ 
roku. Obecnie obowiązującą konstytucję uchwalono dnia (7)________________ roku. Zanim 
zaczęła ona obowiązywać musiała zostać zatwierdzona przez naród w (8)_______________. 
Zaczęła ona obowiązywać w październiku 1997 r. Nowa konstytucja składa się z (9)_______ 
(ilu?) rozdziałów oraz z preambuły czyli (10)_____________________________________. 
2. Wyjaśnij na czym polegają poniŜsze zasady konstytucji (7 pkt) 
Zasada 
demokratycznego 
państwa prawnego 
 

 

Zasada unitarnej 
formy państwa 
 
 

 
 
 

Zasada 
suwerenności narodu 
 
 

 
 
 
 

Zasada podziału 
władzy 
 
 

 
 
 
  

Zasada pluralizmu 
politycznego 

 
 
 
 

Zasada 
republikańskiej 
formy rządów 
 

 

Zasada 
decentralizacji 
władzy państwowej i 
samorządności 
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2.18. 
3. Uzupełnij zdania tak by powstały zdania prawdziwe (10 pkt) 
Prezydent desygnuje czyli (1)_________________ premiera a na jego wniosek ministrów. 
Rząd powołany zostaje w ciągu (2)______________ (ilu dni?) od pierwszego posiedzenia 
Sejmu lub dymisji poprzedniego rządu. Premier powinien w ciągu 14 dni od momentu 
powołania rządu przez Prezydenta przedstawić jego (3)______________________ Sejmowi i 
poprosić Sejm udzielenie mu wotum zaufania. JeŜeli rząd nie uzyska wotum zaufania Sejmu, 
wówczas kandydata na Premiera moŜe wskazać (4)___________________. Przy drugiej 
próbie powołania nowego rządu Sejm udziela mu wotum zaufania (5)_______________ 
(jaką?) większością głosów. JeŜeli Sejm za drugim razem nie wyłoni rządu wówczas 
inicjatywa przechodzi na (6) ___________________, który w ciągu kolejnych 14 dni 
powołuje nowy rząd. By ten rząd się utrzymał wystarczy uzyskanie wotum zaufania Sejmu 
(7)______________ (jaką?) większością głosów. JeŜeli tak się nie stanie Prezydent 
rozwiązuje Sejm i Senat i zarządza nowe wybory. Rada Ministrów ustępuje w określonych 
sytuacjach . Jedną z nich jest uchwalenie przez sejm wotum nieufności wobec rządu. 
Konstruktywne wotum nieufności moŜe wnieść (8)_________(ilu?) posłów. Musi ono 
zawierać (9)________________________. Rekonstrukcja rządu polega na 
(10)___________________________________.  
 
4. UłóŜ nazwiska premierów zgodnie z kolejnością rządzenia (1 pkt) 
A. Leszek Miller 
B. Józef Oleksy 
C. Jan Olszewski 
D. Jarosław Kaczyński 
H. Donald Tusk 
I. Tadeusz Mazowiecki 
J. Hanna Suchocka 
K. Waldemar Pawlak 
L. Jan Krzysztof Bielecki 
 
5. Wymień 5 kompetencji Rady Ministrów (5 pkt) 

1. _____________________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________________ 

3. _____________________________________________________________________ 

4. _____________________________________________________________________ 

5. _____________________________________________________________________ 

 
6. Wyjaśnij co to jest w województwie (2 pkt):  

a) administracja zespolona ___________________________________________________________ 

b) administracja niezespolona ________________________________________________________ 

 

2.19.  
7. Wymień trzy stopnie sądów  powszechnych (1 pkt) 
 _______________________, ______________________, _________________ 
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8. Wyjaśnij jakimi sprawami zajmuje si ę Naczelny Sąd Administracyjny (1 pkt) 
_______________________________________________________________________ 
 
9. Wyjaśnij na czym polega ( 3pkt): 

� zasada niezawisłości sądów       

____________________________________________________________________ 

� zasada instancyjności sądów 

____________________________________________________________________ 

� zasada kolegialności sądów 

_____________________________________________________________________ 

 
10. Wymień trzy kompetencje Trybunału Konstytucyjnego ( 3 pkt) 

� _____________________________________________________________________ 

� _____________________________________________________________________ 

� _____________________________________________________________________ 

 
11. Trybunał Stanu  jest powoływany na lat (1)____________________. Jego prezesem 

zostaje zawsze (2)_____________________________. Przed trybunałem stanu stawia się 

najwaŜniejszych dostojników państwowych na wniosek (3)__________________ lub 

(4)________________________. Za naruszenie konstytucji Trybunał Stanu moŜe orzec róŜne 

kary. Wymień trzy (5)_______________________________, (6)______________________, 

(7)_____________________________ .  ( 7 pkt) 

 
12. Podaj warunki wnoszenia skarg do Trybunału Konstytucyjnego (5 pkt) 

� _____________________________________________________________________ 

� _____________________________________________________________________ 

� _____________________________________________________________________ 

� _____________________________________________________________________ 

� _____________________________________________________________________ 

 


