
1. Przedstaw wpływ poglądów Augusta Comte’a, Herberta Spencera, Emila Durkheima, 

Maxa Webera na badania socjologiczne. 

2. Scharakteryzuj różne modele socjalizacji, opisz czynniki socjalizacji. 

3. Omów rodzaje ról społecznych i ich wpływ na funkcjonowanie grupy społecznej. 

4. Scharakteryzuj modele rodziny ze względu na typ małżeństwa, wielkość, podział 

władzy i miejsce zamieszkania. 

5. Omów przyczyny i przejawy wykluczenia społecznego. 

6. Scharakteryzuj sytuację prawną mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce. 

7. Wyjaśnij znaczenie terminów: integracja kulturowa, repatriant, uchodźca. Oceń 

politykę państw wobec imigrantów. 

8. Scharakteryzuj i porównaj teorie dotyczące genezy państwa. 

9. Przedstaw historyczne i współczesne przykłady obywatelskiego nieposłuszeństwa. 

Opisz dokonania Henry’ego Davida Thoreau, Martina Lutera Kinga, Mahatmy 

Gandhiego. 

10. Wymień i scharakteryzuj rodzaje kultury politycznej. 

11. Porównaj doktrynę konserwatyzmu, liberalizmu, socjaldemokracji i chrześcijańskiej 

demokracji. 

12. Opisz systemy partyjne i podaj ich przykłady. 

13. Scharakteryzuj zasady i cele funkcjonowania organizacji pozarządowych w Polsce. 

14. Wyjaśnij znaczenie terminów: cenzus, demokracja bezpośrednia, demokracja 

przedstawicielska (pośrednia), demokratyzacja, referendum, plebiscyt, inicjatywa 

ludowa. 

15. Przedstaw relacje między władzą ustawodawczą i wykonawczą w systemie 

parlamentarno-gabinetowym, kanclerskim, prezydenckim, półprezydenckim i 

parlamentarno-komitetowym. 

16. Wyjaśnij, jaką rolę w działalności parlamentarzystów pełni mandat poselski i 

immunitet. 

17. Scharakteryzuj sposoby wybierania głów państwa i zakres ich kompetencji. Omów 

czynniki wpływające na pozycję premiera w rządzie i państwie. 

18. Opisz wpływ bezpieczeństwa socjalnego na stabilność systemu demokratycznego. 

19. Opisz funkcje konstytucji. Przedstaw strukturę Konstytucji RP z 1997 r. 

20. Omów rolę i zadania senatu w strukturze parlamentaryzmu polskiego. 

21. Przedstaw model prezydentury w Polsce. Omów zakres odpowiedzialności Prezydenta 

RP. 



22. Omów zadania i sposób funkcjonowania służby cywilnej w Polsce. 

23. Omów kompetencje Sądu Najwyższego, Trybunału Stanu, Trybunału 

Konstytucyjnego. 

24. Omów zadania i działalność IPN.  

25. Omów cechy charakterystyczne samorządu terytorialnego w Polsce. 

26. Omów przyczyny narodzin kontrkultury i charakteryzuje różne rozumienia tego 

pojęcia. 

27. Przedstaw założenia Powszechnej deklaracji o genomie ludzkim i prawach człowieka. 

28. Opisz najczęściej stosowane metody badania opinii publicznej. 

29. Uzasadnia, dlaczego media nazywane są „czwartą władzą”. 

30. Wyjaśnij, na czym polega proces uczenia się przez całe życie. 

 


