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Liceum – klasa II, poziom rozszerzony 

II.I. Państwo i polityka 

1. Instytucja państwa 

2. Obywatel i obywatelstwo 

3. Polityka i kultura polityczna 

Wymogi podstawy programowej: 

– definicja państwa 

– procesy państwowotwórcze 

– geneza państwa 

– współczesne państwa 

– funkcje państwa 

– cechy państwa 

– prawomocność władzy 

– państwo a naród 

– wzorce obywatelstwa 

– nabywanie i zrzekanie się obywatelstwa 

– obywatelstwo a narodowość 

– prawa i obowiązki obywatela polskiego 

– obywatelstwo unijne 

– obywatelskie nieposłuszeństwo 

– obywatelskość 

– polityka – interpretacja pojęcia 

– politycy – przywódcy polityczni – mężowie stanu 

– polityka a moralność 

– kultura polityczna 

– typy kultury politycznej 

 

Zadanie 1.  

O jednym z pojęć społecznych 



W klasycznej koncepcji amerykańskiej (Gabriela Almonda) pojęcie to definiowano jako 
całokształt indywidualnych postaw i orientacji politycznych uczestników danego systemu. 
Większość naukowców skłaniała się ku poglądowi, że związane jest ono z subiektywnym 
wymiarem polityki, na który składają się znaczące polityczne: przekonania, postawy oraz 
wartości. W nauce polskiej najczęściej obejmuje się tym pojęciem także zachowania 
polityczne. Mamy wówczas do czynienia z 4 komponentami: poznawczym (wiedza o 
polityce), aksjologicznym (wartości polityczne), oceniająco-afektywnym (przekonania, 
oceny, opinie dotyczące sfery politycznej) oraz behawioralnym (zachowania polityczne). 

Na podstawie: W. Jakubowski, P. Załęski, Ł. Zamęcki, Nauka o polityce. Zarys koncepcji 
dyscypliny, Pułtusk 2013, s. 270–276. 

Podaj nazwę pojęcia opisanego w tekście. 

…………………………………………………………………………………………...……… 

Zadanie 2.  

O powstaniu państwa 

Bóg uczynił człowieka takim stworzeniem, że zgodnie z jego własnym osądem nie byłoby 
rzeczą dobrą dla niego, by pozostał samotny. Stąd też silnie uzależnił go od potrzeb, wygód i 
własnych skłonności, aby wprowadziły go do społeczeństwa, jak również obdarzył go 
rozumem i mową, by w tym społeczeństwie pozostał i z niego korzystał […]. Gdziekolwiek 
więc pewna grupa ludzi zjednoczy się w jedno społeczeństwo, w którym każdy zrezygnuje na 
rzecz władzy publicznej z przysługującej mu na mocy prawa natury władzy wykonawczej, 
tam i tylko tam ma miejsce społeczeństwo polityczne bądź obywatelskie […]. Nikt nie może 
bez własnej zgody zostać poddany władzy innego. Jedyny sposób, w jaki można oddać swą 
naturalną wolność i nałożyć okowy społeczeństwa obywatelskiego, jest ugoda z innymi 
dotycząca połączenia i zjednoczenia się z innymi w społeczności, zawarta dla zapewniania im 
wygody, bezpieczeństwa i pokojowego współżycia. 

Źródło: www.pl.scribd.com [dostęp: 05.01.2015]. 

Podaj nazwę teorii genezy państwa, której dotyczy powyższy opis. Odpowiedź wybierz 
spośród następujących teorii: marksistowskiej, podboju, teistycznej, umowy społecznej. 

Uzasadnij dokonany wybór. 
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