
 Wiem co trzeba - luty - WOS - liceum – klasa II, poziom rozszerzony 

 

III. Modele demokracji 

1. Demokracja – zasady i procedury 

2. Modele ustrojowe państw demokratycznych 

3. Władza ustawodawcza w państwie demokratycznym 

4. Władza wykonawcza w państwie demokratycznym 

5. Współczesna demokracja – problemy i zagrożenia. 

Wymogi podstawy programowej: 

– wartości będące fundamentem współczesnej demokracji 

– zasady demokracji 

– fale demokratyzacji 

– demokratyczne wybory 

– formy demokracji bezpośredniej 

– polskie tradycje demokratyczne 

– formy współczesnych państw 

– formy państw złożonych 

– modele ustrojowe państw demokratycznych 

– system parlamentarno-gabinetowy 

– system kanclerski 

– system prezydencki 

– system półprezydencki 

– system parlamentarno-komitetowy 

– relacja państwo-Kościół 

– aparat państwowy 

– parlament i jego funkcje 

– struktura parlamentu 

– funkcjonowanie parlamentu 

– wybory parlamentarne 

– mandat parlamentarny 



– immunitet parlamentarny 

– koalicja i opozycja 

– egzekutywa 

– głowa państwa 

– rząd w państwie demokratycznym 

– biurokracja 

– partycypacja obywatelska 

– bezpieczeństwo socjalne 

– ruchy obywatelskiego sprzeciwu i emancypacji 

– patologie życia publicznego 

– korupcja 

– demagogia 

– populizm 

– nepotyzm i klientelizm 

Zadanie 1.  

Na podstawie tekstu źródłowego wykonaj polecenia. 

Demokracja jako forma ustrojowa dopiero wtedy ma realne szanse na społeczne 
zakorzenienie, naturalne i sprawne funkcjonowanie, gdy ma oparcie w demokratyzmie 
wzorów kulturowych, w cechach mentalności oraz obyczajowości rozpowszechnionej i 
dominującej w danym społeczeństwie. Co więcej, gdy niejako wyrasta z utrwalonej, 
względnie ciągłej tradycji demokratyzmu w stosunkach społecznych [...]. Demokracja 
„narzucana” (np. importowana i przeszczepiana przez suwerenny, może nawet światły, 
modernizacyjnie nastawiony ośrodek reformatorski czy też „nadawana” krajom wyzwolonym 
z dyktatur siłą nacisku zewnętrznego [...]) przyjmuje się, jak wiadomo, opornie. I raczej sama 
degeneruje się w zderzeniu z lokalną tradycją autorytarną i konserwatywną niż przekształca 
więzi społeczne [...]. 

Trudno o rzeczywisty i pełny, czyli autentyczny demokratyzm w warunkach ostrych 
kontrastów socjalno-ekonomicznych, sztywnej hierarchizacji społeczeństwa, antagonizmów i 
niemal wojennych konfliktów społecznych [...]. Możliwa jest demokracja pozorna, fasadowa, 
selektywna (i o tyle ułomna). 

Źródło: M. Karwat, Kryteria demokratyzmu postaw społecznych, stosunków politycznych i 
państwa [w:] K.A. Wojtaszczyk, W. Jakubowski (red.), Społeczeństwo i polityka. Podstawy 
nauk politycznych, Warszawa 2007. 

A. Wskaż warunki, które – zdaniem autora tekstu – muszą być spełnione, aby demokracja 

była pełna i autentyczna. 



-................................................................................................................................................. 

-................................................................................................................................................. 

-................................................................................................................................................. 

B. Podaj sformułowany przez autora tekstu argument przeciwko odgórnemu wprowadzaniu 
demokracji. 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

Zadanie 2.  
Wpisz w odpowiednim miejscu w tabeli P (zdanie prawdziwe) lub F (zdanie fałszywe) 
 

  Prawda 
lub Fałsz 

A. 
W systemie parlamentarno-gabinetowym istnieją dwa organy władzy 
wykonawczej: głowa państwa oraz rząd z premierem na czele. Kompetencje 
tych organów są rozdzielone. 

 

B. 
W systemie parlamentarno-komitetowym występuje trójpodział władzy, przy 
czym parlament ma bardzo ograniczone kompetencje na rzecz rządu oraz 
głowy państwa. 

 

C. 
W systemie prezydenckim występuje monizm władzy wykonawczej. 
Prezydent mianuje ministrów i ma prawo weta zawieszającego. 

 

 

Zadanie 3.  

O reżimie politycznym jednego z państw 

Rozporządzenia i dekrety prezydenta mają […] bardzo dużą moc prawną w przeciwieństwie 
do aktów Zgromadzenia Narodowego. […] Pluralizm socjalny i ekonomiczny istnieje, jednak 
nikt nie może jego podmiotom zagwarantować ochrony przed ingerencją państwa. […] Media 
są silnie kontrolowane przez władzę. […] [W]ładza stara się przekonać obywateli, że polityka 
to zadanie prezydenta. […] Liczba funkcjonariuszy milicji i żołnierzy wojsk wewnętrznych 
jest zastraszająco wysoka. Ich głównym zadaniem […] jest zapewnienie bezpieczeństwa 
prezydentowi, rozpędzanie manifestacji i mitingów opozycji […]. 

[…]votes.org 

Uzasadnij, odnosząc się do odpowiedniej cechy, że opisany reżim nie ma charakteru 
totalitarnego, lecz – autorytarny. 

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

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

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

 


