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II.II. Państwo i polityka 

1. Ideologie, doktryny i programy polityczne 

2. Systemy partyjne  

3. Społeczeństwo obywatelskie. 

Wymogi podstawy programowej: 

– światopogląd i ideologia 

– ideologia – doktryna – program 

– prawica i lewica 

– ideologie totalitarne 

– faszyzm 

– nazizm 

– komunizm 

– doktryna konserwatywna 

– doktryna liberalna 

– doktryna socjalistyczna 

– socjaldemokracja 

– chrześcijańska demokracja 

– partia polityczna 

– funkcje partii politycznych 

– rodzaje partii politycznych 

– systemy partyjne 

– system partyjny a system wyborczy 

– podmioty społeczeństwa obywatelskiego 

– kapitał społeczny 

– organizacje pozarządowe w Polsce 

– organizacje pożytku publicznego. 

 

Zadanie 1.  



Do każdej podanej nazwy państwa dopisz nazwę występującego w nim systemu 

partyjnego. Odpowiedzi wybierz spośród: system kooperacji partii, system dwublokowy, 

system dwupartyjny, system dwuipółpartyjny, system partii hegemonicznej. 

A. Francja – .................................................................................................................................. 

B. Wielka Brytania – .................................................................................................................... 

C. Szwajcaria – ............................................................................................................................ 

Zadanie 2.  
Do każdego z podanych opisów dopisz nazwę odpowiadającej mu ideologii politycznej. 
 

A. Jej podstawy sformułował Edmund Burke. Była reakcją na wydarzenia rewolucji 
francuskiej. Podkreśla istnienie w każdym społeczeństwie naturalnych elit, pragnie 
zachowania systemu wolnorynkowego, domaga się poszanowania tradycji i 
tradycyjnych zasad moralnych w życiu państwa. 
............................................................................ 

 
B. Za jej prekursora uchodzi John Locke. Jest ideologią indywidualistyczną w dwojakim 

znaczeniu - uznaje, że naczelna wartość to wolność jednostki, a społeczeństwo i naród 
są zbiorami indywidualnych jednostek. Uważa, że funkcje państwa powinny być 
ograniczone do minimum. 
…………………………………………. 

 
C. Powstała w końcu XIX wieku, a za jednego z jej twórców uważany jest Eduard 

Bernstein, który poddał rewizji główne postulaty myśli politycznej Karola Marksa. 
Opowiada się za rozbudowanymi funkcjami socjalnymi państwa i jego 
interwencjonizmem w gospodarkę. W myśl jej zasad należy dążyć do wyrównywania 
szans społecznych. 
…………………………………………. 

 
D. Powstała w XIX wieku, a za jej twórców uchodzą m.in. Pierre Proudhon i Piotr 

Kropotkin. Postuluje zniesienie wszelkiej organizacji państwowej. Twierdzi, iż należy 
ją zastąpić wspólnotami o charakterze produkcyjnym lub konsumpcyjnym albo 
związkami indywidualnych wytwórców. 
……………………………………………. 

 



E. Była odpowiedzią na rozwijające się doktryny socjalistyczne i komunistyczne. Stoi na 
stanowisku egalitaryzmu, solidaryzmu społecznego oraz personalizmu. Przeciwstawia 
się traktowaniu pracy ludzkiej jako towaru. 
…………………………………………….. 

 
 

 


