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Ustrój polityczny Rzeczypospolitej Polskiej – struktura organizacyjna państwa 
polskiego, określona Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej uchwaloną przez 
Zgromadzenie Narodowe 2   kwietnia 1997 roku. Zgodnie z jej treścią 
Rzeczpospolita Polska jest republiką parlamentarną i realizuje zasady suwerenności 
narodu, niepodległości i suwerenności państwa, demokratycznego państwa 
prawnego, społeczeństwa obywatelskiego, trójpodziału władzy, pluralizmu, 
praworządności, społecznej gospodarki rynkowej oraz przyrodzonej godności 
człowieka. 

Władzę, według trójpodziału na rodzaje, sprawują: 
•ustawodawczą: Sejm i Senat, 
•wykonawczą: Rada Ministrów i Prezydent, 
•sądowniczą: sądy i trybunały.

Ordynacja wyborcza -ustawa, która określa sposób organizacji i tryb, w jakim 
wybory są przeprowadzane.

Organy Sejmu - konstytucja wymienia tutaj Marszałka, jego zastępców, Konwent 
Seniorów, różnego rodzaju komisje.
Proces legislacyjny - proces wydawania ustaw, innych aktów prawnych przez Sejm i 
Senat. Proces ten zaczyna się w momencie przedłożenia odpowiedniego projektu, 
przez podmioty do tego upoważnione. Projekt ten czytany jest następnie w obu izbach, 
opiniowany przez komisje, uchwalany przez Sejm, następnie przez Senat. Końcowy 
etap tego procesu to złożenie podpisu przez Prezydenta i ogłoszenie gotowej ustawy w 
Dzienniku Ustaw.

Media są nieustannie związane z opinią publiczną. Odgrywają one bardzo istotną rolę. 
Tak naprawdę to współczesne mass media są od opinii publicznej uzależnione na wiele 
sposobów i odwrotnie, opinia publiczna uzależniła się od mediów. Sfera publiczna 
leży pomiędzy sferą prywatną, a sferą polityczną. środki masowego przekazu. 
Współcześnie należą do nich: telewizja, radio, prasa oraz Internet.
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LEKCJA 2

 Temat: Sprawdzian wiadomości- Ustrój Rzeczypospolitej 
Polskiej.

Uwaga sprawdzian!
Rozwiąż go uważnie, odpowiedzi wyślij na adres sp17soswpt@gmail.com
lub jeśli wolisz przez aplikacje messenger. 
Pozdrawiam Jolanta Krawczyk

mailto:sp17soswpt@gmail.com


Sprawdzian wiadomo ciś

imi  nazwisko:ę
1. Uzupe nij zdania wyrazami z ramki.ł

określona, Zgromadzenie Narodowe , republiką parlamentarną, godności człowieka, 
trójpodziału władzy

Ustrój polityczny Rzeczypospolitej Polskiej – struktura organizacyjna 
państwa................................. Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej uchwaloną 
przez.........................  ................................. 2   kwietnia 1997 roku. Zgodnie z 
jej treścią Rzeczpospolita Polska jest......................  ….................... i realizuje 
zasady suwerenności narodu, niepodległości i suwerenności państwa, 
demokratycznego państwa prawnego, społeczeństwa obywatelskiego, , 
….................. ….................pluralizmu, praworządności , społecznej gospodarki 
rynkowej oraz przyrodzonej …................................. .

2. Uzupełnij.
Władzę, według trójpodziału na rodzaje, sprawują: 
ustawodawczą:  …....................................................................................
wykonawczą: …........................................................................................ 
sądowniczą: …..........................................................................................

3. Wybierz prawidłową odpowiedz.

Ordynacja wyborcza to............................................
 a) ustawa, która określa sposób organizacji i tryb, w jakim wybory są 
przeprowadzane.
b) konstytucja wymienia tutaj Marszałka, jego zastępców, Konwent Seniorów, 
różnego rodzaju komisje.

4. Odpowiedz na pytanie.
Współczesne mass media to (wymień):
…............................................................................................................................
................................................................................................................................
..............................................................................................................................


