
kl.8 WOS  

Temat: Państwo i demokracja cz.1 

 

1) Przepisz tytuł działu: Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej. 

2) Przepisz temat i datę dzisiejszej lekcji. 

3) Przeczytaj temat z podręcznika ze str.122-123. 

4) Przepisz lub wydrukuj notatkę z lekcji: 

 

1. Czym jest państwo? 

Państwo jest organizacją publiczną wyposażoną w wyłączną i suwerenną władzę, obejmującą 

zakresem swego działania ogół członków społeczeństwa żyjącego na określonym terytorium. 

Państwo legalnie posługuje się przymusem, a respektowanie prawa jest jednym z 

podstawowych obowiązków ludzi przebywających na terytorium państwa oraz organizacji w 

nim działających. 

 

2. Naród a państwo : 

a) państwo jednolite narodowo 

b) państwo wielonarodowe 

 

 

 

3. Cechy Państwa: 

a) przymusowość -osoby znajdujące się na jego obszarze obowiązkowo podlegają prawom , 

zasadom i normom w nim ustanowionym, 

b) suwerenność- prawo do samodzielnego i wyłącznego sprawowania władzy wykonawczej i 

ustawodawczej, niezależności od innych państw i organizacji międzynarodowych, 

c) powszechność - cecha odnosząca się do powszechności zasad prawnych w państwie, które 

obejmuje w równym stopniu wszystkie osoby przebywające na terytorium jego państwa. 

 

4. Funkcje państwa 

 

a. funkcja wewnętrzna – tworzenie systemu prawa i jego egzekwowanie 

 

b. funkcja zewnętrzna – zabezpieczanie interesów państwa na arenie międzynarodowej 

 

c. funkcja wychowawcza – upowszechnianie w społeczeństwie określonych wartości i postaw 

 

d. funkcja gospodarcza – działania na rzecz rozwoju gospodarczego państwa 

 

c. funkcja socjalna – zapewnianie pomocy osobom, które nie mogą same o siebie zadbać 

 

4. Formy współczesnych państw – konstytucyjnie określony sposób organizacji życia 

politycznego i społecznego w państwie - podział : 

A) ze względu na formę rządów(charakter głowy państwa): 

a) monarchie: 

– dziedziczne lub elekcyjne 

– nieograniczone (absolutne) lub ograniczone (parlamentarne lub konstytucyjne); 

b) republiki: 

- arystokratyczna w XIV i XVII wieku np. Wenecja 

- demokratyczna 



B) ze względu na formę władzy- ustrój polityczny  (reżim polityczny): 

a) demokracja( demokratyczny) 

b) autorytaryzm ( autorytarny) 

c) totalitaryzm ( totalitarny) 

C) podział ze względu na ustrój terytorialno-prawny: 

a. państwa unitarne – jednolita struktura terytorialna 

 

b. państwa złożone – składają się z wielu członów (landy, stany, kantony), które posiadają 

własny system organów prawodawczych i posiadają znaczną niezależność 

 

– federacje – państwa związkowe 

 

– konfederacje – związki kilku państw 

 

Na podstawie wiadomości z tego tematu lekcji 

wykonaj pisemnie ćw. 1 i 3 ze str. 126-127 

 

Wykonaną pracę prześlij ( czytelne pismo). 

 

Termin - tydzień 
 


