
kl.8 WOS 

Temat: Państwo i demokracja cz.3 – Ustroje polityczne ( reżimy polityczne) 

1) Przepisz temat i datę dzisiejszej lekcji. 

2) Zapoznaj się z tematem w podręczniku ze str. 124. 

3) Przepisz lub wydrukuj notatkę: 

1. Totalitaryzm 

a) pojęcie - państwo totalitarne  to system władzy, w którym państwo całkowicie kontroluje 

wszelkie sfery życia obywateli w celu całkowitego podporządkowania sobie jednostki, 

kontroli nad nią, zaś totalitaryzm to system rządów dyktatorskich, charakterystyczny dla XX 

w. 

b) cechy totalitaryzmu: 

1. Dyktatura; 

2. Zmuszanie społeczeństwa do aktywnego udziału w życiu politycznym państwa; 

3. Stosowanie terroru i eksterminacja ; 

4. Kult wodza; 

5. Kontrola władzy nad obywatelami; 

6. Działalność tylko partii rządzącej ( system monopartyjny); 

7. Brak prywatności; 

8. Łamane prawa człowieka; 

9. Ekspansywność (militaryzacja); 

10.Szukanie wroga publicznego; 

11.Rozbudowana policja polityczna; 

12.Rozbudowany system donosicielstwa oraz inwigilacja ; 

13.Rozbudowana propaganda; 

14.Podporządkowanie środków masowego przekazu( cenzura); 
 

c) Wielkimi reżimami totalitarnymi XX wieku były lub są: władza Stalina w ZSRR, Mao Tse-

tunga w Chinach, Kim Ir Sena w Korei Północnej, Fidel Castro na Kubie, Hitlera w 

nazistowskiej III Rzeszy, dyktatura Saddama Husajna w Iraku. 

 

2. Autorytaryzm 

a) pojęcie- ustrój polityczny, w którym władza jest skupiona w rękach przywódcy i jego 

najbliższego środowiska. Decyzje podejmowane przez przywódcę autorytarnego 

zatwierdzane są przez podporządkowany mu parlament; 

b) cechy: 

1.dyktatura; 

2.najważniejszą wartością jest państwo; 

3.Nie są przestrzegane prawa człowieka; 

4.Potępienie zasad demokracji,wolnych wyborów i pluralizmu; 

5.Zmuszenie społeczeństwa do bierności w życiu politycznym państwa; 

6.Wzmacnianie władzy wykonawczej. 

7.Brak wolności słowa, stowarzyszeń i zgromadzeń. 

8.Władza sprawowana przez jedną osobę. 

 

c) Do państw autorytarnych zaliczyć można na przykład Polskę za rządów sanacji, Argentynę 

rządzoną przez Juana Peróna, Zair pod rządami Mobutu Sese Seko, a wcześniej Austrię z lat 

1934–1938, Węgry rządzone ponad 20 lat przez Miklosa Horthyego czy Portugalię pod 

władzą Antónia Salazara (do rewolucji czerwonych goździków w 1974 r.) 

 

3. Demokracja 



a) pojęcie- forma ustroju państwa, w której władzę sprawują jego obywatele bezpośrednio lub 

za pośrednictwem wybranych przedstawicieli. 

b) cechy: 

1.Pluralizm polityczny; 

2.Pięcioprzymiotnikowe wolne wybory; 

3.Trójpodział władzy; 

4.Władza sprawowana przez dużą grupę społeczną; 

5.Przestrzeganie praw człowieka; 

6.Wolność słowa; 

7.Najważniejszą wartością jest człowiek; 

 

c) Współczesne państwa demokratyczne to większość państw europejskich,Stany 

Zjednoczone, Kanada, Australia, Nowa Zelandia,Urugwaj,Kostaryka,Japonia, Korea 

Południowa, Mauritius. 

 

Zadanie domowe:  Odpowiedz w zeszycie na pytanie 6 ze str.127 

Prześlij ostatnie wykonane zadanie! 
 


