MATURALNA
POWTÓRKA Z AWO:
WOS W TABELACH
MATURA 2021
Przygotowane przez:
Fundację Akademia Wiedzy Obywatelskiej
We współpracy z:
Kamilem Urbańskim
Radnym Rady Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego
Jak korzystać z materiału?
Można wydrukować (lub nie) i zakrywać prawą stronę z
pojęciami, jak w szkach. To pozwoli na odtwarzanie
wiedzy z pamięci, a nie tylko bierne czytanie tekstu.

Dlaczego powstało to opracowanie?
Naszą misją jest demokratyzacja dostępu do nowoczesnej edukacji obywatelskiej w Polsce. Uważamy, że
uczennice i uczniowie w całej Polsce powinni korzystać z jak najlepszych materiałów podczas nauki o przestrzeni
publicznej. Dlatego przygotowaliśmy maturalną powtórkę AWO, które ma pomóc tegorocznym maturzystkom i
maturzystom skutecznie przyswoić wiedzę potrzebną do osiągnięcia sukcesu na maturze z WOSu.
Przy przygotowaniu Vademecum połączyliśmy siły z tegorocznym maturzystą – Kamilem Urbańskim.

O Akademii Wiedzy Obywatelskiej

O Kamilu Urbańskim

Jesteśmy fundacją, która skupia młodych ludzi ze

Kamil jest tegorocznym maturzystą ze szczecińskiego

wszystkich stron Polski. Łączy nas przekonanie o

II LO. Do niedawna pełnił funkcję przewodniczącego

wartości edukacji obywatelskiej i pracy dla Państwa.

RSU w swojej szkole. Jest radnym Rady Młodzieży

Tworzymy materiały edukacyjne i organizujemy

Województwa Zachodniopomorskiego. Krótko po

wydarzenia, które przyczyniają się do rozwoju edukacji

maturze podejmie się nału Olimpiady Wiedzy o

obywatelskiej i do promocji wiedzy o służbie cywilnej i .

Społeczeństwie. Po tym wstąpi w szeregi AWO, gdyż

Z naszymi projektami docieramy do ponad 550 szkół ze

zależy mu aby edukacja społeczna była dla młodzieży

wszystkich województw.

o wiele ciekawsza, łatwiejsza i przyjemniejsza.

Zapraszamy do WOS Masterclass
WOS Masterclass to seria nagrań wideo i kart pracy z czołowymi przedstawicielkami i przedstawicielami polskiej
przestrzeni publicznej, którzy wcielają się w rolę nauczycieli WOSu i pomagają uczniom przyswoić szkolne
zagadnienia dzieląc się swoim doświadczeniem. Materiały są bezpłatne, a do tej pory powstały już takie lekcje jak:
▪

Lekcja o Konstytucji RP z Senatorem Kazimierzem Michałem Ujazdowskim

▪

Lekcja o władzy ustawodawczej z Posłanką Hanną Gill-Piątek

Zapraszamy do zapisów do udziału w projekcie pod tym linkiem.

1. Człowiek w Społeczeństwie
Temat 1. Reguły życia zbiorowego.

Zagadnienie
Dlaczego człowiek

Odpowiedź
▪

żyje w
społeczeństwie?

Dzięki innym ludziom człowiek przychodzi na świat Inni ludzie umożliwiają mu przeżycie w
początkowym okresie jego życia

▪

Inni ludzie kształtują umiejętności, przekazują wartości i normy zachowań

▪

Społeczeństwo pozwala zaspokajać człowiekowi wiele potrzeb życiowych

▪

Człowiek jest istotą społeczną, dlatego wraz z innymi tworzy różne zbiory, zbiorowości czy
grupy społeczne

Piramida potrzeb

1.

Potrzeby wyższego rzędu (od dołu USD): Uznania → Samorealizacji → Duchowe

Maslowa

2.

Potrzeby niższego rzędu (od dołu NBP): Naturalne → Bezpieczeństwa → Przynależności

Grupa społeczna

1. Cechy grupy społecznej
▪

minimum 2 (lub 3) osoby będące w stanie zbudować strukturę i stosunki społeczne

▪

wspólne wartości, by osiągnąć zamierzony cel

▪

wspólne cele

▪

odrębność od innych grup społecznych

▪

struktura wewnętrzna

2. Typologia grup społecznych
▪

▪

▪

▪

wielkość
▪

mała - kontakty bezpośrednie,

▪

niewielka ilość członków

▪

duża - kontakty pośrednie, duża ilość członków

rodzaj więzi
▪

pierwotna - więzi oparte na osobistych kontaktach

▪

wtórna - kontakty rzeczowe, wspólne cele

stopień sformalizowania
▪

formalna - zorganizowana przez instytucje, więzi określone przepisami

▪

nieformalna - zorganizowana spontanicznie

dostępność
▪

otwarta (inkluzywna)

▪

brak kryteriów przynależności

▪

ograniczona - mało rygorystyczne kryteria przynależności

▪

zamknięta (ekskluzywna) - konkretne i rygorystyczne kryteria przynależności

Zagadnienie
Grupa społeczna

Więzi społeczne

Odpowiedź
trwałość więzi

▪

1.

krótkotrwała - więzi istnieją tak długo, jak długo trwa tworzące je wydarzenie

▪

długotrwała - istnieją dłużej niż tworzące więzi wydarzenie

Pojęcie: relacje i zależności wiążące jednostki w ramach zbiorowości społecznych

2.

Normy społeczne

▪

Rodzaje względem źródła więzi:
▪

naturalne – wynikają z faktu znajomości

▪

stanowione – są nadane lub narzucone

▪

zrzeszeniowe – dobrowolne, zależne od chęci

1.

Pojęcie: względnie trwały, przyjęty w danej grupie społecznej sposób zachowania jednostki
społecznej

2.

Anomia

Rodzaje:
▪

Prawne

▪

Religijne

▪

Obyczajowe - obyczaj, tradycja, kultura

▪

Zwyczajowe - zwyczaj, nawyk, moda

▪

Moralne

1.

Pojęcie: zjawisko przejawiające się brakiem norm i wartości bądź ich załamaniem, polegającym
na dezorganizacji działań jednostek, co może mieć wpływ na funkcjonowanie zarówno
jednostek, jak i grup społecznych

2.

Przyczyny:
▪

rewolucja ustrojowa/technologiczna

▪

wojna domowa

▪
1.

Kon ikt społeczny

przemiany ideologiczne
Skutki:

▪

dezorientacja i alienacja jednostki

▪

rozpad więzi międzyludzkich

▪

nasilenie postaw egoistycznych

▪

zahamowanie rozwoju społecznego

▪

uruchamianie postaw społecznych takich jak: konformizm, rytualizm, wycofanie, bunt

▪

wzrost patologii społecznych

1.

Pojęcie: powstają między jednostkami, grupami lub państwami w wyniku różnic między nimi, a
także w wyniku rywalizacji o te same cele.

2.

Przyczyny: klasowe, kulturowe, ekonomiczne, wartości, pokoleniowe, rodzinne

3.

Sposoby rozwiązywania:
▪

negocjacje - rozmowy między stronami

▪

mediacja - osoba trzecia pomaga w rozwiązywaniu sporu

Zagadnienie

Odpowiedź

Kon ikt społeczny

Instytucja

1.

społeczna

▪

arbitraż - osoba trzecia rozwiązuje spór wskazując jego rozwiązanie

▪

koncyliacja - działania bezstronnej komisji międzynarodowej- rozwiązanie niewiążące
Pojęcie: zorganizowane typy działalności podejmowanej w celu zaspokojenia potrzeb jednostek i
całych zbiorowości.

2.

Funkcje: zaspokajania potrzeb i realizacji celów jednostek i grup, regulacyjna, integracyjna,
zapewnienia ciągłości zbiorowości

3.

Rodzaje: polityczne, ekonomiczne, socjalne, wychowawczo-kulturalne, religijne

Temat 2. Rodzina jako grupa społeczna.

Zagadnienie
Pojęcie

Odpowiedź
Mała grupa społeczna, której członkowie połączeni są małżeństwem, więzami pokrewieństwa
(niekiedy adopcji), siecią wzajemnych zależności i stosunków społecznych, pełnią w niej odpowiednie
role społeczne (matki, ojca, krewnego).

Współczesna

▪

rodzina vs.
Tradycyjna rodzina

Rodzaje

coraz częściej występują rodziny małe, neolokalne i egalitarne (wcześniej wielkie, patry- lub
matrylokalne, patriarchalne i patrylinearne)

▪

zmiana podłoża relacji dziecko-rodzice

▪

zmiana wielkości rodziny

▪

wzrost ilości związków nieformalnych

▪

Władza i poważanie

▪

▪

▪

▪

patriarchalne – władza mężczyzny

▪

matriarchalne – władza kobiety

▪

egalitarne (partnerskie) – władza obu małżonków

Wielkość
▪

małe (nuklearne) – co najwyżej dwupokoleniowe

▪

wielkie – co najmniej trójpokoleniowe

Dziedziczenie nazwiska i majątku
▪

patrylinearne – po ojcu

▪

matrylinearne – po matce

Miejsce zamieszkania (np po ślubie)
▪

patrylokalne – przy rodzinie męża

▪

matrylokalne – przy rodzinie żony

▪

neolokalne – samodzielnie

Zagadnienie
Funkcje

Odpowiedź
Łatwe do zapamiętania: POKERSSS (pierwsze litery)
▪

Prokreacyjna - wydanie na świat potomstwa

▪

Opiekuńcza - zapewnianie pomocy członkom rodziny

▪

Kulturowa - zapoznawanie członków rodziny z dz. kulturowym

▪

Ekonomiczna - zaspokajanie potrzeb materialnych Rekreacyjna - zaspokajanie członkom rodziny
potrzeby rozrywki

Kryzys

▪

Seksualna - zaspokajanie potrzeb płciowych

▪

Straty kacyjna - nadanie pozycji społecznej członkom rodziny

▪

Socjalizacyjna - wychowywanie dzieci

▪

Problemy współczesnej rodziny: ubóstwo, bezrobocie, alkoholizm, kon ikty międzypokoleniowe,

współczesnej
polskiej rodziny

przemoc domowa
▪

Spadek zawieranych małżeństw - przestarzałość małżeństwa

▪

Wzrost liczby rozwodów i separacji

▪

Niski poziom dzietności

▪

Sieroctwo społeczne

▪

Zanik tradycyjnych funkcji rodziny

Temat 3. Socjalizacja i kontrola społeczna.

Zagadnienie
Pojęcie

Odpowiedź
Nieprzerwany proces rozwoju jednostki, przystosowania do życia społecznego, który poprzez
przyswojenie systemu wartości i norm oraz nabycie umiejętności pomaga jednostce stać się członkiem
zbiorowości.

Czynniki
Etapy

Rodzina, szkoła, zakład pracy, grupa rówieśnicza, środki masowego przekazu, osobowość jednostki.
▪

Socjalizacja pierwotna
▪

przebiega w dzieciństwie głównie poprzez naśladowanie

▪

nabywanie umiejętności – mówienie, chodzenie, panowanie nad czynnościami
zjologicznymi, obserwowanie i naśladowanie zachowań rodziców

▪

Socjalizacja wtórna
▪

przebiega w młodości i kolejnych etapach życia poprzez mniej lub bardziej świadome
analizowanie

▪

nabywanie umiejętności – nauka, pełnienie ról społecznych, funkcjonowanie w grupach

Zagadnienie
Kontrola społeczna

Odpowiedź
System nakazów, zakazów i sankcji, które służą grupie lub społeczności do utrzymania konformizmu ich
członków wobec przyjętych norm i wartości.

Dewiacja społeczna

Zachowania dewiacyjne to takie, które oznaczają naruszenie norm społecznych, ale nie można ich mylić z
przestępstwami, które podlegają sankcjom karnym.

Stygmatyzacja

Naznaczenie połączone z publicznym potępieniem i odrzuceniem jednostki, grupy czy kategorii
społecznej. Jest określana jako “choroba cywilizacyjna” XXI wieku.

Temat 4. Pojęcia związane ze strukturą społeczną

Zagadnienie

Odpowiedź

Ruchliwość

Przemieszczanie się jednostek lub grup społecznych w strukturze społecznej. Wyróżniamy dwa rodzaje

społeczna

ruchliwości:
▪

pionową (wertykalną) - awans lub degradacja

▪

poziomą (horyzontalną) - zmiana występowania miejsca jednostek lub grup społecznych

Wykluczenie

Polega na braku lub ograniczaniu możliwości uczestnictwa w różnych aspektach życia społecznego

społeczne

(gospodarcze, polityczne, kulturalne). Skutkami wykluczenia mogą być:
▪

depresje, załamanie nerwowe

▪

powielanie wykluczenia na kolejne pokolenia

▪

problem z realizacją praw należnych jednostce

▪

nieufność do innych

▪

alienacja jednostki

Rodzaje struktury

▪

wyznaniowa - podział ze względu na wyznawaną religię

społecznej

▪

demogra czna – podział ze względu na płeć, wiek, miejsce zamieszkania

▪

▪

w. przedprodukcyjny (do 17. rż)

▪

produkcyjny mobilny (18-44 rż)

▪

produkcyjny niemobilny (K: 45-59 rż, M: 45-64)

▪

w. poprodukcyjny (K: 60+, M: 65+)

klasowa – podział ze względu na dochody
▪

klasa wyższa, średnia, niższa

▪

warstwowa

▪

narodowościowa

Temat 5. Zmiana społeczna.

Zagadnienie

Odpowiedź

Przyczyny zmian

▪

nierówności społeczne i wykluczenie społeczne

społecznych

▪

zmiany demogra czne i biologiczne

▪

zmiany środowiska przyrodniczego

▪

innowacje techniczne, naukowe i organizacyjne

▪

przenikanie kultur i działalność ruchów społecznych

1.

Społeczeństwo pierwotne (myśliwsko-zbierackie) – Działalność oparta na rybactwie,

Formy organizacji
społeczeństw

myślistwie, zbieractwie, występowało prymitywne rolnictwo. Wykonywano proste narzędzia, a
wymiana handlowa była słaba. Nie występowały liczne różnice społeczne. Rodzina miała duże
znaczenie, była oparta na więzach krwi.
2.

Społeczeństwo tradycyjne (kopieniackie) – Działalność oparta na roli i hodowli, stosowano
pracę ręczną i pociągową. Zastąpiono handel wymienny wymianą pieniężną. Występowało silne
zróżnicowanie regionalne oraz niewielka ruchliwość społeczna. Ludność była skupiona we
wsiach wokół dworów i folwarków.

3.

Społeczeństwo industrialne (przemysłowe) – Miał miejsce rozwój przemysłu związany z
rewolucją przemysłową oraz nowe technologie produkcji (np maszyna parowa). Występowały
duże nierówności społeczne oraz ruchliwość jednostek. Ludność była skupiona w miastach, a
kultura przybierała charakter masowy.

4.

Społeczeństwo postindustrialne (poprzemysłowe) – Główny przedmiot produkcji to dobra
niematerialne (informacje, usługi) oraz ma miejsce przewaga pracowników zatrudnionych w
sektorze usług. Występuje produkcja masowa.Charakterystyczna jest duża ruchliwość
społeczna. Większość ludzi jest skupiona w dużych aglomeracjach.

Temat 6. Charakterystyka społeczeństwa polskiego.

Zagadnienie

Odpowiedź

Struktura

▪

Liczba ludności: 37,97 miliona (2019)

demogra czna

▪

Dominacja kobiet: na 100 mężczyzn przypada 107 kobiet

▪

Mieszkańcy miast stanowili 60.1% polskiej populacji

▪

Społeczeństwo polskie starzeje się - spada udział ludności w wieku przedprodukcyjnym na
rzecz wieku produkcyjnego i poprodukcyjnego.

▪

Predykcja poważnych konsekwencji ekonomicznych:
▪

trudności na rynku pracy- potrzeba większej ilosci miejsc pracy

▪

zwiększające się wydatki na świadczenia socjalne i emerytalne oraz ochronę zdrowia

Zagadnienie
Problemy życia

Odpowiedź
▪

Ubóstwo i bezdomność, przyczyny ubóstwa:

społecznego w

▪

Niezależne od człowieka – kalectwo, niepełnosprawność

Polsce

▪

Subiektywne zależne od człowieka – brak aspiracji, niedbalstwo, brak umiejętności,
zdolności

▪

Obiektywne, cechy systemowe – złe rozwiązania socjalne i prawne w państwie

▪

Przestępczość

▪

Uzależnienia: alkoholizm i narkomania

2. Naród i obywatelstwo
Temat 1. Pojęcie i koncepcje narodu.

Zagadnienie
De nicja

Odpowiedź
Trwała wspólnota ludzi ukształtowana historycznie w obrębie danego terytorium, posiadająca własną
kulturę, więzi gospodarcze, i instytucje polityczne, a także charakteryzująca się poczuciem tożsamości
oraz odrębności wobec innych zbiorowości czy grup etnicznych.

Czynniki

Integracja społeczna, wspólne pochodzenie etniczne, wspólny język, kultura, terytorium, gospodarka,

narodowotwórcze

państwo, świadomość narodowa, symbole narodowe.

Koncepcje

1.

koncepcja etniczno-kulturowa: postrzeganie narodów jako wspólnot kulturowych, które
uformowały się na przestrzeni dziejów na gruncie grup etnicznych posiadających własny
język, religię, zwyczaje i historię

2.

koncepcja polityczna: naród jest przede wszystkim wspólnotą polityczną. Teoria ta zakłada,
że w najprostszych formach zbiorowości pojawia się chęć poddania się wspólnej organizacji
politycznej (najczęściej: państwo)

Tożsamość narodowa

Odczuwanie więzi i podobieństwa z pozostałymi członkami narodu, co jednocześnie wpływa na
wytworzenie przeświadczenia o odrębności od innych narodów.

Asymilacja

Proces polegający na przejmowaniu przez grupy etniczne kultury dominującej grupy narodowej
(wartości, zwyczajów, języka) w celu przystosowania się do życia w danej grupie.

Postawy wobec

▪

ojczyzny i narodu

Patriotyzm - przywiązanie do własnego narodu, miłość do swojego kraju. Wytwarza poczucie
solidarności, jedności oraz odpowiedzialności

▪

Kosmopolityzm - kosmopolitą jest osoba, która za swoją ojczyznę uważa cały świat

▪

nacjonalizm - postawa charakteryzująca się traktowaniem własnego narodu jako najwyższego
dobra i wartości oraz dążeniem do realizacji interesów własnego narodu wszelkimi możliwymi
środkami

▪

Ksenofobia - niechęć, a nawet wrogość wobec ludzi obcych lub cudzoziemców

▪

Szowinizm - skrajna forma nacjonalizmu, objawiająca się bezkrytycznym stosunkiem do
własnego narodu oraz pogardą i brakiem szacunku do innych narodów

▪

Rasizm - przekonanie o nierównej wartości intelektualnej i biologicznej różnych ras ludzkich

Temat 2. Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce

Zagadnienie

Odpowiedź
Grupa ludzi zamieszkująca obszar danego państwa, odróżniająca się od większości

Pojęcie mniejszości narodowej

społeczeństwa językiem, kulturą, pochodzeniem etnicznym bądź religią.
Grupa etniczna, która jest osiedlona na terytorium innej zbiorowości i wyróżnia się

Pojęcie mniejszości etnicznej

odrębnym pochodzeniem i kulturą, a często także językiem i religią. Z jednej strony
mniejszości etniczne zwykle starają się zachować swoją odrębność.

Cechy charakterystyczne
(mn. narodowe i etniczne)

Obie mniejszości:
▪

są mniej liczne od pozostałej części ludności Polski

▪

w sposób istotny odróżniają się od pozostałych obywateli językiem, kulturą i
tradycją

▪

dążą do zachowania swojego języka, kultury lub tradycji

▪

mają świadomość własnej historycznej wspólnoty narodowej i są
ukierunkowane na jej wyrażanie i ochronę

▪

przodkowie obu mniejszości zamieszkiwali na terytorium Polski od co najmniej
100 lat

Mniejszości narodowe i etniczne w
Polsce - mapa

Ilustracja znajduje się poniżej.

Zagadnienie

Odpowiedź
Mniejszości narodowe - Niemcy, Czesi, Słowacy, Ukraińcy, Białorusini, Litwini, Rosjanie,
Ormianie, Żydzi
Mniejszości etniczne - Karaimi, Łemkowie, Tatarzy, Romowie
Art. 35 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
1.

Rzeczpospolita Polska zapewnia obywatelom polskim należącym do
mniejszości narodowych i etnicznych wolność zachowania i rozwoju
własnego języka, zachowania obyczajów i tradycji oraz rozwoju własnej
kultury.

Sytuacja prawna mniejszości

2.

narodowych i etnicznych

Mniejszości narodowe i etniczne mają prawo do tworzenia własnych
instytucji edukacyjnych, kulturalnych i instytucji służących ochronie
tożsamości religijnej oraz do uczestnictwa w rozstrzyganiu spraw
dotyczących ich tożsamości kulturowej.

Ustawa z dnia 6.01.2005 o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku
regionalnym:
1.

język pomocniczy- kiedy liczba osób w gminie nie jest mniejsza niż 20%
ludności

2.

podwójne nazewnictwo

Zarejestrowane przez mniejszości narodowe komitety wyborcze nie muszą
przekraczać 5-procentowego progu wyborczego w kraju w wyborach do Sejmu RP

Temat 3. Obywatel i obywatelstwo

Zagadnienie

Odpowiedź
Podstawowa instytucja prawna i polityczna wiążąca jednostkę z państwem. Więź na przejawia

Pojęcie obywatelstwa

Nabywanie i zrzekanie się

się w dwóch wymiarach:
▪

formalny - oznacza przynależność jednostki do konkretnego państwa

▪

materialny - dotyczy posiadania przez taką osobę pełni praw i obowiązków

▪

poprzez prawo krwi – urodzenie się z rodziców będących obywatelem danego

polskiego obywatelstwa

państwa
▪

naturalizacja – nadanie obywatelstwa na wniosekzainteresowanego przez
upoważniony do tego organ państwowy (w Polsce- prezydent RP)

▪

zrzekanie się – wniosek w tej sprawie do prezydenta za pośrednictwem wojewody, a
osoby mieszkające za granicą - za pośr. konsula

Zagadnienie

Odpowiedź
▪

Zakres pojęcia

Obywatelstwo vs.narodowość

▪

O: wąski - tylko niecałe 40 mln osób posiada status obywatela polskiego

▪

N: szeroki - uznaje się za członków narodu polskiego nie tylko osoby
mieszkające w Polsce, ale również tych, którzy są za granicą (ok. 53 mln)

▪

Charakter więzi

▪

▪
O: jest sankcjonowana prawem
▪
N: ma wymiar emocjonalny, kulturowy
Trwałość
▪
▪

▪

O: więź istnieje tylko wtedy, gdy funkcjonuje państwo
N: więź spaja ludzi w odrębną zbiorowość nawet wówczas, gdy przez długi

czas są oni pozbawieni własnego państwa
Warunek zaistnienia więzi
▪
O: wymaga istnienia państwa
▪

N: nie wymaga istnienia państwa (np. Polacy w zaborach)

Celowe działanie łamiące konkretne przepisy prawne w imię przekonania, że owe regulacje
Obywatelskie

rażąco naruszają wartości istotne dla stosującego nieposłuszeństwo obywatelskie

nieposłuszeństwo

(połączone ze świadomością możliwości poniesienia konsekwencji prawnych). - bez użycia
przemocy

Prawa i obowiązki obywatela

▪

wg Konstytucji RP

Prawa
▪
dostęp do służby publicznej
▪
prawo do informacji o działalności organów władzy publicznej
▪
▪

▪

prawo do udziału w referendach i wyborach
prawo do zabezpieczenia społecznego w razie niezdolności do pracy

▪
równy dostęp do opieki zdrowotnej
▪
powszechny i równy dostęp do wykształcenia
Obowiązki
▪
▪
▪
▪
▪

wierność RP oraz troska o dobro wspólne
przestrzeganie prawa RP
ponoszenie ciężarów i świadczeń publicznych, w tym podatków
obrona ojczyzny
dbałość o stan środowiska

3. Kultura, media i opinia publiczna
Temat 1. Kultura i pluralizm kulturowy.

Zagadnienie

Odpowiedź
Całokształt duchowego i materialnego dorobku społeczeństwa. Kulturę można określić

Kultura

jako ogół wytworów ludzi, zarówno materialnych, jak i niematerialnych: duchowych,
symbolicznych,takich jak wzory myślenia i zachowania.

Kultura elitarna vs. masowa

▪

Kultura elitarna (wysoka)
▪

przekazywanie treści erudycyjnych i wysublimowanych

▪

wymaga odpowiedniego przygotowania odbiorcy

▪

przykłady: dzieła literackie, muzyczne, teatralne,

lmowe, które zostały

uznane za wybitne
▪

dobra tego typu wchodzą w skład dziedzictwa każdego narodu i stanowią
domenę polityki kulturalnej państwa

▪

Kultura masowa (popularna)
▪

przykłady:

prasa

bulwarowa,

literatura

popularna,

przedstawienia

kabaretowe, stand-up, słuchowiska, podcasty, seriale telewizyjne
▪

produkty tej kultury cechują się schematycznością, aktualnością i
stereotypowością; nie mają ambicji zmieniania rzeczywistości

Kultura narodowa vs. ludowa

▪

Kultura narodowa
ogół norm, wartości, wierzeń, tradycji, przekonań oraz dzieł artystycznych
uznawanych przez dany naród za własne, wyróżniających go na tle innych
nacji
▪
k.n. posiada swój własny kanon: teksty literackie, historiogra czne,
lozo czne; dzieła sztuki, obrazy lmowe/teatralne
Kultura ludowa
▪
dzieła sztuki i wartości wypracowanie w ramach zróżnicowanych
regionalnie wiejskich społeczności lokalnych
▪

▪

Etnogra a

Nauka zajmująca się badaniem i opisem kultur ludowych różnych społeczności oraz grup
etnicznych.

Kontrkultura

Formacja ideologiczna, której celem jest wyzwolenie człowieka z represyjnych więzów
kultury masowej i stworzenie warunków dla rozwoju kultury alternatywnej, umożliwiającej
formowanie się człowieka wielowymiarowego.

Zagadnienie

Subkultura młodzieżowa

Odpowiedź
Względnie spójna grupa społeczna, funkcjonująca na obrzeżach kultury dominującej,
wyrażającą swoją odrębność poprzez zanegowanie powszechnie akceptowanych wzorów
kultury. Typowe składniki subkultur młodzieżowych to:
▪
wygląd zewnętrzny (ubiór, fryzura)
▪
określone powitania, specy czne elementy języka
▪
elementy głoszonej ideologii
elementy kultury artystycznej (przede wszystkim muzyka)

▪
Pluralizm kulturowy

Sytuacja społeczna, w której grupy mniejszościowe uczestniczą w pełni w dominującym
społeczeństwie, zachowując przy tym swoje kulturowe różnice, swoją tożsamość i
odrębność od innych grup.

Temat 2. Opinia publiczna.

Zagadnienie
De nicja

Odpowiedź
Poglądy, przekonania i ocena zjawisk z zakresu życia społecznego, politycznego i
ekonomicznego wyrażana przez ogół społeczeństwa.

Czynniki kształtujące opinię

▪

publiczną

▪

▪

Mass media
▪

informują o wydarzeniach, ale również zawierają opinie autorów

▪

można je pogrupować wg poglądów

▪

starają się wzbudzić zainteresowanie oraz emocje

Partie polityczne
▪

wykorzystują różne możliwości przekazu

▪

próbują przekonać społeczeństwo do swoich postulatów

▪

starają się przedstawić partię i jej członków w pozytywnym świetle

Instytucje społeczne
▪

często działają poprzez osoby znane i popularne w społeczeństwie

▪

ich wpływ zależy od możliwości i nagłaśniania poglądów

▪

ważna jest popularność i społeczne zaufanie

Temat 3. Środki masowego przekazu.

Zagadnienie
Funkcje mediów

Pluralizm mediów

Gwarancje niezależności mediów

Odpowiedź

▪
▪
▪
▪

informacyjna - dostarczanie informacji z zakresu życiaspołecznego,
politycznego, gospodarczego
opiniotwórcza - kształtowanie opinii publicznej
propagandowa - kształtowanie określonych poglądów izachowań
rozrywkowa - dostarczanie odbiorcom rozrywki
kulturotwórcza - upowszechnianie kultury

▪
▪

edukacyjna - poszerzenie wiedzy odbiorców
mobilizacyjna - zachęcanie społeczeństwa do podejmowania działań

▪
▪

występuje jedynie w państwach demokratycznych
umożliwia funkcjonowanie mediów publicznych jak i prywatnych

▪
▪

stanowi gwarancję mediów różnorodnych światopoglądowo
pomaga odbiorcy kształtować swoje poglądy

▪

Konstytucja RP, art. 54
1.

Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz
pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.

2.

Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie
prasy są zakazane. Ustawa może wprowadzić obowiązek uprzedniego

uzyskania koncesji na prowadzenie stacji radiowej lub telewizyjnej.
Konstytucja RP, art. 213: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji stoi na straży wolności
słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji.
Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, art. 10: Każdy ma
prawo do wolności wyrażania opinii. Prawo to obejmuje wolność posiadania poglądów
oraz otrzymywania i przekazywania informacji i idei bez ingerencji władz publicznych i
bez względu na granice państwowe. Ten przepis nie wyklucza prawa Państw do
poddania procedurze zezwoleń przedsiębiorstw radiowych, telewizyjnych.
Klasy kacja mediów

Zasięg oddziaływania: globalne - Reuters, Time, Newsweek; ogólnokrajowe - Gazeta
Wyborcza, Polsat; regionalne - Gazeta Pomorska; lokalne - Życie Podkarpackie
Kierunek przepływu informacji
▪
tradycyjne - prasa, książki, telewizja
▪
interaktywne - internet
Sposób przekazywania informacji
▪
wizualne - prasa, internet
▪
audialne - radio
▪
audiowizualne - telewizja
Typ własności
▪
publiczne - TVP, Polskie Radio
▪
prywatne - Polsat, TVN, Newsweek
Ideologia
▪
konserwatywna - Do Rzeczy, Sieci
▪
liberalna - Gazeta Wyborcza
▪
katolicka - Tygodnik Powszechny

4. Państwo i polityka
Temat 1. Instytucja państwa.

Zagadnienie
De nicja

Odpowiedź
Polityczna i terytorialna organizacja społeczeństwa wyposażona w legalnie stosujące przymus
suwerenne organy władzy, do której przynależność ma charakter sformalizowany.

Funkcje

▪

▪

Teorie genezy

▪

Funkcje wewnętrzne państwa:
▪

stanowienie porządku prawnego

▪

strzeżenie ładu publicznego

▪

funkcje: gospodarcze, socjalne, kulturalne

▪

arbitraż (mediacja) między organizacjami, grupami społecznymi

Funkcje wewnętrzne państwa:
▪

obrona terytorium państwa przed ingerencją z zewnątrz

▪

prowadzenie polityki zagranicznej

▪

reprezentowanie interesów obywateli poza granicami kraju

▪

ochrona gospodarki krajowej przed konkurencją

Naturalna (Platon, Arystoteles) - Człowiek jest stworzony do życia w państwie, które
powstało na drodze naturalnego rozwoju, żeby zapewnić ludziom szczęście

▪

Teistyczna (św. Augustyn, św. Tomasz z Akwinu) - Państwo powstało dzięki
zamiarowi Bożemu. Ustroje państw są tworem ludzkim, lecz władza pochodzi od
Boga i jest nadprzyrodzona

▪

Umowy społecznej (John Locke, Thomas Hobbes, Jean-Jacques Rousseau) Państwo było skutkiem umowy zawartej pomiędzy członkami społeczeństwa, na
mocy której poddały się woli zbiorowej

▪

Marksistowska (Karol Marks, Fryderyk Engels) - Państwo było efektem wzrostu
wydajności pracy, powstania własności prywatnej.

▪

Podboju i przemocy (Ludwik Gumplowicz) - Państwo powstało w wyniku podboju
słabszych plemion przez plemiona silniejsze, które przejmują w nim władzę i regulują
w nim wszelkie aspekty życia publicznego.

Formy państwa

▪

Forma rządów
monarchia, republika

▪

Reżim polityczny
demokratyczny, autorytarny, totalitarny

Zagadnienie

Odpowiedź
▪

System polityczny
prezydencki, półprezydencki- semiprezydencki, parlamentarny: gab-parl, parl-gab, parlkomitet., kanclerski

▪
Formy państwa

Ustrój terytorialno-prawny
jednolite (unitarne), złożone (federacje)

(inaczej prawomocność władzy) - oznacza rządzonych, by rządzący podejmowali w ich imieniu
wiążące decyzje
▪

panowanie legitymizowane tradycyjnie - legitymizacja opiera się na zwyczajach i
tradycji, które określają status rządzących i ich prawa i przywileje, a także relacje
łączące ich ze społeczeństwem

Legitymizacja władzy

▪

panowanie legitymizowane charyzmatycznie - legitymizacja opiera się na osobistych,
wyjątkowych cechach przywódcy, czyli na jego tzw. charyzmie

▪

panowanie legitymizowane legalnie - legitymizacja wynika z norm prawnych, które
określają kompetencje organów władzy, zasady sprawowania rządów, a także
procedury nabywania do rządzenia przez dane osoby

Temat 2. Polityka i kultura polityczna.

Zagadnienie
Pojęcie polityki

Odpowiedź
Umiejętność zdobywania i sprawowania władzy oraz metody rozwiązywania problemów i
zarządzania w sferze publicznej.
▪

okazjonalni - ich udział w życiu publicznym ma charakter nieformalny i uwidacznia w
określonych okolicznościach (np. podczas kampanii wyborczej)

Podział polityków

▪

Maxa Webera

niezawodowi - osoby, które angażują się w politykę tylko na pewien okres (pełnią np.
ważną funkcję publiczną), ale swoje aspiracje życiowe lokują w innych sferach
ludzkiej działalności

Style przywództwa

▪

zawodowi - polityka jest ich główną (a nierzadko jedyną) profesją

▪

przywódca permisyjny (liberalny) - jest na usługach grupy i realizuje jej ustalenia

▪

przywódca demokratyczny - jest w grupie pierwszym wśród równych (primus inter

politycznego

pares), przejawia partnerskie relacje z jej członkami i uzgadnia z nimi swoje decyzje
▪

przywódca autokratyczny - stoi ponad grupą, samodzielnie określa jej cele, przydziela
zadania jej członkom i egzekwuje je

Zagadnienie

Odpowiedź

Pojęcie kultury politycznej

Całokształt indywidualnych postaw uczestników danego systemu wobec polityki i jej obiektów
(polityków, rządu, partii itp.)

Elementy kultury politycznej

Typy kultury politycznej

▪

poziom zainteresowania polityką, wiedza oraz znajomość faktów politycznych

▪

rodzaj i poziom emocji, jakie wywołuje polityka

▪

opinie, jakie jednostki formułują na temat polityki

▪

uznawane wzory zachowań w sferze politycznej

▪

kultura uczestnictwa (obywatelska) - charakteryzuje się dużą aktywnością obywateli
w życiu publicznym oraz mają świadomość wpływu polityki na ich życie

▪

kultura podporządkowania (poddańcza) - odznacza się świadomością wpływu
polityki na jednostkę, przy jednoczesnym przekonaniu, że nie ma ona większych
możliwości oddziaływania na decyzje władz

▪

kultura zaściankowa (para alna) - odznacza się brakiem świadomości roli jednostek
w procesach politycznych oraz brakiem zainteresowania uczestnictwem w
działalności publicznej

Temat 3. Myśl polityczna.

Kryterium

podstawowe

Konserwatyzm

Liberalizm

Socjaldemokracja

Chrześcijańska
Demokracja

tradycja, religia, naród,

w centrum usytuowana

równość,

wiara w Boga,

rodzina, hierarchia

jest jednostka ludzka,

sprawiedliwość

poszanowanie

umowa społeczna

społeczna, wolność,

wartości moralnych,

solidarność, wspólnota

godność osoby ludzkiej

wartości

główni

E. Burke

J. Locke, A. Smith

E. Bernstein

papież Leon XIII

przedstawiciele

M. Thatcher

K. Monteskiusz

K. Kautsky

Robert Schuman

W. Churchill

J. Stuart Mill

W. Brandt

Helmut Kohl

człowiek nigdy nie jest

człowiek myśli oraz

W każdej jednostce

Respektowanie

miejsce

doskonały, o jego

działa racjonalnie,

tkwią możliwości

godności osoby

jednostki

zachowaniach

indywidualnie

i talenty

ludzkiej

decyduje słaba natura

Kryterium

społeczeństwo

Konserwatyzm

Liberalizm

Socjaldemokracja

Chrześcijańska
Demokracja

jest hierarchiczne,

wszyscy ludzie są równi

Kon ikt klas: burżuazja i

Solidaryzm

istniejące instytucje są

i wolni wobec prawa, a

proletariat. Współcześni

społeczny, który

znakiem mądrości

instytucje mają

soc-dem. uważają, że

uznaje nadrzędność

i doświadczeń kolejnych

stwarzać jednostce

podstawowe

dobra wspólnego nad

pokoleń

warunki do

nierówności zostały

egoizmem grup

korzystania z

zmniejszone.

i jednostek

przyrodzonych im praw

gospodarka

powinna opierać się na

zasada wolnego rynku

Uspołecznianie

Respektowanie

prywatnej własności

oraz swobodnej

własności,

własności prywatnej

i zasadzie wolnej

działalności w sferze

obecnie - budowanie

i społeczna

konkurencji

gospodarczej

solidarności społ.

gospodarka rynkowa.

w warunkach g.

Możliwa ingerencja

wolnorynkowej

państwa

5. Systemy partyjne i wyborcze
Temat 1. Partie polityczne.

Zagadnienie

Odpowiedź
Dobrowolna organizacja dążąca do zdobycia lub utrzymania władzy w państwie w celu

Partia polityczna

realizacji swojego programu politycznego. Ugrupowania tego typu często wykorzystują w
swoich nazwach takie słowa jak: “ruch”, “stronnictwo”, “unia”, “związek”, “platforma”

Cechy partii politycznych

▪

własny program polityczny, realizowany po zdobyciu władzy przez dane ugrupowanie

▪

wewnętrzna hierarchia, w której najwyższe miejsce zajmuje lider kierujący organizacją

▪

zorganizowanie partyjnych działaczy w strukturach lokalnych i centralnych

▪

sformalizowany charakter przynależności - aby stać się członkiem partii należy
spełnić szereg wymogów formalnych

▪

wyborcza - obejmuje działania związane z udziałem w wyborach → tworzenie i
prezentacja programu wyborczego, dobór i promocja kandydatów

Funkcje partii politycznych

▪

rządzenia - decydowanie o kierunku polityki państwa

▪

kształtowania opinii publicznej - partia promuje swój program, by uzyskać jak
największe poparcie społeczne

▪

rekrutacja elit politycznych - przygotowywanie przedstawicieli partii do pełnienia
wysokich funkcji, np. w rządzie, samorządzie, parlamencie

Struktura partii

▪

elita partyjna

▪

aktywiści

▪

pozostali zarejestrowani działacze

Temat 2. Systemy partyjne.

Zagadnienie
Pojęcie

Odpowiedź
Ogół relacji zachodzących między partiami politycznymi działającymi na terenie danego
państwa oraz w wewnętrznych strukturach tych ugrupowań. Obejmuje ona;
•

zadania i funkcje partii politycznych

•

stosunki i powiązania między poszczególnymi ugrupowaniami

•

relacje między poszczególnymi partiami, a aparatem państwowym

•

normy regulujące kontakty między samymi ugrupowaniami, a także partiami i
organami władzy publicznej

System jednopartyjny

▪

istnieje tylko jedna legalna partia → zakaz działania innych partii oprócz rządzącej

▪

odmiana - system partii hegemonicznej - nominalnie istnieje kilka partii, faktycznie
jedna z nich pełni funkcję hegemona

System dwupartyjny

▪

istnieje wiele partii, ale tylko dwie spośród nich mają realne szanse zdobycia władzy w
wyborach

System wielopartyjny

▪

zazwyczaj współistnieje z większościową ordynacją wyborczą

▪

jest wyrazem integracji społeczeństwa wokół dwóch biegunów politycznych

▪

występowanie - w USA, do 2010 w Wielkiej Brytanii

▪

istnieją trzy lub więcej partii, które mają szansę na zdobycie władzy

▪

często jest związany z proporcjonalną ordynacją wyborczą

▪

najczęściej żadna z partii nie zdobywa takiej przewagi w parlamencie, żeby
wystarczyła ona do samodzielnego utworzenia rządu, konieczne są więc rządy
koalicyjne

Odmiany systemu

▪

jest wyrazem rozbicia i zróżnicowania społecznego

▪

jest spotykany w większości państw demokratycznych

▪

partii dominującej: wśród wielu istniejących partii jedna cieszy się zdecydowanie

wielopartyjnego

największym poparciem i pozostaje niemal bez przerwy u władzy
▪

dwuipółpartyjny: istnieją dwie partie zdecydowanie dominujące nad pozostałymi,
zmieniające się co jakiś czas u władzy, jednak potrzebujące zwykle współpracy z inną
mniejszą partią, występowanie: Austria, Hiszpania

▪

dwublokowy: istnieje wiele partii, które rywalizują ze sobą w ramach dwóch
(najczęściej) koalicji (bloków): centroprawicowej i centrolewicowej, występowanie:
Francja, Chile, Węgry

▪

kooperacji partii: największe partie, które rywalizują ze sobą w okresie
przedwyborczym, po wyborach współpracują ze sobą, tworząc rząd koalicyjny
działający zgodnie z ustaleniami międzypartyjnymi

Zagadnienie
Wielka Brytania

Odpowiedź
system partyjny: dwupartyjny, z pewnymi zawirowaniami po wyborach w 2010- rząd

▪

koalicyjny i 2017- rząd mniejszościowy

Stany Zjednoczone

▪

najważniejsze partie w 2020: Partia Konserwatywna (CON), Partia Pracy (LAB)

▪

system partyjny: dwupartyjny

▪

najważniejsze partie w 2020: Partia Republikańska (GOP), Partia Demokratyczna
(DP)

Niemcy

system partyjny: dwuipółpartyjny, z pewnymi zawirowaniami po wyborach w 2005,

▪

2013 i 2017 (rządy tzw. wielkiej koalicji - CDU/CSU - SPD)
najważniejsze partie w 2020: Unia Chrześcijańsko- Demokratyczna (CDU), Unia

▪

Chrześcijańsko-Społeczna (CSU), Socjaldemokratyczna Partia Niemiec (SDP)
Szwajcaria

▪

system partyjny: wielopartyjny, kooperacji partii

▪

najważniejsze partie w 2020: Szwajcarska Partia Ludowa, Partia
Socjaldemokratyczna, Partia Radykalno- Demokratyczna, ChrześcijańskoDemokratyczna Partia Ludowa, Partia Konserwatywno-Demokratyczna

Francja

▪

system partyjny: wielopartyjny, blokowy

▪

najważniejsze partie w 2020:
▪

Blok prezydencki: Republiko Naprzód!, Ruch Demokratyczny

▪

Blok centroprawicowy: Republikanie, Unia Demokratów i Niezależnych

Temat 3. Wybory i systemy wyborcze.

Wybory

Zasady wyborcze

Realizują one konstytucyjną zasadę suwerenności narodu, która w porozumieniu
politycznym oznacza zdolność społeczeństwa do samodzielnego sprawowania władzy.
Prawo wyborcze chroni fundamentalne uprawnienia przysługujące obywatelom państwa
demokratycznego przed potencjalnymi próbami ich ograniczenia przez rządzących.
▪

powszechność: oznacza, że każdy obywatel może wziąć udział w głosowaniu

▪

równość wyborów: wynika z tego, że każdy obywatel posiada dokładnie jeden
głos

▪

tajność głosowania: stanowi gwarancję nieujawniania politycznych preferencji
politycznych, dając tym samym wyborcom możliwość swobodnego oddania głosu
w zgodzie ze swoimi poglądami

Zagadnienie
Zasady wyborcze

Odpowiedź
▪

bezpośredniość wyborów: zasada ta oznacza, że wyborcy oddają głosy na osoby
ubiegające się o mandaty, wykluczone jest zatem organizowanie wyborów
wielostopniowych (np. w USA wybory są pośrednie)

▪

zasady podziału mandatów
▪

zasada większości - wprowadza wymóg uzyskania większości głosów
przez zwycięskiego kandydata z danego okręgu (względnej lub
bezwzględnej)

▪

zasada proporcjonalności - określa że partie utrzymują liczbę mandatów
proporcjonalną do liczby głosów oddanych na listy ich kandydatów- z
tego

powodu

nie

może

zostać

zastosowana

w

okręgach

jednomandatowych
System większościowy

Zakłada on, że wybory odbywają się z reguły w okręgach jednomandatowych, a mandaty
uzyskują kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów. Wybory przebiegają z
zasadą, że “zwycięzca bierze wszystko”.
Zalety systemu większościowego
▪

jest przejrzysty dla ogółu wyborców

▪

obniża koszty organizacji wyborów

▪

obywatel oddaje głos na konkretną osobę, a nie listę partyjną

▪

wyborca zazwyczaj bardziej utożsamia się z kandydatem wybranym w trybie
większościowym

▪

system większościowy zwiększa stabilność polityczną parlamentu

▪

partia, która wygrała wybory, zazwyczaj uzyskuje większość w parlamencie

Wady systemu większościowego
▪

mandat otrzymuje tylko jeden spośród wszystkich kandydatów w okręgu

▪

wygranie wyborów przez partię nie wymaga zdobycia największego poparcia
wśród ogółu głosujących

System proporcjonalny

▪

system większościowy promuje silniejsze partie

▪

ugrupowania prezentujące środowiska mniejszościowe są marginalizowane

▪

reprezentacji w parlamencie zostaje pozbawiona duża liczba osób

Reguła proporcjonalności ma zastosowanie wyłącznie w wielomandatowych okręgach do
organów kolegialnych, gdy obywatele oddają głosy jedynie na listach wyborczych.
Rywalizacja o głosy wyborców rozgrywa się wówczas nie między kandydatami z różnych
list, lecz między samymi listami, czyli komitetami partyjnymi.

Zagadnienie
System proporcjonalny

Odpowiedź
Zalety systemu proporcjonalnego:
▪

zapewnia podział mandatów odzwierciedlający preferencje polityczne wyborców

▪

różnego rodzaju mniejszości mogą uzyskać reprezentację w parlamencie

▪

często konieczne okazuje się utworzenie rządów koalicyjnych, które uwzględniają
interesy różnych grup społecznych

▪

w wyborach startuje więcej środowisk politycznych

▪

mniejsze lub nowo powstałe ugrupowania mają szansę na uzyskanie mandatów

Wady systemu proporcjonalnego:
▪

wyborca głosuje na listę wyborczą, a nie na konkretnych kandydatów

▪

podział mandatów jest zgodny z wynikami całych list wyborczych, a nie z
poparciem uzyskanym przez poszczególnych kandydatów

▪

partie polityczne uzyskują zbyt duże znaczenie w systemie politycznym państwa

▪

wyborcy zazwyczaj utożsamiają się z partią, a nie z konkretnym kandydatem

▪

utworzenie stabilnego rządu jest utrudnione

▪

powstała koalicja może nie być spójna pod względem programowym

6. Ustroje polityczne współczesnych
państw
Temat 1. Monarchie

Zagadnienie
Podział

Odpowiedź
▪

Cesarstwo – najwyższa forma monarchii pod względem rangi i prestiżu

▪

Królestwo – najbardziej rozpowszechniona, podstawowa forma monarchii

▪

Sułtanat – islamska forma monarchii odpowiadająca europejskiemu królestwu

▪

Księstwo – najniższa pod względem rangi i prestiżu forma monarchii

▪

Wielkie księstwo – forma księstwa o wyższej randze

▪

Emirat – islamska forma monarchii odpowiadająca europejskiemu księstwu

Temat 2. Władza ustawodawcza w państwie demokratycznym.

Zagadnienie
Pojęcie parlamentu

Odpowiedź
Kolegialny organ obradujący nad sprawami danego państwa lub jego części. Może nosić różne
nazwy: izbę, kongres, radę, sejm czy zgromadzenie.

Struktura parlamentu

Parlamenty unikameralne (jednoizbowe)
Zalety unikameralizmu:
▪

niższe koszty funkcjonowania parlamentu

▪

ułatwione stanowienie prawa

Wady unikameralizmu:
▪

ryzyko stanowienia wadliwego prawa z powodu braku kontroli ze strony drugiej izby

▪

ryzyko dominacji legislatywy nad egzekutywą i judykatywą

Parlamenty bikameralne (dwuizbowe)
Zalety bikameralizmu:
▪

wzajemna kontrola obu izb

▪

minimalizowanie potencjalnej przewagi legislatywy nad egzekutywą i judykatywą

Wady unikameralizmu:
▪

wyższe koszty funkcjonowania parlamentu

▪

ryzyko paraliżu procesu stanowienia prawa w przypadku rozbieżnego stanowiska obu
izb

Zagadnienie
Funkcje legislatywy

Odpowiedź
▪

ustrojodawcza – ustanawianie form konstytucyjnych, które stanowią podstawę do
tworzenia systemu prawnego w danym państwie

▪

ustawodawcza – uchwalanie powszechnie obowiązujących aktów prawnych,
upoważnienie głowy państwa do raty kacji umów międzynarodowych

Funkcjonowanie parlamentu

▪

kontrolna – kontrolowanie innych organów władzy

▪

kreacyjna – wpływ na utworzenie rządu, powoływanie organów władzy publicznej

▪

W trybie sesyjnym - parlament działa tylko w okresach przewidzianych prawem.
Odbywa się w nich określona ilość posiedzeń. → Francja, Wlk. Brytania

▪

W trybie permanentnym → izby działają stale, a deputowani są zwoływani na
konkrretne posiedzenia przez parlamentarne organy kierownicze → Niemcy, Polska

Mandat

▪

Pojęcie - upoważnienie do reprezentowania wyborców w sprawowaniu władzy
państwowej, a także działania w ich imieniu.

▪

Mandat wolny - oznacza, że parlamentarzysta nie jest związany żadnymi wytycznymi
czy wskazówkami otrzymanymi od swoich wyborców. Reprezentuje on cały naród, a
nie tylko osoby, które udzieliły mu poparcia w wyborach.

▪

Mandat imperatywny - zakłada odpowiedzialność przedstawiciela przed wyborcami
oraz zobowiązuje parlamentarzystę do wykonania ich instrukcji, a także daje
wyborcom możliwość odwołania go przed upływem kadencji.

Immunitet

▪

Pojęcie - instytucja prawna, mocą której osoba z niej korzystająca nie podlega
określonym przepisom, do przestrzegania których inne osoby są zobowiązane

▪

Immunitet formalny - oznacza on zakaz pociągania parlamentarzystów do
odpowiedzialności sądowej oraz aresztowania lub zatrzymania bez zgody właściwej
izby - w trakcie trwania kadencji

▪

Immunitet materialny - wyłącza on odpowiedzialność prawną parlamentarzystów za
działania związane z wykonywaniem mandatu, zarówno w trakcie kadencji, jak i po jej
zakończeniu

Kworum

Liczba parlamentarzystów obecnych podczas obrad, która umożliwia podjęcie prawomocnych
decyzji w drodze głosowania.

Opozycja parlamentarna

Jedna lub kilka partii politycznych dysponujących mandatami w parlamencie w trakcie jego
kadencji niewchodzących w skład rządu (niebędących większością rządową) i zajmujących
wobec niego co najmniej sceptyczną pozycję; podział na większość i opozycję krystalizuje się
w dniu głosowania nad programem działania rządu.

Temat 3. Władza wykonawcza w państwie demokratycznym

Zagadnienie
Kompetencje egzekutywy

Odpowiedź
▪

wykonywanie ustaw uchwalonych przez parlament

▪

zarządzanie państwem

▪

zapewnienie mu zewnętrznego i wewnętrznego bezpieczeństwa, realizacja
polityki zagranicznej

Władza monarchy

▪

jest najczęściej dożywotnia i dziedziczna

▪

w państwie demokratycznym jej zakres jest ograniczony

▪

osoba panująca stanowi autorytet i wzorzec tradycji

▪

nie posiada realnej władzy wykonawczej, gdyż zdecydowaną większość zadań w
tym zakresie realizuje samodzielnie rząd

Władza prezydenta

Rząd

▪

jest wybierany na określoną kadencję

▪

w wielu państwach określona jest konkretna ilość możliwych reelekcji

▪

wybierani najczęściej wg 3 sposobów
▪

w wyborach bezpośrednich

▪

w wyborach pośrednich przez kolegium elektorów

▪

w wyborach pośrednich przez parlament

Naczelny organ władzy wykonawczej powołany do realizowania najważniejszych funkcji
państwa. W jego skład wchodzą: premier, który stoi na jego czele i kieruje jego pracami,
oraz ministrowie zarządzający poszczególnymi ministerstwami.

Temat 4. Problemy i zagrożenia demokracji.

Zagadnienie
Populizm

Odpowiedź
Polityczna forma walki o władzę, polegająca na składaniu obietnic i deklaracji, które są
popularne w społeczeństwie, niezależnie od tego, czy istnieje realna możliwość ich
realizacji.
▪

jest oparty na charyzmie przywódcy

▪

jest skierowany przede wszystkim do osób niezadowolonych z bieżącej sytuacji
społecznej

▪

posługuje się prostym językiem i demagogią

▪

jest pozbawiony szerszego programu

Zagadnienie
Kon ikty wewnętrzne

Odpowiedź
▪

etniczne, narodowościowe

▪

wyznaniowe, religijne

▪

społeczne

▪

ekonomiczne

▪

agresja ze strony państwa niedemokratycznego

▪

międzynarodowy kryzys gospodarczy

Niewykształcone

▪

niezrozumienie demokratycznych procedur

społeczeństwo

▪

uleganie demagogicznym hasłom

Bierność obywateli

▪

brak zainteresowania polityką

▪

rozczarowanie demokracją

▪

zanik poczucia wspólnoty

Czynniki zewnętrzne

Patologie życia publicznego

Nadużywanie władzy - przekroczenie uprawnień przez funkcjonariusza publicznego,
polegające na podjęciu działań na szkodę interesu publicznego
Korupcja - obiecywanie, proponowanie albo żądanie przyjęcia korzyści majątkowej w
zamian za działania lub zaniechanie działań w wykonywaniu funkcji publicznej
Partykularyzm - dbanie o interesy wyłącznie jednej grupy społecznej, zamiast o interes
całego społeczeństwa
Kumoterstwo - wzajemne popieranie się znajomych dla osiągnięcia pozycji społecznej
lub korzyści materialnych bez względu na kompetencje
Nepotyzm - faworyzowanie krewnych i przyjaciół przy obsadzaniu stanowisk

Temat 5. Modele ustrojowe państw demokratycznych.

Zagadnienie
Parlamentarno-gabinetowy

Parlamentarno-komitetowy

Odpowiedź
▪

opiera się na zasadzie równowagi między parlamentem, a rządem

▪

parlament dysponuje prawem powoływania i odwoływania rządu

▪

opiera się na zasadzie jednolitości władzy państwowej

▪

najwyższy organ władzy stanowi w nim parlament, któremu są
podporządkowane

▪

pozostałe organy państwowe, nawet głowa państwa

▪

rząd pełni funkcję komitetu wykonawczego parlamentu, jest wybierany przez
legislatywę i jest również przed nią odpowiedzialny

Zagadnienie
Kanclerski

Odpowiedź
▪

zbliżony do systemu parlamentarno-gabinetowego → w tym systemie o wiele
silniejsza jest pozycja premiera (kanclerza)

▪

samodzielnie decyduje on o składzie swojego gabinetu i określa kierunki jego
polityki

▪

kanclerz i jego rząd ponosi odpowiedzialność polityczną przed parlamentem

▪

kanclerza można odwołać za pomocą instytucji konstrukcyjnego wotum
nieufności

Prezydencki

▪

prezydent jest zwierzchnikiem władzy wykonawczej

▪

nie ma w nim instytucji premiera, więc prezydent ma niezwykle silną pozycję
polityczną

Półprezydencki

▪

ministrowie nie mogą być odwołani przez parlament z przyczyn politycznych

▪

łączy rozwiązania charakterystyczne dla systemu prezydenckiego i
parlamentarno-gabinetowego

▪

prezydent: szerokie uprawnienia w polityce zagranicznej i wewnętrznej, powołuje
premiera i rząd→ ponoszą odp. przed prezydentem

▪

rząd: odpowiada przed parlamentem, musi zatem dysponować większością
parlamentarną

Temat 6. Modele ustrojowe wybranych państw

System parlamentarno-gabinetowy w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii
Północnej
Ustawa zasadnicza

W państwie nie ma jednolitej konstytucji, funkcjonuje ono na podstawie norm zawartych w
kilku równorzędnych aktach o randze konstytucyjnej.

Specy ka systemu

dziedziczna monarchia parlamentarna
▪

▪

Izba Gmin (ang. House of Commons) - niższa
▪

wybierana w wyborach powszechnych, w JOW

▪

pełni wiodącą rolę w procesie legislacyjnym

Izba Lordów (ang. House of Lords) - wyższa
▪

uzyskują dożywotni mandat dzięki mianowaniu przez monarchę

▪

ma prawo weta zawieszającego (na ustawę przygotowaną w Izbie Gmin)

Władza ustawodawcza

→ parlament obraduje w trybie sesyjnym
▪

Monarcha - formalnie stoi na czele państwa, jednak nie posiada realnej władzyobowiązuje w tej kwestii zasada: “Król panuje, ale nie rządzi”

▪

Gabinet - sprawuje rządy w imieniu głowy państwa, jest tokolegialny organ złożony
z premiera i najważniejszychministrów. Panujący nie uczestniczy w obradach, ale
jest informowany o efektach prac rządu, m.in. podczascotygodniowych spotkań.
▪

jest odpowiedzialny politycznie przed Izbą Gmin

▪

ministrami są najczęściej deputowani z Izby Gmin,rzadziej z Izby Lordów

▪

monarcha powierza funkcję premiera i rolę uformowania rządu liderowi
partii która ma większość mandatów w izbie niższej

System prezydencki w Stanach Zjednoczonych Ameryki
Ustawa zasadnicza

Konstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki z 1787 r
▪

Specy ka systemu

państwo związkowe - federacja 50 stanów, władza jest w USA podzielona między
organy państwowe i stanowe

▪

nacisk na instytucjonalne oddzielenie władz, wzajemną rywalizację o udział w
rządach, zachowanie równowagi między nimi

Nazwa: Kongres Stanów Zjednoczonych
▪

Władza ustawodawcza
▪

Izba Reprezentantów
▪

reprezentuje ogół obywateli USA

▪

liczy 435 członków, a ich kadencja trwa 2 lata

▪

deputowani wybierani w JOW-ach

Senat - wyższa
▪

reprezentuje poszczególne stany federacji

▪

liczy 100 osób

▪

wybierani zwykłą większością głosów w okręgach wyborczych obejmujących
obszar całego stanu (1 stan = 2 senatorów), kadencja trwa 6 lat

Władza wykonawcza

▪

Prezydent USA nie ponosi odpowiedzialności politycznej przed parlamentem, ale
ponosi odp. konstytucyjną - jeżeli naruszy prawo może być postawiony w stan
oskarżenia (impeachment)

▪

Nie ma możliwości rozwiązania kongresu

▪

Nie ma formalnej inicjatywy ustawodawczej, lecz może proponować projekty ustaw
za pośrednictwem orędzia

▪

Obsadza sekretarzy, czyli kierowników departamentów (odpowiednik ministerstwa)

▪

Wybory prezydenckie są pośrednie - obywatele wybierają elektorów, którzy tworzą
Kolegium Elektorów → wskazuje on kandydata, który obejmie stanowisko głowy
państwa

Prezydent Stanów Zjednoczonych: Joe Biden

System kanclerski w Republice Federalnej Niemiec
Ustawa zasadnicza

Specy ka systemu

Ustawa zasadnicza Republiki Federalnej Niemiec z 1949 r.
▪

państwo związkowe - federacja 16 landów

▪

władza jest podzielona pomiędzy organy ogólnopaństwowe i landowe

▪

Władza ustawodawcza

▪

głowa państwa - Prezydent

▪

władza ustawodawcza - parlament

▪

władza wykonawcza - rząd z kanclerzem na czele

Bundestag - izba niższa
▪

reprezentuje ogół obywateli

▪

odgrywa znaczącą rolę w procesie legislacyjnym

▪

jest wybierana w ordynacji mieszanej, minimum 598 członków, + w
mandaty nadwyżkowe i wyrównawcze = od 2017 roku jest 709 posłów

▪

Bundesrat - izba wyższa
▪

składa się z przedstawicieli rządów poszczególnych landów

▪

deputowani są związani mandatem imperatywnym, gdyż reprezentują
interesy landów

Władza wykonawcza

▪

▪

▪

69 deputowanych (z każdego landu od 3 do 6 mandatów)

▪

współpracuje z Bundestagiem w procesie legislacji

Prezydent Federalny
▪

funkcja reprezentacyjna i ceremonialna

▪

arbiter w sporach międzypartyjnych, mianuje i odwołuje kanclerza

▪

rozwiązuje parlament w sytuacji, w której nie może wybrać szefa rządu

▪

wybierany przez Zgromadzenie Związkowe

▪

kadencja: 5 lat, z możliwą jedną reelekcją, po pierwszej kadencji

Kanclerz
▪

zajmuje najwyższą pozycję w systemie politycznym

▪

odpowiada za politykę państwa, odwołuje i powołuje ministrów

▪

ponosi pełną odpowiedzialność polityczną za działania rządu

▪

może go odwołać Bundestag w wyniku wotum nieufności

System półprezydencki w Republice Francuskiej
Ustawa zasadnicza

Konstytucja Republiki Francuskiej z 1958 r.
▪

Specy ka systemu

państwo jednolite z prezydentem na czele, ma on konstytucyjnie określoną
przewagę nad innymi organami

▪

władza ustawodawcza - parlament, który na mocy przepisów może przekazać
pewne kompetencje rządowi - organowi władzy wykonawczej

▪

Zgromadzenie Narodowe - izba niższa
▪

liczy 577 członków

▪

deputowani wybierani w wyborach powszechnych w JOW-ach, na 5-letnią

Władza ustawodawcza

kadencję
▪
▪

ważniejsza rola w procesie legislacyjnym

Senat - izba wyższa
▪

liczy 348 senatorów

▪

wybierani w wyborach pośrednich przez kolegia wyborcze w
departamentach (odpowiednik województwa)

Prezydent
▪

wyznacza premiera i innych członków rządu - są oni przed nim odpowiedzialni,
prezydent może ich zdymisjonować

Władza wykonawcza

▪

przewodzi posiedzeniom rządu, ma możliwość wpływu na decyzje

▪

wybierany w wyborach powszechnych bezwzględną większością głosów na 5-l.
kadencję, z możliwą jednokrotną reelekcją

Rząd
▪

jest wynikiem większości parlamentarnej i zaufania prezydenta

▪

ponosi odpowiedzialność polityczną przed prezydentem i Zgromadzeniem
Narodowym

Prezydent Francji Emmanuel Macron

