
Klasa VIII – wiedza o społeczeństwie 

 

Przeczytaj w podręczniku tekst „Sejm i senat” (str. 134 – 139) i wykonaj ćwiczenia.  

Powodzenia  

 

1. Spośród wymienionych uprawnień dotyczących różnych organów państwowych wybierz 

te, które wykonują Sejm RP i Senat, wpisując w nawiasach odpowiednie oznaczenia:  

S – Sejm, Se – Senat. 

_____ powoływanie i odwoływanie Rady ministrów 

_____ zarządzanie wyborów do Sejmu RP 

_____ opracowanie projektu budżetu państwa 

_____ ratyfikowanie i wypowiadanie umów międzynarodowych  

_____ uchwalanie ustaw 

_____ nadawanie orderów, odznaczeń i tytułów honorowych 

_____ uchwalanie Konstytucji RP 

_____ stosowanie prawa łaski 

_____ mianowanie i odwoływanie ministrów 

_____ zapewnienie ochrony porządku publicznego, interesów państwa i obywateli 

_____ zapewnienie wykonywania ustaw 

_____ wprowadzanie poprawek do uchwalonych przez Sejm ustaw 

_____ przyjmowanie ślubowanie Prezydenta 

 

2. Rozwiąż krzyżówkę i wyjaśnij hasło. 

 

1.                        

  2.                      

      3.                  

  4.                      

  5.                      

6.                        

    7.                    

  8.                      

    9.                    

 

1. Wchodzą w skład sejmu. 

2. Wspólne obrady sejmu i senatu. 

3. Uprawnienie do reprezentowania wyborców w sprawowaniu władzy. 

4. Orzeka o zgodności ustawy z Konstytucją RP. 

5. …. posłów i senatorów trwa 4 lata. 

6. Powoływany wspólnie przez sejm i senat. 

7. Prezydent ma prawo nie zgodzić się z ustawą i zgłosić …… 

8. Jedna z zasad wyborów do sejmu i senatu. 

9. W pracach nad jej uchwaleniem uczestniczą organy władzy ustawodawczej. 

 

HASŁO: __________________________________ 

WYJAŚNINIE: ___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ . 



Przeczytaj w podręczniku tekst „Prezydent i Rada Ministrów” (str. 140 – 145) i wykonaj ćwiczenia. 

Powodzenia  

 

1. Uzupełnij tekst, wpisując we wskazane miejsca litery oznaczające właściwe dokończenia 

zdań. 

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jest organem władzy _____ 

A. ustawodawczej  B.   wykonawczej  C. sądowniczej 

 

Wybiera go naród w wyborach ______ 

A. bezpośrednich   B. proporcjonalnych   C. pośrednich 

 

Kadencja prezydenta trwa 

A. 3 lata    B. 4 lata    C. 5 lat 

 

2. Wstaw literę P w kratki przy uprawnieniach prezydenta, a literę R – obok uprawnień 

rządu. 

 

□Sporządza projekt budżetu państwa. 

□Jest zwierzchnikiem sił zbrojnych. 

□Zapewnia bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne państwa. 

□Prowadzi politykę społeczną i kulturalną. 

□Mianuje profesorów, a także powołuje sędziów. 

□Jest „strażnikiem konstytucji”. 

□Ratyfikuje (zatwierdza) oraz wypowiada umowy międzynarodowe. 

 

3. Zapisz w odpowiednim miejscu pojęcia, których dotyczą poniższe definicje. 

a) Zwolnienie kogoś lub ustąpienie z zajmowanego stanowiska lub urzędu to ______________ . 

b) Wspólne obrady rady ministrów i prezydenta, mające charakter konsultacji między 

instytucjami władzy wykonawczej w Polsce to __________________________________ . 

c) Podpis właściwego ministra pod aktem prawnym wydanym przez prezydenta to 

_________________ . 

  



4. Uporządkuj chronologicznie pełnione funkcje prezydenta przez osoby przedstawione na 

zdjęciach, uzupełniając odpowiednio tabelę. 

 

 

 

 

 

 

 

A      B    C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D     E     F 

 

Lp. Imię i nazwisko Litera 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

 

 

  



5. Uzupełnij schemat przedstawiający proces powoływania rządu. W tym celu wpisz 

 w wyznaczone miejsca sformułowania z ramki. 

 

wnioskuje o powołanie ♦ wotum zaufania ♦ wyznacza 

 

Rząd  

Prezydent …………………Prezes Rady Ministrów ……………………………Sejm 

 

 

 

……………………………………………………….. 

 

 

 

Rada Ministrów (ministrowie) 

 

 


