
Zakres materiału do diagnozy z wiedzy o społeczeństwie  

1. Definicje państwa i cechy państwa. 

2. Koncepcje genezy państwa 

3. Pojęcie władzy państwowej. 

4. Legitymizacja władzy państwowej 

5. Patologie władzy  

6. Funkcje współczesnego państwa 

7. Obywatel, obywatelstwo, zasady nabywania, nadawania, cechy obywatelstwa 

polskiego, utrata obywatelstwa. 

8. Współczesne ideologie , doktryny i programy polityczne – wprowadzenie, pojęcia 

9. Podziały doktryn 

10. Programy polityczne – cechy. 

11. Konserwatyzm 

12. Nacjonalizm 

13. Nauka społeczna kościoła 

14. Liberalizm 

15. Socjalizm 

16. Komunizm i eurokomunizm 

17. Ultralewica: maoizm, trockizm, syndykalizm, anarchizm 

18. Populizm, agraryzm, libertarianizm, feminizm , separatyzm, etatyzm  

19. Narzędzia demokracji  - bezpośrednie i pośrednie 

20. Fundamentalne zasady demokracji ( suwerenność narodu, podział i równowaga 

władzy, konstytucjonalizm, praworządność, zachowanie praw mniejszości, pluralizm) 

21. Zagrożenia dla współczesnej demokracji 

22. Geneza i rozwój demokracji  

23. Polskie tradycje konstytucyjne  

24. System totalitarny i autorytarny – cechy  

25. Transformacja ustrojowa w RP ( 1980, 1981, 1985, 1989- okrągły stół, kontraktowe 

wybory parlamentarne, wybory prezydenckie, rewizja konstytucji, 1990- 

przywrócenie samorządu terytorialnego, powszechne wybory prezydenckie,) 

26. Społeczeństwo obywatelskie: cechy, kapitał społeczny, obywatelskie 

nieposłuszeństwo, pojęcie i rodzaje partycypacji  

27. Formy życia publicznego w społeczeństwie obywatelskim ( partie polityczne, związki 

zawodowe, organizacje pożytku publicznego, stowarzyszenia, fundacje, organizacje 

pracodawców, samorząd zawodowy) – zasady zakładania i rejestracji, źródła 

finasowania, cele działalności, organizacja wewnętrzna. 

28. Partie polityczne  

29. Typy systemów partyjnych  

30. Koabitacja i podstawowe zasady wyborcze Polska  

31. Zasady liczenia głosów w systemach większościowych( większość względna i 

bezwzględna) i proporcjonalnych ( system d-hondta). 

32. Sprawowanie władzy, ustroje i systemy polityczne – wprowadzenie, separacja, 

odpowiedzialność, monarchie i republiki, władza ustawodawcza, mandat i immunitet, 

władza wykonawcza  



33. Podział państw ze względu na system polityczny : prezydencki, semiprezydencki, 

parlamentarno – gabinetowy, gabinetowo – parlamentarny, parlamentarno – 

komitetowy 

34. Podział państw ze względu na ustrój terytorialny : złożone, jednolite, konfederacja, 

autonomia 

35. System polityczny USA 

36. System polityczny Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej 

37. System polityczny RFN 

38. System polityczny Republiki Francuskiej 

39. System polityczny Republiki Włoskiej 

40. System polityczny Królestwa Hiszpanii 

41. System polityczny Federacji Rosyjskiej 

42. System polityczny Konfederacji Szwajcarskiej 

43. Konstytucja RP – preambuła, Rozdział I – charakterystyka podstaw ustroju RP.  


