
KARTA PRACY KONSTYTUCJA, ZASADY PAŃSTWA DEMOKRATYCZNEGO
1. Kim był Jean Jacques Rousseau? Jaką zasadę wprowadził w 1762 roku w dziele Umowa 
społeczna?
……………………………………………………………………………………………………
2. Kim był Monteskiusz? Jaką zasadę wprowadził w 1748 w dziele O duchu praw?
…………………………………………………………………………………………………..
3. Uzupełnij:
Zgodność ustaw z Konstytucją sprawdza ………………………………………………………
Konstytucja RP została uchwalona w 2 kwietnia 1997 przez
………………………. ……………………………………………,
Konstytucja RP składa się ze wstępu - ………………………………., następnie posiada:
………………..rozdziałów i …………………………artykułów.
4. Co zawiera preambuła?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

5. Rozpisz hierarchię aktów prawnych w Polsce w formie piramidy. Skorzystaj z internetu. 
Podziel akty normatywne na akty niższego rzędu i akty wyższego rzędu.

6. Podaj nazwy zasad ustrojowych, do których odnoszą się zacytowane fragmenty
Konstytucji RP. Wpisz je z tabelki.

Zasady ustrojowe
demokratyczne państwo prawa, decentralizacji państwowej
sprawiedliwość społeczna, wolność słowa
zwierzchnictwo narodu, wolność wyznania
unitarna forma państwa, zasada prymatu konstytucji
podział i równoważenie się władz czyli trójpodziału władzy państwowej
pluralizm polityczny, zasada samorządności
subsydiarność (pomocniczość)
dobro wspólne
suwerenność zewnętrzna i wewnętrzna

A. Art.4.1. Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu.
zasada ....................................................................................................................................................
B. Art.7. Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa.
zasada ....................................................................................................................................................
C. Art. 3. Rzeczpospolita Polska jest państwem jednolitym.
zasada…………………………………………………………………………………………………
D. Art. 8. Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej.
zasada…………………………………………………………………………………………………
E. Art. 10. Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej opiera się na podziale i równowadze władzy 
ustawodawczej, władzy wykonawczej i władzy sądowniczej.
zasada…………………………………………………………………………………………………
F. Art. 11. Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność tworzenia i działania partii politycznych. Partie
polityczne zrzeszają na zasadach dobrowolności i równości obywateli polskich w celu wpływania 
metodami demokratycznymi na kształtowanie polityki państwa.
zasada…………………………………………………………………………………………………



G. Art. 14.  Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność prasy i innych środków społecznego przekazu
zasada…………………………………………………………………………………………………
H. Art. 16. Ogół mieszkańców jednostek zasadniczego podziału terytorialnego stanowi z mocy 
prawa wspólnotę samorządową. Samorząd terytorialny uczestniczy w sprawowaniu władzy 
publicznej. Przysługującą mu w ramach ustaw istotną część zadań publicznych samorząd wykonuje 
w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.
zasada…………………………………………………………………………………………

7.Czy Konstytucja jest potrzebna w państwie?
………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………


