
 

22.06. – 26.06.2020r.     

Wiedza o społeczeństwie  

 

 

 

Temat: Z reporterską kamerą po Polsce. 

Powtórzenie wiadomości – wybory demokratyczne. 

Cele: 

 śledzę wydarzenia  zachodzące w moim kraju, 

 znam kandydatów ubiegających się o mandat prezydenta, 

 znam zasady demokratycznych wyborów, 

  wiem , czym jest kampania wyborcza. 

Zadanie 1 
 Przypomnij sobie, jakie musi spełnić warunki osoba ubiegająca się o mandat 
prezydenta Polski. Pomoże ci w tym konstytucja RP . Poniżej link do konstytucji. 
 
https://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/polski/kon1.htm 
 

Zadanie 2 
 Skorzystaj z dostępnych ci źródeł ( telewizja, Internet, radio, prasa) i wyszukaj 
informacji na temat kandydatów ubiegających się o mandat prezydencki. Spróbuj prześledzić 
ich programy wyborcze.  
 
Zadanie 3 
 Dla przypomnienia . Zasady wyborów demokratycznych: 
Zasady prawa wyborczego dzielą się na: zasady ogólne i szczegółowe. Do zasad ogólny 
prawa wyborczego zaliczamy: 

 powszechność wyborów 

 równość 

 bezpośredniość 

 tajność 
 Aby wybory i ich wynik mogły zostać uznane za zgodne ze standardami demokratycznymi te 
cztery zasady muszą być zawsze spełnione.  
Zasada powszechności wyborów mówi nam o tym, że każdy obywatel posiadający czynne 
prawo wyborcze (ukończone 18 lat) ma prawo do udziału w wyborach. Jedynie 
prawomocnym wyrokiem sądu obywatel może być pozbawiony tego prawa.  

https://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/polski/kon1.htm


Zasada równości wyborów oznacza, iż każdy oddany głos ma równą wartość, a więc jest 
równy głosowi oddanemu przez innego wyborcę. Liczba głosów przysługujących obywatelom 
jest równa (nie tylko pod względem formalnym, ale także i pod względem siły danego głosu). 
Zasada bezpośredniości głosowania oznacza, że wyborca bezpośrednio oddaje swój głos na 
wybranego przez siebie kandydata. Nie ma więc żadnych ogniw pośrednich. 
Wybory powinny odbywać się w odpowiednich warunkach, aby zapewnić wyborcom 
możliwość anonimowego oddania głosów. O tym mówi zasada tajności głosowania. 
 
Zadanie 4 
 Wyszukaj w dostępnych ci źródłach , czym zajmuje się Państwowa Komisja Wyborcza 
i jakie ma zadania?  
 
https://pkw.gov.pl/ 

 
 
 
 
 

Moi Drodzy 
 Nadchodzi czas pożegnania . Przed Wami nowy rozdział życia szkolnego. 
Mam nadzieję, że sytuacja związana z pandemią się wyciszy i będziecie mogli 
cieszyć się nowym szkolnym środowiskiem, poznawać nowych nauczycieli i 
zdobywać nowe znajomości  i doświadczenia.  
 Życzę Wam , żebyście w swoim życiu spotkali prawdziwych przyjaciół a 
każdy nowy dzień przynosił Wam radość i zadowolenie. 
Było mi bardzo miło spotykać się z Wami na zajęciach z wiedzy o 
społeczeństwie. Mam nadzieję, że będziecie mnie czasem wspominać. 
     Joanna Adamiak 
 
 
 
 

https://pkw.gov.pl/

