NAJWAŻNIEJSZE ORGANY WŁADZY W POLSCE – LEKCJA POWTÓRZENIOWA
_________________DOBRZE JEŚLI TO UMIESZ________________
WŁADZA USTAWODAWCZA
1.
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4.
5.
6.
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12.
13.
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17.
18.
19.

Ilu posłów zasiada w Sejmie a ilu senatorów w Senacie?
Ile lat trwa kadencja Sejmu i Senatu?
Co to jest czynne prawo wyborcze?
Co to jest bierne prawo wyborcze?
Kto posiada czynne prawo wyborcze?
Ile trzeba mied lat by kandydowad do Sejmu, Senatu na urząd Prezydenta RP?
Wymieo i wyjaśnij zasady prawa wyborczego.
Co to jest mandat poselski lub senatorski?
Co to jest immunitet parlamentarny?
W jakich 4 przypadkach zwołuje się Zgromadzenie Narodowe?
W jakich 3 przypadkach można skrócid kadencję Sejmu?
Wymieo uprawnienia Sejmu.
Co to jest proces legislacyjny?
Co oznacza zwykła, bezwzględna i kwalifikowana większośd głosów?
W którym czytaniu Sejm uchwala ustawę i jaką większością głosów?
Co Senat może zrobid z ustawą ?
Jaką większością głosów Sejm może odrzucid poprawki lub weto Senatu?
Co Prezydent RP może zrobid z ustawą?
Jaką większością głosów Sejm może odrzucid weto prezydenta RP?

WŁADZA WYKONAWCZA
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2.
3.
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16.
17.
18.

Jakie organy sprawują władzę wykonawczą w Polsce?
W jaki sposób obywatele wybierają Prezydenta RP?
Ile głosów musi uzyskad kandydat by wygrad wybory w I turze?
Ilu kandydatów przechodzi do II tury wyborów prezydenckich?
Który kandydat wygrywa w II turze?
Jaki organ władzy zatwierdza wyniki wyborów prezydenckich?
Ile lat trwa kadencja Prezydenta RP?
Wymieo uprawnienia Prezydenta RP wobec parlamentu.
Wymieo uprawnienia Prezydenta RP wobec rządu.
Wymieo uprawnienia Prezydenta RP jako głowy paostwa.
Jaki organ władzy może postawid Prezydenta RP przed Trybunałem Stanu i jaką większością
głosów.
Kto zastępuje Prezydenta RP w przypadku jego śmierci lub niespodziewanej ciężkiej choroby?
Kto wchodzi w skład Rady Ministrów?
Kto jest przedstawicielem Rady Ministrów w województwie?
Która partia po wyborach tworzy rząd?
Kto w I kroku desygnuje premiera?
Co to znaczy „desygnuje”?
Co to znaczy, że rząd jest mniejszościowy lub większościowy?

WŁADZA SĄDOWNICZA
1. Zasady wymiaru sprawiedliwości – wyjaśnij na czym polega : niezawisłośd sędziowska,
nieusuwalnośd sędziego, immunitet sędziowski, dwuinstancyjnośd sądów, prawo
oskarżonego do obrony, zasada domniemanej niewinności oskarżonego, jawności rozpraw.
2. Jakie organy władzy sprawują władzę sądowniczą w Polsce?
3. Wymieo sądy powszechne, który z nich jest I, a który II instancją?
4. Jakimi sprawami zajmują się sądy powszechne?
5. Co to jest apelacja, a co to kasacja?
6. Wymieo sądy wojskowe, który z nich jest I, a który II instancją?
7. Jakimi sprawami zajmują się sądy wojskowe?
8. Jaką rolę odgrywa Sąd Najwyższy? Czym się zajmuje?
9. Wymieo sądy administracyjne, który z nich jest I, a który II instancją?
10.Jakimi sprawami zajmują się sądy administracyjne?
11.Jakie sprawy rozstrzyga Trybunał Konstytucyjny?
12. Na jaki okres czasu jest powoływany Trybunał Stanu?
13. Jaki organ władzy powołuje Trybunał Stanu?
14. Kto pełni funkcję Przewodniczącego Trybunału Stanu?
15. Kogo sądzi Trybunał Stanu?
16. Za co można postawid te osoby przed Trybunałem Stanu?

