Tematy i zagadnienia z WOS zakres rozszerzony
semestr czwarty ( klasa II)
Dział IV. System polityczny RP
1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej










konstytucja i jej funkcje
zasady ustroju RP
system rządów w Polsce
suwerenność a prawo międzynarodowe
procedura zmiany konstytucji
stany nadzwyczajne
stan wojenny
stan wyjątkowy
stan klęski żywiołowej

2. Parlament Rzeczypospolitej Polskiej









sejm i senat
wybory
posłowie i senatorowie
organy sejmu i senatu
funkcjonowanie sejmu i senatu
skrócenie kadencji parlamentu
funkcje parlamentu
Zgromadzenie Narodowe

3. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej



model prezydentury w Polsce
zasady wyboru prezydenta







kadencja prezydenta
uprawnienia wobec parlamentu, rządu, władzy sądowniczej
prezydent a bezpieczeństwo państwa
uprawnienia w polityce zagranicznej
odpowiedzialność prezydenta

4. Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej








procedura powołania rządu
zmiana rządów i ministrów
odpowiedzialność polityczna Rady Ministrów
rząd mniejszościowy
administracja rządowa
kompetencje wojewody
służba cywilna w Polsce

5. Sądy i trybunały








struktura sądownictwa w Polsce
konstytucyjne zasady działania sądów
Sąd Najwyższy
Krajowa Rada Sądownictwa
Trybunał Konstytucyjny
skarga konstytucyjna
Trybunał Stanu

6. Organy kontroli państwowej, ochrony prawa i zaufania publicznego







– Najwyższa Izba Kontroli
– Urząd Rzecznika Praw Obywatelskich
– Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
– prokuratura
– policja
– Instytut Pamięci Narodowej

 – procedura lustracyjna
 – Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
 – Urząd Komunikacji Elektronicznej
7. Samorząd terytorialny w Polsce
 – samorząd
 – formy samorządu
 – struktura samorządu terytorialnego
 zadania samorządu terytorialnego
 organy samorządu terytorialnego
 referendum lokalne
 źródła dochodów samorządów
 procedura uchwalania budżetu
 nadzór nad samorządem terytorialnym

Dział V. Kultura, media, edukacja
1. Kultura i pluralizm kulturowy







kultura w ujęciu opisowym i normatywnym
kultura elitarna, masowa, narodowa i ludowa
kontrkultura
subkultura
religia a kultura
od pluralizmu kulturowego do wielokulturowości

2. Współczesne spory światopoglądowe





aborcja
eutanazja
kara śmierci
genetyka




inżynieria genetyczna
prawa mniejszości seksualnych

3. Opinia publiczna








kształtowanie się opinii publicznej
rola opinii publicznej
marketing społeczny
historia badań opinii publicznej
metody badań opinii publicznej
ośrodki badania opinii publicznej w Polsce
wpływ opinii publicznej na decyzje polityczne

4. Środki masowego przekazu





media w świecie i w Polsce
funkcje mediów
niezależność i pluralizm mediów
etyka mediów i dziennikarzy

5. Edukacja w XXI w.






rozwój szkolnictwa
zadania szkoły współczesnej
edukacja wobec wyzwań społeczeństwa informacyjnego
kształcenie ustawiczne
edukacja a rynek pracy

