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Słuchaczu, podczas zdalnej nauki  wiadomości potrzebne do opanowania poszczególnych tematów 

znajdziesz w podręczniku. Większość słuchaczy nie posiada podręczników dlatego będę wskazywać linki  

do stron, z których będzie można skorzystać. Polecam platformę   www.epodreczniki.pl . Będę także kierować do 

stron na youtube ze zdalnymi lekcjami.  

Poniżej znajdziesz niezbędne wskazówki oraz polecenia do wykonania. Na końcu informacji otrzymasz polecenia 

do wykonania oraz termin ich przesłania mailowo lub oddania w szkole . Szczegółowe informacje dotyczące 

zasad pracy podczas zdalnej nauki zamieszczono na stronie www CKU. 

E-mail do kontaktów z nauczycielem wiedzy o społeczeństwie  b.byer@cku2.waw.pl  

Wykonywanie notatek w zeszycie jest obowiązkowe. 

Temat: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej.  

Czynności do wykonania: 

 Zapisz temat lekcji. 

 Sporządź notatkę wykonując polecenia 1-3 w oparciu o podaną stronę z e-podrecznika 

 oraz inne dostępne Ci źródła wiedzy. 

 Zapoznaj się z tekstem ze strony: 

https://epodreczniki.pl/a/konstytucja-rzeczypospolitej-polskiej/D1GtYKfV2 

  

 Podstawowe źródło wiadomości to podręcznik „Dziś i jutro” str. 79-81 

 Konstytucja RP  Preambuła i Rozdział I – dostępne w Internecie oraz podręczniku  

 

 Zapisz temat lekcji. 

 Zapoznaj się z tekstem. 

 

 Sporządź notatkę wykonując polecenia  1-2: 

1. Wymień wartości, do których odwołuje się preambuła Konstytucji RP. 

2. Wymień i omów  zasady ustrojowe Rzeczypospolitej Polskiej zawarte w Konstytucji. 

 

Polecenie do wykonania i przesłania.  

1. Przedstaw zasadę trójpodziału władz, zasadę państwa prawa i zasadę pluralizmu politycznego. 

 

 Termin przesłania na podany e-mail lub oddania pracy w szkole  - 28.10.2020 r.  

KONSTYTUCJA 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

z dnia 2 kwietnia 1997 r. 

PREAMBUŁA 

 

W trosce o byt i przyszłość naszej Ojczyzny, 

odzyskawszy w 1989 roku możliwość suwerennego i demokratycznego stanowienia o Jej losie, 

my, Naród Polski - wszyscy obywatele Rzeczypospolitej, 

zarówno wierzący w Boga 

będącego źródłem prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna, 



jak i nie podzielający tej wiary, 

a te uniwersalne wartości wywodzący z innych źródeł, 

równi w prawach i w powinnościach wobec dobra wspólnego - Polski, 

wdzięczni naszym przodkom za ich pracę, za walkę o niepodległość okupioną ogromnymi ofiarami, 

za kulturę zakorzenioną w chrześcijańskim dziedzictwie Narodu i ogólnoludzkich wartościach, 

nawiązując do najlepszych tradycji Pierwszej i Drugiej Rzeczypospolitej, 

zobowiązani, by przekazać przyszłym pokoleniom wszystko, co cenne z ponad tysiącletniego dorobku, 

złączeni więzami wspólnoty z naszymi rodakami rozsianymi po świecie, 

świadomi potrzeby współpracy ze wszystkimi krajami dla dobra Rodziny Ludzkiej, 

pomni gorzkich doświadczeń z czasów, gdy podstawowe wolności i prawa człowieka były w naszej 

Ojczyźnie łamane, 

pragnąc na zawsze zagwarantować prawa obywatelskie, a działaniu instytucji publicznych zapewnić 

rzetelność i sprawność, 

w poczuciu odpowiedzialności przed Bogiem lub przed własnym sumieniem, 

ustanawiamy Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej 

jako prawa podstawowe dla państwa 

oparte na poszanowaniu wolności i sprawiedliwości, współdziałaniu władz, dialogu społecznym  

oraz na zasadzie pomocniczości umacniającej uprawnienia obywateli i ich wspólnot. 

Wszystkich, którzy dla dobra Trzeciej Rzeczypospolitej tę Konstytucję będą stosowali, 

wzywamy, aby czynili to, dbając o zachowanie przyrodzonej godności człowieka, 

jego prawa do wolności i obowiązku solidarności z innymi, 

a poszanowanie tych zasad mieli za niewzruszoną podstawę Rzeczypospolitej Polskiej. 
 


