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LISTA PYTAŃ NA KOLOKWIUM PO I ZAJĘCIACH 

 

1. Jakie dwa modele relacji między państwem a Kościołem/religią wyróżniamy? 

2. Na czym polega system powiązania w relacjach między państwem a Kościołem? 

3. Na czym polega system separacji w relacjach między państwem a Kościołem? 

4. Jakie rodzaje systemu separacji Kościoła od państwa wyróżniamy? W jakich krajach one 

występują? 

5. Wymień po jednym państwie, w których religią państwową jest: katolicyzm, protestantyzm, 

islam, judaizm, buddyzm. 

6. Treścią jakiego aktu prawnego inspirowany był art. 25 Konstytucji RP? 

7. Czym się różni „kościół” od „związku wyznaniowego”? 

8. Co to jest związek wyznaniowy? 

9. Który przepis Konstytucji uniemożliwia utworzenie Kościoła państwowego? 

10. Na jakich zasadach, zgodnie z art. 25 ust. 3 Konstytucji RP, mają być kształtowane stosunki 

RP ze związkami wyznaniowymi? 

11. W jakich trzech sferach związki wyznaniowego mają zagwarantowaną całkowitą 

niezależność od państwa? 

12. Czy wykluczenie określonej osoby z Kościoła katolickiego podlega kontroli sądów 

państwowych? 

13. Czy odmowa przyjęcia określonej osoby do gminy żydowskiej podlega kontroli sądów 

państwowych? 

14. Jakie akty normatywne, zgodnie z art. 25 ust. 4 Konstytucji RP, powinny regulować 

stosunki między Rzeczpospolitą Polską a Kościołem katolickim? 

15. Co to jest konkordat? 

16. Między jakimi stronami zawierany jest konkordat? 

17. Dlaczego nie można wypowiedzieć konkordatu? 

18. Co zgodnie z Konstytucją RP mogą zrobić władze RP, jeśli uznają, że konkordat zawiera 

niekorzystne dla Polski regulacje? 

19. Jakie akty normatywne, zgodnie z art. 25 ust. 5 Konstytucji RP, powinny regulować 

stosunki między Rzeczpospolitą Polską a innymi niż Kościół katolicki związkami 

wyznaniowymi? 

20. Co to są tzw. „małe konkordaty”? 

21. Wymień 4 przykładowe formy realizacji wolności sumienia i wyznania określone w art. 53 

ust. 2 Konstytucji RP. 

22. Kto zgodnie z art. 83 ust. 5 Konstytucji RP może zostać zobowiązany do służby zastępczej? 

23. Jaka religia może być nauczana w szkołach zgodnie z art. 53 ust. 4 Konstytucji RP? 

24. Jakie instytucje obejmuje możliwość zorganizowana nauczania religii, o której mowa w art. 

53 ust. 4 Konstytucji RP (przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły gimnazjalne, szkoły średnie, 

szkoły wyższe)? 



25. Co to znaczy, że związek wyznaniowy ma uregulowaną sytuacje prawną, o której mowa w 

art. 53 ust. 4 Konstytucji RP?  

26. Minister właściwy do jakich spraw prowadzi rejestr związków wyznaniowych? Jak obecnie 

brzmi nazwa tego ministra? 

27. Ile osób musi podpisać się pod wnioskiem o zarejestrowanie związku wyznaniowego? 

Jakiej szczególnej formy prawo wymaga dla tych podpisów? 

28. Kiedy związek wyznaniowy uzyskuje osobowość prawną? 

29. Co konkordat mówi na temat osobowości prawnej instytucji terytorialnych Kościoła 

katolickiego? 

30. Co na temat obywatelstwa biskupów mówi konkordat? 

31. Jakie święta kościelne zgodnie z konkordatem są dniami wolnymi od pracy w Polsce? 

32. Co to jest missio canonica, o której jest mowa w konkordacie? 

33. Podaj definicję zgromadzenia z art. 1 ust. 2 ustawy – Prawo o zgromadzeniach. 

34. Wymień 3 Pomniki Zagłady, o których jest mowa w art. 2 ustawy – Prawo o 

zgromadzeniach. 

35. Komu przysługuje prawo organizowania zgromadzeń zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy – Prawo 

o zgromadzeniach? 

36. Kto nie może uczestniczyć w zgromadzeniach zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy – Prawo o 

zgromadzeniach? 

37. Jaki organ gminy wydaje decyzje w sprawach zgromadzeń? 

38. Kto, zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy – Prawo o zgromadzeniach, rozpatruje odwołania od 

decyzji wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o zakazie zgromadzenia? 

39. Podaj definicję zgromadzenia publicznego, o której mowa w art. 6 ust. 1 ustawy – Prawo o 

zgromadzeniach. 

40. W jakim czasie, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy – Prawo o zgromadzeniach, należy 

poinformować wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o planowanym zgromadzeniu 

publicznym? 

41. Wymień przesłanki zakazania zgromadzenia określone w art. 8 ust. 1 ustawy – Prawo o 

zgromadzeniach. 

42. W jakim terminie, zgodnie z art. 9 ust. 1 zd. 1 ustawy – Prawo o zgromadzeniach, doręcza 

się organizatorowi decyzję o zakazie zgromadzenia? 

43. W jakich wypadkach, zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy – Prawo o zgromadzeniach, 

obowiązkowe jest delegowanie na zgromadzenie przedstawiciela gminy? 

44. Kiedy, zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy – Prawo o zgromadzeniach, może zostać rozwiązane 

zgromadzenie publiczne przez przedstawiciela gminy? 

45. Wymień funkcje partii politycznych. 

46. Co to znaczy, że partie polityczne pełnią funkcję artykulacyjną? 

47. Co to znaczy, że partie polityczne pełnią funkcję wyborczą? 

48. Co to znaczy, że partie polityczne pełnią funkcję wyłaniania elit politycznych? 

49. Co to znaczy, że partie polityczne pełnią funkcję integracyjną? 

50. Jakie cztery rodzaje partii wyróżniamy ze względu na kryteria programowe? 

51. Co to są partie rewolucyjne? 

52. Co to są partie reformistyczne? Podaj przykład polskiej partii tego typu. 

53. Co to są partie konserwatywne? Podaj przykład polskiej partii tego typu. 



54. Co to są partie reakcyjne? Podaj przykład polskiej partii tego typu. 

55. Co to są partie lewicowe? Podaj przykład polskiej partii tego typu. 

56. Co to są partie prawicowe? Podaj przykład polskiej partii tego typu. 

57. Co to są partie centrowe? Podaj przykład polskiej partii tego typu. 

58. Wymień rodzaje systemów partyjnych. 

59. Co to jest system monopartyjny? 

60. Co to jest system partii hegemonicznej? 

61. Jaki system partyjny występował w PRL-u? 

62. Co to jest system partii dominującej? Gdzie obecnie występuje? 

63. Jaka partia rządzi w Rosji? 

64. Co to jest system dwupartyjny? Wymień dwa kraje, w których on występuje. 

65. Jak nazywają się dwie największe partie w USA? Z której z nich wywodzi się obecny 

prezydent tego kraju? 

66. Jak nazywają się dwie największe partie w Wielkiej Brytanii? Z której z nich wywodzi się 

obecny premier tego kraju? 

67. Co to jest system dwuipółpartyjny? Gdzie obecnie występuje? 

68. Co to jest system wielopartyjny? 

69. Jaki system partyjny występuje obecnie w Polsce? 

70. Co to jest system kooperacji partii? Gdzie obecnie występuje? 

71. Jaki system partyjny występuje obecnie w Rosji? 

72. Jaki system partyjny występuje obecnie w Niemczech? 

73. Jaki system partyjny występuje obecnie w Wielkiej Brytanii? 

74. Jaki system partyjny występuje obecnie w USA? 

75. Jaki system partyjny występuje obecnie w Szwajcarii? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


