
 

1. Dopasuj logo, lub jego fragment  do skrótu nazwy partii i odpowiedź nie pasuje(Partie 

polityczne od 1950 roku) 

                             1                                                         2                                                3 

                       

Partie III RP 

                             4                                                               5                                                      6 

 

                        7                                                              8                                                               9 

                      

 

 

a. PiS                      e.    PZPR        i. ZSL 

b. SP                       f.     PO            j. S 

c. SD                      g.  .N                   

d. NL                      h. PSL 



2. Uszereguj prezydentów Polski w kolejności chronologicznej.  

 

Aleksander Kwaśniewski  

Lech Kaczyński  

Lech Wałęsa 

Wojciech Jaruzelski 

Andrzej Duda  

Bronisław Komorowski 

  

3. Dopasuj premiera do partii z której się wywodzi. 

                    

            J.Oleksy                           D.Tusk                     M.Rakowski    

                 

                    J.Kaczyński                       H.Suchocka 

 
                  T.Mazowiecki 



Unia Demokratyczna 

Prawo i Sprawiedliwość 

Komitet „S” 

Platforma Obywatelska 

Polska Zjednoczona Partia Robotnicza 

Sojusz Lewicy Demokratycznej 
4.Dopasuj poglądy do partii politycznej. 

 

 1)PIS                      

 2)PO       

 3)Nowa Lewica (SLD+Wiosna) 

 4)Konfederacja 

 5)Polska Partia Socjalistyczna  

 6)Lewica Razem 

 7)Polskie Stronnictwo Ludowe 
 



 

a) chadecja, socjaliberalizm, liberalny konserwatyzm, proeuropeizm 

b) socjalizm demokratyczny, socjaldemokracja, społeczna gospodarka rynkowa, państwo opiekuńcze 

 

c) narodowy konserwatyzm, solidaryzm   
d) socjaldemokracja, egalitaryzm, proeuropeizm, antyklerykalizm    

 
e)centryzm, agraryzm, chrześcijańska demokracja, proeuropeizm 

społeczna gospodarka rynkowa, liberalizm gospodarczy 

 

f) socjaldemokracja, socjalizm demokratyczny, feminizm, proeuropeizm, egalitaryzm 

państwo opiekuńcze, socjalizm 

g) eurosceptycyzm, narodowy konserwatyzm, paleolibertarianizm, nacjonalizm 

 

4. Wyjaśnij pojęcia: 

Totalitaryzm- (i wymień dwie ideologie totalitarne) 

Ordynacja wyborcza- 

Demokracja ludowa- 

Faszyzm- 

Szowinizm- 

Nacjonalizm- 

Antyklerykalizm- 

Egalitaryzm- 

5. Politycy często popełniają błędy, czy tworzą językowe potworki, dopasuj cytat do autora 

(jeden z polityków jest autorem dwóch sentencji). 

1.„Plusy dodatnie i plusy ujemne „                                                                          

2.„Nas nie przekonają, że białe jest białe a czarne jest czarne”                          

3.„Nie da się zgwałcić prostytutki”                                                                           

4.„Powinna być lewa noga i prawa noga. A ja będę pośrodku”                          

https://pl.wikipedia.org/wiki/Proeuropeizm
https://pl.wikipedia.org/wiki/Agraryzm
https://pl.wikipedia.org/wiki/Chrze%C5%9Bcija%C5%84ska_demokracja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Proeuropeizm
https://pl.wikipedia.org/wiki/Proeuropeizm
https://pl.wikipedia.org/wiki/Eurosceptycyzm
https://pl.wikipedia.org/wiki/Paleolibertarianizm


5.„To jest bomba przeciwko mnie. Ale ja czekam na dowody. Na gębę to jest krem Nivea, ja 
proszę o dokumenty”                               
                                                                                                               

6.„Jeśliby się trzymać tej baśniowej poetyki Ludwika Dorna rodem z Baśni 1000 i jednej nocy, 
to można by stwierdzić – jeśli miałbym odebrać te słowa o eunuchach do siebie – że pan 
Ludwik Dorn to taki wyleniały, a co gorsza zgorzkniały wezyr, któremu już pozostało tylko 
kiszenie czosnku czy ogórków. „ 

 
 
 
 

Lech Wałęsa 

Andrzej Lepper 

Radosław Sikorski 

Jarosław Kaczyński 

Joachim Brudziński  

 


