
Pra ca do mo wa
Po szu kaj w pra sie, te le wi zji lub in nych do st´p nych êró d∏ach, na przy k∏ad w In ter ne cie,
in for ma cji do ty czà cych ob rad Sej mu. Ja ki mi spra wa mi w obec nym cza sie zaj mu jà si´
po s∏o wie?

Li te ra tu ra dla na uczy cie la:
Stro na Sej mu RP – www.sejm.gov.pl
Stro na Se na tu RP – www.se nat.gov.pl

Za ∏àcz nik nr 1 (pro po zy cja ta be la rycz ne go za pi su no tat ki)

Za ∏àcz nik nr 2 (test ty pu „praw da–fa∏sz”) – pro po zy cja 
Za znacz od po wied nio krzy ̋ y kiem w ru bry ce „praw da” lub „fa∏sz”.

Par la ment

Sejm Senat

Za sa dy or dy na cji wy bor czej

Funk cje

Lp. Stwierdzenie Prawda Fa∏sz

1. W g∏o so wa niu mo gà braç udzia∏ wszyst kie oso by bez ˝ad ne go wy jàt ku.

2. Oso ba, któ ra ukoƒ czy ∏a 21 lat, mo ̋ e kan dy do waç w wy bo rach
do Sej mu.

3. Mo˝ na wziàç udzia∏ w wy bo rach po przez wy s∏a nie SMS -a.

4. Wy bo ry do Sej mu sà wi´k szo Êcio we, a do Se na tu pro por cjo nal ne. 

5. Oso by, któ re ma jà pod sta wo we wy kszta∏ ce nie, dys po nu jà 1 g∏o sem,
a oso by z wy˝ szym wy kszta∏ ce niem 2 g∏o sa mi.

6. Ka˝ dy sam de cy du je o tym, na któ re go kan dy da ta chce od daç g∏os
w wy bo rach.

7. Pre zy dent RP jest wy bie ra ny przez par la ment.

8. G∏o so wa nie jest taj ne.

9. Urz´d ni cy paƒ stwo wi od da jà g∏os po za ko lej no Êcià.

10. Nie obec noÊç na wy bo rach wià ̋ e si´ z ka rà pie ni´˝ nà.
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