
 
1. Wypisz podobieństwa i różnice pomiędzy preambułą konstytucji Polski i 

Szwajcarii w kategoriach: ustrój polityczny, struktura państwa, prawa 
podstawowe, kto proklamuje?, kontekst międzynarodowy, kontekst 
historyczny. 

 
Preambuła konstytucji Szwajcarii 
W imię Boga Wszechmogącego! 
Szwajcarski naród i kantony, 
w poczuciu odpowiedzialności wobec Dzieła Stworzenia, 
w dążeniu do odnowienia Federacji, przez wzmocnienie wolności i demokracji, 
niezawisłości i pokoju, w duchu solidarności i otwartości wobec świata,  
zdecydowani żyć w jedności, we wzajemnej życzliwości i poszanowaniu ich 
różnorodności, 
świadomi wspólnych osiągnięć i odpowiedzialności wobec przyszłych pokoleń,  
pewni, że wolny jest tylko ten, kto korzysta ze swej wolności i że siłę narodu mierzy się 
dobrem słabych,  
ustanawiają niniejszą Konstytucję. 
 
Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Konstytucja_Szwajcarii  
 
Ustrój polityczny: 
 
Polska i Szwajcaria są państwami demokratycznymi, w których suwerenem jest naród. 
 
Struktura państwa: 
Podczas gdy Polska jest Państwem unitarnym, Szwajcaria jest państwem federalnym. 
 
Kto proklamuje?  
Podczas gdy Polską konstytucję proklamuje wyłącznie naród Polski, Szwajcarską 
konstytucję proklamuje “naród i kantony.” 
 
Kontekst międzynarodowy: 
Konstytucja Polski - Świadomi potrzeby współpracy ze wszystkimi krajami dla dobra 
Rodziny Ludzkiej 
Konstytucja Szwajcarii - W duchu solidarności i otwartości wobec świata. zdecydowani 
żyć w jedności, we wzajemnej życzliwości i poszanowaniu ich różnorodności 
 
Kontekst historyczny: 
Konstytucja Polski - odzyskawszy w 1989 roku możliwość suwerennego i 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Konstytucja_Szwajcarii


 
demokratycznego stanowienia o Jej losie, nawiązując do najlepszych tradycji Pierwszej i 
Drugiej Rzeczypospolitej, z ponad tysiącletniego dorobku 
Konstytucja Szwajcarii - brak kontekstu historycznego 
 

2. Do podanych sytuacji dopasuj zasadę konstytucji spośród podanych: 
społeczna gospodarka rynkowa, praworządność, decentralizacja, pluralizm 
polityczny, suwerenność narodu, podział i równowaga władzy. 

 
a. Władza zwierzchnia w Polsce należy do ogółu Polaków. To także w imieniu 

obywateli proklamowana jest Konstytucja.  
 
Odpowiedź: suwerenność narodu 

b. Pan Nowak poszedł na rynek kupić świeże warzywa od miejscowego sprzedawcy, 
którego zaopatruje rolnik z innego miasta. 

 
Odpowiedź: społeczna gospodarka rynkowa 

c. Albert, który chce zaangażować się w politykę, może wybierać spośród 50 
zarejestrowanych partii politycznych, które  wpływają na kształtowanie polityki 
państwa. 

 
Odpowiedź: pluralizm polityczny 

d. Prezydent zawetował ustawę, jednak jego weto zostało odrzucone większością 
kwalifikowaną (3/5 głosów w obecności minimum połowy ustawowej liczby 
posłów) przez Sejm. 

 
Odpowiedź: zasada podziału i równowagi władz 

e. Rada gminy przyjęła uchwałę o rozbudowie istniejącej szkoły, na którą 
przeznaczy lokalne środki. 

Odpowiedź: decentralizacja 

f. Jeden z zapisów w wydanym przez Ministra rozporządzeniu złamał jeden z 
artykułów konstytucji. 

Odpowiedź: praworządność 

 
 


