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Wybory prezydenckie w Polsce – klucz odpowiedzi  

1. – 

 

2. Odpowiedzi na pytania: 

Jakie cztery przymiotniki opisują wybory prezydenckie w Polsce? Co one 

oznaczają?  

Wybory w Polsce są powszechne (w wyborach mogą brać udział wszyscy 

obywatele), równe (wyborca ma jeden głos, który ma równą wagę i 

znaczenie), bezpośrednie (wyboru posła dokonuje bezpośrednio sam 

wyborca, nie korzystając z żadnych pośredników) i tajne (anonimowe karty do 

głosowania, pomieszczenia za zasłoną).  

Jakie warunki musi spełniać osoba kandydująca w wyborach 

prezydenckich? 

Kandydatem na prezydenta Polski może zostać obywatel Polski, który 

ukończył 35 lat życia, nigdy nie był karany oraz posiada pełnię praw 

wyborczych. 

Ile trwa kadencja prezydenta? 

Kadencja prezydenta trwa 5 lat. 

Ile głosów musi otrzymać kandydat, aby wygrać wybory prezydenckie? 

Prezydentem zostaje wybrany ten kandydat, który w głosowaniu otrzymał 

więcej niż połowę ważnie oddanych głosów. Jeśli kandydat nie uzyska 

wymaganej większości, po 14 dniach jest przeprowadzana druga tura 

wyborów. Prezydentem zostaje ta osoba, która w drugiej turze uzyskała więcej 

głosów. 

Kto zarządza wybory prezydenckie w Polsce, a kto stwierdza ważność wyboru 

Prezydenta? 

Wybory prezydenckie zarządza Marszałek Sejmu, zaś ważność wyborów 

stwierdza Sąd Najwyższy. 

Czy prezydent może sprawować inne funkcje polityczne?  

Prezydent nie może sprawować żadnej innej funkcji politycznej ani mieć 

mandatu. Ponadto powinien być apolityczny. 

Jakie uprawnienia posiada prezydent? 

 powoływanie rządu 

 desygnowanie premiera 

 przyjmowanie dymisji Rady Ministrów 

 odwołanie ministra, któremu Sejm wyraził wotum nieufności 

 zwoływanie Rady Gabinetowej (obrady Rady Ministrów pod przewodnictwem 
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prezydenta; powoływana w sprawach szczególnej wagi) 

 zarządza wybory parlamentarne 

 zwołuje pierwsze posiedzenie nowego Sejmu 

 posiada inicjatywę ustawodawczą 

 posiada prawo weta zawieszającego w stosunku do projektów ustaw 

 podpisuje ustawy 

 zarządza ogłoszenie ich w Dzienniku Ustaw RP 

 posiada prawo rozwiązania parlamentu (w sytuacjach określonych przez 

konstytucję) 

 jest najwyższym zwierzchnikiem sił zbrojnych 

 nadawanie obywatelstwa 

 nadawanie orderów i odznaczeń 

 prawo łaski 

 nadawanie tytułów naukowych 

 reprezentuje państwo na arenie międzynarodowej (razem z premierem i 

ministrem spraw zagranicznych) 

 ratyfikuje i wypowiada umowy międzynarodowe 

 mianuje i odwołuje ambasadorów Polski 

3. Lech Kaczyński; Polska Centralna, Polska Północno – Wschodnia, Polska 

Południowo – Wschodnia, Polska Południowa. 

 

4. Donald Tusk. 

 

5. W 2005 roku w dużych miastach Polski zdecydowanie wygrał Donald Tusk. 

 

6. Bronisław Komorowski; nie była to duża przewaga głosów. 

 

7. W 2010 roku w dużych miastach wygrała Platforma Obywatelska, tak samo 

jak w 2005 roku. 

 

8. Przykład dla powiatu siedleckiego: W 2005 roku zdecydowaną większością 

głosów (83%) zwyciężył Lech Kaczyński. Frekwencja wówczas wynosiła ok 53% 

(należy liczę głosów podzielić przez liczbę wszystkich uprawnionych). W 2010 

roku wygrał Jarosław Kaczyński (76%). Frekwencja w 2010 r. wynosiła 59%. W 

obu przypadkach zdecydowaną przewagę miała konserwatywna partia 

Prawo i Sprawiedliwość. Można zauważyć również wzrost frekwencji w 2010 r.  

 

9. Platforma Obywatelska (PO) – polska partia polityczna skupiająca osoby o 

deklarowanych poglądach chrześcijańsko – demokratycznych, ale również 

konserwatywno – liberalnych, centroprawicowych i centrowych. Ideologia 

partii to demokracja. 

Prawo i Sprawiedliwość – polska partia polityczna o zdecydowanych  
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poglądach konserwatywnych. Deklarowana ideologia partii 

stanowi połączenie konserwatyzmu i chrześcijańskiej demokracji, często 

łączony z narodowym katolicyzmem. 

 

Można zauważyć, iż zarówno w 2005 roku jak i w 2010 PiS zdecydowanie 

wygrał w Polsce Wschodniej, Centralnej i częściowo Południowej. W dużej 

mierze uwarunkowane jest to, iż Polska Wschodnia i Południowa (woj. 

małopolskie i podkarpackie) są obszarami rolniczymi o wyraźnie zachowanej 

tradycji, gdzie podstawowymi wartościami tamtejszych mieszkańców jest 

rodzina i religijność. Panują tam mocne poglądy konserwatywne i narodowe, 

dlatego PiS idealnie wpisuje się w poglądy mieszkańców tej części kraju. 

Program polityczny PO, jako partii bardziej liberalnej, odpowiada 

mieszkańcom dużych miast, którzy żyją w bardziej zglobalizowanym i 

skomercjalizowanym świecie, gdzie panują liberalizm i otwartość poglądów. 

PO miało również wielką przewagę w Polsce Północnej i Zachodniej, gdzie 

mieszka zdecydowanie młodsza część społeczeństwa (migracje powojenne) 

o bardziej liberalnych poglądach. 

 

  

 

 

 

  


