
Przykładowy plan wypracowania 
 
 

1.1) zasada suwerenności narodu 
(władza zwierzchnia należy do narodu, 
czyli ogółu obywateli), 
1.2) podział na demokrację pośrednią 
(parlamentarną) i bezpośrednią, którą 
należy zdefiniować, 
1.3) władcze i proceduralne formy 
demokracji pośredniej w Konstytucji – 
wymienić.  

 2.1) kiedy zarządza się referendum, 
2.2) organy państwa uprawnione do  
zarządzenia referendum, 
2.3) czynne prawo do głosowania, 
2.4) frekwencja jako warunek ważności 
głosowania, 
2.5) referendum konstytucyjne  
i dot. umowy międzynarodowej – 
najważniejsze wyjątki od zasad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

3.1) pojęcie inicjatywy ustawodawczej, 
3.2.) podmioty uprawnione do 
wniesienia projektu ustawy, 
3.3) warunki wniesienia projektu 
ustawy przez obywateli, 
3.4) wyjątek od zasady dyskontynuacji, 
3.5) konsekwencje obywatelskiej 
inicjatywy ustawodawczej – obowiązek 
rozpatrzenia projektu przez Sejm.  

 4.1) demokracja pośrednia jako sposób 
realizowania zasady suwerenności 
narodu (jako ogółu obywateli państwa), 
4.2) kształtowanie poczucia 
odpowiedzialności za dobro wspólne, 
4.3) legitymizacja działań państwa 
dzięki udziałowi obywateli, 
4.4) możliwość sprawdzenia poziomu 
aktywności społecznej, 
4.5) wysokie koszty przeprowadzenia 
referendum dla budżetu państwa, 
4.6) przeciwwskazania do rozstrzygania 
w referendum o problemach etycznych.  

 
 
 
 

 

1. Pojęcie demokracji 
bezpośredniej 

2. Referendum 
Ogólnokrajowe  

 
Formy demokracji bezpośredniej 
w Konstytucji RP z 2 kwietnia 

1997 r. oraz ich znaczenie 
 

3. Obywatelska 
inicjatywa ustawodawcza  

4. Znaczenie form 
demokracji bezpośredniej  



Piszemy wypracowanie  
z Wiedzy o Społeczeństwie 

 
 
 
Przykładowy temat:  
„Formy demokracji bezpośredniej w Konstytucji RP z 2 kwietnia 2010 r. oraz ich znaczenie” 
 
 
Po pierwsze: przeprowadź analizę tematu i zastanów się, o czym zamierzasz napisać. 
Każdy temat może zostać przedstawiony na różne sposoby zależnie od tego, które aspekty 
zostaną wyeksponowane, które jedynie wspomniane a które całkowicie pominięte. Podczas 
analizy tematu należy podzielić problem poruszony w temacie na bardziej szczegółowe 
elementy treściowe.  
 
Po drugie: po przeprowadzeniu analizy tematu sporządź plan pracy. Miejsce na plan pracy  
i własne notatki znajduje się na końcu arkusza maturalnego (brudnopis). Zapiski  
w brudnopisie nie są oceniane. Plan polega na wyodrębnieniu w formie wykresu 
najważniejszych problemów, które następnie należy podzielić na jeszcze bardziej 
szczegółowe zagadnienia. Wyodrębnione problemy wraz z tworzącymi je szczegółowymi 
zagadnieniami będą stanowić schemat dla kolejnych części wypracowania. 
 
Po trzecie: pamiętaj o budowie wypowiedzi pisemnej, która składa się ze wstępu, rozwinięcia 
i podsumowania.  
We wstępie należy podać definicję terminu, wokół którego koncentruje się temat (w naszym 
przykładzie będzie to definicja demokracji bezpośredniej) oraz określić główne problemy, 
które następnie znajdą się w rozwinięciu (w naszym przykładzie będą to pojęcie demokracji 
bezpośredniej, referendum ogólnokrajowe itd.).  
W rozwinięciu należy opisać kolejno każdy z głównych problemów według szczegółowych 
zagadnień wykazanych w planie pracy. Raczej nie powinno się wykraczać poza temat 
wypracowania, gdyż wytyczne dla egzaminatora z reguły obejmują zagadnienia mieszczące 
się w temacie (w naszym przykładzie wystarczająca byłyby wiadomości z Konstytucji RP bez 
konieczności sięgania do ustaw). Nawiązanie do wiedzy pozaźródłowej, jeżeli ma miejsce, 
powinno być ograniczone do kilku zdań. Po omówieniu każdego problemu należy 
sformułować co najmniej jeden wniosek cząstkowy (przykład: „referendum jest fakultatywną 
władczą formą demokracji bezpośredniej, w której obywatele wspólnie podejmują wiążącą 
decyzję w najważniejszych sprawach dla państwa”). 
W podsumowaniu należy zebrać wnioski cząstkowe i dodać do każdego z nich jedno lub dwa 
zdania własnego komentarza. Na koniec podsumowania można wyrazić własną opinię  
w temacie wypracowania (w naszym przykładzie własna opinia powinna koncentrować się 
wokół znaczenia form demokracji bezpośredniej dla życia społecznego). O ile zatem wstęp  
i rozwinięcie obejmują przede wszystkim analizę tematu, o tyle podsumowanie opiera się na 
syntezie, czyli połączeniu zebranych wniosków cząstkowych i własnej opinii sformułowanej 
na ich podstawie. 


