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ROZUMIENIE TEKSTU PISANEGO
POLITYKA SPOŁECZNA
Proszę dopasować poszczególne gałęzie polityki społecznej do ich definicji.

POLITYKA SPOŁECZNA I PRZYWILEJE SOCJALNE

Część polityki społecznej stanowiąca 

system długofalowych zamierzeń  

i towarzyszący mu system rozwiązań 

prawnych, przyjętych i realizowanych 

przez władzę publiczną na rzecz rodziny 

jako podstawowej komórki społecznej.

Całokształt zasad i działań państwa  

w odniesieniu do migracji zagranicznych  

z i do państwa (emigracji i imigracji).

Działania państwa i jego instytucji, mające 

na celu ukształtowanie takich stosunków 

ludnościowych, aby osiągnięta została 

określona liczba oraz struktura ludności. 

Czynne oddziaływanie władz 

państwowych na rynek pracy pod kątem 

potrzeb gospodarki kraju oraz godzenia 

interesów pracodawców i pracowników.

System opieki zdrowotnej w Polsce – 

zespół osób i instytucji mający za zadanie 

zapewnić opiekę zdrowotną ludności. 

Polski system opieki zdrowotnej oparty 

jest na modelu ubezpieczeniowym.

Jest częścią polityki społecznej 

państwa. Jej zadaniem jest badanie, 

ocenianie problemu mieszkaniowego 

oraz wyrównywanie szans społecznych  

w dostępie do mieszkań.

Jej celem jest poprawa dostępu do 

edukacji i podniesienie jakości kształcenia. 

Obejmuje działania władz publicznych 

i organizacji pozarządowych w zakresie 

sztuki i kultury. 

Jej głównym zadaniem jest pomoc 

osobom i rodzinom w radzeniu sobie  

w trudnych sytuacjach życiowych. 

Ogół działań zmierzających do 

zachowania w niezmienionym lub 

optymalnym stanie przyrody ożywionej  

i nieożywionej, a także krajobrazu.

Jej celem jest zapobieganie i zwalczanie 

wszelkich zjawisk patologicznych.

źródło: Wikipedia

1. polityka demograficzna 
2. polityka rodzinna
3. polityka edukacyjna (oświatowa)
4. polityka prewencji i zwalczania zjawisk 

patologii 
5. polityka kulturalna
6. polityka ochrony zdrowia

7. polityka mieszkaniowa
8. polityka zatrudnienia 
9. polityka zabezpieczenia społecznego i 

pomocy społecznej
10. polityka ochrony środowiska naturalnego
11. polityka migracyjna

Polityka społeczna – przyjęty i realizowany przez władzę publiczną i organizacje pozarządowe zespół 
długofalowych działań na rzecz zaspokajania potrzeb i rozwiązywania problemów i nierówności 
społecznych.
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