
Arkusz opracowany przez Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON.
Kopiowanie w ca∏oÊci lub we fragmentach bez zgody wydawcy zabronione. Wydawca zezwala na kopiowanie zadaƒ

przez dyrektorów szkó∏ bioràcych udzia∏ w programie Próbna Matura z OPERONEM.

KOD 
ZDAJÑCEGO

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY
Z OPERONEM

WIEDZA O SPO¸ECZE¡STWIE

POZIOM ROZSZERZONY

Czas pracy 180 minut

Instrukcja dla zdajàcego

1. Sprawdê, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 15 stron (za-
dania 1 – 22). Ewentualny brak zg∏oÊ przewodniczàcemu
zespo∏u nadzorujàcego egzamin. 

2. Arkusz zawiera trzy cz´Êci. Cz´Êç pierwsza arkusza polega
na rozwiàzywaniu testu, czeÊç druga wymaga analizy ma-
teria∏ów êród∏owych, a trzecia napisania krótkiego wypra-
cowania na jeden z podanych tematów. 

3. Rozwiàzanie zadaƒ zamieÊç w miejscu na to przeznaczonym.
4. Pisz czytelnie. U˝ywaj d∏ugopisu/pióra tylko z czarnym tu-

szem/atramentem.
5. Nie u˝ywaj korektora, a b∏´dne zapisy przekreÊl. 
6. Pami´taj, ˝e zapisy w brudnopisie nie podlegajà ocenie.

˚yczymy powodzenia! Za rozwiàzanie
wszystkich zadaƒ
mo˝na otrzymaç

∏àcznie 
50 punktów.

PESEL ZDAJÑCEGO

Wpisuje zdajàcy przed rozpocz´ciem pracy

Miejsce na identyfikacj´ szko∏y

GRUDZIE¡
ROK 2007

dysleksja
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Wiedza o spo∏eczeƒstwie. Poziom rozszerzony 
Próbna Matura z OPERONEM i „Gazetà Wyborczà”

Cz´Êç I
Zadania testowe

Zadanie 1. (2 pkt)
PodkreÊl nazwy dwóch subkultur m∏odzie˝owych:
A. popkultura
B. skini
C. faszyÊci
D. antyglobaliÊci
E. hipisi

Podaj nazwy paƒstw, w których narodzi∏y si´ te subkultury. 

Zadanie 2. (1 pkt)
Uporzàdkuj chronologicznie pe∏nienie funkcji ministra spraw zagranicznych Rzeczypospolitej
Polskiej przez nast´pujàce osoby:
A. Krzysztof Skubiszewski
B. Bronis∏aw Geremek
C. Andrzej Olechowski
D. Anna Fotyga

Odp.: 1. ......, 2. ......, 3. ......, 4. ......

Zadanie 3. (2 pkt)
Na podstawie tekstu oraz wiedzy w∏asnej wykonaj poni˝sze polecenia.
Pracownica francuskiego oddzia∏u sklepu firmy IKEA, producenta mebli, zosta∏a skazana na 4 572 eu-
ro grzywny za przekazanie wskazówek menad˝erom, aby nie zatrudniali kolorowych. 

WiadomoÊç prasowa EFE, kwiecieƒ 2001.

3.1. Nazwij zjawisko opisane w tekÊcie. (1 pkt)

3.2. Wymieƒ trzy przejawy wyst´powania tego zjawiska. (1 pkt)

–

–

–

Zadanie 4. (1 pkt)
Wymieƒ trzy zadania Rady Ministrów.

–

–

–
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Wiedza o spo∏eczeƒstwie. Poziom rozszerzony 
Próbna Matura z OPERONEM i „Gazetà Wyborczà”

W zadaniach 5–6 zaznacz, które zdania sà prawdziwe, a które fa∏szywe, wpisujàc w odpowiednie
miejsca w tabeli s∏owa „Prawda” (zdanie prawdziwe) lub „Fa∏sz” (zdanie fa∏szywe). 

Zadanie 5. (2 pkt)
Administracja paƒstwowa i samorzàd terytorialny 

Zadanie 6. (1 pkt)
Organy paƒstwowe w Polsce

Zadanie 7. (2 pkt)
Na mapach zaznaczono zasi´g terytorialny organizacji mi´dzynarodowych. Wpisz pod mapami
pe∏ne nazwy tych organizacji. 

Zadanie 8. (1 pkt)
Podaj nazw´ narodu, którego przedstawiciele stanowià zdecydowanà wi´kszoÊç mieszkaƒców
Górnego Karabachu.

A. Do zadaƒ powiatu nale˝y prowadzenie szkó∏ Êrednich, artystycznych i specjalnych.
B. Zezwolenia na póêniejsze zamykanie sklepów na warszawskiej Starówce udziela

prezydent miasta.

C. Jednoosobowym organem wykonawczym w gminie wiejskiej jest burmistrz.
D. Nadzór nad prowadzeniem domów pomocy spo∏ecznej na terenie Mazowsza sprawu-

je sejmik województwa.

E. Urz´dnikiem s∏u˝by cywilnej mo˝e byç osoba, która jest obywatelem polskim.
F. Administracj´ publicznà tworzà wszystkie instytucje i urz´dy, których zadaniem jest

zarzàdzanie ró˝nymi dziedzinami ˝ycia spo∏ecznego. 

500 km0250 250
500 km0

A. Cz∏onek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji nie mo˝e nale˝eç do partii politycznej. 

B. Trybuna∏ Stanu orzeka o zgodnoÊci ustaw z konstytucjà.

C. Bierne prawo wyborcze do senatu przys∏uguje osobom, które ukoƒczy∏y 18 lat.

D. Rzecznik Praw Obywatelskich wybierany jest przez sejm za zgodà senatu na 5-let-
nià kadencj´.

4
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Wiedza o spo∏eczeƒstwie. Poziom rozszerzony 
Próbna Matura z OPERONEM i „Gazetà Wyborczà”

Zadanie 9. (1 pkt)
Wymieƒ dwa przyk∏ady interwencji si∏ ONZ w celu utrzymania mi´dzynarodowego pokoju
i bezpieczeƒstwa. Podaj przyczyny interwencji.

– 

– 

Zadanie 10. (1 pkt) 
Nazwij zjawisko socjologiczne opisane przez Ann´ Politkowskà.
˚eby opowiedzieç mi o Êmierci z g∏odu, Ajszat musi przekrzykiwaç kobiety, które z g∏odu ju˝ nie panu-
jà nad sobà obrzucajàc si´ przekleƒstwami. Widz´ jak w t∏umie opluwajà jedni drugich – to gruêlicy.
NienawiÊç do Êwiata sprawia, ˝e chcà zaraziç tych, którzy jeszcze nie plujà krwià… Doszcz´tnie zni-
kajà wszelkie ludzkie uczucia, serca kamieniejà. Trudno nie zauwa˝yç, ze zosta∏y unicestwione wie-
kowe obyczaje Czeczeƒców – wdepta∏a je w ziemi´ wojna i g∏ód. 

Anna Politkowska, Druga wojna czeczeƒska, Kraków 2006, s. 35.

Zadanie 11. (1 pkt)
Podaj jeden przyk∏ad konstytucyjnych gwarancji niezawis∏oÊci s´dziowskiej.

Zadanie 12. (1 pkt)
WyjaÊnij, istnienie jakich partii politycznych jest zakazane przez Konstytucj´ RP na terytorium
Rzeczpospolitej. Wska˝ ich dwie cechy.

Zadanie 13. (1 pkt)
SpoÊród wymienionych wydarzeƒ wska˝ to, które chronologicznie jest pierwsze, i to, które jest ostat-
nie. W tabeli obok wydarzenia najwczeÊniejszego wpisz liczb´ 1, obok najpóêniejszego – liczb´ 5.

A. Przystàpienie Polski do Unii Europejskiej. 
B. Obj´cie funkcji prezydenta Federacji Rosyjskiej przez W∏adimira Putina.
C. Uzyskanie niepodleg∏oÊci przez ¸otw´. 
D. Wprowadzenie euro do obiegu w paƒstwach UE.
E. Powstanie Unii Europejskiej. 
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Próbna Matura z OPERONEM i „Gazetà Wyborczà”

Zadanie 14. (1 pkt)
Nazwij zjawisko przedstawione na rysunku.

Zadanie 15. (2 pkt)
Podaj nazwy ideologii opisanych poni˝ej.
A. Ideologia bez∏adu paƒstwowego. RzeczywistoÊcià spo∏ecznà jest tylko konkretna jednostka zdol-
na mocà swojej woli zanegowaç wszelkie regulacje i konwenanse spo∏eczne, a w szczególnoÊci te
okreÊlajàce stosunki podleg∏oÊci i podporzàdkowania mi´dzy ludêmi.

W∏adys∏aw Kulesza, Ideologie naszych czasów, Warszawa 1991, s. 117.

Odpowiedê: 

B. U podstawy tej myÊli politycznej leg∏a indywidualistyczna i racjonalistyczna koncepcja cz∏owie-
ka, Êwiadomego swych potrzeb twórcy w∏asnego losu, cz∏owieka wa˝niejszego od spo∏eczeƒstwa,
paƒstwa i w∏adzy. WÊród praw przypisanych jednostce znalaz∏o si´ prawo zdobywania w∏asnoÊci,
bo aktywnoÊç cz∏owieka korzystajàcego ze swobody czyni Êwiat lepszym. Cz∏owiek wi´cej umie,
wi´cej wie i wi´cej ma. Istnienie jest wi´c rozwojem.

W∏adys∏aw Kulesza, Ideologie naszych czasów, Warszawa 1991, s. 46–47.

Odpowiedê: 
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Cz´Êç II
Analiza êróde∏

Zadanie 16. (2 pkt)
Na podstawie tekstu wykonaj poni˝sze polecenia.
[…] faszyzm w puch rozbija ca∏y zespó∏ ideologii demokratycznych i odrzuca je bàdê to w ich teo-
retycznych przes∏ankach, bàdê to w ich zastosowaniach czy urzàdzeniach praktycznych. Faszyzm
przeczy temu, by liczba przez to tylko, ˝e jest liczbà, mog∏a kierowaç spo∏eczeƒstwami ludzkimi,
przeczy by liczba ta mog∏a rzàdziç poprzez odbywajàce si´ periodycznie obrady, stwierdza nieusu-
walnà a p∏odnà i dobroczynnà nierównoÊç ludzi, którzy nie mogà staç si´ równymi przez tak me-
chaniczny i zewn´trzny fakt, jakim jest powszechne prawo g∏osowania. Ustroje demokratyczne
mo˝na zdefiniowaç jako takie, w których daje si´ od czasu do czasu ludowi z∏udzenie, ˝e jest w∏ad-
cà, gdy faktycznie prawdziwà w∏adz´ dzier˝à inne si∏y, niejednokrotnie nieodpowiedzialne i utaj-
nione.

B. Mussolini, Doktryna faszyzmu, Poznaƒ 1992, s. 37.

16.1. WyjaÊnij dlaczego, zdaniem Mussoliniego, demokracja jest ustrojem niemo˝liwym
w praktyce. (1 pkt)

16.2. Wymieƒ dwie zasady demokracji, które podwa˝a Mussolini. (1 pkt)

Zadanie 17. (1 pkt)
Przeanalizuj tabele i wykonaj poni˝sze polecenie.
Tabela 1

*Pomini´to respondentów, którzy powiedzieli, ˝e nie pami´tajà, czy uczestniczyli w wyborach, lub
nie mieli wówczas ukoƒczonych 18 lat. 
** Ze wzgl´du na niewielkà liczb´ odpowiedzi „zdecydowanie tak” zsumowano je z odpowiedziami
raczej tak. 

Wiedza o spo∏eczeƒstwie. Poziom rozszerzony 
Próbna Matura z OPERONEM i „Gazetà Wyborczà”

7

Czy bra∏(a)
Pan(i) udzia∏
w wyborach
do Sejmu
i Senatu 25 IX
2005 roku?*

Czy ludzie tacy jak Pan(i) majà wp∏yw na sprawy kraju?

Tak** Raczej nie
Zdecydowanie

nie
Nie (∏àcznie)

Trudno
powiedzieç

W procentach

Tak 29 43 24 67 4

Nie 14 41 42 83 3
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Tabela 2

*Pomini´to respondentów, którzy powiedzieli, ˝e nie pami´tajà, czy uczestniczyli w wyborach, lub
nie mieli wówczas ukoƒczonych 18 lat. 
** Ze wzgl´du na niewielkà liczb´ odpowiedzi „zdecydowanie tak” zsumowano je z odpowiedziami
raczej tak. 

WyjaÊnij, jak przedstawia si´ zale˝noÊç mi´dzy udzia∏em Polaków w wyborach (do Sejmu i Se-
natu, w wyborach prezydenckich), a ocenà ich wp∏ywu na sytuacj´ w paƒstwie.

Zadanie 18. (1 pkt)
Na podstawie tekstu wykonaj poni˝sze polecenie.

Cechuje nas zatem postawa histeryczna (popadanie w skrajnoÊci, niecierpliwoÊç) i psychastenicz-
na (brak wiary we w∏asne si∏y), pobudliwoÊç emocjonalna, zmiennoÊç nastrojów, brak silnej woli
i konsekwencji, postawa roszczeniowa przy s∏abym poczuciu odpowiedzialnoÊci, egocentryzm, pry-
wata, lekcewa˝enie prawa. Cenimy wolnoÊç zw∏aszcza gdy jej brakuje, a gdy jà osiàgamy, nie
umiemy jej u˝ywaç; ferujemy jednostronne, emocjonalne oceny, wykazujemy kompleksy zaÊcianka
wobec Zachodu i wy˝szoÊç wobec Wschodu.

W. Roszkowski, Do horyzontu i z powrotem. Eseje o historii i wspó∏czesnoÊci, Warszawa 2000. 

Wypisz trzy wady Polaków, wymienione przez autora tekstu, które nie s∏u˝à budowaniu spo∏e-
czeƒstwa obywatelskiego w Polsce.

Zadanie 19. (3 pkt)
Na podstawie tekstu wykonaj poni˝sze polecenia. 
[…] Niska frekwencja wywo∏a∏a na Wyspach za˝artà dyskusj´, w koƒcu Anglia jest kolebkà demo-
kracji parlamentarnej. Jako remedium zaproponowano przymus chodzenia na wybory. Uczestnicy
sporu podzielili si´ na dwa obozy: wolnoÊciowy i obywatelski. WolnoÊciowy pomys∏ odrzuci∏ jako
sprzeczny w∏aÊnie z zasadà wolnoÊci jednostki, tak wa˝nà w demokracji brytyjskiej. Obywatelski
by∏ za, bo uwa˝a∏, ˝e pójÊcie do urn to obowiàzek obywateli, wzmacniajàcy demokracj´ i dajàcy

Czy bra∏(a)
Pan(i) udzia∏
w I turze wybo-
rów prezydenc-
kich 9 X 2005
roku?*

Czy ludzie tacy jak Pan(i) majà wp∏yw na sprawy kraju?

Tak** Raczej nie
Zdecydowanie

nie
Nie (∏àcznie)

Trudno
powiedzieç

W procentach

Tak 28 44 25 69 3

Nie 15 39 42 81 4
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silniejszà legitymizacj´ w∏adzy. PodkreÊla∏, ˝e przecie˝ nikt si´ nie buntuje przeciwko obowiàzko-
wi szkolnemu i ˝e nie chodzi o przymus g∏osowania, tylko obowiàzek stawienia si´ w lokalu wybor-
czym, a co wyborca zechce zrobiç z kartà do g∏osowania, to ju˝ jego sprawa i nikt si´ w to wtrà-
caç, oczywiÊcie, nie b´dzie. […]
Takimi argumentami obóz obywatelski zdoby∏ poparcie rzàdzàcej centrolewicy Blaira. Ju˝ w 2001 r. kilku
polityków Partii Pracy popar∏o projekt ustawy proponujàcej compulsory voting, czyli obowiàzkowy
udzia∏ w wyborach i umieszczanie na kartach wyborczych opcji „˝aden z kandydatów ani ˝adna z par-
tii tu figurujàcych mi nie odpowiada”. Ale projekt pozosta∏ projektem. Dwa lata póêniej brytyjska
g∏ówna komisja wyborcza orzek∏a, ˝e wprowadzenie obowiàzku wyborczego nie rozwiàzuje proble-
mu, bo powody apatii si´gajà g∏´biej. Obowiàzek wyborczy by∏by tylko zaklajstrowaniem problemu.
Niedawno ostry atak na compulsory voting przypuÊci∏ lider opozycyjnej partii konserwatywnej Da-
vid Cameron: g∏osowanie jest naszym prawem, nie wolno robiç z nieg∏osowania przest´pstwa. 
KonserwatyÊci wyÊmiewajà te˝ pakiet demokratyczny obozu obywatelskiego. Chce on – w ramach
pog∏´biania demokracji – nak∏adaç niewielkie grzywny na tych, którzy nie przyjdà do urn i nie
przedstawià organom wyborczym przekonujàcego usprawiedliwienia. Proponuje równie˝ bodêce
majàce zach´ciç do udzia∏u w wyborach: na przyk∏ad bezp∏atne kupony loteryjne, koszule, drobne
artyku∏y spo˝ywcze (jak dla honorowych dawców krwi). 
Pad∏a nawet propozycja, by przyjÊcie do lokalu wyborczego i oddanie g∏osu nagradzaç gotówkà!
Media zrobi∏y szybko symulacj´, z której wynika∏o, ˝e gdyby taka premia wynios∏a 10 funtów, po-
sz∏oby g∏osowaç 83 proc. uprawnionych, przy 20 funtach frekwencja skoczy∏aby do 91 proc.,
a przy 50 – do 120 proc. (ludzie g∏osowaliby wielokrotnie). Kosztowa∏oby to paƒstwo nawet do
2 mld funtów. Skàd je wziàç? Nie ma problemu – odpowiadajà zwolennicy pomys∏u – od sektora
prywatnego, któremu pozwoli si´ na dyskretne reklamy w lokalach wyborczych. Wizja zamiany
Êwi´ta demokracji w supermarket jak dotàd nie ma szerszego poparcia. Wi´ksze zainteresowanie
budzà mniej radykalne pomys∏y na odnow´ demokracji, takie jak dopuszczenie g∏osowania listem
pocztowym lub przez Internet, a nawet esemesem z telefonu komórkowego. […]
Prof. Irena Lipowicz, ambasador RP w Austrii w latach 2000–2004, nie przypomina sobie, by i tam
podnosi∏y si´ g∏osy sprzeciwu wobec obowiàzku wyborczego w Tyrolu czy gdzie indziej. – Ale w Pol-
sce obecne nastroje spo∏eczne nie sprzyjajà obowiàzkowi wyborczemu – dodaje Lipowicz […].
Ka˝dy przymus nak∏adany na Polaka automatycznie spotyka si´ z jego negatywnà reakcjà – mówi
dr Wojciech Jab∏oƒski, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego. […]
Publicysta i politolog dr Rafa∏ Matyja z Wy˝szej Szko∏y Biznesu w Nowym Sàczu przypomina, ˝e
w Polsce paƒstwo jest nielubiane i nieszanowane, a za socjalizmu naciska∏o obywateli, by uczest-
niczyli w pozorowanych wyborach. – To na d∏ugo przesàdza, ˝e odmowa udzia∏u w g∏osowaniu nie
jest traktowana jako ra˝àce uchybienie obywatelskie – mówi Matyja. Zaznacza, ˝e niska frekwen-
cja niekoniecznie oznacza niskà legitymizacj´ ustrojowà: – Czasami wysoki poziom mobilizacji jest
zagro˝eniem dla demokracji. W Polsce, przy bardzo du˝ej niech´ci do polityki, przymus wyborczy
móg∏by sk∏aniaç ludzi do g∏osowania na partie protestu. W tej sytuacji zamiast obowiàzku wybor-
czego Matyja widzia∏by prac´ edukacyjnà w szko∏ach i mediach (ale przedtem musia∏yby si´ i one
podciàgnàç) na rzecz rozwijania postaw obywatelskich. – Poziom ignorancji przeci´tnego absol-
wenta szko∏y Êredniej w sprawach polityki jest potworny, co oznacza niezrozumienie mechanizmów
demokratycznych – dodaje. […]

Adam Szostkiewicz, Mus nie dla nas, „Polityka” nr 41, 2007.

19.1. Wypisz Êrodki materialne, jakie zaproponowano w Anglii, aby zwi´kszyç frekwencj´
w wyborach. (1 pkt)

9
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19.2. Wymieƒ trzy kontrargumenty, jakie wysuni´to przeciwko wszystkim sposobom s∏u˝àcym
zwi´kszeniu frekwencji w wyborach. (1 pkt)

19.3. Wymieƒ trzy argumenty przytoczone w tekÊcie, które uniemo˝liwiajà wprowadzenie
w Polsce obowiàzku wyborczego. (1 pkt)

Zadanie 20. (2 pkt)
Po zapoznaniu si´ z danymi w tabeli wykonaj poni˝sze polecenia. 

CBOS, 2006 r. 

Jak okreÊli∏(a) by Pan(i)
nastawienie polityczne pro-
gramów informacyjnych
i publicystycznych 
telewizji:

Elektoraty partii politycznych

LPR PO PSL PiS Samo-
obrona

SLD-
-SdPL-
-PD-UP

Nieg∏o-
sujàcy

w procentach

TVP
Sprzyjajà one rzàdowi
i koalicji rzàdzàcej
Sprzyjajà one opozycji
Sà bezstronne

17
8
44

44
5
37

30
6
53

22
15
42

22
10
49

39
6
25

23
5
42

TVN
Sprzyjajà one rzàdowi
i koalicji rzàdzàcej
Sprzyjajà one opozycji
Sà bezstronne

10
9
29

2
16
68

24
19
39

3
44
46

9
18
56

8
27
55

3
12
58

Polsat
Sprzyjajà one rzàdowi
i koalicji rzàdzàcej
Sprzyjajà one opozycji
Sà bezstronne

12
0
52

1
9
65

12
8
56

4
21
58

5
0
61

11
14
42

5
7
51

10
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Próbna Matura z OPERONEM i „Gazetà Wyborczà”

20.1. Napisz, elektorat której partii opozycyjnej w sejmie V kadencji uzna∏ TVP za bezstronnà.
(1 pkt)

20.2. Napisz, którà z telewizji wyborcy wszystkich partii uznali za najbardziej bezstronnà,
a którà za najbardziej sprzyjajàcà w∏adzy. (1 pkt)

Zadanie 21. (1 pkt)
Na podstawie wykresu okreÊl stosunek Polaków do pracy Sejmu. Wymieƒ dwie przyczyny ta-
kiego stosunku Polaków do parlamentu. 

CBOS, 2007 r.
Odpowiedê: 
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Cz´Êç III
Zadanie rozszerzonej wypowiedzi

Zadanie 22. (20 pkt)

Temat I
Scharakteryzuj zagro˝enia dla demokracji w Polsce (omów przynajmniej siedem przyk∏adów zagro-
˝eƒ). Opisz dwie przyczyny s∏aboÊci systemu demokratycznego w Polsce (historycznà, ekonomicz-
nà). Wykorzystaj materia∏y êród∏owe zamieszczone w II cz´Êci arkusza.

Temat II
Przedstaw i scharakteryzuj wady i zalety demokracji poÊredniej (podaj przynajmniej po trzy przyk∏a-
dy), wykorzystaj w tym celu êród∏a zamieszczone w cz´Êci II.

Wybieram temat nr ..........................
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BRUDNOPIS (nie podlega ocenie)
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