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Część I – rozumienie pisanego tekstu 
 
     Przeczytaj uważnie tekst, a następnie wykonaj zadania umieszczone pod nim. Odpowiadaj 
tylko na podstawie tekstu i tylko własnymi słowami – chyba,               że w zadaniu polecono 
inaczej. Udzielaj tylu odpowiedzi, o ile jesteś proszona/y. W zadaniach zamkniętych wybierz 
tylko jedną z zaproponowanych odpowiedzi. 
 
 
 

Pojęcie roli społecznej 
 
1.  Badając stosunki społeczne, zauważamy, że kiedy jednostka jest partnerem                       
w stosunkach społecznych z pewną liczbą innych jednostek, stosunki te są 
zwykle zintegrowane. Niektóre ze stosunków społecznych jednostki nie mają                ze 
sobą żadnego związku, podczas gdy inne są nawet w konflikcie. Aby szereg stosunków 
społecznych został zintegrowany, niezbędna jest współpraca nie tylko między jednostką 
każdym z jej partnerów, lecz również sprawy między tymi partnerami. Kiedy taka współpraca 
istnieje i stosunki społeczne między jednostką  a niektórymi z jej partnerów są zintegrowane, 
ogół tych stosunków tworzy system społeczny. 

Taki system społeczny zakłada przede wszystkim, że sama jednostka -                     - 
gospodarz, gospodyni, gość, ojciec, dziecko, uczeń w szkole, kupiec, przedsiębiorca 
przemysłowy, profesor, dowódca na wojnie -jest rozpoznawana                                i dodatnio 
wartościowana przez wszystkich partnerów, którzy mają z nią pod danym względem 
współpracować - przez gości, gospodarzy oraz innych gości, przez dzieci, dorosłych 
członków rodziny, nauczycieli, sprzedawców, kupujących, robotników, studentów czy 
żołnierzy. Wszyscy ci współpracujący ze sobą partnerzy tworzą to, co będziemy nazywali 
kręgiem społecznym, którego ośrodkiem jest jednostka. Od niej z kolei oczekuje się, że 
będzie pozytywnie wartościować swoich partnerów. 
2. Ta osoba ma określone obowiązki, których wypełniania oczekują od niej uczestnicy jej 
kręgu społecznego. Nie może ona jednak właściwie wypełniać swych obowiązków, jeżeli oni 
nie wypełniają w stosunku do niej swoich (...).                  W rezultacie ludzie składający się 
na jej krąg społeczny podejmują wspólnie za-dania robienia dla niej wszystkiego, czego 
wymagają normy społeczne. (...) Można powiedzieć, że przyznają jej oni określone prawa i 
bronią ich, stosując pozytywne lub negatywne sankcje w stosunku do postępowania każdego 
członka kręgu. (...) 
3.   Możliwość uczestnictwa tej samej jednostki w wielu różnych stosunkach społecznych z 
różnymi ludźmi przyciągnęła uwagę tych socjologów                             i psychologów 
społecznych, którzy odnosili się krytycznie do starej doktryny, według której wyjaśnienia 
życia społecznego jednostki należy szukać                        w „naturze ludzkiej", interakcja zaś 
jednostek ludzkich jest zależna od ich rzeczywistej istoty jako bytów biologicznych, 
biopsychicznych                                lub psychicznych. Ponieważ koncepcje dotyczące tej 
istoty uległy zmianie                        i prawdziwości żadnej z nich nie można było dowieść, 
były to niewątpliwie koncepcje metafizyczne, a nie naukowe. 
4.   Studia nad rzeczywistymi stosunkami społecznymi doprowadziły niektórych myślicieli 
XX wieku do wniosku, że interakcja między jednostkami ludzkimi zależy nie od tego, czym 
te jednostki „są w rzeczywistości", lecz - mówiąc najprościej - od tego, za co uważają ją same 
siebie oraz innych ludzi. Wniosek ten pozbawił naukowego sensu metafizyczne spory na 
temat „prawdziwej istoty" człowieka. 

Jako znak rozpoznawczy tego nowego podejścia zaczęto stosować termin „rola", 
pochodzący z teatru. W przypadku roli teatralnej aktor zjawia się                      i zachowuje 
wobec innych w określony sposób, zaś inni aktorzy robią to samo                       w stosunku 
do niego, jak gdyby byli osobami wymyślonymi przez dramaturgów. Od czasów Szekspira 
dramaturdzy i aktorzy dostrzegali zawsze analogię między teatrem i światem społecznym nie 
tylko w tym oczywistym sensie, że sztuka teatralna naśladuje w jakimś stopniu życie 
społeczne, lecz również w tym sensie, że ono samo jest podobne do teatru. (...) 
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5.   Przede wszystkim każda rola teatralna obejmuje interakcję pomiędzy grającym rolę 
aktorem oraz innymi aktorami. Nikt nie może sam zagrać roli Hamleta. Musi  być krąg innych 
aktorów i aktorek, grających rolę Królowej, Króla, Horacja, Ofelii, Poloniusza i 
akceptujących go jako wykonawcę roli Hamleta. To samo stosuje się do każdej innej roli, 
wykonywanej przez aktora lub aktorkę, która bierze udział w sztuce. Chociaż Hamlet jest 
osobą centralną               i najważniejszą, której rola jest główną rolą dramatu, niemniej 
jednak                            w jakimś momencie przedstawienia każda z mniej ważnych osób, 
zjawiających się  na scenie, staje się, choćby na chwilę tylko, pomniejszym ośrodkiem uwagi. 

6.   Jeżeli badając role społeczne, weźmiemy pod uwagę ten aspekt ról teatralnych,  to w 
każdej roli społecznej odnajdziemy krąg społeczny, w którym jednostka tę rolę wykonuje, tj. 
zespól osób działających, które akceptują                    ją i z nią współpracują. Jeżeli takiego 
kręgu nie ma, jednostka nie może wykonywać swej roli, chociaż może wyobrażać sobie, że to 
robi,                               na podobieństwo obdarzonego bujną wyobraźnią dziecka, 
identyfikującego się                                  w marzeniach z osobą, jaką chciałoby być, lub 
chorego umysłowo, wierzącego, że jest jakimś wielkim bohaterem. 
7.   Drugie ważne podobieństwo wypływa stąd, że skoro dramat jest utworem literackim, 
stworzonym przez autora w tym celu, aby był odtwarzany gestem                  i słowem na 
scenie, każda rola teatralna podlega wzorom kulturowym; każdy odtwarzający ją aktor musi 
najpierw nauczyć się wzoru z dzieła autora i później się go trzymać. Osoba aktora grającego 
Hamleta, jego powierzchowność, symbole pozycji księcia duńskiego, cały jego charakter, 
mają być zgodne                    z pewnymi sprawdzianami. Cokolwiek mówi on i robi jako 
Hamlet, musi odpowiadać określonym normom. Taka zgodność stanowi jego obowiązek jako 
artysty, gdyż bez niej nie byłoby możliwe estetycznie właściwe przedstawienie dramatu w 
zaplanowanej pierwotnie formie. (...) 
8.   Tu znowu pojawia się ważna analogia między rolą teatralną i rolą społeczną. Role 
społeczne także podległe są wzorom kulturowym; od wykonujących                je jednostek 
oczekuje się, że nauczą się wzorów i będą się do nich stosować. Każdy gospodarz znajdujący 
się w procesie interakcji, każdy ojciec                         w stosunkach ze swymi dziećmi, każde 
dziecko w stosunkach interakcji                    z rodzicami, każdy kupiec, organizator 
przemysłu, profesor czy dowódca wojskowy jest definiowany i oceniany zgodnie z pewnymi 
sprawdzianami,                               a jego obowiązkiem jest działanie zgodne z określonymi 
normami. Nie może             on właściwie wykonywać swej roli, jeżeli osoby uczestniczące w 
jego kręgu nie nauczyły się przestrzegać pewnych wzorów kulturowych. 
9.   Zachodzi, oczywiście, zasadnicza różnica między wzorami kulturowymi,              do 
jakich ma się stosować aktor teatralny, a wzorami obowiązującymi wykonawców ról 
społecznych. Zadaniem aktora teatralnego jest odtworzenie wraz z innymi aktorami 
oryginalnego utworu estetycznego, pochodzącego                  od dramaturga, zgodnie  ze 
sprawdzianami i normami sztuki dramatycznej. (...) Zadaniem uczestnika życia zbiorowego 
wykonującego rolę społeczną razem                 ze współpracującymi z nim ludźmi jest 
natomiast zastosowanie pewnych sprawdzianów moralnych, według których jednostki ludzkie 
mają być oceniane przez innych, i dostosowanie się do pewnych norm moralnych, według 
których ich działania mają odpowiadać oczekiwaniom innych jednostek. 
10. (...) zauważalne jest trzecie pouczające podobieństwo między rolami teatralnymi  i rolami 
społecznymi. Przyglądając się historii przedstawień teatralnych, stwierdzamy, że 
poszczególni aktorzy rzadko grają stworzoną przez dramaturga rolę dokładnie  w taki sam 
sposób. Na przykład w ciągu ostatnich dwóch stuleci aktorzy grający najbardziej znane role 
szekspirowskie wprowadzili do nich wiele innowacji. (...) Znaczenie owych różnic bywało 
przedmiotem gorących dyskusji między krytykami, między aktorami i kry-tykami oraz 
między aktorami i widzami. 

Podobnie, badając porównawczo sposoby wykonywania przez poszczególne jednostki ról 
społecznych, mających być w zgodzie z tym samym wzorem kulturowym, stwierdzamy, że 
również tutaj różnice są wyraźne. Na przykład, kiedy jedna z moich klas badała role 
studentów na amerykańskim uniwersytecie i porównała zachowanie się czterystu jednostek, 
okazało się, że ich udział                 w życiu uczelni był w każdym wypadku inny. Niektórzy 
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psychologowie utrzymują, że każda świadoma i czynna jednostka ludzka różni                                 
się osobowościowo od każdej innej, częściowo od urodzenia, częściowo                  w 
rezultacie wpływów środowiskowych. (...) 
11. Ze względu na uderzające analogie między funkcją aktora teatralnego                    i 
funkcją jednostki, która współpracuje z pewną liczbą partnerów w stosunkach społecznych, 
czujemy się uprawnieni do zachowania terminu rola społeczna                    i stosowania go w 
porównawczych badaniach systemu stosunków społecznych, w których jednostka jest 
postacią centralną. 
 
 
                   Florian Znaniecki, Pojęcie roli społecznej, przeł. Jerzy Szacki,  [w:] Jerzy Szacki,    
Florian Znaniecki, Warszawa 1986, s. 309-319 
 
 
 
 
 
 
 
Zadania do tekstu      Pojęcie roli społecznej 
 
Zadanie 1. (0-1p) 
Wybierz  poprawną odpowiedź. F. Znaniecki wyróżnia niektóre sformułowania rozstrzelonym 
drukiem (np. system społeczny-akapit l.,                                   obowiązki - akapit 2.), aby: 
a) wyróżnić najważniejsze pojęcia w tekście; zwrócić na nie uwagę czytelnika; 

  b) wyróżnić pojęcia, które pojawiają się w ostatnim, podsumowującym akapicie tekstu; 
c) zwrócić uwagę czytelnika na te pojęcia, których znaczenia nie jest pewien;  
d) wyróżnić pojęcia, których używa w zupełnie innym znaczeniu, niż jest powszechnie 

przyjęte. 
Zadanie 2. (0-2p) 

Wymień dwa warunki funkcjonowania systemu społecznego. (akapit 1.) 

 
Zadanie 3. (0-2p) 
Autor wymienia różne role społeczne, np. gospodarz, profesor, przedsiębiorca przemysłowy, 
gość. W jakim celu stosuje tę wyliczankę ? Co chce przez to pokazać? (akapit 1.) 

Zadanie 4. (0-2p.) 
Jakie warunki muszą być spełnione, aby powstał krąg społeczny? (akapit l.) 

Zadanie 5. (0-1p) 
Jeżeli dana jednostka chce wypełniać swoje obowiązki, które wiążą się z jej rolą społeczną, 
jaki warunek musi być spełniony? (akapit 2.) 

Zadanie 6. (0-1p) 
Autor zaznacza swój krytyczny stosunek do pewnej doktryny dotyczącej interakcji między 
ludźmi. Jak ją określa, aby zaznaczyć dystans do niej?             (akapit 4.) 

Zadanie 7. (0-2p) 
Autor ujmuje w cudzysłów wyrażenie „prawdziwa istota" człowieka (akapit 4.). Dlaczego? 
Wytłumacz sens tego zabiegu. 

Zadanie 8. (0-1p) 
 
Na czym polega analogia między teatrem a życiem społecznym? (akapit 4.) 
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Zadanie 9. (0-4p.) 
Opisz w kilku zdaniach (najwyżej czterech) relacje, jakie zachodzą 
pomiędzy akapitem 5 i 6. 

 

 

Zadanie 10. (0-1p) 
Kiedy osobę odgrywającą jakąś rolę społeczną można przyrównać do dziecka obdarzonego 
bujną wyobraźnią lub do chorego umysłowo? (akapit 6.) 

Zadanie 11. (0-2p) 
Wskaż poprawną odpowiedź i krótko ją uzasadnij. Stosunek między akapitem 7. i 8. jest  
podobny do stosunku między: 
a) akapitem l. i 2.;                
b) akapitem 5. i 6.; 
c) akapitem 2. i 4.;                
d) akapitem 3. i 4. 

Zadanie 12. (0-1p) 
Na czym polega związek między tytułem tekstu a ostatnim akapitem? 
 

 

 

 

 

Część II - pisanie własnego tekstu w związku z tekstem literackim zamieszczonym w 
arkuszu.  

Napisz wypracowanie nie krótsze niż dwie strony (około 250 słów). 

 

Temat: Analizując fragment Króla Edypa Sofoklesa, treść całej tragedii 
oraz   tebański    mit   o Labdakidach,  udowodnij,  że Edyp jest bohaterem 
tragicznym. 

KRÓL EDYP 

Wchodzi Tyrezjasz prowadzony przez dziecko. Towarzyszą im dwaj słudzy Edypa. 

Edyp 
O Tyrezjaszu, co sprawy przenikasz 
Jasne i tajne, na ziemi i niebie! 
Chociaż ty ślepym, nic uszło twej wiedzy, 
Jako choruje gród ten, przeto w tobie 
Upatrzyliśmy zbawcę i lekarza. 
Bo Febus, jak ci już może donieśli. 
Po wieściach naszych tę wróżbę obwieścił, 
Że wyzwolenie li wtedy nastąpi, 
Skoro odkrywczy morderców Lajosa 
Na śmierć ich albo wygnanie skażemy. 
Ty przeto, lotu ptaków nie niechając 
Ni innych środków twej wróżbiarskiej sztuki, 
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Siebie i miasto, ratuj mą osobę, 
I zbaw nas z wszelkiej zakały tej zbrodni. 
W tobie nadzieja: kto, czym tylko może, 
Wesprze bliźniego, spełni dzieło boże. 

Tyrezjasz 
Biada, o biada tej wiedzy, co szkodę 
Niesie wiedzącym; znam ja to zbyt dobrze 
I pomny na to nie byłbym tu stanął. 

Edyp 
W czym powód, żeś tu przybył po niewoli? 

Tyrezjasz 
Puść mnie do domu; bo łacniej co twoje, 
l ja co moje zniosę, gdy usłuchasz. 

Edyp 
Miastu, któregoś dzieckiem, służyć 
radą 
Jest obowiązkiem miłości i prawa. 

Tyrezjasz 
Widzę, że słowa niekoniecznie w porę 
Tyś wyrzekł; obym ja równie nie zbłądził. 

Chór 
Na bogów, widząc nie ukrywaj światła, 
Przecież my wszyscy na klęczkach błagamy. 

Tyrezjasz 
Wy wszyscy w błędzie. Ja nigdy złych rzeczy 
Moich, by nie rzec... twoich, nie wyjawię. 

Edyp 
Więc wiedząc, zmilkniesz? czyż myślisz, człowieku. 
Miasto to zdradzić i zniszczyć ze szczętem? 

Tyrezjasz 
Ani ja ciebie, ni siebie nie zmartwię. 
Próżno mnie kusisz, nie rzeknę już słowa. 

 

Edyp 
Ze złych najgorszy - bo nawet byś skałę 
Obruszył - wiecznie więc milczeć zamierzasz 
ł niewzruszony tak wytrwać do końca? 

Tyrezjasz 
Upór mój ganisz. a w sobie nie widząc 
Obłędów gniewał, nade mną się znęcasz. 

Edyp 
Któż by na takie nie uniósł się słowa. 
Którymi nasze znieważasz ty miasto? 

Tyrezjasz 
Zejdzie to samo, choć milcząc się zaprę. 

Edyp 
Przeto co zejdzie, winieneś nam jawić. 
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Tyrezjasz 
Nic już nie rzeknę. Ty zaś, jeśli wola. 
Choćby najdzikszą wybuchnij wściekłością. 

Edyp 
A więc wypowiem, co mi w błyskach gniewu 
Już świta, wiedz ty, iż w moim mniemaniu 
Tyś ową zbrodnię podżegł i zgotował 
Aż po sam zamach; a nie byłbyś ślepym, 
To i za czyny bym ciebie winował. 

Tyrezjasz 
Doprawdy? a więc powiem ci, byś odtąd 
Twego wyroku pilnując, unikał 
Wszelkiej i ze mną, i z tymi rozmowy. 
Jako ten, który pokalał tę ziemię. 

Edyp 
Jakie bezczelne wyrzucasz ty słowa? 
I gdzież zamyślasz przed srogą ujść karą? 

Tyrezjasz 
Uszedłem, prawda jest siłą w mej duszy. 

Edyp 
Gdzieś ty ją nabył? Chyba nie z twej sztuki. 

Tyrezjasz 
Od ciebie. Tyś mnie zmusił do mówienia. 

Edyp 
Czego? Mów jeszcze, abym się pouczył. 

Tyrezjasz 
Czyś nie rozumiał, czy tylko mnie kusisz? 
 
Edyp 
Nie  wszystko jasnym; więc powtórz raz jeszcze. 

 

Tyrezjasz 
Którego szukasz, ty jesteś mordercą. 

 
 

Sofokles, Król  Edyp. przekł. Kazimierz Morawski., Państwowy Instytut Wydawniczy, 
Warszawa 1973, s. 16-19. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


