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LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO  

Z JĘZYKA POLSKIEGO W SESJI WIOSENNEJ 2015 ROKU. 

 

I. LITERATURA  

1. Bohaterowie literaccy w poszukiwaniu szczęścia. Przedstaw sposoby dążenia do celu, 

analizując wybrane utwory z różnych epok. 

2. „Wędrówką  jest życie człowieka” – omów funkcje motywu wędrówki w wybranych 

utworach literackich. 

3. Portret uwodzicielki w utworach literackich z różnych epok. Omów zagadnienie w 

wybranych przez Ciebie utworach literackich. 

4. Obrzędy i obyczaje ludowe w literaturze. Omów sposoby ich przedstawiania i funkcje 

w wybranych utworach. 

5.  „Ostoja polskości” czy „świat zepsuty”? Literacki wizerunek szlachty w wybranych 

utworach różnych epok. 

6. Motyw snu i jego funkcje w utworze literackim. Porównaj różne wykorzystanie tego 

motywu w wybranych utworach XIX i XX wieku. 

7. Różne obrazy przyrody w literaturze. Przedstaw sposoby kreowania i funkcje w 

wybranych utworach. 

8. Wpływ biografii poety romantycznego na jego twórczość. Omów na wybranych 

przykładach. 

9. Młodzi buntownicy na przestrzeni epok. Omów na podstawie wybranych utworów z 

literatury polskiej i obcej. 

10. Literackie reinterpretacje mitów antycznych. Scharakteryzuj sposoby i cele tego 

literackiego zjawiska na wybranych przykładach. 

11. Literacki portret żony. Omów na   wybranych przykładach z literatury polskiej i obcej. 

12. Różne kreacje syna w literaturze. Omów na  wybranych przykładach z literatury 

polskiej i obcej. 

13. Literatura fantasy. Omów zjawisko na wybranych przykładach dzieł literackich. 

14. Władza – powołanie, zobowiązanie, zaszczyt, namiętność, pokusa. Zaprezentuj i oceń 

różne typy władzy, analizując  wybrane dzieła literackie. 

15. Pokora i bunt jako dominujące postawy wobec świata i Boga. Omów na przykładzie 

wybranych bohaterów literackich z różnych epok. 

16.  „Do kraju tego tęskno mi Panie” – nostalgia poetów pierwszej i drugiej emigracji 

wyrażona w utworach literackich. Omów, analizując wybrane przykłady. 
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17. Dramaty ludzkich decyzji. Omów problem na przykładzie literatury polskiej i obcej. 

18. Portrety dzieci w literaturze polskiej różnych epok Przedstaw zagadnienie  na 

wybranych przykładach tekstów literackich.  

19. „Młodzi przeciwko starym” – analizując wybrane  przykłady, ukaż konflikt pokoleń. 

20. Przedstaw motyw samotności człowieka w znanych ci  utworach literackich.  

21. Motyw polskiego emigranta, zesłańca w literaturze różnych epok. Omów na 

wybranych przykładach. 

22. Bohaterowie literaccy w poszukiwaniu sensu życia. Omów na przykładzie wybranych 

utworów.  

23. Motyw rycerza i rycerskiej walki . Przedstaw ujęcia na serio i parodystyczne, 

analizując wybrane dzieła literackie 

24. Kobieta -  matka w literaturze. Omów zagadnienie na wybranych przykładach. 

25. Różne kreacje bohatera romantycznego. Zaprezentuj zagadnienie na podstawie 

wybranych dzieł literackich. 

26. Trudne wybory moralne bohaterów literackich. Omów zagadnienie na podstawie 

wybranych dzieł literatury polskiej i obcej. 

27. Motyw władzy i różne portrety władców. Omów na podstawie wybranych przykładów 

literackich od starożytności do współczesności.  

28. Bohater romantyczny i jego kontynuacje w późniejszych epokach. Scharakteryzuj 

bohatera romantycznego i omów sposoby nawiązań literackich na wybranych 

przykładach. 

29. Literackie pary kochanków. Zaprezentuj zagadnienie na podstawie wybranych dzieł 

literatury polskiej i obcej. 

30. Różne oblicza miłości. Omów na wybranych przykładach dzieł literackich.  

31. Bohater tragiczny w literaturze. Omów zagadnienie, charakteryzując wybrane postacie 

literackie. 

32. Bohaterowie w habitach. Przedstaw sposób ich kreowania w wybranych utworach 

1iterackich. 

33. „Jest się takim jak miejsce, w którym się jest” (Z. Nałkowska).  Literackie portrety 

ludzi zdeterminowanych przez los, historię i otoczenie. 

34. Różne  kreacje kobiet w literaturze. Przedstaw zagadnienie, analizując wybrane 

przykłady.  



 3 

35. Wiara w utopce, strzygi, zmory i inne postacie nadprzyrodzone, czyli magiczne 

postrzeganie świata wśród śląskiej ludności. Omów na podstawie zapisanych w 

literaturze śląskiej podań legend i wierzeń. 

36. Przyjaźń jako wartość w życiu człowieka. Przedstaw swoje rozważania na przykładzie 

wybranych dzieł literackich. 

37. Rola tańca i jego wartość jako inspiracja dla artystów. Omów zagadnienie, analizując  

wybrane przykłady literackie. 

38. Literackie portrety ojców. Porównaj różne sposoby ich ukazania, analizując  wybrane 

teksty . 

39. Portrety samotników opisane na kartach literatury. Omów na wybranych przykładach. 

40. Wpływ sytuacji historycznej na losy polskich Żydów. Omów na wybranych 

przykładach dzieł literackich. 

41. Szaleństwo jako temat w literaturze. Omów jego funkcje na wybranych przykładach. 

42. Twórcza i destrukcyjna siła miłości w życiu człowieka. Omów na wybranych 

przykładach bohaterów literackich. 

43. Wpływ domu rodzinnego na kształcenie postaw moralnych. Omów na wybranych 

przykładach bohaterów literackich. 

44. Człowiek wobec sytuacji ekstremalnych. Omów na przykładzie literatury lagrowej 

 i łagrowej. 

45. Obrazy śmierci w literaturze. Omów ich funkcje na wybranych przykładach.  

46. Motyw sądu, procesu, śledztwa w literaturze. Zanalizuj temat na wybranych 

przykładach. 

47. Literatura wobec totalitaryzmu. Zaprezentuj problem na wybranych przykładach.  

48. Motyw samobójstwa i jego funkcja w literaturze. Rozwiń temat na wybranych 

przykładach. 

49. Refleksje na temat pojęcia człowieczeństwa w literaturze. Zaprezentuj temat na 

wybranych przykładach. 

50. Rola cierpienia w literaturze. Rozwiń temat na wybranych przykładach. 

51. Postać szatana w literaturze. Przedstaw i zinterpretuj sposób jego prezentowania, 

analizując wybrane przykłady. 

52. Mit dzieciństwa w literaturze. Omów problem, przedstawiając swoje refleksje o istocie 

literackich powrotów do lat minionych, na podstawie kilku wybranych utworów.  
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53. Parabola jako sposób prezentacji świata w literaturze XX wieku. Omów na wybranych 

przykładach literatury polskiej i obcej. 

54. Na wybranych przykładach przedstaw kreacje bohaterów, którzy doświadczyli 

okrucieństw II wojny światowej i próbują odbudować świat wartości. 

55. Systemy totalitarne i ich wpływ na osobowość człowieka. Omów zagadnienie na 

wybranych  przykładach z  literatury. 

56. Bohater jako bankrut życiowy. Omów zagadnienie na wybranych przykładach  

z literatury. 

57. Motyw winy i kary, jego funkcje w literaturze różnych epok. Omów na wybranych 

przykładach. 

58. Różne oblicza zdrady. Omów zagadnienie na wybranych przykładach dzieł literackich. 

59. Pakt z diabłem i jego skutki. Porównaj różne ujęcia tego motywu w literaturze. 

60. Obrazy trójkątów miłosnych w literaturze. Porównaj różne ich ujęcia w kontekście 

obyczajowości i etyki epok, z których pochodzą.  

61. Obraz rodziny utrwalony w literaturze różnych epok. Przeanalizuj wybrane utwory.  

62. Małżeńskie dramaty w wybranych utworach literackich. Przeanalizuj problem na 

wybranych przykładach z różnych epok literackich. 

63. Idealiści i marzyciele w literaturze polskiej. Scharakteryzuj sposoby kreowania takich 

bohaterów w utworach z różnych epok. 

64.  Przedstaw historię jako temat literacki i skomentuj jego różnorodne funkcje w 

utworach z różnych epok. 

65. Zjawy, duchy, sny i wizje. Omów, jaką funkcję pełnią one w wybranych przez Ciebie 

utworach literackich. 

II. ZWIĄZKI  LITERATURY Z INNYMI  DZIEDZINAMI  SZTUKI 

 

1. Dwory i dworki szlacheckie w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Omów temat 

analizując celowo dobrane dzieła.  

2. „ Ku pokrzepieniu serc”. Analizując wybrane przykłady dzieł literackich i malarskich,  

wyjaśnij, jak tę ideę realizowała polska sztuka XIX wieku. 

3. Katastroficzne wizje i obrazy zagłady w dziełach literackich i filmowych. Analiza 

wybranych dzieł.  
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4. Inspiracje antyczne w kulturze. Scharakteryzuj je, analizując wybrane dzieła literackie 

i inne (np. malarskie, rzeźbiarskie, architektoniczne). 

5. Motyw cierpienia narodu w literaturze i  innych dziedzinach sztuki. Omów temat na 

przykładach wybranych dzieł.  

6. Motyw pojedynku. Przedstaw różne jego ujęcia, analizując najciekawsze, Twoim 

zdaniem, realizacje literackie i filmowe.  

7. Jak artyści przedstawiali Boga w różnych epokach? Porównaj wybrane koncepcje na 

podstawie wybranych dzieł literackich i innych dziedzin sztuki. 

8. Motyw wierności i zdrady w wybranych utworach literackich i filmach. Omów 

analizując wybrane przykłady. 

9. Góry jako źródło inspiracji artystycznej. Przedstaw na wybranych przykładach 

literatury i innych dziedzin sztuki. 

10. Funkcje brzydoty w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Przeanalizuj wybrane 

dzieła.  

11. Wizerunek kobiety w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Przedstaw sposoby 

kreowania postaci i ich funkcje w wybranych dziełach. 

12. Filmy Andrzeja Wajdy jako interpretacje literatury polskiej. Omów wybrane 

przykłady dzieł. 

13. Artystyczne interpretacje powstań narodowych w literaturze i malarstwie.  

Omów zagadnienie, dokonując analizy porównawczej wybranych dzieł. 

14. Motyw tańca śmierci ( danse macabre ) w literaturze i malarstwie. Przedstaw jego 

najciekawsze realizacje. 

15. Analizując wybrane przykłady, omów rolę inspiracji antykiem w literaturze i innych 

dziedzinach sztuki. 

16. Historie mityczne jako inspiracje dla literatury i sztuki. Omów na wybranych 

przykładach dzieł literackich i innych dziedzin sztuki. 

17. Cztery pory roku jako motyw w literaturze i innych dziedzinach sztuki.  

Omów zagadnienie na wybranych przykładach dzieł. 

18. Totalitaryzm w literaturze i filmie. Omów zjawisko na podstawie wybranych dzieł. 

19. Różne ujęcia motywu Sądu Ostatecznego w literaturze i innych dziedzinach sztuki. 

Zaprezentuj zagadnienie, analizując wybrane przykłady. 

20. Analizując wybrane przykłady, omów rolę inspiracji biblijnych w literaturze oraz 

innych dziełach kultury. 
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21. Na podstawie wybranych tekstów kultury zaprezentuj motyw Maryjny w literaturze i 

innych dziedzinach sztuki. 

22. Rola Boga i bogów w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Omów zagadnienie na 

wybranych przykładach. 

23. Rola szatana w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Omów na wybranych 

przykładach. 

24. Artystyczne ujęcia macierzyństwa w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Przedstaw 

na wybranych przykładach. 

25.  Brzydota w literaturze i innych dziedzinach sztuki – przekora, nowa estetyka czy 

moda. Odpowiedz, analizując wybrane przykłady. 

26. Dokonując analizy wybranych dzieł, przedstaw sposoby kreowania obrazu natury 

 w poezji i malarstwie.  

27. Różne oblicza rewolucji w literaturze i innych sztukach (malarstwie, filmie).  

Omów zagadnienie, dokonując analizy porównawczej wybranych dzieł. 

28. Ekspresjonizm. Omów funkcjonowanie tego kierunku w literaturze i innych 

dziedzinach sztuki.  

29. Impresjonizm w literaturze i malarstwie przełomu XIX i XX wieku. Omów 

zagadnienie na wybranych przykładach. 

30. Historia w literaturze i malarstwie. Omów temat na przykładzie różnych tekstów 

kultury. 

 III. JĘZYK  

1. Analiza językowa i kulturowa przysłów polskich. Omów na zebranym materiale  

z wybranych dzieł literackich 

2. Na przykładach z literatury współczesnej, scharakteryzuj różne typy stylizacji 

językowej i ich funkcje.  

3. Funkcja stylizacji biblijnych w utworach literackich z różnych epok. 

 Omów zagadnienia na wybranych przykładach. 

4. Funkcje środków stylistycznych w poezji. Scharakteryzuj zjawisko na wybranych 

przykładach z dwóch epok. 

5. Stylizacja gwarowa w wybranych tekstach literackich. Omów zjawisko na podstawie 

wybranych dzieł. 

6. Język w służbie satyry dawniej i dziś. Omów zagadnienie na wybranych przykładach. 

7. Neologizmy, ich typy i funkcje stylistyczne. Omów zjawisko, analizując słownictwo 

wybranych dziedzin życia 
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8. Kolokwializmy w literaturze i ich funkcje. Przedstaw zagadnienie na wybranych 

przykładach. 

9. Funkcje stylizacji modlitewnych w literaturze. Omów na wybranych przykładach. 

10. Bazując na wybranych przykładach  reklam, oceń na czym polega fenomen języka 

reklamy. 

11. Dokonując analizy języka piosenek, zrekonstruuj obraz świata lub/i światopogląd 

przez nie kreowany. 

12. Język wybranych bohaterów literackich. Omów cechy ujawniające ich przynależność 

środowiskową i charakter. 

13. Jak w polszczyźnie odzwierciedla się kultura naszych przodków? Analiza 

zgromadzonego materiału językowego. 

14. Żart językowy i jego funkcje we fraszce, komedii i innych gatunkach literackich. 

Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach. 

15. Język sprawozdawców sportowych wobec norm językowych. Zanalizuj problem na 

zebranym materiale. 

16. Zapożyczenia we współczesnej polszczyźnie. Na wybranych przykładach omów 

przyczyny zjawiska i oceń zasadność stosowania zapożyczeń z języka angielskiego 

i/lub innych języków obcych. 

17. Język w domu, pracy, szkole – ta sama czy inna polszczyzna? Scharakteryzuj jej 

odmiany i funkcje, analizując konkretne przykłady. 

18. Analizując przykłady wybranych utworów dawnych i współczesnych, przedstaw 

rodzaje komizmu językowego i omów jego funkcje. 

19. Język Twoich rówieśników –  scharakteryzuj tę odmianę polszczyzny na podstawie 

analizy zgromadzonego materiału językowego.  

20. Język jako instrument walki o władzę. Omów temat, analizując wybrane materiały 

wyborcze. 

21.  Nazwy miejscowe Twojego regionu. Zanalizuj na wybranych przykładach. 

22. Język Twojego regionu. Na wybranych przykładach zaprezentuj bogactwo cech 

gwary, którą się posługujesz.  

23. Oceń poprawność językową wybranych tekstów prasowych. Scharakteryzuj kryteria, 

którymi się posłużyłeś. 

24. Język esemesowo-internetowy. Scharakteryzuj tę odmianę polszczyzny, 

wykorzystując zgromadzone przez siebie przykłady. 

25. Błędy językowe w prasie lokalnej. Omów, analizując na zebrany materiał. 
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