
LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO 

 Z JĘZYKA POLSKIEGO W SESJI WIOSENNEJ 2014  

 

I.  LITERATURA 
 

1. Antyczna i Szekspirowska koncepcja losów ludzkich. Porównaj, zestawiając wybrane 

utwory. 

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

1iterackich. 

3. Człowiek walczący ze złem – ukaż problem, charakteryzując wybrane postacie literackie  

z utworów o tematyce związanej z II wojną światową. 

4. Co o wpływie cierpienia na osobowość człowieka mówi literatura różnych epok? 

 Odpowiadając   na pytanie, odwołaj się do wybranych utworów. 

5. Co o wpływie miłości na  osobowość człowieka mówi literatura? Odpowiedz na pytanie, 

odwołując się do literatury wybranych epok. 

6. Dokument i parabola jako dwa sposoby przedstawiania rzeczywistości w dziełach 

współczesnych twórców. Omów problem na wybranych przykładach. 

7. Dialog z tradycją w poezji współczesnej. Omów na wybranych przykładach dzieł. 

8. Historia jako element akcji utworu. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach 

literackich różnych epok. 

9. Humanizm jako prąd umysłowy i postawa wobec świata. Omów problem na przykładach   

            tekstów różnych epok. 

10. Idealiści i marzyciele jako bohaterowie literaccy. Przedstaw ich kreacje na wybranych 

przykładach. 

11. Krajobraz jako motyw literacki – przedstaw jego funkcjonowanie w dziełach literackich 

wybranych pisarzy. 

12. Kreacje rycerzy na przestrzeni epok. Omów temat, odwołując się do wybranych utworów  

literackich. 

13. Lekarz jako bohater literacki. Scharakteryzuj różne portrety i omów funkcje tego typu 

postaci  w wybranych tekstach literackich. 

14. Literackie portrety ludzi szczęśliwych w literaturze polskiej i obcej. Rozwiń na wybranych 

przykładach. 

15. Literatura science fiction, jej rozrywkowy, naukowy i filozoficzny charakter. Scharakteryzuj 

ją i przedstaw swój na nią pogląd w oparciu o utwory literatury współczesnej. 

16. Literatura faktu. Analiza i interpretacja tego zjawiska kulturowego XX wieku na wybranych 

przykładach. 



17. Literackie portrety młodych. Scharakteryzuj je, odwołując się do analizy wybranych 

utworów literackich. 

18. Literackie kreacje par małżeńskich . Rozwiń temat , wykorzystując wybrane utwory. 

19. Młodość i kariera. Przedstaw kreacje bohaterów utworów literackich różnych epok. 

20. Motyw rozstania w literaturze. Przedstaw jego funkcjonowanie w utworach literackich  

XIX i XX wieku. 

21. Motyw pielgrzyma w literaturze. Rozważ zagadnienie, odwołując się do wybranych 

przykładów. 

22. Motywy czarnoleskie w poezji polskiej XIX i XX wieku. Zaprezentuj różnorodność ujęcia,   

           odwołując się do wybranych przykładów. 

23. Motyw tańca w literaturze – porównaj jego funkcje na przykładzie wybranych utworów. 

24. Motyw kobiety demonicznej – przedstaw problem na podstawie wybranych tekstów 

literackich różnych epok. 

25. Miniatury poetyckie w  różnych epokach literackich - ich oryginalność i poetyka. 

 Omów na wybranych przykładach. 

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

literackich jako zjawisko charakterystyczne dla różnego rodzaju przełomów w kulturze. 

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

28. Metropolie realistów i naturalistów. Przedstaw rolę, jaką odgrywa miasto w powieściach 

wielkich twórców tych dwóch nurtów. 

29. Motywy średniowieczne w literaturze fantasy. Zaprezentuj temat w oparciu o wybrane 

dzieła. 

30. Na wybranych przykładach tekstów literackich przedstaw, jak młodość determinuje  

życie bohatera literackiego.  

31. Na wybranych przykładach literackich omów problem relacji między ojcami i synami.  

32. Na wybranych przykładach omów zjawisko przenikania się świata realnego i fantastycznego 

w utworach  literackich. 

33. Na podstawie wybranych tekstów literackich scharakteryzuj sposób funkcjonowania  

w polskiej literaturze motywu dworku szlacheckiego. 

34. Omów różne obrazy piekła w literaturze, odwołując się do wybranych dzieł literackich. 

35. Oblicze władcy. Przedstaw sposoby funkcjonowanie tego motywu w literaturze. 

 

36. Od eposu heroicznego do epopei romantycznej. Przedstaw cechy i ewolucję gatunku 

analizując wybrane przykłady. 

 



 

37. Omów cechy gatunkowe bajki i wskaż funkcje, jakie ona spełniała.  

Odwołaj się do przykładów z wybranych epok. 

38. Omów przyczyny strachu i rolę tego uczucia w życiu bohaterów literackich. Wykorzystaj       

wybrane utwory. 

39. Przemiana wewnętrzna jako motyw określający osobowość bohatera literackiego. Omów na 

wybranych przykładach. 

40. Portrety kobiet, bohaterek w utworach różnych epok. Scharakteryzuj i oceń sposoby ich 

przedstawiania.  

41. Porównaj różne wizje młodości i dojrzewania w utworach literatury polskiej i obcej. 

Wykorzystaj interesujące cię utwory. 

42. Porównaj różne sposoby funkcjonowania motywu winy i kary w literaturze. Omów problem 

na  wybranych przykładach. 

43. Portrety Żydów polskich w literaturze. Przedstaw różnorodność ujęcia postaci w wybranych 

dziełach. 

44. Pary bohaterów literackich. Omów sposób ich przedstawiania i funkcje, odwołując się  

do wybranych przykładów. 

45. Praca jako wartość uszlachetniająca i degradująca człowieka. Przedstaw zagadnienie  

na podstawie analizy wybranych utworów literackich. 

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

47. Przedstaw motyw szaleństwa z miłości w utworach literackich z różnych epok. 

48. Portret matki w literaturze. Omów zagadnienie na wybranych przykładach. 

49. Psychika zbrodniarza jako temat literacki. Omów zagadnienie na wybranych przykładach. 

50. Porównaj sposoby ukazywania ułomności ludzkiej natury w komediach różnych epok. 

Odwołaj   się do wybranych przykładów. 

51. Racjonaliści i szaleńcy na kartach literatury. Omów na wybranych przykładach literackich. 

52. Raj, Eden, Arkadia – omów motyw miejsc szczęśliwych, odwołując się do wybranych 

przykładów literackich. 

53. Samotny wśród tłumu. Z literatury polskiej i obcej wybierz i scharakteryzuj bohaterów, 

którzy żyją poza   zbiorowością. Określ przyczyny ich wyobcowania. 

54. Szaleńcy, buntownicy i idealiści w literaturze. Twój sąd o sensie buntu wybranych 

bohaterów literackich. 

55. Szekspirowski bohater tragiczny . Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych dzieł. 

56. Toposy żołnierza – tułacza i żołnierza- powstańca. Przedstaw ich funkcjonowanie  

w literaturze polskiej na wybranych przykładach. 



57. Władza – powołanie, zobowiązanie, zaszczyt, namiętność, pokusa... Odwołując się  

do wybranych dzieł literackich, zaprezentuj i oceń różne typy władzy. 

58. Wpływ pieniądza na życie bohaterów literackich. Zanalizuj problem na wybranych 

przykładach. 

59. Wykorzystując odpowiednie przykłady, skonfrontuj różne interpretacje literackie wybranego 

powstania.  

60. Wpływ kobiet na życie bohaterów literackich. Rozważ problem, odwołując się  

do wybranych  utworów literackich.  

61. Wskaż motywy biblijne i omów sposoby ich funkcjonowania w wybranych polskich 

dramatach. 

62. Wskaż motywy antyczne i omów sposoby ich funkcjonowania w poezji polskiej wybranej 

epoki. 

63. W poszukiwaniu straconego czasu. Porównaj różne ujęcia tematu powrotu do przeszłości  

w wybranych utworach literackich. 

64. Zaprezentuj na wybranych przykładach, jak funkcjonuje w polskiej literaturze XIX i XX   

 wieku motyw szlacheckiego dworku. 

65.  Zaprezentuj motyw walki dobra ze złem w wybranych utworach literackich.  

 

II. ZWIĄZKI LITERATURY Z INNYMI DZIEDZINAMI SZTUKI 

1. Artystyczne interpretacje historii w literaturze i malarstwie (np. H. Sienkiewicz 

 i J. Matejko).  Analiza porównawcza dzieł. 

2. Artystyczna interpretacja motywu vanitas vanitatum w literaturze i sztukach plastycznych. 

Porównaj różnorodne jego funkcje, odwołując się do wybranych dzieł z różnych epok. 

3. Autoportret w literaturze i sztuce. Omów zagadnienie odwołując się do wybranych 

przykładów. 

4. Ars moriendi. Przedstaw sposoby ujęcia tego motywu w literaturze i innych tekstach kultury  

             wybranych epok. 

5. Bohaterstwo i tragizm pokolenia Kolumbów w świetle utworów literackich i filmów. Omów 

             zagadnienie, odwołując się do dzieł literackich, plastycznych i filmowych. 

6. Człowiek wobec przemijania i śmierci. Analiza wybranych przykładów dzieł literatury 

 i sztuki różnych epok. 

7. Filmowa adaptacja lektury szkolnej – komentarzem dzieła? Dokonaj porównania tekstu 

literackiego z    dziełem filmowym, odwołując się do wybranych przykładów. 

 



8. Franciszkanizm i jego realizacja w literaturze i sztukach plastycznych.  

Zaprezentuj różnorodność ujęcia  motywu na wybranych tekstach kultury. 

9. Inspiracje antyczne w kulturze renesansu. Scharakteryzuj je analizując wybrane dzieła 

literackie i z innych dziedzin sztuki. 

10. Inspiracje mitologiczne w literaturze, filmie i multimedialnych technikach komputerowych. 

Omów ich   rolę odwołując się do wybranych przykładów. 

11. Kontakty z siłami nieczystymi w literaturze i sztuce. Przedstaw i omów ich funkcje na    

           wybranych przykładach. 

12. Krajobrazy tatrzańskie na płótnie i na kartach literatury. Przedstaw na dowolnych 

przykładach. 

13. Kreacja bohatera pozytywnego i negatywnego w literaturze i filmie. Przedstaw  

na  wybranych przykładach. 

14. Katastroficzne wizje i obrazy zagłady w dziełach literackich oraz filmowych.  

Omów zagadnienie na wybranych przykładach. 

15. Karykatura jako jeden ze sposobów prezentacji człowieka. Omów zagadnienie  

na wybranych przykładach  różnych tekstów kultury. 

16. Kultura baroku jako inspiracje dla twórców współczesnych. Porównaj sposoby 

wykorzystywania motywów i konwencji barokowych w różnych tekstach kultury.  

17. Literackie i filmowe wizje przyszłości. Omów temat na wybranych przykładach dzieł. 

18. Literatura i sztuka polska wobec totalitaryzmów. Przeanalizuj różne środki wykorzystywane 

w przedstawianiu tej tematyki. 

19. Motyw drogi w literaturze i w filmie. Omów na wybranych przykładach różne ujęcia tego 

zagadnienia. 

20. Matka jako podmiot i bohater liryczny. Przedstaw sposób funkcjonowania i rolę tego 

motywu w  poezji polskiej. 

21. Motywy biblijne i ich funkcje w wybranych tekstach literackich i malarstwie. 

22. Motywy tańca śmierci w literaturze i malarstwie. Przedstaw jego najważniejsze realizacje. 

23. Motyw cierpienia narodu w literaturze i sztuce. Omów temat na wybranych przykładach 

wybranych dzieł. 

24. Motyw wierności i zdrady w wybranych utworach literackich lub (i) filmach. Odnieś się  

do wybranych przykładów 

25. Motyw rewolucji jako temat literatury i sztuki – analiza wybranych dzieł. 

26. Na wybranych przykładach omów funkcjonowanie motywów turpistycznych w literaturze 

 i malarstwie   różnych epok. 

 



27. Objaśnij, jaką funkcję artystyczną pełni w literaturze i malarstwie krajobraz górski.  

Odwołaj się do  wybranych przykładów. 

28. Odwołując się do konkretnych przykładów z literatury i malarstwa, wskaż sposoby, jakimi 

artyści nadają   swym dziełom narodowy charakter. 

29. Piękno i brzydota. Analizując wybrane dzieła literackie i plastyczne scharakteryzuj estetykę 

epoki, z której pochodzą. 

30. Pejzaż romantyczny w poezji i malarstwie. Porównaj ujęcie motywu i jego wymowę  

na wybranych  przykładach. 

31. Powstanie narodowe jako temat literatury i sztuki. Porównaj wybrane dzieła malarskie  

i literackie.  

32. Porównaj wybraną adaptację filmową z jej  literackim pierwowzorem. 

33. Portret Sarmaty w literaturze i malarstwie. Porównaj ujęcie motywu i jego wymowę  

w wybranych tekstach kultury.  

34. Przedstaw różnorodne ujęcia motywu ruin w literaturze i malarstwie, odwołując się  

do wybranych przykładów. 

35. Przyroda jako temat, motyw, źródło inspiracji artystycznej. Zaprezentuj zagadnienie  

na wybranych  przykładach z literatury i sztuki. 

36.  Przeanalizuj obecność różnych kanonów piękna w literackich i plastycznych kreacjach 

kobiet. Odwołaj     się do wybranych przykładów pochodzących z dwóch wybranych epok. 

37.  Przedstaw i zinterpretuj rolę światła w kreowaniu rzeczywistości w malarstwie i literaturze. 

Odwołaj się  do wybranych przykładów. 

38.  Poszukiwanie Boga w sytuacji kryzysu. Zbadaj problem, odwołując się do wybranych 

przykładów z   literatury, filmu i malarstwa. 

39. Porównaj różne ujęcia motywu raju w literaturze i sztuce. Odwołaj się do wybranych 

przykładów. 

40.  Polskie zwycięstwa i klęski. Odwołując się do wybranych przykładów przedstaw,  

jak w literaturze  i malarstwie komentowano ważne wydarzenia w historii narodowej. 

41. Przedstaw swoje badania nad związkami poezji z muzyką na podstawie analizy liryki 

 K. Przerwy – Tetmajera i K.K. Gałczyńskiego. 

 

42. Pejzaż malowany słowem – na podstawie analizy „Pana Tadeusza” A. Mickiewicza, 

scharakteryzuj  sposób przedstawienia krajobrazu w tym utworze. 

43. Problematyka medyczna i postawy lekarzy  - przedstaw na wybranych przykładach  

z literatury i sztuki. 



44. Powstanie warszawskie w literaturze i muzyce. Omów na dowolnie wybranych przykładach. 

45. Porównaj obraz prowincji z opowiadań B. Schulza i malarstwa M. Chagalla. 

46. Różne ujęcia sądu ostatecznego  w literaturze i sztuce. Zanalizuj wybrane przykłady. 

47. Realizm w literaturze i malarstwie różnych epok. Scharakteryzuj konwencję na przykładach 

dzieł literackich i plastycznych wybranych epok. 

48. Rola szatana w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach. 

49. Różne obrazy wsi polskiej i jej mieszkańców w literaturze i malarstwie.  

Zaprezentuj zagadnienie na wybranych przykładach. 

50. Różne odmiany satyry. Omów zagadnienie na przykładzie wybranych utworów literackich 

 i rysunków  satyrycznych z różnych epok. 

51. Różne ujęcia motywu pożegnania. Analiza wybranych przykładów literackich, malarskich 

 

 i filmowych. 

52. Różne sposoby ujęcia postaci wampira w literaturze i filmie. Omów na wybranych 

przykładach. 

53. Symbolizm w literaturze a symbolizm w malarstwie. Porównaj metody twórcze  

na wybranych przykładach z okresu modernizmu. 

54. Sceny z życia świętych w literaturze i plastyce. Porównaj wybrane dzieła w kulturze 

polskiej i europejskiej. 

55. Sceny batalistyczne w literaturze, malarstwie i filmie. Dokonaj analizy porównawczej 

wybranych dzieł.  

56. Sposób ubierania się Polaków. Przedstaw temat odwołując się do wybranych przykładów 

literackich i   malarskich. 

57. Spotkania i rozstania- obrazy liryczne i malarskie. Przedstaw funkcjonowanie tych  

 motywów w wybranych tekstach kultury.  

58. Taniec to ważny i częsty motyw literatury i sztuki polskiej. W jaki sposób funkcjonuje  

on w znanych Ci  utworach? 

59. Ukaż funkcje motywu człowieka z marginesu społecznego w literaturze i filmie, odwołując 

się do  wybranych przykładów. 

60.  Ukaż na wybranych przykładach różnych tekstów kultury fascynację artystów folklorem. 

61. Współczesne interpretacje dramatów Williama Szekspira – teatr żywego planu,  

teatr telewizji, film.  Zaprezentuj zagadnienie na wybranych przykładach. 

62. Wizje zaświatów w literaturze i sztuce. Omów zagadnienie na wybranych przykładach. 

63. Wizerunek Madonny i jego różnorodne funkcje w literaturze i sztuce. Omów na wybranych 

przykładach. 



64. Zaprezentuj funkcjonowanie motywu czterech pór roku w wybranych tekstach kultury. 

65. Związki malarstwa impresjonistycznego i literatury przełomu XIX i XX wieku.  

Omów na wybranych przykładach. 

 

III. JĘZYK 

1. Analiza języka środowiska szkolnego na przykładzie słownictwa uczniów twojej szkoły. 

2. Charakterystyczne cechy języka wybranej epoki. Omów zagadnienie, ilustrując  

swe spostrzeżenia przykładami z tekstów literackich. 

3. Co o bohaterach literackich mówi ich język? Omów zagadnienie na kilku wybranych 

  przykładach. 

4. Czy język może być przedmiotem manipulacji? Zaprezentuj problem, odwołując się do 

  wybranych przykładów. 

5. Dokonaj oceny zapożyczeń językowych we współczesnej polszczyźnie. 

6. Eksperymenty językowe i ich funkcje w poezji polskiej XX wieku. Przeanalizuj zagadnienie 

 na wybranych przykładach i przedstaw wnioski.  

7. Funkcja języka środowiskowego w wybranych przykładach literatury polskiej. 

8. Jaki jest język muzyki hip – hopowej ? Zanalizuj wybrane przykłady tekstów. 

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

  wyborcze. 

10. Język reklam. Omów jego rolę w kreowaniu obrazu świata współczesnego człowieka. 

11. Język zniewolony. Omów i oceń cechy języka propagandy na wybranych przykładach. 

12. Język polski czy „europolszczyzna”? Omów i oceń zjawisko wpływów języków obcych  

na 

  polszczyznę dawną i współczesną, odwołując się do wybranych przykładów. 

13.  Język czatu internetowego. Omów i oceń zjawiska typowe dla tej odmiany języka. 

14. Język prasy młodzieżowej. Oceń poprawność językową artykułów z wybranego czasopisma 

  dla młodzieży.  

15. Jak ludzie przemawiają ? Zbadaj językowe środki perswazji zastosowane w mowach 

  wybranych bohaterów literackich. 

16. Kolokwializmy w poezji i ich funkcje. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach. 



17. Między tradycją a współczesnością, o archaizmach i archaizacji. Omów zagadnienie  

na wybranych przykładach. 

18. Na wybranych przykładach zaprezentuj funkcje gry językowej w kabarecie. 

19. Na przykładach z literatury współczesnej scharakteryzuj różne typy stylizacji językowej  

i ich funkcje. 

20. Nazwy sklepów i zakładów usługowych w twojej miejscowości. Dokonaj analizy 

leksykalno-semantycznej zebranego materiału. 

21. Na wybranych przykładach scharakteryzuj słownictwo internetowe.  

22. Na podstawie analizy języka tekstów wybranych z prasy kobiecej zaprezentuj obraz świata, 

  jaki one kreują. 

23. Oceń poprawność językową wybranych tekstów prasowych i   scharakteryzuj kryteria, 

  którymi się posłużyłeś. 

24. Omów charakterystyczne cechy języka i stylu utworów okresu pozytywizmu, odwołując się 

  do dowolnie wybranych przykładów. 

25. Omów funkcje neologizmów w tworzeniu groteskowego obrazu świata. Dokonaj analizy 

  wybranych przykładów. 

26. Przeanalizuj wpływ stylów użytkowych na kształt językowy współczesnej literatury. 

 Odwołaj się do wybranych przykładów. 

27. Przedstaw swoje badania nad formą językową tekstów współczesnej polskiej piosenki 

  rozrywkowej. 

28. Przedstaw formy biblijnej stylizacji językowej  - odnosząc się do wybranych tekstów  

P. Skargi, A. Mickiewicza, T. Nowaka i E. Stachury. 

29. Porównaj pokoleniowe różnice w języku członków swojej rodziny. Sporządź słowniczek 

  dziadków – rodziców – wnuków i wskaż tendencje rozwojowe potocznej polszczyzny. 

30. Przeanalizuj humorystyczną funkcję języka na podstawie „ Ferdydurke” W. Gombrowicza. 

31. Przedstaw zjawisko poetyckiego wykorzystania procesów słowotwórczych na podstawie 

  analizy wiersza B. Leśmiana i J. Tuwima. 

32. Przedstaw zjawisko zapożyczeń angielskich we współczesnej potocznej odmianie języka 

  polskiego , odwołując się do samodzielnie zgromadzonego materiału. 

33. Reklama posługuje się różnorodnymi środkami perswazji. Wykorzystaj reklamy 



  telewizyjne, prasowe, bilboardy dla udowodnienia tej tezy. 

34. Różne sposoby konstruowania nagłówków prasowych. Przeanalizuj i zinterpretuj wybrane 

  przykłady. 

35. Słowo na sprzedaż – o języku w reklamie. Omów zagadnienie na podstawie zgromadzonego 

  materiału. 

36. Scharakteryzuj język polski na tle wybranych języków słowiańskich. 

37. Ślady zjawiska „nowomowy” we współczesnej prasie i wypowiedziach osób publicznych. 

Omów zagadnienie na wybranych przykładach. 

38. Sztuka pisania listów. Na wybranych przykładach scharakteryzuj język sztuki epistolarnej. 

39. Specyfika języka literatury science – fiction. Omów problem, odwołując się do wybranych 

przykładów. 

40. Wpływ mody językowej na komunikację społeczną. Wykorzystaj przykłady z języka 

kolokwialnego, języka prasy i propagandy. 

41. Wpływ literatury na frazeologię współczesnej polszczyzny. Scharakteryzuj funkcję 

wybranych zwrotów, wyrażeń, fraz na podstawie tekstów mówionych i pisanych. 

42. Wykorzystanie języka potocznego w utworach pisarzy współczesnych. Zaprezentuj 

zagadnienie, odwołując się do wybranych tekstów. 

43. Wizerunek przeszłości zawarty we współczesnym słownictwie. Omów zagadnienie na 

wybranych przykładach. 

44. Zapożyczenie z języków obcych: szpan, konieczność czy tradycja? Odpowiedz na pytania, 

  analizując teksty z różnych epok. 

45. Zbadaj, jakie funkcje pełni stylizacja językowa w wybranych utworach XIX i XX wieku. 

46. Zaprezentuj funkcje komizmu językowego w wybranych utworach XX wieku. 

 

47. Zaprezentuj na wybranych przykładach, jaką funkcję pełnią we współczesnej poezji związki 

  frazeologiczne wywodzące się z mitologii. 

48. Zbadaj język wybranego publicysty / pisarza. 

49. Zanalizuj funkcję gwary podhalańskiej jako tworzywa literackiego na podstawie twórczości 

  twórczości K. Przerwy-Tetmajera i St. Witkiewicza. 

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

Omów  zjawisko na wybranych przykładach. 

                  



                                                         Ewa Józefowiak  

                                                         Lidia Kochanowska  

                                                         Jacek Pachołek 

                                                         Katarzyna Szpytko 

 


