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Szkolna lista tematów 

do cz ęści ustnej egzaminu maturalnego z j ęzyka polskiego 
w sesji wiosennej w roku szkolnym 2012/2013 

w Zespole Szkół Zawodowych w Wieliczce. 
 

LITERATURA 
 
 

1. XX wiek widziany oczami Sławomira Mrożka. Omów temat na podstawie wybranych 
utworów literackich. 

2. Motyw labiryntu w literaturze. Omów problem na wybranych przykładach 
3. Omów różne oblicza rewolucji w literaturze polskiej na wybranych przykładach. 
4. Programy i manifesty poetyckie. Przedstaw i porównaj, odwołując się do wybranych 

przykładów literackich.  
5. Refleksja filozoficzna w poezji Wisławy Szymborskiej. Omów temat, odwołując się 

do wybranych tekstów poetyckich. 
6. . Kobiety o miłości - od Safony do Szymborskiej. Na podstawie analizy wybranych 

utworów - scharakteryzuj sposoby i specyfikę ujęcia motywu w twórczości poetek 
7. Motywy oniryczne w literaturze polskiej. Omów, jak twórcy wykorzystywali motyw 

snu w swoich dziełach.  
8. . Dokument i parabola jako dwa sposoby mówienia o współczesności. Omów 

zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów literackich.  
9. Kostium historyczny jako sposób na przedstawienie aktualnych wydarzeń. Omów 

zjawisko na wybranych przykładach literackich.  
 

10. Literackie powroty do krainy lat dzieciństwa. Omów zagadnienie odwołując się do 
poezji i prozy XIX i XX wieku.  

11. Komizm w literaturze dawnej (do XVIII wieku). Omów problem na dowolnie 
wybranych utworach. 

12. 3xM – miasto, masa maszyna jako temat literatury XX wieku. Omów problem na 
wybranych tekstach. 

13. Jakie znaczenie może nieść przeciwstawienie miasta i wsi w literaturze? Prezentując 
temat, odwołaj się do wybranych utworów literackich z różnych epok. 

14. Funkcje słynnych monologów literackich. Omów wybrane przykłady z różnych epok. 
15. Kostium historyczny jako sposób na przedstawienie aktualnych wydarzeń. Omów 

zjawisko na wybranych przykładach literackich.  
16. Jak filozofia kształtuje wyobrażenia twórców literatury o miejscu człowieka w 
świecie. Odwołaj się do wybranych przykładów.  

17. Subiektywne postrzeganie rzeczywistości – autobiografizm w literaturze. Na 3-4 
wybranych przykładach przedstaw autorskie widzenie XX wiecznej rzeczywistości. 

18. Ostatnia scena jako klucz do interpretacji utworu. Zanalizuj zagadnienie na wybranych 
przykładach literackich. 

19. Motywy antyczne i ich funkcja w twórczości wybranych poetów. Zanalizuj problem 
odwołując się do wybranych przykładów. 

20. Rola literatury w popularyzowaniu myśli filozoficznej. Na wybranych przykładach 
przedstaw światopogląd autorów i ich bohaterów wsparty na określonej doktrynie 
filozoficznej 
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21. Kostium mitologiczny i historyczny w literaturze różnych epok. Omów na wybranych 
przykładach. 

22. Omów i porównaj dydaktyczny charakter utworów literackich różnych epok.. 
23. Realizm czy deformacja. Dwa sposoby przedstawiania świata. Odwołaj się do 

wybranych przykładów literatury XX-lecia międzywojennego 
24. Rola groteski w kreowaniu wizji świata i człowieka. Rozważ problem, sięgając do 

wybranych tekstów. 
25. Co to jest literatura faktu? Zdefiniuj pojęcie i na wybranych przykładach literackich 

omów jej cele, tematy oraz kształt artystyczny. 
26. Symbol, parabola, kostium… . Przedstaw i porównaj ze sobą różne sposoby 

wprowadzania do utworu ukrytych znaczeń, odwołując się do wybranych przykładów. 
27. Natchnienie, szał twórczy czy żmudna praca? Na podstawie wybranych tekstów 

literackich wyjaśnij, jak w różnych epokach rozumiano twórczość literacką. 
28. Mit dzieciństwa i „małej ojczyzny”. Omów temat na wybranych przykładach 

literackich. 
29. Odwołując się do wybranych przez siebie przykładów literackich, przedstaw własną 

ocenę literatury PRL-u. 
30. Inspiracje mitologiczne w literaturze różnych epok. Omów zagadnienie na wybranych 

przykładach literackich. . 
31. Powieść tradycyjna a powieść współczesna. Omów różnice na dowolnie wybranych 

przykładach. 
 

32. Dwie wizje życia w literaturze: człowiek w świecie przyrody i człowiek w świecie 
cywilizacji. Omów na podstawie wybranych tekstów literackich. 

33. Co to znaczy „być człowiekiem” według Zbigniewa Herberta?  Omów temat na 
podstawie wybranych tekstów poety. 

34. . Historia narodu polskiego jako źródło inspiracji dla twórców różnych epok. Omów 
problem na wybranych przykładach z literatury i sztuki. 
 

35. Wykaż znaczenie twórczości Jana Kochanowskiego dla literatury polskiej, odwołując 
się do tekstów Jana  z Czarnolasu i innych poetów.. 

36. Parabola jako sposób mówienia o rzeczywistości i człowieku. Omów zagadnienie, 
przywołując wybrane teksty literackie. 

37. W jakich celach pisarze sięgają do historii? Omów problem, analizując wybrane 
powieści historyczne Henryka Sienkiewicza i twórców późniejszych 

38. Topos „wsi spokojnej, wsi wesołej” w literaturze staropolskiej. Odwołaj się do 
wybranych utworów. 

39. W jakim stopniu biografia kształtuje twórczość pisarzy? Zanalizuj problem, 
przywołując wybrane przykłady literackie. 

40. . Wpływ filozofii epoki na lirykę Młodej Polski. Zanalizuj wybrane przykłady. 
41. Dyskusje i polemiki, waśnie i kłótnie. Wskaż, jakie pełnią funkcje w utworach 

literackich różnych epok. 
42. Różnorodność literackich portretów kobiecych w okresach wielkich przemian 

obyczajowych. Omów, analizując wybrane przykłady z literatury XIX i XX wieku..  
43. Motywy baśniowe w literaturze różnych epok. Omów ich funkcje w wybranych 

przykładach. 
 

44. Jak bawili się bohaterowie literaccy różnych epok? Porównaj ich rozrywki w oparciu 
o wybrane utwory. 
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45. Obrzędy i obyczaje ludowe w literaturze. Omów sposoby ich przedstawiania i funkcje 
w wybranych utworach różnych epok. 

46.   Estetyka brzydoty i jej funkcja w utworach literackich różnych epok. Omów 
na wybranych przykładach. 

47. Mitologie różnych kultur i narodów jako inspiracja dla twórców literatury 
fantastycznej. Omów na wybranych przykładach. 

 

48. Kult wielkich postaci w twórczości romantyków. Omów na wybranych 
przykładach. 

 
49.  Małe formy poetyckie literatur dawnej: epigramat, fraszka, bajka. Na 

wybranych przykładach przedstaw związki gatunku z uniwersalnym 
charakterem Ludzki umysł największą pułapką. Literatura o zmaganiach 
człowieka z losem i własną słabością. Omów na wybranych przykładach. 

50. Na wybranych przykładach z literatury XX wieku przedstaw, jak młodość 
determinuje życie bohatera. 

51. Na wybranych przykładach z literatury XX wieku przedstaw, jak młodość 
determinuje życie bohatera. 
 
 

52. Poezja jako narzędzie walki z systemem. Omów zjawisko, odwołując się do 
wybranych utworów z literatury powojennej. 
 
 

53. Wpływ prądów umysłowych epoki na światopogląd bohatera literackiego. 
Omów problem na wybranych przykładach literackich. 

 

 

54. Topos świata jako teatru w utworach literackich różnych epok. Omów problem 
odwołując się do wybranych tekstów. 

 

55. Motywy średniowieczne w literaturze późniejszej. Zaprezentuj temat w oparciu 
o wybrane utwory literackie.  

56. Literackie obrazy przyjaźni. Przedstaw i oceń odwołując się do wybranych 
utworów  z różnych epok. 

57. Piękno polskiej przyrody przedstawione przez twórców literackich różnych epok. 
Omów temat,  odwołując się do wybranych utworów. 

58. Koniec i początek – biblijne i literackie wizje stworzenia i zagłady świata. Omów 
problem, analizując wybrane teksty.  
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59. To się czyta dzisiaj – modni pisarze, modne książki. Omów – na przykładzie dwóch – 
trzech twórców spoza szkolnego kanonu – przyczyny popularności niektórych 
autorów i książek. Sformułuj własną opinię na ten temat [Wharton, Coelho, Caroll, 
Libera, Pilch i in.]. 

 

 

60. Rosja w oczach swoich pisarzy – próba oceny i porównania sposobu mówienia i 
państwie i społeczeństwie. (np. Puszkin, Gogol, Dostojewski, Bułhakow).  

61. Mowa ezopowa. Omów zjawisko, analizując celowo wybrane utwory XIX i XX 
wieku. 

62. Portrety i karykatury Polaków w literaturze. Analizując utwory z dwóch epok, omów 
sposoby kreowania postaci i ich rolę w utworze.  

 
 
ZWIĄZKI LITERATURY Z INNYMI DZIEDZINAMI SZTUKI 

63.  
64. Analizując wybrane przykłady, przedstaw symbolikę kolorów w literaturze i innych 

dziedzinach sztuki. 
65. Sceny batalistyczne w literaturze, malarstwie i filmie. Przedstaw i porównaj sposoby 

ich prezentacji. 
66. Parodia rzeczywistości PRL w literaturze i filmie. Omów problem odwołując się do 

wybranych przykładów. 
67. Powstanie Warszawskie w literaturze i filmie. Przedstaw i porównaj ze sobą sposoby 

prezentacji tego tematu.  
68. Alegorie i symbole narodowe w sztuce oraz literaturze polskiej. Omów zagadnienie w 

oparciu o wybrane przykłady.  
69. Filmy Andrzeja Wajdy jako interpretacja dzieł literatury polskiej. Omów wybrane 

przykłady. 
70. Odwieczna walka dobra ze złem. W jaki sposób została przedstawiona w literaturze i 

malarstwie wybranych przez Ciebie epok. 
71. Miejsce Szekspira we współczesnej kulturze. Odwołaj się do wybranych ekranizacji 

dzieł dramatycznych i omów sposób ich adaptacji. 
72. Motyw pojedynku w literaturze i sztuce. Przedstaw jego funkcjonowanie, odwołując 

się do wybranych tekstów kultury.  
73. Szaleństwo w kulturze. Portrety szaleńców i stosunek do nich - odwołaj się do 

wybranych przykładów literackich, malarskich i filmowych. 
74. Rekwizyt i jego funkcje w literaturze i innych sztukach. Przedstaw zagadnienie na 

wybranych przykładach. 
75. Uczta jako temat literacki i malarski. Przedstaw zagadnienie na wybranych 

przykładach. 
76. Przedstaw funkcjonowanie motywu Syberii i zesłania w literaturze i malarstwie XIX i 

XX wieku. 
77. Baśniowe światy w poezji B. Leśmiana i sztuce młodopolskiej. Omów zagadnienie, 

odwołując się do wybranych przez siebie dzieł literackich i malarskich. 
78. Wesele, Tango, Miś, Rejs …. czyli Polaków portret własny. Odwołując się do 

przykładów literackich, filmowych (teatralnych)  przedstaw różne wizerunki rodaków.  
79. Literatura jako inspiracja dla twórców dzieł muzycznych. Omów zagadnienie na 

wybranych przykładach. 
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80. Odtwórcza czy twórcza rola reżysera ekranizacji dzieła literackiego. Zanalizuj 
problem na wybranym przykładzie filmu powstałego na podstawie utworu 
literackiego. 

81. Jaką wizję historii Polski prezentowali w malarstwie i literaturze twórcy wybranych 
epok. Omów na 2-3 przykładach 

82. Cztery pory roku jako metafora ludzkiego życia. Omów funkcjonowanie tego motywu 
w literaturze i sztuce. 

83. Realizm w malarstwie i literaturze. W jakim stopniu artyści i pisarze oddają prawdę o 
rzeczywistości. Omów problem na wybranych przykładach. 

84. Impresjonistyczne pejzaże i nastroje w literaturze i malarstwie. Omów na wybranych 
przykładach zjawisko syntezy sztuk. 
 

85. Artysta jako bohater literatury i innych tekstów kultury. Omów wybrane przykłady. 
86. Dramat czytany, dramat oglądany. Przedstaw 2 wybrane inscenizacje dramatyczne. 

Omów sposób ich realizacji. 
87. W jaki sposób twórcy wykorzystują wyobrażenia i motywy ludowe? Omów 

zagadnienie odwołując się do wybranych przykładów literackich, malarskich, 
muzycznych. 

88. . Różne ujęcia motywu piety w literaturze i sztuce. Odwołaj się do wybranych 
przykładów     z literatury i sztuki. 
 

89. Topos ogrodu w literaturze i sztuce. Omów zagadnienia na wybranych przykładach z  
literatury i malarstwa 3 wybranych epok. 

90. Różne ujęcia motywu piety w literaturze i sztuce. Odwołaj się do wybranych 
przykładów     z literatury i sztuki. 

91. Świat prowincji w opowiadaniach Bruno Schulza i obrazach Marca Chagalla. Dokonaj 
analizy porównawczej dzieł. 
 

92. Piekło i Raj. Dwie przestrzenie ludzkiego poznania. Odwołaj się do koncepcji 
literackich, filmowych i malarskich. 

93. Sarmata na portretach i w literaturze XVII wieku. Przedstaw zagadnienie na 
wybranych przykładach literackich i malarskich. 

94. Przedstaw funkcjonowanie motywu małej ojczyzny w powieściach i filmie Tadeusza 
Konwickiego. 

95. Bogowie, herosi i ludzie w literaturze i rzeźbie. Omów problem, odwołując się do  
wybranych przykładów. 

96. Twój region w polskiej geografii życia literackiego i kulturalnego (zjawiska, grupy, 
postacie). Przywołaj wybrane przykłady i uzasadnij swój wybór.  
 
. 

97. Czołówka filmu, prolog dramatu, inwokacja w eposie… Porównaj sposoby 
wprowadzenia widza i czytelnika w tematykę dzieła.  

98. Twój region w polskiej geografii życia literackiego i kulturalnego (zjawiska, grupy, 
postacie). Przywołaj wybrane przykłady i uzasadnij swój wybór.  

99. Interpretacja Dekalogu w twórczości filmowej K. Kieślowskiego. Rozważ problem na 
wybranym materiale filmowym. 
 

100. Morze jako przejaw zainteresowań artystów różnych dziedzin sztuki. 
Omów motyw na wybranych przykładach. 

101. Techniki malarskie (impresjonizm, kubizm) jako środki wyrazu w literaturze i 
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sztuce. Omów na wybranych przykładach. 
102.  
103. Renesansowa wizja człowieka w dziełach pisarzy, malarzy i filozofów 

epoki. Rozwiń temat na wybranych przykładach. 
104. Omów sposoby przedstawiania Powstania Warszawskiego w literaturze, 

filmie oraz piosence powstańczej. 
105. Bohater literacki a jego filmowa kreacja. Przedstaw zagadnienie na 

wybranych przykładach. 
106. Barokowe rozumienie piękna w sztuce i poezji. Omów na wybranych 

przykładach. 

107. Techniki malarskie (impresjonizm, kubizm) jako środki wyrazu w literaturze i 
sztuce. Omów na wybranych przykładach. 

108. Filozofia, architektura, literatura średniowiecza – jaką wizję świata 
prezentują. Rozważ problem na wybranych przykładach. 

109. Autoportret w literaturze i sztukach plastycznych. Omów sposoby kreacji 
„ja” artysty, analizując wybrane teksty kultury. Uwzględnij kontekst 

110. Miejsce i rola dramatu i teatru w życiu artystycznym Młodej Polski. 
Omów na wybranych przykładach.. 

111. Ruiny, groby, opustoszałe zamki. Omów motyw przemijania w 
literaturze i sztuce XIX wieku. 

 
JĘZYK 
 
 

112. Zapożyczenia we współczesnym języku polskim. Zanalizuj problem na 
wybranych przykładach i oceń zasadność zapożyczeń. 

113. Stylizacje językowe w tekstach literackich. Omów problem na wybranych 
przykładach. 

114. Biblijna i mitologiczna frazeologia we współczesnej polszczyźnie. Analiza 
zgromadzonego materiału. 

115. Komizm słowny w wybranych utworach różnych epok. Omów przykłady. 
116. Zjawisko indywidualizacji języka. Omów język wybranych postaci literackich. 

 
117. Scharakteryzuj język wybranych bohaterów literackich. Uwzględnij cechy 

ujawniające ich przynależność środowiskową i charakter. 
118. Stylizacja jednym ze sposobów kreowania świata. Wskaż rodzaje stylizacji w 3 

wybranych utworach literackich. 
119. Rola neologizmów w poezji. Omów wybrane przykłady 
120. Na wybranych przykładach omów funkcję neologizmów w tekstach poetyckich 
121. Językowe środki kształtowania wypowiedzi w literaturze współczesnej. Omów 

zagadnienie na wybranych przykładach.. 
122. Dlaczego niektóre wyrazy stają się modne? Zanalizuj przykłady ze 

współczesnej polszczyzny. 
123. Omów język wybranych postaci literackich ze szczególnym 

uwzględnieniem cech ujawniających ich przynależność środowiskową i 
charakter. 

124. Na wybranych przykładach przedstaw cechy i funkcje języka 
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ezopowego. 
125. Na przykładzie wybranych tekstów literackich (renesans, barok, 

oświecenie) zaprezentuj sztukę przemawiania. 

126. W oparciu o wybrane przykłady literackie scharakteryzuj język narratorów 
wybranych powieści. 

127. Odwołując się do wybranych przykładów, omów funkcje mowy potocznej 
jako tworzywa literatury. 

 
 
 
 
 
 
 

Wieliczka 8 kwietnia 2012 roku. 
 

Opracował zespół nauczycieli języka polskiego w składzie: 
           
                                                                          mgr Agnieszka Mądrzyńska 

mgr  Monika Paklikowska 
mgr Jolanta Podraza 
 

           
 
 
 
 
 
 


