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Zestaw tematów na ustną część egzaminu maturalnego  

w sesji wiosennej 2008 

 
 
LITERATURA 

 
1. Narracja autobiograficzna i narracja dokumentarna – przedstaw wzajemne relacje między 

pojęciami, odwołując się do wybranych przykładów. 
2. Historia jako temat literatury. Odwołując się do wybranych przykładów, omów sposób 

przedstawienia i interpretowania wydarzeń historycznych w literaturze. 
3. Odwołując się do przykładów, omów charakterystyczne cechy kabaretu literackiego  

w XX wieku. 
4. Satyra w walce z wynaturzeniami rzeczywistości. Omów temat, odwołując się do 

wybranych przykładów z róŜnych epok literackich. 
5. PokaŜ róŜnorodność funkcjonowania tradycji homeryckiej w literaturze polskiej, 

odwołując się do przykładów z róŜnych epok. 
6. Porównaj postawy bohaterów literackich wobec zasad kodeksu rycerskiego. Odwołaj się 

do przykładów z róŜnych epok. 
7. Motyw rycerza i rycerskiej walki w tekstach róŜnych epok – serio i parodystycznie. Omów 

temat na wybranych przykładach. 
8. Czym jest bohaterstwo? Prześledź sposoby pojmowania tego pojęcia i jego 

funkcjonowanie w literaturze róŜnych epok. 
9. Porównaj róŜnorodność ujęć i funkcji motywu maryjnego w literaturze polskiej. 
10. Literackie reinterpretacje mitów antycznych. Odwołując się do wybranych przykładów, 

scharakteryzuj sposoby i cele tego literackiego zjawiska. 
11. Wyjaśnij, na czym polega i czemu słuŜy mitologizacja świata przedstawionego  

w wybranych utworach literackich. 
12. Na przykładzie znanych Ci utworów zanalizuj sposoby ucieczki od rzeczywistości (np. 

próby zapomnienia się w sztuce, modlitwie, kontemplacji). 
13. Miłość – cierpienie, radość, zabawa, zapomnienie czy... Przedstaw sposoby ukazywania 

tego uczucia w erotykach róŜnych autorów. 
14. Odwołując się do kilku wybranych przykładów literackich, rozwaŜ wpływ myśli 

filozoficznej na kształtowanie postawy człowieka wobec świata i własnej egzystencji. 
15. Eksperymentatorskie próby w literaturze międzywojennej. Przedstaw na wybranych 

przykładach poezji, prozy i dramatu. 
16. Od fascynacji do przeraŜenia. Przedstaw róŜnorodność postaw bohaterów literackich 

wobec rewolucji rosyjskiej i komunizmu. 
17. Artysta jako bohater literacki – porównaj róŜne ujęcia tego tematu w literaturze polskiej 

XIX wieku. 
18. Rola lektur w kształtowaniu osobowości bohaterów literackich – porównaj róŜne ujęcia 

tego tematu w literaturze polskiej XIX lub/i XX wieku. 
19. Na podstawie utworów z róŜnych epok pokaŜ, jak folklor inspirował pisarzy polskich. 
20. Przeanalizuj ujęcia artystyczne i funkcje motywów biblijnych w literaturze polskiej po 

1918 roku. 
21. Na wybranych przykładach przedstaw stosunek do tradycji sarmackiej w literaturze XIX  

i XX wieku. 
22. Porównaj, jak pisarze realiści i naturaliści kształtują powieściowe opisy społeczeństwa. 
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23. Na przykładach z róŜnych rodzajów literackich wykaŜ Ŝywotność funkcjonowania tradycji 
romantycznej w XX wieku. 

24. Narodowe powstania polskie – przedstaw róŜne ich ujęcia w literaturze XIX wieku. 
25. Motyw misia w klasyce literatury dziecięcej Polski i Europy – pokaŜ dydaktyczne  

i artystyczne walory personifikacji. 
26. Dzieciństwo jako kraina mityczna. Zaprezentuj róŜne obrazy „kraju lat dziecinnych”  

w literaturze. 
27. Idea „demonicznej kobiety” w powieściach Witkacego. Omów, analizując wybrane 

utwory. 
28. RóŜne ujęcia motywu dworu szlacheckiego w literaturze XX wieku. Przedstaw je oraz 

omów ich funkcje w wybranych utworach. 
29. Powieść produkcyjna – podejmij próbę opisu jej bohatera na podstawie wybranych tekstów 

z lat 1949 – 1955. 
30. Przedstaw sylwetkę Pana Cogito i podejmij próbę określenia jego poglądów na podstawie 

poezji Zbigniewa Herberta. 
31. Dialog z tradycją w twórczości Zbigniewa Herberta. Omów temat, odwołując się do 

wybranych utworów poety. 
32. Socrealizm – poezja pod kontrolą. Przedstaw problematykę i zespół typowych chwytów 

stylistycznych na podstawie wybranych utworów. 
33. Przedstaw i scharakteryzuj znaczenie rzeczywistości, snu, mitu w prozie B. Schulza. 
34. Heroizacja i deheroizacja jako sposoby prezentacji bohatera w wybranych tekstach 

literackich XIX i XX wieku. Określ istotę, sposoby realizacji i celowość tego procesu. 
35. Przedstaw sposoby funkcjonowania motywów wanitatywnych w wybranych tekstach 

literackich w XVI i XVII wieku. 
36. PokaŜ – wykorzystując utwory literackie XIX i XX wieku – róŜne sposoby deformacji 

świata. 
37. Przedstaw sposoby kreowania czasu i przestrzeni w wybranych powieściach XX-lecia 

międzywojennego. 
38. „Przeszłość jest to dziś tylko cokolwiek dalej” – pokaŜ sposoby nawiązywania do 

przeszłości w literaturze polskiego pozytywizmu i neoromantyzmu. 
39. Literatura a polityka. Na wybranych przykładach literatury XX wieku omów, w jaki 

sposób pisarze reagowali na bieŜące wydarzenia. 
40. Literackie wizje szczęścia, ukształtowane w róŜnych epokach – rozwaŜ w świetle 

wybranych utworów literackich. 
41. Sposoby funkcjonowania tradycji mitologicznej i biblijnej w polskim dramacie 

romantycznym. Omów temat na wybranych przykładach. 
42. RóŜnorodne przejawy obecności baroku we współczesności literackiej. RozwaŜ na 

wybranych przykładach. 
43. Czy przechodzimy kryzys fikcji literackiej? Omów zagadnienie, odwołując się do rozwoju 

form dokumentalnych i paradokumentalnych w literaturze XX wieku. 
44. Autor jako bohater. Omów zagadnienie autokreacji w wybranych dziennikach  

i pamiętnikach XX wieku. 
45. Od uwielbienia do buntu. Tradycja rozmów z Bogiem w polskiej literaturze. Przedstaw 

wybrane przykłady i zanalizuj je. 
46. RóŜne widzenie wsi i jej mieszkańców w literaturze róŜnych epok. Omów problem na 

wybranych przykładach. 
47. Wielorakie sposoby przedstawiania czasu w prozie XIX i XX wieku. Zanalizuj problem, 

odwołując się do wybranych lektur. 
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48. RóŜne sposoby funkcjonowania tradycji średniowiecznej w literaturze polskiej. Omów na 
wybranych przykładach (np.: z baroku, romantyzmu czy literatury współczesnej). 

49. Kreacjonizm i dokumentaryzm – dwie róŜne konwencje literackie. Porównaj je na kilku 
przykładach, wykazując ich charakter, oraz przedstaw swoje preferencje czytelnicze. 

50. Przedstaw zróŜnicowanie tematyki kresowej, odwołując się do wybranych utworów 
współczesnej polskiej prozy. 

51. Na wybranych przykładach porównaj obraz Warszawy w literaturze XIX i XX wieku. 
52. Motyw homo viator w literaturze. Omów sposoby jego realizacji w wybranych utworach 

róŜnych epok. 
53. Jakie są charakterystyczne cechy świata przedstawionego w literaturze realizmu 

magicznego? Odpowiedz na pytanie, analizując wybrane utwory prozy 
iberoamerykańskiej. 

54. Utopia i antyutopia - na podstawie wybranych utworów omów te sposoby kreowania 
świata  w literaturze i ich funkcje. 

55. Mezalians bohaterów literackich. Przedstaw przyczyny i konsekwencje tego zjawiska 
zaprezentowane w prozie XIX i XX wieku. 

56. Odwołując się do wybranych utworów z jednej epoki lub z dwóch róŜnych epok 
literackich, przedstaw związki literatury z myślą filozoficzną. 

57. Przedstaw motyw zemsty w wybranych dziełach literatury polskiej lub/i obcej. 
58. Przedstaw i porównaj wizerunki śydów w literaturze polskiej. 
59. Literackie kreacje szatana. Zaprezentuj róŜne ujęcia tego motywu w wybranych utworach. 
60. RóŜne ujęcia motywu zdrady w literaturze. Przedstaw na wybranych przykładach. 
61. Literackie fascynacje Orientem. Omów na wybranych przykładach. 
62. Przedstaw funkcje groteski jako sposobu kreacji świata w literaturze XX wieku. 
63. Wizje, proroctwa, przepowiednie – tragizm niezrozumianych i odtrąconych proroków  

w literaturze róŜnych epok. Przedstaw problem na wybranych przykładach. 
64. Idealiści i marzyciele w literaturze polskiej. Omów sposoby kreowania takich bohaterów w 

utworach z róŜnych epok. 
65. To tylko strach.... Sposoby kreowania atmosfery grozy i jej funkcje w literaturze  

I poł. XIX i w literaturze współczesnej. Omów na wybranych przykładach. 
66. Na podstawie analizy wybranych utworów przedstaw charakterystyczne cechy literatury 

fantasy. 
67. Motyw podróŜy do innego świata w literaturze fantastycznej. Omów na wybranych 

przykładach. 
68. Stanisław Lem jako przedstawiciel literatury science-fiction. Porównaj wybrane utwory 

pisarza z utworami innych autorów prozy fantastyczno-naukowej. 
69. Motywy apokaliptyczne w literaturze. Na wybranych przykładach omów róŜne ich ujęcia  

i funkcje. 
70. Przedstaw rolę motta i tytułu w wybranych utworach literackich. 
71. Polska szkoła reportaŜu. Przedstaw zjawisko, odwołując się do utworów wybranych 

autorów. 
72. Motyw szaleństwa w literaturze. Na wybranych przykładach przedstaw sposoby ujęcia 

tego motywu i jego funkcje. 
73. Piekło młodości. Omów temat na wybranych przykładach z literatury polskiej i/lub obcej. 
74. Przedstaw sylwetki buntowników w literaturze polskiej i/lub obcej. 
75. Świat nadprzyrodzony.  Odwołując się do wybranych przykładów, omów jego rolę  

w dramatach róŜnych epok. 
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76. Postawy dekadenckie. Przedstaw je na wybranych przykładach literackich, zwracając 
uwagę na przyczyny tych postaw. 

77. Jak pisarze przedstawiają totalitarną rzeczywistość? Odpowiedz na pytanie, analizując 
wybrane utwory literackie. 

78. Skandale literackie XIX i XX wieku. Analizując wybrane dzieła, poszukaj odpowiedzi na 
pytanie o przyczyny wzburzenia, jakie one wywołały. 

79. Motyw zła. Odwołując się do róŜnych gatunków literackich, przedstaw sposób jego ujęcia 
w literaturze. 

80. Wojna jako doświadczenie pokolenia Kolumbów. Przedstaw temat, odwołując się do 
wybranych utworów poetyckich przedstawicieli tego pokolenia. 

81. Pokolenia literackie jako zjawisko kulturowe. Przedstaw temat, odwołując się do 
wybranych utworów literackich, manifestów i tekstów krytycznych. 

82. System wartości bohaterów utworów Stefana śeromskiego. Przedstaw, analizując postawy 
bohaterów wybranych dzieł. 

83. RóŜne ujęcia motywu dziecka w literaturze polskiej. Omów temat na wybranych 
przykładach. 

84. Stereotypy i klisze w twórczości T. Pratchetta na tle tradycji kultury. Przedstaw na 
wybranych przykładach. 

85. Przedstaw relacje między jednostką a instytucjami autorytarnymi w wybranych dziełach 
literatury XX wieku. 

86. ReportaŜ. Przedstaw sposoby wpływania na czytelnika i jego emocje na podstawie prac 
wybranych dziennikarzy. 

87. ReportaŜ literacki – cechy gatunkowe, tradycje, tematy, funkcje. Omów temat, odwołując 
się do wybranych przykładów. 

88. Bohema w dramacie modernistycznym. Omów temat na podstawie wybranych dzieł. 
89. Omów róŜne sposoby realizacji motywu snu w wybranych dramatach W. Szekspira. 
90. Omów róŜne sposoby realizacji motywu theatrum mundi w dramatach W. Szekspira. 
91. Na podstawie analizy wybranych dzieł przedstaw funkcjonowanie motywów biblijnych  

w XX-wiecznej literaturze fantastycznej. 
92. Przedstaw niedoskonałości wizji świata idealnego w świetle wybranych dzieł literackich. 
93. Obraz kosmosu i jego funkcje w liryce romantycznej. Omów temat, odwołując się do 

wybranych utworów. 
94. Postacie historyczne jako bohaterowie dzieł literackich. Omów temat, odwołując się do 

wybranych powieści historycznych. 
95. RóŜne oblicza samotności w literaturze. Omów temat na wybranych przykładach. 
96. Śmierć jako źródło egzystencjalnych niepokojów człowieka w literaturze XX wieku. 

RozwaŜ temat na wybranych przykładach. 
97. Na podstawie analizy wybranych utworów przedstaw charakterystyczne cechy literatury 

kryminalistycznej i detektywistycznej. 
98. Na wybranych przykładach omów sposoby kreacji bohaterów w powieści psychologicznej. 
99. Na wybranych przykładach omów sposób kreacji bohaterów w powieści kryminalnej. 
100. Realistyczne i symboliczne ujęcie motywu konia w literaturze i malarstwie. Omów temat, 

odwołując się wybranych dzieł. 
101. Nurt obywatelski w literaturze polskiej. Przedstaw temat, odwołując się do przykładów  

z dwóch epok. 
102. Motyw rodzinnego domu i jego funkcje w utworach literackich z róŜnych epok. Omów na 

podstawie wybranych przykładów. 
103. Heroizm dawny i współczesny. Porównaj, odwołując się do wybranych utworów. 
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104. Harcerz jako bohater utworów literackich. Przedstaw temat, odwołując się do wybranych 
przykładów. 

105. Literacki wizerunek rodziny. Porównaj sposób prezentacji w dowolnie wybranych 
utworach. 

106. Kobieta i magia. Przedstaw temat, odwołując się do wybranych utworów literackich. 
107. Literatura science-fiction wobec problemów współczesnego świata. Omów temat na 

wybranych przykładach. 
108. Przedstaw róŜne ujęcia motywu zagłady cywilizacji w powieści science-fiction. 
109. Ludowa wiara w siły nadprzyrodzone widziana oczami romantyków. Przedstaw na 

wybranych przykładach literackich. 
110. Średniowieczna liryka prowansalska. Scharakteryzuj twórczość trubadurów na wybranych 

przykładach. 
111. Świecka twórczość średniowiecznej Francji. Scharakteryzuj twórczość trubadurów 

i truwerów na wybranych przykładach. 
112. Przedstaw motyw antyutopii w literaturze XX wieku. 
 
 
 

KORESPONDENCJA SZTUK 

(ZWIĄZKI LITERATURY Z INNYMI DZIEDZINAMI SZTUKI) 

 

1. Na wybranych przykładach omów sposób wykorzystania motywów homeryckich  
w literaturze i filmie. 

2. Omów inspiracje malarskie i muzyczne w utworach Jacka Karczmarskiego. 
3. Odwołując się do wybranych przykładów z literatury i sztuki, przedstaw obraz kobiety 

wykreowany w wybranej epoce literackiej. 
4. Odwołując się do wybranych przykładów, przedstaw sylwetki sportowców  

w literaturze i sztuce. 
5. Język literatury a język filmu. Omów sposoby przekazu właściwe dla tych dwóch dziedzin 

sztuki, analizując wybrane dzieła literackie i ich filmowe adaptacje. 
6. Adaptacje klasyki polskiej i\lub obcej we współczesnym filmie polskim. Odwołując się do 

wybranych przykładów, wyjaśnij, na czym polegają problemy, które muszą pokonać 
twórcy tych adaptacji.  

7. Filmowe realizacje dzieła literackiego jako przykłady interpretacji tekstu. Omów problem, 
odwołując się do wybranych utworów. 

8. RóŜne funkcje pejzaŜu w literaturze i malarstwie. Omów to zjawisko na przykładzie 
wybranych dzieł kultury XIX i XX wieku. 

9. Przeanalizuj, jak róŜne role mogą w utworach literackich grać dzieła sztuki jako tematy 
aluzji, opisu itd. 

10. Przedstaw na wybranych przykładach próby realizacji idei „sztuki dla sztuki” w literaturze i 
sztuce wybranej epoki. 

11. Omów funkcję symbolu w literaturze i malarstwie epoki modernizmu (na wybranych 
przykładach). 

12. Przywołując wybrane przykłady, rozwaŜ rolę inspiracji malarskich w literaturze Młodej 
Polski lub dwudziestolecia międzywojennego (np. impresjonizm, ekspresjonizm, 
symbolizm, kubizm, surrealizm i inne). 

13. Zaprezentuj sposoby kreowania relacji Bóg – człowiek w literaturze i malarstwie 
odrodzenia i baroku. 
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14. Pieta – jej róŜnorodne ujęcia w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach. 
15. Na podstawie wybranych dzieł literatury i malarstwa przedstaw róŜnorodne ujęcia motywu 

przemijania. 
16. Mistrz i uczeń jako temat dzieł literackich i filmowych. Przedstaw na wybranych 

przykładach. 
17. Portret literacki i portret w malarstwie. O róŜnych sposobach przedstawiania postaci  

w sztuce XIX i XX wieku. Omów na wybranych przykładach. 
18. Muzyka w literaturze – omów funkcje motywu na wybranych przykładach. 
19. RóŜne koncepcje piękna w XVI i XVII wieku. Przedstaw problem, odwołując się do 

literatury i malarstwa zaproponowanych okresów. 
20. Przedstaw zjawisko impresjonizmu w malarstwie i literaturze. Odwołaj się do wybranych 

dzieł. 
21. Symbol i alegoria jako środki wyrazu w literaturze oraz w malarstwie. Omów na 

wybranych przykładach dzieł literackich i z innych dziedzin sztuki (np. malarstwa, filmu). 
22. Przedstaw sposoby tworzenia nastrojów w poezji i malarstwie wybranej epoki. 
23. Oświęcim – symbol kryzysu kultury europejskiej. Omów problem, odwołując się do 

róŜnych tekstów kultury. 
24. Odwołując się do róŜnych przykładów (z literatury, filmu, muzyki), przedstaw 

charakterystyczne cechy kultury masowej. 
25. Jak współczesne dzieła literackie i filmowe przedstawiają obraz Ŝołnierza i wpływ wojny 

na jego psychikę? Dokonaj analizy wybranych utworów. 
26. Przedstaw i oceń wybrane współczesne interpretacje sceniczne i filmowe dramatu 

szekspirowskiego. 
27. Koncepcja sztuki i artysty w okresie Młodej Polski. Omów na przykładzie wybranych 

manifestów, dzieł literackich i plastycznych. 
28. Motyw kuszenia w literaturze i malarstwie. Omów temat, analizując wybrane dzieła. 
29. Piękno klasyczne i piękno romantyczne. Omów te kategorie, odwołując się do wybranych 

przykładów z literatury i sztuki. 
30. PrzeŜycie artystyczne jako przedmiot refleksji w twórczości poetów i malarzy. Omów 

problem na wybranych przykładach. 
31. Fascynacja Tatrami i Ŝyciem górali w literaturze i sztuce polskiej przełomu wieków. Omów 

to zjawisko (wskazując na jego przyczyny) na przykładach z literatury i sztuki.  
32. Poezja, malarstwo, muzyka – róŜne sposoby ekspresji tych samych emocji. Porównaj, 

odwołując się do wybranych przykładów. 
33. Powroty do „małej ojczyzny”. Których polskich pisarzy i reŜyserów moŜna uznać za 

kontynuatorów Mickiewiczowskiej tradycji „kraju lat dziecinnych”? Odpowiedz, analizując 
dzieła wymienionych twórców. 

34. Na ile reŜyser ma prawo ingerować w treść dramatu? Omów róŜne interpretacje sceniczne 
wybranych dramatów.  

35. Portret bohatera romantycznego w literaturze i malarstwie. Przedstaw temat na wybranych 
przykładach literatury i sztuki europejskiej. 

36. Obraz powstania warszawskiego w oczach uczestników wydarzeń. Omów temat na 
podstawie wybranych tekstów kultury. 

37. Przedstaw osobowość totalitarną, odwołując się do wybranych przykładów z literatury  
i filmu.  

38. Scharakteryzuj zjawisko dandyzmu, analizując wybrane przykłady z literatury i innych 
dziedzin sztuki. 
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39. UkaŜ róŜne oblicza epoki stalinowskiej w Polsce, sięgając do utworów literackich, krytyki 
literackiej, filmów, róŜnych form sztuk plastycznych. Przywołaj przykłady z lat 
pięćdziesiątych i późniejszych XX wieku.  

40. Motyw maski w literaturze i filmie. Omów na wybranych przykładach, zwracając uwagę na 
jego funkcje. 

41. Odwołując się do wybranych przykładów, przedstaw róŜne ujęcia motywu dziecka  
w literaturze i innych tekstach kultury. 

42. Omów sposób przedstawiania domu wariatów w literaturze i innych tekstach kultury. 
Zwróć uwagę na to, jaką funkcję pełni on w analizowanych dziełach. 

43. Motyw poŜegnania kochanków. Porównaj róŜne jego ujęcia w literaturze i innych tekstach 
kultury. 

44. Odwołując się do wybranych dzieł literatury i sztuki, przedstaw róŜne ujęcia motywu 
śmierci. 

45. Bóg i wiara. Na podstawie wybranych przykładów z literatury i sztuki omów ewolucję 
sposobu kreacji Boga i postrzegania wiary.  

46. Inni niŜ wszyscy. Przedstaw, w jaki sposób literatura i film przedstawiają problem 
„inności” (np. niepełnosprawności).   

47. Konflikty rodzinne. Przedstaw sposób ich ukazania we współczesnej literaturze i w filmie.  
48. ParyŜ XIX i XX wieku jako przestrzeń ludzkich uczuć. Omów temat na podstawie 

wybranych dzieł literackich i malarskich. 
49.  RóŜne realizacje motywu człowieka nawróconego. Omów temat na podstawie wybranych 

dzieł literackich i malarskich. 
50. Scharakteryzuj sposoby funkcjonowania aluzji literackiej we współczesnej kulturze, 

odwołując się do wybranych przykładów z literatury i innych tekstów kultury. 
51. Przedstaw róŜne realizacje motywu tańca na wybranych przykładach z literatury i sztuki. 
52. Omów na wybranych przykładach literackich, malarskich i filmowych sposoby tworzenia 

nastroju grozy. 
53. Krzyk jako forma ekspresji awangardy XX wieku. Omów temat na wybranych przykładach 

literatury i sztuki oraz na podstawie analizy niektórych prowokacji artystycznych. 
54. Przedstaw i omów róŜne realizacje  motyw femme fatale w literaturze i sztuce. 
55. Przedstaw róŜne realizacje toposu katedry w literaturze i sztuce na podstawie wybranych 

przykładów. 
56.  Przedstaw realizację motywu wampira w literaturze i sztuce na podstawie wybranych 

przykładów. 
57.  Stabat Mater w literaturze i muzyce. Omów róŜne realizacje motywu na wybranych 

przykładach. 
58. Impresjonizm w literaturze i muzyce. Omów cechy tej techniki artystycznej na wybranych 

przykładach. 
59. Odwołując się do wybranych przykładów, omów sposób wykorzystania literatury i obrazu 

w teatrze Tadeusza Kantora. 
60. Lekarz jako bohater dzieł literackich i filmowych. Omów funkcjonowanie tego motywu w 

wybranych utworach. 
61. Omów rolę wybranego rekwizytu w kreacji bohatera literackiego i filmowego. 
62. Realistyczne i symboliczne ujęcie motywu konia w literaturze i malarstwie. Omów temat, 

odwołując się wybranych dzieł. 
63. RóŜne sposoby funkcjonowania motywu winy i kary w literaturze i filmie. Omów na 

wybranych przykładach. 
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64.  Echa powstania listopadowego w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Zaprezentuj róŜne 
sposoby funkcjonowania tego tematu w wybranych dziełach.  

65. Przedstaw wizerunek czarnego kota w literaturze i sztuce. 
66. Omów tematykę miłosną w poezji i sztuce staroŜytnego Egiptu. 
 
 
 

JĘZYK 

 
1. Omów zagadnienie zapoŜyczeń językowych. Ustosunkuj się do tego zjawiska językowego, 

oceniając zasadność najnowszych zapoŜyczeń z punktu widzenia indywidualnego 
uŜytkownika. 

2. Omów zjawisko świadomego przekraczania normy językowej w wybranych współczesnych 
tekstach poetyckich (np. Białoszewskiego, Szymborskiej, RóŜewicza, Grochowiaka i 
innych). 

3. Sposób kreowania przez język świata przedstawionego w liryce Białoszewskiego. Omów 
na wybranych przykładach. 

4. Sposoby wykorzystania i funkcja języka potocznego w wybranych dziełach literackich. 
Dokonaj analizy porównawczej. 

5. RóŜne sposoby osiągania komizmu językowego. Omów na wybranych przykładach. 
6. Przedstaw róŜne sposoby wykorzystywania gwary ludowej w dziełach literackich wybranej 

epoki. 
7. Język trzech pokoleń. Objaśnij istotę róŜnic w języku Twoim, rodziców, dziadków. 
8. Przemówienia jako forma wypowiedzi. Omów temat na wybranych przykładach od 

staroŜytności do oświecenia. 
9. Omów funkcję stylizacji biblijnej na wybranych przykładach. 
10. Gwara uczniowska w literaturze. WskaŜ jej cechy i omów funkcje w języku wybranych 

utworów literackich. 
11. Dokonaj analizy językowej i kulturowej przysłów polskich związanych z określoną 

tematyką. 
12. RóŜne sposoby wykorzystania związków frazeologicznych w poezji współczesnej. Omów 

na wybranych przykładach. 
13. Rola neologizmów w poezji. Omów temat na przykładzie twórczości wybranego poety XX 

wieku. 
14. Socjolekt jako odmiana języka narodowego. Omów temat, odwołując się do języka 

uczniowskiego. 
15. Czy retoryka jest wciąŜ sztuką Ŝywą? Dokonaj analizy stylistycznej kilku róŜnych 

współczesnych przemówień i odpowiedz na pytanie.  
16. Rola metafory we współczesnych tekstach publicystycznych i w reklamie. Omów zjawisko, 

wykorzystując zebrane przez siebie przykłady. 
17. Etykieta językowa w sztuce przemawiania i epistolografii. Dokonaj analizy wybranych 

przykładów z trzech epok literackich. 
18. Omów na wybranych przykładach najczęstsze błędy językowe w języku prasy, radia  

i telewizji. 
19. Jak opisywali miłość poeci wybranej przez Ciebie epoki literackiej? Omów uŜyte  

w tekstach środki językowe. 
20. Językowa charakterystyka postaci. Przedstaw zagadnienie, omawiając wybrane przykłady. 



 9 

21. Przedstaw koncepcję języka poetyckiego w programie Awangardy Krakowskiej i pokaŜ na 
przykładach, jak przedstawiciele tej grupy realizowali swoje postulaty. 

22. Scharakteryzuj cechy stylu naukowego, odwołując się do podręczników (lub fachowych 
artykułów) z zakresu językoznawstwa.  

23.  Kabaretowy język pokoleń – porównaj na podstawie wybranych tekstów (na przykład 
Kabaretu Starszych Panów i Kabaretu Moralnego Niepokoju). 

24. Scharakteryzuj język publikacji sportowych. 
25. Omów zjawisko nowomowy i sposób jego funkcjonowania w utworach George’a Orwella. 
26. Na przykładzie wybranych tekstów publicystycznych scharakteryzuj język propagandy w 

systemie totalitarnym. 
27. Co to jest manipulacja językowa? Scharakteryzuj to zjawisko, odwołując się do wybranych 

tekstów (nie tylko literackich).  
28. Scharakteryzuj indywidualne cechy stylu pisarskiego na przykładzie twórczości wybranego 

autora.  
29. Na wybranych przykładach zanalizuj i przedstaw charakterystyczne formy językowe 

poradników. 
30. Język internetu. Scharakteryzuj zjawisko na wybranych przykładach (komunikatory, blogi, 

czaty, strony WWW). 
 


