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Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego 
w roku szkolnym 2014/2015 

w Zespole Szkół Nr 1 im. Marszałka J.K. Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim 
 
I. Literatura  

1. Portret spiskowca w literaturze. Odwołując się do wybranych utworów przedstaw sposób kreacji 
postaci.  

2. Artysta jako nietypowy bohater literacki. Omów problem na wybranych przykładach.  

3. Różne sposoby wykorzystywania motywu powstań narodowych. Przedstaw na wybranych 
przykładach.  

4. Postać samotnika w literaturze. Odwołując się do wybranych utworów przedstaw sposób kreacji 
postaci.  

5. Mity i legendy jako tworzywo literatury fantasy. Omów zagadnienie odwołując się do wybranych 
utworów literackich.  

6. Literatura faktu. Dokonaj analizy i interpretacji tego zjawiska kulturowego XX wieku na wybranych 
przykładach.  

7. Na podstawie wybranych utworów literackich porównaj kreacje bohaterów, którzy doświadczyli 
okrucieństw II wojny i próbują odbudować świat wartości.  

8. Różne metody walki z zaborcą przestawione w literaturze XIX wieku. Omów je analizując 
wybrane utwory.  

9. Literackie portrety ludzi zlagrowanych. Przedstaw je, dokonując analizy wybranych utworów, 
dotyczących okresu wojny i okupacji.  

10. Literackie portrety matki. Omów na podstawie wybranych tekstów różnych epok.  

11. Piękno przyrody ojczystej w literaturze XIX i XX wieku. Omów na wybranych przykładach.  

12. Różne ujęcia mogił i grobów w literaturze polskiej. Odwołaj się do wybranych przykładów.  

13. Dzieło literackie jako świadectwo swego czasu. Omów problem odwołując się do wybranych 
utworów.  

14. Literaci na miarę Nagrody Nobla. Uzasadnij kryteria doboru, analizując wybrane utwory. 

15. Różne modele rodziny. Przedstaw problem odwołując się do wybranych utworów literackich.  

16. Poezja religijna – wczoraj i dziś. Analizując wybrane utwory, omów ewolucję gatunków 
literackich i sposoby wyrażania uczuć. 

17. Dziecko i jego dorastanie w niełatwej rzeczywistości dorosłych. Omów na wybranych 
przykładach literackich XIX i XX wieku.  
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18. Motyw buntu i nawrócenia w relacjach Bóg – człowiek. Omów zagadnienie odwołując się 
do utworów literackich.  

19. Literackie portrety kobiet. Omów typy, funkcje na wybranych przykładach.  

20. Fascynacja obrzędami ludowymi w literaturze polskiej. Omów to zjawisko, odwołując się 
do wybranych przykładów.  

21. Poeta jako świadek historii. Porównaj funkcjonowanie motywu w utworach literackich różnych 
epok.  

22. Szekspirowski bohater tragiczny. Omów wybrane przykłady postaci.  

23. Motyw śmierci w literaturze. Zaprezentuj na przykładzie dzieł z dwóch wybranych epok.  

24. Człowiek wobec doświadczeń totalitaryzmu. Przedstaw i oceń postawy bohaterów wybranych 
bohaterów literatury współczesnej.  

25. Decyzja na całe życie. Przedstaw bohaterów literackich dokonujących wyborów postawy 
moralnej.  

26. Literackie świadectwa relacji polsko- żydowskich. Przedstaw zagadnienie odwołując się 
do wybranych utworów.  

27. Motyw snu i jego funkcje w literaturze. Omów problem odwołując się do wybranych przykładów.  

28. Różne kreacje zakochanego mężczyzny w literaturze. Omów zagadnienie odwołując się 
do wybranych przykładów.  

29. Szaleńcy w literaturze. Przedstaw funkcje motywu odwołując się do trzech wybranych utworów.  

30. Wiejska arkadia – omów motyw na wybranych przykładach literatury polskiej różnych epok, 
uwzględniając jego funkcje artystyczne.  

31. Niepogodzeni ze światem. Porównaj na wybranych przykładach literackich portrety bohaterów 
zbuntowanych i wyalienowanych.  

32. Nie ma zbrodni bez kary. Porównaj różne sposoby funkcjonowania motywu zbrodni i kary 
w wybranych utworach literackich różnych epok.  

33. Literackie testamenty. Omów zagadnienie, analizując wypowiedzi tego typu na przykładzie 
utworów o charakterze testamentowym.  

34. Polskie hymny – utwory o narodzie i jego tożsamości. Omów problem w oparciu o analizę 
wybranych tekstów literackich.  

35. Twórczość Jana Kochanowskiego w tradycji literackiej późniejszych epok . Rozwiń temat 
na wybranych przykładach.  

36. Heroizacja i deheroizacja. Omów funkcjonowanie tej metody kreowania bohaterów w wybranych 
utworach literackich. 
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37. Wolna i zniewolona, w marzeniach i w rzeczywistości, ale zawsze Polska. Przedstaw 
funkcjonowanie motywu ojczyzny w wybranych utworach literackich.  

38. Życie jest podróżą. Omów biografie bohaterów, którzy nigdzie nie mogli zagrzać miejsca.  

39. Portret tyrana w literaturze. Zaprezentuj na wybranych przykładach.  

40. Różne oblicza władzy. Przedstaw zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów literackich.  

41. Literackie autorytety mojego pokolenia. Rozważ problem na podstawie wybranych utworów 
literackich.  

42. Literackie portrety żon. Dokonaj charakterystyki porównawczej na podstawie wybranych 
utworów literackich.  

43. Literackie portrety anioła. Zaprezentuj zagadnienie odwołując się do wybranych utworów.  

44. Dialog twórców literatury z filozofami. Przedstaw problem na wybranych przykładach dzieł 
literatury dawnej i współczesnej. 

45. Współczesny erotyk. Przeanalizuj wybrane przykłady XX-wiecznej poezji miłosnej w kontekście 
tradycji.  

46. Poeta pamięta. Przedstaw obowiązki poety w świetle literatury XX wieku.  

47. Poczucie egzystencjalnej pustki i zagubienia w świecie. Scharakteryzuj ich przejawy, odwołując 
się do wybranych utworów literackich modernizmu.  

48. Dwie epoki – dwie drogi do odzyskania wolności. Na podstawie wybranych utworów literackich 
porównaj walkę o wolna ojczyznę romantyków i pozytywistów.  

49. Jak powstał świat? Porównaj mity stworzenia świata i człowieka zapisane w mitologiach różnych 
krajów świata.  

50. To się czyta dzisiaj – modni pisarze, modne książki. Omów przyczyny popularności niektórych 
autorów i książek. Sformułuj własną opinię na temat literatury współczesnej, odwołując się do 
wybranych utworów spoza kanonu lektur.  

51. „Naprawdę kocha się tylko raz”. Analizując wybrane teksty przedstaw i omów kreacje bohaterów 
przeżywających wielką miłość.  

52. Religijność naszych przodków i jej odzwierciedlenie w literaturze staropolskiej - omów 
na przykładzie wybranych utworów. 

53. Metamorfoza bohatera i jej sens w literaturze. Omów na przykładach wybranych utworów.  

54. W jaki sposób ukazywane są ułomności ludzkie w twórczości komediowej wybranych autorów? 
Przedstaw temat odwołując się do dzieł różnych dramatopisarzy..  

55. Dziadkowie, rodzice, dzieci... Opierając się na celowo dobranych tekstach, omów model rodziny 
występujący w literaturze różnych epok.  



4 

 

56. Rzym, Paryż, Warszawa... Zaprezentuj sposoby ukazania miast na podstawie wybranych 
utworów literackich różnych epok.  

57. Motyw pielgrzyma i tułacza w literaturze romantyzmu. Przedstaw w oparciu o poezję 
A. Mickiewicza i K.C. Norwida.  

58. Motywy franciszkańskie w literaturze polskiej. Przedstaw je i omów ich funkcje.  

59. Drzewo jako świadek i uczestnik życia bohatera literackiego. Omów funkcje na wybranych 
przykładach.  

60. Oceny narodu polskiego na przestrzeni epok. Omów zagadnienia odwołując się do trzech epok 
literackich.  

61. Archetypy i toposy w komiksie. Odwołując się do przykładów omów funkcje, jakie w tym gatunku 
pełnią wspomniane elementy.  

62. Męczennicy, prorocy, karierowicze i błazny. Zaprezentuj różne postawy człowieka w wybranych 
utworach literatury XIX i XX wieku.  

63. Dekalog bohaterów Josepha Conrada. Rozwiń temat na wybranych przykładach.  

64. Pan i sługa. Przeanalizuj różne przykłady realizacji tego motywu, opierając się na wybranych 
tekstach literackich  
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II. Korespondencja sztuk  

1. Ogrody, sady, drzewa- ich obraz i funkcja w wybranych utworach literackich malarskich.  

2. Przedstaw obraz Polski, wyłaniający się z dzieł literackich i innych dziedzin sztuki różnych epok. 
Zanalizuj wybrane przykłady. 

3. Świat prowincji w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach.  

4. Różne kreacje fantastycznych światów w utworach literackich i ich adaptacjach filmowych. 
Rozważ problem na przykładach wybranych z literackiej schedy J.R.R. Tolkiena i S. Lema .  

5. Motyw Maryjny w literaturze i sztuce średniowiecza. Przedstaw na wybranych przykładach.  

6. Wykaż związek poezji z malarstwem na podstawie wybranej epoki.  

7. Motyw rzeki w literaturze, malarstwie i filmie. Przedstaw temat na podstawie wybranych dzieł. 
Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach.  

8. Motywy wschodów i zachodów słońca w literaturze i malarstwie.  

9. Młodość i starość w sztuce. Omów na wybranych przykładach.  

10. Na przykładach analizy utworów literackich i filmowych przedstaw różne sposoby wykorzystania 
motywu Pasji w sztuce.  

11. Symbol jako środek wyrazu w literaturze i malarstwie. Omów na wybranych przykładach.  

12. Interpretacja filmowa a literacka dzieła Stanisława Wyspiańskiego „Wesele”.  

13. Porównaj literackie i malarskie wizje powstania styczniowego w epoce pozytywizmu.  

14. Portrety dzieci w nowelkach pozytywistycznych w malarstwie Stanisława Wyspiańskiego. 
Porównaj sposoby artystycznego wyrazu sztuki słowa i obrazu, dokonując wyboru właściwych 
przykładów.  

15. Bohaterowie drugiego planu. Wyjaśnij ich rolę w wybranych dziełach literackich i filmowych.  

16. Portrety ludzi chorych, kalekich i niepełnosprawnych w różnych dziedzinach sztuki.  

17. Przedstaw na wybranych przykładach sposoby portretowania ojca w literaturze i innych 
dziedzinach sztuki polskiej i obcej.  

18. Obraz powstania warszawskiego w literaturze, filmie i muzyce. Przedstaw na wybranych 
przykładach.  

19. Mity greckie jako źródło inspiracji artystów różnych epok. Przedstaw na wybranych przykładach 
literackich i plastycznych.  
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20. Różnorodne ujęcia motywu pożegnania w literaturze, malarstwie i filmie. Przedstaw 
na wybranych przykładach. Omów sposób ujęcia motywu w wybranych tekstach kultury  

21. Portret kobiety-Polki w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Przedstaw na wybranych 
przykładach.  

22. Autoportret w literaturze i malarstwie. Porównaj przykłady reprezentujące różne konwencje 
i funkcje.  

23. Współczesna piosenka jako forma artystycznego wyrazu. Zanalizuj i porównaj wybrany materiał. 

24. Różne wykorzystania motywu tańca. Omów, odwołując się do przykładów z literatury i sztuki.  

25. Sceny batalistyczne i ich rola w malarstwie i literaturze. Omów na wybranych przykładach.  

26. Prekursor, inicjator, przywódca... Przedstaw przykłady funkcjonowania takich postaci (postaw) w 
analizowanych przez siebie dziełach literackich i innych dziedzinach sztuki. 

27. Katastrofizm jako motyw funkcjonujący w różnych dziedzinach sztuki. Omów na wybranych 
przykładach.  

28. Filmy Andrzeja Wajdy jako interpretacja dzieł literatury polskiej. Omów wybrane przykłady.  

29. Nauczyciel i uczeń bohaterem utworu literackiego i filmu. Rozwiń temat odwołując się 
do wybranych przykładów.  

30. Obrazy Warszawy w „Lalce” Bolesława Prusa i malarstwie epoki pozytywizmu. Omów problem 
na wybranych przykładach.  

31. Przedstaw związek malarstwa i literatury Młodej Polski. Wykorzystaj kilka przykładów.  

32. Motyw snu w literaturze i sztuce XX wieku. Omów problem na wybranych przykładach.  

33. Dzieło literackie a jego adaptacje filmowe. Omów zagadnienia na trzech wybranych utworach.  

34. Imię jako znak. Zanalizuj i przedstaw związki imion z kulturą, historią, magią... 

35. Obraz XX wieku w literaturze i sztuce. Przedstaw temat na wybranych przykładach.  

36. Obraz Boga w literaturze i malarstwie. Rozwiń temat odwołując się do wybranych przykładów.  

37. Choroba psychiczna jako motyw w literaturze i sztuce. Omów zagadnienie na wybranych 
przykładach z różnych epok.  

38. Niebo – piekło, anioł – szatan. Przedstaw i oceń rolę demonologii w literaturze i sztuce polskiej.  

39. Białystok i okolice w literaturze i sztuce. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach.  

40. Teksty utworów rockowych jako odzwierciedlenie ideałów, dążeń i pragnień pokolenia lat 
osiemdziesiątych. Przeanalizuj zagadnienie odwołując się do wybranych utworów muzycznych.  
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41. Motyw wampira w literaturze i filmie. Rozwiń temat odwołując się do wybranych przykładów.  

42. Afryka i jej mieszkańcy w literaturze i sztuce. Omów zagadnienie odwołując się do wybranych 
przykładów.  

43. Rock, rap, hip- hop, poezja śpiewana…Zaprezentuj obraz świata i człowieka (współczesnych 
subkultur młodzieżowych), jaki wyłania się z tekstów utworów reprezentujących te i inne gatunki 
muzyczne.  

44. Ikony pop kultury XX wieku. Przedstaw sylwetki sławnych artystów, polityków, sportowców 
przekształcone w mityczne figury zbiorowej wyobraźni.  

45. Omów zjawisko kiczu, analizując wybrane przykłady dzieł literackich, plastycznych, filmowych, 
muzycznych.  

46. Holokaust w literaturze, malarstwie i filmie. Przeanalizuj przedstawienie problematyki zagłady 
narodu żydowskiego w różnych dziedzinach sztuki.  

47. Ojczyzna, naród, patriotyzm. Przedstaw zagadnienie, omawiając dzieła literackie i filmowe.  

48. Gry i gracze – wybierz materiał literacki i z innych dziedzin sztuki, dokonaj porównań, przygotuj 
rozpoznania i wnioski. 

49. Przedstawienia dawnej Warszawy w literaturze i malarstwie. Zaprezentuj temat, odwołując się 
do wybranych dzieł literackich i malarskich.  

50. Artystyczne ujęcie macierzyństwa w literaturze i sztukach plastycznych XX wieku. Przedstaw je 
w oparciu o analizę wybranych dzieł.  
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III. Język  

1. Twórcze wykorzystanie języka mówionego w literaturze współczesnej (na wybranych 
przykładach).  

2. Omów pochodzenie nazw miejscowości Podlasia.  

3. Językowe środki ekspresji wypowiedzi. Scharakteryzuj to zjawisko.  

4. Przedstaw charakterystyczne cechy języka i stylu literatury Młodej Polski na przykładzie utworów 
Stefana Żeromskiego.  

5. Odwołując się do twórczości poetów XX wieku omów funkcje neologizmów w utworach 
literackich.  

6. Wykaż obecność frazeologii antycznej i biblijnej w potocznej odmianie współczesnego języka 
polskiego.  

7. Język uczniowski w czasie przerwy międzylekcyjnej (hasła, grypsy, gesty, slogany). 
Scharakteryzuj go na podstawie materiału językowego zebranego w Twojej szkole.  

8. Język zakochanych. Scharakteryzuj słownictwo i styl odwołując się do wybranych przykładów 
literackich.  

9. Styl artystyczny. Omów styl wybranego pisarza odwołując się do kilku jego utworów.  

10. Cechy stylu urzędowego. Omów w oparciu o wybrane dokumenty szkolne.  

11. Językowe środki perswazji w reklamie. Zanalizuj wybrane przykłady z radia, telewizji i prasy.  

12. Wpływ rozwoju cywilizacji (w tym techniki) na współczesny język potoczny. Omów zjawisko 
na podstawie zebranego materiału językowego.  

13. Stylizacja biblijna w wybranych utworach literatury polskiej. Omów na wybranych przykładach.  

14. Rola środków językowych w kreowaniu rzeczywistości. Porównaj możliwości ich zastosowania 
zestawiając fragmenty dwóch tekstów reprezentujących różne kierunki.  

15. Zapożyczenia językowe i ich związek z historią Polski. Przedstaw odwołując się do epoki baroku 
i oświecenia.  

16. Sposoby i funkcje archaizacji języka w twórczości wybranego autora. Przedstaw na wybranych 
przykładach.  

17. Indywidualizacja języka literackiego. Przedstaw typowe cechy zjawiska na przykładzie 
twórczości wybranego autora.  

18. Zabytki językowe i ich znaczenia dla współczesnego czytelnika. Przedstaw na przykładzie 
wybranych tekstów.  
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19. Język angielki we współczesnej polszczyźnie. Przedstaw problem zapożyczeń i oceń ich 
zasadność.  

20. Neologizm jako środek wyrazu w utworach Norwida, Leśmiana, Witkacego. Omów zagadnienie 
na przykładzie dowolnie wybranych utworów.  

21. Scharakteryzuj język prasy młodzieżowej. Dokonaj oceny jego poprawności.  

22. List jako gatunek literacki. Dokonaj analizy słownictwa listów wybranych z dwóch różnych epok.  

23. Komizm słowny i sposoby jego realizacji w wybranych utworach różnych autorów i epok.  

24. Wieloznaczność wyrazów i jej konsekwencje dla procesu komunikacji. Omów zagadnienie 
na wybranych przykładach.  

25. Wyznanie, dziennik, pamiętnik, autobiografia jako specyficzna forma rozmowy z czytelnikiem.  

26. Język propagandy politycznej. Scharakteryzuj na podstawie materiału z wybranego okresu 
historycznego.  

27. Język haseł przedwyborczych - zanalizuj wybrane przykłady pod kątem cech i funkcjonalności.  

 


