
ZESPÓŁ SZKOL   BUDOWLANYCH   W RYBNIKU TEMATY PREZENTACJI DO 

WEWNĘTRZNEGO EGZAMINU MATURALNEGO JĘZYK POLSKI, MATURA 2016

LITERATURA
NR
TEMATU

TEMAT UWAGI

1. Tragizm postaw bohaterów antycznych, romantycznych i współcze-
snych. Omów problem na wybranych przykładach.

2. Omów wpływ filozofii na powstanie, strukturę i wymowę ideową 
dzieła. Odwołaj się do przykładów z różnych epok.

3. Biografia jako klucz do odczytania twórczości pisarza (np. Adama 
Mickiewicza, Jana Kochanowskiego, Juliusza Słowackiego). Omów 
problem na wybranych przykładach.

4. Rozmowy człowieka z Bogiem. Omów ich tematykę i funkcję na 
przykładzie liryków religijnych wybranych poetów (np. J. Kocha-
nowski, M.Sęp Szarzyński, A.Mickiewicz, C.K. Norwid, J. Twar-
dowski).

5. Scharakteryzuj heroiczny i parodystyczny obraz rycerza w 
literaturze różnych epok. Określ funkcję tego motywu w wybra-
nych tekstach.

6. Analizując wybrane teksty, omów dialog poetów z filozofią 
starożytną. Wskaż różnicę w odczytaniu tematu przez 
poszczególnych twórców (np. J.Kochanowski, L.Staff, Z. Herbert).

7. Omów funkcjonowanie toposu „matki" w literaturze różnych epok. 
Przeanalizuj wybrane utwory.

8. Tradycja antyczna w poezji współczesnej. Omów funkcję motywów 
antycznych w wybranych lirykach.

9. Śmierć jako źródło egzystencjalnych niepokojów człowieka
w literaturze XX wieku. Rozważ temat na wybranych przykładach.

10. Topos śmierci heroicznej w literaturze. Przedstaw jego źródło i 
uzasadnij popularność w wybranych epokach literackich, 
analizując przykłady tekstów.

11. Różne ujęcia wizerunku kobiety w literaturze romantycznej
i młodopolskiej. Dokonaj porównania na wybranych przykładach.

12. Człowiek wobec wolności. Omów egzystencjalistyczne spojrzenie na 
człowieka w literaturze XX wieku.

13. Pojęcie miłości i nowatorstwo jej ujęcia w poezji XX wieku. Omów 
na przykładzie analizy wybranych liryków.

14. Motywy mitologiczne w poezji współczesnej. Omów ich funkcje 
i znaczenie na wybranych przykładach.

15. Bohater romantyczny i jego wcielenia w późniejszej tradycji 
literackiej. Scharakteryzuj zagadnienie na wybranych przykładach.

16. Arkadie i utopie. Omów literackie krainy szczęścia w utworach 
różnych epok, scharakteryzuj sposoby ich kreowania.

17. Różne sposoby przedstawiania władcy w literaturze. Omów 
zagadnienie, porównaj analizowany materiał i przedstaw wnioski, 
odwołując się do wybranych tekstów.

18. Wierność ideałom młodości czy kariera i nadzieja na sukces 
życiowy? Przedstaw i oceń wybory moralne bohaterów literatury 
polskiej XIX i XX wieku, odwołując się do wybranych epok.

19. Aby „Polska nie zginęła" - omów wzorce patriotycznych postaw 



w literaturze polskiej. Odwołaj się do wybranych przykładów 
literackich z różnych epok.

20. Rola pejzażu w literaturze różnych epok. Omów temat, odwołując 
się do wybranych przykładów.

21. „Polaków portret własny" w wybranych utworach z różnych epok. 
Scharakteryzuj zagadnienie na wybranych przykładach.

22. Poszukiwania celu i sensu życia ważnym doświadczeniem 
bohaterów literackich. Oceń ich wysiłki, odwołując się do 
przykładów z twórczości różnych autorów.

23. Tradycja hymnu w liryce polskiej. Przedstaw temat, 
charakteryzując przykłady z różnych epok.

24. Poetyckie refleksje o tworzeniu. Omów na przykładach wybranych 
z literatury od antyku po współczesność.

25. Postaci i motywy fantastyczne - ich rola w literaturze dawnej i 
współczesnej. Omów problem w oparciu o wybrane dramaty.

26. Brzydota świata w poezji pokolenia 56'. Porównaj funkcje 
i znacznie zjawiska, interpretując wybrane utwory.

27. Współczesne wiersze o wielkości i małości człowieka. Dokonaj 
analizy zjawiska przy pomocy interpretacji wybranych tekstów.

28. Obraz Polski po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku w 
literaturze XX wieku. Omów na wybranych przykładach.

29. Sonet - omów tradycję gatunku i sposób jej wykorzystania przez 
poetów różnych okresów historycznoliterackich.

30. Dialog twórców literatury z filozofami nowożytnej Europy. Omów 
zagadnienie w oparciu o interpretację wybranych dzieł literackich 
z różnych epok.

31. Sarmatyzm - przedstaw jego genezę i sposoby sportretowania 
w literaturze różnych epok.

32. „Unde malum?" W jaki sposób na pytanie o źródło zła we współ-
czesnym świecie próbują odpowiedzieć twórcy literatury (poezji, 
prozy lub dramatu) po II wojnie światowej. Omów na wybranych 
przykładach.

33. Posługując się różnymi przykładami, omów sposoby wykorzystania 
i znaczenie motywów biblijnych w prozie XX wieku.

34. Narodowe mity w dramatach Stanisława Wyspiańskiego, Juliusza 
Słowackiego lub Witolda Gombrowicza. Przedstaw temat, wykorzy-
stując analizę wybranych dzieł.

35. Omów na wybranych przykładach wpływ problematyki publicysty-
cznej na literaturę drugiej połowy XIX wieku.

36. Postawa dekadencka bohaterów literatury przełomu XIX i XX 
wieku. Scharakteryzuj w oparciu o wybrane przykłady.

37. Twórczość Jana Kochanowskiego jako inspiracja dla polskich poe-
tów. Omów temat, odwołując się do wybranych przykładów liryki.

38. Portret Żyda w literaturze polskiej. Omów kreacje tego bohatera na 
wybranych przykładach.

39. Różne koncepcje roli twórcy w literaturze polskiej. Dokonaj analizy

problemu na wybranych przykładach z różnych epok.

40. Wizja totalitaryzmu w literaturze. Wskaż różne ujęcia i dokonaj ich 
oceny, analizując wybrane teksty.



41. Motywy apokaliptyczne w literaturze XIX i XX wieku. Omów temat, 
odwołując się do wybranych utworów.

42. Omów różne sposoby kreowania postaci historycznych w literatu-
rze polskiej. Posłuż się przykładami z wybranych epok kultury.

43. Katorga, łagry i lagry. Omów obraz martyrologii w literaturze 
polskiej na wybranych przykładach.

44. Literackie obrazy rewolucji i ich funkcje. Omów zagadnienie, od-
wołując się do przykładów z różnych epok.

45. Scharakteryzuj konflikt dążeń i sumienia na przykładach 
wybranych bohaterów dramatów Szekspira.

46. Motywy biblijne w literaturze różnych epok. Określ ich funkcje i 
znaczenie na wybranych przykładach.

47. Troska o przyszłość państwa, kształtowanie postaw obywatelskich a
rola historii w literaturze staropolskiej. Omów zagadnienie na 
wybranych przykładach.

48. Scharakteryzuj znaczenie kultury i poezji ludowej w twórczości ro-
mantyków . Wykorzystaj interpretacje wybranych utworów lub ich 
fragmentów.

49. Bunt. Omów jego rolę i funkcje w literaturze różnych epok, posłuż 
się wybranymi przykładami.

50. Realizm czy deformacja - która metoda pokazywania świata w lite-
raturze bardziej Ci odpowiada? W odpowiedzi wykorzystaj 
przykłady z różnych epok.

51. Funkcje komizmu w portretowaniu bohaterów i kreowaniu wizji 
świata. Omów problem, odwołując się do różnych gatunków 
literackich.

52. Literackie portrety młodych, ich marzenia,cele. Omów zagadnienie, 
odwołując się do przykładów z różnych epok.

53. Przedstaw krytykę wad szlacheckich w literaturze różnych epok, 
posłuż się wybranymi przykładami.

54. Mity polskiego romantyzmu. Omów ich kontynuacje, akceptacje i 
polemiki z nimi w literaturze spadkobierców.

55. Scharakteryzuj obraz społeczeństwa w literaturze XIX wieku na 
wybranych przykładach.

56. Groteska jako metoda pokazywania świata w literaturze różnych 
epok. Posłuż się wybranymi przykładami, analizując funkcje i zna-
czenie zjawiska.

57. Oblicza symbolizmu w dramacie i prozie modernistycznej. 
Scharakteryzuj problem na wybranych przykładach.

58. Odbicie różnych kierunków filozoficznych w poezji młodopolskiej. 
Scharakteryzuj na wybranych przykładach.

59. Wojna - czas upadku i wielkości człowieka. Zilustruj tezę 
omówionymi przykładami z poezji i prozy współczesnej.

60. Wieś i jej wizerunek w literaturze różnych epok. Omów zagadnienie 
na wybranych przykładach.

61. Uroda i brzydota świata w ujęciu twórców XX wieku.

Scharakteryzuj na wybranych przykładach.

62. Wskaż elementy fantastyki w literaturze różnych epok. Dokonaj 
oceny zjawiska i określ jego funkcje.



63. Scharakteryzuj różne oblicza komizmu. Od komedii starożytnej do 
elementów komedii w teatrze absurdu.

64. Niepokoje ludzi schyłku wieku. Dokonaj analizy zjawiska na 
podstawie interpretacji twórczości wybranych autorów.

65. Omów ewolucję ballady jako gatunku w literaturze XIX i XX wieku 
na wybranych przykładach.

66. Specyfika i znaczenie poezji lingwistycznej. Omów zagadnienie, 
posługując się interpretacją wybranych przykładów.

67. Obraz PRL w literaturze współczesnej. Dokonaj interpretacji 
wybranych utworów lirycznych, epickich. Oceń funkcje i znaczenie 
zjawiska.

68. Scharakteryzuj obraz człowieka w świecie totalitarnym na 
wybranych przykładach z literatury XX wieku

69. Rozrachunek poetów współczesnych z okresem okupacji. Omów 
zagadnienie, interpretując wybrane utwory.

70. Tendencje realistyczne i Teoria Czystej Formy w dramacie XX 
wieku. Scharakteryzuj, odwołując się do wybranych przykładów.

71. Powieść psychologiczna i jej metody pokazywania człowieka. 
Omawiając zagadnienie, posłuż się wybranymi przykładami.

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

73. Tworzenie „ku pokrzepieniu serc" i „rozdrapywanie ran polskich". 
Rozważ sposób funkcjonowania tych tendencji w literaturze.

74. Kultura śródziemnomorska źródłem inspiracji dla wielu twórców. 
Interpretując wybrane teksty, wyjaśnij, jaką funkcję pełnią w nich 
nawiązania do starożytności.

75. Motyw balu, tańca - sposoby jego wykorzystania i funkcje w litera-
turze różnych epok. Omów na wybranych przykładach.

76. Człowiek w godzinie próby jako jeden z tematów literatury XIX i XX 
wieku. Omów na podstawie wybranych utworów.

77. Brzydota jako kategoria estetyczna wybranych epok literackich i 
twórców. Zaprezentuj temat, odwołując się do przykładów z lite-
ratury średniowiecza, baroku, poezji współczesnej.

78. Dekadentyzm, afirmacja, ironia - postawy wobec życia, które zna-
lazły odbicie w literaturze.Omów temat na wybranych przykładach.

79. Antyutopie w literaturze XX wieku. Omów ich odmiany i funkcje na
wybranych przykładach.

80. Poeta jako twórca własnego świata i języka - zaprezentuj twórczość 
wybranego artysty, wykorzystując interpretację przykładowych 
utworów.

81. Duchowy portret człowieka - scharakteryzuj bohatera poezji współ-
czesnej, wykorzystując interpretacje wybranych tekstów.

82. Obserwacja człowieka i świata tematem poetyckiej refleksji. Omów 
temat, przywołując utwory wybranych współczesnych poetów.

83. Literackie podróże w głąb psychiki człowieka. Omów i oceń wybra-

ne próby analizy wewnętrznych przeżyć bohaterów w utworach li-
rycznych lub epickich.

84. Inspirująca rola tradycji ludowej w kształtowaniu literatury od re-
nesansu do romantyzmu. Omów na wybranych przykładach.



85. Inspirująca rola tradycji ludowej w kształtowaniu literatury od po-
zytywizmu po wiek XX. Omów na wybranych przykładach.

86. Motyw snu w literaturze różnych epok. Omów temat, odwołując się 
do wybranych utworów.

87. Od apoteozy do degradacji człowieka. Omów różne ujęcia tematu 
na wybranych przykładach literackich z różnych epok.

88. Etos inteligenta w kulturze XIX i XX wieku. Omów jego funkcjono-
wanie w oparciu o wybrane utwory.

89. Literatura w roli sędziego. Omów wybrane przykłady sądu nad 
człowiekiem, społeczeństwem, narodem, odwołując się do różnych 
epok.

90. Problem winy i kary w różnych utworach literackich. Przedstaw 
jego realizację w wybranych utworach XIX i XX wieku.

91. Topos życia jako teatru w literaturze różnych epok - omów sposób 
wykorzystania i funkcjonowania motywu w oparciu o wybrane 
utwory.

92. Funkcja grozy w wybranych utworach literackich. Przedstaw w 
oparciu o teksty średniowieczne, romantyczne i współczesne.

93. Dialog z tradycją ważnym motywem literackim. Omów, odwołując 
się do twórczości wybranych autorów różnych epok.

ZWIĄZKI LITERATURY Z INNYMI DZIEDZINAMI SZTUKI

1. Mitologizacja czy demitologizacja? Motyw powstania styczniowego w
literaturze i malarstwie XIX wieku. Odwołaj się do wybranych 
przykładów.

2. Literacki i malarski wizerunek śmierci. Przedstaw przyczyny popu-
larności i znaczenie motywu w literaturze i sztuce różnych epok.

3. Pejzaż romantyczny w literaturze i malarstwie - omów jego związek 
ze światopoglądem epoki i kreacją bohatera na wybranych 
przykładach.

4. Topos „Ikara" w poezji i malarstwie. Przedstaw i porównaj jego in-
terpretacje na wybranych przykładach.

5. Bóg, człowiek w literaturze i sztuce pozasłownej renesansu i baro-
ku. Porównaj sposoby ujęcia tematu i światopoglądy epok na 
wybranych przykładach.

6. Reinterpretacja motywów biblijnych w literaturze i sztuce pozasło-
wnej. Omów na wybranych przykładach.

7. Literacki i filmowy wizerunek człowieka sukcesu. Omów temat, 
odwołując się do wybranych tekstów kultury.

8. Wieś w literaturze i malarstwie różnych epok. Przedstaw podobień-
stwa i różnice na wybranych przykładach.

9. Przedstaw i oceń obraz rewolucji w literaturze i filmie. Posłuż się 
wybranymi przykładami.

10. Scharakteryzuj wpływ konwencji realistycznej na literaturę
i malarstwo drugiej połowy XIX wieku. Odwołaj się do wybranych
przykładów.

11. Przyroda - piękna, święta, demoniczna. Omów rolę natury w ma-
larstwie i literaturze modernistycznej na wybranych przykładach.

12. Podejmij próbę interpretacji obrazów symbolicznych w liryce i ma-
larstwie modernizmu. Posłuż się wybranymi przykładami.



13. Scharakteryzuj wizerunki maryjne w literaturze i sztuce plastycz-
nej różnych epok. Odwołaj się do wybranych przykładów.

14. Między nieskończonością a nicością - omów portret człowieka ba-
rokowego w liryce i malarstwie epoki, interpretując wybrane dzieła.

15. Groteska oraz parodia w literaturze i filmie jako forma dialogu 
z rzeczywistością. Scharakteryzuj zagadnienie na wybranych 
przykładach.

16. Tatry i kultura górali podhalańskich w literaturze oraz innych dzie-
dzinach sztuki XIX i XX wieku. Omów temat na wybranych 
przykładach.

17. Zjawisko karnawalizacji w średniowieczu i renesansie. Zaprezentuj 
temat na podstawie wybranych tekstów literackich i malarstwa.

18. Dzieło malarskie jako inspiracja dla twórczości literackiej. Omów 
problem, odwołując się do wybranych przykładów.

19. Portret Sarmaty w literaturze i malarstwie baroku. Omów zagad-
nienie na wybranych przykładach.

20. Symbolika drzewa w literaturze i malarstwie. Omów na wybranych 
przykładach.

21. Dramat romantyczny a jego sceniczna realizacja. Omów na kon-
kretnych przykładach (możesz wykorzystać także spektakl Teatru 
TV).

22. Proza XIX i XX wieku jako podstawa filmowej adaptacji. Schara-
kteryzuj, powołując się na dwa przykłady dzieła filmowego.

23. Dzieła sztuki kontemplowane przez bohaterów literackich. Określ 
ich funkcje i znaczenia, interpretując wybrane utwory różnych 
epok.

24. Filmy Andrzeja Wajdy jako interpretacje dzieł literatury polskiej. 
Omów wybrane przykłady.

25. Pieta, Mater Dolorosa jako motyw literacki, malarski, rzeźbiarski. 
Scharakteryzuj na wybranych przykładach.

26. Powracający motyw miłości w literaturze i filmie. Zaprezentuj 
temat na podstawie wybranych dzieł.

27. Impresjonistyczna technika malarska i jej poetycka konkretyzacja. 
Przedstaw na wybranych przykładach malarskich i literackich.

28. „Prawdziwa sztuka jest zawsze współczesna." Rozważ słowa F. Do-
stojewskiego na podstawie wybranych dzieł sztuki z literatury i 
filmu.

29. Tęsknota za lepszym, nowym światem w literaturze i kinie. Zanali-
zuj temat, omawiając wybrane przykłady literackie i filmowe.

30. Wizja Sądu Ostatecznego i Apokalipsy w literaturze i malarstwie. 
Zaprezentuj temat na wybranych przykładach.

31. Czy codzienność może być tematem wielkiego dzieła? Wypowiedz 
się na temat, wykorzystując przykłady literackie i malarskie.

32. Symbol jako środek wyrazu w literaturze i malarstwie. Omów naj-
ciekawsze, Twoim zdaniem , przykłady.

33. Świat ukazany w krzywym zwierciadle. Zanalizuj temat, odwołując 
się do różnych tekstów kultury. Pamiętaj o sformułowaniu sądu o 
takiej metodzie prezentacji człowieka i świata.

34. Oddziaływanie katastrofizmu na twórczość poetów i malarzy XX 
wieku. Zaprezentuj temat na wybranych przykładach.



35. Awangardyzm w literaturze i sztuce. Omów zagadnienie, wykorzy-
stując wybrane teksty kultury.

36. Problemy filmowej adaptacji. Porównaj film z jego literackim pier-
wowzorem i oceń adaptację.

37. Sztuka i kicz jako problem obecny w literaturze, malarstwie i ar-
chitekturze. Przedstaw swoje ujęcie problemu w oparciu o wybra-
ne przykłady.

JĘZYK
1. Retoryka jako sztuka słowa. Przeanalizuj retoryczne środki 

językowe w wybranych tekstach literatury pięknej i publicystyce.

2. Przedstaw różne sposoby i cele stylizacji językowej w literaturze 
wybranych dwu epok.

3. Omów funkcję słów - kluczy w wybranych utworach poezji 
współczesnej.

4. Analizując zgromadzony materiał językowy, scharakteryzuj 
zapożyczenia istniejące w wybranych przez siebie epokach.

5. Omów językowe wykładniki ironii, parodii i komizmu w literaturze. 
Posłuż się wybranymi przykładami.

6. Omów wieloznaczność i gry słowne jako źródło żartu językowego. 
Odwołaj się do wybranych przykładów.

7. Analizując program telewizyjny lub radiowy, omów funkcje 
stosowanych środków retorycznych.

8. Dokonaj charakterystyki cech składniowych i słownikowych 
wypowiedzi potocznej na przykładzie języka młodzieży.

9. Na podstawie przeprowadzonego przez siebie wywiadu zaprezentuj 
cechy gwary śląskiej.

10. Wskaż funkcje przysłów i frazeologizmów w reklamie. Posłuż się 
wybranymi przykładami.

11. Dokonaj analizy języka sprawozdawców sportowych. Rozważ 
znaczenie innowacji językowych w wybranych przez siebie 
przykładach.

12. Wykorzystując zebrane przez siebie wypowiedzi dziennikarskie, 
omów tendencje rozwojowe współczesnej polszczyzny.

13. Omów współczesne techniki manipulacji językowej, odwołując się 
do haseł wyborczych.

14. Kultura wysoka a kultura masowa. Scharakteryzuj dwa typy 
kultury na podstawie języka tekstów współczesnych piosenek.

15. Język publicystyki dawnej i współczesnej. Omów temat, analizując 
właściwe wypowiedzi.

16. Wpływ literatury na współczesną frazeologię polską. Analizując

zgromadzony materiał, scharakteryzuj funkcje „skrzydlatych słów" 
w tekstach mówionych i pisanych.

17. Językowe sposoby oddziaływania na odbiorcę współczesnej prasy. 
Omów, analizując przykłady i formułując wnioski.

18. Przedstaw znaczenie i funkcję neologizmów i neosemantyzmów 
w poezji Bolesława Leśmiana.

19. Słowne „zabawy" w twórczości Mirona Białoszewskiego. Omów, 
wykorzystując przykłady wierszy.

20. Omów sposób wykorzystania i funkcje frazeologizmów w liryce 



współczesnej. Odwołaj się do wybranych przykładów.

21. Mitologiczna i biblijna frazeologia wciąż aktualna w języku 
współczesnym. Uzasadnij sąd, odwołując się do wybranych 
przykładów językowych.

22. Omów na wybranych przykładach funkcje i sposoby wprowadzania 
archaizacji do utworu literackiego.

23. Język ważnym elementem charakterystyki postaci. Omów cechy 
językowe wybranych bohaterów dramatu lub prozy XX wieku.










