
Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego 

z języka polskiego do sesji wiosennej 2012 r. 
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Tarnobrzegu 

 

I. Literatura 
 

1. Motyw ucieczki i jego funkcja w literaturze różnych epok. Omów na wybranych 

przykładach. 

2. Sport jako temat utworów literackich. Przedstaw to zagadnienie na wybranych 

przykładach. 

3. Przeanalizuj problem ksenofobii i tolerancji w literaturze polskiej XIX i XX wieku. 

Porównaj stanowiska twórców. 

4. Literatura faktu. Analiza i interpretacja tego zjawiska kulturowego XX wieku 

na wybranych przykładach.  

5. Historia jako temat i jako pretekst w polskiej epice XIX i XX wieku. Przeanalizuj 

wybrane utwory. 

6. Obrzędy i obyczaje ludowe w literaturze - omów sposoby ich przedstawiania i funkcje 

w wybranych utworach. 

7. Idealiści i marzyciele w literaturze polskiej. Scharakteryzuj sposoby kreowania takich 

bohaterów w utworach z różnych epok. 

8. Poeta jako bohater literacki. Omów na wybranych przykładach. 

9. Porównaj obrazy Warszawy ukazane w literaturze polskiej na podstawie analizy 

wybranych dzieł XIX i XX wieku.  

10. Konflikt pokoleń ukazany w dziełach literackich różnych epok. Omów na wybranych 

przykładach. 

11. Literacki obraz relacji polsko - żydowskich. Omów na wybranych przykładach 

z literatury XIX i XX wieku. 

12. Bunt człowieka wobec Boga. Przedstaw funkcjonowanie motywu w wybranych 

utworach literatury polskiej i obcej. 

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

14. Komizm jako sposób mówienia o świecie. Przedstaw na wybranych przykładach 

literackich. 

15. Walka o władzę jako problem poruszany w literaturze polskiej i obcej. Omów 

na wybranych przykładach. 

16. Różne postawy człowieka wobec cierpienia. Scharakteryzuj zagadnienie na podstawie 

wybranych przykładów literatury polskiej i obcej. 

17. Obraz cudzoziemca w literaturze polskiej. Omów sposoby przedstawienia bohaterów 

innej narodowości w wybranych utworach różnych epok. 

18. Wpływ domu i rodziny na kształtowanie postawy moralnej bohaterów literackich. 

Omów na przykładzie utworów z różnych epok. 

19. Postawy ludzkie w sytuacjach ekstremalnych. Rozważ problem dokonując analizy 

porównawczej wybranych dzieł literatury XX wieku.  

20. Duchy, zjawy, widma i ich rola w wybranych utworach literatury polskiej.  

21. Literatura dla młodzieży – omów jej funkcje i wartości, jakie ze sobą niesie. 

22. Motywy katastroficzne w literaturze XIX i XX wieku. Omów problem, analizując 

wybrane dzieła literackie. 

23. Nurt wiejski w literaturze. Przedstaw jego charakterystyczne cechy, odwołując się 

do reprezentatywnych dla niego utworów. 

24. Literackie portrety sługi i pana. Omów zagadnienie na przykładzie utworów z różnych 

epok. 



25. Motywy kosmogoniczne w najstarszych mitologiach europejskich i we współczesnej 

literaturze fantastycznej – analiza porównawcza. 

26. Szkoła jako motyw w literaturze. Porównaj różne jego ujęcia w wybranych utworach. 

27. Polacy w satyrze i karykaturze literackiej. Przedstaw sposoby kreowania portretów 

i określ ich funkcje. 

28. Rozważ sposoby funkcjonowania motywu przyjaźni, przywołując odpowiednio 

dobrane teksty literackie.  

29. Zaprezentuj i porównaj różnorodne wizerunki błazna w wybranych utworach 

literackich. 

30. Psychika zbrodniarza jako temat literacki. Omów zagadnienie na wybranych 

przykładach. 

31. Na wybranych przykładach  ukaż wpływ utraty bliskiej osoby na losy bohatera  

literackiego. 

32. Arkadie dawne i współczesne. Przedstaw różne ujęcia motywu arkadyjskiego w            

literaturze. 

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

literackich. 

34. Artystyczne testamenty. Omów funkcję motywu rozstania i pożegnania na podstawie 

wybranych przykładów z literatury polskiej i obcej.  

35. Etos rycerski i jego pobrzmiewanie w literaturze różnych epok. Omów na wybranych 

przykładach. 

36. Dramaty małżeńskie w literaturze różnych epok. Omów temat na podstawie 

wybranych przykładów z literatury polskiej i obcej. 

37. Omów topos nieśmiertelności poezji i poety na podstawie wybranych utworów 

różnych epok. 

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

na podstawie analizy wybranych utworów literackich.  

39. Rola pieniądza w życiu bohaterów literackich. Omów zagadnienie w oparciu               

o wybrane utwory z  różnych epok. 

40. Inteligent jako bohater literacki. Omów temat na wybranych przykładach. 

41. Moralizatorska funkcja bajek różnych okresów. Zaprezentuj problem, odwołując się 

do kontekstów wybranych epok. 

42. Biblia jako źródło wzorców osobowych. Omów wybrane postaci i wskaż nawiązania 

do nich w literaturze późniejszych epok. 

43. Ballada jako gatunek literacki. Przedstaw jej cechy i ewolucję, analizując wybrane 

utwory polskich pisarzy różnych epok. 

44. Pycha jako czynnik determinujący działania człowieka. Określ jej źródła                      

i konsekwencje, analizując wybrane utwory dramatyczne. 

45. Topos idealnego władcy. Zaprezentuj temat na podstawie wybranych utworów.  

46. Świętość i świętoszkowatość. Scharakteryzuj te dwie postawy wobec wiary, 

odwołując się do utworów literackich różnych epok. 

47. Trudne spotkania wrogów. Na podstawie przykładów z literatury różnych epok 

porównaj emocje towarzyszące bohaterom wrogo do siebie nastawionym. 

48. Porównaj różne postawy człowieka wobec żywiołów natury. Omów temat, odwołując 

się do wybranych utworów literackich oświecenia i romantyzmu. 

49. Różne koncepcje patriotyzmu. Scharakteryzuj je na podstawie wybranych utworów 

literatury romantycznej i pozytywistycznej. 

50. Doświadczenie poczucia bezsensu i absurdalności istnienia związane z końcem wieku. 

Omów problem na wybranych przykładach z literatury młodopolskiej i współczesnej.  

 



                        
 

II. Związki literatury z innymi dziedzinami sztuki 
 

1. Różne wersje motywu Madonny w literaturze i sztuce współczesnej. Omów 

na wybranych przykładach. 

2. Różne obrazy starości w literaturze i sztuce. Dokonaj analizy porównawczej 

wybranych dzieł kultury. 

3. Artystyczne interpretacje historii w literaturze i malarstwie (na przykład Henryk 

Sienkiewicz i Jan Matejko). Dokonaj analizy porównawczej dzieł. 

4. Różne wizerunki lekarza w literaturze i filmie. Omów problem na wybranych 

przykładach. 

5. Dzieło literackie a jego filmowa adaptacja. Przedstaw na wybranych przykładach.  

6. Inspiracje antyczne w kulturze. Scharakteryzuj je, analizując wybrane dzieła literackie 

i inne (np. malarskie, rzeźbiarskie, architektoniczne). 

7. Wizerunek ojca w literaturze i innych dziełach sztuki. Rozwiń temat, ukazując różne 

ujęcia tego motywu. 

8. Artystyczne interpretacje powstań narodowych w literaturze i malarstwie (analiza 

porównawcza dzieł). 

9. Rola pejzażu w literaturze i sztuce. Omów problem, odwołując się do wybranych 

przykładów. 

10. Katastroficzne wizje i obrazy zagłady w dziełach literackich i filmowych. 

11. Filmy Andrzeja Wajdy jako interpretacje dzieł literatury polskiej. Omów wybrane 

przykłady. 

12. Porównaj sposoby kreowania obrazu miasta w wybranych utworach literackich            

i filmowych. 

13. Malarskie i filmowe konkretyzacje postaci literackich. Omów na wybranych 

przykładach. 

14. Świat prowincji w literaturze i malarstwie. Porównaj wybrane dzieła. 

15. Literatura romantyczna źródłem horroru. Omów temat na przykładach tekstów 

z różnych epok literackich. 

16. Porównaj wizje nieba i piekła w wybranych tekstach kultury dawnej i współczesnej.  

17. Kreacje herosa w literaturze fantasy i filmach sensacyjnych. Dokonaj analizy 

porównawczej przywołując celowo dobrane utwory. 

18. Przedstaw i porównaj sposoby mówienia o Holokauście w różnych tekstach kultury.  

19. Literackie i filmowe wizje przyszłości. Omów na wybranych przykładach.  

20. Kreacje stróża prawa w literaturze kryminalnej i filmie. Omów temat na wybranych 

przykładach. 

21. Scharakteryzuj obraz polskiej rzeczywistości współczesnej w wybranych tekstach 

popkultury. 

22. Analizując wybrane przykłady dzieł, omów funkcjonowanie toposów śmierci 

heroicznej i nieheroicznej w literaturze i filmie. 

23. Fascynacja nowoczesnością w literaturze i sztuce XX wieku. Przedstaw temat, 

analizując wybrane dzieła. 

24. Literackie i filmowe kreacje nauczycieli. Omów temat, analizując wybrane przykłady.  

      25. Malarstwo, rzeźba i/lub architektura jako inspiracje dla literatury. Omów temat,    

            analizując wybrane utwory.                                                    

 

 

 



III. Język 
 

1. Tak mówią bohaterowie literaccy. Omów język wybranych postaci ze szczególnym 

uwzględnieniem cech ujawniających ich przynależność środowiskową i charakter.  

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

i epok.  

3. Scharakteryzuj różne typy stylizacji językowej i ich funkcje na wybranych 

przykładach literackich.  

4. Język prasy. Omów różne odmiany stylu publicystycznego (na konkretnych 

przykładach). 

5. Zapożyczenia językowe. Omów problem i oceń zasadność najnowszych zapożyczeń 

w języku polskim. 

6. Dokonując analizy języka różnych reklam, wyjaśnij, jaki obraz świata one kreują. 

7. Język Twoich rówieśników – scharakteryzuj na podstawie analizy zgromadzonego 

materiału językowego.  

8. Nasze miasto w nazwach własnych. Na podstawie wybranych nazw (sklepów, 

kawiarni, instytucji) przedstaw tendencje rozwojowe w dziedzinie nazewnictwa. 

9. Zabawy słowem w twórczości Tuwima, Gałczyńskiego i Białoszewskiego. Zanalizuj  

na wybranych przykładach. 

10. Język jako instrument walki o władzę. Zanalizuj wybrane materiały wyborcze.  

11. Sposoby bogacenia języka polskiego. Omów zagadnienie na wybranych przykładach. 

12. Neologizmy i ich rola we współczesnej polszczyźnie. Analiza zgromadzonego 

materiału językowego. 

13. Archaizacja i jej funkcja w tekście literackim. Omów na wybranych przykładach.  

14. Imię, nazwisko, przydomek, pseudonim. Omów różne typy i funkcje osobowych nazw 

własnych w literaturze. 

15. Nazewnictwo ulic i osiedli w Twoim mieście jako zjawisko językowe, historyczne 

i kulturowe. Realizując temat, wykorzystaj literaturę z zakresu onomastyki. 

16. Opisz formę językową, oceń pod względem poprawności i walorów stylistycznych 

nazwy sklepów, kawiarni, firm itp. w Twoim mieście. 

17. Różne realizacje językowe tego samego tematu we współczesnej piosence (np. poezja 

śpiewana, rock, heavy metal). Analiza porównawcza wybranych utworów.  

18. Eksperymenty językowe w poezji XX wieku. Omów ich funkcje na wybranych 

przykładach.  

19. Język jako instrument parodii. Omów problem analizując literackie teksty 

parodystyczne oraz teksty, które stały się przedmiotem tego zabiegu. 

20. Kultura języka w Internecie. Scharakteryzuj język użytkowników Internetu 

na podstawie samodzielnie zebranego materiału. 

 

 

IV. Tematy proponowane przez uczniów 
 

1. Świat fikcji i faktu w powieściach kryminalnych Fredericka Forsytha. Omów 

na wybranych przykładach. 

 

 


