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I. Literatura 
 

1. Zaduma nad życiem, człowiekiem w wierszach Wisławy Szymborskiej. Omów temat, 
odwołując się do wybranych utworów. 

2. Sposób funkcjonowania mitu dzieciństwa i domu rodzinnego w literaturze. Omów 
problem w odwołaniu do wybranych tekstów literackich. 

3. Polski savoir vivre w świetle literackich opisów z różnych epok. Omów na wybranych 
przykładach. 

4. Wpływ pieniądza na życie bohaterów literackich. Zanalizuj problem na wybranych 
przykładach.  

5. Bohaterowie w habitach i koloratkach. Przedstaw sposób ich kreowania w wybranych 
utworach literackich. 

6. Różne wizerunki lekarza w literaturze. Omów zagadnienie na wybranych przykładach 
literackich. 

7. Poszukiwania prawdy o człowieku w liryce religijnej. Przedstaw problem na 
wybranych przykładach. (Odnieś się np. twórczości ks. J. Twardowskiego). 

8. Liryka erotyczna w wybranych epokach literackich. Omów odmienne ujęcia motywu 
miłości w polskiej poezji. 

9. Zło, Bóg i człowiek w wybranych utworach Młodej Polski. Zaprezentuj odmienne 
ujęcia tych motywów w literaturze na wybranych przykładach. 

10. Poszukiwanie sensu życia w cierpieniu – od Hioba do bohaterów literatury 
współczesnej. Omów na wybranych przykładach.  

11. Dziewiętnastowieczny patriotyzm a Twoje rozumienie miłości do ojczyzny. Omów  
na wybranych przykładach dzieł literackich. 

12. Od Krasickiego do Młynarskiego. Polska literatura satyryczna w walce z wadami 
Polaków. Wskaż najbardziej charakterystyczne motywy tej twórczości, zanalizuj użyte 
w niej środki artystyczne. 

13. Piewcy radości życia oraz pesymiści. Omów twórczość pisarzy, którzy realizują 
powyższe koncepcje w swych utworach, analizując wybrane dzieła. 

14. Sposoby funkcjonowania w literaturze obrazu szkoły. Analiza wybranych przykładów. 
15. Sen, halucynacja, wizja. Przedstaw różnorodne ujęcia tego motywu w wybranych 

utworach literackich. 
16. Kamienny świat lagrów i łagrów. Przedstaw ich specyfikę na przykładach z literatury 

polskiej i obcej. 
17. Przedstaw motyw walki dobra ze złem na podstawie utworów literatury fantasy. 
18. Literackie reinterpretacje mitów antycznych. Scharakteryzuj sposoby i cele tego 

literackiego zjawiska (na wybranych przykładach). 
19. Historia jako temat i jako pretekst w literaturze polskiej XIX i XX wieku. Przeanalizuj 

wybrane utwory. 
20.  „Kto kopie dół dla drugiego, ten może weń wpaść” (Księga Koheleta). Przedstaw,           

w jakim stopniu losy wybranych bohaterów literackich potwierdzają tę przestrogę. 
21. Wątki autotematyczne w wybranych utworach literatury polskiej. Wykaż 

różnorodność ich źródeł, analizując materiał literacki, z co najmniej dwóch epok. 
22. Relacje człowiek – Bóg. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach 

literackich. 

TEMATY NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU 
MATURALNEGO  

Z JĘZYKA POLSKIEGO 



23. Od pańszczyźnianego do uwłaszczonego – literackie portrety chłopa polskiego. 
Zilustruj wybranym materiałem literackim. 

24. Rola dokumentu literackiego realiów czasu wojny  i okupacji. Przedstaw na podstawie 
wybranych pozycji z literatury. 

25. Honor, odwaga, przyjaźń jako motyw przewodni literatury fantasy. Omów na 
wybranych przykładach. 

26. Wizerunek Niemca w literaturze. Czy zawsze negatywny? Odpowiedz, analizując           
wybrane utwory literackie. 

27. Analizując wybrane przykłady, scharakteryzuj średniowieczny etos rycerski i jego 
późniejsze odmiany. 

28. Młodzież w poszukiwaniu sensu życia i jego wartości. Omów problem na wybranych 
przykładach dzieł literackich.  

29. Młodość jako temat i jako problem w literaturze XIX i XX w. Przedstaw na podstawie 
wybranych utworów literackich. 

30. Poezja jako narzędzie walki z systemem totalitarnym. Omów zjawisko, analizując           
wybrane utwory powstałe po II wojnie światowej. 

31. Konflikt pokoleń. Rozwiń temat na wybranych przykładach literackich. 
32. Przemiana wewnętrzna jako motyw określający osobowość bohatera literackiego. 

Omów zagadnienie na wybranych przykładach. 
33. Omów rolę literatury w kreowaniu (lub burzeniu) stereotypów Polaka, Niemca, Żyda 

– na przykładach wybranych utworów literackich. 
34. Zaprezentuj literackie portrety Sarmatów w dobie baroku i w późniejszych epokach. 

Jaki stosunek mieli twórcy do tradycji sarmackiej? Omów na wybranych przykładach 
utworów literackich. 

35. Literatura jako diagnoza stanu społeczeństwa. Analizując utwory z różnych epok 
literackich , wykaż, że są one wiernym obrazem rzeczywistości, w której powstały. 

36. Marzyciele i ich dramat niespełnienia. Omów problem na podstawie wybranych 
utworów literatury polskiej i obcej. 

37. Ojczyzna ponad wszystko. Analizując wybrane teksty uzasadnij, że niektóre utwory 
literatury polskiej mogą być lekcją patriotyzmu dla młodego czytelnika. 

38. Literacki portret króla, władcy. Zanalizuj wybrane przykłady, zwracając uwagę na to, 
jak władza wpływa na charakter panującego i jego relacje z poddanymi. 

39. Nasi „bracia mniejsi” w literaturze. Omów różne funkcje zwierząt w wybranych 
utworach. 

40. Pan i sługa w literaturze. Przedstaw różne sposoby ujęcia tematu, analizując wybrane 
utwory. 

41. Mistrzowie i uczniowie. Przedstaw świadome wykorzystanie wzorów literackich  
w wybranych tekstach pochodzących z różnych epok. 

42. Konformiści i buntownicy. Zaprezentuj postawy wybranych bohaterów literackich  
i oceń je. 

43. Literatura jako wyraz przeżyć pokolenia. Omów temat, wybierając jedno pokolenie 
(zanalizuj wybrane utwory). 

44. Różne oblicza samotności bohaterów literackich. Omów, analizując wybrane utwory. 
45. Koncepcja świata przedstawionego w twórczości wybranego współczesnego prozaika. 

(np. J. Pilcha, O. Tokarczuk, A. Stasiuka). Omów na wybranych przykładach dzieł. 
46. Najciekawsze postacie kobiece w literaturze współczesnej po 1945 roku. Omów,  

analizując wybrane dzieła. Uzasadnij wybór. 
47. Niepokoje ludzi schyłku wieków – zanalizuj zjawisko na przykładzie wybranych dzieł 

kilku autorów. 
48. Dramat człowieka uwikłanego w historię. Omów temat, analizując utwory literackie  

z dwóch różnych epok. 
49. Niezwykły bohater czy przeciętny człowiek? Porównaj kreacje obu typów bohatera, 

analizując wybrane dzieła. Która z nich wydaje ci się bardziej interesująca? 
(Uzasadnij wybór). 



50. Dlaczego źli? Odpowiedz na pytanie, analizując postawy wybranych bohaterów 
literackich, którzy krzywdzili innych. 

51. Zakończenie utworu literackiego. Rozważ funkcje różnego rodzaju finałów, 
odwołując się do utworów. 

52. Motyw książki w literaturze polskiej i obcej. Przedstaw na wybranych przykładach. 
53. Motyw karceru i więzienia w literaturze polskiej. Przedstaw na wybranych 

przykładach. 
54. Dlaczego proszą o wybaczenie? Motyw wybaczania i przepraszania w literaturze 

polskiej i obcej. 
55. Blisko nieba. Motyw pagórków, wzniesień, szczytów w literaturze polskiej i obcej. 
56. „Dziecku należy się największe poszanowanie”(Decimus Junius Juvenalis). Omów,  

w jaki sposób wybrane przez ciebie przykłady literackie przedstawiają sytuację 
dziecka w różnych epokach literackich. 

57. Literatura jako część walki. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych 
przykładów literatury romantycznej i pozytywistycznej. 

58. Motyw wyboru w literaturze. Omów zagadnienie w oparciu o różne przykłady. 
59. Portret kobiety w literaturze i jego zależność od światopoglądu i upodobań 

estetycznych epoki. Omów zagadnienie na przykładach utworów z wybranych 
okresów literackich. 

60. Kobiecość, jako przywilej lub przekleństwo. Rozważ w odniesieniu do wybranych 
tekstów literackich. 

61. Konflikt rozumu i serca w świetle wybranych tekstów literackich. 
62. Żart, śmiech, satyra- jako wyraz dezaprobaty wobec rzeczywistości w literaturze dwu 

epok. Omów na wybranych przykładach. 
63. Motyw pozytywnej przemiany bohatera w wybranych utworach literackich. Omów 

jaką funkcję spełnia. 
64. Jednostka w systemie totalitarnym. Omów różne elementy systemu na wybranych 

przykładach dzieł literackich. 
65. Postać detektywa w utworach literackich. Scharakteryzuj wybranych bohaterów, 

zwróć uwagę na metody prowadzenia przez nich śledztwa. 
66. Analizując wybrane dzieła, omów różne sposoby widzenia wsi w literaturze. 
67. Goście z zaświatów w literaturze. Omów ich funkcje na wybranych przykładach. 
68. Modele życia rodzinnego przedstawione w utworach literackich różnych epok. Omów 

na wybranych przykładach. 
69. Praca, jako miernik wartości człowieka. Przedstaw problem, analizując przykłady 

literackie różnych epok. 
70. Krzywda i przebaczenie lub zemsta. Zanalizuj na wybranych przykładach literackich 

relacje między krzywdzicielem i krzywdzonym. 
 
 

 
II. Związki literatury z innymi dziedzinami sztuki 

 
1. Ludzie pracy w literaturze i malarstwie XIX wieku. Omów na wybranych 

przykładach. 
2. Motyw robotnika w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach. 
3. Czy doświadczenia II wojny światowej zburzyły system wartości, czy tylko nim 

zachwiały? Odpowiedz, analizując dzieła różnych dziedzin sztuki (literatury i innych). 
4. Dlaczego się stroją? Moda w literaturze i sztuce. Ukaż różne kreacje, analizując 

wybrane przykłady. 
5. Postawy ludzi wobec hitleryzmu. Omów na podstawie wybranych utworów literackich 

i filmowych o tematyce II wojny światowej. 
6. Obraz Polaków w poezji śpiewanej końca XX wieku. Omów na wybranych 

przykładach, analizując teksty literackie i ich muzyczne realizacje. 



7. Siedem grzechów głównych w literaturze i filmie. Zanalizuj i  zinterpretuj wybrane 
teksty kultury. 

8. Omów i porównaj różnorodne sposoby interpretacji historii w literaturze i malarstwie 
XIX i XX wieku, analizując wybrane dzieła. 

9. Pokaż na dowolnych przykładach związki dzieła literackiego z filozofią. 
10. Na przykładach dzieł literackich i innych pokaż, w jaki sposób sztuka baroku dążyła 

do zadziwienia odbiorcy. 
11. Analizując wybrane przykłady, rozważ rolę inspiracji biblijnych w literaturze 

staropolskiej i malarstwie tego okresu. 
12. Arcydzieła literackie na ekranie lub na scenie. Oceń interpretacje teatralne  

lub filmowe. Porównaj literacki pierwowzór z jego inscenizacją lub ekranizacją. 
13. Inspiracje religijne w tekstach literackich i innych dziełach kultury – omów różne 

funkcje i sposoby realizacji. 
14. Przedstaw na wybranych przykładach literackich i z innych dziedzin sztuki różne 

kreacje krajobrazów polskich – omów ich urodę i znaczenie. 
15. Pejzaż jako temat malarski i literacki w epoce romantyzmu i Młodej Polski.  

Na wybranych przykładach omów różne sposoby realizacji tego tematu. 
16. Zwierzę jako temat dzieł malarskich oraz bohater utworów literackich. Przedstaw  

i omów różne sposoby realizacji tego tematu. 
17. Dlaczego leczą? Rozważ, jak swój zawód traktują bohaterowie-lekarze, analizując 

wybrane teksty literackie i filmy. 
18. Mogiły w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Zinterpretuj ich symbolikę, 

odwołując się do wybranych dzieł. 
19. Literackie, filmowe i malarskie wyobrażenie kobiet upadłych. Omów temat, 

analizując wybrane teksty kultury. 
20. Analizując wybrane przykłady, omów rolę inspiracji biblijnych w literaturze      

i innych dziedzinach sztuki. 
21. Kreacja bohatera negatywnego w literaturze i filmie. Czemu służy? Omów temat, 

analizując wybrane dzieła. 
22. Portrety matek i ojców w wybranych tekstach literackich i filmowych. Omów temat, 

uwzględniając rolę autorytetu rodzica w wychowaniu dziecka.    
23. Wampir jako bohater tekstów kultury. Omów temat, analizując celowo dobrany 

materiał, z literatury i innych dziedzin sztuki.   
24. Wielkie postaci historyczne w malarstwie i literaturze. Zanalizuj wybrane przykłady. 
25. Zbigniew Herbert i Krzysztof Kieślowski jako twórcy dekalogu człowieka czasów 

zagrożenia. Analizując wybrane dzieła, omów podobieństwa i różnice. 
26. Wojna jako romantyczna legenda, wojna jako porażająca prawda. Zaprezentuj różne 

spojrzenia na wojnę w wybranych tekstach kultury (literatura, malarstwo, film, 
piosenka). 

27. Powstanie jako temat literatury i innych dziedzin sztuki. Analizując zagadnienie, 
porównaj wybrane dzieła plastyczne, filmowe i literackie. 

28. Polskie obrzędy ludowe jako inspiracja artystyczna. Omów na wybranych przykładach 
literatury i innych dziedzin sztuki. 

29. Psychologia strachu w literaturze i filmach grozy. Zanalizuj i zinterpretuj wybrane 
teksty kultury. 

30. Królestwo piekieł i jego przedstawiciele w literaturze i innych dziedzinach sztuki. 
Zaprezentuj funkcjonowanie tego motywu w wybranych dziełach. 

31. Powieści polskich pozytywistów i ich adaptacje filmowe. Rozwiń temat, analizując 
wybrane przykłady. 



32. Sienkiewiczowska i Hoffmanowska wizja historii. Porównaj adaptację Trylogii  
z literackim pierwowzorem. 

33. Drzewo w literaturze, malarstwie i filmie. Omów jego funkcje na  wybranych 
przykładach. 

34. Malarskie, muzyczne i literackie impresje na temat pór roku. Przedstaw zagadnienie 
na podstawie wybranych tekstów kultury. 

35. Różne wizerunki aniołów w malarstwie i literaturze. Przedstaw swoje refleksje, 
analizując wybrane przykłady. 

36. Sposób kreowania Matki Bożej w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Porównaj 
celowo dobrane przykłady i wykaż różnorodność ujęć.  

37. Obraz getta warszawskiego w polskiej literaturze i filmie. Analizując  
wybrane przykłady, porównaj sposoby ukazywania zagłady oraz moralną i poznawczą 
wartość utworów. 

38. Etyka i polityka. Prześledź funkcjonowanie związków między nimi w wybranych 
dziełach literackich i filmowych. 

39. Motyw krzyża, przedstaw jego funkcjonowanie w wybranych tekstach kultury.  
40. Przyjaźń w literaturze pięknej i filmie. Omów temat, analizując celowo dobrane 

utwory. 
41. Motyw dziecka w tekstach kultury dotyczących okresu II wojny światowej. Omów na 

dowolnie wybranych przykładach. 
42. Motyw lustra w literaturze i sztuce. Zaprezentuj temat, odwołując się do wybranych 

dzieł. 
43. Rosjanie i Niemcy wobec narodu polskiego. Przedstaw temat odwołując się do 

wybranych tekstów kultury. 
44. „Słodko i zaszczytnie jest umrzeć za ojczyznę” (Horacy). Różne obrazy żołnierskiej 
śmierci w literaturze i filmie. 

45. Narkotyki w literaturze i filmie. Zachęta czy ostrzeżenie? Przedstaw różne sposoby 
prezentowania uzależnienia we współczesnych tekstach kultury. 

46. Samobójcy w literaturze i filmie, przedstaw wybrane postacie, porównaj przyczyny 
ich dramatycznych decyzji. 

47. Podróżnicy i ich fascynacje. Na podstawie wybranych tekstów kultury udowodnij, że 
świat jest ciekawy. 

48. Motyw pokusy w dziełach literackich i malarskich. Omów jego funkcje na wybranych 
przykładach. 

49. Różne oblicza diabła w tekstach kultury. Omów na wybranych przykładach. 
50. Przedstaw motyw ojca w tekstach kultury różnych epok. Czy zawsze przedstawiają 

wizerunek zgodny z oczekiwaniami społecznymi? Sformułuj odpowiedź, analizując 
wybrane przykłady. 

51. Człowiek w obliczu różnych zagrożeń. Rozwiń temat na wybranych przykładach 
literackich i filmowych. 

52. Scharakteryzuj szpital, jako specyficzną przestrzeń na wybranych przykładach 
literackich i filmowych. Zwróć uwagę na relacje personel medyczny- pacjent.  

53. Scharakteryzuj i oceń wybranych bohaterów literackich i filmowych, którzy, jako cel 
życia obierają dążenie do bogactwa lub kariery. 

54. Piosenki polskich zespołów rockowych lat 80-tych, jako wyraz buntu wobec 
rzeczywistości PRL. Zanalizuj wybrane przykłady, uwzględniając zarówno teksty, jak  
i muzykę. 



55. Kryminał literacki i filmowy. Porównaj sposoby budowania napięcia i kształtowania 
fabuły w wybranych utworach. 

56. Polaka portret własny. Omów na podstawie wybranych przykładów z literatury  
i innych dziedzin sztuki. 

57. Omów wizje piekła i nieba w różnych tekstach kultury. 
58. Zalety Polaków w świetle literatury i filmu. Omów na wybranych przykładach. 

 
 

III. Język 

1. Język bloga. Posługując się wybranymi przykładami, omów charakterystyczne cechy 
języka dzienników internetowych. 

2. Język narzędziem manipulacji - omów temat, akcentując moralną odpowiedzialność  
za słowa. Zanalizuj celowo zgromadzony materiał badawczy. 

3. Język piosenek hip-hopowych w kontekście tendencji rozwojowych współczesnej 
polszczyzny. Omów, analizując przykłady. 

4. Kicz językowy. Przedstaw zjawisko, analizując cechy języka przykładowych piosenek 
nurtu disco polo lub podobnych. 

5. Scharakteryzuj język wybranych bohaterów literackich. Uwzględnij cechy 
ujawniające ich przynależność środowiskową i charakter. 

6. Sztuka przekonywania a manipulacja językowa – porównaj sposoby wykorzystania 
środków językowych we współczesnych polskich tekstach propagandowych. 

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

8. Analizując zgromadzony materiał językowy, scharakteryzuj zapożyczenia                    
we współczesnym języku polskim. Oceń ich celowość. 

9. Cechy stylu retorycznego. Pokaż środki artystyczne i omów ich wykorzystanie               
w literaturze staropolskiej. 

10. Styl autora. Omów zagadnienie analizując wybrane utwory dowolnego pisarza. 

11. Językowe sposoby osiągania komizmu słownego w tekstach różnego typu. Omów, 
analizując materiał badawczy. 

12. Stylizacja biblijna. Omów jej cechy analizując teksty literatury różnych epok.  

13. Język prasy. Omów różne odmiany stylu publicystycznego na wybranych 
przykładach. 

14. Jaką rolę spełniają we współczesnej polszczyźnie wywodzące się z mitologii greckiej        
i Biblii zwi ązki frazeologiczne? Omów problem na wybranych przykładach. 

15. Zanalizuj język tekstów twojego ulubionego zespołu muzycznego. Wyjaśnij zasadność 
użytych środków wyrazu. 

16. Opisz język znanej postaci życia publicznego. Weź pod uwagę charakterystyczne 
cechy językowe (fonetyczne, fleksyjne, składniowe, leksykalne, frazeologiczne), 
znaczące gesty, powiedzonka, mimikę. 

17. Różne typy stylizacji językowej i ich funkcje. Omów zagadnienie na wybranych 
przykładach literackich. 

18. Język potoczny w funkcji poetyckiej, przedstaw na dowolnie wybranych przykładach 
literackich. 



19. Charakterystyka języka relacji sportowych. Przedstaw zagadnienie na podstawie 
zgromadzonego materiału.  

20. Perswazyjna funkcja języka reklamy. Analiza zgromadzonego materiału. 

21. Język prasy młodzieżowej i młodzieżowych audycji radiowych lub/i telewizyjnych. 
Oceń jego wpływ na kulturę języka młodego odbiorcy. 

22. Ekonomia języka czy niechlujstwo językowe? Scharakteryzuj i oceń zjawisko 
dotyczące internautów i nadawców sms-ów. 

 

 

                     
 

 
     


