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LITERATURA 

1. Obraz Paryża w literaturze – zaprezentuj oblicza miasta, odwołując się do 
utworów różnych epok literatury rodzimej i/lub obcej. 

2. Metropolie realistów i naturalistów. Przedstaw rolę, jaką odgrywa miasto 
w powieściach wielkich twórców tych dwóch nurtów. Odwołaj się do wybranych 
utworów. 

3. Bohaterowie literaccy, którzy zbłądzili na swej drodze życia. Omów temat na 
dowolnych przykładach. 

4. Wyjaśnij, na czym polega dialog literatury z filozofią. Przedstaw problem na 
podstawie wybranych tekstów literackich. 

5. Na wybranych przykładach literackich, pochodzących z różnych epok, przedstaw 
sposoby funkcjonowania motywu spotkania, które odmieni losy bohaterów. 

6. Współczesna literatura faktu wobec prawdy historycznej. Dokonaj analizy 
problemu, wykorzystując wybrane dzieła literackie. 

7. Poszukiwanie Boga w Biblii i w literaturze XX wieku. Zaprezentuj temat, 
odwołując się do wybranych przykładów. 

8. Omów i porównaj różne sposoby nawiązywania do średniowiecza w literaturze 
epok późniejszych. 

9. Różne sposoby ukazywania motywu starości człowieka w literaturze. Rozwiń 
temat na podstawie wybranych dzieł. 

10. Relacje między artystą i zbiorowością. Przedstaw zagadnienie na wybranych 
przykładach literackich. 

11. Bohaterowie literaccy jako czytelnicy. Omów na wybranych przykładach 
znaczenie lektur w świecie postaci literackich. 

12. Tragizm i groteska jako kategorie estetyczne, funkcjonujące w dziełach 
ukazujących źródła zła. Omów na wybranych przykładach. 

13. Dosłowne i metaforyczne funkcjonowanie motywu wiosny. Przedstaw na 
wybranych przykładach literackich. 

14. Pouczająca rola śmiechu. Rozwiń temat, odwołując się do wybranych utworów 
literackich różnych epok. 

15. Dydaktyka, walka i praca – porównaj różne koncepcje patriotyzmu 
zaprezentowane w literaturze XVIII i XIX wieku. 

16. Zaprezentuj zjawisko paraboli w literaturze, odwołując się do wybranych dzieł 
literackich. 

17. Altruizm i egoizm motywami literackimi. Omów ich funkcjonowanie 
w wybranych dziełach różnych epok. 

18. Poeci odrzuceni w świecie, w którym przyszło im żyć… Rozwiń temat, 
wykorzystując wybrane przykłady. 

19. Porównaj, przywołując wybrane utwory, różne sposoby kreacji artysty jako 
bohatera literackiego. 



20. Literackie obrazy samotności człowieka w obliczu historii. Omów problem, 
przywołując odpowiednie przykłady literackie. 

21. Mitologizacja i demitologizacja jako sposoby pokazywania wybitnych jednostek. 
Rozważ problem, odwołując się do wybranych utworów literackich różnych 
epok. 

22. Dzienniki polskich i obcych pisarzy. Przedstaw fenomen tej formy wypowiedzi, 
przywołując odpowiednie przykłady z piśmiennictwa XX wieku. 

23. Motyw muzyki w literaturze. Odwołując się do wybranych przykładów, 
przedstaw sposoby i funkcje jego ujęcia. 

24. Rozważ, czy literatura polska może zasługiwać na miano uniwersalnej? 
Uzasadnij swoje stanowisko w powyższej kwestii, odwołując się do wybranych 
tekstów. 

25. Na wybranych przykładach scharakteryzuj efekty poszukiwań nowych form 
artystycznego wyrazu w literaturze I połowy XX wieku. 

26. Omów funkcje konwencji onirycznej w literaturze. Odwołaj się do wybranych 
przykładów. 

27. Porównaj różne ujęcia motywu pychy i pokory, uwzględniając wybrane teksty 
literackie. 

28. Różne sposoby wykorzystania listu jako formy literackiej. Przedstaw na 
wybranych przykładach różnych epok. 

29. Odwołując się do wybranych przykładów, omów funkcje stylizacji biblijnej 
w utworze literackim. 

30. Przedstaw losy i omów postawy wybranych bohaterów literackich, uwikłanych 
w historię. Odwołaj się do kilku utworów. 

31. Utwór literacki jako zwierciadło swojego czasu. Rozważ zagadnienie, 
wykorzystując wybrane utwory różnych epok. 

32. Literatura o metodach zniewalania jednostki. Omów na wybranych przykładach. 
33. Literaci w roli krytyków rzeczywistości i poszukiwaczy sposobów jej naprawy. 

Przedstaw temat na wybranych utworach. 
34. Scharakteryzuj związek gatunków literackich z tendencjami epoki. Omów ten 

problem na przykładzie dwóch okresów literackich. 
35. Odwołując się do wybranych utworów literackich, rozważ zagadnienie funkcji 

motta w interpretacji dzieła. 
36. Rozważ, czym różnią się koncepcje sztuki i artysty, dominujące w dwóch 

wybranych epokach kulturowych. Analizując wybrane przykłady, określ 
przyczyny tych rozbieżności. 

37. Odwołując się do wybranych przykładów literackich, zaprezentuj 
funkcjonowanie motywów idyllicznych w dziełach różnych epok. 

38. Syzyf w literaturze i filozofii. Omów na przykładach dzieł polskich i obcych. 
39. Odwołując się do wybranych przykładów, zaprezentuj sposoby wykorzystania 

motywu balu w literaturze. 
40. Polska szkoła reportażu. Przedstaw zjawisko, odwołując się do twórczości 

wybranych autorów. 
41. Charakteryzując wybrane przykłady z literatury polskiej, porównaj cele i sposoby 

wprowadzania wydarzeń i postaci historycznych do świata przedstawionego 
w utworze literackim. 



42. Różnorodne ujęcia motywu śmierci w literaturze. Omów temat na podstawie 
wybranych utworów różnych epok. 

43. Różnorodne ujęcia motywu samotności w utworach literackich. Przedstaw jego 
funkcjonowanie, przywołując odpowiednie teksty z różnych epok. 

44. Przedstaw i porównaj różne ujęcia motywu przyjaźni w literaturze. 
45. Literacki wyraz buntowniczej postawy młodych. Przedstaw różne jego sposoby, 

odwołując się do tekstów różnych epok. 
46. Obraz zaświatów w literaturze. Przedstaw i porównaj na przykładach utworów 

z różnych epok. 
47. Zaprezentuj różnorodne wizerunki Boga w wybranych utworach z różnych epok. 
48. Symbol, alegoria, parabola- omów różnice i sposób ich funkcjonowania 

w literaturze. 
49. Przedstaw różnorodne funkcjonowanie motywu miłości w literaturze, odwołując 

się do wybranych utworów. 
50. Przedstaw różnorodne funkcjonowanie motywu wędrówki i doświadczeń 

wynikających z podróży w literaturze. 
51. Metamorfoza bohatera i jej sens w literaturze. Omów na przykładach wybranych 

utworów. 
52. Przedstaw na wybranych przykładach obraz holokaustu w literaturze polskiej. 
 

ZWIĄZKI LITERATURY Z INNYMI DZIEDZINAMI SZTUKI 

1. Odwołując się do wybranych tekstów kultury, określ funkcje, jakie pełni 
przedstawiony w literaturze i malarstwie portret Sarmaty. 

2. Odwołując się do wybranych przykładów różnych tekstów kultury, omów 
fenomen impresjonistycznego patrzenia na świat w literaturze, malarstwie 
i muzyce. 

3. Omów realizacje motywu dużego miasta w wybranych tekstach kultury z XIX 
i XX wieku. 

4. Literackie i malarskie personifikacje wolności. Omów na wybranych 
przykładach. 

5. Fenomen czasu w literaturze i sztuce. Przedstaw temat na dowolnych 
przykładach. 

6. Omów poetykę kiczu, przywołując przykłady literatury i sztuki. 
7. Polaków portret własny. Przedstaw krytyczną ocenę narodu, wyrażoną 

w wybranych utworach literackich i innych tekstach kultury. 
8. Oblicza władzy. Przedstaw sposób ujęcia tego motywu w wybranych tekstach 

kultury z XIX i XX wieku. 
9. Charakteryzując wybrane przykłady, określ i porównaj cele zastosowania 

motywu ruin w tekstach kultury. 
10. Echa powstania styczniowego w literaturze i malarstwie II połowy XIX wieku. 

Omów temat na wybranych przykładach. 
11. Przedstaw na wybranych przykładach literackie i malarskie portrety kobiet 

w sztuce XIX wieku. 
12. Funkcjonowanie groteski w dziełach literackich i filmowych. Omów na 

podstawie wybranego materiału. 



13. Przywołaj i zinterpretuj, zawarty w tekstach kultury, obraz zaświatów i określ ich 
związek ze światem realnym. 

14. Przedstaw ukazany w wybranych dziełach literatury i sztuki świat kultury 
i obyczajowości żydowskiej. 

15. Przedstaw, na wybranych przykładach, funkcjonowanie motywów 
mitologicznych w literaturze i sztuce. 

16. Dokonaj analizy porównawczej wybranych scen batalistycznych, 
przedstawionych w literaturze, malarstwie i filmie. 

17. Sposoby funkcjonowania motywu rzeki w literaturze i sztuce. Omów na 
przykładach. 

18. Na wybranych przykładach omów funkcjonowanie motywu tańca śmierci 
w literaturze i malarstwie. 

19. Porównaj wizje wsi, przedstawione w wybranych dziełach malarskich i 
literackich XIX wieku. 

20. Opisz i oceń przedstawione w wybranych tekstach kultury postawy Polaków 
wobec Holocaustu. 

21. Udowodnij – przywołując wybrane teksty kultury – że mity nie przestały być 
źródłem inspiracji artystycznej w XX wieku. 

22. Rozważ, odwołując się do wybranych utworów, kwestię różnych sposobów 
kreowania świata przedstawionego przez twórców kultury. 

23. Przywołując wybrane przykłady, omów funkcję pejzażu w literaturze i sztuce 
XIX i/ lub XX wieku. 

24. Rozważ, odwołując się do tekstów kultury, jakie społeczne funkcje przypisywano 
teatrowi i dramatowi w kulturze wybranych epok. 

25. Przedstaw, jak można wyrazić niewyrażalne, odwołując się do tematów 
i motywów wykorzystanych przez twórców literatury i sztuki symbolicznej. 
Omów stosowane przez nich metody artystyczne. 

26. Odwołując się do wybranych dzieł literackich, malarskich i / lub filmowych, 
rozważ przyczyny popularności motywu labiryntu. 

27. Miasto – synonim cywilizacji i postępu, czy obszar zepsucia i degeneracji? 
Rozważ problem na wybranych przykładach tekstów kultury. 

28. Brzydota jako kategoria estetyczna. Omów jej funkcje w oparciu o wybrane 
teksty kultury. 

29. Przedstaw i przeanalizuj, jak zmieniały się kanony kobiecego piękna 
w literaturze, malarstwie i/ lub rzeźbie wybranych epok. 

30. Człowiek w teatrze życia codziennego. Rozważ problem ról społecznych, 
odwołując się do wybranych tekstów kultury. 

31. Na podstawie wybranych współczesnych tekstów kultury przedstaw różnorodne 
ujęcia motywu przemijania. 

32. Zbigniew Herbert i Krzysztof Kieślowski jako twórcy dekalogu człowieka 
czasów zagrożenia. Odwołując się do wybranych dzieł, wskaż podobieństwa 
i różnice. 

33. Na podstawie wybranych tekstów kultury przedstaw różnorodne ujęcia motywu 
magii i czarów. 

34. Portret Sarmaty w literaturze i sztuce. Zaprezentuj temat na wybranych 
przykładach. 



35. Obraz obozu Auschwitz w literaturze i sztuce. Zaprezentuj sposoby 
przedstawienia w wybranych tekstach kultury. 

36. Wampiry i wilkołaki w filmie i literaturze od mitologii słowiańskiej aż po 
dzisiejsze czasy. Przedstaw temat, odwołując się do wybranych tekstów kultury. 

37. Dzieje Śląska i Ślązaków w XX wieku w literaturze i filmie. Przedstaw temat na 
wybranych przykładach. 

38. Na podstawie literatury i innych tekstów kultury zaprezentuj motyw „teatru 
świata”. 

39. Na podstawie wybranych tekstów kultury przedstaw różnorodny wizerunek 
kobiety w literaturze i malarstwie. 

40. Odwołując się do wybranych przykładów, oceń wartość adaptacji filmowych. 
41. Język filmu i język literatury. Porównaj dzieło literackie i jego filmową 

adaptację. 
42. Impresjonizm w poezji i malarstwie. Omów na wybranych przykładach. 
43. Literackie i filmowe wizje przyszłości. Omów na wybranych przykładach. 
44. Przedstaw funkcjonowanie motywu anioła w literaturze i innych sztukach. 
45. Irracjonalizm w literaturze i sztuce. Omów temat, odwołując się do wybranych 

utworów. 
46. Przeanalizuj funkcjonowanie motywu matki cierpiącej w literaturze innych 

dziedzinach sztuki. 
47. Literackie i filmowe portrety młodzieży. Scharakteryzuj i porównaj na 

przykładach literatury i filmu XX wieku. 
48. Przedstaw motyw wampira, odwołując się do różnych tekstów kultury. 
49. Przedstaw motyw czarownicy, odwołując się do różnych tekstów kultury. 
 

JĘZYK 

1. Funkcje komizmu językowego w wybranych utworach dawnych i 
współczesnych. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów. 

2. Tytuły prasowe jako przykład manipulacji językowej. Rozważ problem, 
analizując wybrane artykuły z prasy codziennej i tygodników. 

3. Dokonaj analizy najnowszych zapożyczeń we współczesnej polszczyźnie i oceń 
ich zasadność. 

4. Na wybranych przykładach dokonaj analizy sposobów funkcjonowania wyrazów 
modnych we współczesnym języku polskim. 

5. Funkcje archaizacji języka. Omów zjawisko na wybranych przykładach powieści 
historycznej. 

6. Omów, na wybranych przykładach, sposoby indywidualizowania języka 
bohaterów literackich. 

7. Posługując się wybranymi tekstami z prasy współczesnej, scharakteryzuj język 
sprawozdań. Przeanalizuj typowe środki językowe oraz oceń zasadność ich 
użycia i zgodność z kryterium poprawności. 

8. Sztuka pisania listów. Omów przemiany w zakresie stylu i środków językowych, 
odwołując się do tekstów z różnych epok. 

9. Omów sposoby wykorzystania tekstów literackich w reklamie wizualnej. 
Odwołaj się do wybranego materiału. 



10. Dokonując analizy języka czasopism kobiecych, wyjaśnij zasadność doboru 
środków wyrazu. 

11. Analizując język doby socrealizmu, przedstaw obraz świata, jaki on kreuje. 
12. Wyjaśnij, jakie funkcje pełnią neologizmy w poezji polskiej. Przeanalizuj 

wybrane przykłady. 
13. Obraz rzeczywistości kształtowany przez komunistyczną nowomowę. Omów 

problem, analizując wybrane teksty kultury. 
14. Pisarz w roli moralisty. Scharakteryzuj, analizując podane przykłady, środki 

perswazji stosowane w literaturze polskiej. 
15. Perswazja językowa w polityce. Scharakteryzuj, analizując podane przykłady, 

środki perswazji stosowane w polityce. 
16. Na podstawie analizy tekstów piosenek wybranej subkultury przedstaw obraz 

świata, jaki one kreują, oraz omów zasadność użytych w nich środków 
językowych. 

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


