
Propozycje tematów do części ustnej egzaminu 
maturalnego z języka polskiego 

w roku szkolnym 2014/2015 
 

 

LITERATURA 

 

1. Omów mechanizmy działania systemu totalitarnego na wybranych przykładach 
literatury polskiej i obcej. 

2. Najciekawsze portrety psychologiczne w literaturze różnych epok.  
Zaprezentuj je i uzasadnij swój wybór. 

3. Człowiek wobec wolności. Odwołując się do wybranych przykładów literackich, 
zaprezentuj motyw granic wolności człowieka w realizowaniu swych celów. 

4. Topos śmierci heroicznej w literaturze. Przedstaw jego źródło i udowodnij 
popularność w epoce romantyzmu i literaturze współczesnej.  

5. Literackie lekcje dla sprawujących władzę. Omów na wybranych przykładach. 
6. Żydzi jako bohaterowie polskich utworów literackich różnych epok. Omów temat na 

wybranych przykładach. 
7. Rosjanie jako bohaterowie polskich utworów literackich różnych epok. Omów temat 

na wybranych przykładach. 
8. Niemcy jako bohaterowie polskich utworów literackich różnych epok. Omów temat 

na wybranych przykładach. 
9. Świat odwróconego dekalogu w rzeczywistości okupacyjnej. Wykorzystaj wybrane 

utwory literatury czasów II wojny światowej. 
10. Postawa franciszkańska w literaturze. Wskaż jej obecność w literaturze różnych epok. 

11. Antyestetyzm w literaturze różnych epok. Omów zagadnienie, wykorzystując wybrane 
teksty. 

12. Idealiści i marzyciele w literaturze polskiej i obcej. Scharakteryzuj sposoby kreowania 
takich bohaterów w utworach różnych epok. 

13. Wesele i ślub w literaturze. Rozważ temat, odwołując się do utworów literackich 
różnych epok. 

14. Motyw tyrtejski – przedstaw, jak funkcjonuje w wybranych utworach literackich 
różnych epok. 

15. Lekturowe fascynacje. Omów wpływ książek na kształtowanie osobowości bohaterów 
literackich. 

16. Od Iliady Homera do…. Przeanalizuj ewolucję epopei na wybranych przykładach. 
17. Groteska w literaturze. Omów zjawisko na wybranych przykładach literatury 

współczesnej. 
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18. Biografia jako klucz do odczytania twórczości pisarza. Przedstaw zagadnienie, 
odwołując się do wybranego autora. 

19. Wykorzystując wybrane utwory literackie, przedstaw motyw dworu szlacheckiego 
obecny w polskiej tradycji literackiej. 

20. Postawy bohaterów literackich różnych epok wobec cierpienia. Omów na wybranych 
przykładach. 

21. Postawy wobec śmierci w literaturze różnych epok. Omów na przykładzie wybranych 
utworów literackich. 

22. Słynne literackie małżeństwa. Zaprezentuj temat, odnosząc się do wybranych 
utworów różnych epok. 

23. Literatura jako narzędzie walki z nietolerancją. Omów temat, odwołując się do 
wybranych tekstów literatury różnych epok. 

24. Pierwiastki romantyczne w twórczości J. von Eichendorffa. Zaprezentuj sylwetkę 
poety i jego związki z twoim regionem. 

25. „Marność nad marnościami i wszystko marność” - przedstaw biblijny rodowód 
motywu „vanitas” i wykaż jego obecność w tekstach literatury różnych epok. 

26. Motyw marzenia o Raju i szczęściu w literaturze. Omów jego funkcje, wykorzystując 
wybrane utwory. 

27. Mimetyzm i kreacjonizm jako różne konwencje w literaturze XX wieku. Rozwiń 
temat na wybranych przykładach. 

28. Postawa outsidera jako wyraz buntu i wrażliwości. Omów problem na wybranych 
przykładach literatury polskiej i obcej. 

29. Jak mówiono i pisano o miłości? Na wybranych przykładach przedstaw gatunki 
literackie, formy wypowiedzi i środki artystyczne. 

30. Omów portret ojca w literaturze, ukazując jego różnorodność. 

31. Omów motyw rodziny w literaturze polskiej – dawnej i w wieku XX, na tle zmian 
obyczajowych. 

32. Każda epoka ma swoją „Odę do młodości” –przedstaw i omów utwory programowe 
różnych epok. 

33. Na podstawie wybranych utworów literackich objaśnij funkcję stylu naturalistycznego 
w kreowaniu świata przedstawionego. 

34. Tytuły utworów literackich są często kluczami do ich interpretacji. Uzasadnij tezę, 
odwołując się do wybranych utworów. 

35. Przedstaw różne portrety kobiet wykreowane przez twórców literatury polskiej. 
36. Praca jako temat literacki. Rozwiń problem na wybranych przykładach. 

37. Portret matki w literaturze. Zaprezentuj na wybranych przykładach. 
38. Wykaż funkcjonalność archetypu Syzyfa w prozie S. Żeromskiego oraz innych 

utworach literackich.  
39. Piękne i szlachetne postaci bohaterów literackich w utworach XIX i XX w. Omów ich 

kreacje na wybranych przykładach. 
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40. Przedstaw żywotność motywu „ danse macabre”, analizując wybrane teksty piosenek 
zespołów heavy metalowych . 

41. „Kto miłości nie zna, ten żyje szczęśliwy”. Przedstaw wzór miłości romantycznej  
w literaturze różnych epok. 

42. Boże Narodzenie jako źródło inspiracji literackiej. Przedstaw żywotność tego motywu 
w literaturze polskiej. 

43. Różne obrazy miasta w literaturze. Przedstaw je, opierając się na wybranych 
utworach. 

44. Motyw tułacza i pielgrzyma w literaturze wybranych epok. Omów różnorodność  
tego motywu. 

45. Omów funkcjonowanie motywu szaleństwa w wybranych przez Ciebie utworach 
literackich. 

46. Parabola – historia z drugim dnem. Omów jej biblijny rodowód i żywotność tego 
motywu w literaturze współczesnej. Rozwiń temat w oparciu o wybrane utwory. 

47. Analizując wybrane utwory różnych epok, przedstaw zawarte w nich koncepcje poety 
i poezji. 

48. Określ rolę motywów ludowych w wybranych przez Ciebie utworach literackich 
różnych epok. 

49. Jak twórcy różnych epok przedstawiali związki człowieka z przyrodą? Omów temat 
na wybranych przykładach literackich. 

50. Różne spojrzenia na wieś i jej problemy w literaturze XIX i XX wieku. Omów 
zagadnienie na wybranych przykładach. 

51. Dlaczego źli? Przedstaw wybrane kreacje literackie bohaterów, którzy krzywdzą 
innych. 

52. Wizerunek rycerza i spiskowca. Omów na przykładzie wybranych utworów 
literackich. 

53. Zaprezentuj literackie portrety władców i oceń ich postawę, odnosząc się do literatury 
polskiej i obcej. 

54. Na podstawie wybranych utworów rozważ, jaką rolę odgrywał kontakt bohaterów 
literackich ze światem pozazmysłowym. 

55. Bóg w liryce. Omów jego różnorodne wizerunki na wybranych przykładach 
literackich. 

56. Różne ujęcia dialogu człowieka z Bogiem. Przedstaw w oparciu o wybrane teksty 
literackie. 

57. Wykaż żywotność archetypu Hioba na wybranych przykładach literackich z różnych 
epok. 

58. Od afirmacji życia do katastrofizmu. Scharakteryzuj różne postawy wobec życia  
i świata, odwołując się do wybranych dzieł literatury polskiej i obcej. 

59. Troska o losy ojczyzny w wybranych utworach literatury polskiej. Wykaż ich 
obywatelski charakter. 
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60. Tragiczne wydarzenia XX i XXI  
wieku utrwalone w literaturze. Analizując wybrane utwory rozważ, jakie  
przestrogi są w nich zawarte.  

61. Niepokoje egzystencjalne człowieka XX wieku. Omów problem na przykładzie 
wybranych utworów literackich. 

62. Analizując wybrane pieśni narodowe Polaków, przedstaw ich symboliczny wymiar. 
63. Przedstaw tragizm losu Polaków emigrantów na przykładzie wybranych utworów 

literackich. 
64. Historyczna zmienność pojęcia patriotyzmu w literaturze XIX i XX wieku. Omów na 

przykładzie wybranych utworów literackich. 
65. Dokonaj konfrontacji polskich mitów narodowych z rzeczywistością historyczną. 

Odwołaj się do literatury różnych epok. 
66. Omów motyw wspomnienia, jako elementu kompozycyjnego i znaczeniowego  

w utworach literackich różnych epok. 
67. Spisek i zdrada w literaturze. Omów problem na wybranych przykładach. 

68. Przyjaźń jako motyw literacki. Omów na podstawie wybranych utworów. 
69. Przyroda źródłem inspiracji literackiej. Przedstaw temat, analizując wybrane utwory 

literackie. 
70. Zinterpretuj symboliczne znaczenie wybranych scen i rekwizytów w utworach 

literackich różnych epok. 
71. Poeci przeklęci – na czym polega odmienność tej kategorii twórców i ich dzieła? 

Omów problem na podstawie analizy wybranych przykładów literackich. 
72. Literackie spotkania wrogów. Zaprezentuj i oceń ich postawy, analizując wybrane 

utwory literackie. 
73. Motyw przemiany – zaprezentuj i oceń bohaterów, którzy zmienili się pod wpływem 

doświadczeń życiowych. 
74. Literatura wobec holocaustu – omów temat, odwołując się do wybranych tekstów 

literackich. 
 

 
ZWIĄZEK LITERATURY Z INNYMI DZIEDZINAMI SZTUKI 

 

1. „Piękna brzydota” jako prowokacja artystyczna w literaturze i malarstwie. Rozważ na 
wybranych przykładach. 

2. Rola muzyki w życiu wybranych bohaterów literackich. Przedstaw na  
wybranych przykładach. 

3. Realizm w literaturze i malarstwie różnych epok. Omów na wybranych przykładach.  
4. Mickiewicz – Andriolli – Wajda. Wyjaśnij na czym polega pokrewieństwo słowa  

i obrazu.  
5. Omów zagadnienie adaptacji filmowej na przykładzie ekranizacji powieści  

H. Sienkiewicza. 
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6. Adaptacje filmowe literatury światowej – dzieła wybitne czy chybione? Przedstaw 
własną opinię w oparciu o wybrane przykłady. 

7. Kreowanie czy odtwarzanie? Wyjaśnij, na podstawie przykładów, co jest istotą 
filmowych adaptacji literatury. 

8. „Dziady” A. Mickiewicza jako inspiracja dla teatru i filmu. Zanalizuj wybrane 
spektakle i adaptacje filmowe. 

9. Groza totalitaryzmu w literaturze i filmie współczesnym. Zaprezentuj temat na 
wybranych przykładach. 

10. Portret Sarmaty w literaturze i malarstwie baroku. Omów zagadnienie na wybranych 
przykładach. 

11. Przedstaw motyw „ars moriendi” jako wyznacznik filozoficzny i artystyczny literatury 
i sztuki średniowiecza. 

12. Przedstaw różne motywy ogrodu w literaturze i malarstwie wybranych epok.  

13. Przy polskim stole – znaczenie tradycji biesiadowania dla tożsamości kulturowej 
narodu. Omów na podstawie wybranych tekstów i dzieł sztuki. 

14. Polska zniewolona, cierpiąca i walcząca w literaturze i malarstwie XIX wieku. 
Przedstaw na wybranych przykładach powyższe wizje ojczyzny. 

15. Różne ujęcia motywu śmierci w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Przedstaw na 
wybranych przykładach. 

16. Między snem a jawą. Przedstaw sen jako motyw lub zasadę konstrukcji dzieł 
literackich i malarskich. 

17. Starożytny heros w literaturze i we współczesnej kulturze masowej (film, komiks). 
Porównaj różne ujęcia tematu. 

18. Rycerz średniowieczny i jego naśladowcy w literaturze i filmie różnych epok. 
Dokonaj porównania. 

19. Świętości i mroki średniowiecza w literaturze, malarstwie i filmie. Omów temat na 
podstawie wybranych przykładów. 

20. Literacki i malarski obraz piekła i szatana w utworach różnych epok. Przedstaw 
podobieństwa i różnice. 

21. Wykaż różne wcielenia i funkcje szatana w literaturze i filmach grozy. 
22. Różne ujęcia Sądu Ostatecznego w literaturze i sztuce. Odwołaj się do wybranych 

przykładów. 
23. Bóg stwarzający, Bóg karzący. Przedstaw różnorodny wizerunek Boga w literaturze  

i sztuce wybranych epok. 
24. Śladami św. Franciszka z Asyżu. Wskaż motywy franciszkańskie w malarstwie  

i literaturze wybranych epok. 
25. Mater Dolorosa w literaturze, malarstwie i rzeźbie. Przedstaw motyw na wybranych 

przykładach. 
26. Od matki-Polki do feminizmu. Portret kobiety w literaturze i sztuce różnych epok  

oraz felietonistyce współczesnej. 
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27. Omów motyw cierpienia Boga – człowieka na wybranych przykładach w literaturze i 
sztuce. 

28. Motyw walki i rewolucji w literaturze i sztuce romantyzmu. Omów temat na 
podstawie wybranych dzieł. 

29. Literatura romantyzmu i jej odzwierciedlenie w malarstwie tej epoki. Wskaż związek 
między motywami i postaciami literackimi a wybranymi obrazami. 

30. Obraz miasta w literaturze i malarstwie XIX i XX wieku. Dokonaj porównania. 

31. Tatry w literaturze i sztuce Młodej Polski. Przedstaw na wybranych przykładach. 
32. Wskaż inspirującą rolę ukrzyżowania i męki Chrystusa w twórczości literackiej, 

malarskiej i filmowej. 
33. Zaprezentuj i porównaj biblijnych bohaterów w literaturze, rzeźbie i malarstwie 

różnych epok. 
34. Na wybranych przykładach przedstaw relacje między sacrum i profanum w literaturze 

i sztuce. 
35. Mitologiczni bohaterowie w literaturze, rzeźbie i malarstwie różnych epok. Dokonaj 

prezentacji i porównania. 
36. Omów różne sposoby kreowania postaci historycznych w literaturze i innych 

sztukach. 
37. Omów świat wartości człowieka renesansu w literaturze i sztuce tej epoki.  

38. Impresjonizm w literaturze i malarstwie. Odwołaj się do wybranych przykładów. 
39. Wyjaśnij istotę nadrealizmu ( surrealizmu ), wykorzystując przykłady literackie, 

malarskie sztuki XX w. 
40. Fascynacja brzydotą w literaturze i malarstwie XIX i XX wieku. Scharakteryzuj na 

wybranych przykładach. 
41. Impresjonistyczna technika malarska i jej poetycka konkretyzacja. Przedstaw na 

wybranych przykładach literackich i malarskich.  
42. "Artysta wobec świata, artysta o sobie samym...”  Przedstaw różne wizerunki artysty 

obecne w literaturze, malarstwie i muzyce. 
43. Język teatru – omów na przykładzie wybranych spektakli. 

44. Maska, kostium, zasłona - od romantyzmu po współczesność. Omów wskazane 
motywy, odwołując się do wybranych przykładów z literatury i sztuki.  

45. Przedstaw topos genezyjski w ujęciu biblijnym i mitologicznym. Zaprezentuj jego 
funkcjonowanie w literaturze i sztuce na wybranych przykładach. 

46. Dlaczego okłamują samych siebie? Rozwiń temat w oparciu o postawy bohaterów 
wybranych utworów literackich i dzieł filmowych. 

47. Obraz anioła w literaturze. Przedstaw różne ujęcia motywu na wybranych przykładach 
w literaturze i sztuce. 

48. Przedstaw gotyk, jako inspirację dzieł literackich, muzycznych i malarskich różnych 
epok. 

49. Literackie i filmowe sylwetki bohaterów spełnionych i szczęśliwych. Zaprezentuj 
zagadnienie na wybranych przykładach. 
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49. Różnorodne sposoby wykorzystania motywu tańca w literaturze i w malarstwie. 
Omów na wybranych przykładach. 
 
50. Symbolika drzewa w literaturze i malarstwie. Omów na wybranych przykładach.  
 

 
 

NAUKA O JĘZYKU 
 

1. Groteska i jej funkcje w języku W. Gombrowicza i S. I. Witkiewicza – przedstaw to 
zagadnienie na podstawie fragmentów dzieł tych pisarzy. 

2. Język mówiony jako tworzywo literackie (np. w twórczości B. Prusa, J. Tuwima,  
M. Białoszewskiego, S. Barańczaka). 

3. Scharakteryzuj eksperymenty językowe i ich funkcje stylistyczne w wybranych 
utworach XX wieku. 

4. Dokonaj analizy warsztatu pisarskiego wybranego twórcy (np. S. Żeromskiego). 
5. Omów rolę słów – kluczy w twórczości wybranego poety. 

6. Twórca – stwórca. Dokonaj analizy neologizmów i ich funkcji w wybranych utworach 
XIX i XX w. 

7. Słynne monologi w literaturze – dokonaj analizy porównawczej środków językowych 
w monologach wybranych bohaterów literackich. 

8. Scharakteryzuj język wybranych bohaterów literackich, uwzględniając ich 
przynależność środowiskową i cechy osobowe. 

9. Poprawność tekstów w Internecie – oceń zgromadzony materiał w kontekście 
obowiązujących kryteriów poprawności językowej. 

10. Informacja czy manipulacja? Dokonaj analizy ogłoszeń prasowych. 
11. Emocjonalne nacechowanie wypowiedzi ustnej i pisemnej – dokonaj analizy 

porównawczej prasowych, radiowych i telewizyjnych relacji sportowych. 
12. Jak nazwać własną firmę? Zanalizuj mechanizmy nazwotwórcze w swoim regionie. 

13. Na wybranych utworach wykaż, na czym polega funkcja kreacyjna języka. 
14. Piosenka aktorska, popularna, chodnikowa (disco). Wykaż różnice i podobieństwa  

w doborze językowych środków wyrazu. 
15. Mówić, słuchać, negocjować – dokonaj analizy dyskusji radiowej i telewizyjnej  

w oparciu o wybrane programy publicystyczne. 
16. „Porozmawiajmy o tym” – dokonaj analizy językowych środków perswazji  

w programach typu „talk-show”. 
17. Język mediów wobec zasad poprawności językowej (analiza wybranych przykładów). 

18. W dążeniu do skrótu – przeprowadź analizę zasadności użycia skrótów językowych  
w języku prasy. 
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19. Wskaż cechy języka propagandy politycznej na wybranych tekstach mówionych  
lub pisanych. 

20. Retoryka jako sztuka słowa, która uczy, porusza i zachwyca. Uzasadnij te funkcje na 
podstawie wybranych tekstów literatury pięknej i publicystyki. 

21. Kicz językowy – przedstaw jego istotę na przykładzie wybranych tekstów literatury 
masowej. 

22. Styl potoczny – jego cechy i funkcje w literaturze dawnej i współczesnej. Omów to 
zagadnienie na wybranych przykładach. 

23. Wykorzystując wybrane teksty publicystyczne, omów tendencje rozwojowe 
współczesnej polszczyzny. 

24. Przedstaw funkcję stylizacji gwarowej w utworach wybranych epok literackich. 

25. Na wybranych przykładach z prasy współczesnej zaprezentuj odmiany stylu 
publicystycznego. 

26. Historyczne i współczesne zróżnicowanie regionalne polszczyzny. Dokonaj 
prezentacji cech charakterystycznych wybranej gwary. 

27. Gwara śląska jako tworzywo artystyczne – na podstawie przygotowanego materiału 
omów jej cechy i sposoby wykorzystania w różnych dziedzinach sztuki  
(np. literatura, kabaret, film). 

28. Gwara Twojego regionu wczoraj i dziś. Porównaj kilka komunikatów językowych 
Twoich dziadków i rówieśników. 

29. Zredaguj słowniczek etymologiczny, w którym przedstawisz pochodzenie nazw 
miejscowych Ziemi Rybnickiej. 

30. Pochodzenie języka polskiego. Dokonaj analizy językowej wybranych zabytków 
języka. 

31. Przedstaw historię zapożyczeń w języku polskim na przykładzie trzech wybranych 
epok literackich. 

32. Przedstaw zjawisko archaizacji i jej funkcję w wybranych utworach literackich. 

33. Zapożyczenia językowe. Omów problem i oceń zasadność najnowszych zapożyczeń  
w języku polskim. 

34. Zaprezentuj najnowsze zapożyczenia w języku polskim i oceń ich popularność. 
35. Dlaczego niektóre wyrazy stają się modne? Zanalizuj przykłady ze współczesnej 

polszczyzny. 
36. Różne sposoby bogacenia słownictwa – omów je na podstawie wybranych tekstów 

literatury pięknej oraz współczesnego języka mówionego. 
37. Zaprezentuj obecność frazeologizmów mitologicznych i biblijnych  

we współczesnym języku polskim. 
38. Narody w przysłowiach polskich. Wskaż stereotypy Żyda i Niemca utrwalone  

we frazeologii. 
39. Przedstaw różnorodność środków językowych i ich funkcję w tekstach współczesnych 

piosenek młodzieżowych. 



 9 

40. Pojęcie normy językowej. Oceń pod względem poprawności językowej wybrane 
teksty mówione i pisane. 

41. Odmiany stylistyczne języka. Zaprezentuj znane Ci style wypowiedzi na przykładzie 
wybranych tekstów (styl naukowy, styl urzędowo-kancelaryjny, styl publicystyczny). 

42. Język wiecznie żywy. Omów zmiany we współczesnej polszczyźnie na podstawie 
zebranego materiału językowego. 

43. Stylizacja biblijna w literaturze – na wybranych przykładach omów środki językowe 
służące stylizacji, określ ich funkcje. 

44. Przedstaw fonetyczne środki ekspresji oraz ich funkcję stylistyczną w wybranych 
utworach poetyckich różnych epok. 

45. Ekspresja i impresja – wyjaśnij właściwości wybranych wypowiedzi świadczące o roli 
nadawcy i odbiorcy. 

46. Słowo jako nośnik treści intelektualnych, moralnych i emocjonalnych – dokonaj 
analizy językowej środków wyrazu w dziełach twórców romantycznych. 

47. Językowy savoir-vivre. Dokonaj analizy tekstów okolicznościowych różnych epok 
literackich. 

48. Język jako narzędzie charakterystyki bohatera. Przedstaw zagadnienie na wybranych 
przykładach. 

49. Sztuka epistolografii na tle zmian kulturowych. Zanalizuj zjawisko w oparciu  
o wybrane przykłady. 

50. Komizm językowy w literaturze – na wybranych utworach przedstaw jego funkcje  
i różne sposoby realizacji. 

51. Komizm słowny i sposoby jego realizacji w piosence współczesnej. Przeprowadź 
analizę językową tekstów wybranego autora. 

 
 


