
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 

Szkoły dla dorosłych 

LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI WEWNĘTRZNEJ EGZAMINU MATURALNEGO 

Z JĘZYKA POLSKIEGO 

w roku szkolnym 2014 / 2015 

  

I   LITERATURA  

  

1.   Samotność  bohatera  romantycznego  i  człowieka  współczesnego.     

 Scharakteryzuj i porównaj je, odwołując się  do wybranych utworów literackich  

 romantyzmu i współczesności.  

2.   Świat wartości więźniów łagrów i lagrów –  jego  odzwierciedlenie  w  literaturze.  

 Przedstaw temat, analizując wybrane utwory.   

3.    Różne  typy  bohaterów  w  literaturze  współczesnej.  Scharakteryzuj  je  na   

 podstawie analizy wybranych utworów epickich i dramatycznych.  

4.    Motywy  autobiograficzne  w literaturze. Omów zagadnienie, analizując wybrane  

 utwory z różnych epok.   

5.    Konflikty  międzyludzkie  i  ich  odzwierciedlenie  w  literaturze.  Omów  temat,  

 analizując wybrane przykłady.  

6.    Przedstaw  różnorodność  funkcjonowania  motywu  wsi  w  wybranych  tekstach  

 różnych epok.   

7.    Przedstaw  wybrane  kreacje  bohaterów  literackich,  na  których  postępowanie  

 zasadniczo wpłynęły doświadczenia dzieciństwa.   

8.    Obrazy  europejskich  stolic  w  literaturze.  Zaprezentuj  temat,  odwołując  się              

 i analizując różne przykłady literackie.   

9.    Tytuł,  motto,  scena  końcowa  jako  klucze  do interpretacji  dzieła literackiego.  

 Przedstaw problem, analizując wybrane przykłady.   



10.  Motyw apokalipsy w literaturze. Omów różne jego wersje w wybranych 

 utworach.   

11.  Przenikanie  się  świata  realnego  i  fantastycznego  w  utworach  literackich.     

 Zanalizuj sposoby i cele tego zabiegu literackiego w wybranych lekturach.   

12.  Źródła  i  sens  buntu  wybranych  bohaterów  literackich.  Analizując  wybrane  

 przykłady, oceń ich życiowe postawy.   

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

 i funkcje w wybranych utworach.   

14.  Przedstaw sposoby kreacji bohaterek literackich w wybranych utworach 

 literatury polskiej i obcej .   

15.  Zjawy,  upiory,  duchy  —  postaci  fantastyczne.  Omów  ich  funkcjonowanie  

 w literaturze, odwołując się do dzieł romantyków i twórców młodopolskich.   

16.  Metamorfoza  bohatera i  jej  sens  w  literaturze.  Omów temat, analizując 

 wybrane przykłady literackie.   

17.  Analizując wybrane dzieła różnych epok, przedstaw najczęściej eksponowane  

 motywy literackie i archetypy pochodzące z Biblii.  

18.  Rola  motywu  miłości  w  polskiej  literaturze  romantycznej.  Przedstaw  temat,  

 analizując wybrane przykłady.   

19.  Literatura  faktu.  Określ  funkcje  i  cel  tego  zjawiska  kulturowego  XX  wieku,  

 odwołując się do  wybranych utworów literackich.   

20.  Rycerze  i  władcy  —  scharakteryzuj  sposoby  kreowania  takich  bohaterów  

 w utworach średniowiecza  i powieściach historycznych Henryka Sienkiewicza.   

21.  Pejzaż  jako  element  świata  przedstawionego  w  dziele  literackim.  Przedstaw  

 funkcje opisów przyrody w wybranych utworach różnych epok.   

22.  Przedstaw literackie portrety ,,kobiet fatalnych” w wybranych utworach 

 literackich.  

23.  Cierpienie jako nieodłączny atrybut ludzkiej egzystencji. Omów  funkcjonowanie  

 motywu cierpienia w literaturze na wybranych przykładach.   



24.  Analizując wybrane utwory dwudziestego  wieku, przedstaw różnorodne kreacje  

 bohaterów pochodzenia żydowskiego.   

25.  Kobieca poezja miłosna jako odrębny nurt liryki polskiej XX wieku. Omów temat,  

 analizując wybrane przykłady.   

26.  Pastisz i parodia jako sposób kreowania świata przedstawionego w literaturze  

 współczesnej. Przedstaw na wybranych utworach literackich.   

27.  Motyw  winy  i  kary.  Przedstaw  różne  jego  ujęcia,  analizując  wybrane  teksty  

 literatury polskiej i obcej.   

28.  Scharakteryzuj  i  porównaj  osobowości  wybranych  bohaterów  literackich,  

 będących autorami pamiętników, dzienników, listów.   

29.  Odwołując się do epiki XIX i XX wieku, przedstaw różne sposoby przekazywania  

 prawdy historycznej w literaturze polskiej.  

30.  Motyw  walki  dobra  ze  złem.  Omów  zagadnienie  na  podstawie  wybranych  

 przykładów z literatury polskiej i obcej.   

31.  Satyryczny obraz społeczeństwa polskiego w wybranych utworach literackich .  

 Przeanalizuj sposoby tworzenia takiego obrazu.   

32.  Motyw wędrówki w literaturze. Omów różne jego wersje w wybranych utworach.   

33.  Dylematy  moralne  wiecznych  buntowników.  Przedstaw  problem,  analizując  

 wybrane utwory literackie.   

34.  Idealiści i marzyciele w literaturze polskiej. Scharakteryzuj sposoby kreowania  

 takich bohaterów w wybranych utworach z różnych epok.   

35.  Różne literackie dialogi z Bogiem. Przedstaw problem, analizując wybrane teksty.   

36.  Powstania  narodowe  i  konspiracja  jako  temat  literatury  polskiej.  Omów  

 zagadnienie, analizując wybrane utwory.   

37.  Przedstaw  i  porównaj  literackie  portrety  życia  szlachty  polskiej,  analizując  

 wybrane dzieła z różnych epok.   

 



38.  Omów wpływ tradycji romantycznej na literaturę następnych epok, analizując  

 wybrane teksty literackie.   

39.  Sposoby ukazywania bohaterskiej śmierci w literaturze.  Scharakteryzuj  je  na  

 przykładzie wybranych utworów powstałych w dwóch epokach literackich.  

40.  Dramat niespełnienia ludzkich marzeń przedstawiony w literaturze. Określ jego  

 przyczyny  i  konsekwencje,  analizując  wybrane  utwory  pozytywizmu  i  Młodej  

 Polski.  

 

II    ZWIĄZKI LITERATURY Z INNYMI DZIEDZINAMI SZTUKI  

 

41.  Problemy  filmowej  adaptacji.  Porównaj  wybrane  filmy  z  ich  literackimi  

 pierwowzorami; oceń adaptacje.  

42.  Kobiety w literaturze i sztuce. Przedstaw sposoby kreowania ich portretów.   

43.  Zanalizuj  motywy  postępowania  bohaterów  w  wybranych  powieściach  

 psychologicznych oraz filmach Krzysztofa Kieślowskiego.  

44.  Kreacje Żydów w literaturze i filmie. Dokonaj analizy porównawczej wybranych  

 dzieł literackich i filmowych XX wieku.  

45.  Literackie  i  malarskie  portrety  matek.  Dokonaj  analizy  porównawczej  na  

 wybranych przykładach.  

46.  Literackie  i  malarskie  portrety  dzieci.  Przedstaw  i  porównaj  na  wybranych  

 przykładach.   

47.  Postacie  mitologiczne  w  dziełach  literackich  i  sztuce.  Przedstaw  jego  

 funkcjonowanie, analizując wybrany materiał.   

48.  Omów tradycje antyczne w literaturze i sztuce epok późniejszych, analizując  

 wybrane przykłady dzieł literackich, malarskich, rzeźbiarskich...   

49.  Literackie  i  malarskie  sceny  batalistyczne.  Dokonaj  analizy  porównawczej,  

 wybranych dzieł literackich i obrazów.   



50.  Symbol jako środek wyrazu w literaturze i malarstwie – omów jego najciekawsze  

 Twoim  zdaniem  wykorzystania.  Scharakteryzuj  kryteria  oceny,  którymi  się  

 posłużyłeś przy wyborze.   

51.  Przedstaw  funkcjonowanie  alegorii  w  literaturze  i  malarstwie  wybranych  

 epok literackich.  

52.  Sposoby  przedstawiania  wsi  w  literaturze,  filmie  i  malarstwie.  Zanalizuj  

 wybrane dzieła.   

53.  Kicz we współczesnej kulturze. Zanalizuj wybrane przykłady z różnych dziedzin  

 sztuki.   

54.  Omów  tradycje  biblijne  w  literaturze  i  sztuce  epok  późniejszych,  analizując  

 wybrane przykłady dzieł literackich, malarskich, rzeźbiarskich...   

55.  Historia  narodu  polskiego  jako  ważne źródło inspiracji dla literatury i sztuki.  

 Dokonaj analizy wybranych tekstów kultury.   

56.  Różne  ujęcia  Sądu  Ostatecznego  w  literaturze  i  sztuce.  Porównaj  wybrane  

 przykłady.   

57.  Przedstaw różnorodne ujęcia motywu pożegnania w literaturze i malarstwie,  

 odwołując się  do wybranych przykładów.   

58.  Sposoby  kreowania  obrazu  natury  w  poezji  i  malarstwie.  Dokonaj  analizy  

 wybranych dzieł.   

59.  Literackie i malarskie wyobrażenia śmierci. Porównaj wybrane dzieła różnych  

 epok.   

60.  Artystyczne ujęcie macierzyństwa  w  literaturze  i  sztuce.  Przeanalizuj  wybrane  

 dzieła.   

61.  Omów funkcje brzydoty w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Przeanalizuj  

 wybrane dzieła.   

62.  Dialog z tradycją literacką w obrazach i rzeźbach. Zanalizuj wybrane dzieła.   

 



63.  Dworek  szlachecki jako motyw w literaturze i malarstwie. Przedstaw różne jego  

 obrazy, analizując wybrane dzieła.  

64.  Motyw maryjny w literaturze i sztuce. Przedstaw jego funkcjonowanie, analizując  

 wybrane przykłady.  

65.  Różnorodne sposoby ukazywania przestrzeni miasta. Porównaj je, odwołując się  

 do literatury, malarstwa, sztuki filmowej…   

66.  Polskie góry malowane słowem i pędzlem. Omów temat, analizując wybrane  

 przykłady.   

67.  Różne  ujęcia  motywu  tańca  w  literaturze, malarstwie  i  filmie.  Omów  temat,  

 odwołując się do wybranych przykładów.   

68. Przedstaw sposób kreowania postaci historycznych w literaturze i sztuce na   

 wybranych przykładach.  

  

III JĘZYK  

  

69. Językowe sposoby kreowania obrazu świata w reklamie telewizyjnej. Przedstaw  

je na wybranych przykładach.  

70. Stylizacja językowa w dziele literackim. Omów jej funkcje, analizując wybrane  

przykłady.   

71.  Język  mówiony  jako  tworzywo  literatury  w  twórczości  wybranego  poety  

 współczesnego. Zanalizuj celowo dobrane utwory.  

72.  Język Twoich rówieśników - scharakteryzuj na podstawie analizy zgromadzonego  

 materiału językowego.   

73.  Omów  cechy  języka  współczesnych  reklam  prasowych,  analizując  zebrany  

 materiał językowy.   

 

 



74.  Język  jako  instrument  walki  o  władzę.  Przedstaw  i  porównaj  sposoby  

 wykorzystania  środków  językowych  we  współczesnych  polskim  tekstach  

 propagandowych lub materiałach wyborczych.   

 

75.  Język  w  służbie  satyry  dawniej  i  dziś.  Omów  zagadnienie  na  wybranych  

 przykładach.   

76.  Tak  mówią  bohaterowie  literaccy.  Omów  język  wybranych  postaci  ze  

 szczególnym  uwzględnieniem  cech  ujawniających  ich  przynależność  

 środowiskową i charakter.   

77.  Sztuka przemawiania. Dokonaj analizy wybranych przykładów literackich z epoki  

 renesansu, baroku i oświecenia.   

78.  Określ  funkcję  retorycznych  środków  językowych,  analizując  wybrane  dzieła  

 literatury współczesnej.   

79.  Przedstaw  charakterystyczne  cechy  języka  internautów  na  przykładach  

 wypowiedzi z wybranych list dyskusyjnych.   

80.  Nowomowa  –  zaprezentuj  pochodzenie  i  funkcje  zjawiska  językowego                    

 i socjologicznego na podstawie wybranych tekstów prasowych i literackich.   

81. Językowe sposoby wyrażania uczuć w listach Twojego pokolenia i pokolenia  

 romantyków. Zanalizuj wybrane przykłady.  

82.  Różne sposoby budowania definicji pojęć. Określ je, analizując artykuły hasłowe  

 wybranych słowników.  

83.  Przedstaw  etymologię  nazw  miejscowych  w  Twoim  regionie  na  podstawie  

 zgromadzonego materiału.  

84.  Ekspansja języków obcych na język polski w XXI wieku. Omów zjawisko na  

 podstawie obserwacji języka prasy, telewizji, radia, reklam itp. 


