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LITERATURA:  

1. Jaki obraz Polski i Polaków rysuje się w tekstach literackich różnych epok? 

Przeprowadź analizę tematu na podstawie przykładów, z co najmniej dwóch okresów 

literackich. 

2. Życie, jako teatr. Potwierdź lub zaprzecz temu twierdzeniu na podstawie wybranych 

przykładów literackich. 

3. Przedstaw funkcjonowanie etosu rycerskiego w wybranych utworach literackich 

różnych epok. 

4. Zaprezentuj obraz Boga ukazany w literaturze na przykładach, z co najmniej trzech 

wybranych epok. 

5. Ukaż funkcjonowanie motywu ku pokrzepieniu serc, odwołując się do wybranych 

tekstów literackich różnych epok. 

6. Jakie znaczenie ma miłość w życiu człowieka? Przedstaw zagadnienie na przykładzie 

wybranych utworów literackich. 

7. Omów funkcje motywu śmierci oraz jej obraz w wybranych utworach literackich 

różnych epok. 

8. Zaprezentuj funkcjonowanie w literaturze motywu kariery. Odwołaj się do utworów z 

różnych epok. 

9. Obraz miasta w literaturze. Omów sposoby przedstawiania i funkcje motywu w 

oparciu o wybrane utwory różnych epok. 

10. Różne wymiary cierpienia w literaturze różnych epok literackich. Omów zagadnienie 

na wybranych tekstach. 

11. Scharakteryzuj i oceń obraz Sarmatów w polskiej literaturze renesansu i baroku. 

12. Na wybranych przykładach określ funkcję motywu tańca w literaturze różnych epok. 

13. W oparciu o wybrane utwory literackie omów uczucie samotności i jego wpływ na 

ludzką egzystencję. 

14. Ukaż motyw domu i rodziny na wybranych przykładach literackich, z co najmniej 

dwóch epok literackich. 

15. Idealiści kontra realiści. Przedstaw temat na przykładzie, co najmniej trzech 

opozycyjnych par. 

16. Ludzie ludziom zgotowali ten los. Omów problem na podstawie wybranych utworów 

literatury wojennej. 

17. Upiory i zjawy w literaturze Romantyzmu. Omów funkcjonowanie tego motywu na 

przykładach z prozy i poezji. 

18. Scharakteryzuj motyw winy i kary na podstawie przykładów z literatury 

romantycznej. 

19. Miłość, jako źródło inspiracji literackich. Przeprowadź analizę tematu odnosząc się do 

wybranych epok literackich i konkretnych twórców. 



20. Scharakteryzuj funkcje motywu snu i widzenia na przykładzie wybranych utworów 

literackich. 

21. Ludzkie postawy wobec Boga i świata. Ukaż problematykę na wybranych 

przykładach literackich z różnych epok. 

22. Literackie obrazy Warszawy z czasów wojny i okupacji. Przedstaw temat na 

przykładzie, co najmniej trzech tekstów literackich. 

23. Chodzę tu, chodzę tam, w tłumie ludzi zawsze sam. Uczyń te słowa punktem wyjścia 

do rozważań na temat doświadczenia samotności w tłumie, odwołując się do wybranych 

utworów literackich. 

24. Zaprezentuj motyw patriotyzmu w literaturze okresu romantyzmu i pozytywizmu na 

wybranych przykładach literackich. 

25. Marność nad marnościami i wszystko marność. Uczyń te słowa punktem wyjścia do 

refleksji na temat przemijania życia doczesnego, analizując teksty literackie na przestrzeni 

epok. 

26. Rola przyrody w wybranych utworach poetyckich. Zanalizuj temat na przykładzie 

wybranych tekstów epickich i poetyckich. 

27. Podróż, jako przygoda i doświadczenie. Przedstaw motyw wędrówki i sposoby jego 

funkcjonowania na przykładzie wybranych utworów począwszy od starożytności. 

28. Omów literackie portrety dzieci i młodzieży w wybranych utworach literackich na 

przestrzeni epok. 

29. Motyw mieszczaństwa w literaturze. Przedstaw temat na wybranych przykładach z 

różnych epok. 

30. Przedstaw na wybranych przykładach postacie indywidualistów. Omów problem, 

odwołując się do wybranych utworów literackich. 

31. Zobrazuj na wybranych przykładach literackich motyw zdrady. Omów problem, 

odwołując się do wybranych utworów literackich. 

32. Metamorfoza bohatera i jej sens w literaturze polskiej i powszechnej. Przeprowadź 

analizę na przykładzie, co najmniej trzech tekstów. 

33. Literackie świadectwa pobytu w hitlerowskich i sowieckich obozach 

koncentracyjnych. Omów zagadnienie, analizując wybrane utwory literackie. 

34. Omów nurt katastrofizmu w literaturze na podstawie wybranych utworów XIX i XX 

wieku. 

35. Na wybranych przykładach literackich XIX i XX wieku omów problematykę fikcji i 

prawdy w utworach inspirowanych biografią autora. 

36. Motywy ludowe w literaturze polskiej. Scharakteryzuj ich funkcję na podstawie 

wybranych tekstów romantycznych i młodopolskich. 

37. Przeprowadź interpretację motywu zbrodni i kary na podstawie wybranych tekstów 

literackich. Postaraj się, by, co najmniej dwa przykłady pochodziły z literatury 

romantycznej. 

38. Postawy człowieka wobec zagrożeń totalitaryzmu. Przeprowadź analizę tematu na 

wybranych przykładach epickich i poetyckich. 



39. Rodzinne scysje. Przedstaw funkcjonowanie tego motywu na wybranych przykładach 

literackich. 

40. Przedstaw koncepcję ludzkiego życia i szczęścia w literaturze różnych epok. 

41. Analizując wybrane teksty, scharakteryzuj cele publicystyki oświeceniowej i 

współczesnej. Porównaj wykorzystane środki wyrazu. 

42. Omów motyw bezdomności na wybranych przykładach. Czy bezdomność ma wymiar 

jedynie fizyczny i ekonomiczny? 

43. Satyryczny obraz polskiego społeczeństwa. Przeanalizuj sposoby kreowania takiego 

wizerunku w literaturze. 

44. Przedstaw wpływ kobiety na zachowanie i postępowanie mężczyzn, na podstawie 

wybranych przykładów z różnych epok. 

45. Porównaj funkcjonowanie wizerunku Chrystusa w tekstach literackich dwóch epok. 

46. Omów na wybranych przykładach literackich motyw zemsty. 

47. Polemika, prowokacja, filozoficzna dysputa… Omów wymiar sporów pokoleniowych 

na wybranych tekstach. 

48. Przeprowadź analizę i funkcjonowanie antycznych reinterpretacji w tekstach 

lirycznych. 

49. Scharakteryzuj i porównaj funkcjonowanie pejzażu tatrzańskiego w poezji 

romantycznej, pozytywistycznej i młodopolskiej. 

50. Omów, jaki wpływ na człowieka ma władza i szansa na nią na podstawie wybranych 

tekstów literackich. 

51. Obraz moralności w czasie wojny i pokoju. Czy moralność w okresie wojennym 

istniała? Omów, odwołując się do wybranych przykładów literackich. 

52. Miłość kazirodcza w literaturze. Omów temat, analizując utwory z literatury polskiej i 

obcej. 

53. Portret  człowieka sukcesu – od Rastignaca po współczesność. Dokonaj analizy 

wybranych tekstów, ukazując podobieństwa i różnice w jego przedstawieniu. 

54. Profetyzm w literaturze. Zanalizuj rolę proroctwa i wizji na przykładach tekstów z 

różnych epok.  

55. Panopticum. Zaprezentuj różne sposoby pokazywania człowieka jako marionetki w 

teatrze świata (dokonaj prezentacji utworów z kilku różnych epok literackich) 

56. Przedmioty jako obiekty fascynacji twórców współczesnych. Zanalizuj temat 

odwołując się do utworów z wszystkich trzech rodzajów literackich.  

57. Średniowiecze źródłem motywów i wątków dla literatury fantasy. Zilustruj 

odpowiednimi przykładami.  

58. Dzienniki, pamiętniki jako sposób utrwalania własnych doświadczeń na tle losów 

zbiorowości. Temat przedstaw na przykładzie wskazanych form literackich wybranych z 

kilku epok. 



59. Horacjański motyw "exegi monumentum" w twórczości polskich poetów różnych 

epok, jego kontynuacje i reinterpretacje. Przedstaw na wybranych przykładach. 

60. Motyw domu i rodziny w literaturze XX wieku – motyw ważny czy trywialny? 

Uzasadnij na podstawie celowo dobranych przykładów. 

61. Labirynty i ich funkcje w wybranych utworach literackich . Zanalizuj sposoby i cele 

podejmowania tego motywu przez pisarzy. 

62. Powstanie styczniowe jako źródło dramatów życiowych bohaterów utworów  pisarzy 

pozytywizmu. Przedstaw i porównaj, odwołując się do wybranych przykładów  literackich. 

63. Literatura jako źródło sporów personalnych i ideowych. Na wybranych przykładach 

przedstaw przyczyny, przebieg i skutki takich sporów (np. Słowacki i Mickiewicz, 

Skamander i Awangarda Krakowska, Miłosz i Herbert).   

64. Literaccy demaskatorzy mitów o Polsce i Polakach. Przedstaw na podstawie 

twórczości celowo dobranych autorów  (np. Słowackiego, Gombrowicza). 

65. . Wojownik,  rycerz,  żołnierz -  omów  wzory  heroicznych  postaci  na  wybranych  

przykładach  z  literatury. 

66. Kochające  i  oddane,  zaborcze  i  władcze -  przedstaw  różne  obrazy  matki  

odwołując  się  do  przykładów  z   literatury. 

67. Różne odmiany polskiego dramatu współczesnego (np. W. Gombrowicz, J. 

Szaniawski, T. Różewicz, L. Kruczkowski, S. Mrożek). Na podstawie wybranych przykładów 

przedstaw zakres zagadnień interesujących dramaturgów współczesnych oraz omów kategorie 

estetyczne np. tragizm, komizm, groteska. 

68. Poszukiwanie świętości czy świat bez Boga - doświadczenia religijne w literaturze od 

Młodej Polski do współczesności. Przeanalizuj problem na podstawie wybranych utworów.  

69. Zjawy, widma, upiory - (za) świat duchów w literaturze polskiej; sposoby 

występowania i funkcje (na przykładach wybranych utworów).  

70. Polski dom i polskie tradycje. Analizując przykłady z literatury, przedstaw sposób 

wykorzystania i funkcje tego motywu. 

71. Narracja (auto)biograficzna a narracja dokumentarna. Zbadaj różnice i podobieństwa 

między nimi.  

72. Alienacja cechą wybitnych jednostek. Zbadaj problem na przykładzie bohaterów 

literackich i twórców literatury. 

73. Posłaniec, opiekun, zwiastun dobrej nowiny… Różne ujęcia anioła w literaturze. 

74. Romantyczne fascynacje ludowością. Przestaw na przykładach wybranych utworów. 



75. Uniwersalne wartości literatury dla dzieci. Zrealizuj temat na podstawie wybranych 

utworów. 

76. Omów sposoby ujęcia scen batalistycznych zawartych w literaturze. 

77. Jak artyści przedstawiali Boga w różnych epokach? Porównaj wybrane koncepcje. 

78. Choroba jako jedno z ludzkich doświadczeń. Omów temat na podstawie wybranej 

literatury. 

79. Symbolika grobów i mogił. Zaprezentuj motyw na podstawie wybranych utworów. 

80. Portret polskiego inteligenta. Omów najciekawsze pojęcia w literaturze. 

81. Polskie tradycje świąteczne w literaturze. Zwróć uwagę na kulturę stołu i tradycje 

biesiadowania. 

82. Miasto – synonim postępu i cywilizacji czy degradacji i zniszczenia? Omów na 

podstawie literatury polskiej i powszechnej. 

83. Portrety nauczycieli w literaturze polskiej. Zaprezentuj na podstawie wybranej 

literatury. 

84. Szatan jako bohater znaczący w literaturze. Omów na przykładach wybranych 

utworów. 

85. „Chodź, pomaluj mój świat…” omów funkcję kolorów w utworach wybranych 

twórców literatury. 

86. Nieznośny dar wolności? Rozważ problem, odwołując się do postaw bohaterów 

wybranych utworów literackich. 

87. Wyznanie, dziennik, autobiografia jako specyficzna forma rozmowy z czytelnikiem. 

Zaprezentuj zagadnienie na wybranych przykładach.  

88. Maska i przenośnia w literaturze, czyli o sposobach komunikacji pisarza 

z czytelnikiem od bajek Ignacego Krasickiego do utworów pisarzy polskich i obcych XX 

wieku. Zilustruj mechanizm na wybranych przykładach.  

89. Twórcza i destrukcyjna siła miłości w życiu człowieka. Omów wybrane zagadnienie 

na podstawie losów bohaterów literackich. 

90. Motyw cierpienia w tekstach literackich różnych epok. Omów temat na wybranych 

przykładach. 

91. Artysta wobec ideałów własnej epoki i w tradycji literackiej epok późniejszych. 

Omów temat na wybranym przykładzie twórcy literatury. 

92. Idealizm i materializm to dwie skrajne postawy wobec życia. Uzasadnij tezę 

odwołując się do różnych rodzajów literackich.  



93. Zaprezentuj poetykę i świat przedstawiony w wybranych tomikach wierszy Haliny 

Poświatowskiej.  

94. Porównaj charaktery ludzkie zaprezentowane w literaturze europejskiej XIX w. 

Przedstaw w oparciu o analizę wybranych utworów. 

95. Motyw pieniądza w literaturze i jego funkcje. Rozważ zagadnienie na podstawie 

analizy twórczości H. Balzaca, F. Dostojewskiego, E. Zoli lub B. Prusa. 

96. Porównaj portrety bohaterów pozytywnych prozy realistycznej XIX w. Przedstaw  

w oparciu o analizę wybranych utworów. 

97. Porównaj znane ci refleksyjne i żartobliwe sposoby ukazywania człowieka przez 

twórców literatury. Omów zagadnienie na podstawie analizy wybranych utworów. 

98. Wykaż, że literackie przykłady związku człowieka z przyrodą są argumentem w walce 

o zachowanie środowiska naturalnego. Przeanalizuj dowolnie wybrane przykłady  

i porównaj je. 

99. Przeanalizuj rozdźwięk między urodą życia a dramatem egzystencji ludzkiej w poezji 

 i prozie dwudziestolecia międzywojennego. Omów i porównaj wybrane przykłady. 

100. Tendencje do heroizacji i deheroizacji bohaterów w literaturze polskiej. Omów 

analizując wybrane przykłady jednej epoki. 

101. „Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest..." (Biblia). Omów, które z literackich kreacji 

miłości zgodne są z oczekiwaniami człowieka XXI wieku. Odwołaj się do analizy 

wybranych dzieł. 

102. Porównaj różne obrazy Polski i Polaków w dziełach prozaików XX-lecia 

międzywojennego. Omów na podstawie analizy wybranych przykładów. 

103. Żywotność gatunków biblijnych w literaturze. Udowodnij, analizując i porównują: 

wybrane przykłady z różnych epok. 

104. Różne wizerunki postaci biblijnych w literaturze XX w. Omów na wybranych 

przykładach. 



105. Oczekiwanie na „Przedwiośnie"- bis, czyli o próbach rozliczenia z rzeczywistością w 

kulturze polskiej lat 1989 - 2007. Porównaj sposoby odwołując się do wybranych przykładów 

literackich. 

106. Omów funkcję i znaczenie gatunków autobiograficznych w prozie współczesnej. 

Odwołaj się do analizy wybranych utworów. 

107. Motyw vanitas w utworach literackich. Dokonaj zestawienia porównawczego 

analizując wybrane przykłady. 

108. Rozważ, w jaki sposób literatura ujmuje temat młodości człowieka. Omów 

zagadnienie odwołując się do analizy wybranych utworów. 

109. Polacy w satyrze i karykaturze literackiej. Porównaj różne sposoby portretowania. 

Omów zagadnienie na wybranych przykładach. 

110. Wyjaśnij, jaką funkcję pełnią antyutopie w literaturze XX w. Omów zagadnienie 

analizując wybrane przykłady. 

111. Rozwój naukowo — techniczny w literaturze i jego funkcje. Omów zagadnienie 

analizując i porównując wybrane przykłady literackie. 

112. Od „Matki" M. Gorkiego do „Hańby domowej" J. Trznadla. Wyjaśnij, jakie postawy 

polityczne przyjmowali twórcy literatury XX w. Omów zagadnienie odwołując się do 

wybranych utworów literackich. 

113. Od opisu podróży do reportażu literackiego. Przedstaw ewolucję gatunku 

publicystycznego odwołując się do wybranych przykładów z literatury polskiej  

i obcej. 

114. Marzyciele i fantaści w utworach literackich z różnych epok. Przedstaw na wybranych 

przykładach sposoby kreowania i funkcje literackich portretów 

115. Motywy tyrtejskie w literaturze. Porównaj wybrane przykłady z różnych epok. 

116. Mit „poetów przeklętych". Dokonaj porównania na podstawie analizy dzieł różnych 

autorów. 



117. Wskaż związki dramatu XX wieku z tradycją literacką. Rozwiń temat, odwołując się 

do utworów wybranego dramaturga polskiego lub/i obcego. 

118. Przedstaw na podstawie analizy wybranych przykładów, jaką funkcję spełniał w 

literaturze kostium historyczny. 

119. Dokumentaryzm i paraboliczność - dwa sposoby przedstawiania rzeczywistości. 

Rozwiń temat na przykładzie wybranych utworów. 

120. Brzydota jako kategoria estetyczna. Omów temat, odwołując się do analizy 

wybranych przykładów literackich różnych epok. 

121. Zderzenia wyobrażeń o świecie z rzeczywistością. Przeanalizuj i zestaw  wybrane 

dzieła literackie różnych epok. 

122. Porównaj obrazy kraju utraconego w twórczości polskiej emigracji kulturalnej XX 

wieku. Omów analizując wybrane przykłady. 

123. Polski dramat naturalistyczny i jego cechy gatunkowe. Omów zagadnienie odwołując 

się do analizy wybranych utworów. 

124. Epoka napoleońska w prozie europejskiej i polskiej. Dokonaj porównania analizując 

wybrane przykłady. 

125. Bohater z książką w ręku, czyli o znaczeniu lektur w świecie postaci literackich. 

Porównaj analizując wybrane przykłady z literatury polskiej i obcej. 

126. Patrioci a kosmopolici w literaturze i publicystyce wybranej epoki i w czasach 

współczesnych. Przeanalizuj wybrane utwory i porównaj je. 

127. Tematyka sportowa w literaturze antycznej i dziełach XX wieku. Dokonaj porównania 

analizując wybrane przykłady. 

128. Polacy a mniejszości narodowe w literaturze. Przeanalizuj stosunki, odwołaj się do 

wybranych przykładów. 

129. Ballada i jej cechy gatunkowe. Omów zagadnienie odwołując się do wybranych 

przykładów literackich. 



130. Pożegnanie i rozłąka jako temat literacki. Przeanalizuj dowolnie wybrane przykłady i 

porównaj je. 

131. Porównaj literackie przesłania nadziei, analizując wybrane przykłady. 

132. Cenzura w literaturze polskiej, jej uwarunkowania i wpływ na wartość artystyczną 

dzieła. Przeanalizuj dowolnie wybrane przykłady i porównaj je. 

133. Twórcy współczesnej literatury wobec baroku. Zanalizuj na wybranych przykładach 

literackie odniesienia i ich funkcje.  

 

 

 

Korespondencja sztuk 

1. Jaki wpływ na człowieka mają okrucieństwa wojny? Przeprowadź analizę problemu 

na podstawie przykładów z literatury oraz malarstwa/filmu.  

2. Piękno i brzydota w literaturze i malarstwie. Omów ich funkcję na wybranych 

dziełach literackich i malarskich. 

3. Zaprezentuj własne refleksje po analizie różnych obrazów arkadii, raju, krainy 

mlekiem i miodem płynącej w literaturze i malarstwie. 

4. Ukaż wizerunek Żyda w literaturze i filmie. Omów problem, odwołując się do 

wybranych utworów literackich i filmowych. 

5. Literatura i sztuka wobec ludzkiego cierpienia. Omów problem, odwołując się do 

wybranych utworów literackich. 

6. Surrealizm w literaturze i malarstwie. Wyjaśnij, w jaki sposób kierunek ten 

oddziaływał na literaturę. 

7. Kicz, jako zjawisko pop-kultury. Przedstaw swoje stanowisko na wybranych 

przykładach. 

8. Zaprezentuj funkcjonowanie motywu ogrodu w literaturze i malarstwie. 

9. Omów sposoby prezentowania obrazu wsi w wybranych dziełach literackich i 

malarskich wybranych epok. 

10.  Wyjaśnij funkcje brzydoty w literaturze i malarstwie. Omów problem, odwołując się do 

wybranych utworów literackich. 

 

11.  Biblijne inspiracje w literaturze i sztuce. Omów zagadnienia na przykładzie wybranych 

dzieł sztuki. 

12.  Zanalizuj metody budowania nastroju grozy w literaturze i filmie. 

13.  Zaprezentuj różne wizje apokalipsy na podstawie wybranych przykładów literackich, 

filmowych lub/i malarskich. 



14.  Realizm czy surrealizm, który kierunek jest Ci bliższy? Podaj przykłady z literatury i 

malarstwa. 

15.  Język filmu i literatury. Porównaj wybrane dzieła literackie z ich ekranizacjami. 

16.  Wpływ impresjonizmu na poezję i malarstwo. Omów zjawisko na wybranych 

przykładach. 

17.  Ekspresjonizm w poezji i malarstwie. Omów jego charakterystyczne cechy i funkcje. 

18.  Postmodernizm w sztuce. Omów zagadnienie na wybranych przykładach. 

19.  Czy człowiek potrzebuje sztuki i czy chętnie z nią obcuje? Omów temat na wybranych 

przykładach. 

20.  Oceń wartość oraz funkcje literatury i filmu grozy. 

21.  Stereotypy o Polsce i Polakach. Omów zjawisko na wybranych przykładach z literatury i 

filmu. 

22.  Sztuka odzwierciedleniem tragicznej rzeczywistości… Omów zjawisko na wybranych 

przykładach. 

23.  Fantasy a science-fiction. Porównaj dwa gatunki na wybranych przykładach z literatury i 

filmu. 

24.  Związki poezji z muzyką. Omów zagadnienie na podstawie wybranych utworów 

literackich i operowych. 

25.  Różne obrazy Matki Boskiej w malarstwie i literaturze. Omów zagadnienie na wybranych 

przykładach. 

26.  Scharakteryzuj inspiracje antyczne analizując wybrane dzieła literatury i sztuki. 

27.  Jak przedstawiana była wieś w literaturze i sztuce na przełomie epok? 

28.  Ukaż najciekawsze realizacje motywu pojedynku w literaturze oraz filmie. 

29.  Zaprezentuje na wybranych przykładach literackich i malarskich motyw śmiechu. 

30.  Omów motyw głupoty na podstawie wybranych dzieł literackich i malarskich/filmowych. 

31. Motyw rozstania i pożegnań w malarstwie i piosence artystycznej. Omów różnorodne 

sposoby jego ujęcia na wybranych przykładach. 

32. Dziecko jako bohater utworów literackich i dzieł malarskich. Przedstaw temat, 

analizując wybrane przykłady literackie i plastyczne. 

33. Impresjonizm jako kierunek w malarstwie i konwencja literacka. Zaprezentuj cechy 

tego kierunku na przykładach wybranych utworów literackich i dzieł malarstwa 

europejskiego. 

34. Motyw tatrzański w literaturze i malarstwie różnych epok.. Przedstaw na wybranych 

przykładach.  

35. Wieś i chłopi w literaturze i sztuce innych epok. Omów problem na wybranych  

przykładach tekstów literackich i malarstwa. 



36. Różne konwencje ukazywania postaci kobiecych w literaturze i malarstwie. Dokonaj 

prezentacji na podstawie dzieł różnych epok. 

37. Obraz, rzeźba, obiekt architektoniczny, jako inspiracja dla literatury. Omów temat, 

analizując celowo dobrane teksty kultury.  

38. Filmowa i literacka wizja PRL-u. Przeanalizuj problem na przykładach wybranych 

tekstów kultury lat siedemdziesiątych. 

39. Przedstaw wizerunek szaleńca, więźnia i outsidera w literaturze sztuce, analizując 

wybrane teksty kultury. 

40. Tatry w literaturze i malarstwie epoki Młodej Polski. Omów sposoby i techniki ich 

przedstawiania w wybranych dziełach kultury. 

41. Motyw szatana w literaturze i sztuce. Dokonaj analizy porównawczej różnorodnych 

ujęć tego motywu, odwołując się do wybranych przykładów. 

42. Kultura ludowa – jej rola i przyczyny występowania w literaturze i malarstwie 

różnych epok. Omów temat, ukazując fascynację tą kulturą. Przeanalizuj zgromadzony przez 

siebie materiał.  

43. Różne wizerunki aniołów w literaturze i malarstwie. Dokonaj analizy porównawczej, 

przedstawiając różnorodne sposoby kreacji. Odwołaj się do wybranych przykładów. 

44. Obrazy miasta jako przestrzeni życiowej. Porównaj wybrane teksty literackie i inne 

teksty kultury. 

45. Omów podobieństwa i różnice pomiędzy herosami filmowymi naszych czasów a ich 

mitologicznymi pierwowzorami. 

46. Przedstaw motyw tańca w literaturze i malarstwie, odwołując się do wybranych dzieł z 

różnych epok. 

47. Pejzaż z drzewem. Pokaż wpływ przestrzeni znaczonej drzewami na życie człowieka. 

Odwołaj się do różnych okresów w literaturze i sztuce. 

48. Woda jako symbol niejednoznaczny. Zanalizuj symbolikę akwaryczną odwołując się 

do różnego typu tekstów literackich i artystycznych. 

49. Kamień – jego ambiwalentne znaczenia w literaturze i sztuce. Zilustruj temat na 

przykładach tekstów artystycznych różnych epok.  

50. Film jako sztuka autonomiczna. Porównaj środki wyrazu i sposób obrazowania dwu 

odmiennych sztuk na przykładzie adaptacji lub ekranizacji. 

51. Portrety błaznów. Wykorzystując dosłowne i przenośne znaczenie słowa „błazen” 

pokaż, w jakiej roli pojawia się ta postać w sztukach różnych epok.  



52. Symbol i alegoria jako środki wyrazu w literaturze i sztuce średniowiecza i renesansu.  

Zinterpretuj ich znaczenie na podstawie wybranych dzieł.  

53. Pejzaż w wybranych wierszach modernistów i w  dziełach impresjonistów. Zanalizuj 

malarskość twórczości poetów w odniesieniu do celowo dobranych obrazów. 

54. Najsłynniejsze adaptacje teatralne i filmowe dzieł Szekspira. Porównaj i oceń pod  

wybranymi przez siebie względami, np. zgodności z tradycją, kreacji bohaterów, kostiumów, 

nowatorstwa itp. 

55. Gotycka katedra jako temat tekstów kultury (ujęcia malarskie, poetyckie). Omów 

zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów. 

56. Widma,  duchy i  zjawy -  omów  wpływ  zjawisk  nadprzyrodzonych  na  działania  

bohatera  literackiego.  Odwołaj  się  do  przykładów  z  wybranych  epok. 

57. Piosenka  kabaretowa  jako  swoisty  i  oryginalny  komentarz   do  problemów  dnia  

codziennego.  Przedstaw  to  zjawisko  artystyczne  odwołując  się  do  przykładów  z  

literatury  i  filmu. 

58. Człowiek  świadomy   ulotności  i  przemijania.    Przedstaw  te  zjawiska  na  

wybranych  przykładach  z  literatury  i  malarstwa. 

59. Teatr w teatrze. Wykorzystanie tego pomysłu w utworach dramatycznych. Przedstaw 

analizę tego problemu na wybranych przykładach z literatury i/lub teatru.  

60. Teatr i dramat S. Wyspiańskiego wobec współczesności i tradycji romantycznej  (na 

przykładach wybranych dramatów omów zjawisko).  

61. Pokaż człowieka wobec starości; literackie i malarskie ujęcia tego problemu na 

podstawie wybranych dzieł. 

62. Jak literatura i sztuka ilustrują hasła rewolucyjne: wolność, równość i braterstwo. 

Zanalizuj pod tym katem wybrane dzieła.  

63. Ksiądz jako bohater tekstów kultury. Analiza i interpretacja wybranych dzieł. 

64. Tradycja funeralna w literaturze i sztuce. Analiza i interpretacja dzieł z wybranych 

epok kulturowych.  

65. Oblicze socrealizmu. Zanalizuj teksty literackie i ikoniczne badając, czy są to dzieła 

sztuki wysokiej czy narzędzia propagandy?  

66. Artystyczne interpretacje motywu vanitas w różnych dziedzinach twórczości. 

Zaprezentuj zagadnienie odwołując się do wybranych dzieł z różnych epok. 

67. Obraz jesieni w wybranych tekstach kultury. Zanalizuj dosłowny i metaforyczny sens 

motywu. 



68. „Polska papugą narodów”. Wpływ cudzoziemszczyzny na codzienną kulturę naszego 

kraju w różnych wiekach. Zaprezentuj temat na wybranych tekstach kultury. 

69. Wizja końca świata i jego zagłady w literaturze, malarstwie i filmie. Omów problem 

analizując właściwe przykłady.  

70. Funkcjonowanie motywu zbrodni i kary w wybranych tekstach kultury. Omów 

zagadnienie odwołując się do różnych środków przekazu.  

71. Obraz Warszawy w polskiej literaturze i sztuce drugiej połowy XX wieku. 

Zaprezentuj wybrane przez siebie przykłady dzieł ukazujących miasto.  

72. Motyw samotności w literaturze i filmie XX wieku. Omów na wybranych 

przykładach. 

73. Dziecko wobec holocaustu. Omów problem analizując wybrane przykłady literackie i 

filmowe (np.Dziewczynka w czerwonym płaszczyku Romy Ligockiej, Malowany ptak Jerzego 

Kosińskiego, Życie jest piękne w reż. Roberto Beniniego). 

74. Wędrówką życie jest człowieka – omów motyw analizując celowo dobrane 

współczesne teksty kultury. 

75. Nie dla mnie splendor i sława – o artystach niespełnionych i niedocenianych przez 

współczesnych. Dokonaj analizy twórczości wybranych poetów, malarzy i muzyków. 

76. Destrukcyjna rola pieniądza. Omów analizując wybrane teksty kultury. 

77. Wzory mężczyzny i męskości w literaturze i sztuce – odwołaj się do tekstów kultury 

różnych epok. 

78. Przyroda „słowem malowana” w literaturze polskiej oraz różnorodność 

ikonograficznych przedstawień natury. Zaprezentuj temat zwracając uwagę na bogactwo 

środków wyrazu charakterystyczne dla obu sztuk. 

 

 

 

Język 

1. Omów na wybranych przykładach funkcję języka potocznego w literaturze 

współczesnej. 

2. Na podstawie samodzielnie zgromadzonego materiału omów kulturę języka 

Internecie. 

3. Dokonaj poprawnościowej analizy i oceny języka mediów na wybranych przykładach. 

4. Metody perswazji w tekstach o charakterze propagandowym. Dokonaj analizy i oceny 

na wybranych przykładach. 

5. Oceń celowość licznych zapożyczeń i spolszczeń wyrazów obcych w języku polskim. 



6. Scharakteryzuj i oceń specyfikę języka reklamy. 

7. Dokonaj analizy na wybranych przykładach z literatury stylizacji językowych. 

8. Omów regionalne różnice językowe na wybranych przykładach. 

9. Oceń celowość i szybkie rozpowszechnianie się wulgaryzmów w języku polskim. 

10.  Język, jako instrument walki o władzę. Omów kwestię na wybranych przykładach z 

materiałów wyborczych. 

11.  Pochodzenie i znaczenie nazw miejscowości z Twojego regionu. Dokonaj analizy 

wybranych przykładów. 

12. Gwara podhalańska w twórczości poetów młodopolskich. Przeanalizuj wybrane przez 

siebie przykłady, wskazując w nich wpływ gwary na konstrukcję wypowiedzi literackiej. 

13. Scharakteryzuj środki językowe i funkcje stylizacji archaicznej na podstawie 

wybranych utworów. Zaprezentuj różne rodzaje archaizacji. 

14. Zdrobnienia i zgrubienia w języku. Omów ich rolę i przydatność stylistyczną, 

analizując zgromadzony przez siebie materiał literacki lub prasowy. 

15. Epistolografia – renesans sztuki czy obumieranie zjawiska? Zestaw ze sobą 

najsłynniejsze literackie listy oraz współczesne e-maile. Porównaj językowe sposoby 

wyrażania myśli.  

16. Retoryka homiletyczna w tekstach literackich lub mowach pogrzebowych. Zanalizuj 

środki językowe na kilku różnych przykładach. 

17. Specyfika językowa poczty elektronicznej i rozmów na żywo przez  Internet. Oceń 

poprawność wykorzystania środków językowych na wybranych przykładach. 

18. Język poetycki M. Reja i J. Kochanowskiego jako dwie różne odmiany polszczyzny 

tej samej epoki. Dokonaj analizy porównawczej wybranych dzieł poetów. 

19. Język jako narzędzie propagandy i demagogii. Przedstaw na podstawie wybranych 

przykładów z literatury i/lub publicystyki. 

20. Przekład literacki to sztuka czy rzemiosło? Omów zagadnienie, porównując różne 

przekłady tych samych tekstów. 

21. Różne  oblicza  metafory. Omów ten  środek  artystyczny  na  podstawie  

współczesnych  utworów  poetyckich. 

22. Gwara jako tworzywo utworów literackich. Uzasadnij celowość zastosowania 

stylizacji dialektycznej w utworach literackich.  

23. Teksty polskich utworów hip-hopowych – zanalizuj język ( frazeologia, składnia, 

leksyka) wybranych twórców tego gatunku i oceń ich poprawność z systemem języka. 



24. Przedstaw mechanizm powstawania błędów językowych. Zilustruj odstępstwa od 

normy językowej  na przykładach zaczerpniętych z telewizji, prasy, radia, zeszytów 

szkolnych. 

25. Różne sposoby wywoływania komizmu językowego w literaturze. Przedstaw na 

podstawie celowo dobranych przykładów. 

26. Stylizacja biblijna w utworach literackich. Scharakteryzuj jej różnorodną funkcję w 2-

3 wybranych epokach.. 

27. Język filmu i literatury. Porównaj wybrane dzieło literackie z jego filmową adaptacją. 

 

 


