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 I. LITERATURA  
1.Dom to: azyl, twierdza, świątynia, ruina. Odwołując się do wybranych utworów omów rolę 
domu w życiu ludzi i bohaterów literackich. 
2.Różne sposoby przekazywania doświadczeń okupacyjnych i wojennych. Przedstaw temat w 
oparciu o wybrane przykłady literackie. 
3.Różne obrazy wsi polskiej w dawnych epokach i współcześnie. Przedstaw problem na 
podstawie wybranych dzieł literackich. 
4.Jaki model człowieka i obywatela ukształtowała literatura renesansu, oświecenia i 
romantyzmu? Rozwiń zagadnienie odwołując się do wybranych utworów.  
5.Portrety kobiet w literaturze. Omów role kobiet na przestrzeni wieków na wybranych 
przykładach literackich. 
6.Inspiracje biblijne w literaturze późniejszych epok. Rozważ problem odwołując się do 
twórczości literackiej wybranych epok. 
7.Hołd złożony wybitnym osobowościom w dziełach literackich. Omów temat na wybranych 
utworach literackich. 
8.Mroczna strona ludzkiej natury. Dokonaj analizy psychiki wybranych bohaterów 
literackich. 
9.Mitologia jako źródło tematów, toposów, archetypów w literaturze. Przedstaw zagadnienie 
na wybranych utworach późniejszych epok. 
10.Polemiki, spory, prowokacje- starcia pokoleń literackich. Omów na przykładach  
wybranych utworów. 
11.Zaprezentuj różnorodne przedstawienia okresu okupacji hitlerowskiej w literaturze 
polskiej. 
12.Omów wpływ wojny na ludzką psychikę i moralność na przykładzie wybranych utworów. 
13.Omów doświadczenia pokolenia Kolumbów w oparciu o twórczość K.K. Baczyńskiego, T. 
Borowskiego i T. Różewicza.  
14.Od herosa do pantoflarza - mężczyźni w literaturze. Przedstaw portrety mężczyzn w 
różnych utworach literackich. 
15.Konceptyzm w twórczości J.A. Morsztyna. Omów zagadnienie na przykładzie wybranych 
utworów poety. 
16.W oparciu o wybrane utwory skomentuj przesłanie twórczości poetyckiej Zbigniewa 
Herberta. 
17.Portrety Żydów polskich w literaturze. Przedstaw różnorodność ujęcia postaci w 
wybranych dziełach. 
18.Przedstaw na wybranych przykładach obraz Holokaustu w literaturze polskiej. 
19.Zaprezentuj bogactwo formalne i treściowe liryki młodopolskiej na przykładzie 
wybranych utworów polskich poetów. 
20.Pokaż indywidualność Wisławy Szymborskiej jako poetki współczesnej. 
21.Pokora jako jeden z motywów Biblii i wybranych utworów literackich. Przedstaw i omów 
jego funkcjonowanie. 
22.Różne oblicza miłości w literaturze pozytywistycznej. Omów zagadnienie, odwołując się 
do wybranych utworów. 
23.Oblicze władzy. Przedstaw sposoby funkcjonowania tego motywu w literaturze. 
24.Przedstaw sposoby wyrażania uczuć do kobiety w twórczości wybranych poetów różnych 
epok. 
25.Przedstaw różne oblicza rewolucji w znanych ci utworach literackich. 



26.Podróże w poszukiwaniu siebie. Zaprezentuj motyw, korzystając z różnorodnych utworów 
literackich. 
27.  Ludzie godni i nikczemni w literaturze. Scharakteryzuj postawy, odwołując się do 
wybranych utworów. 
28. Optymizm i pesymizm. Omów te dwie tonacje w oparciu o utwory 
 J. Kochanowskiego. 
29. Kochankowie w literaturze polskiej i obcej.  Omów zagadnienie na dowolnie wybranych 
utworach literackich. 
30.Pokaż rozmaite wyobrażenia i znaczenie Apokalipsy w wybranych utworach literackich 
różnych epok. 
31.Przedstaw motywy szaleństwa z miłości w utworach literackich różnych epok. 
32.Zwątpienie w miłość prawdziwą. Omów zjawisko na przykładzie wybranych utworów 
literackich z różnych epok. 
33.Portret matki w literaturze. Omów zagadnienie na wybranych przykładach. 
34.Psychika zbrodniarza jako temat literacki. Omów zagadnienie na wybranych przykładach. 
35.Przedstaw funkcjonowanie naturalizmu w wybranych utworach literackich XIX i XX 
wieku. 
36.Indywidualizm twórczy Mirona Białoszewskiego. Omów zagadnienie na przykładach 
wybranych wierszy poety. 
37.Motyw wędrówki w literaturze. Omów różne jego wersje w wybranych utworach. 
38.Twórcza i destrukcyjna siła miłości w życiu człowieka. Omów na wybranych przykładach 
losów bohaterów literackich. 
39.Biografia jako klucz do odczytania twórczości pisarza. Omów zagadnienie na wybranych 
przykładach. 
40.Literackie przykłady bohaterów skazanych na samotność i samotni z wyboru. Odwołaj się 
do wybranych przykładów. 
41.Motto, cytat, tytuł, ostatnia scena jako klucz do interpretacji dzieła. Omów na wybranych 
przykładach literackich. 
42.Kreacja bohatera tragicznego. Omów problem, odnosząc się do literatury trzech 
wybranych epok. 
43.Bolesław Prus jako obserwator faktów społecznych. Omów problem, wykorzystując 
utwory tego pisarza. 
44.Różnorodny sens cierpienia w życiu człowieka. Omów problem w oparciu o poznane 
utwory. 
45.Pieśni ważne dla Polaków. Omów problem na wybranych przykładach. 
46.Literatura faktu w okresie powojennym. Omów zjawisko, uwzględniając jego role, 
techniki pisarskie oraz pozycje narratora. 
47.Scharakteryzuj model bohatera romantycznego i omów jego ewolucję. Wykorzystaj 
utwory tego okresu. 
48.Źródła i sens buntu jednostki. Przedstaw problem na wybranych przykładach bohaterów 
literackich. 
49.Człowiek w sytuacjach ekstremalnych. Przedstaw problem na wybranych przykładach z 
literatury polskiej i obcej. 
50..Kochankowie w literaturze polskiej i obcej.  Omów zagadnienie na dowolnie wybranych 
utworach literackich. 
51.Bohaterowie literaccy - wieczni poszukiwacze prawdy, dobra, miłości. Rozwiń myśl na 
przykładach z różnych epok. 
52.Artysta jako nauczyciel, wieszcz lub błazen. Odwołaj się do biografii i dzieł literackich 
znanych twórców. 



53.Obłąkani i szaleni w dramatach Szekspira i utworach romantycznych. Przedstaw różne 
kreacje bohatera. 
54.Kobieta zakochana. Przedstaw jej wizerunek w literaturze i różne aspekty miłości. 
55.Funkcje magii i świat wartości w książkach J.R.R. Tolkiena i J. Rowling. Dokonaj 
porównania tych kwestii na wybranych przykładach z twórczości wskazanych autorów. 
56.Dzieło literackie to mikrokosmos odbijający epokę. Rozważ tę opinię, odwołując się do 
wybranych przykładów literackich różnych epok. 
57. Ambitne, potulne, szaleńczo kochające. Przedstaw wizerunki żon w literaturze polskiej i 
obcej. Omów na wybranych przykładach. 
58.Portrety panien młodych w literaturze. Scharakteryzuj je na wybranych przykładach z 
różnych epok. 
59. Metamorfoza bohatera i jej sens w literaturze. Omów na przykładach wybranych 
utworów. 
60.Kreacja bohatera tragicznego od antyku po współczesność. Omów na wybranych 
przykładach. 
61.Sposoby opowiadania o doświadczeniach czasu II wojny światowej w poezji i prozie 
współczesnej. 
62.Motyw cierpienia i buntu przeciw Bogu. Ukaż zjawisko odwołując się do wybranych 
utworów literackich. 
63.Pokolenie Kolumbów o sobie i swoim miejscu w historii. Omawiając zagadnienie, 
wykorzystaj analizę wybranych przykładów poezji i prozy. 
64.”Buntuję się, więc jestem”. Przedstaw najciekawsze, Twoim zdaniem, kreacje bohaterów 
zbuntowanych. 
65.Przemiana wewnętrzna jako motyw określający osobowość bohatera literackiego. Omów 
zagadnienie na wybranych przykładach. 
66.Rodzina w literaturze XIX i XX w. Omów problem, odwołując się do wybranych utworów 
literackich. 
67.Ojciec jako częsty motyw literacki. Przedstaw różnorodne ujęcia tego tematu na podstawie 
wybranych utworów. 
68. Rola pracy w życiu człowieka. Omów zagadnienie, wykorzystując wybrane utwory 
różnych epok. 
69.Obcowanie z poezją współczesną „nieprzerwaną rozmową o życiu i człowieku”. 
Przedstaw na wybranych przykładach. 
70.Przyroda ojczysta jako temat, motyw, źródło inspiracji artystycznych. Rozwiń temat, 
odwołując się do utworów wybranych epok. 
71.Stosunek człowieka do śmierci w literaturze różnych epok. Przedstaw zagadnienie w 
odniesieniu do wybranych dzieł. 
72.Literackie portrety kobiet w literaturze romantyzmu, pozytywizmu i Młodej Polski. 
Rozwiń myśl w oparciu o wybrane przykłady. 
73.Człowiek wobec przeciwności losu. Omów problem w oparciu o wybrane przykłady z 
literatury współczesnej. 
74.Sposób kreowania bohatera dziecięcego w literaturze polskiej. Rozwiń temat na 
wybranych przykładach. 
75.Dziecko i jego los w literaturze pozytywizmu. Omów temat, odwołując się do wybranych 
utworów. 
76. Różne kreacje zakochanego mężczyzny w literaturze. Omów zagadnienie, dokonując 
analizy przykładów literackich. 
77. Obraz szlacheckiego dworu. Przedstaw temat, wykorzystując wybrane utwory różnych 
epok. 



78.Młodzi wobec wyzwań swego czasu. Przedstaw i oceń postawy młodego pokolenia, 
odwołując się do literatury wybranych epok. 
79.Problem antysemityzmu i Holokaustu w literaturze polskiej. Odwołaj się do wybranych 
utworów. 
80. . Mój region – Warmia i Mazury w literaturze. Omów temat w oparciu o wybrane 
przykłady literackie. 
81.”Heroizm nie jest tylko w samych bitwach, ale na wszystkich polach życia, nieustannie”. 
Omów zagadnienie na przykładzie wybranych utworów. 
82. Kochankowie w literaturze polskiej i obcej.  Omów zagadnienie na dowolnie wybranych 
utworach literackich. 
83.Poeta- buntownik i indywidualista. Zilustruj problem na przykładzie literatury 
romantycznej i współczesnej. 
84. Motyw tęsknoty za ojczyzną w twórczości romantyków. Omów problem 
 w oparciu o utwory tego okresu. 
85. Scharakteryzuj „Polaków portret własny” ukazany w wybranych utworach literackich. 
86. Idealiści i marzyciele w zderzeniu z rzeczywistością – zmieniają świat czy świat ich 
zmienia? 
87. Bohater samobójca w literaturze. Ukaż różne przyczyny i rodzaje samobójstwa w 
poznanych utworach. 
88. Sposoby ukazywania zbrodni i ich funkcje w utworze. Przedstaw temat odwołując się do 
tekstów z różnych epok. 
89. Kochankowie w literaturze polskiej i obcej. Omów zagadnienie na dowolnie wybranych 
utworach literackich. 
 

 
 

II. ZWIĄZKI LITERATURY Z INNYMI DZIEDZINAMI SZTUKI 
1. Motyw Apokalipsy w literaturze, malarstwie i filmie. Omów temat na wybranych 

przykładach. 
2. Młodopolskie związki malarstwa i literatury. Przedstaw zagadnienie w oparciu o wybrane 

przykłady. 
3. Motyw matki w literaturze, malarstwie, rzeźbie i filmie. Scharakteryzuj różne portrety 

matek na podstawie wybranych utworów. 
4. Udane i nieudane adaptacje filmowe dzieł literackich. Omów problem posługując się 

wybranymi przykładami. 
5. Sztuka średniowiecza jako sposób wyrażania uczuć religijnych. Rozważ temat na 

podstawie literatury, architektury i malarstwa. 
6. Motyw Ikara w literaturze, malarstwie i rzeźbie. Omów na wybranych przykładach. 
7. Wykaż związki między literaturą i innymi dziedzinami sztuki w wybranej epoce kultury. 
8. Motyw Prometeusza w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Omów na wybranych 

przykładach. 
9. Przedstaw funkcjonowanie motywu śmierci w wybranych utworach literackich i dziełach 

plastycznych. 
10. Obraz powstań narodowych w literaturze i sztuce. Omów zagadnienie na wybranych 

przykładach z literatury i sztuki. 
11. Ekspresjonizm w literaturze i malarstwie. Przedstaw, odwołując się do przykładów, 

środki artystyczne charakterystycznej dla tej konwencji. 
12. Związki malarstwa impresjonistycznego i literatury przełomu XIX i XX wieku. Omów na 

wybranych przykładach. 



13. Plastyka, muzyka, literatura zwierciadłem nastrojów epoki. Przedstaw zagadnienie, 
odwołując się do wybranych dzieł.  

14. Od teatru antycznego do teatru elżbietańskiego. Omów konwencje na wybranych 
przykładach.. 

15. Obrazy żywiołów i katastrof dotykających ludzkość przedstawione w literaturze i sztuce 
(także w filmie). Zaprezentuj wybrane przykłady. 

16. Różnorodne portrety kobiet i sposoby ich kreowania w literaturze i sztuce. Zaprezentuj 
przykłady z różnych epok. 

17. Miłość i kobieta w literaturze i sztuce baroku. Dokonaj analizy porównawczej wybranych 
dzieł. 

18. Klasycyzm w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach. 
19. Literackie i malarskie obrazy natury – język dzieła literackiego i dzieła sztuki. Omów na 

wybranych przykładach. 
20. Różne ujęcia motywu cierpienia w literaturze i sztuce. Przedstaw na wybranych 

przykładach. 
21. Jesteś świadomym odbiorcą sztuki. Wystąp w roli krytyka wobec znanych Ci adaptacji 

filmowych dzieł literackich. 
22. Symbol jako środek wyrazu w poezji, dramacie i malarstwie. Omów problem na 

wybranych przykładach. 
23. Tatry i Zakopane w artystycznych doznaniach i przetworzeniach. Przedstaw 

funkcjonowanie motywu w literaturze, sztuce i muzyce na wybranych przykładach. 
24. Motyw vanitas w poezji i malarstwie XVI i XVII wieku. Przedstaw temat na wybranych 

przykładach. 
25. Literatura i film wobec Holocaustu. Rozwiń temat, przywołując wybrane przykłady. 
26. Nastrój grozy w literaturze i sztuce. Przedstaw temat na przykładzie literatury i dzieł 

plastycznych. 
27. Motywy maryjne w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach. 
28. Motyw wampira w literaturze, kulturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach. 
29. Obecność anioła w literaturze i sztuce. Omów funkcję tego motywu w różnych tekstach 

kultury. 
30. Kreacje szatana w literaturze i sztuce różnych epok. Omów na wybranych przykładach. 
31. Literacki i filmowy obraz ojca. Przedstaw różne kreacje na wybranych przykładach. 

 
 

III. JĘZYK 
1. Omów najnowsze zapożyczenia we współczesnej polszczyźnie. Oceń ich zasadność, 

odwołując się do wybranych przykładów. 
2. Język współczesnej młodzieży. Omów charakterystyczne cechy na konkretnych 

przykładach. 
3. Język reklamy – współczesna sztuka słowa czy narzędzie manipulacji? Rozważ problem, 

dokonując analizy wybranych tekstów. 
4. Wpływ kultury amerykańskiej na współczesny język polski. Przedstaw zjawisko na 

wybranych przykładach. 
5. Funkcje stylizacji biblijnych w utworach literackich. Omów zagadnienie, odwołując się 

do wybranych utworów literackich. 
6. Kolokwializmy w poezji i ich funkcje. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach. 
7. Archaizacja i jej funkcje w dziełach literackich. Omów na wybranych przykładach. 
8. Przedstaw mechanizmy powstawania błędów językowych. Zilustruj przykładami z języka, 

prasy, radia i telewizji. 



9. Język dziennikarzy sportowych. Omów charakterystyczne cechy na wybranych 
przykładach. 

10. Zbadaj na konkretnych przykładach funkcjonowanie frazeologii mitologicznej we 
współczesnej polszczyźnie. 

11. Scharakteryzuj lokalną prasę pod względem poprawności językowej na przykładzie 
dwóch tytułów. 

12. Dokonaj analizy języka piosenek jednego z zespołów współczesnych. Wyjaśnij zasadność 
doboru środków artystycznego wyrazu. 

13. Gwara szkolna różnych pokoleń. Przedstaw temat, analizując zgromadzony samodzielnie 
materiał językowy. 

14. Charakterystyka języka piosenek zespołów hip-hopowych. Omów na wybranych 
przykładach. 

15. Gwara mojego regionu. Przedstaw cechy gwarowe charakterystyczne dla wybranego 
terytorium na podstawie analizy wybranych przykładów. 

16. Język jako narzędzie indywidualizacji bohaterów literackich. Odwołaj się do wybranych 
przykładów różnych epok. 

17. Języki obce najsilniej wpływające na polszczyznę w przeszłości i obecnie. Omów 
zagadnienie i oceń zasadność zapożyczeń.  

18. Język polskich polityków. Omów zagadnienie w oparciu o samodzielnie zgromadzony 
materiał. 

19. Moda językowa i jej wpływ na współczesną polszczyznę. Omów zjawisko na wybranych 
przykładach. 

20. Polskie grupy kabaretowe i ich zabawy językiem. Omów na wybranych przykładach. 
 
 


