
Tematy prezentacji na ustny egzamin maturalny z języka polskiego 
na rok szkolny 2014/2015 

LITERATURA 
 

1. Różne portrety herosów. Porównaj ich kreacje w wybranych utworach  literackich 
różnych epok. 

2. Wątek miłosny- jego rola i sposób prezentacji w różnych okresach literackich. Omów 
na wybranych przykładach. 

3. Motyw ojca w literaturze. Przedstaw na wybranych przykładach. 
4. Franciszkanizm w liryce. Omów zagadnienie, analizując kilka wybranych tekstów z 

różnych  epok. 
5. Dramat niespełnienia ludzkich marzeń przedstawiony w literaturze. Określ jego 

przyczyny i konsekwencje, analizując wybrane utwory pozytywizmu. 
6. Tytuł, motto, ostatnia scena jako klucze do interpretacji dzieła literackiego. Omów 

zagadnienie na wybranych przykładach. 
7. Dokument i parabola jako dwa sposoby przedstawiania rzeczywistości w dziełach 

współczesnych twórców. Omów zagadnienia na podstawie wybranych utworów. 
8. Porównaj kreacje bohaterów tragicznych w wybranych utworach różnych epok. 
9. Matka jako podmiot i bohater liryczny. Przedstaw sposób funkcjonowania i rolę tego 

motywu w poezji polskiej. 
10. Orient jako inspiracja pisarzy. Zanalizuj różne sposoby funkcjonowania tego motywu 

w literaturze. 
11. Mit o Prometeuszu i jego literacki przetworzenia. Porównaj różne jego realizacje w 

wybranych utworach. 
12. Topos pielgrzyma i tułacza w polskiej literaturze romantycznej. Omów na kilku 

wybranych przykładach. 
13. Człowiek wobec Boga. Porównaj te relacje na przykładzie wybranych tekstów 

literackich. 
14. Symbolika grobów i mogił oraz ich funkcje w literaturze. Przedstaw zagadnienie na 

wybranych przykładach. 
15. Wielcy twórcy romantyczni wielbicielami „małej ojczyzny”. Porównaj różnorodność 

ujęcia motywu, odwołując się do wybranych utworów. 
16. Motyw cierpienia w literaturze. Omów temat, odwołując się do przykładów z różnych 

epok. 
17. Literackie obrazy bohaterów w sutannie, habicie i ich funkcje w utworach. Przedstaw  

temat na wybranych przykładach. 
18. Kobieta, jej życie, problemy i marzenia. Scharakteryzuj wybrane bohaterki literackie. 
19. Różne role kobiet w tekstach literackich. Omów zagadnienie na podstawie wybranych 

utworów. 
20. Obłąkani i szaleni w dramatach W. Szekspira i utworach romantycznych- przedstaw 

różne kreacje bohaterów. 
21. Przedstaw i porównaj różne koncepcje XIX - wiecznego patriotyzmu. Omów, 

odwołując się do postaw wybranych bohaterów literackich. 
22. Portrety kobiet w romantyzmie i pozytywizmie. Omów na przykładach utworów 

powstałych w tych okresach. 
23. Miasto - miejsce magiczne, cywilizacyjny chaos, przestrzeń destrukcji. Interpretując 

wybrane utwory, przedstaw różne sposoby widzenia miasta w literaturze. 
24. Wieś jako temat literacki w twórczości polskich pisarzy. Przeanalizuj różne ujęcia 

tego motywu. 



25. Rozmowy człowieka z Bogiem w literackim przekazie twórców różnych epok. 
Przedstaw temat w oparciu o wybrane utwory. 

26. Wina i kara w literaturze polskiej i obcej. Przeanalizuj rolę tego motywu w wybranych 
tekstach literackich. 

27. Marzyciele w zderzeniu z rzeczywistością. Przeanalizuj wybrane teksty literackie 
różnych epok. 

28. Groteska jako metoda kreowania rzeczywistości. Omów problem na przykładzie 
wybranych utworów literackich z określonej epoki. 

29. Motyw samobójstwa w literaturze. Omów jego kreację i funkcjonowanie w 
wybranych dziełach z różnych epok. 

30. Duchy,  mary i upiory w utworach A.  Mickiewicza.  Omów problem na wybranych 
przykładach. 

31. Romantyczna miłość w życiu twórców i w kreacjach romantycznych. Omów 
zagadnienie na wybranych przykładach. 

32. Motyw miłości w literaturze polskiej. Omów jego rolę na wybranych przykładach z 
epoki romantyzmu i pozytywizmu. 

33. Motyw miłości nieszczęśliwej  w literaturze polskiej.  Omów jego rolę na wybranych 
przykładach z różnych epok. 

34. Motyw dramatu rodzinnego w literaturze. Omów jego rolę w wybranych dziełach. 
35. Różne typy bohaterów w literaturze współczesnej. Scharakteryzuj je na podstawie 

analizy wybranych utworów epickich. 
36. Rewolucja jako temat literatury XIX i XX wieku. Przedstaw i porównaj sposoby jego 

funkcjonowania w epice i dramacie. 
37. Portret kobiety niepokornej  w literaturze różnych epok.  Przedstaw jego  funkcję na 

wybranych przykładach. 
38. Motyw przemiany bohatera w literaturze. Przeanalizuj temat, wykorzystując przykłady 

z różnych epok. 
39. Portrety Polaków w wybranych utworach powstałych w różnych epokach literackich. 

Omawiając temat, scharakteryzuj funkcje tych wizerunków oraz sposoby kreacji. 
40. Szaleństwo w literaturze. Omów motyw i przedstaw jego różne funkcje w wybranych 

utworach. 
41. Różne ujęcia motywu podróży w wybranych utworach XIX i XX wieku. Przedstaw 

zagadnienie i omów na wybranych przykładach literackich. 
42. Miasto jako przestrzeń kontrastów: nędzy i bogactwa. Omów problem na  wybranych 

przykładach z literatury. 
43. Portret świętego w literaturze średniowiecznej i współczesnej. Omów problem, 

odwołując się do wybranych przykładów. 
44. Motyw młodości w literaturze XIX i XX wieku. Omów temat na wybranych 

przykładach. 
45. Motyw snu w literaturze różnych epok. Przedstaw cel i sposób jego zastosowania w 

wybranych utworach. 
46. Rola lektur/literatury/ w kształtowaniu charakterów postaci literackich. Przedstaw 

problem na wybranych przykładach. 
47. Bóg, świat i człowiek widziani oczyma poetów różnych epok. Zaprezentuj 

zagadnienie na podstawie wybranych utworów. 
48. Zbrodniarz jako bohater literacki. Porównaj różne kreacje takich bohaterów. 
49. Wizje końca świata w literaturze różnych epok. Zanalizuj i zinterpretuj 

reprezentatywne utwory literackie. 
50. Literackie wizerunki żon. Omów, analizując wybrane przykłady literackie z różnych 

epok. 



51. Motyw ojcowskiej miłości w literaturze różnych epok. Przedstaw temat, analizując i 
interpretując wybrane przykłady. 

52. Literatura wobec totalitaryzmu. Przedstaw temat na wybranych przykładach z 
literatury polskiej i obcej. 

53. Obraz Żyda w literaturze polskiej. Omów zagadnienie na wybranych przykładach. 
54. Jakie są powody wykorzystywania przez pisarzy motywu walki dobra i zła? Omów na 

wybranych przykładach. 
55. Różne obrazy niemieckich i sowieckich obozów koncentracyjnych w literaturze. 

Przedstaw, porównaj i wyciągnij wnioski. 
56. Biografia   jako   klucz   do    odczytania   twórczości   pisarza   (np.    biografia   J. 

Kochanowskiego,    G.    Herlinga-Grudzińskiego,    S.I.    Witkiewicza).    Omów   na 
wybranych przykładach. 

57. Bohaterowie literaccy jako autorzy pamiętników, dzienników, listów. Analizując 
teksty, scharakteryzuj i porównaj wybrane kreacje literackie. 

58. Interpretując wybrane utwory literatury XIX i XX wieku, omów motyw zmagania się 
bohaterów z doświadczeniami historii i rzeczywistości, w której żyją. 

59. Na wybranych przykładach przeanalizuj   literackie  sposoby prezentacji  różnych 
postaw bohaterów wobec Boga - od afirmacji do kontestacji. 

60. Baśniowe światy w poezji B. Leśmiana i sztuce młodopolskiej. Omów sposoby 
przedstawiania rzeczywistości, odwołując się do wybranych przez siebie dzieł 
literackich i malarskich. 

61. Zinterpretuj  monologi bohaterów dzieł literackich reprezentujących różne  epoki i 
gatunki. Porównaj okoliczności życiowe, w których rodzą się refleksje oraz sposoby 
ich wyrażania. 

62. Humanizm jako prąd umysłowy i postawa wobec świata. Omów problem na 
przykładach tekstów różnych epok. 

63. Przedstaw różne sposoby wykorzystania tematu powrotu do lat dziecinnych w 
literaturze polskiej. Omów na wybranych przykładach. 

64. Konflikt pokoleń w ujęciu twórców różnych epok. Omów jego przyczyny i skutki na 
wybranych przykładach tekstów literackich. 

65.  Duchy, mary i upiory w utworach A. Mickiewicza. Omów problem na wybranych 
przykładach. 

66. Dramat niespełnienia ludzkich marzeń przedstawiony w literaturze. Określ jego 
przyczyny i konsekwencje, analizując wybrane utwory pozytywizmu. 

 
67. Człowiek walczący ze złem. Przedstaw sposoby kreowania bohaterów, analizując 

wybrane utwory literackie związane z okresem II wojny światowej. 
 

68. Portret świętego w literaturze  średniowiecznej  i współczesnej.  Omów problem, 
odwołując się do wybranych przykładów. 

69. Biografia polskiego noblisty jako klucz do odczytania jego twórczości. Przedstaw 
zagadnienie w oparciu o wybrane teksty literackie. 

70. Kamienica jako  przestrzeń życia człowieka.  Przedstaw problem na wybranych 
przykładach literatury XIX i XX wieku. 

71. Omów funkcje motywów antycznych w poezji Zbigniewa Herberta, analizując wiersze 
z różnych tomików poetyckich. 

 
 
 
 



ZWIĄZKI LITERATURY Z INNYMI DZIEDZINAMI SZTUKI 
1. Motyw ukrzyżowania w literaturze i malarstwie. Przedstaw na przykładach wybranych 

z dwóch epok. 
2. Jak mit ikaryjski funkcjonuje w kulturze innych epok? Zaprezentuj zagadnienie na 

przykładzie wybranych tekstów kultury. 
3. Klasyka horroru i jej adaptacje filmowe. Omów zagadnienie na wybranych 

przykładach. 
4. Interpretując wybrane dzieła literackie i malarskie, omów funkcję artystyczną i ideową 

obrazów pejzażu natury. 
5. Bohater literacki a jego kreacja filmowa i /lub teatralna. Przedstaw na wybranych 

przez siebie  przykładach. 
6. Obraz Boga w różnych tekstach kultury. Omów zagadnienie na podstawie wybranych 

dzieł. 
7. Teatralne realizacje arcydzieł literatury. Oceń wybrane spektakle, odwołując się do 

tekstów literackich. 
8. Różne wyobrażenia Boga w literaturze i malarstwie. Omów zagadnienie, przywołując 

materiał literacki i malarski z wybranych epok. Wskaż, jak światopogląd epoki 
wpływał na tworzony przez człowieka wizerunek Boga. 

9. Muzyka hip-hopu językiem młodego pokolenia. Omów problem, analizując wybrane 
utwory muzyczne.   

10. Portret ojca w literaturze i filmie. Omów jego funkcję na wybranych przykładach. 
11. Portret matki w literaturze i filmie. Omów jego funkcję na wybranych przykładach. 
12. ,, Romeo i Julia” W. Szekspira jako źródło inspiracji dla literatury i filmu. Omów 

zagadnienie, przywołując stosowne przykłady. 
13. Problemy człowieka współczesnego w literaturze i filmie. Omów zagadnienie na 

podstawie wybranych tekstów kultury II połowy XX i XIX wieku. 
14. Literatura a film. Porównaj wybraną ekranizację z jej literackim pierwowzorem, 

dokonaj analizy i oceny, uzasadnij swoja opinię. 
15. Obraz kobiety w literaturze i sztuce. Przedstaw sposoby jej postrzegania i kreacji, 

analizując wybrane przykłady z różnych epok. 
16. Filmy Andrzeja Wajdy jako interpretacja dzieł literackich. Porównaj i oceń wybrane 

filmy z ich literackimi pierwowzorami. 
17. Przeanalizuj różne ujęcia obrazu wojny w literaturze i filmie na wybranych 

przykładach. 
18. Obraz śmierci w tekstach literackich i sztuce różnych epok. Zaprezentuj na wybranych 

przykładach. 
19. Polska wieś w malarstwie i literaturze. Przedstaw i porównaj jej obrazy na dowolnie 

wybranych przykładach. 
20. Przedstaw i porównaj obrazy polskiego dworu w literaturze i malarstwie XIX wieku. 
21. Sposoby ukazywania bohaterskiej śmierci w literaturze. Scharakteryzuj je na 

przykładzie wybranych utworów powstałych w dwóch epokach literackich. 
22. Koniec i początek - biblijne i literackie wizje stworzenia i zagłady świata w literaturze 

i malarstwie. Omów problem, analizując wybrane dzieła. 
23. Przedstaw  różne  ujęcia  antysemityzmu  i  Holocaustu,   Odwołując  się  do  dzieł 

literackich, filmowych i malarskich powstałych po 1939 roku. 
24. Dawniejsze i współczesne wzorce rodziny. Przedstaw na podstawie wybranych 

przykładów z literatury, filmu lub środków masowego przekazu. 
25. Metamorfoza bohatera i jej sens w literaturze. Analizując wybrane utwory literackie, 

przedstaw rolę motywu przemiany. 



26. Stanisława Wyspiański - artysta wszechstronny. Rozważ, przywołując wybrane dzieła 
literackie i plastyczne tego artysty. 

27. Interpretując dzieła literackie i malarskie, porównaj różne sposoby wykorzystania 
motywu Ikara. 

28. Scharakteryzuj figurę tyrana, despoty, władcy absolutnego, odwołując się do 
wybranych tekstów literackich i dzieł malarskich. 

 
JĘZYK 

1. Sztuka przemawiania dawniej i dzisiaj- porównaj wybrane teksty z dawnych epok i 
przemówienia współczesnych polityków. 

2. Teksty współczesnych polskich piosenek- kicze językowe czy dzieła sztuki? Omów na 
wybranych przykładach. 

3. Analizując  wybrane  przykłady,  omów perswazyjną funkcję języka w mediach i 
reklamie. 

4. Na podstawie zgromadzonego materiału omów charakterystyczne zjawiska językowe 
widoczne w prasie codziennej.  

5. Zbadaj,  czemu  służy  indywidualizacja języka postaci  literackich.  Zanalizuj  
wybrane przykłady. 

6. Frazeologizmy i ich funkcja w poezji współczesnej. Omów zagadnienie na wybranych 
przykładach. 

7. Język Internetu jako najnowsza odmiana współczesnej polszczyzny. Omów zjawisko, 
podaj przykłady. 

8. Język współczesnych subkultur młodzieżowych. Omów zagadnienie na wybranych 
przykładach. 

9. Rola neologizmów w tworzeniu literackiego obrazu świata. Omów zagadnienie na 
podstawie wybranych tekstów poetyckich. 

10. Dialekty terytorialne języka polskiego jako tworzywo literackie. Omów na 
przykładach wybranych utworów. 

11. Komizm słowny. Przedstaw sposoby jego realizacji w kilku wybranych utworach 
różnych autorów i epok. 

12. Stylizacja środowiskowa i jej funkcje w utworze literackim. Omów temat, 
przywołując przykłady z literatury różnych epok. 

13. Scharakteryzuj język przemówień współczesnych polityków. 
14. Scharakteryzuj język dziennikarzy i sprawozdawców sportowych. 
15. Język literatury młodzieżowej. Omów zagadnienie na przykładzie wybranych przez 

Ciebie powieści. 
16. Analizując wybrane wiersze Wisławy Szymborskiej, określ funkcję przekształceń 

związków frazeologicznych w języku poetyckim autorki. 
17. Autoportret językowy. Na podstawie analizy własnych tekstów pisanych (wypracowań 

i innych) ewentualnie nagranych wypowiedzi scharakteryzuj i oceń swój idiolekt. 
18. Scharakteryzuj   język   wybranych   gatunków   internetowych   (np.   blogu,   listu 

elektronicznego, czatu, gry tekstowej) na podstawie zgromadzonego przez siebie 
materiału. 

19. Stylizacja gwarowa i jej funkcje w utworze literackim. Omów temat, przywołując 
przykłady z literatury różnych epok. 

20. Dokonaj analizy języka piosenek jednego z zespołów młodzieżowych. Określ, jaką 
funkcje pełni tu język potoczny. 

21. Przywołując wybrane teksty, scharakteryzuj język poezji barokowej. 
22. Dialekty   terytorialne   języka   polskiego   jako   tworzywo   literackie.   Omów   na 

przykładach wybranych utworów. 


