
Lista tematów na ustną część egzaminu maturalnego 

na rok szkolny 2013/2014 

 

Literatura 

1. Prawo boskie a prawo stanowione przez ludzi. Rozważ problem w oparciu o 

wybrane utwory literackie. 

2. Zaprezentuj przemiany zachodzące w dramaturgii na przestrzeni epok. 

Scharakteryzuj konstrukcję, określ zakres tematyczny wybranych tekstów. 

3. Zaprezentuj przemiany zachodzące w powieści na przestrzeni epok. 

Scharakteryzuj konstrukcję, określ zakres tematyczny wybranych tekstów. 

4. Zanalizuj różne funkcje bajki w literaturze wybranych epok. Odwołaj się do 

wybranych tekstów. 

5. Pamiętnikarz jako autor, narrator i bohater swego dzieła. Na wybranych 

przykładach przedstaw różne sposoby realizacji tych ról. 

6. Przedstaw wzorce osobowe w wybranych epokach literackich i dokonaj ich oceny 

z punktu widzenia współczesnego człowieka. Odwołaj się do różnych utworów. 

7. Omów różne typy sonetu w literaturze wybranych epok, zwracając uwagę na jego 

tematykę, budowę i funkcje. 

8. Rola dramatu narodowego w wybranych epokach literackich. Omów zagadnienie, 

odwołując się do konkretnych przykładów. 

9. Przedstaw związki twórczości Jana Kochanowskiego z antykiem w wybranych 

utworach literackich. ( Temat przeznaczony dla jednego ucznia ) 

10. Tradycje romantyczne w literaturze pozytywistycznej. Omów zagadnienie, 

odwołując się do wybranych przykładów. 

11. Dylematy bohaterów literackich utworów Stefana Żeromskiego. Omów różne 

sposoby ich ujęcia, odwołując się do konkretnych przykładów. ( Temat 

przeznaczony dla jednego ucznia ) 

12. Motyw powstania listopadowego w literaturze polskiej. Omów temat, odwołując 

się do wybranych utworów. 

13. Pieśni i wiersze okolicznościowe okresu wybranego powstania narodowego. 

Przedstaw ich patriotyczne zadania i cechy językowe. 

14. Los człowieka w państwie totalitarnym. Omów temat, odwołując się do 

wybranych utworów literackich. 

15. Hiob naszych czasów. Przedstaw problematykę cierpienia w literaturze 

współczesnej, analizując postawy wybranych bohaterów. 



16. Krytyka wad narodowych w wybranych epokach literackich. Omów różne jej 

metody, odwołując się do utworów literackich. 

17. Porównaj literackie pary małżeństw, odwołując się do wybranych tekstów epoki 

oświecenia, romantyzmu i pozytywizmu. 

18. Nietolerancja w Polsce. Przeanalizuj teksty pochodzące z różnych epok, a 

świadczące o istnieniu zjawiska. 

19. Portret mężczyzny w literaturze polskiej XX wieku. Porównaj wizerunki. 

20. Liryka młodopolska. Wskaż jej charakterystyczne cechy na wybranych 

przykładach z epoki. 

21. Poezja niepoetyckiej epoki pozytywizmu. Zanalizuj zagadnienie na podstawie 

wybranych liryków 2 połowy XIX wieku. 

22. Molier i jego komedie charakterów. Dokonaj analizy na podstawie wybranych 

utworów. 

23. Obraz Żyda w literaturze. Omów temat, analizując wybrane przykłady z różnych 

epok. 

24. Motyw maryjny w literaturze i sztuce średniowiecza i epok następnych. 

Zaprezentuj wpływ ikonograficznych wzorców na kreację Matki Boskiej w 

wybranych tekstach. 

25.  Ewolucja bohatera w twórczości Adama Mickiewicza. Scharakteryzuj na 

wybranych przykładach. 

26. Funkcje i charakter groteski dawniej i dziś. Dokonaj analizy „Rozmów mistrza 

Polikarpa ze Śmiercią”, „Ferdydurke” Witolda Gombrowicza i „Sklepów 

cynamonowych” Brunona Schulza. 

27. Fascynacja stanem szaleństwa i choroby w literaturze romantycznej. Omów 

zjawisko, prezentując i oceniając postawy wybranych bohaterów. 

28. Honor i oddanie jako najszlachetniejsze z cech. Jak wartości te przedstawiali 

pisarze różnych epok. Omów na wybranych przykładach. 

29. Kamienica jako przestrzeń życia człowieka. Przedstaw zagadnienie na wybranych 

przykładach literackich. 

30. Literackie obrazy wsi polskiej. Omów i porównaj wybrane przykłady z różnych 

epok. 

31. Literackie portrety nieszczęśliwych kochanków. Przedstaw i porównaj wybrane 

przykłady literackie z różnych epok. 

32. Motyw karuzeli w polskiej literaturze powojennej. Omów temat, odwołując się do 

wybranych przykładów literackich. 



33. Obraz getta w literaturze. Dokonaj analizy na podstawie wybranych dzieł 

literackich. 

34. Omów i porównaj różne ujęcia motywu snu w wybranych utworach literackich 

różnych epok.. 

35. Parabola jako gatunek obecny w Biblii i literaturze współczesnej. Omów sposób 

funkcjonowania tego gatunku, odwołując się do wybranych przykładów. 

36. Postaci mitologiczne i biblijne jako symbole wartości uniwersalnych. Omów 

zagadnienie na wybranych przykładach. 

37. Problem obłudy moralnej i stosunek do niej pisarzy różnych epok. 

38. Przedstaw funkcje motywu biesiady w wybranych utworach literatury polskiej. 

39. Science fiction i fantasy. Odwołując się do wybranych utworów literatury 

fantastycznej, zaprezentuj podobieństwa i różnice w kreacji świata 

przedstawionego obu odmian gatunkowych. 

40. Rewizja mitów narodowych w literaturze pozytywistycznej i młodopolskiej. 

Przedstaw problem, odwołując się do wybranych utworów. 

41. Rola i funkcja kostiumu historycznego w utworze literackim. Omów zagadnienie 

na wybranych przykładach. 

42. Warszawa w literaturze. Odwołując się do wybranych utworów z różnych epok, 

przedstaw obraz miasta. Zwróć uwagę na konwencję stylistyczną wykorzystaną 

przez autorów. 

43. Samotność w życiu bohatera literackiego. Analizując wybrane przykłady, 

przedstaw funkcjonowanie tego motywu w literaturze wybranych epok. 

44. Motywy akwatyczne ( morze, jezioro, rzeka ) w twórczości poetyckiej. Analizując 

wybrane przykłady, przedstaw funkcjonowanie tego motywu w poezji. 

45. Współczesna poezja religijna. Zaprezentuj zjawisko, odwołując się do wybranych 

tekstów poetyckich.  

46. Jaki obraz świata kształtuje lektura utworów współczesnego pisarza Paula Coelho? 

Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych tekstów literackich. 

47. Sen i cień w polskiej poezji renesansu i baroku. Odwołując się do wybranych 

utworów, porównaj funkcjonowanie motywu. 

48. Estetyka brzydoty i jej funkcje w poezji Stanisława Grochowiaka. Omawiając 

temat, odwołaj się do wybranych utworów. 

49. Funkcja groteski i absurdalnego dowcipu w wybranych utworach Sławomira 

Mrożka. 



50. Motyw bezdomności w literaturze XIX i XX wieku. Omów różne jej rodzaje, 

odwołując się do wybranych utworów. 

51. Miłość i erotyzm w twórczości polskich poetek XX wieku. Omów problem, 

odwołując się do wybranych teksów lirycznych, np. Marii Pawlikowskiej – 

Jasnorzewskiej, Haliny Poświatowskiej, Anny Świrszczyńskiej czy Małgorzaty 

Hillar. 

52. Prawa złagrowanego świata, kodeks postępowania w nieludzkich warunkach. 

Przedstaw i oceń postawy ludzi na wybranych przykładach literackich. 

53. Jak uleczyć świat śmiechem? Omów rolę satyry, kpiny, żartu w utworach z 

różnych epok literackich. 

54.  Przedstaw sposoby i efekty posługiwania się aluzją literacką przez różnych 

autorów. Odwołaj się do wybranych tekstów literackich. 

55. Literackie rodzeństwa – przedstaw różne wizerunki i ukaż ich związek z ideą 

dzieła. Odwołaj się do wybranych utworów. 

56. Bohater o różnych twarzach. Przedstaw różne sposoby funkcjonowania motywu 

maski w literaturze, odwołując się do wybranych utworów literackich. 

57. Przedstaw i porównaj funkcjonowanie motywu jesieni w wybranych utworach 

literackich. 

58. Symbol ptaka i różnorodność jego funkcjonowania w literaturze. Omów 

zagadnienie na wybranych przykładach. 

59. Gatunki literackie romantyzmu jako bunt wobec reguł klasycznych. Przedstaw 

zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów literackich. 

60. Na przykładzie wybranych tekstów literackich zaprezentuj motyw bólu i jego 

funkcje w literaturze różnych epok. 

61. Polak w Paryżu. Przedstaw i porównaj wybrane utwory, w których na stolicę 

świata patrzy przybysz z Polski. 

62. Motyw małej ojczyzny i jego realizacje w literaturze. Przedstaw zagadnienie na 

wybranych przykładach. 

63. Obraz ojczyzny w przekazie twórców literackich minionych epok i 

współczesnych. Omów i porównaj na wybranych przykładach. 

64. Mit arkadyjski i jego kontynuacja w literaturze polskiej. Przedstaw temat, 

odwołując się do wybranych utworów różnych epok. 

65. Wesele i ślub w literaturze – symbol czy dokument. Rozważ problem, odwołując 

się do wybranych utworów różnych epok. 

66. Mechanizmy i skutki działania systemu totalitarnego. Przedstaw zagadnienie, 

odwołując się do wybranych tekstów literatury polskiej lub obcej. 



67. Poezja lingwistyczna. Omów zjawisko, odwołując się do twórczości Mirona 

Białoszewskiego. 

68. Różne rodzaje buntu. Omów i porównaj, odwołując się do utworów literackich 

różnych epok. 

69. Fantastyka a rzeczywistość. Rozważ relacje pomiędzy tymi sferami na podstawie 

wybranych utworów literackich. 

70. Katastrofa zapowiadana i katastrofa spełniona. Omów przepowiednie poetów 

dwudziestolecia międzywojennego i wiersze ukazujące realizację zapowiadanych 

przez nich wydarzeń. 

71. Ukaż związek pomiędzy bohaterem a jego lekturami, odwołując się do wybranych 

utworów literatury polskiej. 

72. Rewolucja – idee a rzeczywistość. Omów na przykładzie wybranych utworów 

literackich. 

73. Samotność jako wybór i samotność jako skazanie. Przedstaw problem, odwołując 

się do wybranych utworów literatury polskiej. 

74. Porównaj funkcję motywu tańca w „Panu Tadeuszu” A. Mickiewicza, „Weselu” S. 

Wyspiańskiego i „Tangu” S. Mrożka. 

75. Manifesty i programy a ich realizacja. Przedstaw zagadnienie, odwołując się do 

wybranych tekstów różnych okresów literackich. 

76. Autotematyzm w literaturze różnych epok. Omów na wybranych przykładach. 

77. Przedstaw i porównaj sceny heroicznego umierania w literaturze romantycznej i 

współczesnej. 

78. Małe formy prozatorskie. Na wybranych przykładach zbadaj ich strukturę i 

funkcję. 

79. Podróże romantyczne jako studiowanie życia i doświadczenie świata. Omów na 

przykładzie wybranych utworów Adama Mickiewicza i Juliusza Słowackiego. 

80. List i jego rola w życiu bohaterów wybranych utworów literackich różnych epok. 

81. Motyw zdrady i jego różnorakie ujęcie w wybranych utworach literackich. 

82. Wizerunki dobrych i złych żon w literaturze. Przedstaw je, odwołując się do 

wybranych utworów różnych epok. 

83. Na wybranych przykładach wskaż przyczyny popularności polskich powieści 

okresu pozytywizmu. 

84. Porównaj wybrane literackie obrazy nieludzkich światów. 

85. Żołnierz w literaturze XIX i XX wieku. Dokonaj prezentacji i porównania 

wizerunków na podstawie wybranych utworów. 



86. Analizując wybrane teksty, scharakteryzuj cele publicystyki oświeceniowej i 

współczesnej. Porównaj wykorzystywane w nich środki wyrazu. 

87. Metamorfoza bohatera i jej sens w literaturze. Omów na przykładach wybranych 

utworów. 

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

takich bohaterów w utworach z różnych epok. 

89. Różne kreacje narratora i ukształtowania narracji w epice – analiza wybranych 

utworów. 

90. Analizując celowo dobrane utwory polskie i obce, scharakteryzuj różne odmiany 

awangardowego dramatu XX wieku. 

91. Emigrant jako bohater literacki. Przedstaw problem, analizując utwory z różnych 

epok. 

92. Polscy pisarze w podróżach do Ameryki. Analiza wybranych utworów( gatunki 

literackie, sposoby opisywania podróży). 

93. To się czyta dzisiaj – modni pisarze, modne książki. Omów - na przykładzie dwóch, 

trzech twórców spoza kanonu szkolnego – przyczyny popularności niektórych 

autorów i książek. Sformułuj własną opinię na ten temat. 

94. Pamiętnik, dziennik, autobiografia, wywiad jako formy z pogranicza gatunków. 

Omów na wybranych przykładach, uwzględniając uwarunkowania społeczne, 

obyczajowe, historyczne sprzyjające rozwojowi literatury o charakterze 

dokumentu osobistego. 

95. Mowa ezopowa. Omów zjawisko, analizując celowo wybrane utwory XIX i XX 

wieku. 

96. Doświadczenia Holocaustu. Pisarskie świadectwa z obu stron muru. Omów 

problem, analizując stosowne utwory literackie. 

97. Wielość gatunkowa w Biblii. Rozważ zagadnienie na podstawie wybranych 

tekstów z Pisma św. 

98. Różne sposoby walki z zaborcą przedstawione w literaturze XIX wieku. Omów je, 

analizując wybrane utwory. 

99. Charakter i cele odwołań do tradycji antycznej w twórczości Zbigniewa Herberta. 

Omów zagadnienie, analizując wybrane wiersze poety. 

100. Analizując wybrane utwory poetyckie Młodej Polski, przedstaw różnorodne     

sposoby wykorzystania motywu zmierzchu w liryce epoki. 

101. Doświadczenia bohaterów literackich związane z utratą ziemi rodzinnej. 

Przedstaw je, odwołując się do wybranych utworów. 



102. Istota i funkcja utworów parenetycznych literatury średniowiecza. Przedstaw 

problem, wykorzystując wybrane utwory epoki. 

103. Na podstawie analizy wybranych nowel przedstaw symboliczne znaczenie 

przedmiotów. 

104. Przedstaw funkcje motywu biesiady w wybranych utworach literatury polskiej. 

105. Analizując wybrane utwory naturalistyczne, przedstaw zawartą w nich koncepcję 

człowieka. 

106. Dwa eposy starożytne. Ukaż podobieństwa i różnice między „Mahabharatą” a 

„Odyseją” Homera. 

 

 

 

 

Związki literatury z innymi dziedzinami  sztuki 

 

1.Temat podróży ma swoje realizacje malarskie, filmowe, literackie. Zaprezentuj i 

porównaj różne ujęcia motywu przez twórców różnych epok. 

2.Język filmu i język literatury. Porównaj dzieło literackie i jego filmową adaptację na 

wybranych przykładach. 

3.Sport w oczach pisarza, malarza i rzeźbiarza. Omów zagadnienie w oparciu o wybrane 

dzieła sztuki i literatury. 

4.Jan Paweł II w literaturze i sztuce. Omów sposób przedstawienia postaci papieża w 

wybranych dziełach literatury i sztuki ( muzyki, malarstwa, rzeźby, fotografii, 

filmu). 

5.Baśń w literaturze i sztuce. Omów motywy baśniowe w wybranych dziełach literatury 

i sztuki. 

6.Wieś i życie jej mieszkańców w literaturze i sztuce. Dokonaj analizy wybranych 

przykładów. 

7.Stanisław Wyspiański jako pisarz i malarz. Dokonaj prezentacji jego wybranych dzieł 

tego artysty. 

8.Twój region w literaturze i sztuce. Zaprezentuj wybrane dzieła literackie i malarskie. 

9.Wizerunki aniołów w poezji i sztuce na przestrzeni wieków. Omów funkcjonowanie 

motywu anioła w wybranych przykładach. 

10. Różne ujęcia scen batalistycznych w literaturze i sztuce. Przedstaw zagadnienie, 

odwołując się do wybranych przykładów. 

11. Obraz powstańca w literaturze i sztuce. Porównaj wizerunki, odwołując się do 

wybranych przykładów. 



12. Dawne i współczesne wzorce polskiej rodziny w literaturze i serialach 

telewizyjnych. Omawiając temat, odwołaj się do wybranych przykładów. 

13. Zaprezentuj obraz piekła i jego funkcje w literaturze i malarstwie wybranych 

twórców różnych epok. 

14. Ideał kobiecej urody w literaturze i malarstwie wybranej epoki. Zanalizuj i 

porównaj dzieła. 

15. Młodopolskie fascynacje pejzażem Tatr. Przedstaw różne ujęcia w oparciu o 

literaturę i malarstwo przełomu XIX i XX wieku. 

16. Renesansowe „piękno w trwaniu” i barokowe „piękno w ruchu”. Analizując 

wybrane dzieła sztuki i literatury, oceń trafność tego określenia. 

17. Sposób kreowania postaci historycznych w literaturze i sztuce. Rozwiń temat, 

analizując wybrane przykłady. 

18. Różnorodne ujęcia motywu Sądu Ostatecznego w literaturze i sztuce. Zaprezentuj 

je i porównaj na wybranych przykładach. 

19. Obrazy miasta jako przestrzeni życiowej. Analiza porównawcza wybranych dzieł 

literackich i innych ( np. malarskich, filmowych ). 

20. Symbol jako środek wyrazu w literaturze i malarstwie. Omów jego najciekawsze 

Twoim zdaniem wykorzystania. Scharakteryzuj kryteria oceny, którymi się 

posłużyłeś przy wyborze. 

21. Filmy Andrzeja Wajdy jako interpretacje dzieł literatury polskiej. Omów wybrane 

przykłady. 

22. Malarstwo, rzeźba i architektura jako inspiracje dla literatury. Omów temat, 

analizując celowo dobrane utwory. 

23. Rozważ, jak literatura XX wieku komentuje dzieła sztuki ( na wybranych 

przykładach). 

24. Różnorodne ujęcia motywu pożegnania w literaturze i sztuce. Przedstaw na 

wybranych przykładach. 

25. Artystyczne interpretacje historii w literaturze i malarstwie ( np. Henryk. 

Sienkiewicz i Jan Matejko). Analiza porównawcza wybranych dzieł.  

26. Przedstaw literackie i filmowe wizje Litwy. Omów zagadnienie, odwołując się do 

wybranych dzieł. 

27. Muzyczność i malarskość w „Panu Tadeuszu” Adama Mickiewicza. Analiza 

utworu i przykładów ikonograficznych. 

28. Klasycyzm jako kanon estetyczny w literaturze, malarstwie, architekturze. Omów 

na wybranych przykładach. 



29. Barokowy koncept w malarstwie i poezji. Omów charakterystyczne cechy, 

analizując teksty literackie i obrazy. 

30. Symbolika sztuki średniowiecznej. Przedstaw jej charakter, odwołując się do 

wybranych dzieł literackich i plastycznych. 

31. Obrazy żywiołów i ich funkcje w literaturze i sztuce romantycznej. Omów 

problem na wybranych przykładach. 

 

 

Język 

 

1. Funkcja archaizmów w literaturze. Omów zagadnienie w oparciu o wybrany 

materiał literacki. 

2. Indywidualny język pisarza. Scharakteryzuj język twórczości wybranego pisarza. 

3. Dokonaj charakterystyki języka wybranych tekstów publicystycznych epoki 

pozytywizmu. 

4. Kicz językowy. Zanalizuj zjawisko na przykładzie tekstów piosenek np. disco 

polo. 

5. Anglicyzmy we współczesnym języku polskim. Zaprezentuj ich zakres tematyczny 

na wybranych przykładach. 

6. Na wybranych przykładach internetowych blogów omów ich charakterystyczny 

język i funkcje. 

7. Reklama, czyli jak oddziaływać na psychikę jednostki. Analiza i ocena 

perswazyjnej funkcji wybranych reklam. 

8. Gwara uczniowska jako odmiana języka środowiskowego. Scharakteryzuj gwarę 

uczniowską w Twojej szkole i porównaj ją ze stylizacją środowiskową w wybranej 

powieści przedstawiającej środowisko szkolne. 

9. O sztuce przemawiania na przykładzie wybranych tekstów literackich okresu 

renesansu, baroku i oświecenia. 

10. Język prasy. Omów różne odmiany stylu publicystycznego, odwołując się do 

wybranych przykładów. 

11. Dlaczego niektóre wyrazy stają się modne? Zanalizuj przykłady ze współczesnej 

polszczyzny. 

12. Omów sposób funkcjonowania związków frazeologicznych pochodzenia 

biblijnego i mitologicznego w tekstach literackich różnych epok. 

13. Dokonaj analizy neologizmów i frazeologizmów obecnych w gwarze 

uczniowskiej. Wskaż źródła ich pochodzenia oraz sposoby tworzenia. 



14. Omów na wybranych przykładach funkcje kolokwializmów w poezji XX wieku 

(od Tuwima do Wojaczka). 

15. Magia w języku: nazwy osób uprawiających magię, nazwy praktyk magicznych i 

typów wypowiedzi używanych w celach magicznych, zaklęcia – etymologia i 

budowa słowotwórcza nazw. Omów na wybranych przykładach. 

16. Tak mówią znani Polacy. Charakterystyka języka 2 -3 przedstawicieli świata 

polityki, kultury lub sportu. Dokonaj analizy na podstawie zgromadzonego 

materiału ( teksty prasowe i / lub nagrania. 

17. Analiza językowa i kulturowa przysłów polskich ( na przykładzie przysłów o 

określonej tematyce). 

18. Wpływ literatury na współczesną frazeologię polską. Analizując zgromadzony 

materiał, scharakteryzuj funkcję skrzydlatych słów w tekstach mówionych i 

pisanych. 

19. Język Twoich rówieśników – scharakteryzuj na podstawie analizy zgromadzonego 

materiału językowego. 

20. Sztuka przekonywania a manipulacja językowa – porównaj sposoby wykorzystania 

środków językowych we współczesnych polskich tekstach propagandowych. 

21. Analizując zgromadzony materiał językowy, scharakteryzuj zapożyczenia we 

współczesnym języku polskim. Oceń ich celowość. 

22. Przysłowia i aforyzmy (sentencje) w utworach literackich; ich rola w tekście. 

Omów na wybranych przykładach. 

23. Neologizmy w utworach wybranych pisarzy np. C. K. Norwida, B. Lesmiana, S. I. 

Witkiewicza. Przedstaw i omów funkcje w utworach. 

24. Scharakteryzuj język wybranego bohatera z utworów Henryka Sienkiewicza. 

 

 

Tematy zapisane kursywą zaczerpnięte z Informatora maturalnego lub ze źródła OKE Poznań 

 

 

 

                                                                          opracowała: 

                                                                  Henryka Domozych 

 

 

 


