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TEMATY NA USTNY EGZAMIN MATURALNY   
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I. Literatura   
  

1. Motyw wędrówki w literaturze. Przedstaw jego najciekawsze realizacje. Wypowiedź 

zilustruj odpowiednimi przykładami.   

2. Rodzina i dom jako tematy literatury. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.   

3. Twórcza i destrukcyjna siła miłości w życiu człowieka. Omów na wybranych 

przykładach bohaterów literackich.   

4. Literackie pary kochanków. Przedstaw na przykładach wybranych dzieł.   

5. Przemiany bohatera w literaturze. Zanalizuj problem, wykorzystując odpowiednie 

przykłady   

6. Omów problem degradacji człowieczeństwa, odwołując się do wybranych utworów 

literatury obozowo-łagrowej.   

7. Biografia poety romantycznego jako tworzywo literackie. Omów na wybranych 

przykładach.   

8. Inspiracje antyczne w kulturze. Przedstaw wędrówkę wybranych motywów.   

9. Motyw snu i jego funkcje w literaturze różnych epok. Omów na wybranych 

przykładach.   

10. Rozmowy z Bogiem w literaturze. Omów ich formy i znaczenie w wybranych 

utworach.   

11. Rola tytułu i motta w utworze literackim. Omów na wybranych przykładach.  

12. Obraz Warszawy w literaturze XIX i XX wieku. Przedstaw, wykorzystując właściwe 

przykłady.   

13. Walka dobra ze złem. Na podstawie wybranych przykładów przedstaw literackie 

ujęcie tego tematu.   

14. Przedstaw, na wybranych przykładach, sposoby literackiego wykorzystania legend 

ludowych w dziełach różnych epok.   

15. Sposoby wykorzystania motywu tyrtejskiego w literaturze. Przedstaw na wybranych 

przykładach.   

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

awangardowego dramatu XX wieku.   

17. Na wybranych przykładach bohaterów literackich przedstaw różne ujęcia motywu 

buntownika.   

18. Motyw miłości w literaturze. Przedstaw na wybranych przykładach.   

19. Artysta jako bohater literacki. Omów na wybranych przykładach.   

20. Wizerunki Rosjan w literaturze polskiej. Przedstaw na wybranych przykładach.   

21. Przedstaw sposób funkcjonowania motywu śmierci w literaturze różnych epok.  
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22. Różne przedstawienia stworzeń fantastycznych w literaturze. Omów na wybranych 

przykładach.  

23. Samotność jako temat literacki. Omów zagadnienie na wybranych przykładach  z 

literatury pięknej.   

24. Polacy w satyrze i karykaturze literackiej. Przedstaw funkcje i sposoby kreowania 

portretów Polaków.   

25. Motyw pielgrzyma - tułacza w literaturze. Omów temat na wybranych przykładach.  

  

26. Różne obrazy przyrody w literaturze. Omów sposoby ich kreowania i funkcje              

w wybranych utworach.   

27. Mity jako ważne tworzywo literatury. Ukaż to zjawisko, odwołując się do wybranych 

przykładów.   

28. Różne kreacje bohatera tragicznego w  literaturze. Omów na wybranych przykładach.   

29. Mity i legendy jako tworzywo literatury fantasy. Omów zagadnienie odwołując się  do 

wybranych przykładów.   

30. Literackie portrety kobiet. Omów ich typy i funkcje na wybranych przykładach.   

31. Człowiek walczący ze złem. Ukaż problem, charakteryzując wybrane postacie 

literackie z utworów o tematyce związanej z II wojną światową.   

32. Przedstaw różne ujęcia problematyki Holokaustu w literaturze polskiej, odwołując się 

do wybranych utworów.   

33. Bohaterowie polskiej powieści międzywojennej w poszukiwaniu celu i sensu życia.   

34. Jak, gdzie i co jadają bohaterowie literaccy? Przedstaw motyw sztuki kulinarnej              

w tekstach literackich różnych epok.   

35. Motyw matki cierpiącej. Omów temat, analizując wybrane dzieła.   

36. Sposoby kreowania Arkadii w literaturze. Omów na wybranych przykładach.   

37. Wielkie przyjaźnie w literaturze. Omów na wybranych przykładach.  

38. Literackie obrazy miłości do ojczyzny. Omów na przykładzie literatury romantycznej.  

39. Różne ujęcia literackie motywu tańca i jego funkcje. Rozważ zagadnienie odwołując 

się do wybranych przykładów.   

40. Literacki wizerunek ojca. Omów na przykładzie wybranych dzieł.   

41. Nauczyciel i uczeń w literaturze. Przedstaw zagadnienie na podstawie wybranych 

przykładów.   

42. Lokalne społeczności i ich kultura przedstawiona w literaturze polskiej. Omów 

zagadnienie na wybranych przykładach.   

43. Na wybranych przykładach omów różne ujęcia motywu wieży Babel w literaturze.   

44. Literackie wizje szczęścia, ukształtowane w różnych epokach. Rozważ na wybranych 

przykładach.   

45. Przedstaw funkcjonowanie motywu rozstania w wybranych utworach różnych epok.   

46. Polska pieśń narodowa –  jej odmiany, funkcje i związki z dziejami narodu. Przedstaw 

na wybranych przykładach literackich.   

47. Omów rolę postaci komicznych w literaturze na wybranych przykładach.   

48. Sztuka przebaczania w literaturze. Omów jej rolę na wybranych przykładach.   
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49. Motyw maski i przebrania w literaturze. Omów jego funkcje w wybranych utworach 

literackich.   

50. Dom w literaturze. Przedstaw różnorodne sposoby ujęcia tego motywu, odwołując się 

do wybranych przykładów.   

51. Przedstaw motyw zbrodni i kary w wybranych utworach literackich różnych epok.   

52. Na przykładach wybranych utworów przedstaw różne spojrzenia na powstanie 

warszawskie.   

53. Polskie hymny -  utwory o narodzie i jego tożsamości. Przeanalizuj wybrane teksty. 

Przedstaw ich wartość i sposób oddziaływania na zbiorowość.   

54. Rola poezji kobiecej. Przedstaw zagadnienie na przykładzie wybranych tworów.   

55. Obraz człowieka zniewolonego. Scharakteryzuj wizerunek takiego bohatera  na    

przykładach wybranych utworów literatury XX wieku.    

56. Miłość romantyczna. Analizując wybrane utwory epoki romantyzmu, przedstaw jej 

blaski, cienie, tajemnice.   

57. Analizując wybrane utwory, udowodnij uniwersalny charakter tragedii Szekspira.   

58. Co czytali bohaterowie literaccy i jaki był wpływ lektury na ich postępowanie. Omów 

zagadnienie na wybranych przykładach.   

59. Przedstaw rolę groteski w kształtowaniu świata przedstawionego, analizując wybrane 

utwory literackie XX wieku.   

60. Na wybranych przykładach przedstaw różne ujęcia tematyki wojennej w literaturze 

polskiej i obcej.   

61. Omów motyw tęsknoty za ojczyzną w wybranych dziełach literackich.   

62. Bezdomność i jej różne aspekty w literaturze. Omów na przykładzie wybranych   

utworów.   

63. Fascynacja obrzędami ludowymi w literaturze polskiej. Omów to zjawisko         

odwołując się do wybranych przykładów.   

64. Bohater literacki jako wzór do naśladowania dla współczesnego człowieka. Omów  na 

wybranych przykładach.   

65. Motyw vanitas w Biblii i literaturze późniejszych epok. Omów na wybranych 

przykładach.   

66. Duchy, zjawy i upiory w literaturze polskiej i obcej. Wyjaśnij funkcję jaka pełnią  w 

kształtowaniu świata przedstawionego w wybranych utworach.    

67. Portret inteligenta w literaturze. Omów na podstawie wybranych dzieł.   

68. Motyw życia i świata jako teatru. Rozważ zagadnienie, odwołując się do wybranych 

przykładów.   

69. Wizerunek władcy w literaturze. Omów temat na podstawie wybranych utworów.  

70. Choroba jako jedno z ludzkich doświadczeń. Zanalizuj temat na podstawie wybranej 

literatury.  

71. Motyw drzewa i jego funkcje w literaturze. Omów na wybranych przykładach.  

72. Żydzi wśród Polaków. Przedstaw na wybranych przykładach z literatury polskiej 

najczęstsze wizerunki postaci Żyda.   

73. Kobieta  - błogosławieństwo czy przekleństwo mężczyzny? Przedstaw wpływ kobiet 

na postępowanie mężczyzn odwołując się do wybranych utworów różnych epok.  
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II. ZWIĄZKI LITERATURY Z INNYMI DZIEDZINAMI SZTUKI   
  

1. Różne kanony urody w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach.   

2. Na wybranych przykładach przedstaw sposoby i funkcje kreowania postaci rycerza  w 

literaturze i innych dziedzinach sztuki.   

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

twoim zdaniem, przykłady zastosowania. Scharakteryzuj kryteria oceny, którymi się 

posłużyłeś, wybierając materiał do prezentacji.   

4. Omów sposoby ujęcia i funkcje motywu lotu Ikara w wybranych tekstach kultury.   

5. Obraz zaświatów w literaturze i sztuce. Omów na przykładzie wybranych tekstów 

literatury.   

6. Funkcjonowanie motywu drogi w literaturze i sztuce. Omów na wybranych 

przykładach.   

7. Obraz śmierci w literaturze i sztuce. Zaprezentuj jej przedstawienia w różnych 

epokach.   

8. Teatr antyczny i szekspirowski. Na wybranych przykładach dokonaj analizy 

porównawczej.   

9. Inspiracje antyczne w kulturze. Przedstaw i porównaj wędrówkę wybranego motywu.   

10. Artystyczne inspiracje historii w literaturze i malarstwie - Henryk Sienkiewicz i Jan 

Matejko. Analiza porównawcza dzieł.   

11. Dialog twórców literatury z filozofami. Przedstaw problem na wybranych przykładach 

dzieł literatury dawnej lub współczesnej.   

12. Przedstaw najciekawsze realizacje motywu pojedynku w literaturze sztuce.   

13. Topos miasta w literaturze i innych tekstach kultury. Analiza wybranych dzieł .  

   

14. Wizerunek kobiety w literaturze  sztuce. Przedstaw na wybranych przykładach.   

15. Powstania narodowe jako temat literatury i sztuki. Omów na przykładzie wybranych 

dzieł literackich i malarskich.   

16. Motyw rewolucji jako temat literatury i sztuki. Analiza wybranych dzieł.   

17. Symbolika stroju. Omów,  analizując wybrane dzieła literackie i inne np. malarskie, 

rzeźbiarskie, filmowe, teatralne.   

18. Różne ujęcia pejzażu w dziełach poetyckich i plastycznych. Przedstaw zagadnienie 

odwołując się do wybranych przykładów.  

19. Różne ujęcia Sądu Ostatecznego w literaturze i sztuce. Odwołaj się do wybranych 

przykładów.   

20. Omów impresjonizm jako nurt w malarstwie.  Przedstaw jego wpływ na literaturę 

polską.   

21. Tematyka żydowska w kulturze. Swoją wypowiedź zilustruj odpowiednimi 

przykładami tekstów kultury.   



S t r o n a | 5  

  

  

22. Motyw Fausta w literaturze, muzyce i malarstwie. Odwołaj się do wybranych tekstów 

kultury.   

23. Różne ujęcia anioła w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach.   

24. Dziecko istota bezbronna czy mały buntownik? Przedstaw problem na wybranych 

przykładach tekstów kultury.   

25. Góry jako źródło inspiracji artystycznej. Omów na przykładzie wybranych tekstów 

kultury.   

26. Wizerunek Boga w literaturze i sztuce różnych epok. Omów na wybranych 

przykładach.   

27. Rola muzyki w popularyzowaniu poezji. Omów na wybranych przykładach.   

28. Obraz macierzyństwa w literaturze i sztuce różnych epok. Omów na wybranych 

przykładach.   

29. Cechy stylu literatury, malarstwa i architektury barokowej. Omów na wybranych 

przykładach.   

30. Eros i Afrodyta-estetyka miłości. Przedstaw ciekawe - Twoim zdaniem - realizacje 

motywów miłości w literaturze i sztuce.  

31. Odwołując się do wybranych przykładów literackich i  filmowych, przedstaw relacje 

między rodzicami a dziećmi.   

32. Motywy mitologiczne w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach.   

33. Różne ujęcia ogrodu w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach.   

34. Różne sposoby kreowania obrazu wsi w literaturze i sztuce. Odwołaj się  do 

wybranych przykładów.   

35. Na podstawie wybranych przykładów, omów funkcjonowanie motywu grozy  w 

literaturze i sztuce.   

36. Ruiny, groby, opustoszałe zamki. Omów motyw przemijania w literaturze i sztuce 

XIX wieku.   

37. Plastyka i literatura wobec okrucieństwa wojny. Omów zagadnienie na wybranych 

przykładach.   

38. Adaptacje filmowe Andrzeja Wajdy wobec tekstów literackich. Omów na wybranych 

przykładach.   

39. Historia jako temat lub pretekst w literaturze i malarstwie. Omów na podstawie 

wybranych przykładów.   

40. Różne ujęcia motywu Arkadii w wybranych dziełach literackich i malarskich.   

41. Motyw podróży w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach.     

42. Motyw cierpienia w literaturze i sztuce. Omów zagadnienie na wybranych 

przykładach.    

43. Wizja zaświatów w literaturze, malarstwie i filmie. Omów na wybranych przykładach.  

  

  

  

III. JĘZYK   
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1. Porównaj sposoby wykorzystania języka mówionego jako tworzywa literatury  na 

przykładzie twórczości wybranych poetów współczesnych.   

2. Scharakteryzuj język wybranych bohaterów literackich. Uwzględnij cechy ujawniające 

ich przynależność środowiskową i charakter.   

3. Na podstawie wybranych fragmentów dzieł literackich romantyzmu określ 

charakterystyczne cechy języka i stylu epoki.   

4. Oceń poprawność językową wypowiedzi komentatorów sportowych. Scharakteryzuj 

kryteria, którymi się posłużyłeś.   

5. Języki i styl dzieła epickiego. Zanalizuj na wybranym przykładzie.   

6. Zanalizuj język epistolografii na wybranych przykładach różnych epok.   

7. Omów rolę neologizmów w literaturze na wybranych przykładach.   

8. Na wybranych przykładach scharakteryzuj język czasopism młodzieżowych.   

9. Język prasy i telewizji. Omów różne odmiany stylu publicystycznego.   

10. Rola metafory w poezji. Omów na wybranych przykładach literatury współczesnej.   

11. Pochodzenie imion i nazwisk. Omów na przykładach.   

12. Proces zamierania archaizmów w systemie języka polskiego. Omów na wybranych 

przykładach.   

13. Cechy słownictwa staropolskiego. Omów na dowolnych przykładach.   

14. Archaizmy i ich rola w literaturze polskiej. Omów na wybranych przykładach.   

15. Frazeologia mitologiczna i biblijna w języku współczesnym. Omów na przykładach.   

16. Stylizacje gwarowe w literaturze różnych epok. Omów na wybranych przykładach.   

17. Cechy stylu barokowego w literaturze polskiej tego okresu. Rozwiń temat w oparciu              

wybrane utwory.   

18. Język w służbie państwa totalitarnego. Przedstaw problem na wybranych przykładach.   

19. Wpływ zapożyczeń na rozwój współczesnego języka polskiego. Omów zagadnienie  na 

podstawie zebranego materiału.  

20. Język reklam. Omów na dowolnych przykładach.   

21. Teksty piosenek zespołów młodzieżowych jako próba opisania rzeczywistości. Omów 

na podstawie wybranych przykładów.   

22. Język jako instrument walki o władzę. Zanalizuj wybrane materiały wyborcze, wskaż 

zastosowane w nich środki językowe i określ ich funkcje.   

23. Język, styl, tematyka współczesnej młodzieżowej twórczości muzycznej. Omów na 

wybranych przykładach.   

24. Poprawność językowa wypowiedzi znanych polityków. Scharakteryzuj kryteria, 

którymi się posłużyłeś.  


