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142. Apokryf w literaturze dawnej i współczesnej. Przedstaw na wybranych przykładach. 
143. Późna twórczość J.Słowackiegi i A.Mickiewicza jako zapis wewnętrznych doświadczeń 

.omów zagadnienie na wybranych tekstach. 
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literackich. 
145. „Czułość serca”. Na wybranych przykładach zaprezentuj różnorodność liryki miłosnej. 
146. Dom, z którego się odchodzi i do którego się powraca. Przedstaw różne wizje domu i 

oceń jego wartość w życiu wybranych bohaterów literackich. 
 
 

ZWIĄZKI  LITERATURY  Z  INNYMI  DZIEDZINAMI  SZTUKI 
147. Nieprzeciętne jednostki i ich kodeks moralny. Omów zagadnienie na przykładach z 

literatury i filmu. 
148. Symbolika stroju w literaturze i sztuce. Przedstaw zagadnienie na wybranych 

przykładach. 
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150. Człowiek i jego psychika. Na wybranych przykładach bohaterów literackich i  
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przykładach literackich i filmowych. 
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przykładach. 
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wybranych przykładach. 
157. Japońskie adaptacje europejskich dzieł literatury. Omów na wybranych przykładach. 
158. Istota egzystencjalizmu ujęta w duchu poglądów F.Nietzschego. Zanalizuj zjawisko na 

podstawie wybranych utworów. 
159. Omów muzyczne inspiracje w literaturze. Wybierz przykłady z różnych epok. 
160. Różnorodność emocji w muzyce. Omów zagadnienie, analizując środki artystycznego 

wyrazu wybranych utworów. 
161. Związki literatury z muzyką. W jaki sposób twórcy wykorzystywali temat muzyki w 

swoich utworach? Omów problem na podstawie wybranych utworów literackich 
romantyzmu. 

162. Niecodzienne lekcje teatralne. Przedstaw zagadnienie, analizując współczesne 
realizacje sceniczne wybranych dzieł W. Szekspira. 

163. Satyryczny obraz rzeczywistości PRL-u w literaturze i filmie. Przedstaw na wybranych 
przykładach. 

164. Różne obrazy społeczeństw. Przedstaw, w jaki sposób zostały ukazane problemy i 
cechy społeczeństwa  na podstawie komiksów i powieści graficznych. 

165. Wizerunek Boga i jego zastępów. Omów zagadnienie na podstawie wybranych 
przykładów z literatury fantasy i filmu. 

166. Motyw drogi krzyżowej (via dolorosa) w kulturze współczesnej. Przedstaw zagadnienia 



w oparciu o wybrane przykłady literackie i inne dzieła kultury. 
167. Personifikacje śmierci. Na podstawie przykładów omów temat, wykorzystując 

literaturę fantasy i inne teksty kultury. 
168. Pojedynek jako temat literacki i filmowy. Omów zagadnienie na wybranych 

przykładach. 
169. Inspiracje antyczne w kulturze. Scharakteryzuj je, analizując wybrane dzieła literackie i 

inne (np. malarskie, rzeźbiarskie, architektoniczne). 
170. Omów sposoby przedstawiania świata i człowieka w literaturze oraz sztuce 

średniowiecznej. 
171. Sens istnienia człowieka wobec nieubłaganego upływu czasu. Przedstaw zagadnienie 

w   oparciu o dzieła literackie i malarstwo. 
172. Na barykady z karabinem i piórem. Wiersze, pieśni i piosenki Polski Walczącej. Omów 

na przykładach. 
173. Różne znaczenia motywu labiryntu we współczesnej sztuce. Omów problem, 

odwołując się do literatury i filmu. 
174. Motyw snu w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach. 
175. Powstanie narodowe jako temat literatury i sztuki. Omów zagadnienie na podstawie 

wybranych dzieł literackich i malarskich. 
176. Przedstaw topos arkadii w literaturze i malarstwie od czasów starożytnych. 
177. Wielkie tematy narodowe w malarstwie i literaturze polskiej. Omów zagadnienie na 

przykładzie wybranej epoki. 
178. Góry jako inspiracja twórców literatury i sztuki. Omów temat na wybranych 

przykładach. 
179. Twórcy nowego teatru. Omów dokonania jednego z nich i porównaj wybrane 

spektakle. 
180. Omów na wybranych przykładach literackich i muzycznych wpływ wojny na ludzką 

psychikę i moralność. 
181. Życie i krajobraz wsi polskiej jako inspiracja ideowa i artystyczna twórczości literackiej 

i plastycznej II poł. XIX wieku. Przedstaw na wybranych przykładach. 
182. Radość życia i cierpienie – dwa źródła i dwa tematy twórczości artystycznej. Odwołaj 

się do wybranych przykładów w literaturze i sztuce. 
183. Dialog twórców literatury z filozofami. Przedstaw problem na wybranych przykładach 

dzieł literatury dawnej lub współczesnej. 
184. Sceny batalistyczne w literaturze, malarstwie różnych epok oraz w filmie. Przedstaw i 

porównaj sposób prezentacji.   
185. Bohater a jego kreacja filmowa/teatralna. Dokonaj porównania, uwzględniając środki 

wyrazu typowe dla literatury i filmu. 
186. Recenzja teatralna dawna i współczesna. Porównaj sposób widzenia, język, styl cechy 

gatunkowe na wybranych przykładach. 
187. Różnorodne ujęcia motywu pożegnania w literaturze i sztuce. Przedstaw na 

wybranych przykładach. 
188. Artystyczne interpretacje historii w literaturze i malarstwie. Omów zagadnienie na 

wybranych przykładach. 
189. Cechy impresjonistycznego postrzegania świata. Określ je na podstawie analizy 

wybranych dzieł literackich i malarskich przełomu XIX i XX w. 
190. Symbol jako środek wyrazu w literaturze i malarstwie. Omów jego funkcje, odwołując 

się do wybranych przykładów. 



191. Motyw śpiewu, tańca i muzyki w literaturze polskiej różnych epok. Omów na 
przykładzie wybranych utworów. 

192. Miłość w okresie wojny i okupacji jako próba przezwyciężenia zła. Omów problem, 
przywołując stosowne dzieła literackie oraz nawiązując do muzyki. 

193. Śmierć odwiecznym tematem literatury i sztuki. Przedstaw obraz śmierci w wybranych 
dziełach różnych epok. 

194. Słynne postacie historyczne w literaturze i malarstwie. Zaprezentuj temat, ukazując na 
dowolnych przykładach różnice i podobieństwa w sposobie przedstawiania. 

195. Przyroda w literaturze i innych rodzajach sztuki. Zanalizuj zagadnienie na wybranych 
przykładach, porównując różne środki ekspresji zastosowane przez artystów. 

196. Inspiracje biblijne we współczesnej literaturze i dziełach malarskich. Rozważ 
zagadnienie w oparciu o wybrane przykłady. 

197. Rola pozajęzykowych środków sztuki teatralnej – zaprezentuj swoje stanowisko, 
poddając analizie wybrane teksty literackie i ich teatralne inscenizacje. 

198. Symbolizm w literaturze i malarstwie Młodej Polski. Omów na wybranych 
przykładach. 

199. Wojna jako romantyczna legenda, wojna jako porażająca prawda. Zaprezentuj różne 
spojrzenia na wojnę w wybranych tekstach kultury (literatura, film, muzyka). 

200. Motyw przyjaźni w literaturze i filmie. Przedstaw temat, odwołując się do wybranych 
przykładów. 

201. Historia Polski w malarstwie Jana Matejki i powieściach Henryka Sienkiewicza. 
Przedstaw zagadnienie w oparciu o wybrane obrazy i powieści. 

202. Jaki obraz świata i człowieka przedstawia średniowieczna sztuka i literatura? 
Przedstaw temat w oparciu o wybrane przykłady. 

203. Wizerunki Matki Boskiej w literaturze i malarstwie średniowiecza. Omów zagadnienie, 
odwołując się do wybranych przykładów. 

204. Mater dolorosa – topos cierpiącej matki w literaturze i sztuce. Zaprezentuj w oparciu 
o wybrane przykłady z literatury i sztuki. 

205. Udane i nieudane adaptacje filmowe dzieł literatury polskiej. Dokonaj wyboru i oceny 
pod kątem tematu. 

206. Związki literatury i sztuk pięknych w okresie Młodej Polski. Zaprezentuj temat w 
oparciu o wybrane dzieła z literatury i sztuk pięknych. 

207. Wiersze poetów polskich wykorzystywane w muzyce współczesnej- omów na 
wybranych przykładach. 

208. Różne sposoby realizacji motywu Boga w literaturze, sztuce i filmie. Odwołaj się do 
wybranych przykładów. 

209. Filmowe adaptacje dzieł literatury polskiej w dorobku Andrzeja Wajdy. Porównaj 
wybrane dzieła filmowe tego reżysera z pierwowzorami literackimi i wskaż specyficzne 
cechy jego warsztatu filmowego. 

210. Bogactwo formy wypowiedzi artystycznej. Motyw czterech pór roku w sztuce 
barokowej ze szczególnym uwzględnieniem poezji i muzyki. 

211. Fascynacje Tatrami i góralszczyzną w literaturze i sztuce Młodej Polski. Przedstaw 
temat na wybranych    przykładach. 

212. Różne aspekty cierpienia na przestrzeni wieków. Odwołaj się do dzieł sztuki i dzieł 
literackich. 

213. Miedzy teorią  a  praktyką literacką. Omów realizację Teorii Czystej Formy Witkacego 
w jego dziełach  literackich i malarskich. 



214. Sztuka wobec niewyrażalnego. Symbol jako środek wyrazu w literaturze i malarstwie - 
przedstaw jego funkcje na kilku wybranych przykładach. 

215. Polski emigrant romantyczny. Omów na podstawie twórczości A.Mickiewicza, 
J.Słowackiego i F.Chopina. 

216. Muzyka, muzyczność i muzycy w wybranych dziełach literackich różnych epok. 
Prześledź to zjawisko i sposób jego prezentacji. 

217. Obecność motywów arturiańskich, toposów, legend, baśni średniowiecznych we 
współczesnej literaturze i filmie. Zinterpretuj w oparciu o wybrane utwory. 

218. Literackie i malarskie wizje ogrodu. Omów zagadnienie odwołując się do wybranych 
dzieł. 

219. Portret ojca w literaturze i sztuce. Przedstaw sposoby kreowania portretów  
i ich funkcje. 

220. Motyw tańca w literaturze i sztuce różnych epok. Omów na wybranych przykładach. 
221. Piękno i szpetota kobiecego ciała w wybranych tekstach kultury. Zanalizuj wybrane 

przykłady w literaturze i sztuce. 
222. Prowokacja artystyczna i jej cel. Przedstaw zagadnienie analizując dzieła z literatury i 

sztuki wybranych epok. 
223. Hagiografia piórem i pędzlem malowana. Zanalizuj zjawisko na wybranych 

przykładach. 
224. Uprzedmiotowienie człowieka jako problem w literaturze i sztuce (np.: Tadeusz 

Kantor, Andrzej Wróblewski, Tadeusz Różewicz). Omów i zinterpretuj zjawisko na 
wybranych przykładach literackich i filmowych. 

225. Holocaust w literaturze i filmie. Omów temat, wykorzystując odpowiednie przykłady 
literackie i filmowe. 

 
 

JĘZYK 
226. Scharakteryzuj język wybranych bohaterów literackich. Uwzględnij cechy ujawniające 

ich przynależność środowiskową. 
227. Omów i oceń zjawisko zapożyczeń z języka angielskiego we współczesnej polszczyźnie 

(media, język potoczny). 
228. Błędy językowe szczególnie często występujące w wypowiedziach Twoich kolegów. 

Omów problem, analizując zgromadzone przykłady języka swoich rówieśników. Wyraź 
swój sąd. 

229. Omów na wybranych utworach z różnych epok funkcję aluzji literackiej jako 
świadomego umieszczenia tekstu w polu tradycji literackiej. 

230. Dokonując analizy wysłuchanych (radio, telewizja) przemówień, omów zgromadzone 
przykłady ozdobności charakterystycznych dla stylu retorycznego. 

231. Najbardziej charakterystyczne cechy gwarowe regionu, w którym mieszkasz. Omów 
zagadnienie na przykładzie zebranego materiału językowego. 

232. Tak mówią bohaterowie literaccy. Omów język wybranych postaci ze szczególnym 
uwzględnieniem cech ujawniających ich przynależność środowiskową i charakter. 

233. Sztuka przemawiania. Omów zagadnienie na przykładach wybranych tekstów 
literackich renesansu, baroku i oświecenia. 

234. Scharakteryzuj na wybranych przykładach różne środki wyrażania emocji w literaturze 
różnych epok. 

235. Tendencje widoczne we współczesnej polszczyźnie – omów zagadnienie na podstawie 



zebranego materiału. 
236. Język wilamowski na Śląsku. Omów zagadnienie, posługując się zebranym materiałem. 
237. Magia słów modnych. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach z polszczyzny 

dawnej i współczesnej. 
238. Lingwistyczne zabawy językiem. Dokonaj analizy warstwy leksykalnej wybranych 

utworów poezji współczesnej. Wyjaśnij sens i cel eksperymentów językowych. 
239. Stylizacja biblijna w literaturze. Przedstaw jej rodzaje i funkcje na wybranych tekstach 

z różnych epok. 
240. Eksperymenty językowe w literaturze XX wieku – moda czy nieunikniona droga 

rozwoju? Rozważ problem na podstawie wybranych utworów literatury współczesnej. 
241. Zwroty grzecznościowe w języku polskim. Odwołaj się do wybranych utworów 

literackich i dokonaj analizy zgromadzonych przykładów. 
242. Język w radiu i telewizji jako przykład poprawności, ale i błędu językowego. Omów 

zagadnienie, posługując się zebranymi przykładami. 
243. Zapożyczenia z języka włoskiego w polszczyźnie. Dokonaj analizy zgromadzonych 

przykładów. Oceń zjawisko. 
244. Język mówiony a język pisany. Zaprezentuj podobieństwa i różnice w zakresie 

słownictwa frazeologii i składni na wybranych przykładach tekstów literackich i 
nieliterackich. 

245. Scharakteryzuj na podstawie zebranego materiału językowe środki kształtowania 
wypowiedzi swoich rówieśników. Zwróć uwagę na zapożyczenia i słownictwo 
środowiskowe. Wyjaśnij także zasadność takiego doboru środków wyrazu. 

246. Perswazyjne funkcje języka w tekstach reklamowych. Dokonaj analizy zgromadzonych 
przykładów. 

247. Omów zagadnienie frazeologii biblijnej w literaturze a także polszczyźnie potocznej. 
248. Stylizacja językowa w literaturze pięknej. Na wybranych przykładach omów różne jej 

typy. 
249. Poziom stylistyczno – językowy wybranego czasopisma lokalnego. Zanalizuj najczęściej 

pojawiające się typy błędów. 
250. Zapożyczenia we współczesnej polszczyźnie – oceń je, odwołując się do języka 

mediów czy reklamy. 
251. Przedstaw funkcje stylistyczne gwar środowiskowych w literaturze polskiej. 
252. Zaprezentuj rodzaje neologizmów i ich funkcję w twórczości Bolesława Leśmiana. 
253. Na wybranych przykładach literackich przedstaw rodzaje stylizacji językowej. 
254. Przedstaw rodzaje gwar ze szczególnym uwzględnieniem aktualnej gwary 

uczniowskiej. 
255. Staropolski obyczaj na przykładzie wybranych związków frazeologicznych, 

funkcjonujących we współczesnym języku polskim. 
256. Twórcze wykorzystanie stylów funkcjonalnych (np. urzędowego, potocznego) w poezji 

XX wieku. Omów problem na wybranych przykładach. 
257. Dokonaj analizy i przedstaw najważniejsze cechy języka w tekstach o charakterze 

propagandowym. 
258. Różne sposoby indywidualizacji języka poetyckiego. Scharakteryzuj je na wybranych 

przykładach. 
259. Język komiksu i jego rola w kreowaniu obrazu świata przedstawionego w tej formie 

wypowiedzi. Omów zagadnienie na wybranych przykładach. 
260. Scharakteryzuj język prasy młodzieżowej. Dokonaj oceny jego poprawności. 



261. Język jako instrument walki o władzę. Omów temat w oparciu o analizę materiałów 
wyborczych. 

262. Polisemia i homonimia w aforyzmach. Analiza zgromadzonego materiału. 
263. Archaizmy i neologizmy w literaturze. Omów ich budowę i funkcję na przykładzie 

wybranych utworów, np.:  C.K.Norwida, St.I.Witkiewicza,  
264. B. Leśmiana, J.Tuwima, W.Gombrowicza. 
265. Mowa zakochanych w epoce staropolskiej i dziś. Dokonaj analizy  

i porównania wybranych przykładów. 
266. Mowa ezopowa. Zanalizuj figury języka ezopowego w wybranych utworach literackich. 
267. Komizm słowny. Przedstaw sposoby jego realizacji w wybranych utworach różnych 

autorów i epok. 
268. Omów pochodzenie nazw miejscowych Twojego regionu. 
269. Tak jeszcze mówi mój dziadek, a tak mówię ja. Porównaj język tych dwóch pokoleń. 
270. Język nagłówków prasowych. Określ ich funkcję, stylistykę, budowę gramatyczną, itp. 
271. Cechy języka dziennikarzy i komentatorów sportowych. Omów zagadnienie na 

wybranych przykładach. 
272. Język blogów. Posługując się wybranymi przykładami, omów charakterystyczne cechy 

dzienników internetowych. 
273. Wykorzystanie językowych środków ekspresji w tekstach wybranego zespołu 

rockowego. Zanalizuj i oceń odpowiednie przykłady. 
274. Nowomowa, czyli język na usługach propagandy. Na podstawie zgromadzonego 

materiału omów podstawowe mechanizmy manipulacji językowej. 
275. Język i treść wypowiedzi i przemówień polityków. Omów zagadnienie na wybranych 

przykładach. 
 


