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TEMATY PREZENATCJI Z JĘZYKA POLSKIEGO 

I. LITERATURA  

1. Bunt młodych przeciwko tradycji w literaturze dziewiętnastego i dwudziestego wieku. Omów na 

wybranych przykładach. 

2. Dziecko jako bohater literacki. Omów na wybranych przykładach 

3. Funkcje scenerii w literaturze romantycznej, omów analizując wybrane przykłady. 

4. Lekarz jako bohater literacki. Scharakteryzuj różne portrety i omów funkcje tego typu postaci w wybranych 

tekstach prozatorskich. 

5. Mistrzowie i uczniowie wśród twórców literatury. Przedstaw, ujawniające się dziełach, związki między ich 

twórczością. 

6. Motyw dworku szlacheckiego i jego funkcje w literaturze polskiej  XIX i XX wieku. Omów na wybranych 

przykładach. 

7. Motywy dzieciństwa w twórczości dowolnego poety lub prozaika. Zinterpretuj wybrane przykłady. 

8. Motyw podróży w literaturze różnych epok. Omów jego funkcję na przykładzie wybranych utworów. 

9. Omów funkcje ironii w literaturze dawnej i/lub współczesnej. Dokonaj analizy wybranych przykładów. 

10. Omów polską codzienność okupacyjną podczas II wojny światowej na podstawie wybranych tekstów 

literackich.  

11. Odwołując się do wybranych dzieł literackich, omów sposób kreowania portretu Matki-Polki. 

12. Omów przyczyny samotności i rolę tego stanu w życiu bohaterów literackich. Wykorzystaj wybrane utwory. 

13. Początek i koniec świata. Przedstaw temat, odwołując się do wybranych tekstów od antyku do 

współczesności. 

14. Porównaj różne sposoby ukazywania kobiety w literaturze polskiej (na wybranych przykładach). 

15. Portret psychologiczny człowieka w sytuacji zagrożenia. Zinterpretuj wybrane przykłady z literatury 

współczesnej.  

16. Przemiany etosu rycerskiego. Porównaj wybrane przykłady z literatury dawnej i współczesnej.  

17. Rola lektur w kształtowaniu charakterów postaci literackich. Przedstaw na wybranych przykładach. 

18. Różne sposoby pisania o wojnie. Omów zagadnienie, odwołując się do dowolnych utworów 

reprezentujących odmienne gatunki literackie. 

19. Sposoby kreacji postaci artysty w literaturze XIX i XX w. Dokonaj analizy porównawczej wybranych 

utworów. 

20. Sposoby ukazywania Warszawy i jej okolic w literaturze dawnej i/lub współczesnej. Omów na wybranych 

przykładach. 

21. Sposób kreacji postaci inteligentna w literaturze Młodej Polski i dwudziestolecia międzywojennego (lub 

współczesnej). Dokonaj analizy wybranych utworów. 

22. Sztuka epistolarna na przestrzeni epok. Podejmij problem w oparciu o wybrane teksty. 

23. Świat żydowski w oczach pisarza. Przedstaw najbardziej charakterystyczne sposoby ujęcia tego tematu na 

podstawie twórczości wybranego twórcy (lub wybranych twórców). 

24. Wizje zaświatów. Przedstaw sposoby prezentowania motywu na wybranych przykładach z literatury. 

25. Wpływ twórczości romantyków na postawę bohaterów innych epok literackich – zinterpretuj zagadnienie 

na wybranych przykładach. 

II. ZWIĄZKI LITERATURY Z INNYMI DZIEDZINAMI SZTUKI 

1. Ideał piękna w literaturze i sztuce. Przedstaw temat, odwołując się do dwóch wybranych epok. 

2. Jaka będzie nasza przyszłość? Przedstaw, odwołując się do wybranych utworów literackich i dzieł 

filmowych,  różne wizje świata. 

3. Klasycyzm w literaturze i sztuce pozasłownej oświecenia. Zinterpretuj wybrane przykłady. 



4. Koncepcje piękna w literaturze, malarstwie i architekturze. Analiza wybranych dzieł. 

5. Miejsca magiczne. Kraków – miasto wybitnych artystów. Przedstaw zagadnienie, odwołując się do różnych 

dziedzin sztuki i różnych twórców kultury. 

6. Motywy powstańcze w polskiej literaturze i sztuce na przestrzeni dziejów. Omów zagadnienie, odwołując 

się do dowolnych dzieł.  

7. Od „Zielonego Balonika” do kabaretu współczesnego - stare i nowe oblicze polskiego kabaretu. Omów 

zagadnienie odwołując się do wybranych przykładów. 

8. Przedstaw ideał człowieka renesansu i jego odbicie w architekturze, rzeźbie i malarstwie. 

9. Przedstaw sposoby ujmowania tematyki Holocaustu w literaturze polskiej i filmie światowym. 

10. Skandal w literaturze i kulturze. Rozważ sposób jego wykorzystania odwołując się do wybranych tekstów 

kultury. 

11. Skonfrontuj dzieło literackie i jego filmową adaptację. Przedstaw zalety i wady ekranizowania literatury. 

12. Sposoby wykorzystania utworów literackich w grach komputerowych. Omów, dokonując analizy 

porównawczej wybranych przykładów. 

13. Świat mafii we współczesnej literaturze i filmie. Porównaj różne jego ujęcia i oceny, odwołując się do 

wybranych przykładów. 

14. Wiersze o obrazach. Poetyckie spojrzenia na arcydzieła malarstwa. Omów zagadnienie na wybranych 

przykładach. 

15. Zbadaj losy dzieci poddanych doświadczeniu holocaustu ukazane w różnych tekstach kultury. Odwołaj się 

do wybranych przykładów. 

III. JĘZYK 

1. Cele i sposoby wykorzystania języka w Internecie. Omów i oceń wybrane przykłady. 

2. Etykieta językowa różnych czasów i środowisk. Zanalizuj wybrane przykłady literackie i inne. 

3. Funkcje gry językowej w tekście kabaretowym. Rozważ zagadnienie na wybranych przykładach. 

4. Komizm słowny i sposoby jego realizacji w wybranych utworach różnych autorów i epok. Odwołaj się do 

konkretnych przykładów. 

5. Mowa zakochanych dawniej i dziś. Omów zagadnienie na podstawie wybranych przykładów z literatury. 

6. Omów właściwości stylu ulubionego twórcy. Przedstaw na wybranych przykładach. 

7. Perswazyjne funkcje języka na przykładach tekstów propagandowych. Odwołaj się do konkretnych 

przykładów. 

8. Sposoby wyrażania emocji przy pomocy języka. Odwołaj się do wybranych przykładów z języka potocznego 

i literatury. 

9. Zaprezentuj wpływ Biblii  na słownictwo i frazeologię języka polskiego dawniej i dziś (na wybranych 

przykładach). 

10. Związki frazeologiczne we współczesnej reklamie. Dokonaj interpretacji analizowanych przykładów. 

 


