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Tematy prezentacji maturalnych w roku szkolnym 

2013/2014 
 

Nr 

tematu 
 

LITERATURA 
Temat 

1.  Człowiek uwięziony. Omów funkcjonowanie takiej kreacji w literaturze. 

2.  Jaka jest rola motywów wizyjnych i onirycznych w literaturze?
 
Omów  

na wybranych przykładach znanych Ci dzieł literackich. 

3.  Jaką rolę może pełnić parafraza? Omów na podstawie kilku wybranych przykładów 

tekstów literackich.. 

4.  Kariera i karierowicze. Omów funkcjonowanie tego wątku w wybranych utworach 

literackich. 

5.  Literackie moralitety. Omów funkcjonowanie gatunku na wybranych przykładach. 

6.  Literatura po roku 1945 jako wyraz problemów społeczno - politycznych swoich 

czasów. Omów na dowolnie wybranych przykładach. 

7.  Małe ojczyzny. Omów funkcjonowanie tego motywu w wybranych dziełach 

literackich. 

8.  Na wybranych przykładach omów funkcjonowanie motywu czarnoleskiego  

w literaturze polskiej. 

9.  Na wybranych przykładach przedstaw różne role literackich kreacji błazna. 

10.  Omów funkcję atrybutów i rekwizytów jako sposobu charakteryzowania bohaterów 

literackich (w wybranych utworach). 

11.  Omów funkcję literackich kreacji bohaterów pogrążonych w modlitwie. Odwołaj 

się do wybranych utworów. 

12.  Omów funkcję motywu wyobcowania w  wybranych dziełach literackich. 

13.  Omów funkcję nazwisk znaczących w literaturze na wybranych przykładach. 

14.  Omów funkcjonowanie ironii w wybranych dziełach literackich.  

15.  Omów funkcjonowanie motywów amor sacer i amor vulgaris w wybranych 

utworach literackich. 

16.  Omów funkcjonowanie motywu dojrzewania i dorastania w wybranych dziełach 

literackich. 

17.  Omów funkcjonowanie motywu maski w dowolnie wybranych dziełach literackich. 

18.  Omów funkcjonowanie motywu sumienia w literaturze, odwołując się  

do wybranych  dzieł z różnych epok. 

19.  Omów funkcjonowanie motywu virtus w wybranych dziełach literackich kilku 

epok. 

20.  Omów funkcjonowanie zasady mimesis w wybranych utworach literackich. 

21.  Omów rolę artysty w społeczeństwie na podstawie wybranych utworów literackich. 

22.  Omów rolę miejsca wydarzeń w dowolnie wybranych dziełach literackich. 

23.  Omów rolę motywu opętania – obsesji w wybranych utworach literackich. 

24.  Omów rolę topiki baśniowej w kilku wybranych dziełach literackich. 
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25.  Omów rolę wieszcza, wizjonera, profety na podstawie wybranych utworów 

literackich. 

26.  Omów sposoby kreowania literackich wizerunków osób duchownych.  

27.  Omów sposoby kreowania wizerunków mniejszości narodowych w wybranych 

tekstach literackich kilku epok. 

28.  Omów sposoby ukazywania młodzieży w wybranych utworach literackich. 

29.  Omów sposoby wyrażania różnych namiętności w dziełach literackich wybranych 

epok. 

30.  Omów symbolikę wybranych żywiołów w znanych Ci utworach literackich. 

31.  Opierając się na wybranych przykładach, omów funkcję alegorii w literaturze. 

32.  Parabola jako sposób mówienia o współczesności. Omów na wybranych 

przykładach. 

33.  Przedstaw funkcjonowanie motywu bólu w  wybranych dziełach literackich. 

34.  Przedstaw funkcjonowanie motywu przemijania w dowolnie wybranych dziełach 

literackich. 

35.  Przedstaw funkcjonowanie motywu starości w literaturze. 

36.  Przedstaw i omów rolę motywu ucieczki w literaturze. 

37.  Przedstaw na wybranych przykładach literackich rolę pielgrzyma. 

38.  Przedstaw rolę aforyzmu, dedykacji i motta, odwołując się do wybranych tekstów 

literackich. 

39.  Przedstaw rolę języka ezopowego w literaturze polskiej różnych epok. 

40.  Przedstaw różnorodność kreacji narratora w literaturze - wykorzystując wybrane 

utwory. 

41.  Przedstaw satyrę i karykaturę jako sposoby charakteryzowania wybranych 

bohaterów literackich. 

42.  Sacrum i profanum w literaturze. Omów funkcjonowanie tych pojęć w wybranych 

dziełach. 

43.  Tytuł jako znak w literaturze różnych epok. Omów jego funkcję na wybranych 

przykładach. 

44.  Zinterpretuj funkcję motywów barokowych we współczesnej poezji. 

45.  Życie jako teatr. Omów funkcjonowanie tego motywu w literaturze różnych epok. 
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Nr  

tematu 

 

JĘZYK 
Temat 

1.  Cechy języka współczesnej prasy młodzieżowej. Prześledź zjawisko, odwołując się 

do wybranych przykładów. 

2.  Dokonaj analizy językowej przysłów polskich o wybranej przez siebie tematyce. 

3.  Dokonaj analizy językowej wybranych programów radiowych i telewizyjnych. 

4.  Dokonaj analizy mechanizmu powszechnie  występujących błędów językowych, 

wykorzystując własne obserwacje i materiały zebrane ze środków masowego 

przekazu. 

5.  Ekspresywizmy i ich rola w tekstach poetyckich. Omów zagadnienie, odwołując się 

do utworów z różnych epok literackich. 

6.  Język prasy regionalnej. Dokonaj analizy poprawności i kultury słowa. 

7.  Na podstawie zebranego materiału dokonaj analizy językowej gwary uczniowskiej 

lub innej gwary środowiskowej. 

8.  Na wybranych przykładach literatury lagrowej i obozowej dokonaj analizy cech 

języka obozowego. 

9.  Oceń zasadność zapożyczeń we współczesnym języku polskim, posługując się 

odpowiednimi przykładami. 

10.  Od posłańca do e-maila. Na wybranych przykładach omów stylistykę listów 

różnych epok. 

11.  Omów cechy języka dziecięcego, wykorzystując zebrany przez siebie  materiał. 

12.  Omów frazeologizmy we współczesnej polszczyźnie jako zapis uprzedzeń   

i stereotypów. 

13.  Omów funkcję frazeologizmów w wybranych tekstach literackich i w języku 

potocznym. 

14.  Omów funkcję ironii w dowolnie wybranych tekstach kabaretowych PRL-u. 

15.  Omów funkcję kolokwializmów w wybranych tekstach kultury wysokiej i masowej. 

16.  Omów funkcję neologizmów języku literatury współczesnej. 

17.  Omów funkcję stylizacji gwarowej na przykładach wybranych tekstów literackich. 

18.  Omów funkcjonowanie języka propagandy politycznej na wybranych przykładach 

tekstów literackich i publicystycznych XX wieku. 

19.  Omów funkcjonowanie stylu retorycznego na wybranych przykładach literackich. 

20.  Omów indywidualizację języka jako sposób kreowania bohaterów literackich 

różnych epok. 

21.  Omów literackie sposoby wyrażania uczuć religijnych. 

22.  Omów mechanizm najczęściej popełnianych błędów językowych na podstawie 

zebranego przez siebie materiału. 

23.  Omów rolę aluzji do znanych utworów literackich w tekstach współczesnych 

piosenek. 

24.  Omów różne sposoby archaizowania tekstu w wybranych utworach.. 

25.  Omów specyfikę języka różnych grup zawodowych, posługując się zebranym  

przez siebie materiałem. 
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26.  Omów specyfikę języka sprawozdawców sportowych na podstawie zgromadzonego 

przez siebie materiału. 

27.  Omów sposób tworzenia nazw współczesnych firm (na zebranych przez siebie 

przykładach). 

28.  Omów stylistykę ogłoszeń prasowych na wybranych przez siebie przykładach. 

29.  Omów środki rytmizacji i umuzycznienia tekstu pisanego na przykładach utworów 

poetyckich (lub prozy poetyckiej) różnych autorów. 

30.  Przeanalizuj funkcję impresywną w języku reklam radia i telewizji. 

31.  Przedstaw funkcjonowanie języka Internetu w mowie potocznej, posługując się 

wybranymi przykładami. 

32.  Przedstaw funkcjonowanie stylu gawędziarskiego na podstawie wybranych tekstów 

literackich lub ich fragmentów. 

33.  Przedstaw pochodzenie i budowę gramatyczną wybranych nazw miejscowych 

Twojej okolicy. 

34.  Przedstaw rolę eufemizmów we współczesnym języku mówionym. 

35.  Przedstaw różne sposoby funkcjonowania komizmu słownego w literaturze. 

36.  Przedstaw stylistykę życzeń świątecznych, odwołując się do zebranego przez siebie 

materiału. 

37.  Wyjaśnij rolę nowomowy w wybranych przez siebie tekstach. 

38.  Wyjaśnij znaczenie i omów funkcję archaizmów w najpopularniejszych modlitwach 

polskich. 

39.  Zanalizuj na wybranych przykładach cechy języka e’maili, smsów i czatów. 

40.  Zapożyczenia językowe we współczesnej polszczyźnie. Omów zagadnienie  

na wybranych przykładach. 

41.  Zaprezentuj rolę stylu homeryckiego w wybranych tekstach literackich. 
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Nr  

tematu 

 

ZWIĄZKI LITERATURY Z INNYMI DZIEDZINAMI SZTUKI 

Temat 

a.  Analizując wybrane przykłady dzieł literackich, malarskich i filmowych zaprezentuj 

funkcję poetyki impresjonizmu. 

2.  Bohater na granicy jawy i snu. Omów takie wizerunki postaci w wybranych dziełach 

literatury, filmu, malarstwa. 

3.  Bohaterowie indywidualiści, oryginały, dziwacy. Omów ich rolę w wybranych dziełach 

sztuki. 

4.  Codzienność jako temat literacki i malarski. Omów zagadnienie, przywołując 

odpowiednie dzieła. 

5.  Czemu może służyć motyw labiryntu? Wyjaśnij, analizując wybrane dzieła kulturowe. 

6.  Czemu służą efekty specjalne w filmie? Omów na wybranych przykładach. 

7.  Historia jako inspiracja dzieł kultury. Omów w oparciu o literaturę i sztukę, odwołując 

się do wybranych przykładów. 

8.  Jaką rolę może pełnić parafraza? Omów na podstawie kilku wybranych przykładów 

tekstów kulturowych. 

9.  Jaką rolę porom dnia i nocy przypisywali twórcy dzieł sztuki? Omów na wybranych 

przykładach. 

10.  Kicz w literaturze pięknej i kulturze masowej. Omów na wybranych przykładach. 

11.  Kresy w literaturze, filmie, malarstwie. Omów – na wybranych przykładach – 

funkcjonowanie tego motywu . 

12.  Las i jego przestrzeń w dziełach sztuki. Omów rolę tego motywu na podstawie 

wybranych tekstów kultury. 

13.  Literackie i filmowe moralitety. Na podstawie przynajmniej 5 z nich omów sposób 

przekazywania ponadczasowych wartości. 

14.  Miasto – synonim cywilizacji i postępu czy obszar zepsucia i degeneracji? Rozważ  

na przykładzie wybranych utworów z różnych dziedzin sztuki. 

15.  Mogiły, ruiny, opustoszałe zamki... Omów rolę znaków przemijania w literaturze 

i innych dziedzinach sztuki. 

16.  Motyw lustra – odbicia – zwierciadła. Omów jego funkcję wybranych tekstach 

kulturowych. 

17.  Na wybranych przykładach z literatury i sztuki zaprezentuj rolę natury jako bohatera 

różnych dzieł. 

18.  Na wybranych przykładach z różnych dziedzin sztuki omów funkcję zjawiska 

retrospekcji. 

19.  Omów adaptacje filmowe wybranych dramatów Szekspira. 

20.  Omów ewolucję antyestetyzmów, odwołując się do wybranych dziełach różnych 

dziedzin sztuki. 

21.  Omów funkcje alegorii w wybranych tekstach kulturowych. 

22.  Omów funkcję cytatów malarskich w twórczości Jacka Kaczmarskiego. 

23.  Omów funkcję motywu ars moriendi w wybranych dziełach sztuki różnych epok. 

24.  Omów funkcję motywu pór roku w wybranych dziełach literatury i sztuki. 
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25.  Omów funkcję postaci męczenników w literaturze i sztuce. 

26.  Omów funkcję różnorodnego ujęcia motywu podróży w literaturze i sztuce. 

27.  Omów funkcjonowanie etosu braterstwa w wybranych dziełach kultury. 

28.  Omów funkcjonowanie etosu rycerskiego w ujęciu poważnym i prześmiewczym  

w tekstach literackich i innych dziełach sztuki różnych epok. 

29.  Omów funkcjonowanie groteski w wybranych tekstach kultury. 

30.  Omów funkcjonowanie kategorii katharsis w utworach reprezentujących różne dziedziny 

sztuk. 

31.  Omów funkcjonowanie motywów marynistycznych w różnych dziedzinach sztuki. 

32.  Omów funkcjonowanie motywów onirycznych w różnych dziedzinach sztuki. 

33.  Omów funkcjonowanie motywów romantycznych we współczesnej sztuce. 

34.  Omów funkcjonowanie motywów utopii i antyutopii w różnych dziedzinach sztuki. 

35.  Omów funkcjonowanie motywu dworów i dworków w wybranych dziełach sztuki. 

36.  Omów funkcjonowanie motywu nocy w literaturze i innych dziedzinach sztuki. 

37.  Omów funkcjonowanie motywu ogrodu w wybranych dziełach sztuki. 

38.  Omów funkcjonowanie motywu szkoły w wybranych dziełach literatury i innych 

dziedzin sztuki. 

39.  Omów funkcjonowanie motywu wody (rzeki, strumienia, morza...) w literaturze  

i sztuce. 

40.  Omów kabaret jako gatunek, wykorzystując różne teksty kultury. 

41.  Omów kontrast jako środek wyrazu w wybranych tekstach kultury. 

42.  Omów problemy adaptacji na podstawie dowolnie wybranych utworów  

(np. filmowych adaptacji literatury pięknej ). 

43.  Omów rolę koloru w wybranych dziełach literackich, malarskich i filmowych. 

44.  Omów rolę komizmu jako sposobu prezentowania bohaterów w wybranych utworach 

literatury i innych dziełach sztuki. 

45.  Omów rolę ludowości w  wybranych tekstach kultury. 

46.  Omów rolę motywu danse macabre, odwołując się do literatury i innych dziedzin sztuki 

(np. malarstwa, filmu). 

47.  Omów rolę motywu katabasis w wybranych dziełach sztuki. 

48.  Omów rolę motywu książki w wybranych dziełach sztuki. 

49.  Omów rolę motywu twarzy i maski w literaturze i sztuce. 

50.  Omów rolę poetyki naturalizmu w wybranych tekstach kultury. 

51.  Omów rolę postaci dziecka w wybranych dziełach sztuki. 

52.  Omów rolę roślin wybranych tekstach kulturowych. 

53.  Omów rolę symboliki zwierzęcej w wybranych tekstach kulturowych. 

54.  Omów rolę symbolu jako środka wyrazu w rozmaitych dziedzinach sztuki. 

55.  Omów rolę zakończenia otwartego w wybranych dziełach literackich i filmowych. 

56.  Omów rolę zjawisk nadprzyrodzonych w literaturze i filmie. 
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57.  Omów różne sposoby ukazywania Boga w wybranych dziełach sztuki. 

58.  Omów specyfikę filmu drogi (na wybranych przykładach) jako sposobu mówienia  

o ważnych problemach. 

59.  Omów specyfikę musicalu jako gatunku łączącego tekst i muzykę. Odwołaj się  

do wybranych przykładów. 

60.  Omów sposoby przedstawiania obrazu bliskiego Ci regionu w wybranych tekstach 

kulturowych: literaturze, malarstwie, filmie... 

61.  Omów sposoby ukazywania małżeństw w wybranych dziełach sztuki. 

62.  Omów sposoby ukazywania narodu wybranego w literaturze i innych dziedzinach sztuki. 

63.  Omów sposoby ukazywania postaci biblijnych w wybranych tekstach kulturowych. 

64.  Omów symbolikę światła, opierając się na wybranych dziełach literatury i sztuki. 

65.  Porównaj stylistykę horroru i thrillera, odwołując się do wybranych dzieł literackich  

i filmowych. 

66.  Posługując się dowolnie wybranymi przykładami omów związek budowy  

z problematyką i charakterem serialu telewizyjnego. 

  

67.  Posługując się dowolnymi przykładami, omów symbolikę liczb w różnorodnych tekstach 

kultury. 

68.  Posługując się wybranymi przykładami, omów funkcjonowanie motywu Edenu  

w literaturze i innych dziedzinach sztuki. 

69.  Postacie sąsiadów w dziełach sztuki. Omów ich funkcjonowanie  

na podstawie wybranych tekstów kultury. 

70.  Powstanie w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Omów sposoby ukazywania 

wybranego zrywu narodowego. 

71.  Przedstaw cechy gatunku science-fiction, odwołując się do wybranych dzieł literatury  

i innych dziedzin sztuki. 

72.  Przedstaw cytaty z malarstwa i ich rolę w wybranych dziełach literackich 

i filmowych. 

73.  Przedstaw funkcję bohatera – emigranta, wykorzystując wybrane utwory literatury  

i innych dzieł sztuki. 

74.  Przedstaw funkcjonowanie motywu Thanatosa w literaturze i sztuce. 

75.  Przedstaw rolę  potworów jako bohaterów literackich i filmowych. 

76.  Przedstaw rolę motywów wanitatywnych, odwołując się do wybranych dzieł 

kulturowych. 

77.  Przedstaw różne sposoby funkcjonowania motywu domu na przykładach tekstów 

literackich i sztuki kilku epok. 

78.  Przedstaw różne wyobrażenia egzotyki w literaturze, filmie, malarstwie. 

79.  Przedstaw różnorodną rolę motywu przyszłości w wybranych dziełach. 

80.  Przedstaw różnorodne funkcje obrazu Polski i Polaków w literaturze i innych rodzajach 

sztuki. 

81.  Przedstaw specyfikę filmu szpiegowskiego na dowolnie wybranych przykładach. 

82.  Przedstaw sposoby funkcjonowania motywu balu w różnych dziedzinach sztuki. 
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83.  Przedstaw sposoby portretowania współczesnych Polaków w literaturze i innych 

dziełach sztuki po 1989 roku. 

84.  Przedstaw sposoby ukazywania sportu w wybranych dziełach sztuki. 

85.  Przedstaw zróżnicowaną rolę opisu górskich pejzaży w literaturze i innych dziedzinach 

sztuki. 

86.  Prześladowcy i  prześladowani. Omów sposoby ukazywania tych postaci w sztuce. 

87.  Różne obrazy i rola sił nieczystych w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Omów 

funkcjonowanie tego motywu na wybranych przykładach 

88.  Sceny batalistyczne w literaturze, malarstwie i filmie. Przedstaw i porównaj sposób 

prezentacji. 

89.  Słudzy i panowie. Przedstaw rolę tych postaci w wybranych dziełach literatury  

i innych dziedzinach sztuki. 

90.  Socrealizm jako sposób prezentowania rzeczywistości w literaturze po II wojnie 

światowej. Omów na wybranych przykładach. 

91.  Spory, kłótnie, polemiki jako wyraz relacji między bohaterami różnego typu dzieł sztuki. 

Omów, odwołując się do wybranych przykładów. 

92.  Spowiedź, wyznanie i zwierzenia. Przedstaw ich rolę w wybranych dziełach literatury i 

sztuki. 

93.  Strach, lęk, przerażenie... Omów rolę tych motywów w wybranych tekstach kultury. 

94.  Subkultury i ich obraz we współczesnych dziełach literackich i filmowych. 

95.  Ubiór jako znak kultury. Zaprezentuj ten sposób charakteryzowania bohatera  

w różnych dziełach sztuki. 

96.  Zaprezentuj i omów transformacje bohaterów dzieł różnych dziedzin sztuki. 

97.  Zaprezentuj różnorodność ujęć motywu zdrady w wybranych dziełach kulturowych.. 

98.  Zaprezentuj różnorodność wyobrażeń Matki Boskiej w wybranych dziełach literatury  

i innych dziedzinach sztuki. 

99.  Zgubione szczęście, stracone złudzenia... Omów funkcjonowanie tego motywu 

wybranych utworach literackich. 

100.  Zinterpretuj różne ujęcia motywu tańca w literaturze i innych dziedzinach sztuki. 

.. 


