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LISTA TEMATÓW DO EGZAMINU WEWNĘTRZNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO 
w roku szkolnym 2011/2012 

 

1. Kamienica jako przestrzeo życia człowieka. Rozważ na wybranych przykładach. 

2. Fascynacja obrzędami ludowymi w polskiej literaturze. Zaprezentuj to zjawisko, 
odwołując się do wybranych utworów. 

3. Biblia jako źródło kultury europejskiej. Zaprezentuj różne sposoby odwołania się do 
tego tworzywa kulturowego, na przykładzie wybranych utworów. 

4. Prometeusz, Ikar, Syzyf- symbole określonych dążeo i postaw. Przedstaw literackie 
nawiązania do tych postaci mitologicznych.  

5. Dylematy moralne bohaterów literackich Stefana Żeromskiego. Przedstaw problem na 
wybranych przykładach. 

6. Odwołując się do wybranych dzieł literatury polskiej, zaprezentuj różne modele 
rodziny. 

7. Bohater tragiczny w literaturze antycznej, romantycznej i współczesnej. Przedstaw na 
wybranych przykładach. 

8. Polska pieśo narodowa. Omów odmiany, funkcje i związki z dziejami narodu. 

9. Związek miłości i cierpienia. Porównaj realizację tego motywu w wybranych utworach 
literackich różnych epok. 

10. Omów rolę i znaczenie motywu anioła w wybranych utworach literackich. 

11. Święci w Bogu i święci bez Boga, czyli od Legendy o świętym Aleksym do Dżumy. Omów 
temat na wybranych przykładach literackich. 

12.  Motyw wyboru w literaturze. Omów na wybranych przykładach z różnych epok. 

13. Istotne elementy współistnienia Polaków i Żydów. Omów zagadnienie odwołując się do 
wybranych przykładów.  

14. Bajka w literaturze polskiej. Wskaż walory dydaktyczne bajki na wybranych przykładach 
z różnych epok. 

15. Odwołując się do wybranych tekstów literackich, porównaj różne sposoby wyjaśnienia 
sensu niezawinionego cierpienia człowieka. 

16. Zbuntowani i obłąkani jako bohaterowie utworów literackich. Omów problem na 
wybranych przykładach. 

17. Biografia poety romantycznego jako tworzywo literackie. Omów na wybranych 
utworach poety. 

18. Renesans i barok – dwie epoki i dwie wizje świata. Omów temat na wybranych 
tekstach literackich.  

19. Praca przymus czy dobro? Omów zagadnienie, wykorzystując wybrane utwory 
literackie. 

20. Dlaczego nasze obcowanie z poezją współczesną możemy nazwad nieprzerwaną 
rozmową o życiu i człowieku? Odwołaj się do wybranych tekstów literackich. 
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21. Czarnolas Jana Kochanowskiego i Soplicowo z „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza. 
Dokonaj analizy porównawczej dwóch modeli ziemiaoskiej Arkadii. 

22. Człowiek i natura. Przedstaw sposoby ujęcia tego zagadnienia w dwóch wybranych 
epokach literackich, 

23. Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu…Przedstaw świat uczud bohaterów 
romantycznych na wybranych przykładach. 

24. Człowiek ogarnięty nudą- zaprezentuj tą postawę odwołując się do wybranych dzieł 
literatury romantyzmu i Młodej Polski. 

25. J. Słowacki i W. Gombrowicz jako demaskatorzy mitów o Polsce i Polakach. Przedstaw 
problem na wybranych przykładach. 

26. „Człowiek nie urodził się sobie”. Przedstaw jakie wartości proponują czytelnikowi 
twórcy literatury średniowiecza i renesansu. 

27. Twórcza i destrukcyjna siła miłości w życiu człowieka. Omów zagadnienie na wybranym 
materiale literackim.  

28. Bohater- ideał, bohater- problem w dziejach literatury. Przedstaw na wybranych 
przykładach. 

29. Kobieta, jej życie, problemy i pragnienia. Omów na wybranych tekstach literackich. 

30. Dlaczego nasze obcowanie z poezją współczesną możemy nazwad „ nieprzerwaną 
rozmową o życiu i człowieku”? Odwołaj się do wybranych tekstów literackich. 

31. Od Karusi do Jacka Soplicy- przemiany bohatera romantycznego w utworach Adama 
Mickiewicza. Omów temat analizując wybrane utwory. 

32. Między urodą życia a dramatem egzystencji ludzkiej w poezji i prozie dwudziestolecia 
międzywojennego. Rozważ problem na wybranych przykładach. 

33. Bohater literacki B. Prusa i E. Orzeszkowej jako wyraz pragnieo i niepokojów pokolenia 
postyczniowego. Zaprezentuj temat, odwołując się do wybranych utworów  tych 
pisarzy. 

34. Dramatyczne spotkanie człowieka z rzeczywistością w literaturze współczesnej. 
Odwołaj się do wybranych utworów literackich. 

35. Postawy pisarzy wobec krzywdy społecznej. Odwołaj się do znanych ci utworów 
literatury staropolskiej, romantycznej i pozytywistycznej. 

36. Idea ojczyzny jako najwyższego dobra. Omów na wybranych przykładach. 

37. Motyw tyrana w literaturze. Wskaż jego funkcje na przykładzie utworów z różnych 
epok. 

38. Władza- powołanie, zobowiązanie, zaszczyt, pokusa. Przedstaw problem odwołując się 
do wybranych utworów. 

39. Literackie powroty do motywów mitologicznych i biblijnych. Rozważ zagadnienie 
odwołując się do wybranych przykładów utworów XX w. 

40. Fantastyka i realizm jako dwie metody opisywania świata. Rozwio temat na przykładzie 
wybranych utworów. 
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41. Posługując się przykładami z twórczości E. Orzeszkowej i B. Prusa określ, jakie były 
ambicje i dążenia bohaterów pozytywistycznych i które z nich nie straciły do dziś 
aktualności. Omów na wybranych utworach literackich. 

42. Kobiety fascynujące czy irytujące? Omów temat na wybranych przykładach. 

43. Kobieta piękna, władcza, zdradziecka, zależna od mężczyzny, próżna- przedstaw 
sposoby kreowania postaci kobiecych na podstawie analizy znanych ci utworów. 

44. Kostium historyczny w utworze literackim. Omów jego funkcje na przykładzie 
wybranych utworów literackich. 

45. Dziady A. Mickiewicza i Wesele S. Wyspiaoskiego – utwory poetów zbuntowanych. 
Omów temat, odwołując się do wskazanych utworów. 

46. Między urodą świata a udręką duszy. Ukaż rozterki egzystencjalne twórców na 
podstawie dowolnie wybranych przykładów z różnych epok. 

47. Przedstaw wybranych bohaterów literackich, którzy mogliby służyd za wzorzec 
osobowy dla twojego pokolenia. Uzasadnij swoje sądy. 

48. T. Różewicz, Cz. Miłosz, Z. Herbert- trzy koncepcje poezji współczesnej. Zaprezentuj 
temat, odwołując się do wybranych utworów. 

49. Obraz kwiatów i drzew w literaturze. Przedstaw sposoby ich wykorzystania i funkcje w 
wybranych utworach. 

50. Polskie obrzędy i obyczaje utrwalone w literaturze. Omów na wybranych przykładach. 

51. Przedstaw różne ujęcia motywu anioła w literaturze. 

52. Portrety władców w literaturze polskiej i obcej. Scharakteryzuj sposoby ich kreowania 
w wybranych utworach. 

53. Na przykładzie wybranych utworów przedstaw funkcjonowanie motywu ofiary w 
literaturze. 

54. Na czym polega parodia? Omów zagadnienie w oparciu o znane ci przykłady literackie. 

55. Przedstaw obrazy miasta w twórczości następujących pisarzy- B. Prusa, F. 
Dostojewskiego, S. Żeromskiego. 

56. Odwołując się do wybranych dzieł omów motyw miłości do ojczyzny. 

57. Od Rolanda do Kolumbów. Rozważ w jakim stopniu ideał rycerza wpłynął na kreacje 
bohaterów walczących o wolnośd? 

58. „ Śladami znikających kultur”. Omów problem na przykładzie utworów z trzech różnych 
epok literackich. 

59. Przedstaw motyw konfliktu wewnętrznego bohatera w twórczości polskich 
romantyków. 

60. Twórczośd I. Krasickiego odzwierciedleniem literackich i kulturowych ideałów 
oświecenia. Odwołaj się do wybranych przykładów. 

61. K. Przerwa- Tetmajer, S. Wyspiaoski, S. Żeromski- młodopolscy malarze uczud i 
nastrojów. Przedstaw temat odwołując się do wybranych utworów. 

62. „ Co jest w człowieku?” Rozważ pytanie , odwołując się do znanych ci utworów 
literatury współczesnej. 
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63. Człowiek i jego świat wartości w literaturze polskiej średniowiecza, odrodzenia i 
baroku. Przedstaw na wybranych przykładach. 

64. Człowiek w konfrontacji z losem- główny problem literatury XX w. Omów zagadnienie 
odwołując się do wybranych przykładów. 

65. Przedstaw i oceo drogi życiowe Stanisław Wokulskiego, Tomasza Judyma i Zenona 
Ziembiewicza oraz wskaż przyczyny klęski każdego z nich. 

66. Etos pracy w literaturze polskiej- postawa wobec świata i koncepcja ocalenia narodu. 
Zaprezentuj zagadnienie , odwołując się do wybranych utworów. 

67. Żydzi wśród Polaków. Przedstaw na wybranych przykładach z literatury polskiej relacje 
między dwoma narodami. 

68. Portret rodziny w literaturze. Przedstaw na wybranych przykładach. 

69. Motyw samotności w literaturze. Przedstaw różnorodne jego ujęcia, odwołując się do 
wybranych utworów literackich. 

70. Różne odmiany patriotyzmu. Omów temat odwołując się do wybranych przykładów. 

71. Przedstaw obrazy domu i ojczyzny, analizując wybrane fragmenty utworów literackich. 

72. Człowiek wobec cierpienia. Przedstaw temat odwołując się do literatury polskiej  i 
obcej. 

73. Carpe diem- piewcy radości życia i urody codzienności. Omów temat odwołując się do 
wybranych przykładów. 

74. Przedstaw funkcje motywu taoca w wybranych utworach literatury polskiej. 

75. „ My rządzim światem a nami kobiety” I. Krasicki. Wskaż i przedstaw bohaterki, do 
których można odnieśd to stwierdzenie? 

76. „ Los dał ludziom odwagę znoszenia cierpieo”. Uzasadnij słusznośd słów Homera 
odwołując się do wybranych utworów literackich. 

77. Polskie obyczaje szlacheckie i ludowe. O 

78. Literackie ujęcie problemu przemijania, choroby i śmierci. Zaprezentuj sposoby 
realizacji tej problematyki w wybranych dziełach literackich. 

79. Poeta – „ syn tysiącleci” czy „ dziecię wieku”? Przedstaw różne rozstrzygnięcia tego 
dylematu w poezji XIX i XX wieku. 

80. Przedstaw funkcjonowanie motywów pokory i buntu wobec Boga i własnej egzystencji 
odwołując się do wybranych utworów literackich. 

81. Portrety kochanków w literaturze różnych epok. Przedstaw na wybranych przykładach. 

82. Przedstaw różne sposoby prezentowania par małżeoskich w wybranych utworach 
literackich różnych epok. 

83. Przyroda piórem malowana. Zaprezentuj i porównaj motywy przyrody i ich rolę w 
twórczości Jana Kochanowskiego i Adama Mickiewicza na przykładzie wybranych 
utworów. 

84. Rozmowy człowieka z Bogiem w literackim przekazie twórców różnych epok. Zanalizuj 
problem na wybranych przykładach. 
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85. Przedstaw satyryczny obraz społeczeostwa polskiego na dowolnie wybranych 
przykładach literackich. 

86. Symbol i alegoria jako sposoby artystycznego wyrazu. Omów zagadnienie odwołując 
się do wybranych tekstów literackich. 

87. Motywy ludowe w literaturze romantyzmu i Młodej Polski. Omów sposoby ich 
przedstawiania i funkcje w wybranych utworach. 

88. Na wybranych przykładach porównaj różne ujęcia motywu kooca wieku w literaturze 
przełomu wieków – XIX i XX. 

89. Wpływ domu i rodziny na kształtowanie postawy moralnej bohaterów literackich. 
Omów na wybranych przykładach. 

90. Powstania narodowe i konspiracja jako temat literatury polskiej. Rozwio zagadnienie, 
odwołując się do wybranych przykładów. 

91. Tematyka żydowska w literaturze XIX i XX w. Omów temat na wybranych przykładach. 

92. Rola poety i poezji w życiu narodu i człowieka. Zaprezentuj poglądy wybranych 
autorów różnych epok na ten temat. 

93. Przedstaw postawy jednostek wobec zbiorowości w ujęciu twórców dwóch wybranych 
epok. 

94. Przedstaw funkcjonowanie motywu rycerza i rycerskiej walki w utworach literackich 
różnych epok. 

95. Przedstaw sposoby funkcjonowania motywu pielgrzyma w literaturze. 

96. Przedstaw różne ujęcia motywu Wieży Babel – braku porozumienia w literaturze. 

97. Przeszłośd w literackiej formie – od powieści historycznej do literatury faktu. 
Zaprezentuj różne sposoby przedstawiania przeszłości w literaturze. 

98. Szczęście jako cel dążeo bohaterów literackich różnych epok. Przedstaw na wybranych 
przykładach. 

99. Te utwory mają wartośd uniwersalną. Wyjaśnij i uzasadnij , co w nich cenisz: wnikliwy 
ogląd rzeczywistości, nieprzeciętnośd postaw literackich, walory moralne, etyczne …? 

100. Wyjaśnij i uzasadnij czy tytuły „Ludzie bezdomni”, „Przedwiośnie” i „Granica” dobrze 
oddają ideowy sens tych powieści? 

101.  Na podstawie literatury związanej z II wojną światową rozwio myśl Marii Dąbrowskiej 
wyrażoną w słowach: „ Warunki są tylko warunkami, a człowiek jest aż człowiekiem”. 

103.  Powieśd XIX w. a powieśd XX w. – na wybranych przykładach przedstaw ewolucję 
formy. 

104.  Doświadczenie nicości i absurdu życia w literaturze Młodej Polski i dwudziestolecia 
międzywojennego. Zanalizuj przyczyny i skutki postawy dekadenckiej na stosownie 
dobranych przykładach. 

105.  Przedstaw które kreacje bohaterów w literaturze polskiej stały się symbolami 
określonych postaw i dążeo ludzkich?  

106.  Literackie portrety kobiet. Przedstaw je odnosząc się do wybranych tekstów literackich.  

107.  Pieniądze i kariera zawodowa w życiu bohaterów literackich. Omów temat analizując    
wybrane przykłady.  

108.  Problem umierania i śmierci. Scharakteryzuj funkcję i sposoby ujęcia tego problemu w 
literaturze polskiej i obcej. 
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KORESPONDENCJA SZTUK 

 

1. Przywołując wybrane przykłady rozważ rolę inspiracji biblijnych we współczesnej 
literaturze, sztuce i filmie. 

2. Dawne i współczesne wzorce rodziny. Omów zagadnienie na podstawie literatury i 
filmu. 

3. Różne motywy Madonny w literaturze i sztuce współczesnej. Omów zagadnienie na 
wybranych przykładach. 

4. Analizując wybrane przykłady, przedstaw różne wizje średniowiecza w literaturze 
współczesnej i filmie. 

5. Artystyczne interpretacje powstao narodowych w literaturze i sztuce. Omów na 
wybranych przykładach. 

6. Artystyczne ujęcie macierzyostwa w literaturze i sztuce. Analizując utwory z różnych 
epok przedstaw sposoby prezentowania motywu. 

7. Literatura i sztuka w służbie tolerancji. Omów dydaktyczną funkcję dzieł ukazując życie 
mniejszości narodowych i ich obyczajowośd. 

8. Funkcjonowanie motywu Ikara w literaturze i sztuce. Zaprezentuj na dowolnie 
wybranych przykładach. 

9. Dzieło literackie a jego filmowa adaptacja. Przedstaw na wybranych przykładach. 

10. Teatry w literaturze i sztuce. Omów temat na wybranych przykładach. 

11. Motyw gór w literaturze i sztuce. Zaprezentuj na dowolnie wybranych przykładach. 

12. Motyw paktu z diabłem w literaturze i malarstwie. Analizując wybrane przykłady omów 
przyczyny i konsekwencje układów z szatanem.  

13. Brzydota kategoria estetyczną? Podejmując próbę odpowiedzi, sięgnij po wybrane 
dzieła literackie i plastyczne. 

14. Czym charakteryzuje się udana adaptacja filmowa dzieła literackiego? Odpowiedz, 
porównując dwie ekranizacje z ich literackimi pierwowzorami. 

15. Polskie obrzędy ludowe jako inspiracja artystyczna. Odwołaj się do wybranych 
przykładów literatury, muzyki i sztuki. 

16. Świat prowincji w opowiadaniach Brunona Schulza i obrazach Marca Chagalla. 
Przedstaw zagadnienie na wybranych dziełach tych autorów. 

17. Motyw taoca i biesiady obecny w literaturze i sztuce różnych epok. Przedstaw i 
porównaj. 

18. Sceny batalistyczne w literaturze i malarstwie. Przedstaw i porównaj sposoby 
prezentacji. 

19. Dialog z tradycją  romantyczną w literaturze XX w. i filmie. Omów na wybranych 
przykładach. 

20. Pejzaż jako temat literacki i malarski. Przedstaw na wybranych przykładach. 

21. Obraz Warszawy w literaturze i filmie. Omów różne sposoby przedstawiania miasta. 
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22. Na podstawie wybranych przykładów omów funkcjonowanie motywu grozy w 
literaturze, sztuce i filmie. 

23. Topos stworzenia świata  w literaturze i sztuce. Omów jego funkcję, analizując wybrane 
utwory literackie i dzieła plastyczne. 

24. Stanisław Wyspiaoski-artysta wszechstronny. Omów zagadnienie w oparciu o wybrane 
dzieła literackie i plastyczne tego artysty. 

25. Zaprezentuj rożne sposoby ukazywania postaci Chrystusa i Matki Bożej w wybranych 
dziełach literackich, plastycznych i filmowych. 

26. Księża i zakonnicy bohaterami literatury i sztuki. Przedstaw temat na wybranych 
przykładach. 

27. Portret matki w literaturze i sztuce. Zaprezentuj temat na podstawie wybranych 
przykładów. 

28. Odwołując się do wybranych przykładów przedstaw literackie sagi rodzinne jako 
pierwowzory dzisiejszych seriali filmowych. 

29. Wizerunki człowieka sukcesu we współczesnej kulturze. Porównaj je odwołując się do 
wybranych tekstów kultury. 

30. Literackie i malarskie ujęcia motywu Arkadii. Zaprezentuj zagadnienie odwołując się do 
wybranych dzieł. 

31. Literatura i sztuka jako narzędzie walki ideologicznej i politycznej. Analizując wybrane 
przykłady, scharakteryzuj cechy dzieł, którym wyznaczono właśnie taką rolę. 

32. Zaprezentuj funkcjonowanie motywu ogrodu w wybranych utworach literackich i 
plastycznych. 

33. Przedstaw różne wyobrażenia o istocie kobiecego piękna na podstawie wybranych 
dzieł literackich, malarskich i filmowych. 

34. Obrazy wsi w literaturze, malarstwie i filmie. Omów różne sposoby przedstawiania wsi. 

35. Malarstwo i rzeźba jako inspiracje dla literatury. Omów temat analizując celowo 
dobrane utwory. 

36. II wojna światowa w literaturze, sztuce i filmie. Zaprezentuj temat na podstawie 
wybranych przykładów. 

37. Omów różnorodne ujęcia motywu pożegnania w literaturze i filmie, odwołując się do 
wybranych przykładów. 

38. Wykorzystując wybrane utwory, rozważ, jak literatura komentuje dzieła sztuki. 

39. Zaprezentuj sposoby funkcjonowania motywów ludowych w wybranych dziełach 
literackich i malarskich. 

40. Literackie i filmowe wizje przyszłości. Omów na wybranych przykładach. 
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JĘZYK 

 

1. Przedstaw sposoby wyrażania uczud do kobiety na przestrzeni wieków. Analiza 
przykładów. 

2. Analiza języka różnych reklam. Wyjaśnij sposoby kreowania świata.  

3. Różne odmiany stylu publicystycznego w prasie. Omów na konkretnych przykładach. 

4. Gwara mojego regionu. Zbadaj i omów cechy słownikowe i fonetyczne. 

5. Na wybranych przykładach omów funkcję języka potocznego w literaturze. Analiza 
zgromadzonego materiału. 

6. Język tekstów współczesnych piosenek. Zaprezentuj jego cechy, odwołując się do 
wybranych przykładów. 

7. Język współczesnych tekstów kabaretowych. Zaprezentuj główne jego cechy, 
odwołując się do wybranych przykładów. 

8. Teksty piosenek zespołów młodzieżowych jako próba opisania rzeczywistości. Omów 
na podstawie wybranych przykładów. 

9. Mowa zakochanych w romantyzmie, Młodej Polsce i dziś. Dokonaj analizy 
porównawczej wybranych przykładów. 

10. Zanalizuj i oceo najciekawsze nazwy sklepów i kawiarni w wybranej miejscowości. 
Wyjaśnij jakie tendencje rozwojowe współczesnej polszczyzny znalazły w nich odbicie. 

11. Różne kreacje narratora i sposoby ukształtowania narracji w epice. Zaprezentuj na 
podstawie analizy wybranych utworów. 

12. Oceo poprawnośd językową wybranych tekstów prasowych. Scharakteryzuj kryteria, 
którymi się posłużyłeś. 

13. Wyrazy modne i niemodne. Omów zjawisko, analizując przykłady ze współczesnej 
polszczyzny. 

14. Kultura języka w Internecie. Scharakteryzuj język użytkowników Internetu na 
podstawie samodzielnie zebranego materiału. 

15. Gwara uczniów. Zanalizuj na podstawie samodzielnie zgromadzonego materiału. 

16. Scharakteryzuj dwie odmiany polszczyzny tej samej epoki odwołując się do twórczości 
M. Reja i J. Kochanowskiego. 

17. Język politycznej poprawności. Omów zjawisko, wykorzystując przykłady z prasy, radia i 
telewizji. 

18. Język komentatorów sportowych. Zbierz materiał językowy, a następnie oceo jego 
poprawnośd, scharakteryzuj kryteria, którymi się posłużyłeś. 

19. Zapożyczenia językowe. Omów problem i oceo zasadnośd najnowszych zapożyczeo w 
języku polskim. 

20. Specyfika języka ludzi z różnych przedziałów pokoleniowych. Zanalizuj wypowiedzi 
osób z Twojej rodziny, znajomych, kolegów. 


