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TEMATY NA MATURĘ R.SZK. 2014/15 DLA OSÓB ZDAJĄCYCH " STARĄ MATURĘ" 

 

I. LITERATURA 

 

1. Bunt młodych w różnych epokach kulturowych. Omów jego przyczyny i 

konsekwencje, analizując wybrane przykłady literackie. 

2. Dom rodzinny- oaza spokoju, miejsce konfliktu czy wspomnienie? Omów na 

wybranych przykładach. 

3. Wpływ środowiska rodzinnego na kształtowanie postawy życiowej bohatera 

literackiego. Omów na wybranych przykładach. 

4. Samotność człowieka wśród ludzi i jej przyczyny. Omów problem na podstawie 

wybranych utworów literackich. 

5. Niewłaściwe wybory, fałszywe kroki, błędy. Oceń, jakie były ich konsekwencje i 

jak wpływały na życie bohaterów wybranych utworów. 

6.  Różne oblicza władcy. Przedstaw różne sposoby funkcjonowania tego motywu w 

literaturze. 

7. Wędrowiec, tułacz, pielgrzym. Omów funkcjonowanie motywu „homo viator” , 

odwołując się do wybranych dzieł literackich. 

8. Inspiracje szekspirowskie w polskich dramatach romantycznych. Rozważ 

problem na wybranych przykładach. 

9. Portret artysty w literaturze różnych epok. W oparciu o wybrane przykłady 

literackie, zaprezentuj różne sposoby jego kreacji. 

10. Dziecko jako bohater literacki. Zaprezentuj różnorodne wykorzystanie tego 

motywu w literaturze. 

11. Kochająca, toksyczna, altruistyczna? Omów na wybranych przykładach 

literackie portrety matek wykreowane w różnych epokach. 

12. Motywy antyczne w literaturze polskiej różnych epok. Przedstaw i oceń sposoby 

ich wykorzystywania w wybranych utworach. 

13. Wpływ wojny na wybory moralne człowieka jako temat w literaturze. Przedstaw 

różne jego ujęcia, analizując wybrane przykłady. 

14. Portrety kobiet w literaturze dwóch wybranych epok. Omów temat, wskazując 

podobieństwa i różnice. 

15. Bohater z książką w ręku, czyli o znaczeniu lektur w życiu postaci literackich. 

Omów zagadnienie na podstawie wybranych przykładów. 

16. Porównaj obraz Warszawy w literaturze XIX i XX wieku. Odwołaj się do 

wybranych przykładów. 

17. Bohater tragiczny w literaturze antycznej, romantycznej i współczesnej. 

Przedstaw jego kreacje i porównaj je. 

18. Wpływ domu i rodziny na kształtowanie postawy bohaterów literackich. Omów 

na przykładach utworów z wybranych epok. 

19. Jak „rodzą się zbrodniarze”? Na podstawie wybranych lektur wykaż, że 

literatura jest źródłem wiedzy o wpływie różnych czynników na degenerację 

jednostki. 

20. Motyw raju. Odwołując się do wybranych utworów literackich, przedstaw i 

porównaj sposoby jego przedstawienia. 

21. Doświadczenie Holocaustu – pisarskie świadectwa z obu stron muru. Omów 

zagadnienie na podstawie wybranych przykładów. Groteska jako metoda 

kreowania obrazu rzeczywistości. Omów problem na przykładzie wybranych 

utworów literackich. 
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22. Obraz żony w literaturze różnych epok. Przedstaw i porównaj różnorodne 

kreacje. 

23. Motyw snu i jego funkcje w utworze literackim. Przedstaw problem na 

wybranych przykładach. 

24. Wspomnienia o wielkich ludziach. Przedstaw i omów powody, dla których są 

przypominani, na podstawie interpretacji wybranych utworów poetyckich. 

25. Tytuł, motto, scena finałowa, zakończenie utworu  jako klucze do interpretacji 

dzieła literackiego. Omów funkcje, jakie pełnią w wybranych utworach z 

rożnych epok. 

26. Samotni z wyboru i konieczności. Omów problem, odwołując się do wybranych 

utworów z różnych epok. 

27. Młodość i wiek dojrzały. Odwołując się do utworów z wybranych epok, 

przedstaw różne ujęcia motywu. 

28. Świat wartości więźniów łagrów i lagrów oraz jego odzwierciedlenie w 

literaturze. Przedstaw temat, analizując wybrane teksty. 

29. Obraz utraconej ojczyzny w twórczości wybranych pisarzy. Rozwiń temat  w 

oparciu o wybrane przykłady. 

30. Podróż jako doświadczenie egzystencjalne. Rozwiń temat w oparciu o wybrane 

przykłady literackie z różnych epok. 

31. Kamienica jako przestrzeń życia człowieka. Rozważ problem na wybranych 

przykładach. 

32. Symbol lub alegoria jako sposób mówienia o rzeczywistości. Rozważ ich rolę w 

wybranych utworach. 

33. Satyryczny obraz polskiego społeczeństwa w wybranych utworach literackich. 

Przeanalizuj sposoby tworzenia satyrycznego wizerunku. 

34. Obrzędy i obyczaje w literaturze. Omów sposoby ich przedstawienia i funkcje w 

wybranych utworach. 

35. Portret kobiety w literaturze romantycznej i współczesnej, Rozwiń zagadnienie w 

oparciu o wybrane teksty literackie. 

36. Człowiek wobec zła. Różnorodność postaw ludzkich ujęciu wybranych twórców 

literackich. Dokonaj analizy problemu. 

37. Motyw theatrum mundi w literaturze. Omów jego funkcjonowanie, odwołując się 

do wybranych utworów literackich. 

38. Przedstaw problem ludzkiego cierpienia, odwołując się do kilku wybranych 

utworów literackich. 

39. Literackie obrazy małżeństw. Omów temat na wybranych przykładach. 

40. Portret władcy. Na podstawie analizy wybranych dzieł literackich 

scharakteryzuj różnych władców. 

41. Postawy człowieka w sytuacji zagrożenia. Rozważ problem, odwołując się do 

wybranych przykładów. 

42. Świat kobiet i świat mężczyzn, wzajemne relacje, oczekiwania, role. Dokonaj 

analizy i interpretacji tego problemu w wybranych utworach literackich. 

43. Różne aspekty samotności. Rozważ problem, wykorzystując przykłady z 

literatury. 

44. Miasto pełne tajemnic. Zaprezentuj różne ujęcia motywu miasta w wybranych 

utworach literackich. 

45. Ideały rycerskie w literaturze różnych epok. Omów funkcjonowanie motywu w 

wybranych utworach. 

46. Omów sposoby funkcjonowania wątków i motywów baśniowych w poezji 

wybranych twórców polskich XX wieku. 
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47. Córki – bohaterki literatury pięknej. Co je łączy, a co dzieli? Omów temat, 

odwołując się do wybranych przykładów literackich. 

48. Motyw rozstania i jego funkcje w tekście literackim. Omów na podstawie 

wybranych przykładów z literatury XIX i XX wieku. 

49. Problemy okresu dorastania człowieka. Przedstaw je, analizując wybrane utwory 

literackie. 

50. Mit o Syzyfie i jego literackie reinterpretacje. Przedstaw zagadnienie, odwołując 

się do wybranych utworów literatury XX wieku. 

51. Tradycja romantyczna jako wzorzec lub przedmiot polemiki w literaturze 

następnych epok. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.. 

52. Człowiek i jego los. Opisz egzystencjalną refleksję na temat kondycji człowieka i 

świata ukazaną w literaturze XX wieku. 

. Literackie  reinterpretacje mitów antycznych. Scharakteryzuj sposoby  i cele 

tego literackiego zjawiska. 

53. Człowiek wobec sacrum w poezji baroku i współczesnej. Zaprezentuj zagadnienie 

na wybranych przykładach. 

54. Motyw walki dobra ze złem. Rozważ problem, odwołując się do wybranych 

przykładów literackich. 

55. Przyroda i jej funkcje w literaturze różnych epok. Rozwiń temat na przykładzie 

wybranych utworów. 

56. Od anioła do demona. Na wybranych przykładach zaprezentuj różnorodne 

portrety kobiet utrwalone w tekstach literackich. Problem starości. Rozważ 

zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów literackich.  

57. Jak poeta rozumie swoją rolę w społeczeństwie? Omów problem w oparciu o 

wybrane utwory literackie z różnych epok. 

58. Ucztowanie jako motyw literacki. Analizując wybrane utwory z różnych epok 

przedstaw sposób i funkcje tego motywu. 

59. Motyw winy i kary. Odwołując się do wybranych przykładów, omów jego 

funkcje w różnych epokach.  

60. Literackie kreacje rycerza, spiskowca i żołnierza. Porównaj funkcjonowanie tego 

typu bohaterów w wybranych tekstach literackich. 

 

II. KORESPONDENCJA SZTUK 

 

1. Biblia jako źródło literatury i sztuki XX wieku. Przedstaw na wybranych 

przykładach. 

2. Motyw vanitas. Przedstaw i porównaj rożne ujęcia literackie i malarskie. 

3. Ubiór jako element znaczący w literaturze i sztuce. Omów zagadnienie, 

odwołując się do wybranych przykładów.  

4. Omów wpływ kultury masowej na sztukę i literaturę XX wieku, posługując się 

przykładami wybranych tekstów kultury. 

5. Portret Sarmaty w literaturze i malarstwie. Porównaj ujęcie i wymowę 

wybranych dzieł kultury. 

6. Motyw ogrodu w literaturze i sztuce. Przedstaw różnorodne  ujęcia, odwołując 

się do wybranych dzieł. 

7. Mitologia jako inspiracja dla twórców literatury i sztuki. Przedstaw zagadnienie , 

odwołując się do wybranych przykładów. 

8. Literackie i filmowe obrazy szlacheckiego dworku. Zanalizuj sposoby 

funkcjonowania motywu w wybranych dziełach.  
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9. Wizerunek anioła w literaturze i sztuce. Omów funkcje wizerunku anioła w 

literaturze i sztuce na wybranych przykładach. 

10. Warszawa w literaturze i sztuce XIX i XX wieku. Porównaj obrazy miasta w 

wybranych tekstach kultury. 

11. Motyw powstań narodowych w literaturze i sztuce polskiej. Omów na wybranych 

przykładach. 

12. Obraz świata Orientu zawarty w literaturze i malarstwie romantycznym. 

Przedstaw jego cechy, analizując wybrane dzieła epoki. 

13. Dom rodzinny –arkadia czy piekło? Omów różne ujęcia tematu rodziny na 

przykładzie literatury i filmu. 

14. Różne sposoby ukazywania motywu ojca w literaturze i sztuce. Przedstaw 

zagadnienie, odwołując się do wybranych tekstów kultury. 

15. Powstanie styczniowe w literaturze i malarstwie. Przedstaw różne sposoby ujęcia 

motywu i jego funkcję w wybranych przykładach. Przedstaw i porównaj różne 

sposoby ujęcia motywu śmierci w wybranych tekstach kultury. 

16. Motyw danse macabre w literaturze, sztuce oraz muzyce. Przedstaw i zanalizuj na 

wybranych przykładach. 

17. Alegoria i symbol jako środki wyrazu w literaturze i sztuce. Omów ich 

funkcjonowanie na wybranych przykładach dzieł literackich i malarskich. 

18. Codzienność jako temat literatury i malarstwa XIX wieku. Omów na podstawie 

wybranych przykładów. 

19. Fascynacja średniowieczem w epoce romantyzmu. Przedstaw zagadnienie, 

odwołując się do wybranych dzieł literackich oraz malarskich. 

20. Dziecko jako bohater literatury i sztuki. Przedstaw różne kreacje bohatera 

dziecięcego na wybranych przykładach. 

21. Przedstaw i porównaj literackie, filmowe oraz malarskie obrazy małżeństw. 

Odwołaj się do wybranych przykładów. 

22. Taniec to ważny i częsty motyw w literaturze i sztuce polskiej. Wskaż, w jaki 

sposób funkcjonuje on w wybranych przez Ciebie przykładach. 

23. Malarskie i poetyckie wizje ogrodu. Przedstaw na podstawie analizy wybranych 

dzieł. 

24. Wykorzystanie tego samego motywu biblijnego w literaturze i sztuce. Dokonaj 

analizy porównawczej wybranych dzieł. 

25. Przedstaw i porównaj rożne sposoby ujęcia motywu śmierci w wybranych 

tekstach kultury. 

 

 

III. JĘZYK  

 

1. Dokonując  analizy języka rożnych typów reklamy, wyjaśnij, jaki obraz świata 

kreują. 

 2. Język prasy sportowej. Scharakteryzuj i oceń, posługując się zebranym materiałem 

językowym. 

3. Przestaw historię zapożyczeń w języku polskim na przykładzie trzech wybranych 

epok literackich. 

4. Związki frazeologiczne w tekstach literackich i nieliterackich. Omów ich funkcje, 

analizując wybrane przykłady. 

5. Język jako instrument walki o klienta. Zanalizuj język reklamy w oparciu o 

zgromadzony materiał. 

6.  Komizm słowny i sposoby jego realizacji w wybranych utworach różnych epok. 
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7. Anglicyzmy we współczesnej polszczyźnie. Omów zagadnienie na wybranych 

przykładach i oceń zasadność zapożyczeń. 

8.  Zanalizuj pamiętnik jako formę narracji w wybranych dziełach literackich. 

9. Sztuka przemawiania. Zanalizuj środki retoryczne w wybranych utworach literackich 

renesansu i baroku. 

10.  Funkcje tekstów. Omów na wybranych przykładach cechy charakterystyczne dla 

funkcji ekspresywnej, impresywnej, informatywnej. 

11.  Język tytułów prasowych. Omów zagadnienie i przedstaw przykłady. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

  


