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Literatura 
 

 

1. Alegoria jako sposób mówienia o rzeczywistości. Omów jej rolę, analizując 

wybrane przykłady. 

2. Apokaliptyczne wizje rzeczywistości. Przedstaw, analizując wybrane przykłady 

literackie. 

3. Arkadyjskie wizje rzeczywistości. Przedstaw, analizując wybrane przykłady 

literackie. 

4. Człowiek i władza. Przedstaw sposoby ujęcia tematu, analizując wybrane utwory 

literackie. 

5. Dekalog bohaterów literatury wojennej i łagrowej. Scharakteryzuj go, analizując 

wybrane przykłady. 

6. Dialog z tradycją w polskiej poezji współczesnej. Omów, analizując wybrane 

przykłady. 

7. Dokumentaryzm jako sposób opisywania współczesnej rzeczywistości. Omów, 

analizując wybrane przykłady. 

8. Dorastanie dziecka w rzeczywistości dorosłych. Omów problem, analizując 

wybrane przykłady literackie. 

9. Doświadczenia bohaterów literackich związane z utratą ziemi rodzinnej. Przedstaw 

je, analizując wybrane utwory literackie. 

10. Etos rycerski w literaturze. Przedstaw jego różne ujęcia, analizując wybrane 

utwory literackie. 

11. Funkcje literatury tendencyjnej. Omów, analizując wybrane utwory. 

12. Funkcjonowanie motywu buntu w literaturze. Omów, analizując wybrane 

przykłady. 

13. Funkcjonowanie motywu snu w literaturze. Omów, analizując wybrane przykłady. 

14. Funkcjonowanie motywu winy i kary w literaturze. Omów zagadnienie, analizując 

wybrane przykłady. 

15. Historia jako czynnik determinujący ludzki los. Omów problem, analizując 

wybrane utwory. 

16. Koncepcja świata jako teatru w literaturze. Scharakteryzuj ją, analizując wybrane 

przykłady. 

17. Konflikt pokoleń w ujęciu twórców różnych epok. Omów, analizując wybrane 

przykłady.  

18. Konwencja baśniowa w literaturze XX wieku. Analizując wybrane przykłady, 

określ jej funkcje. 

19. Kreacje bohaterów w sutannie i habicie. Przedstaw, analizując wybrane przykłady. 

20. Kreacje matek w utworach literackich. Omów je, analizując wybrane przykłady. 

21. Kryzys wartości końca wieku. Przedstaw problem, analizując wybrane utwory 

literackie. 

22. Kultura wsi zapisana w obrzędach ludowych. Omów, analizując utwory 

wybranych epok literackich. 

23. Literackie obrazy zniewolenia człowieka w systemie totalitarnym. Omów 

zagadnienie, analizując wybrane przykłady.   

24. Literackie reinterpretacje mitów antycznych. Scharakteryzuj sposoby i cele tego 

literackiego zjawiska, analizując wybrane przykłady. 

25. Literackie reinterpretacje motywów biblijnych. Scharakteryzuj sposoby i cele tego 

literackiego zjawiska, analizując wybrane przykłady. 
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26. Lubelszczyzna jako źródło inspiracji twórców literatury. Scharakteryzuj ją, 

analizując wybrane przykłady. 

27. Małe ojczyzny w twórczości wielkich pisarzy. Scharakteryzuj je, analizując 

wybrane przykłady. 

28. Memento mori w średniowieczu i baroku. Porównaj funkcjonowanie motywu, 

analizując wybrane teksty literackie. 

29. Motto jako klucz do interpretacji dzieła literackiego. Odwołując się do różnych 

przykładów, przedstaw jego znaczenie. 

30. Motyw ojca i syna. Omów kreacje bohaterów na przykładzie wybranych dzieł 

literackich. 

31. Motyw rewolucji w literaturze. Omów jego funkcjonowanie, na podstawie analizy 

wybranych utworów. 

32. Motyw rozstania bohaterów literackich. Omów zagadnienie, analizując wybrane 

dzieła literatury polskiej i światowej. 

33. Motyw samotności w literaturze. Omów zagadnienie, analizując wybrane 

przykłady.  

34. Motyw wesela w literaturze. Przedstaw funkcjonowanie tego motywu , analizując 

wybrane przykłady. 

35. Motyw wędrówki w literaturze. Analizując wybrane przykłady, określ jego 

funkcje. 

36. Motywy fantastyczne w literaturze. Analizując wybrane przykłady, określ ich 

funkcje. 

37. Niepokoje egzystencjalne człowieka. Omów, analizując wybrane utwory 

literackie. 

38. Obrazy miasta w literaturze różnych epok. Omów zagadnienie, analizując wybrane 

dzieła literatury polskiej i obcej.  

39. Omów sposoby prezentacji tematyki żydowskiej w literaturze XIX i XX wieku. 

40. Odwołując się do wybranych tekstów literackich, porównaj różne sposoby 

wyjaśniania sensu niezawinionego cierpienia. 

41. Portret mieszczanina w literaturze. Przedstaw go, analizując wybrane przykłady. 

42. Portrety bohaterów znajdujących się pomiędzy siłami dobra i zła. Omów, 

analizując wybrane przykłady literackie. 

43. Portrety idealistów w literaturze różnych epok. Scharakteryzuj je, analizując 

wybrane przykłady. 

44. Portrety kochanków w literaturze różnych epok. Scharakteryzuj je, analizując 

wybrane przykłady. 

45. Portrety ludzi poszukujących celu i sensu życia. Scharakteryzuj je, analizując 

wybrane przykłady. 

46. Powstania narodowe jako temat literatury polskiej. Omów, analizując wybrane 

przykłady. 

47. Prawda historyczna a literackie interpretacje historii. Scharakteryzuj problem w 

oparciu o wybrane teksty literackie. 

48. Przemiana wewnętrzna bohatera literackiego. Scharakteryzuj sposoby jej ukazania 

i cele wykorzystania, analizując wybrane przykłady. 

49. Rewizja mitów narodowych w literaturze. Przedstaw problem, analizując wybrane 

utwory. 

50. Rola kostiumu historycznego w utworze literackim. Omów, analizując wybrane 

przykłady. 
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51. Rola literatury w walce z systemem politycznym. Omów, analizując wybrane 

przykłady literatury powojennej. 

52. Rola poety i poezji w różnych epokach literackich. Omów problem, analizując 

wybrane teksty. 

53. Różne obrazy przyrody w literaturze. Przedstaw sposoby ich kreowania i funkcje, 

analizując wybrane przykłady. 

54. Różne ujęcia motywu czasu w literaturze. Omów, analizując wybrane utwory. 

55. Sposoby kreowania portretu kobiety w literaturze. Omów zagadnienie, analizując 

wybrane przykłady. 

56. Symbol jako sposób mówienia o rzeczywistości. Omów jego rolę, analizując 

wybrane przykłady. 

57. Tytuł jako klucz do interpretacji dzieła literackiego. Odwołując się do różnych 

przykładów, przedstaw jego znaczenie. 

58. Wielcy ludzie w literaturze. Analizując wybrane przykłady, przedstaw sposoby i 

cele ich prezentacji 

 

 

 

 

Związki literatury z innymi dziedzinami sztuki 
 

 

 

1. Człowiek w świecie totalitarnym. Scharakteryzuj sposób jego prezentacji, analizując 

utwory literackie i filmy. 

2. Ekspresjonizm w literaturze i sztukach plastycznych. Zanalizuj na wybranych 

przykładach. 

3. Fascynacja kulturą ludową w literaturze i sztuce. Omów, analizując różne teksty 

kultury. 

4. Filmowa adaptacja lektury szkolnej jako przykład interpretacji tekstu pierwowzoru. 

Omów zagadnienie, odwołując się do wybranego przykładu. 

5. Funkcje alegorii w literaturze i sztuce. Omów, analizując wybrane przykłady. 

6. Funkcje eksperymentu artystycznego w literaturze i sztuce XX wieku. Omów je na 

wybranych przykładach.  

7. Funkcjonowanie motywu winy i kary w literaturze i filmie. Omów, analizując 

wybrane przykłady. 

8. Ideał świętego w literaturze i malarstwie. Scharakteryzuj go, analizując wybrane 

przykłady. 

9. Impresjonizm w poezji i malarstwie. Porównaj wybrane teksty kultury. 

10. Inspiracje antyczne w kulturze. Scharakteryzuj je, analizując wybrane przykłady. 

11. Inspiracje biblijne w kulturze. Scharakteryzuj je, analizując wybrane przykłady. 

12. Kreacje mężczyzn w literaturze i innych tekstach kultury. Omów, analizując wybrane 

przykłady. 

13. Motyw vanitas vanitatum w literaturze i sztukach plastycznych. Omów jego 

funkcjonowanie, analizując wybrane przykłady. 

14. Naturalizm w literaturze i sztukach plastycznych. Zanalizuj na wybranych 

przykładach. 

15. Obrazy Sądu Ostatecznego w literaturze i sztuce. Omów, analizując wybrane 

przykłady. 
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16. Pejzaż górski w literaturze i sztuce. Porównaj sposoby jego przedstawienia, analizując 

wybrane teksty kultury. 

17. Pejzaż romantyczny w literaturze i malarstwie. Porównaj sposoby jego 

przedstawienia, analizując wybrane teksty literackie i obrazy. 

18. Rola karykatury w literaturze i sztuce. Omów, analizując wybrane przykłady. 

19. Różne sposoby wykorzystania motywu tańca. Omów problem, analizując przykłady z 

literatury i sztuki. 

20. Socrealizm w literaturze i sztukach plastycznych. Zanalizuj na wybranych 

przykładach. 

21. Symbolizm w literaturze i sztukach plastycznych. Zanalizuj na wybranych 

przykładach. 

22. Zwierzęta jako bohaterowie dzieł literackich, filmowych i malarskich. Omów ich 

kreacje, analizując wybrane przykłady. 

 

 

 

 

 

Język 

 
 

1. Archaizacja w utworach literackich. Zanalizuj wybrane przykłady. 

2. Dialektyzacja w utworach literackich. Zanalizuj wybrane przykłady. 

3. Elementy retoryczne w wypowiedziach współczesnych polityków. Zanalizuj wybrane 

przykłady. 

4. Funkcja informacyjna mass mediów. Scharakteryzuj ją, analizując wybrane przykłady. 

5. Funkcje komizmu słownego w wybranych utworach. Omów, analizując wybrane 

przykłady. 

6. Język blogów internetowych. Scharakteryzuj go, analizując wybrane przykłady. 

7. Język i styl wyznań miłosnych. Omów, analizując wybrane teksty epistolarne. 

8. Językowe skutki stosowania nowomowy. Omów zagadnienie, analizując wybrane 

przykłady. 

9. Mowy słynnych mówców a przemówienia współczesnych polityków. Porównaj pod 

względem językowym wybrane teksty. 

10. Perswazja jako technika oddziaływania na odbiorcę. Zanalizuj wybrane przykłady. 

11. Poprawność językowa reklam. Zanalizuj wybrane przykłady. 

12. Poprawność językowa w publicystyce. Zanalizuj wybrane materiały prasowe. 

13. Rola neologizmów w stylu artystycznym. Omów, analizując wybrane przykłady. 

14. Stylizacja biblijna w wybranych utworach. Omów jej funkcje, analizując wybrane 

przykłady. 

15. Wieloznaczność wyrazów i jej konsekwencje dla procesu komunikacji. Omów 

zagadnienie, analizując wybrane teksty kabaretowe. 

16. Zapożyczenia we współczesnej polszczyźnie. Zanalizuj wybrane przykłady. 

17. Związki frazeologiczne w języku współczesnym. Omów, analizując wybrane przykłady. 

 


