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Nr tematu  Związki literatury z innymi dziedzinami sztuki  

1. Sceny batalistyczne w sztuce. Omów różne sposoby ich kreowania w wybranych 

tekstach kultury. 

 
2  Odwołując się do wybranych przykładów, przeanalizuj różne sposoby i funkcje 

wykorzystania komizmu w literaturze i filmie. 
3. Folklor jako inspiracja twórcza malarzy i pisarzy. Scharakteryzuj różne realizacje tego 

motywu w wybranych dziełach. 
4. Impresjonizm w sztuce. Omów różne przykłady jego obecności w literaturze , 

malarstwie i muzyce. 
5. Motyw Stabat Mater w sztuce. Przedstaw jego funkcjonowanie w wybranych 

dziełach literackich, plastycznych i muzycznych. 
6. Realizm i antyrealizm w sztuce. Przeanalizuj ich istotę na wybranych przykładach z 

literatury i malarstwa. 
7. Rewolucja w literaturze i malarstwie. Scharakteryzuj różne sposoby 

wykorzystywania tego motywu w wybranych dziełach. 
8. Motyw cierpienia w sztuce. Omów różne sposoby jego funkcjonowania w 

wybranych tekstach kultury. 
9. Literatura w filmie. Omów i oceń adaptacje filmowe  wybranych dzieł literackich. 

10. Kicz w kulturze .Omów jego istotę oraz przejawy w oparciu o wybrane przykłady. 

11. Motyw rozstania. Przedstaw jego funkcjonowanie w wybranych tekstach kultury. 

12. Symbolizm w sztuce. Omów  i zinterpretuj jego przykłady w wybranych 
tekstach kultury. 

13. Sztuka jako istotne źródło wiedzy o epoce. Omów walory poznawcze wybranych dzieł 

literatury, malarstwa lub  filmu. 
14. Wizerunki postaci mitologicznych w literaturze i malarstwie. Omów celowość ich 

wykorzystania w wybranych tekstach kultury. 

15. Wojna  w sztuce. Porównaj różne sposoby jej  ukazywania w wybranych tekstach 
kultury. 

16. Różne oblicza miłości w sztuce. Zaprezentuj przykładowe realizacje tego motywu w 

wybranych tekstach kultury. 
17. Miasto jako motyw lub temat dzieł sztuki. Scharakteryzuj różne jego realizacje w 

wybranych tekstach kultury. 

18. Współczesna rzeczywistość w dziełach naszych twórców. Przeanalizuj różne 
sposoby jej ukazywania w wybranych tekstach kultury. 



19. Kreacjonizm w sztuce XX wieku. Omów jego przejawy i funkcję w wybranych tekstach 
kultury. 

20. Różne oblicza teatru. Omów ciekawsze przykłady realizacji scenicznej 
wybranych dramatów. 

21. Motyw szatana w sztuce różnych epok .Omów sposoby jego wykorzystania  na 
przykładzie wybranych tekstów  kultury 

22.  Żydzi, Niemcy, Rosjanie w polskiej sztuce . Omów różne sposoby ich kreowania w 
wybranych tekstach kultury. 

23. Odwołując się do konkretnych przykładów, uzasadnij celowość deformacji 
obrazu rzeczywistości w wybranych tekstach kultury. 

24. Motywy religijne w sztuce. Przeanalizuj różne sposoby ich wykorzystania w 
wybranych tekstach kultury. 

25. Wampiry , magia , niezwykłość w literaturze i  filmie . Omów funkcjonowanie tych 
motywów  w wybranych dziełach. 

26. Motyw  żeglugi w sztuce światowej. Przeanalizuj różne jego realizacje w wybranych 
tekstach kultury. 

27. Motyw pracy w sztuce . Przeanalizuj różne sposoby jego wykorzystania   w 
wybranych tekstach  kultury. 

 

ukazywania w wybranych tekstach literatury. 

28. Scharakteryzuj różne sposoby wykorzystania motywu władcy w wybranych 
tekstach kultury. 

29. Problem Holokaustu w literaturze i sztuce. Rozważ celowość jego prezentacji 

w wybranych tekstach kultury . 
30. Wizja  świata alternatywnego w literaturze fantasy i filmie. Odwołując się do 

wybranych przykładów, omów najistotniejsze zasady jego kreacji .  

 

 

 

31. Motyw ogrodu w sztuce .Przeanalizuj różne  jego realizacje i funkcje w 

wybranych tekstach kultury. 
32. Taniec w sztuce. Przeanalizuj różne ujęcia tego motywu w wybranych 

tekstach kultury. 
33. Motyw podróży  w literaturze oraz  filmie. Przeanalizuj i omów ciekawsze 

przykłady jego artystycznej  realizacji.  
34. Zwykli ludzie w dziełach wybitnych. Przeanalizuj ciekawsze sposoby ich 

kreacji  w wybranych tekstach kultury. 
35. Różne relacje między kobietą a mężczyzną. Omów ich ciekawsze ujęcia                                   

w wybranych tekstach kultury. 
36. Przyroda i pejzaże w sztuce. Przeanalizuj rożne sposoby ich prezentacji                          

w wybranych tekstach kultury. 
37. Dziecko w sztuce. Omów ciekawsze realizacje tego motywu w wybranych 

tekstach kultury. 
38. Katastroficzne wizje i obrazy zagłady w sztuce. Przeanalizuj różne sposoby 

ich kreowania w wybranych tekstach kultury. 
39. Surrealizm w sztuce. Odwołując się do stosownych przykładów, omów jego 

istotę i funkcje w wybranych tekstach kultury.  
40. Omów  przejawy i funkcje fantastyki w wybranych tekstach kultury. 

 

 

 



 

 

Nr 
tematu 

Literatura 

1.   Bohaterowie literatury fantasy. Omów i porównaj różne 

sposoby ich kreacji w wybranych dziełach. 

2. Rodzice i dzieci w literaturze. Omów funkcjonowanie tego 

motywu w wybranych tekstach. 

3. Bohaterowie  współczesnej prozy polskiej lub obcej . Wyjaśnij 

powody ich  atrakcyjności  dla młodego  czytelnika. 

4. Motyw metamorfozy bohatera w literaturze różnych epok. 
Przeanalizuj jego funkcjonowanie w wybranych tekstach. 

5. Duchy, zjawy, czary w literaturze. Omów funkcjonowanie tego 

motywu w wybranych tekstach. 

6. Spiskowiec i konspirator w literaturze. Porównaj  kilka 

przykładów funkcjonowania tego motywu  w wybranych 
tekstach.  

7. Biografia twórcy jako tworzywo literackie. Omów 
różne sposoby  jej wykorzystania w wybranych 
tekstach. 

8. Motyw  walki.  Przeanalizuj różne sposoby jego wykorzystania  
w wybranych tekstach kilku  epok. 

9. Mit arkadyjski w literaturze. Porównaj różne jego wersje w 
wybranych tekstach kilku epok. 

10 Różnorodne związki literatury nowożytnej z mitami greckimi. 
Wyjaśnij na czym polegają i czemu służą. 

11. Omów różnorodne sposoby kreacji postaci męskich w wybranych 
tekstach  literackich. 

12. Człowiek  i   nurtujące go sprawy . Odwołując się  do  stosownych 

tekstów  poetyckich , wykaż uniwersalność problemów 
podejmowanych przez autorów różnych epok.   

13. Problematyka psychologiczna i egzystencjalna w twórczości 
wybranych autorów. Przeanalizuj różne sposoby jej prezentacji w 
literaturze kilku epok. 

14. Omów różne sposoby kreowania świata przedstawionego w 

literaturze fantasy. 



15. Stereotypy i uprzedzenia jako motyw literacki. Wyjaśnij 
powody jego  występowania  w wybranych utworach 
różnych epok. 

16. Poezja współczesna wobec tradycji literackiej. Przeanalizuj 
związki wybranych tekstów ze spuścizną minionych epok. 

17. Człowiek w sytuacjach ekstremalnych. Przeanalizuj i oceń 
postawy wybranych bohaterów literackich. 

18. Przeanalizuj różnorodne  sposoby  funkcjonowania  motywów 
biblijnych  w  wybranych  tekstach  literackich. 

 

 

 

 

 przykładach rozważ żywotność motywów biblijnych w literaturze 
polskiej i światowej. 

19. Postacie pozytywne i negatywne w dziele literackim. Omów  
ich rolę w wybranych tekstach. 

20. Motyw patriotyzmu w naszej literaturze. Przeanalizuj jego 
rozumienie i różne sposoby prezentacji w wybranych dziełach. 

21. Pokora i bunt jako dominujące postawy człowieka wobec  Boga . 
Omów temat, odwołując się do wybranych przykładów 
literackich. 

 

 

/pouczający/ charakter  

22. Literacka koncepcja świata i  ludzkiego losu . Przeanalizuj 
stosowne przykłady, odwołując się do tekstów różnych epok. 

23. Obraz Polski kontuszowej w naszej literaturze. Omów różne 
przykłady kreacji świata szlacheckiego w wybranych tekstach.  

24. Wzorce osobowe, modele bohatera w literaturze różnych epok. 
Scharakteryzuj ich związek z czasami, w których się 

ukształtowały. 

25. Motyw wędrówki w literaturze. Rozważ rolę podróży w 
kształtowaniu światopoglądu i postaw bohaterów. 

26. Motyw  grobu i mogiły w literaturze. Zaprezentuj różne jego 

przykłady i funkcje w wybranych tekstach. 

27. Literackie portrety matek. Omów różne sposoby ich kreacji w 
wybranych tekstach. 

28. Literacki portret człowieka współczesnego. Omów rożne sposoby 
prezentacji jego postaw, problemów i dążeń w wybranych tekstach. 

29. Wojna w literaturze. Porównaj różne sposoby realizacji tego 

motywu w wybranych tekstach. 

30. Szlachta i arystokracja w literaturze polskiej. Na wybranych 
przykładach przedstaw różne sposoby ukazywania tych warstw 
społecznych . 



31. Motyw rodziny w literaturze polskiej i obcej. Przeanalizuj 

różne jego wersje w wybranych utworach. 

32. Los człowieka w systemach totalitarnych. Przeanalizuj ich wpływ 

na postawy i biografie wybranych bohaterów literackich. 

33. Literackie portrety cudzoziemców.  Omów ich  różnorodność i 
rolę w konstrukcji wybranych tekstów. 

34. Reportaż  - dokument czy tekst  literacki ? Omów cechy tego 
gatunku w oparciu o wybrane przykłady. 

35. Literatura emigracyjna wobec problemów polskich i ogólnoludzkich. 
Zinterpretuj wybrane teksty i przedstaw wnioski. 

36.  Literatura faktu. Przedstaw jej  walory i atrakcyjność dla 
współczesnego odbiorcy. 

37. Atrakcyjność  współczesnego felietonu. Wypowiedz się na 
temat walorów wybranych tekstów. 

38. Pisarze wobec przeszłości. Przeanalizuj różne sposoby i powody 

odwołań do minionych czasów w wybranych tekstach literackich. 

39. Refleksja filozoficzna, ironia i żart oraz ich funkcje w poezji 

naszych  noblistów. Przeanalizuj i zinterpretuj stosowne 

utwory. 

40. Człowiek i otaczający go świat w tekstach  współczesnych 
poetów.  Przeanalizuj wybrane utwory i wykaż trafność 
zawartych w nich konstatacji. 

41. Groteska jako kategoria estetyczna sztuki nie tylko XX wieku. 
Porównaj powody i sposoby jej  funkcjonowania w 
wybranych tekstach literackich. 

42. Różne oblicza  miłości. Omów funkcjonowanie  tego motywu  w 

poznanych tekstach  literackich. 

43. Konstrukcja postaci  w wybranych dramatach różnych epok . 

Omów jej  wpływ  na atrakcyjność  i wymowę  utworu. 

44. Różne relacje między kobietą a mężczyzną. Przeanalizuj 
wybrane ich przykłady w oparciu o teksty kilku epok. 

45. Jaką poezję ceni współczesny młody człowiek ? Przebadaj 
walory artystyczne i ideowe tekstów wskazanych przez 
rówieśników. Przedstaw wnioski. 

46. Współczesny odbiorca wobec różnorodnych  propozycji literatury 
powszechnej. Omów walory artystyczne i ideowe wybranych dzieł 

XX lub XXI wieku. 



47. Omów różne obrazy i oceny polskiej rzeczywistości w 

wybranych tekstach naszej  literatury. 

48. Bohater tragiczny w literaturze. Przeanalizuj jego kreacje 
w wybranych tekstach różnych epok. 

49. Motyw przemijania w literaturze różnych epok. Przeanalizuj 
jego realizację oraz funkcję w wybranych tekstach. 

50.  Literackie portrety kobiet.  Odwołując się do wybranych 
przykładów, omów różne sposoby ich kreacji w tekstach 
dawnych i współczesnych. 

51. Przeanalizuj różne sposoby wykorzystania starożytnych mitów 
w  literaturze późniejszych epok.  

 

 

 
literaturze fantasy.  

52. Motyw winy i kary w literaturze światowej. Przeanalizuj różne 
jego ujęcia w wybranych tekstach. 

53. Motyw awansu społecznego i kariery. Przeanalizuj różne jego 
realizacje i funkcje w wybranych tekstach. 

54. Recepty na szczęśliwe życie. Wskaż i zinterpretuj teksty, które  
zawierają tego typu rozważania i wskazówki. 

 

 

55. Przeanalizuj różne sposoby prezentowania konfliktu pokoleń 
w literaturze. 

56. Przeanalizuj  różne obrazy śmierci i omów ich funkcję w 
wybranych tekstach literatury dawnej i współczesnej. 

57. Różne sposoby wykorzystania motywu szaleństwa w 
literaturze. Zanalizuj problem, odwołując się do wybranych 
przykładów. 

58. Literackie wizje światów alternatywnych. Porównaj wybrane 
ich przykłady. 

59. Wskaż różne sposoby ujęcia toposu wsi na przykładzie 
wybranych utworów. 

60. Obyczaje i obrzędy w literaturze polskiej. Odwołując się do 
różnych przykładów, omów ich funkcje w wybranych 
dziełach. 

61. Motyw rycerza w literaturze polskiej i obcej. Przeanalizuj 
różne sposoby jego prezentacji. 

62. Człowiek wobec Boga, życia i śmierci. Rozważ problem na 
przykładzie utworów różnych epok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63. Główne obszary zainteresowań współczesnej literatury 
polskiej. Wskaż ciekawsze teksty i omów ich walory 
poznawcze oraz artystyczne. 

64. Motyw dziecka w literaturze polskiej i obcej. Omów jego 
funkcjonowanie w oparciu o wybrane przykłady. 

 

 

 

 

 

 

 

 

65. Zaprezentuj funkcjonowanie motywu Apokalipsy w literaturze 
różnych epok. 

66. Przedstaw różne ujęcia motywu cierpienia w literaturze 
dawnej i współczesnej. 



 

 

 

Nr 
tematu 

Język 

1. Słowa w Internecie. Odwołując się do wybranych przykładów , scharakteryzuj 
różne typy komunikatów.  

2. Język jako element charakterystyki postaci. Przeanalizuj związki kreacji 
wybranych postaci literackich ze sposobem ich wypowiadania się. 

3. Na wybranych przykładach omów różne typy stylizacji językowej oraz ich 
funkcję w poznanych tekstach. 

4. Zapożyczenia językowe dawniej i dziś. Scharakteryzuj genezę , typy i funkcję 
zapożyczeń w języku wybranych epok. 

5. Reklama  jako sztuka  iluzji  i  manipulacji. Omów różne sposoby językowej 
perswazji w wybranych tekstach /prasa, radio, telewizja/. 

6. Omów funkcje różnorodnych środków artystycznych w budowaniu świata 
przedstawianego utworu. Wykorzystaj wybrane przykłady literackie. 

67. Przedstaw różnorodne ujęcia motywu mariażu    /ślub, 
wesele/ w wybranych tekstach. 

 

w literaturze polskiej i obcej. 

68. Zwierzęta w literaturze. Porównaj różne sposoby 
funkcjonowania  tego  motywu w wybranych  tekstach . 

69. Poetyckie rozmowy z Bogiem. Rozwiń temat w oparciu o 
teksty wybranych autorów. 

70. Polacy w satyrze i karykaturze literackiej. Przeanalizuj różne 
kreacje bohaterów i oceń trafność użytych środków 
artystycznych. 

71.  Miasto w dziele  literackim. Porównaj różne sposoby jego 
ukazywania w wybranych tekstach . 

72. Polskie mity narodowe. Omów różne sposoby  ich  
funkcjonowania w  literaturze. 

73. Praca jako motyw literacki . Omów jego funkcjonowanie w 
wybranych utworach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74. Przedstaw różnorodne ujęcia motywu zdrady w tekstach 
literackich. 

75.  Przyroda w literaturze. Omów  różne sposoby  
funkcjonowania tego motywu w  wybranych tekstach.  

76.  Oniryzm w literaturze. Przeanalizuj różne sposoby 
ukazywania marzeń sennych i ich funkcję w wybranych 
utworach. 

77. Biografia twórcy jako tworzywo literackie. Omów różne 
sposoby i funkcje jej wykorzystania w wybranych 
tekstach. 

77. 

 

Samotnik w literaturze.  Zaprezentuj sylwetki kilku bohaterów 
i oceń  słuszność obranej przez nich  postawy. 

78. Idealiści i marzyciele w literaturze. Omów sposoby  ich kreacji 
w  wybranych tekstach różnych  epok .    

79.  Wpływ  wojny na ludzkie  losy i  postawy. Przeanalizuj  
problem, odwołując się do wybranych  przykładów  
literackich . 

 



7. Frazeologia zwierciadłem życia społecznego. Przeanalizuj genezę i 
funkcjonowanie różnych typów związków frazeologicznych w języku dawnych i 
współczesnych Polaków. 

8 Socjolekty w życiu i literaturze. Przeanalizuj zjawisko występowania różnych 
odmian językowych w przygotowanych przykładach. 

9. Specyfika języka literatury science fiction. Omów zagadnienie, odwołując się do 
konkretnych przykładów. 

10. Do czego jest nam dzisiaj potrzebna retoryka? Omów jej wykorzystanie w 
wybranych w przykładach komunikacji językowej. 

11. Język współczesnej piosenki. Przedstaw wnioski płynące z analizy wybranych 
tekstów. 

12. Dialekty terytorialne języka polskiego jako tworzywo literackie. Omów na 
przykładach wybranych utworów. 

13. Eksperymenty językowe w poezji lingwistycznej. Rozważ ich istotę i 
celowość w wybranych tekstach. 

14. Wykaż rolę neologizmów w kreowaniu poetyckiej rzeczywistości .Odwołaj 
się do tekstów kilku autorów. 

15. Omów genezę i wskaż przykłady pojawienia się orientalizmów w literaturze 

i języku polskim. 16. Język bohaterów filmowych. Oceń jego rolę w kształtowaniu wybranych 
postaci. 

17. Mowa potoczna jako tworzywo literackie. Przeanalizuj różne cele i sposoby 
jej wykorzystania w wybranych tekstach. 

18. Omów rolę języka w kreacji świata przedstawionego tekstów fantasy. 

19. Tytuły prasowe jako przykład manipulacji językowej. Przeanalizuj konkretne przykłady i 

przedstaw wnioski. 

20. Język sprawozdawców sportowych. Przeanalizuj jego specyfikę w oparciu o wybrane 

przykłady. 

21. Blog  jako forma komunikacji międzyludzkiej. Przeanalizuj  pod względem atrakcyjności 

językowej ciekawsze teksty tego typu. Przedstaw wnioski. 

 


