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TEMATY DO USTNEJ CZĘŚCI  EGZAMINU MATURALNEGO 

Z JĘZYKA POLSKIEGO W 2016 r. 
(dla absolwentów z lat ubiegłych, którzy chcą w roku szkolnym 2015/2016 przystąpić do 

matury po raz pierwszy lub po raz kolejny) 

 

I. Literatura: 
 

1. Mit Litwy i Ukrainy w literaturze polskiej. Scharakteryzuj jego funkcjonowanie, 

analizując wybrane dzieła. 

2. Motywy średniowiecznie jako inspiracja dla twórczości G.R.R. Martina. Zanalizuj 

wybrane teksty autora. 

3. Omów funkcjonowanie motywu szkoły w literaturze. Zanalizuj celowo wybrane 

utwory literackie z różnych epok. 

4. Powroty do dzieciństwa. Omów zagadnienie, analizując funkcje tego motywu na 

wybranych przykładach dzieł literackich. 

5.  „Nasi mniejsi bracia”. Zaprezentuj sposób przedstawiania zwierząt w wybranych 

utworach literackich różnych epok. 

6. Obraz zaświatów w literaturze . Przedstaw i zinterpretuj motyw na przykładach 

utworów z różnych epok. 

7. „Świat zepsuty” czy ostoja polskości? Przedstaw i oceń wizerunek polskiej szlachty 

utrwalony w literaturze wybranych epok. Zanalizuj celowo dobrane utwory. 

8. Tragizm i piękno związków międzyludzkich ukazanych w  literaturze polskiej i obcej. 

Omów zagadnienie, analizując wybrane utwory literackie. 

9. Świat z każdego miejsca wygląda inaczej. Refleksje Ryszarda Kapuścińskiego z 

podróży. Zaprezentuj wybrane utwory autora, zwracając uwagę na świat 

przedstawiony i cechy gatunku. 

10. Smutek i melancholia jako motywy literackie. Przedstaw ich funkcjonowanie w 

wybranych utworach literatury polskiej i obcej.  

11. Artysta jako bohater literacki. Omów na wybranych przykładach. 

12. Literackie obrazy bohaterów w sutannie i habicie. Przedstaw, odwołując się  do 

utworów z różnych epok. 
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13. Heroizacja i deheroizacja bohaterów w literaturze polskiej. Omów zagadnienie na 

wybranych przykładach z liryki i epiki. 

14. Tytuł, motto, ostatnia scena jako klucze interpretacji dzieła. Omów na wybranych 

przykładach. 

15. Moralność w obliczu zagrożenia i śmierci. Przedstaw sposób ujęcia tej problematyki 

w literaturze polskiej i obcej, analizując wybrane utwory. 

16. Wojna z perspektywy żołnierza i cywila, czyli różne ujęcia wojny w literaturze XX 

wieku. Przedstaw temat, analizując wybrane utwory. 

17. Zaprezentuj różnorodne przedstawienia okupacji hitlerowskiej w literaturze polskiej. 

Zanalizuj celowo dobrane utwory literackie. 

18. Osobowość postaci literackich ukształtowana przez ich lektury. Omów na 

przykładach.  

19. Labirynty i ich funkcje w wybranych utworach literackich. Zanalizuj sposoby i cele 

podejmowania tego motywu przez pisarzy.  

20. Kulinaria w literaturze. Omów funkcje tego motywu w wybranych utworach 

literackich (np. M. Rej, A. Mickiewicz, H. Sienkiewicz).  

21.  Portrety Żydów polskich w literaturze XIX i XX wieku. Przedstaw różnorodność 

kreacji postaci w wybranych utworach. 
22. Niewłaściwe wybory, fałszywe kroki, błędy. Oceń, jakie były ich konsekwencje i jak 

rzutowały na życie bohaterów wybranych utworów. 

23. To się czyta dzisiaj – modni pisarze, modne książki. Omów – na przykładzie dwóch 

/trzech twórców spoza szkolnego kanonu – świat przedstawiony wybranych utworów. 

Spróbuj wskazać przyczyny popularności niektórych autorów i książek. Sformułuj 

własną opinię na ten temat [Wharton, Coelho, Caroll, Libera, Pilch i in.]. 

24. Bunt i konformizm – dwie postawy wobec rzeczywistości. Zaprezentuj je, analizując 

wybrane teksty literackie.  

25. Parabola jako sposób przedstawiania rzeczywistości. Na przykładach dzieł różnych 

twórców omów jej funkcje w tekstach literackich. 

26. Wizerunek człowieka w twórczości Wisławy Szymborskiej. Omów na przykładzie  

wybranych przez siebie utworów. 

27. Bohater literacki – ekscentryk. Przedstaw sposób kreowania postaci w wybranych 

utworach literackich.  

28. Ekspiacja jako droga powrotu do człowieczeństwa. Omów na wybranych przykładach 

literackich. 

29. Folklor jako inspiracja pisarzy w różnych epokach. Omów problem, odwołując się do 

wybranych utworów. 

30. Różnorodne ujęcia toposu pór roku w literaturze. Przedstaw na wybranych 

przykładach.  

31. Bohaterowie baśniowi i światy baśniowe w literaturze. Omów zagadnienie, analizując 

utwory z różnych epok. 

32. Bohater w pułapce historii. Omów relację: człowiek – historia na podstawie utworów 

różnych epok. 

33. Wizerunki kobiet we współczesnej literaturze polskiej. Omów sposoby ukazywania, 

analizując celowo dobrane dzieła literackie. 

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

przykłady literackie z różnych epok. 

35. Celem ludzkiego życia jest szczęście. Przedstaw różne sposoby osiągania go, 

charakteryzując  postawy życiowe wybranych bohaterów literackich różnych epok. 

36. Hiob naszych czasów. Omów sposoby ujęcia motywu cierpienia w literaturze 

powojennej. 
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37. Góry jako arkadia, ucieczka, azyl czy siły okrutnej natury. Przedstaw temat, analizując 

wybrane utwory literackie. 

38. Despotyczny władca jako bohater literacki. Omów zagadnienie na wybranych 

przykładach dzieł literackich.  

39. Nonkonformiści, outsiderzy, wykluczeni. Scharakteryzuj wybranych bohaterów prozy 

XX wieku, analizując celowo dobrane utwory. 

40. Skandaliści swoich epok, czyli twórcy i ich dzieła budzące kontrowersje. Przedstaw 

zagadnienie w oparciu o wybrane teksty. 

41. Bohaterowie z "kainowym piętnem". Omów wpływ popełnionej zbrodni na życie 

wybranych postaci literackich. 

42. ,,Kaskaderzy literatury” i  ,,poeci przeklęci” (np. M. Hłasko, E. Stachura, A. Rimbaud, 

R. Wojaczek). Analizując wybrane utwory literackie, przedstaw zagadnienie. 

Uwzględnij kategorię ,,pokolenia literackiego” i kontekst estetyczny epoki. 

43. Pamiętniki, dzienniki i autobiografie – źródło prawdy o twórcach i czasach, w których 

żyli. Omów temat, analizując wybrane przykłady pamiętników, dzienników lub (i) 

autobiografii 

44. Bohater dotknięty szaleństwem w literaturze polskiej i obcej. Przedstaw                                  

i scharakteryzuj wybranych bohaterów literackich. Zanalizuj celowo dobrane utwory. 

45. Różne sposoby kreacji bohatera pochodzenia chłopskiego w literaturze polskiej. 

Przedstaw na wybranych przykładach. 

46. Miłość – złudne szczęście , ulotna chwila życia, źródło cierpień. Do jakich wniosków 

na ten temat skłoniła Cię literatura wybranych dzieł literackich? 

47. Walka w duszy i o duszę bohatera. Przedstaw cele i oceń efekty takich zmagań   

w wybranych utworach literackich.  

48. Symbolika tańca w literaturze różnych epok. Porównaj ujęcie i funkcje motywu, 

analizując wybrane dzieła literackie. 

49. Rola wiary w kształtowaniu systemu etycznego bohatera literackiego. Dokonaj analizy 

porównawczej, odwołując się do prozy F. Dostojewskiego, J. Conrada i A. Camusa. 

50. Wiara – inspiracja czy balast życiowy? Omów problem, analizując postawy 

wybranych bohaterów literackich. 

51. Specyfika powieści kryminalnej. Omów zagadnienie, analizując wybrane przykłady 

literackie. 

52. Scharakteryzuj literackie wizje młodości, jej doświadczeń i dążeń, analizując wybrane 

utwory. 

53. Groza i tajemniczość – od E.A.Poe po S.Kinga. Przedstaw temat, odwołując się do 

analizy wybranych utworów. 

54. Emigrant jako bohater literacki. Przedstaw, analizując utwory różnych epok. 

55. Portrety psychologiczne kobiet w literaturze polskiej i obcej. Przedstaw na wybranych 

przykładach. 

 

 

 

 

 

II. Związki literatury z innymi dziedzinami sztuki: 

 
1. Dzieło kultowe. Zdefiniuj i przedstaw to zjawisko kulturowe na celowo wybranych 

przykładach z literatury i co najmniej dwóch innych dziedzin sztuki. 

2. Różne sposoby ukazywania motywu zemsty w literaturze i sztuce. Przedstaw na 

wybranych przykładach. 
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3. Superbohater jako zjawisko obecne w kulturze współczesnej. Omów sposoby kreacji 

tej postaci i jej funkcje, analizując celowo wybrany materiał rzeczowy z literatury i 

filmu. 

4. Ludzkie ciało jako źródło inspiracji artystycznej. Omów temat, analizując wybrane 

przykłady z zakresu literatury i innych dziedzin sztuki. 

5. Noc jako temat literacki i artystyczny. Przedstaw na wybranych przykładach.  

6. Wizerunek anioła w literaturze i innych tekstach kultury. Analizując wybrane dzieła, 

przedstaw różne sposoby kreowania tego motywu oraz jego funkcje 

7. Próba artystycznego przedstawienia „doświadczeń ze skał i grani” w literaturze                   

i fotografii na wybranych przykładach. 

8. Filozoficzny i religijny aspekt pielgrzymowania. Analizując wybrane przykłady 

literackie i inne, omów różnorodne ujęcia motywu pielgrzyma 

9. Królestwo piekieł i jego obrazy w literaturze i sztuce. Zaprezentuj i omów funkcje 

tego motywu w wybranych dziełach. 

10. Impresjonizm jako forma wyrażania uczuć w literaturze i innych dziedzinach sztuki. 

Omów na wybranych przykładach. 

11. Wampiry i wampiryzm w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Omów zagadnienie 

na podstawie wybranych dzieł. 

12. Boże Narodzenie w literaturze i w sztukach pięknych. Przedstaw różne sposoby ujęcia 

tematu na wybranych przykładach. 

13. Rzeczywistość PRL-u w literaturze i filmach. Omów zagadnienie na wybranych 

przykładach. 

14. Karierowicz, człowiek sukcesu jako bohater literatury i filmu. Omów i oceń wybrane 

postacie. 

15. Motyw drzewa w literaturze i dziełach plastycznych. Omów i porównaj wybrane 

przykłady. 

16. Natura dzika i natura oswojona w literaturze i sztukach plastycznych różnych epok. 

Dobierz przykłady eksponujące różnice w sposobie pojmowania natury. 

17. Katyń w filmie i literaturze. Omów zagadnienie na wybranych przykładach. 

18. Cyberprzestęczość w literaturze i filmie. Omów zagadnienie na wybranych 

przykładach. 

19. Obrazy młodzieży polskiej i amerykańskiej. Dokonaj porównania na podstawie 

wybranych dzieł literackich i/lub filmowych. 

20. Duchy, zjawy i upiory w literaturze i malarstwie XIX wieku. Scharakteryzuj wybrane 

przykłady, analizując wybrane dzieła literackie i plastyczne. 

21. Przedstaw literackie, malarskie i historyczne inspiracje w twórczości Jacka 

Kaczmarskiego. Zanalizuj celowo dobrane utwory poety – barda. 

22. Porównaj różne sposoby przedstawienia getta warszawskiego, analizując wybrane 

teksty kultury.  

23. Symbolika liczb w literaturze i sztuce. Omów zagadnienie, analizując wybrane teksty 

literackie i innych dziedzin sztuki z różnych epok. 

24. Madonny dawne i współczesne. Porównaj artystyczne wizerunki Matki Boskiej 

w literaturze i innych dziedzinach sztuki.  

25. Socrealistyczna przygoda kultury polskiej. Scharakteryzuj zjawisko: omów postawy 

twórców sztuki i zanalizuj wybrane teksty kultury (dzieła z literatury i innych dziedzin 

sztuki).  

26. Stanisław Wyspiański – artysta wszechstronny. Omów zagadnienie, analizując 

wybrane dzieła literackie i plastyczne tego artysty.  

27. Obraz Warszawy w polskiej literaturze i innych dziedzinach sztuki. Zaprezentuj 

wybrane przez siebie przykłady dzieł ukazujących miasto.  
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28. Zwierzę/pies/ptak/lew/paw/... Omów funkcjonowanie motywu w wybranych tekstach 

kultury (dziełach z literatury i innych dziedzin sztuki).  

29. Praca jako przywilej, praca jako wyzysk.... Przedstaw różne sposoby funkcjonowania 

tego motywu w literaturze i innych dziedzinach sztuki.  

30. Portrety świętych w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Omów na wybranych 

przykładach dzieł literatury i innych dziedzin sztuki. 

31. Obrazy miasta jako przestrzeni życiowej w wybranych dziełach literackich, 

malarskich i filmowych.  

32. Uczta jako temat literacki i malarski. Przedstaw na wybranych przykładach z różnych 

epok. 

33. Spotkania i rozstania – obrazy liryczne i malarskie. Przedstaw funkcjonowanie tych 

motywów w wybranych tekstach kultury. 

34. Przedstaw motyw kuszenia i jego funkcję w wybranych utworach literackich 

i malarskich.  

35. Topos ogrodu w literaturze i w malarstwie. Przedstaw różne sposoby jego 

wykorzystania, analizując wybrane dzieła literackie i plastyczne.  

36. Artystyczne ujęcie macierzyństwa w literaturze i sztukach plastycznych. Omów temat, 

analizując wybrane dzieła literackie i plastyczne z różnych epok.  

37. Zbigniew Herbert i Krzysztof Kieślowski jako twórcy dekalogu człowieka 

współczesnego. Omów zagadnienie, analizując wybrane dzieła literackie i filmowe. 

38. Mity greckie jako tworzywo dla literatury, filmu i gier komputerowych. Przedstaw 

współczesne reinterpretacje mitów, analizując przykłady wybranych dzieł. 

39. Surrealistyczna wizja świata w literaturze, sztukach plastycznych i filmie. Omów na 

wybranych przykładach. 

40. Różne sposoby ujęcia motywu rycerza w literaturze, filmie lub malarstwie. Przedstaw, 

analizując wybrane dzieła. 

41. Wojna i okupacja w literaturze i filmie. Analizując wybrane dzieła XX i XXI wieku, 

omów sposoby mówienia o czasach zagłady. 

42. Śmierć jako wyzwanie dla literatury i sztuk plastycznych. Analizując wybrane dzieła, 

omów różne sposoby i funkcje kreowania obrazu śmierci. 

 

 

 

III. Język:  

 

1. Język jako instrument walki o władzę. Porównaj wybrane materiały wyborcze. 

2. Zanalizuj język obozowy i konspiracyjny, wykorzystując wybrane przykłady 

literackie. 

3. Zbadaj funkcje słownictwa nacechowanego emocjonalnie w liryce patriotycznej  i w 

piosenkach żołnierskich, analizując wybrane przykłady. 

4. Język i styl wybranej epoki literackiej – na przykładzie analizy utworów dwóch 

reprezentatywnych dla niej pisarzy. 

5. Komizm słowny. Przedstaw sposoby jego realizacji oraz funkcje w wybranych 

utworach. 

6. Moda na języki obce w Polsce. Korzyści i zagrożenia. Analiza celowo 

zgromadzonego materiału językowego.  

7. Zanalizuj teksty piosenek wybranego zespołu (lub zespołów) muzycznego. Omów 

użyte artystyczne środki wyrazu i ich związek z wymową tekstów.  

8. Mowa zakochanych w epoce staropolskiej i dziś. Zanalizuj i porównaj wybrane 

przykłady.  
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9. Od ironii do krzyku... Zanalizuj i porównaj językowe środki wyrażania gniewu na 

przykładzie wybranych utworów literackich. 

10. Funkcje parodii językowych. Omów na wybranych przykładach literackich.  

11. Gwary środowiskowe języka polskiego jako tworzywo literackie. Omów na 

wybranych przykładach.  

12. Nowomowa jako język propagandy i tworzywo poetyckie. Zilustruj zjawisko na 

wybranych przykładach.  

13. Różne sposoby realizowania gry słów. Omów zjawisko, analizując wybrane fraszki  

i aforyzmy.  

14. Komizm językowy w wypowiedziach komentatorów sportowych. Analizując 

zgromadzony materiał językowy, wyjaśnij mechanizmy najczęstszych potknięć 

językowych.  

15. Manipulacja językowa we współczesnym języku polityków lub twórców reklam. 

Omów zagadnienie, analizując zgromadzony materiał językowy.  

16. Scharakteryzuj język prasy młodzieżowej. Analizując teksty dwóch wybranych 

tytułów prasowych, oceń jego poprawność.  

17. Cechy stylu urzędowego. Omów na wybranych dokumentach szkolnych (np. statut, 

regulaminy, WSO).  

18. Język ezopowy w literaturze czasów zaborów. Omów zagadnienie na dowolnym 

przykładzie tekstu literackiego tego okresu. 

19. Frazeologizmy biblijne i mitologiczne we współczesnym języku. Omów temat na 

wybranych przykładach.  

20. Rodzaje neologizmów i ich funkcje w twórczości Bolesława Leśmiana i poetów 

awangardowych okresu XX – lecia międzywojennego.  

21. Współczesne słownictwo zawodowe. Omów zagadnienie, analizując język wybranej 

przez siebie profesji.  

22. Język utworów Gombrowicza i Witkacego jako wyzwanie wobec tradycji. 

Scharakteryzuj zjawisko na wybranych przykładach.  

23. SMS, chat, Internetowe forum – jakie cechy ma język tych form komunikacji? Omów 

zjawisko, analizując odpowiednie teksty. 

24. Język reklam telewizyjnych. Omów zjawisko perswazji na podstawie odpowiednio 

wybranych przykładów. 

25. Scharakteryzuj różne typy stylizacji językowej i ich funkcje na przykładzie wybranych 

utworów z literatury współczesnej. 

26. O sztuce przemawiania na przykładzie wybranych tekstów literackich – renesans, 

barok, oświecenie. 

27. Co wpływa na poprawność języka? Omów problem, analizując teksty prezentujące 

podstawowe cechy dobrego stylu. 

28. Językowe sposoby wyrażania uczuć w listach Twojego pokolenia i pokolenia 

romantyków. Analiza przykładów (np. listów A. Mickiewicza, J. Słowackiego,                      

Z. Krasińskiego, C. Norwida, F. Chopina). 

29. Funkcje stylizacji biblijnej w literaturze różnych epok. Omów na wybranych 

przykładach. 

30. Cechy języka wybranej subkultury. Przedstaw zagadnienie, analizując zebrany 

materiał językowy. 

 

 


