
Tematy na wewnętrzny egzamin maturalny 2014 
 

Literatura 
 

1. Różne sposoby funkcjonowania tradycji homeryckiej w literaturze polskiej. Omów na wybranych 

przykładach. 

2. Twórczość Jana Kochanowskiego w tradycji literackiej późniejszych epok. Rozwiń temat na 

przykładzie wybranych utworów. 

3. Dialog twórców literatury z filozofami. Przedstaw problem na wybranych przykładach dzieł 

literatury współczesnej. 

4. Artysta jako bohater literacki w literaturze antycznej i renesansowej. 

5. Biografia poety romantycznego jako tworzywo literackie. Omów na wybranych przykładach. 

6. Wizerunek inteligenta i jego demaskacja. Przedstaw problem na wybranych przykładach. 

7. „Zobaczyć świat inaczej” jako motto awangardowych twórców dwudziestolecia 

międzywojennego. Przedstaw dążenia awangardowe na podstawie wybranych utworów. 

8. Motyw wędrówki w literaturze. Omów różne jego ujęcia w wybranych utworach. 

9. Idealiści i marzyciele w literaturze polskiej. Scharakteryzuj sposoby kreowania takich bohaterów 

w utworach z różnych epok. 

10. Sposób przedstawiania choroby w literaturze. Zaprezentuj temat, odnosząc się do wybranych 

przykładów. 

11. Motyw zdrady. Przeanalizuj temat na wybranych przykładach literackich. 

12. Obrazy miasta w literaturze XIX w. Zaprezentuj je, na wybranych przykładach. 

13. Swojskość i cudzoziemszczyzna. Omów zjawisko kulturowe w odniesieniu do wybranych 

przykładów z literatury XVII i XVIII wieku. 

14. Odwołując się do wybranych przykładów literackich, przedstaw relacje między rodzicami 

a dziećmi. 

15. Rola lektur w życiu bohaterów literackich. Omów problem na wybranych przykładach. 

16. Człowiek w masce. Zaprezentuj funkcjonowanie tego motywu, sięgając do wybranych 

przykładów. 

17. Zaprezentuj literackie ujęcia motywu dworu na wybranych przykładach. 

18. Porównaj funkcje rekwizytów w wybranych utworach dramatycznych. 

19. Prześledź funkcjonowanie motywu „ars poetica” w poezji polskiej XX wieku. Odwołaj się do 

wybranych przykładów. 

20. „Słowa nie tylko wyrażają, ale i sądzą…”. swoich rozważań na temat wybranych portretów 

bohaterów literackich. 



21. Od Filaretów do Gombrowicza. Młodość jako temat, motyw, problem w literaturze XIX i XX 

wieku. Omów je, interpretując wybrane utwory literackie. 

22. Człowiek wobec wartości w świecie współczesnego relatywizmu. Przedstaw problem na 

wybranych przykładach z literatury i filozofii.  

23. Zaprezentuj sposoby przedstawiania Polaków w literaturze obcej. 

24. Katastrofizm jako jeden ze sposobów mówienia o niepokojach człowieka. Omów zagadnienie, 

odwołując się do wybranych utworów literackich z różnych epok. 

25. Dialog z tradycją romantyczną w literaturze XX w. zaprezentuj go na wybranych przykładach. 

26. Ewolucja ballady od Mickiewicza do Leśmiana. Zaprezentuj temat, odwołując się do wybranych 

utworów. 

27. Dokument i parabola jako dwie formy mówienia o współczesności. Porównaj je na wybranych 

przykładach. 

28. Kabaret literacki w Młodej Polsce i dwudziestoleciu międzywojennym. Omów, odwołując się do 

twórczości wybranych autorów obu epok. 

29. Mitologizacja i demitologizacja jako zabiegi literackie. Przedstaw sposoby realizowania i funkcje 

tych zabiegów w wybranych dziełach. 

30. Autotematyzm w literaturze współczesnej. Zanalizuj to zjawisko artystyczne na przykładzie 

twórczości poetyckiej wybranych autorów. 

31. Porównaj, jak wybrane utwory literackie różnych epok ujmują temat tolerancji. 

32. Motyw labiryntu i jego funkcja w literaturze. Omów na wybranych przykładach. 

33. Motywy szekspirowskie w polskiej literaturze romantycznej i ich funkcje. Przedstaw na 

wybranych przykładach. 

34. Relacja artysta – filister w literaturze polskiej. Omów na wybranych przykładach. 

35. Odwołując się do konkretnych przykładów literackich, scharakteryzuj zjawisko antyutopii. 

36. Koncepcja czasu w dziele literackim. Omów na wybranych przykładach. 

37. Powieść tendencyjna w okresie pozytywizmu i realizmu socjalistycznego. Scharakteryzuj na 

wybranych przykładach. 

38. Scharakteryzuj wpływ literatury francuskiej na polską na konkretnych przykładach z wybranych 

epok i tekstów. 

39. Kostium historyczny jako sposób na przedstawienie aktualnych wydarzeń. Omów na wybranych 

przykładach. 

40. Porównaj obrazy Gdańska i jego okolic ukazane w literaturze współczesnej (np. G. Grass, 

S. Chwin, P. Huelle). 

41. Tradycja barokowa, estetyka brzydoty i ich funkcje w twórczości Stanisława Grochowiaka. 

Omów na wybranych przykładach. 



42. Dialog twórców literatury z filozofami. Przedstaw problem na wybranych przykładach dzieł 

z literatury współczesnej. 

43. Dziedzictwo sarmackie w literaturze epok późniejszych. Zbadaj zjawisko w wybranych tekstach 

literackich. 

44. Motyw „exegi monumentum” w literaturze. Zaprezentuj różne ujęcia na wybranych przykładach. 

45. Co czytają bohaterowie literaccy? Omów wpływ lektur na postawy i osobowości wybranych 

postaci. 

46. Omów obowiązki człowieka i obywatela w literaturze odrodzenia i oświecenia. Odwołaj się do 

wybranych przykładów. 

47. Przedstaw motyw ulicy, odwołując się do literatury międzywojnia. 

48. Kresy w literaturze XIX i XX wieku. Zaprezentuj temat na wybranych utworach literackich. 

49. Przedstaw współczesne komentarze arcydzieł sztuki literackiej, sięgając do wybranych 

przykładów z literatury. 

50. Poeta synem tysiącleci czy dziecięciem wieku? Przedstaw różne ujęcia tego dylematu w poezji 

współczesnej. 

51. Twórcy i burzyciele narodowych mitów. Zbadaj, w jaki sposób wybrani autorzy podejmowali to 

zadanie. 

52. Gloryfikacja klęsk narodowych. Omów problem, odwołując się do wybranych utworów 

literackich. 

53. Zwrot ku dokumentaryzmowi w literaturze współczesnej. Zbadaj zjawisko na wybranych 

przykładach. 

54. Określ rolę prowokacji artystycznej w literaturze, analizując wybrane utwory literackie. 

55. Odwołując się do wybranych przykładów literackich, zbadaj wpływ Byrona na rozwój literatury 

romantycznej. 

56. Wykaż związki zjawiska cyganerii artystycznej z rozwojem literatury modernizmu, odwołując się 

do wybranych przykładów literackich. 

57. Przedstaw różne zapisy doświadczeń okresu komunistycznego w literaturze. Odwołaj się do 

wybranych utworów współczesnych. 

58. Zaprezentuj dialog z tradycją romantyzmu w literaturze postromantycznej. 

59. Rozważ zagadnienie mistrzostwa reportażowego, odwołując się do wybranych przykładów 

z literatury współczesnej. 

60. „Z kogo się śmiejecie? Z samych siebie się śmiejecie!” Zanalizuj funkcje komizmu i satyry na 

przykładzie wybranych utworów literackich. 

61. Zaprezentuj tradycję psalmiczną w literaturze, sięgając do przykładów z różnych okresów 

literackich.  



62. Literackie testamenty. Omów je na wybranych przykładach z różnych okresów. 

63. Zaprezentuj i oceń twórczość Ryszarda Kapuścińskiego lub Hanny Krall, odwołując się 

konwencji współczesnego reportażu. 

64. W paraboli świat przedstawiony jest wykładnikiem jakiejś ogólnej prawdy moralnej, 

filozoficznej, czy religijnej. Zilustruj tę definicję przynajmniej dwoma utworami o charakterze 

przypowieści. 

65. Poeta – nauczyciel, poeta – artysta, poeta – wieszcz... Przedstaw na wybranych przykładach 

literackich różne koncepcje roli pisarza w społeczeństwie. 

66. Kontrowersje wokół literackiej Nagrody Nike. Rozwiń myśl w oparciu o wybrane książki – 

laureatki wymienionej nagrody. 

67. Wolność – „złudzenie konieczne” (Philippe Meyer)? Przedstaw prawdy o determinizmie 

ludzkiego działania w wybranych utworach XVIII, XIX lub XX wieku. 

68. Przedstaw ewolucję sonetu jako gatunku literackiego, odwołując się do przykładów z różnych 

epok (renesans, barok, romantyzm, Młoda Polska). 

69. „Człowiek jest natury pielgrzymiej...” (C. K. Norwid). Omów topos tułacza, emigranta na 

wybranych przykładach literackich. 

70. Obraz Litwy w literaturze współczesnej. Przedstaw zagadnienie na podstawie twórczości 

Miłosza, Konwickiego, Rymkiewicza i innych. 

71. Motto, tytuł, ostatnia scena kluczem do interpretacji dzieła. Omów zagadnienie, ilustrując 

wybranymi przykładami z literatury. 

 

 

Język 
 

1. Tak mówią bohaterowie literaccy. Omów język wybranych postaci ze szczególnym 

uwzględnieniem ujawniających ich przynależność środowiskową i charakter. 

2. Funkcje i sposób wykorzystania stylizacji gwarowej w literaturze. Omów na podstawie literatury 

Młodej Polski. 

3. Przedstaw przykłady nowomowy jako języka propagandy i tworzywa poetyckiego. 

4. Scharakteryzuj język szkolnych gazetek. 

5. Scharakteryzuj wybrane wzorce mów publicznych. 

6. Metaforyka tytułów prasowych. Zanalizuj wybrane przykłady i oceń trafność ich nadawania. 

7. Omów wpływ języka bohaterów wybranej rodzimej telenoweli lub serialu TV na słownictwo 

Twoich rówieśników. 

8. Humor w zeszytach uczniów i wypowiedziach nauczycieli. Analizując zgromadzony materiał, 

omów rodzaje błędów językowych występujących w wybranych przykładach. 



9. Porównaj język dwóch pokoleń Polaków po 1945 r. Odwołaj się do wybranych tekstów 

literackich. 

10. Scharakteryzuj język wybranych bohaterów literackich, uwzględniając ich charakter 

i przynależność środowiskową. 

11. Formuły magiczne i zaklęcia w języku polskim. Omów zjawisko na podstawie zebranego 

materiału i prac teoretycznych. 

12. Funkcje stylizacji modlitewnych w literaturze różnych epok. Omów na wybranych przykładach. 

13. Omów zjawisko świadomego przekraczania normy językowej w wybranych współczesnych 

tekstach poetyckich, np. Szymborskiej, Różewicza. 

14. Na podstawie analizy języka narracji utworów (np. M. Hłaski, S. Mrożka, M. Białoszewskiego) 

określ funkcję języka potocznego w literaturze współczesnej. 

15. Słowo jako tworzywo artystyczne. Wykorzystaj wybrane utwory dwóch poetów – barokowego 

i współczesnego. 

16. Nowomowa sposobem kreowania rzeczywistości. Przedstaw zagadnienie, sięgając do języka 

środków masowego przekazu. 

17. Na przykładach przysłów polskich o wybranej tematyce (motywie) dokonaj ich analizy 

językowej i kulturowej. 

18. Rusycyzmy w języku polskim. Zbadaj język ludzi z twojego otoczenia i oceń zasadność ich 

używania. 

19. Jakie błędy językowe najczęściej spotykasz w Twoim środowisku rodzinnym i szkolnym? Omów 

mechanizm ich powstawania. 

20. Przedstaw i omów funkcjonowanie stylizacji gwarowej w literaturze wybranej epoki. 

21. Omów sposób wykorzystania stylizacji gwarowej w tekstach kultury masowej. 

22. Zbadaj zasób regionalizmów i sposób ich funkcjonowania w wybranym środowisku społecznym. 

23. Scharakteryzuj język osoby publicznej w zakresie nasycenia go regionalizmami. 

24. Poetyckie innowacje językowe i ich rola w wybranych utworach poetów współczesnych. 

25. Etykieta językowa w środkach masowego przekazu. Zaprezentuj i zanalizuj wybrany materiał. 

26. Na podstawie wybranych utworów poetyckich z dwóch różnych okresów przedstaw 

różnorodność środków artystycznych i cel ich użycia. 

27. Omów stylizację środowiskową w wybranych utworach literackich. 

28. Przedstaw zindywidualizowanie języka bohaterów w dwóch utworach literackich z różnych 

okresów. 

29. Przedstaw historię zapożyczeń leksykalnych w języku polskim na przykładach dwóch okresów 

literackich. 



30. Staropolska frazeologia żywa do dziś. Zanalizuj wybrane przykłady z literatury i współczesnej 

polszczyzny. 

31. Najnowsze tendencje rozwojowe w języku uczniowskim (młodzieżowym). Zanalizuj przykłady, 

wyjaśnij zasadność ich używania. 

32. Dlaczego niektóre wyrazy stają się modne? Zanalizuj przykłady ze współczesnej polszczyzny. 

33. Przedstaw sposoby funkcjonowania komizmu słownego w wybranych utworach z literatury. 

34. Jak mówią bohaterowie literaccy? Omów język wybranych postaci, uwzględniając ich 

przynależność środowiskową. 

35. Przedstaw na wybranych przykładach twórcze wykorzystanie języka mówionego w literaturze 

współczesnej. 

36. Zaprezentuj zmiany zachodzące w sposobach porozumiewania się na przestrzeni wybranych 

epok w kulturze polskiej. 

37. Na wybranych przykładach omów osobliwości we współczesnej fleksji polskiej. 

38. Porównaj felietony B. Prusa i wybranego współczesnego publicysty. Zwróć uwagę na stopień 

nasycenia tekstów funkcją perswazyjną. 

39. Zbierz materiał języka familijnego własnej lub zaprzyjaźnionej rodziny i przedstaw jego 

specyfikę i funkcjonalność. 

40. Omów zjawisko wieloznaczności i homonimii w dowcipach językowych, odwołując się 

do literatury i języka potocznego. 

41. Omów zagadnienie gry słów jako przejawu kunsztu poetyckiego i sprawności językowej, 

ilustrując odpowiednimi tekstami. 

42. Najnowsze zapożyczenia w języku polskim. Przedstaw temat na wybranych przykładach i oceń 

ich przydatność.  

43. O awansie języka potocznego we współczesności. Przedstaw temat w oparciu o zebrany materiał 

językowy. 

44. Omów obowiązujące kryteria poprawności językowej i zanalizuj pod względem zgodności 

z kryteriami przejrzystości i precyzji językowej kilka tekstów napisanych stylem urzędowym Jeśli 

zajdzie potrzeba, zaproponuj ich poprawne wersje. 

45. Sklasyfikuj błędy językowe w prasie codziennej. Objaśnij przyczyny ich powstania. 

46. Scharakteryzuj różne zjawiska w języku akwizytorów i ulicznych sprzedawców, zwracając 

szczególną uwagę na słownictwo, frazeologię, składnię i intonację. 

47. Przedstaw współczesne typy słowotwórcze i ich funkcje w języku polskim. 

48. Wskaż przejawy oddziaływania mediów na współczesną polszczyznę, odwołując się 

do samodzielnie zebranego materiału. 



49. Język w służbie ideologii. Przedstaw go, wykorzystując powojenne teksty literackie 

i publicystyczne z drugiej połowy XX wieku. 

50. Zanalizuj język poezji lingwistycznej, sięgając do odpowiednich wierszy poetów zaliczonych 

do tego nurtu. 

51. Norma językowa a kryterium uzualne. Prześledź zmiany z tego zakresu poprawności w ostatnim 

półwieczu. 

52. Omów na wybranych przykładach funkcje stylizacji modlitewnych. 

53. O etykiecie językowej różnych czasów i środowisk. Zanalizuj wybrane przykłady literackie 

i pozaliterackie. 

54. Zbadaj i oceń nazwy sklepów, zakładów użyteczności publicznej w Twojej miejscowości. 

Wyjaśnij, jakie tendencje rozwojowe współczesnej polszczyzny znalazły w nich swoje 

odzwierciedlenie. 

 

 

Korespondencja sztuk 

 
1. Różne ujęcia motywu Sądu Ostatecznego w literaturze i sztuce. Odwołaj się do wybranych 

przykładów. 

2. Różnorodne ujęcia wizerunku wampira w literaturze i sztuce. Scharakteryzuj na dowolnie 

wybranych przykładach. 

3. Motyw tańca w literaturze i sztuce. Zaprezentuj temat, odwołując się do wybranych przykładów. 

4. Postać Fryderyka Chopina w literaturze i malarstwie. Omów na wybranych przykładach. 

5. Motyw szatana w literaturze i sztuce. Zaprezentuj na wybranych przykładach. 

6. Literackie i malarskie obrazy wiosny. Przedstaw temat, analizując wybrane przykłady. 

7. Święci w literaturze i sztuce. Zaprezentuj różne sposoby ujęcia postaci, odwołując się 

do wybranych przykładów. 

8. Motyw pór roku w tekstach kultury. Przedstaw temat, wybierając odpowiednie przykłady. 

9. Różnorodne ujęcia motywu ogrodu w literaturze i sztuce. Przedstaw je na wybranych przykładach. 

10. Motyw zemsty w literaturze, dziełach plastycznych i filmowych. Zaprezentuj temat, odnosząc się 

do wybranych przykładów. 

11. Zmiany w modzie i ideale kobiecej urody na przestrzeni wieków. Zaprezentuj temat 

na wybranych tekstach kultury. 

12. Porównaj cechy pejzażu sentymentalnego i romantycznego, analizując wybrane przykłady dzieł 

z literatury i malarstwa. 

 



13. Wybrane bohaterki mitów, np. Wenus, Demeter, Atena, Nike jako archetypy funkcjonujące 

w różnych tekstach kultury. Omów problem, odwołując się wybranych utworów. 

14. Symbol jako sposób mówienia o rzeczach trudnych. Przedstaw zagadnienie na wybranych 

tekstach kultury różnych epok. 

15. Porównaj wybrane dzieło literackie i jego teatralną adaptację.  

16. Sięgając do przykładów, omów związki malarstwa symbolicznego z literaturą polskiego 

neoromantyzmu. 

17. Kicz w literaturze i sztukach plastycznych. Zbadaj jego obecność i funkcjonowanie tego zjawiska 

w wybranych tekstach kultury. 

18. Świat orientalny jako źródło inspiracji artystów. Omów temat, odwołując się do wybranych 

przykładów z różnych dziedzin sztuki. 

19. Wizerunek pierwszej osoby w państwie. Zaprezentuj, odwołując się do wybranych tekstów 

kultury. 

20. Zbigniew Herbert i Krzysztof Kieślowski jako twórcy dekalogu człowieka czasów zagrożenia. 

Odwołując się do wybranych dzieł, wskaż podobieństwa i różnice. 

21. Rozważ na przykładzie wybranych tekstów kultury, jakim wartościom hołduje XXI wiek. 

22. Portret człowieka końca XIX wieku. Omów na wybranych przykładach literackich i filmowych. 

23. Filmowe i /lub/ teatralne adaptacje wielkich dzieł literatury romantycznej. Przedstaw, na czym 

polega reinterpretacja literackiego pierwowzoru. 

24. Żywioły – woda, ogień, powietrze jako przejawy groźnej, niszczycielskiej siły natury. Omów 

na wybranych tekstach kultury. 

25. Omów funkcjonowanie mitu napoleońskiego w dziełach literackich i malarskich. Odwołaj się 

do wybranych przykładów. 

26. Porównaj wybrany dramat z jego sceniczną realizacją, oceniając koncepcję reżysera. 

27. Analizując wybrane przykłady, przedstaw symbolikę kolorów w literaturze i innych dziedzinach 

sztuki. 

28. Konwencja ballady we współczesnej twórczości kabaretowo - estradowej. Omów zjawisko 

kulturowe na wybranych przykładach. 

29. Niezwykła kariera melodramatu w kulturze XX wieku. Omów na wybranych przykładach. 

30. Elementy postmodernistyczne w różnych tekstach współczesnej kultury. Przedstaw 

na wybranych przykładach. 

31. Człowiek pośród przedmiotów. Omów realne i metaforyczne funkcjonowanie rzeczy 

w wybranych dziełach literackich oraz malarskich. 

32. Alegorie i symbole narodowe w tekstach kultury polskiej. Omów na wybranych przykładach. 

 



33. Współczesne wersje motywu Madonny w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach. 

34. Rodzina szlachecka. Omów sposoby funkcjonowania motywu na wybranych przykładach 

z literatury i filmu. 

35. Od tragedii antycznej do dramatu absurdu – na wybranych przykładach przedstaw i omów różne 

formy dramatu. 

36. Motywy żeglarskie w literaturze i sztuce. Na wybranych przykładach porównaj ich różne 

realizacje. 

37. Karykatura jako jeden ze sposobów prezentacji człowieka w różnych tekstach kultury. Omów 

na wybranych przykładach. 

38. Przedstaw różne sposoby funkcjonowania natury w literaturze i sztuce Młodej Polski. 

39. Polscy emigranci przedstawiani w literaturze i filmie XX wieku. Rozwiń temat, przywołując 

wybrane dzieła. 

40. Obraz Łodzi w różnych tekstach kultury. Przedstaw go, wykorzystując wybrane dzieła. 

41. Człowiek w świecie zarazy – rozwiń temat, odwołując się do wybranych przykładów literackich 

i filmowych. 

42. Artystyczne interpretacje historii w literaturze i malarstwie, np. H. Sienkiewicza i J. Matejki. 

Dokonaj analizy porównawczej dzieł. 

43. Wizerunek anioła w poezji polskiej i sztuce. Porównaj sposoby artystycznego ujęcia postaci 

anioła, zestawiając odpowiednie teksty kultury. 

44. Wybitne postaci historyczne i sposób ich kreacji w literaturze i sztuce. Omów na wybranych 

przykładach. 

45. Fascynacje tatrzańskie. Przedstaw temat, odwołując się do wybranych tekstów kultury. 

46. Omów świadectwa obecności motywu człowieka wrażliwego zmagającego się ze światem 

w różnych tekstach kultury. 

47. Wpływ prasy, telewizji i internetu na spojrzenie i stosunek człowieka do otaczającego go świata. 

Zaprezentuj go na wybranych tekstach kultury. 
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