
Propozycje tematów na wewnętrzny egzamin maturalny z języka polskiego 
– rok szk. 2007/2008. 
 
Proponowane tematy zawierają propozycje zgłoszone przez uczniów, w 
części natomiast są inspirowane przykładami z „ Informatora 
maturalnego” oraz listą tematów z języka polskiego umieszczoną na stronie 
internetowej OKE w Poznaniu. 
 
      Literatura 
 

1. Bunt jako wyraz aktywnej postawy człowieka wobec życia. Omów problem, 
odwołując się do przykładów literackich różnych epok. 

2. Cierpienie siłą niszczącą czy budującą osobowość człowieka? Omów problem, 
wykorzystując wybrane przykłady literackie. 

3. Motyw śmierci w literaturze. Omów różne jego ujęcia, odwołując się do utworów  
      z różnych epok. 
4. Pozycja narratora w literaturze przekazującej prawdę o obozach koncentracyjnych  
      i łagrach. Zinterpretuj jej wpływ na wymowę dzieł. 
5. Biografia  jako klucz do odczytania  twórczości ( na przykładzie J. Kochanowskiego,  
      A. Mickiewicza i in.). Opracuj temat, analizując wybrane teksty. 
6. Motyw młodości jako temat i jako problem  w literaturze XIX i XX w. Omów 
      na wybranych przykładach literackich. 
7. Skąd przychodzimy? Wizje początków ludzkości w różnych mitologiach i literaturze. 

Zinterpretuj celowo dobrany materiał rzeczowy. 
8. Wpływ domu i rodziny na kształtowanie postawy bohaterów literackich. Omów  
      na wybranych utworach z różnych epok. 
9. Diagnoza dwudziestego wieku w polskiej poezji współczesnej. Interpretując wybrane 

teksty, zrekonstruuj autorskie obrazy świata i jego oceny. 
10. Odpowiedzialność rządzących wobec społeczeństwa. Omów na wybranych 

przykładach 
      z różnych epok. 
11. Motyw samotności w literaturze. Przedstaw sposób jego funkcjonowania, przywołując 

utwory z różnych epok. 
12. Literackie obrazy małżeństw. Przedstaw i porównaj, interpretując wybrane przykłady. 
13. Motyw cierpienia w literaturze. Przedstaw sposób jego funkcjonowania, przywołując 

utwory z różnych epok. 
14. Metamorfoza bohatera i jej sens w literaturze. Omów na przykładach z różnych epok. 
15. Motyw wędrówki w literaturze. Omów różne jego wersje w wybranych utworach.  
16. Literackie portrety kobiet. Omów ich typy i funkcje na wybranych przykładach. 
17. Polacy w krzywym zwierciadle, czyli społeczeństwo w ujęciu satyrycznym. Omów 

wybrane przykłady. 
18. Obraz dziecka w literaturze różnych epok. Omów na wybranych przykładach. 
19. Przedstaw różne ujęcia problematyki Holocaustu w literaturze polskiej. Odwołaj się  
      do wybranych utworów. 
20.  Od Sofoklesa do Mrożka – analizując wybrane utwory, przedstaw ewolucję dramatu. 
21. „ Młodzi przeciwko starym”. Odwołując się do wybranych przykładów, ukaż konflikt 

pokoleń. 
22. Motyw vanitas w literaturze. Omów problem, analizując celowo wybrane teksty 
      z różnych epok. 



 
23. Mitologizacja i demitologizacja w literaturze. Omów  sposób ich wykorzystania  
     oraz funkcje, analizując celowo dobrane teksty. 
24. Władza -  zaszczyt czy zobowiązanie wobec innych? Omów na wybranych 

przykładach  
      z różnych epok. 
25. Wybory moralne bohaterów literackich. Porównaj ich konsekwencje, interpretując 

wybrane utwory. 
26. Motyw prometejski w literaturze. Omów różne jego ujęcia, odwołując się do utworów 
      z różnych epok. 
27. Obraz getta warszawskiego. Omów zagadnienie w oparciu o dowolnie wybrane dzieła. 
28. Idealiści i marzyciele w literaturze. Scharakteryzuj sposoby kreowania takich 

bohaterów 
      w utworach z różnych epok. 
29. Inny w literaturze, Zaprezentuj bohaterów z wybranych dzieł i zanalizuj czynniki 

decydujące  o takim statusie. 
30. Przedstaw ewolucję wybranego gatunku literackiego wywodzącego się z Biblii. 

Zinterpretuj dzieła literackie zróżnicowane chronologicznie i sformułuj wnioski 
dotyczące zaobserwowanych tendencji. 

31. Literackie wizje Arkadii. Porównaj sposoby ich funkcjonowania w utworach  
      z różnych epok. 
32. Portrety idealistów w literaturze. Scharakteryzuj i skomentuj ich postawę, odwołując 

się  
      do wybranych tekstów. 
33. Literackie wizerunki Boga. Odwołaj się do przykładów z różnych epok. 
34. Praca - źródło radości czy smutna konieczność? Odwołaj się do wybranych utworów 

literackich z różnych epok. 
35.  Magiczny świat baśni. Zinterpretuj i porównaj symbolikę magicznych rekwizytów 

oraz funkcję postaci fantastycznych w wybranych utworach J. Ch. Andersena  
      oraz innego baśniopisarza. 
36. Historia jako temat i jako pretekst w polskiej epice XIX i XX w.. Przeanalizuj 

wybrane utwory. 
37. Postacie mitologiczne i biblijne jako symbole wartości uniwersalnych. Scharakteryzuj 

wybranych bohaterów. 
38.  Rozszyfruj alegorie postaci zwierzęcych w interpretowanych bajkach okresu 

oświecenia. Sformułuj wnioski dotyczące konwencjonalizacji znaczeń 
39. Literackie portrety Sarmatów. Omów temat, odwołując się do przykładów z różnych 

epok. 
40. Motyw winy i kary w literaturze. Omów, analizując wybrane przykłady. 
41. Motyw franciszkański w literaturze. Przywołując właściwe przykłady, omów sposób 

jego funkcjonowania w utworach różnych epok. 
42. Zbrodniarz jako bohater literacki. Przedstaw problem, analizując utwory z różnych 

epok. 
43. Etos rycerza w literaturze różnych epok. Omów na przykładzie wybranych bohaterów 

literackich. 
44. Człowiek wobec Boga, życia i śmierci w literaturze okresu średniowiecza, odrodzenia 
      i baroku. Odwołaj się do wybranych przykładów literackich. 
45. Piękno i brzydota. Omów dwa sposoby widzenia świata w literaturze. Porównaj je. 
46. Literackie historie miłości. Scharakteryzuj na wybranych przykładach literatury 

polskiej 



      i obcej. 
47. Przedstaw kreacje bohaterów, którzy doświadczyli okrucieństw II wojny światowej  
     i próbują odbudować świat wartości. 
48. Przedstaw motyw żołnierza tułacza, żołnierza powstańca w literaturze polskiej, 

interpretując dowolnie wybrane przykłady literackie. 
49. Przedstaw i porównaj małżeńskie dramaty, analizując wybrane przykłady literackie. 
50. Porównaj „ Gniazda ojczyste – małe ojczyzny”, analizując ich literackie wyobrażenia. 
51. „Człowiek nie może żyć bez miłości” Zinterpretuj myśl Jana Pawła II, analizując 

wybrane utwory literackie. 
52. Człowiek XX wieku w systemach totalitarnych – faszyzmu i stalinizmu. Omów 

problem , interpretując stosowne utwory. 
53. Przedstaw różne oblicza kariery, porównując wybrane przykłady z literatury. 
54. Różnorodne kreacje kobiet w literaturze wybranej epoki lub twórczości wybranego 

pisarza. Przedstaw temat w formie analizy porównawczej. 
55. Filozoficzne i literackie wyobrażenia człowieka o życiu szczęśliwym. Omów problem  
      na wybranych przykładach literackich. 
56. Obrzędy i obyczaje ludowe w literaturze. Omów sposoby ich przedstawiania i funkcje  
      w wybranych utworach. 
57. Obraz dworu szlacheckiego i ziemiańskiego w literaturze polskiej. Analizując 

wybrane przykłady, zwróć uwagę na sposoby pisania o nim, jego mieszkańcach 
      i problemach. 
58. Przedstaw rolę dydaktyzmu w literaturze oświeceniowej, analizując wybrane utwory 

literackie tej  epoki. 
59. Porównaj życiowe wybory i decyzje bohaterów literackich, analizując wybrane utwory 

literackie  z różnych epok. 
60. Jednostka a historia. Omów wpływ dziejów na losy człowieka, odwołując się  
     do utworów literackich różnych epok. 
61. Omów sposoby kreowania postaci komicznych w wybranych utworach literackich. 
62. Tragizm jako kategoria estetyczna i egzystencjalna. Omów, analizując teksty literackie 
       z różnych epok. 
63. Kreacje bohaterów niepokornych w wybranych utworach różnych epok. Omów 
      i porównaj. 
64. Rozmowy z samym sobą. Monologi bohaterów z dzieł literackich reprezentujących  
      różne epoki i gatunki literackie. Interpretując celowo wybrane przykłady, porównaj  
      okoliczności życiowe, w których rodzą się refleksje oraz formę ich ekspresji. 
65. Analizując celowo dobrane utwory polskie i obce, scharakteryzuj różne odmiany 

awangardowego dramatu XX w.  
66. Przyroda w wybranych utworach literackich. Omów funkcje tego motywu i sposoby  

Jego ukazywania w oparciu o wybrane utwory literackie. 
67. Swój i obcy w epice polskiej XIX i XX wieku. Omów problem, analizując wybrane 
      przykłady literackie.     

     68. Różne oblicza katastrofizmu w literaturze. Omów i porównaj, analizując wybrane  
           dzieła. 
     69. Analizując wybrane teksty, scharakteryzuj cele publicystyki oświeceniowej 
           i współczesnej. Porównaj wykorzystywane w nich środki wyrazu. 
     70. Funkcje motywów biblijnych w literaturze różnych epok. Omów, analizując wybrane 
           utwory. 
     71. Miłość tragiczna jako motyw literacki. Omów różne wersje wykorzystania motywu. 
     72. Różne sposoby wyrażania miłości do ojczyzny w literaturze polskiej. Omów 
           na wybranych  przykładach literackich.     



     73. Przedstaw wpływ filozofii antycznej na twórczość literacką późniejszych epok.  
           Omów temat, analizując wybrane przykłady. 
     74. Topos świata jako teatru i sposoby jego realizacji w wybranych utworach literackich 
           rożnych epok. 
     75. Motyw tańca w literaturze. Omów jego funkcję w oparciu o analizę i interpretację  
           wybranych utworów. 
     76. Metamorfoza bohatera i jej sens w literaturze. Omów na wybranych przykładach  
           literackich. 
     77. Przedstaw różnorodność zachowań ludzkich w ekstremalnych warunkach, analizując 
           wybrane  przykłady literackie.      
     78. Formy i funkcje publicystyki. Omów na wybranych przykładach z różnych epok. 
    79. Różne sposoby funkcjonowania postawy prometejskiej. Omów na wybranych  
          przykładach literackich.  

80. Przedstaw wzory osobowe w literaturze wybranej epoki. Uwzględnij uwarunkowania  
      historyczne i społeczne sprzyjające ich kreowaniu. 

    81. Bohaterowie literaccy jako autorzy pamiętników, dzienników, listów. Scharakteryzuj  
          i porównaj  wybrane kreacje literackie ich osobowości ( np. Rzeckiego, Wertera) 
    82. Rola lektur w kształtowaniu charakterów postaci literackich. Przedstaw na wybranych  
           przykładach. 
    83. Zjawy, duchy, wizje… Ich funkcja w wybranych utworach literackich. Omawiając 
          temat, dokonaj  analizy tekstów. 
    84. Między obowiązkiem walki ze złem a pokusami życia. Omów problem na wybranych  
          przykładach literackich. 
    85. Utwory liryczne jako zapis wewnętrznych doświadczeń autorów. Analiza porównawcza  
           wybranych tekstów dwóch poetów ( np. A. Mickiewicza i J. Słowackiego) 
    86. Literackie pary kochanków. Przedstaw na wybranych przykładach. 
    87. Drzewo – świadek, uczestnik życia postaci literackich. Omów na wybranych  
          przykładach. 
    88. Artysta jako bohater literacki. Omów na wybranych przykładach. 
    89. Twórcza i destrukcyjna siła miłości w życiu człowieka. Omów na wybranych  
          przykładach literackich. 
    90. Konflikt pokoleń – temat zawsze aktualny? Odwołaj się do wybranych tekstów  
          literackich. 

91. Motyw cierpiącej matki. Omów temat, analizując wybrane przykłady. 
    92. Groteska i jej rola w literaturze. Przedstaw zagadnienie odwołując się do wybranych  
           utworów. 
    93. Dekalog bohaterów w świetle literatury wojennej. Omów na wybranych przykładach. 
    94. Literackie obrazy miasta. Porównaj sposoby kreowania przestrzeni życiowej  
          w wybranych utworach. 
    95. Różne sposoby funkcjonowania tradycji homeryckiej w literaturze polskiej. Omów 
          na wybranych przykładach. 
    96. Martyrologia w literaturze polskiej. Omów na przykładach utworów romantycznych   
          i współczesnych. 
    97. Scharakteryzuj literackie obrazy zniewolenia człowieka w systemie totalitarnym. 
          Omów, analizując wybrane teksty literackie. 
    98. Patriotyzm – uczucie piękne, ale trudne. Omów na wybranych przykładach literackich. 
    99. Zaprezentuj obraz wsi w ujęciu sielankowym, realistycznym i naturalistycznym.  
          Interpretując przykłady literackie, określ funkcje środków artystycznych właściwych  
         danej   konwencji. 
  100. Różne oblicza rewolucji w literaturze. Omów temat na wybranych przykładach. 



  101. Literackie portrety ludzi starych. Omów temat na wybranych przykładach. 
  102. Portrety i karykatury Polaków w literaturze. Analizując utwory dwóch epok, omów 
sposoby kreowania postaci i ich rolę w utworze. 
  103. Mity i legendy jako tworzywo literatury fantasy. Omów zagadnienie, odwołując się  
         do wybranych  przykładów. 
  104. Etos inteligenta i jego demaskacja. Przedstaw problem na wybranych przykładach. 
                                     
Związki literatury z innymi dziedzinami sztuki 
 

1.  Motyw Pasji. Interpretując wybrane przykłady realizacji tego motywu w literaturze, 
filmie 

       i malarstwie, zwróć uwagę na specyfikę środków obrazowania typowych dla różnych  
       dziedzin artystycznych 
2. Motyw Stabat Mater Dolorosa w literaturze, malarstwie i rzeźbie. Przedstaw i omów, 

analizując wybrane przykłady. 
3. Różne ujęcia motywu Sądu Ostatecznego w literaturze i sztuce. Odwołaj się 
      do wybranych przykładów. 
4.  Sytuacja uwięzienia rozumiana dosłownie i metaforycznie. Zinterpretuj różne 

postawy człowieka zniewolonego w wybranych dziełach literackich i filmie. 
5. Inspiracje antyczne w kulturze. Scharakteryzuj je, analizując wybrane dzieła literackie  

i inne ( np. malarskie, rzeźbiarskie, architektoniczne). 
6. Adaptacja utworów literackich jako sposób ich interpretacji przez reżysera, 

scenarzystę. /Próba porównania dzieła literackiego i jego wersji filmowej; język filmu 
i język literatury/. 

7. Obraz rewolucji w literaturze i malarstwie. Analiza wybranych utworów literackich 
      i malarskich; porównanie, ocena i wnioski. 
8. Motyw diabła w literaturze i malarstwie. Zanalizuj  wybrane przykłady. 
9. Holokaust jako temat literacki i filmowy. Omów problem, analizując wybrane 

przykłady. 
10. Motywy biblijne jako temat różnych dziedzin sztuki. Przedstaw zjawisko, analizując 

wybrane utwory ( literackie i z innych dziedzin sztuki). 
11. Pierwowzory literackie i ich adaptacje filmowe lub telewizyjne ( analiza wybranych 

przykładów, omówienie opinii krytyków filmowych, sformułowanie własnej oceny). 
12. Koniec i początek – wizja stworzenia świata i jego zagłady w literaturze, malarstwie  
      i filmie. Omów problem, analizując właściwe przykłady. 
13. Technika impresjonistyczna w malarstwie i literaturze – podobieństwa i różnice. 

Omów zagadnienie, analizując stosowne przykłady. 
14. Różne kanony kobiecej urody w literaturze i sztuce. Omów na wybranych  
      przykładach. 

   
     
 
 
 
 
 
 
 
 


