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LITERATURA: 

1. Komedia w literaturze polskiej. Omów na wybranych przykładach, jej największe osiągnięcia 

i pełnione funkcje. 

2. Formy ezopowe; ich funkcjonowanie w literaturze. Omów na przykładach wybranych 

utworów. 

3. Motto i jego rola w utworze literackim. Dokonaj analizy problemu na wybranych przykładach. 

4. Dwór w polskiej tradycji literackiej. Zaprezentuj funkcjonowanie tego motywu w literaturze 

na dowolnie wybranych przykładach. 

5. Zaprezentuj wizerunek polskiej inteligencji na podstawie wybranych utworów literackich. 

6. Różne literackie ujęcia rewolucji. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych testów 

literackich.  

7. Wskaż różne wcielenia diabła w literaturze i omów ich funkcje na wybranych przykładach. 

8. Zaprezentuj obraz domu rodzinnego w literaturze. Omów zagadnienie na wybranych 

przykładach. 

9. Kostium historyczny w literaturze. Omów jego rolę, odwołując się do wybranych przykładów.  

10. O sobie samym do potomności. Zbadaj funkcjonowanie motywu autobiograficznej 

wypowiedzi literackiej w liryce polskiej i obcej. 

11. Literackie dialogi z Bogiem – omów na wybranych przykładach.  

12. Ewolucja gatunkowa sonetu. Omów problem, odwołując się do twórczości Jana Andrzeja 

Morsztyna, Adama Asnyka, Adama Mickiewicza i innych. 

13. Literackie reinterpretacje opowieści biblijnych. Omów, na wybranych przykładach, sposoby 

realizacji tego literackiego zjawiska. 

14. Tradycje kultury średniowiecznej w polskiej poezji współczesnej. Omów na wybranych 

przykładach.  

15. Dialog twórców literatury z filozofami. Przedstaw problem na wybranych przykładach.  

16. Literacki portret Polaków – obiektywizm czy mitologizacja – omów na podstawie wybranych 

utworów literackich.  

17. Romantyczna i pozytywistyczna koncepcja patriotyzmu – omów temat odwołując się do 

dowolnie wybranych utworów.  

18. Obecność antyku, Biblii i innych tradycji kultury w poezji Zbigniewa Herberta. Omów 

zagadnienie na wybranych przykładach.  

19. Spojrzenie na świat przez pryzmat groteski. Omów zagadnienie na podstawie twórczości 

wybranych pisarzy.  

20. Realizacja motywu homo faber w literaturze różnych epok. Omów na wybranych przykładach. 

21. Dramat młodzieży polskiej w czasie II wojny światowej. Omów zagadnienie na wybranych 

przykładach. 

22. Krajobraz jako motyw literacki – przedstaw jego funkcjonowanie w twórczości pisarzy 

różnych epok 

23. Poetyka brzydoty i jej funkcje w twórczości Stanisława Grochowiaka. Omów na wybranych 

utworach poety. 

24. Przestrzeń gotycka i jej przeobrażenia w wybranych tekstach literackich różnych epok. 

25.  Świat jako teatr. Różne ujęcia tego motywu w wybranych utworach. 

26. Kostium, maska, przebranie. Przedstaw swoje rozważania o wybranych bohaterach literackich 

ukrywających swoją tożsamość. 

27. Jak żyła bohema? Omów zjawisko cyganerii artystycznej, odwołując się do wybranych 

tekstów literackich. 
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28. Mroczna strona natury ludzkiej. Zanalizuj złożoność psychiki wybranych bohaterów 

literackich. 

29. Literackie obrazy zniewolenia człowieka w systemie totalitarnym. Przedstaw na wybranych 

utworach. 

30. Motywy katastroficzne w literaturze polskiej. Omów na wybranych przykładach. 

31. Motyw wędrówki w literaturze. Przedstaw jego funkcje na wybranych przykładach. 

32. Pytania o sens cierpienia w literaturze różnych epok. Przedstaw problem na wybranych 

przykładach literackich. 

33. Poezja religijna - wczoraj i dziś. Interpretując wybrane utwory, omów ewolucję gatunków 

literackich i sposoby wyrażania w nich uczuć.  

34. Koniec i początek - biblijne i literackie wizje stworzenia i zagłady świata. Omów problem, 

analizując wybrane teksty.  

35. Polacy a mniejszości narodowe i ich wzajemny stosunek w świetle wybranych utworów 

literackich. Omów na wybranych przykładach. 

36. Folklor jako inspiracja pisarzy w różnych epokach. Omów na wybranych przykładach.  

37. Literatura faktu. Analiza i interpretacja tego zjawiska kulturowego XX wieku na wybranych 

przykładach. 

38. Motyw odpowiedzialności obywatelskiej w literaturze polskiej. Omów na wybranych 

przykładach. 

39. Polak wśród obcych. Omów portret emigranta na przykładach literackich różnych epok. 

40. Funkcje motywu zdrady w wybranych utworach literackich różnych epok. 

41. Problem dziedzictwa sarmackiego w literaturze epok późniejszych. Przedstaw zagadnienie na 

wybranych przykładach literackich. 

42. Deheroizacja bohatera w polskiej literaturze współczesnej. Omów zagadnienie na wybranych 

przykładach literackich. 

43. Portrety wybitnych jednostek w literaturze. Przedstaw na wybranych przykładach.  

44. Mit o Syzyfie i jego literackie reinterpretacje. Przedstaw zagadnienie, analizując  wybrane 

utwory literatury XX wieku.  

45. Idealiści i marzyciele w literaturze polskiej. Scharakteryzuj sposoby kreowania bohaterów             

w wybranych dziełach literackich.  

46. Sąd nad mieszczaństwem. Przedstaw obraz mieszkańców miast w literaturze XIX i XX wieku. 

47. Obraz wojny i okupacji w poezji powojennej. Zanalizuj wybrane przykłady literackie, 

charakteryzując poetykę tych tekstów, ich bohatera oraz rzeczywistość, w której przyszło mu 

żyć.  

48. Nowożytne formy komedii: od Moliera do Mrożka. Omów temat, analizując problem 

przemian gatunku w wybranych utworach.  

49. Konflikt pokoleń w literaturze XIX i XX wieku. Przedstaw temat na podstawie analizy 

wybranych utworów.  

50. Obłąkani i szaleni w dramatach Szekspira i utworach romantyzmu. Omów temat w oparciu            

o wybrane dzieła.  

51. Czas beztroski, szczęścia, biedy, poniżenia – omów motyw dzieciństwa, analizując wybrane 

utwory literacki. 

52. Rodzina i jej wpływ na kształtowanie osobowości i poglądów dzieci. Rozważ na przykładzie 

wybranych utworów literackich 

53. Polacy w satyrze i karykaturze literackiej. Przedstaw sposoby kreowania portretów i ich 

funkcje.  

54. Funkcja konwencji onirycznej w kreowaniu świata przedstawionego. Omów na wybranych 

przykładach.  

55. Retoryka i perswazja. Omów zagadnienie na przykładzie utworów publicystycznych różnych 

epok. 

56. Sposoby kreowania przestrzeni i czasu w twórczości wybranego autora. Omów na wybranych 

przykładach. 

57. Problemy natury etycznej w powieściach  J. Conrada. Omów na wybranych przykładach                        

z twórczości autora. 



Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4  

                 im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 

 
 

58. Zderzenia wyobrażeń o świecie z rzeczywistością. Przedstaw na przykładzie trzech wybranych 

dzieł literackich różnych epok. 

59. Paraboliczny sens wędrówki bohaterów „Procesu” Kafki i innych wybranych bohaterów. 

60. Obserwacja świata i samego siebie - tematem poetyckiej refleksji. Omów na wybranych 

przykładach tekstów. 

61. Przedstaw próby ocalenia najcenniejszych wartości etycznych. Omów na wybranych utworach 

literatury współczesnej. 

62. Różne sposoby funkcjonowania mitu arturiańskiego w literaturze fantastycznej. Omów na 

wybranych przykładach. 

63. Współczesna poezja polska wobec dziedzictwa przeszłości. Omów na wybranych 

przykładach. 

64. Wieś i chłopi w dziełach twórców Młodej Polski. Omów sposoby przedstawiania wsi na 

wybranych przykładach. 

65. Pełnię świata mogą oddać paradoksy. Uzasadnij tę tezę analizując wybrane wiersze Jana 

Twardowskiego. 

66. Biblia jako przedmiot parafraz, aluzji, stylizacji w różnych epokach literackich. Omów na 

wybranych przykładach. 

67. Krasicki, W. Gombrowicz, S. Mrożek karykaturzystami swoich epok. Omów, analizując 

wybrane przykłady utworów. 

68. Pamiętnik, dziennik i reportaż – dokumentalne tradycje prozy w XX wieku. Omów na 

wybranych przykładach z literatury.  

69. Różne twarze St. I. Witkiewicza (Witkacego) jako dramaturga, powieściopisarza, teoretyka 

sztuki, malarza, filozofa….Omów na wybranych przykładach dzieł. 

70. Poezja funeralna, jej rodowód i kontynuacje w literaturze polskiej. Omów na wybranych 

przykładach utworów. 

71. Mitologiczne tradycje w twórczości Jana Kochanowskiego, Leopolda Staffa, Zbigniewa 

Herberta. Omów na wybranych przykładach utworów. 

72. Dziedzictwo antyku jako siła inspirująca polskich twórców na przestrzeni kilku wieków. 

Omów na wybranych przykładach utworów. 

73. Etos rycerski w literaturze – przedstaw jego różne realizacje, analizując wybrane przykłady             

z literatury. 

74. Postmodernistyczne widzenie świata w wybranych utworach XX wieku. („Imię róży” U. Eco, 

„Dzienniki” W. Gombrowicza, T. Konwicki „Mała Apokalipsa”, K. Vonnegut „ Kocia 

kołyska” lub inne). 

75. Poetyka piosenek  J.  Przybory. Omów odwołując się do tekstów Kabaretu Starszych Panów. 

76. Sposoby kreowania świata w prozie O. Tokarczuk. Omów na wybranych przykładach. 

77. Różnorodne funkcje tekstów kabaretowych XX i XXI wieku. Dokonaj analizy wybranych 

przykładów tekstów. 

78. Motyw wróżbity i proroka, jego funkcje w literaturze różnych epok. Omów na wybranych 

przykładach. 

79. Budowanie nastroju grozy w opowiadaniach E. A. Poe. Omów zagadnienie odwołując się do 

wybranych przykładów . 

80. Zdrajcy i kolaboranci. Zaprezentuj sylwetki bohaterów i ich rolę w wybranych tekstach 

literackich różnych epok. 

81. Zaprezentuj literackie kreacje ludzi szczęśliwych, odwołując się do przykładów z literatury. 

82. Omów motyw tańca w literaturze polskiej. Wykorzystaj wybrane utwory literackie. 

83. Homo viator w literaturze różnych epok. Omów literackie kreacje wędrowców, pielgrzymów, 

tułaczy zmierzających do swej Itaki. 

84. Wieś i miasto jako dwie przestrzenie życiowe inspirujące pisarzy w różnych epokach. Omów 

na wybranych przykładach. 

85. „I śmiech niekiedy może być nauką…” (I. Krasicki). Podaj literackie przykłady różnego 

rodzaju komizmu na przestrzeni epok i omów jego  funkcje. 

86. Groteska jako sposób przedstawiania świata oraz kategoria estetyczna. Omów na przykładach 

wybranych utworów. 
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87. „Człowiek to tajemnica” – kreacje postaci w wybranych utworach Fiodora Dostojewskiego. 

88. Udowodnij indywidualność twórczą Wisławy Szymborskiej, zestawiając  jej utwory                        

z dziełami innych, współczesnych poetów. 

89. Magia i alchemia oraz ich wpływ na działania bohaterów literackich. Przedstaw temat na 

wybranych przykładach z literatury różnych epok. 

90. .Omów różnorodne funkcje motywu świata-teatru w literaturze różnych epok. Omów na 

wybranych przykładach. 

91. Piekielne i arkadyjskie wizje świata. Omów temat na wybranych przykładach literackich. 

92. Ars moriendi w literaturze. Omów na wybranych przykładach literackich. 

93. Prawda o egzystencji ludzkiej z perspektywy naturalizmu. Omów, analizując wybrane utwory.  

94. „Od gęby i pupy nie ma ucieczki” – scharakteryzuj Gombrowiczowską antropologię 

analizując wybrane utwory autora. 

95. „Świat na opak” w twórczości Sławomira Mrożka. Omów kreację świata przedstawionego na 

podstawie wybranych utworów autora „Tanga”. 

96. Narodowe mity i stereotypy wykreowane w dziełach H. Sienkiewicza. Omów na wybranych 

przykładach. 

97. Kreacjonizm i dokumentaryzm jako dwie metody przedstawienia świata w literaturze. Omów 

zagadnienie na wybranych przykładach z literatury. 

98. Zanalizuj motyw cierpienia i buntu przeciwko Bogu w wybranych utworach literackich.  

99. Przedstaw temat antysemityzmu i holocaustu w literaturze polskiej . Omów na wybranych 

przykładach. 

100.Epistolografia baroku i romantyzmu. Omów jej tematykę i funkcje na wybranych 

przykładach 

101.Omów mechanizmy i skutki działania systemu totalitarnego. Odwołaj się do wybranych 

utworów. 

102. „Niech żyje bal” Porównaj obrazy balów i ich znaczenie w literaturze romantyzmu, 

dwudziestolecia międzywojennego i współczesności. Odwołaj się do dowolnie wybranych 

utworów z tych epok. 

103. „Unde malum” (skąd zło) – teodycea jako próba pogodzenia nieskończonej dobroci Boga ze 

złem świata. Omów na przykładach wybranych utworów. 

104. Przygody człowieka myślącego, czyli rozważania Pana Cogito – bohatera tomów poetyckich 

Zbigniewa Herberta. Przeanalizuj wybrane wiersze. 

105. „Człowiek jest istotą dramatyczną” (ks. J. Tischner) – bohaterowie literaccy poszukujący 

fundamentów swej człowieczej tożsamości. Omów na przykładzie utworów, w których 

„dzieje się ludzki dramat”. 

106. Nieszczęsny dar wolności…” Omów na przykładach wybranych utworów rózne aspekty etosu 

wolności. 

107. Literackie spowiedzi i wyznania. Omów różne sposoby autoprezentacji bohaterów literackich 

na wybranych przykładach.  

108. Teatr mój widzę ogromny” – omów koncepcje teatralne Stanisława Wyspiańskiego, analizując 

wybrane dramaty. 

109. Aby istnieć człowiek musi się buntować (A. Camus). Omów źródła i sens buntu wybranych 

bohaterów literackich.  

110. Najwybitniejsze indywidualności twórcze wśród poetów, dramaturgów i prozaików 

współczesnych. Przedstaw swoje propozycje, uzasadnij wybór. 

111. Literackie portrety mieszczan – „ straszni” czy fascynujący?  Rozważ zagadnienie odwołując 

się do literatury różnych epok. 

112. Obraz społeczeństwa we „ Władcy much” Williama Goldinga i prozie Georga Orwella. 

Omów zagadnienie na wybranych przykładach. 

113. Specyfika świata przedstawionego w literaturze fantasy. Omów temat na wybranych 

przykładach. 

114. Życie krótkie- sztuka wieczna. Rozwiń myśl, odwołując się do tekstów różnych epok. 

115. Walka człowieka z losem. Rozważ zagadnienie odwołując się do przykładów z literatury XX 

wieku. 
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116.Różne sposoby ukazywania Kresów Wschodnich w literaturze. Przedstaw na podstawie 

wybranych utworów literackich.  

117.Ideały parenetyczne różnych epok kultury. Omów na wybranych przykładach. 

118.Gaduły i gawędziarze w literaturze polskiej. Omów na wybranych przykładach. 

119.Zaprezentuj portrety dojrzałych kobiet w najnowszej prozie. Porównaj i oceń sposoby 

kreacji, odwołując się do konkretnych przykładów.  

120.Wizerunek i symbolika wampira w literaturze współczesnej. Zanalizuj sposoby kreacji 

postaci. 

121. Bohater zdeterminowany przez swoje otoczenie. Omów wpływ środowiska na postawy 

wybranych postaci, analizując utwory literackie. 

122. Bohaterowie wygrani i przegrani w życiu zawodowym i osobistym. Omów temat, analizując 

wybrane przykłady literackie. 

123.Odwołując się do wybranych dzieł literatury współczesnej, zanalizuj postawy, jakie 

przyjmowali bohaterowie literaccy wobec systemu totalitarnego. 

124. Różne postawy człowieka wobec okrucieństw wojny. Przedstaw je, analizując wybrane 

utwory  z  literatury XX wieku. 

125. Motyw snu i jego funkcje w utworze literackim. Przedstaw temat, analizując wybrane 

przykłady z literatury XIX i XX wieku. 

126.Dekalog bohaterów Gustawa Herlinga - Grudzińskiego. Przedstaw temat, analizując wybrane 

przykłady. 

127. Jak zmieniał się na przestrzeni wieków (od starożytności do dzisiaj) obraz bohatera 

walczącego o honor. Przedstaw temat, analizując wybrane przykłady literackie. 

128. Postacie mitologiczne i ich funkcjonowanie w literaturze polskiej. Omów temat, analizując 

wybrane przykłady. 

129. Literacki portret władcy. Przedstaw temat, analizując kilka przykładów z różnych 

epok.130.Porównaj obrazy Gdańska i jego okolic, ukazane w literaturze współczesnej (np. G. 

Grass, S. Chwin, P.Huelle). 

131.Świat magii w literaturze. Omów zagadnienie na podstawie wybranych tekstów literackich 

różnych epok. 

132.Córki jako bohaterki literatury pięknej. Omów zagadnienie odwołując się do konkretnych 

przykładów. 

133.Od Krasickiego do Młynarskiego. Polska literatura satyryczna w walce z wadami Polaków. 

Wskaż charakterystyczne motywy tej twórczości, oceń środki artystyczne oraz ich oddziaływanie. 

134.Mistrzowie i uczniowie wśród twórców literatury. Przedstaw ujawniające się dziełach 

związki między ich twórczością. 

135.Bohaterowie prozy Fiodora Dostojewskiego i problem wolności. Przedstaw zagadnienie, 

interpretując wybrane utwory. 

136. Porównaj kreacje postaci kobiecych w literaturze romantyzmu, pozytywizmu i Młodej 

Polski, analizując wybrane przykłady. 

137.Pychai pokora. Omów problem, analizując przykłady literackie, które badają źródła i skutki 

tych dwóch postaw. 

138.. Filozofia egzystencjalna jako inspiracja dla literatury XX wieku. Omów problem, 

odwołując się do dzieł różnych autorów. 

139. Bunt dwudziestowiecznych poetów lingwistów. Omów problem, analizując utwory 

wybranych autorów. 

140. Literackie rozważania o społecznych nobilitacjach i mezaliansach. Omawiając to 

zagadnienie, przywołaj i zanalizuj odpowiednie przykłady  z różnych epok. 

141. Obcy jako bohater literacki. Omów zagadnienie, wykorzystując utwory literackie różnych 

epok. 

142. Ułomność w świecie , świat w ułomności. Omów problem, analizując wybrane utwory 

Bolesława Leśmiana. 

143. Kobiety w dziełach Williama Szekspira. Omów zagadnienie, analizując odpowiednio 

wybrane przykłady.’ 
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144. Dekalog bohaterów Żeromskiego. Omów problem, poddając analizie postępowanie 

wybranych postaci z różnych utworów autora. 

145. Moralne doświadczenia pokolenia Kolumbów. Omów problem, analizując wybrane 

przykłady z literatury współczesnej. 

146.Adam i Ewa. Przedstaw i porównaj sposoby prezentacji tego motywu w wybranych utworach 

z różnych epok kultury. 

147. Ekspiacja (odkupienie win) jako droga powrotu do człowieczeństwa. Omów zagadnienie na 

wybranych przykładach z literatury. 

148. Wpływ Szekspira na polski dramat romantyczny. Omów na wybranych przykładach. 

149. Sacrum i profanum w literaturze. Omów na wybranych przykładach. 

150. Wykorzystanie legend i mitów w sadze o Wiedźminie Andrzeja Sapkowskiego                           

-(propozycja ucznia). 

151.Motyw zdrady w literaturze różnych epok. Omów na wybranych przykładach.- (propozycja 

ucznia) 

152.Postawa społeczeństwa polskiego wobec powstań narodowych w wybranych utworach 

romantycznych. Omów na wybranych przykładach-(propozycja ucznia). 

153. Od Edgara Alana Poe do współczesności. Przedstaw ewolucję horroru na wybranych 

przykładach.-(propozycja ucznia). 

154. Stawianie pierwszych kroków w drodze ku niezależności- obraz emancypacji kobiet na 

podstawie wybranych przykładów-(propozycja ucznia). 

155. Średniowieczne apokryfy w kontekście Biblii. Omów na wybranych przykładach                   

-( propozycja ucznia). 

156. Reportaż jako sztuka ukazania rzeczywistości. Omów na wybranych przykładach.- 

(propozycja ucznia) 

157.Wielkie kobiety XVIII wieku i ich wpływ na rozwój kultury. Omów na wybranych 

przykładach.- (propozycja ucznia). 

158.Ewolucja literatury grozy na przestrzeni wieków. Omów na wybranych przykładach.- 

(propozycja ucznia). 

159. Portret polskiego szlachcica na podstawie wybranych dzieł literatury gawędowej z okresu 

romantyzmu.-( propozycja ucznia). 

160. Modni pisarze, modne książki. Omów przyczyny popularności wybranych 3-4 

współczesnych twórców i ich dzieł. - (propozycja ucznia). 

161.Obraz ojca w literaturze. Omów na wybranych przykładach.- (propozycja ucznia). 

162.Co odziedziczyło a czym się różni od swych mistrzów nowe pokolenie reporterów.   

Porównaj twórczość Kapuścińskiego i Tochmana. - (propozycja ucznia). 

163. Sposoby kreowania świata w literaturze współczesnej. Omów na wybranych przykładach-  

(propozycja ucznia). 

164. Definicja fantastyki i jej głównych nurtów. Omów na wybranych przykładach. –                                

(propozycja ucznia). 

165. Motyw tajemnicy i jego funkcje w dziełach Dana Browna. Omów zagadnienie w odniesieniu 

do twórczości pisarza  -(propozycja ucznia) 

166.Motyw igrzysk w literaturze. Omów na wybranych przykładach. - (propozycja ucznia) 

167.Rozstania i powroty w życiu wybranych bohaterów literackich. Omów na przykładach                    

z różnych epok. 

168.Obraz powstania warszawskiego w tekstach poetyckich zespołu Lao Che i w „Pamiętniku              

z powstania warszawskiego” Mirona Białoszewskiego.- (propozycja ucznia) 

169. Budowanie relacji z bliskimi, czyli zjawisko scalania więzi rodzinnych na przykładzie 

wybranych utworów literatury polskiej. -(propozycja ucznia) 

170.Ewolucja bohatera na podstawie „Sagi o Wiedźminie” A. Sapkowskiego. -(propozycja 

ucznia) 

171. Sprzeczne postawy wobec miasta w literaturze XIX i XX wieku. Omów na wybranych 

przykładach. Wykorzystanie legend i mitów w sadze o Wiedźminie Andrzeja Sapkowskiego.                            

-(propozycja ucznia). 
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172. Miłość jako Głowna problematyka listów Zygmunta Krasińskiego.  Omów temat odwołując 

się do analizy wybranych przykładów z twórczości epistolograficznej autora.                                    

-(propozycja ucznia). 

173. Motyw przybranego rodzicielstwa w literaturze. Omów na wybranych przykładach. –

(propozycja ucznia). 

 

ZWIĄZKI LITERATURY Z INNYMI DZIEDZINAMI SZTUKI: 

1. Topos Nike w rzeźbie starożytnej Grecji i polskiej poezji współczesnej. Omów na wybranych 

przykładach. 

2. Porównaj „Trylogię” Sienkiewicza i jej filmową ekranizację w reżyserii Hoffmana. 

3. Dawniejsze i współczesne wzorce rodziny. Przedstaw problem na podstawie wybranych 

tekstów literatury i filmu. 

4. Różnorodne ujęcia motywu śmierci w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Omów na 

wybranych przykładach. 

5. Motyw wędrówki w czasie i przestrzeni w wybranych utworach literackich i filmowych. 

6. Afrodyta – Wenus. Motyw mitycznej bogini piękności w literaturze i innych dziedzinach 

sztuki. Omów na wybranych przykładach. 

7. Literacka i filmowa wizja PRL-u – analiza i interpretacja wybranych tekstów kultury     

polskiej lat powojennych- (propozycja ucznia) 

8. Semantyka stroju w kulturze. Omów, analizując celowo dobrane przykłady tekstów literackich 

i z innych dziedzin sztuki. 

9. Oryginalność i konwencja jako język sztuki. Scharakteryzuj wybrane konwencje, analizując 

dzieła literackie i dzieła z innych dziedzin sztuki. 

10. Mit „powrotu do natury” w kulturze wysokiej i masowej – przedstaw jego różne realizacje               

i sposoby funkcjonowania (komiksy, filmy, literatura). 

11. Apokalipsa jako temat inspirujący twórców kultury różnych epok – omów na przykładzie 

wybranych dzieł literackich i z innych tekstów kultury. 

12. H. Sienkiewicz i J. Matejko – charyzmatyczni „kreatorzy narodowej wyobraźni”. Zaprezentuj 

wybrane dzieła tych twórców i omów ich rolę w kształtowaniu narodowej tożsamości 

Polaków. 

13. Inspirująca rola Biblii w sztuce europejskiej. Omów na wybranych przykładach. 

14. Wampiryzm w literaturze i sztuce. Zrealizuj temat na wybranych przykładach. 

15. Impresjonistyczne krajobrazy malowane pędzlem i piórem. Na przykładzie wybranych dzieł 

epoki modernizmu porównaj literackie i malarskie środki kreacji obrazu. 

16. Heros literacki a heros filmowy. Dokonaj konfrontacji, odwołując się do wybranych 

przykładów. 

17. Inspiracje malarskie we współczesnej poezji. Rozwiń problem na wybranych przykładach.  

18.  Różne interpretacje dzieła literackiego w wybranych inscenizacjach. Omów na wybranych 

przykładach. 

19. Morze jako przejaw zainteresowań artystów różnych dziedzin sztuki. Omów motyw na 

wybranych przykładach. 

20. Artystyczna wizja codzienności okupacyjnej w literaturze i sztuce. Przedstaw na wybranych 

przykładach z literatury i innych dzieł sztuki. 

21. Wykorzystanie koloru jako środka wyrazu artystycznego w dziełach literackich i 

plastycznych. Omów na wybranych przykładach. 

22. Sposoby deformowania świata w literaturze i sztuce XX wieku. Omów na wybranych 

przykładach. 

23. Filmy T. Konwickiego jako interpretacje dzieł literatury polskiej. Zaprezentuj wybrane 

przykłady. Porównaj pierwowzór literacki z filmem. 

24. Świat baranków, makatek i kołtunów w poezji Mirona Białoszewskiego, obrazach Jerzego 

Dudy - Gracza i tekstach kapel rockowych. Przedstaw, analizując wybrane dzieła.  

25. Kreacja brzydoty w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Omów na wybranych przykładach. 

26. Metafora jako środek wyrazu w poezji i malarstwie. Przedstaw na wybranych przykładach. 
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27. Różne sposoby kreacji światów  baśniowych w literaturze i sztuce. Omów na wybranych 

przykładach. 

28. Symbol w sztuce i literaturze XIX i XX wieku. Omów na wybranych przykładach  

29. Porównaj obrazy Bydgoszczy i jej okolic, ukazane w literaturze i sztuce twórców regionu na 

podstawie wybranych dzieł. 

30. Przyroda ojczysta jako temat, motyw, źródło inspiracji artystycznych. Rozwiń temat, 

odwołując się do znanych Ci utworów literackich i malarskich. 

31. Obraz smoka i jego pogromcy w literaturze, filmie i innych dziedzinach sztuki. Zanalizuj 

znaczenie tego motywu oraz przemiany pełnionej przez niego funkcji, odwołując się do 

wybranych dzieł różnych epok kultury. 

32. Kreacje Żydów w literaturze i sztuce polskiej. Omów na wybranych przykładach. 

33. Motyw rycerza w literaturze i sztukach plastycznych. Przedstaw zagadnienie na wybranych 

przykładach. 

34. Wizerunek starego człowieka w literaturze oraz innych tekstach kultury. Omów na wybranych 

przykładach. 

35. Artystyczne ujęcia macierzyństwa w literaturze i sztukach plastycznych XX wieku. Omów 

temat, analizując wybrane dzieła kultury. 

36.  Filmy Andrzeja Wajdy jako interpretacje dzieł literatury polskiej. Omów temat, analizując 

wybrane przykłady. 

37. Motyw anioła w literaturze i sztuce różnych epok. Omów temat, analizując wybrane 

przykłady. 

38. Motyw dziecka w literaturze i malarstwie. Omów temat, analizując wybrane przykłady. 

39.  Ekspresjonizm w literaturze i malarstwie. Omów ten prąd artystyczny, analizując wybrane 

przykłady. 

40. Portret Sarmaty w literaturze i malarstwie. Omów temat, analizując wybrane przykłady. 

41. Różne ujęcia motywu Sądu Ostatecznego w literaturze i sztuce. Omów temat, analizując 

wybrane przykłady 

42. Różnorodne ujęcia motywu pożegnania w literaturze i sztuce. Omów temat, analizując 

wybrane przykłady. 

43. Kobieta jako inspiracja w literaturze i malarstwie wybranych epok. Omów temat na podstawie 

wybranych dzieł. 

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

–odwołując się do wybranych dzieł wskaż podobieństwa i różnice. 

45. Zakopane - źródłem natchnienia artystów Młodej Polski. Omów zagadnienie odwołując się 

wybranych tekstów kultury. (propozycja ucznia) 

46. Omów telewizyjne i filmowe adaptacje Dziadów Adama Mickiewicza. 

47. Miasto jako przestrzeń życiowa człowieka w literaturze i malarstwie. Przedstaw różnorodne 

interpretacje tematu na podstawie artystycznych dzieł XIX i XX wieku. 

48. Zasłużeni twórcy w historii teatru. Omów na wybranych przykładach. 

49. Teledysk na tle innych form kultury masowej. Omów problem wykorzystując odpowiednie 

przykłady. 

50. Zjawisko socrealizmu i jego wpływ na polską kulturę. Omów temat, analizując przykłady               

z literatury i sztuki. 

51.  Zbigniew Herbert i jego fascynacje sztuką utrwalone w esejach. Omów zagadnienie, 

analizując  wybrane przykłady. 

52. Obrzędy ludowe jako źródło różnorodnych inspiracji artystycznych. Omów temat, analizując 

wybrane przykłady z literatury i sztuki. 

53. Świat prowincji w opowiadaniach Brunona Schulza i w jego grafikach. Omów, analizując 

wybrane przykłady. 

54. Różne sposoby ukazywania piękna ludzkiego ciała. Omów temat, analizując przykłady ze 

współczesnej literatury i sztuki. 

55.  Przyroda ojczysta jako źródło inspiracji w literaturze i sztuce. Przedstaw temat, analizując 

wybrane przykłady. 



Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4  

                 im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 

 
 

56. Symbol jako środek wyrazu w literaturze i malarstwie młodopolskim. Omów jego funkcje, 

analizując  wybrane teksty kultury. 

57. Obraz Arkadii w literaturze i malarstwie różnych epok. Omów, analizując wybrane przykłady. 

58. Kultura wysoka a kultura masowa. Omów temat przywołując wybrane dzieła. 

59. Współczesne interpretacje sceniczne dramatów powstałych przed rokiem 1918. Zanalizuj 

wybrane spektakle teatru żywego planu i / lub telewizyjnego. 

60. Wizja człowieka współczesnego w literaturze i teatrze. Omów na wybranych przykładach. 

61. Motyw paktu z diabłem w dziejach kultury. Dokonaj analizy różnych przykładów, zwracając 

uwagę na przyczyny i konsekwencje układania się z diabłem. 

62. Literackie i filmowe (lub malarskie) kreacje mistrza i ucznia, pana i sługi. Omów temat, 

analizując wybrane przykłady i uwzględniając sposoby tworzenia pary bohaterów. 

63. Monstra, hybrydy, trolle, elfy... - efekt twórczej wyobraźni człowieka. Omów zagadnienie, 

interpretując wybrane dzieła literackie oraz malarskie lub filmowe. 

64. Literackie i filmowe wizje przyszłości. Omów problem, analizując wybrane przykłady dzieł 

kultury polskiej i/lub światowej. 

65. Kobieta jako malarka i jako pisarka. Omów na wybranych przykładach z literatury i malarstwa 

różnych epok.-(propozycja ucznia). 

66. Tematyka sportowa w literaturze  i sztuce. Omów  temat na wybranych przykładach- 

(propozycja ucznia). 

67. Dzieło filmowe jako adaptacja literatury. Omów i porównaj wybrane przykłady. –(propozycja 

ucznia). 

68. Zjawisko przenikania się świata realnego i fantastycznego w literaturze i malarstwie. Omów 

na wybranych przykładach.-(propozycja ucznia). 

69. Zjawisko prekursorstwa w literaturze i sztuce różnych epok. Omów na wybranych 

przykładach.-(propozycja ucznia). 

70. Motywy biblijne w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach-(propozycja 

ucznia). 

71. Różne sposoby ukazywania kobiecego piękna  na przestrzeni epok w literaturze i sztuce. 

Omów na wybranych przykładach –(propozycja ucznia). 

72. „ Konie, dumne konie w blasku wstającego dnia, czułe i szalone, czemu was uwielbiam tak?”- 

obraz konia w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach.-(propozycja ucznia). 

73. Oniryczna wizja świata w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach.-                

(propozycja ucznia). 

74. Wizja wampira w literaturze, malarstwie i filmie. Omów na wybranych przykładach.-          

(propozycja ucznia). 

75. Femme fatale w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach.-(propozycja ucznia). 

76. Symbolika w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach.-(propozycja ucznia). 

77. Dzieła literackie i ich adaptacje musicalowe. . Omów na wybranych przykładach.-                         

(propozycja ucznia). 

78. Postać pół zwierzęcia i pół człowieka w literaturze i sztuce.  Omów na wybranych 

przykładach.-(propozycja ucznia). 

79. Orientalizm romantyczny i jego wpływ na literaturę i sztukę późniejszych epok. . Omów na 

wybranych przykładach.-(propozycja ucznia). 

80. Brzydota jako kategoria estetyczna w literaturze i sztuce różnych epok. . Omów na wybranych 

przykładach.-(propozycja ucznia). 

81. Obraz natury w dziełach J.W. Goethe i Caspara Davida Friedricha. . Omów na wybranych 

przykładach.-(propozycja ucznia). 

82. Portrety lekarzy w literaturze i innych tekstach kultury. Omów na wybranych przykładach.-

(propozycja ucznia). 

83. Moda to sztuka , sztuka to moda. Omów zagadnienie odwołując się do wybranych przykładów 

malarskich oraz innych tekstów kultury. -(propozycja ucznia). 

84. Kicz i jego obecność w twórczości Andy`ego Warhola oraz w literaturze i innych tekstach 

kultury. Omów na wybranych przykładach. -(propozycja ucznia). 
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85. Muzyka jako pasja życia i głos pokoleń. Omów temat odwołując się do przykładów                         

z literatury, filmu i muzyki. - (propozycja ucznia). 

 

 

NAUKA O JĘZYKU: 

 

1. Wpływ mody językowej na kształtowanie się polszczyzny w różnych epokach literackich. 

Omów zagadnienie na wybranych przykładach. 

2. Omów podstawowe mechanizmy manipulacji językowej. W prezentacji odwołaj się do 

przykładów. 

3. Język współczesnych polityków. Omów na wybranych przykładach. 

4. Stylizacje językowe we współczesnej literaturze polskiej. Przedstaw zagadnienie na 

wybranych przykładach. 

5. Neologizmy i ich funkcja w wybranych tekstach poetyckich. Rozważania poprzyj 

przykładami. 

6. Znak językowy i jego funkcje w Internecie. Omów zagadnienia odwołując się do wybranych 

przykładów. 

7. Dokonaj analizy językowej i kulturowej przysłów polskich. Wykorzystaj przysłowia                       

o określonej tematyce. 

8. Omów najnowsze zapożyczenia we współczesnej polszczyźnie. Oceń ich zasadność, 

odwołując się do wybranych przykładów.  

9. Komizm słowny i sposoby jego realizacji w wybranych utworach różnych autorów. Omów na 

wybranych przykładach. 

10. Błędy językowe w Twoim środowisku. Omów mechanizmy ich powstawania, odwołaj się do 

wybranych przykładów. 

11. Metafora jako środek stylistyczny i jej funkcje w wybranych dziełach literackich. Omów temat 

na wybranych przykładach. 

12. Język bohaterów literackich jako element ich charakterystyki. Omów na wybranych 

przykładach. 

13. Socjolekt jako odmiana języka narodowego. Omów temat odwołując się do języka 

uczniowskiego. 

14. Język mediów. Omów na wybranych przykładach. 

15.  Rodowód i funkcja imion znaczących w literaturze. Rozpatrz zjawisko z pogranicza 

językoznawstwa i kultury do wybranych przykładach. 

16. Funkcjonowanie sloganu w reklamie. Rozważ problem, analizując wybrane reklamy prasowe       

i telewizyjne.  

17. Mechanizm stylizacji archaizującej w powieściach historycznych wybranego twórcy. Omów 

na wybranych przykładach. 

18. Charakterystyczne zjawiska językowe w tekstach hip-hopowych. Przeprowadź analizę 

językoznawczą, uwzględniając polską twórczość tego nurtu kultury muzycznej. 

19. Język jako instrument walki o władzę. Zanalizuj wybrane teksty literatury pięknej i 

publicystyki dawne i współczesne. 

20. Specyfika językowa komunikacji internetowej. Omów na wybranych przykładach. 

21. Sztuka przemawiania a manipulacja językowa. Porównaj sposoby wykorzystania środków 

językowych we współczesnych polskich tekstach propagandowych. 

22. Zróżnicowanie języka bohaterów dzieł Witkacego. Omów cechy i funkcje języka w oparciu              

o wybrane przykłady twórczości autora. 

23. Świat utrwalony w związkach frazeologicznych.  Zrealizuj temat na wybranych przykładach. 

24. Komunikacyjne zachowania niewerbalne. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach. 

25. Mowa znanych Polaków. Dokonaj charakterystyki języka dwóch lub trzech sławnych 

Polaków.  Analizę poprzyj zgromadzonymi przykładami- teksty prasowe, nagrania. 

26. Zjawiska językowe w tekstach hip-hopowych. Dokonaj analizy językowej wybranych, 

polskich tekstów tego nurtu. - (propozycja ucznia). 

 


