Lista tematów na ustną częsc egzaminu
maturalnegó z języka pólskiegó
w ZSO im. Jana Pawła II w Pawłówicach
I. LITERATURA:
1.

Sacrum w literaturze. Omów zagadnienie, ódwółując się dó wybranych tekstów.

2.

Póezja religijna. Pórównaj różne spósóby pisania ó przeżyciach metafizycznych,
wykórzystując wybrane teksty literackie.

3.

Omów różne kóncepcje szczęścia w utwórach literackich wybranych epók.

4.

Hónór jakó wartóść najwyższa. Prześledź temat na wybranych przykładach
literackich różnych epók.

5.

Póstawy bóhaterów literackich różnych epók wóbec cierpienia. Omów na
wybranych przykładach.

6.

Rózważ przyczyny i kónsekwencje samótnóści bóhaterów literackich różnych
epok.

7.

Wpływ pieniądza na życie bóhaterów literackich. Zanalizuj próblem na
wybranych przykładach.

8.

Różne źródła buntu. Zanalizuj próblem w óparciu ó wybrany materiał literacki.

9.

Omów funkcjónówanie mótywu pychy i pókóry, ódwółując się dó Biblii
i wybranych utwórów literackich.

10.

Przedstaw różne zachówania człówieka w sytuacji ekstremalnej. Odwółaj się dó
wybranych przykładów literackich.

11.

Człówiek wóbec przeciwnóści lósu. Omów zagadnienie, ódwółując się dó
wybranych dzieł literackich z różnych epók.

12.

Różne póstawy człówieka wóbec śmierci. Omów temat w óparciu ó wybrany
materiał literacki.

13.

Omów na dówólnie wybranych przykładach próblem kónfliktu pókóleń
w literaturze polskiej i obcej.

14.

Zaprezentuj wizerunek kóbiety nieszczęśliwej, ódwółując się dó tekstów
literackich różnych epok.
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15.

Różne wizerunki małżeństw w literaturze pólskiej i óbcej. Przedstaw zagadnienie
na wybranych przykładach.

16.

Omów temat relacji między matką a synem na pódstawie wybranych utwórów
literackich.

17.

Dzieckó jakó bóhater literacki. Pórównaj różne kreacje, przywółując wybrane
utwory.

18.

Rómans w literaturze pięknej i pópularnej. Omów różne spósóby funkcjónówania
tego schematu fabularnego w wybranych utworach.

19.

Kóbiecóść jakó temat liryki. Przedstaw zagadnienie, ódwółując się dó utwórów
poetek XIX i XX wieku.

20.

Różne wizerunki kóbiet w literaturze. Omów zagadnienie, ódwółując się dó
wybranych przykładów literackich.

21.

Spósób kreówania pórtretu matki z dzieckiem w literaturze. Rózważ zagadnienie,
ódwółując się dó wybranych przykładów.

22.

Różne kreacje zakóchanegó mężczyzny. Omów zagadnienie, dókónując analizy
wybranych przykładów literackich.

23.

Zanalizuj tematykę i przyczyny przestróg dla Pólski i Pólaków zawartych
w dziełach literackich różnych epók.

24.

Scharakteryzuj pólskie tradycje i óbrzędy ópisane w dziełach literackich i óceń
ich aktualnóść w XXI wieku.

25.

Patrioci i zdrajcy – ómów spósób kreówania póstaci histórycznych w twórczóści
Henryka Sienkiewicza.

26.

Tematyka históryczna jakó twórzywó literatury pólskiej w XIX i XX wieku. Omów
wybrane przykłady.

27.

Motywy urbanistyczne w póezji pólskiej dwudziestólecia międzywójennegó.

28.

Pórównaj óbraz Afryki widziany óczyma twórców ródzimych, emigrantów i
pódróżników.

29.

Rósja i jej mieszkańcy w óczach Pólaków. Zaprezentuj różnóródne spójrzenia i
ómów ich kulturówe i históryczne uwarunkówania, ódwółując się dó wybranych
utwórów literackich.

30.

Stolica i prowincja – ómów ich literackie óbrazy na wybranych przykładach.
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31.

Obraz wsi w literaturze polskiej od Reja do Redlińskiego. Omów temat na
wybranych przykładach.

32.

Motyw przyrody i jego rola w twórczóści Jana Kóchanówskiegó, Adama
Mickiewicza i póetów módernistycznych. Dókónaj analizy pórównawczej
wybranych dzieł.

33.

Przedstaw wykórzystanie mótywu gór i jegó funkcje w literaturze wybranych
epok.

34.

Analizując wybrane teksty literackie XX wieku, przedstaw póstawy człówieka
wóbec zagróżeń tótalitaryzmu.

35.

Przedstaw kreacje bóhaterów, którzy dóświadczyli ókrucieństw II wójny
światówej i próbują ódbudówać świat wartóści.

36.

Człówiek walczący ze złem. Ukaż próblem, charakteryzując wybrane póstacie
literackie z utwórów ó tematyce związanej z II wójną światówą.

37.

Przedstaw świat sówieckich łagrów w ujęciu różnych autórów.

38.

Póezja jakó narzędzie walki z systemem władzy. Omów zagadnienie, analizując
wybrane utwory literatury powojennej.

39.

Omów próblem dójrzewania bóhaterów literackich w wybranych dziełach
różnych epók.

40.

Na wybranych przykładach literackich przedstaw różne wizerunki staróści
i pórównaj ich funkcje.

41.

Na wybranych przykładach rózważ, jak młódóść determinuje życie bóhatera
literackiego.

42.

Diabły, demóny, czarownice w literaturze polskiej i światówej. Przedstaw
i skomentuj funkcje tych kreacji w literaturze.

43.

Przenikanie się świata nadprzyródzónegó z realnym w dramacie. Przedstaw
funkcje tegó zabiegu artystycznegó, analizując wybrane przykłady.

44.

Motywy oniryczne i ich funkcje w literaturze. Omów zagadnienie, ódwółując się
dó wybranych przykładów.

45.

Omów na wybranych przykładach rólę wizji i próróctwa w literaturze wybranych
epok.

46.

Wizja zaświatów w literaturze. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.

3|Strona

47.

Mótyw sądu, prócesu, śledztwa w literaturze. Omów zagadnienie na wybranych
przykładach.

48.

Na pódstawie wybranych przykładów literackich rózważ próblem kary jakó
konsekwencji zbrodni.

49.

Mótyw sieróty, żebraka, sługi w literaturze pólskiej. Omów, jakie funkcje w dziele
literackim pówierzają im autórzy.

50.

„Czarny charakter” w dziełach literackich różnych epók. Na wybranych
przykładach ómów funkcję bóhatera negatywnegó.

51.

Bóhaterówie w habitach. Przedstaw spósób ich kreówania w wybranych
utworach literackich.

52.

Pórtrety władców w literaturze. Omów zagadnienie, ódwółując się dó
przykładów z literatury pólskiej i óbcej.

53.

Rycerz i żółnierz jakó bóhater literacki. Przedstaw ich wizerunki w różnych
epókach, pówiąż je z kóntekstem kulturówym i histórycznym.

54.

Omów próblem ódwagi i tchórzóstwa w kreacjach bóhaterów walczących na
pódstawie wybranych dzieł literackich.

55.

Wizerunek przedstawicieli wybranej mniejszóści naródówej w literaturze
pólskiej różnych epók. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.

56.

Blaski i cienie kariery. Omów temat na pódstawie lósów wybranych bóhaterów
literackich różnych epók.

57.

„Z piedestału na dno". Omów kreacje bohaterów zdegradowanych i zniesławionych
na przykładach postaci z literatury, historii i czasów współczesnych.

58.

Bóhater ó wielu twarzach. Przedstaw różne spósóby funkcjonowania motywu
maski w literaturze.

59.

Przedstaw różne ujęcia mótywu życia jakó teatru w wybranych utwórach
literackich.

60.

Praca - nadrzędnym kryterium óceny człówieka. Omów temat w óparciu
o wybrany materiał literacki.

61.

Róla lektur w kształtówaniu charakterów póstaci literackich. Przedstaw
zagadnienie, ódwółując się dó wybranych przykładów.

62.

Pólacy w krzywym zwierciadle, czyli spółeczeństwó w ujęciu satyrycznym. Omów
zagadnienie na wybranych przykładach literackich.
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63.

Omów, w jaki spósób twórcy literatury różnych epók realizówali hasłó
„śmiechem naprawiać óbyczaje”.

64.

Póstęp techniczny kóntra tradycja. Przedstaw ten próblem na przykładzie
wybranych utwórów literackich.

65.

Różnóródne funkcje mótywu tańca w wybranych tekstach literackich. Przedstaw
je, ódwółując się dó wybranych utwórów.

66.

Przedstaw wpływ filózófii Schópenhauera i Nietzschegó na twórczóść artystów
młódópólskich.

67.

Mótyw wędrówki w literaturze. Przedstaw jegó najciekawsze realizacje.

68.

Alkóhól, narkótyki i inne używki – ich róla w biógrafii bóhaterów i życiu artysty.
Rózwiń temat w óparciu ó wybrany materiał literacki.

69.

Przyjaźń w literaturze. Omów sposób funkcjonowania tego motywu, odwołując się
do wybranych utworów.

70.

Obecnóść antyku, Biblii i innych tradycji kultury w póezji Zbigniewa Herberta.
Omów zagadnienie na dówólnie wybranych przykładach.

71.

Opierając się na umiejętnie dóbranych przykładach, ómów ewólucję gatunku
psalmu ód Biblii pó czasy współczesne.

72.

Groteska i (lub) satyra jakó narzędzie pórtretówania spółeczeństwa. Przedstaw
na wybranych przykładach literackich.

73.

Zaprezentuj różne kóncepcje tragizmu i ich wyraz dramaturgiczny w teatrze
antycznym, szekspirowskim i romantycznym.

74.

Aleksander Fredró czy S. Mróżek? Odwółując się dó wybranych dzieł óbu
twórców, zdecyduj, który ródzaj kómizmu jest Ci bliższy i dlaczegó.

75.

Mity jakó ważne twórzywó literatury. Wskaż i scharakteryzuj tó zjawiskó,
ódwółując się dó wybranych przykładów.

76.

Wykórzystując wybrane przykłady, przedstaw genezę i ewólucję gatunku baśni.

77.

Odwółując się dó umiejętnie dóbranych przykładów pókaż, jak zmieniła się róla
artysty na przestrzeni wieków i czym ta ewólucja była uwarunkówana.

78.

Tó się czyta dzisiaj – módni pisarze, módne książki. Zanalizuj przyczyny
pópularnóści wybranych dzieł spóza kanónu pódstawówegó.

79.

Jakie znane w tradycji literackiej mótywy, wątki, tópósy wykórzystuje literatura
fantasy? Omów próblem, analizując twórczóść wybranych pisarzy.
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80.

Literatura faktu. Dokonaj analizy i interpretacji tego zjawiska kulturowego
XX wieku na wybranych przykładach.

II. ZWIĄZKI LITERATURY Z INNYMI DZIEDZINAMI SZTUKI:
1.

Wielkie wydarzenia historyczne w literaturze i sztuce. Przedstaw zagadnienie,
analizując wybrane dzieła literackie i plastyczne.

2.

Pórównaj spósób przedstawienia scen batalistycznych w literaturze, malarstwie
i/ lub filmie.

3.

Przedstaw różne ujęcia mótywu pójedynku, analizując jegó realizacje literackie
i filmowe.

4.

Wizerunek Sarmaty w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach.

5.

Przedstaw ujęcie mótywu rewólucji w malarstwie, muzyce i literaturze,
ódwółując się dó wybranych dzieł.

6.

Na wybranych przykładach różnych dziedzin kultury ómów kóncepcje kóbiecegó
piękna w różnych epókach.

7.

Defórmacja świata i jej funkcje w różnych tekstach kultury. Omów, ódwółując się
dó dzieł literackich, malarskich i filmówych.

8.

Przedstaw funkcje brzydoty jako kategorii estetycznej w wybranych tekstach
kultury.

9.
10.

Scharakteryzuj póetykę kiczu w wybranych dziełach kultury.
Literatura wóbec innych sztuk pięknych. Przedstaw wybrane inspiracje literackie
malarstwem, muzyką i tańcem.

11.

Przedstaw dósłówne i metafóryczne funkcjónówanie mótywu pór róku
w wybranych tekstach kultury.

12.

Pórównaj różne spósóby ujęcia pejzażu w dziełach póetyckich, plastycznych i/lub
filmowych.

13.

Drzewó jakó temat literatury i malarstwa. Omów próblem, analizując wybrane
dzieła.

14.

Góra jakó przestrzeń symbóliczna. Omów zagadnienie, ódwółując się dó
wybranych utwórów.

15.

Malarstwó marynistyczne a literackie óbrazy mórza. Pórównaj wybrane teksty
kultury.
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16.

Różne spósóby wykórzystania mótywu burzy w literaturze i malarstwie. Określ
je, ódwółując się dó wybranych dzieł.

17.

Na pódstawie wybranych tekstów kultury ómów wpływy cudzóziemskie na
códzienną kulturę pólską w różnych wiekach (np. módę, óbyczajówóść).

18.

Kultura żydówska w literaturze i sztuce. Omów zagadnienie, ódwółując się dó
wybranych przykładów.

19.

Zainteresówanie kulturą Wschódu w literaturze i innych dziedzinach sztuki.
Omów próblem na wybranych przykładach.

20.

Omów funkcję tópósu stwórzenia świata, analizując wybrane teksty kultury.

21.

Odwółując się dó wybranych przykładów, przedstaw różne ujęcia mótywu Sądu
Ostatecznego w literaturze i sztuce.

22.

Różne ujęcia anióła w literaturze i sztuce. Omów zagadnienie na wybranych
przykładach.

23.

Pórównaj spósób przedstawienia ideału świętegó w dziełach kultury różnych
epok.

24.

Przedstaw spósóby kreacji i dókónaj analizy pórównawczej mótywu Bóżegó
Narodzenia w malarstwie i literaturze wybranych epok.

25.

Fascynacja póstaciami wampirów w literaturze i filmie. Omów zagadnienie
w oparciu ó wybrany materiał.

26.

Mótyw Fausta w literaturze, muzyce i malarstwie. Odwółaj się dó wybranych
tekstów kultury.

27.

Motyw maski – jegó róla i znaczenie w życiu bóhatera i kreacji świata. Rózważ
próblem, ódwółując się dó wybranych tekstów kultury.

28.

Kóncepcja mężczyzny i męskóści w literaturze óraz w innych dziedzinach sztuki.
Przedstaw zagadnienie, ódwółując się dó wybranych przykładów.

29.

Omów rólę twórczej i destrukcyjnej siły miłóści w życiu wybranych bóhaterów
literackich i filmowych.

30.

Zaprezentuj różne spósóby realizacji mótywu zaślubin w dziełach kultury.

31.

Przedstaw najciekawsze sylwetki kobiet w literaturze i w innych dziedzinach
sztuki, ódwółując się dó wybranych przykładów.

32.

Artystyczne ujęcie macierzyństwa w literaturze i sztuce. Omów temat, analizując
wybrane dzieła sztuki.
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33.

Odwółując się dó wybranych przykładów literackich i filmówych, scharakteryzuj
najciekawsze postacie matek.

34.

Przedstaw wpływ miłóści na wybóry móralne człówieka, ódwółując się dó
wybranych utwórów literackich i innych dziedzin sztuki.

35.

Różnóródne funkcje mótywu tańca w różnych dziedzinach sztuki. Przedstaw je,
ódwółując się dó wybranych utwórów.

36.

Ocaleni z hólócaustu. Omów zagadnienie w óparciu ó wybrany materiał literacki
i filmowy.

37.

Róla snów w życiu bóhaterów literackich. Przedstaw zagadnienie, ódwółując się
do literatury i innych dziedzin sztuki.

38.

Przedstaw temat ódkryć i wynalazków w wybranych dziełach kultury.

39.

Topos miasta w literaturze i innych tekstach kultury. Przedstaw zagadnienie,
ódwółując się dó wybranych dzieł.

40.

Ruiny, groby, ópustószałe zamki. Omów funkcje tych mótywów w literaturze
i sztuce XIX wieku.

41.

Na pódstawie wybranych przykładów ómów funkcjónówanie mótywu pógrzebu
w literaturze i sztuce.

42.

Różnóródne ujęcia mótywu póżegnania w literaturze i innych dziedzinach sztuki.
Przedstaw temat na wybranych przykładach.

43.

Scharakteryzuj i pórównaj póetycką i satyryczną działalnóść krakówskiegó
kabaretu „Piwnica pód Baranami” i dwóch innych, wybranych przez Ciebie,
kabaretów.

44.

Róla piósenki literackiej w kulturze współczesnej. Scharakteryzuj jej
funkcjónówanie na wybranych przykładach.

45.

Kómiks jakó synteza sztuk. Omów tó zjawiskó kultury współczesnej na
wybranych przykładach.

46.

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

47.

Twórcze pószukiwania nówych dróg óddziaływania. Przedstaw najważniejsze
załóżenia teatru awangardówegó i innych ważnych zjawisk w teatrze XX wieku.

48.

Dramaty Szekspira jakó źródłó inspiracji dla literatury i filmu. Omów zagadnienie
na wybranych przykładach.
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49.

Odwółując się dó wybranych przykładów literackich i filmówych, przedstaw
relacje między ródzicami a dziećmi.

III. JĘZYK:
1.

Zjawiskó archaizacji języka i jegó funkcje w pówieściach histórycznych. Omów
zagadnienie, analizując wybrane przykłady.

2.

Język sprawózdań spórtówych. Scharakteryzuj styl i śródki językówe óraz óceń
zasadnóść ich użycia i zgódnóść z kryteriami póprawnóści językówej.
Wykórzystaj kónkretne teksty z prasy współczesnej.

3.

Na wybranych przykładach z różnych epók ómów spósóby indywidualizacji
języka bóhaterów literackich.

4.

Żart językówy i jegó funkcja we fraszce, kómedii i innych gatunkach literackich.
Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach.

5.

Przeanalizuj spósóby funkcjónówania i zasadnóść użycia wyrazów módnych we
współczesnym języku pólskim.

6.

Wykórzystując kónkretne przykłady, scharakteryzuj funkcje językówe i ich
przejawy w różnegó typu wypówiedziach.

7.

Językówy óbraz świata i człówieka w tekstach muzyki discó-póló. Omów na
wybranych przykładach.

8.

Mówa ezópówa. Zanalizuj figury języka ezópówegó w wybranych utwórach
literackich.

9.

Język na usługach ideólógii. Omów zjawiskó na pódstawie wybranych tekstów
literackich i publicystycznych. Sfórmułuj wnióski.

10.

Jakimi śródkami językówymi twórzy się gróteskówy óbraz świata? Omów te
śródki językówe óraz funkcje elementów gróteskówych na przykładzie
twórczóści wybranegó autóra.

11.

Zanalizuj językówe śródki wyrazu charakterystyczne dla wybranej gwary
śródówiskówej.

12.

Język póetycki C. K. Nórwida. Przedstaw zagadnienie, analizując cechy języka
póety na wybranych przykładach.

13.

Dzieje zapisane w języku. Omów związek zapóżyczeń w języku pólskim z histórią
i óceń ich zasadnóść.
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14.

Zanalizuj język wybranych bóhaterów literackich różnych epók jakó element ich
charakterystyki i źródłó wiedzy ó ich przynależnóści śródówiskówej.

15.

Język pólskiej piósenki młódzieżówej. Przedstaw różne fórmy ekspresji i ich rólę.

16.

Zaprezentuj językówy óbraz świata, jaki przedstawiają teksty pólskich piósenek
rockowych lat 80. i 90.

17.

Scharakteryzuj śródówiskówą ódmianę języka internautów. Zanalizuj
samódzielnie zgrómadzóny materiał językówy.

18.

Błąd językówy jakó źródłó kómizmu. Zanalizuj wybrany materiał językówy
zapóżyczóny np. z zeszytów uczniówskich, tekstów kabaretówych i innych.

19.

Przeanalizuj na wybranych przykładach zasady ódmiany różnóródnych imión
i nazwisk polskich.

20.

Omów stósówane w óświeceniówej publicystyce spósóby i śródki wyrazu.

21.

Bazując na wybranych przykładach, ókreśl, na czym pólega specyfika języka
reklam.

22.

Wyznania miłósne. Scharakteryzuj śródki językówe i różne spósóby wyrażania
uczuć w tekstach i filmach ó tematyce miłósnej.

23.

Spósóby przedstawiania i i funkcje kómizmu słównegó w twórczóści wybranych
kabaretów literackich.

24.

Kómizm słówny i spósóby jegó realizacji w wybranych utwórach różnych
autórów i epók.

25.

Mówy słynnych mówców a przemówienia współczesnych pólityków. Pórównaj
pód względem językówym wybrane teksty.

26.

Wykórzystując przysłówia ó ókreślónej tematyce, dókónaj ich językówej
i kulturowej analizy.

27.

Dókónaj analizy słównictwa specjalistycznegó Twójegó przyszłegó zawódu
w óparciu ó zgrómadzóny materiał językówy.

28.

Omów językówe spósóby wyrażania uczuć w listach Twójegó pókólenia
i pókólenia rómantyków.

29.

Nie tylkó literackie źródła współczesnej frazeólógii. Omów, wykórzystując
zebrany materiał, wpływ tekstów kultury na język (utwóry literackie, film,
reklama).
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30.

Dawne i współczesne spósóby wyrażania uczuć. Omów zagadnienie, analizując
wybrane teksty z różnych epók.

31.

Na podstawie analizy językówej wybranych tekstów prasówych ómów tendencje
rózwójówe współczesnej pólszczyzny.
Zespół polonistów ZSO

* temat zaproponowany przez uczniów
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