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LISTA TEMATÓW USTNEJ PREZENTACJI 

MATURA 2012 

 

 

LITERATURA 

Temat 

1. Antyk to skarbiec, z którego czerpią inspirację twórcy literatury następnych epok. Potwierdź tę tezę wybranymi przykładami. 

2. Autobiografia jako tworzywo literackie w prozie XX wieku – omów to zjawisko na wybranych przykładach. 

3. Bard, wieszcz, poeta. Na podstawie utworów różnych epok przedstaw portret i rolę poety w życiu społeczeństw. 

4. Baśniowość, fantastyka w literaturze. Omów na wybranych przykładach. 

5. Biblia stała się źródłem nawiązań i odwołań twórców literatury następnych epok. Omów sposoby jej funkcjonowania na wybranych 

przykładach. 

6. Blaski i cienie kariery, awansu społecznego, sukcesu życiowego. Przedstaw na wybranych przykładach literackich od pozytywizmu 

po współczesność. 

7. Bohater tragiczny w literaturze antycznej i romantycznej. Rozwiń temat, odwołując się do wybranych przykładów. 

8. Bohater zbuntowany. Odwołując się do wybranych utworów wykaż, jaką funkcję pełni w literaturze motyw buntu. 

9. Bohaterowie literaccy w sytuacjach ekstremalnych. Rozwiń temat na wybranych przykładach. 

10. Brzydota w literaturze. Rozwiń zagadnienie, wykorzystując wybrane utwory.  

11. Człowiek uwikłany w historię. Przedstaw na wybranych przykładach literackich. 

12. Człowiek w świecie form i konwenansów. Rozwiń problem, odwołując się do wybranych przykładów. 

13. Deheroizacja i demitologizacja jako sposób komentowania rzeczywistości czasów wojen i powstań. Przedstaw na przykładzie 

wybranych utworów literatury polskiej i obcej. 

14. Dezintegracja osobowości człowieka współczesnego. Omów na podstawie wybranych dramatów XX wieku.  

15. Dżumy XX wieku i ich odzwierciedlenie w literaturze. Omów na wybranych przykładach. 

16. Emancypantki i feministki w literaturze XIX i XX wieku. Zaprezentuj je, odwołując się do wybranych przykładów. 

17. Emigracja jako temat literacki – między dramatem wykorzenienia, a próbą wolności absolutnej. Omów problem na podstawie 

literatury współczesnej. 

18. Eros i Tanatos w literaturze. Omów zagadnienie na wybranych przykładach. 

19. Etos rycerski. Omów sposoby jego funkcjonowania w literaturze, odwołując się do wybranych przykładów. 

20. Galeria ludzkich charakterów w komediach. Zaprezentuj na przykładzie wybranych utworów dramatycznych różnych epok. 

21. Gotycyzm w literaturze romantycznej i współczesnej. Interpretując wybrane utwory literackie zwróć uwagę na funkcje motywów 

grozy w literaturze oraz sposoby ich wykorzystania. 

22. Groteska w literaturze. Omów sposoby jej funkcjonowania na przykładzie wybranych utworów literackich. 

23. Henryk Sienkiewicz w oczach apologetów i krytyków. Zaprezentuj na wybranych przykładach literackich i publicystycznych. 

24. Horacjański ideał życia w literaturze renesansu. Omów na wybranych przykładach. 

25. Ideał mężczyzny w różnych wiekach. Omów na podstawie wybranych dzieł literackich.. 

26. Jak literatura wymierza  światu sprawiedliwość. Odwołując się do wybranych przykładów, zaprezentuj twórców sprzeciwiających się 

komunizmowi. 
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27. Jak zmienia się pisanie o historii? Omów zjawisko współczesnej prozy historycznej na wybranych przykładach. 

28. „Jam jest dwór polski”... motyw dworu ziemiańskiego w literaturze polskiej różnych epok. 

29. Jednostka wobec kodeksu moralnego. Omów problem, odwołując się do wybranych utworów literackich. 

30. Katastrofa przeczuwana – literackie zapowiedzi upadku cywilizacji. Omów na przykładzie wybranych utworów z lat 1918 – 1939. 

31. Katastrofa spełniona – literackie obrazy upadku świata i człowieka w wybranych utworach napisanych po 1939 roku. 

32. Kresy w literaturze polskiej. Omów na wybranych przykładach. 

33. Krzemieniec, Nowogródek, Wilno. Literackie nawiązania do miejsc dzieciństwa  

i młodości w twórczości polskich romantyków. 

34. „Lekarz – posłannictwo czy zawód”. Zaprezentuj i porównaj portrety lekarzy w literaturze polskiej i obcej. 

35. Lektury bohaterów literackich. Zaprezentuj i omów ich wpływ na losy i kreacje bohaterów. 

36. Liryka zapisem wewnętrznych doświadczeń człowieka. Przedstaw na wybranych utworach poetyckich Adama Mickiewicza  

i Juliusza Słowackiego. 

37. List źródłem wiedzy o człowieku i jego czasach. Zaprezentuj temat, odwołując się do wybranych przykładów literackich.  

38. Literacki świat symboli. Przedstaw różne sposoby jego funkcjonowania, odwołując się do wybranych przykładów. 

39. Literackie obrazy chorych i chorób. Zanalizuj na wybranych przykładach. 

40. Literackie obrazy zniewolenia człowieka w systemie totalitarnym. Omów zagadnienie, analizując wybrane utwory. 

41. Literatura i codzienność. Przedstaw różne sposoby prezentowania dnia powszedniego  

w dziełach literackich różnych epok. 

42. Miasto – miejsce destrukcji, szansa rozwoju, ukochana przestrzeń… Omów na wybranych przykładach, jakie sensy nadała literatura 

temu motywowi. 

43. Miłość i pieniądze w życiu bohaterów. Przedstaw temat na wybranych przykładach literatury polskiej i obcej. 

44. Motto i tytuł w utworze literackim. Określ ich rolę na wybranych przykładach 

45. Motyw drzewa w wybranych utworach literackich. Omów temat, analizując wybrane przykłady. 

46. Motyw kwiatów i ziół w literaturze oraz jego funkcjonowanie. Omów na wybranych przykładach. 

47. Motyw lustra. Omów wybrane aspekty zagadnienia na kilku przykładach z literatury  

i sztuki. 

48. Motyw morza i jego funkcje. Omów na wybranych przykładach literackich. 

49. Motyw nauczyciela w literaturze. Zaprezentuj i wskaż funkcje na wybranych przekładach z różnych epok. 

50. Motyw przemijania w literaturze. Przedstaw różnorodne sposoby jego ujęcia, odwołując się do wybranych utworów. 

51. Motyw samotności w literaturze. Przedstaw różnorodne sposoby jego ujęcia, odwołując się do wybranych utworów. 

52. Motyw szczęścia w literaturze. Przedstaw różnorodne sposoby jego ujęcia, odwołując się do wybranych utworów. 

53. Motyw tyrtejski w literaturze. Omów temat na podstawie znanych Ci utworów. 

54. Motywy animalistyczne w literaturze. Omów zagadnienie na wybranym materiale literackim. 

55. Motywy horacjańskie w literaturze różnych epok. Omów sposoby ich funkcjonowania na wybranych przykładach. 

56. „Mowa w stanie oskarżenia” - czyli jak literatura wymierza światu sprawiedliwość. Odwołując się do wybranych przykładów, 

zaprezentuj twórczość sprzeciwiającą się komunizmowi. 

57. Na wybranych przykładach z różnych epok objaśnij funkcję konwencji onirycznej  

w kreowaniu świata przedstawionego. 

58. Naturalizm w literaturze polskiej. Przedstaw różne sposoby jego funkcjonowania, odwołując się do wybranych przykładów. 



Lista tematów prezentacji maturalnej 2012  Pobrano z www.lo-lancut.pl 

 3

 

59. Nienawiść jako siła destrukcyjna. Omów na podstawie wybranych utworów literatury XIX i XX wieku. 

60. Nowatorstwo dokonań artystycznych Witkacego, Schulza i Gombrowicza. Przedstaw na podstawie wybranych przykładów. 

61. Nowoczesność, witalizm i optymizm w wybranych wierszach dwudziestolecia międzywojennego.  

62. O młodości dyskusyjnie... Różnorodność literackich portretów młodych w wybranych utworach. 

63. Obrazy przemijającego świata w literaturze XIX i XX wieku. Przedstaw na wybranych przykładach. 

64. Od lirycznych wzruszeń do surowego osądu rzeczywistości. Omów na wybranych przykładach poezji XX wieku 

65. Od negacji do akceptacji - człowiek w obliczu choroby. Przeanalizuj temat na wybranych przykładach.. 

66. Podkarpacie w literaturze. Omów temat w oparciu o wybrane przykłady literackie. 

67. Poeci i ich muzy. Przedstaw na wybranych przykładach. 

68. Poetycka fascynacja codziennością w wybranych wierszach Juliana Tuwima, Mirona Białoszewskiego, Konstantego Ildefonsa 

Gałczyńskiego i Stanisława Grochowiaka. 

69. Poetyckie rozważania o Polakach. Zrealizuj temat na wybranych przykładach z literatury współczesnej. 

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

71. Polscy „kaskaderzy literatury”. Odwołując się do utworów wybranych twórców określ ich funkcjonowanie w legendzie  

i miejsce w literaturze. 

72. Polska pieśń narodowa – jej odmiany, funkcje i związki z dziejami narodu. 

73. Polski esej współczesny od Stępowskiego do Stasiuka. Omów temat na wybranych przykładach. 

74. Polskie obrzędy, obyczaje, tradycje. Omów temat na przykładzie wybranych utworów literackich. 

75. Portret człowieka ostatniego stulecia. Omów temat na podstawie wybranych utworów literackich. 

76. Portret szlachcica słowem malowany. Zilustruj temat wybranymi przykładami. 

77. Portrety samotnych kobiet i ich problemy. Omów temat na podstawie przykładów literackich różnych epok. 

78. Postawy artystów młodopolskich wobec życia. Przedstaw na podstawie wybranych utworów. 

79. Przeanalizuj na wybranych przykładach dzieł sposoby prezentowania w literaturze miast przeklętych i miast ukochanych. 

80. Przedstaw i omów kulturę i tradycję judaizmu na przykładzie wybranej przez ciebie  literatury. 

81. Przedstaw jak rzeczywistość obozów koncentracyjnych wpływa na psychikę bohaterów literackich i sposób przetrwania w 

warunkach ekstremalnych. Omów na wybranych przykładach. 

82. Przejawy katastrofizmu w literaturze. Omów na wybranych przykładach.  

83. Relacje człowieka z Bogiem w literackim przekazie twórców różnych epok. Omów na wybranych przykładach. 

84. Romantyczna „choroba wieku” i jej późniejsze wcielenie – dekadentyzm. Omów na wybranych przykładach.  

85. Romantyczna koncepcja poety i poezji. Omów na wybranych przykładach. 

86. Różne oblicza małych ojczyzn. Rozwiń temat, odwołując się do twórczości wybranych autorów. 

87. Różne oblicza świętości – od średniowiecza do współczesności. Przedstaw temat na wybranych przykładach. 

88. Różne oblicza wsi w literaturze polskiej. Omów temat na podstawie wybranych utworów literackich. 

89. Różnorodne ujęcia utopii w wybranych utworach literackich. 

90. Skandaliści swoich epok, czyli twórcy i ich dzieła budzące kontrowersje. Przedstaw na wybranych przykładach literackich. 

91. Sposoby kreowania Arkadii w literaturze. Przedstaw literackie wizje krain szczęścia w wybranych utworach różnych epok. 

92. Swoi, obcy, wyobcowani… Omów na przykładach wybranych utworów z literatury. 

93. Świat pięknych rzeczy w literaturze. Na wybranych przykładach omów, jaką funkcję pełniły w życiu bohaterów przedmioty 

codziennego użytku. 
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94. Świat wartości bohaterów lagrów i łagrów. Przedstaw temat, analizując wybrane przykłady. 

95. „Świat zepsuty” czy „ostoja polskości”? Przedstaw i oceń wizerunek polskiej szlachty utrwalony w literaturze, odwołując się do 

wybranych przykładów. 

96. Trudne wybory moralne. Omów zagadnienie i podejmij próbę wartościowania postaw wybranych bohaterów literackich. 

97. Ubiór jako sposób na wyrażanie siebie. Scharakteryzuj mody i stroje różnych epok odwołujące się do wybranych utworów 

literackich. 

98. Ucztowanie i misterium stołu w literaturze. Rozwiń temat na wybranych przykładach literackich. 

99. Ukaż problem odwiecznej walki dobra ze złem w wybranych utworach literatury fantastycznej. 

100. Uroda i przekleństwo pracy. Zanalizuj i porównaj wybrane fragmenty literackie z różnych epok. 

101. Warszawa widziana oczyma bohaterów różnych epok. Przedstaw i porównaj jej obrazy. 

102. Warszawskie Łazienki w w poezji i prozie. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów. 

103. Władza – powołanie, zobowiązanie, zaszczyt, namiętność, pokusa. Omów różnorodne sposoby jej funkcjonowania  

w literaturze odwołując się do wybranych przykładów. 

104. Współczesny teatr i dramat wobec tradycji dramatu antycznego. Omów funkcjonowanie motywów i przestrzeni oraz rolę chóru  

i muzyki. 

105. Życie jako teatr. Omów temat, przedstaw różne ujęcia tego motywu w literaturze polskiej i obcej. 

 

 

 

 

 

KORESPONDENCJA SZTUK 

Temat 

1. Biblia jako źródło kultury śródziemnomorskiej. Wyjaśnij jej rolę, odwołując się do wybranych przykładów literackich i malarskich. 

2. Biblia kluczem do odczytywania dzieł sztuki. Omów temat na podstawie wybranych przykładów. 

3. Brzydota jako kategoria estetyczna w sztuce. Przedstaw zjawisko na przykładzie wybranych dzieł. 

4. Czarownica w literaturze i sztuce. Scharakteryzuj i omów funkcje na podstawie wybranych dzieł kultury. 

5. Cztery pory roku w sztuce. Rozwiń temat, odwołując się do wybranych przykładów. 

6. Dziecko w sztuce. Rozwiń temat, odwołując się do wybranych przykładów. 

7. Dzieła sztuki (rzeźby, obrazy, muzyka) wkomponowane w literaturę. Określ ich funkcję. 

8. Dzieło sztuki jako mikrokosmos epoki. Omów na wybranych przykładach literatury i malarstwa różnych okresów. 

9. Echa motywów i idei starotestamentowych w literaturze oraz kulturze staropolskiej.  Przedstaw na wybranych przykładach dzieł 

powstałych do połowy XVIII wieku. 

10. Eros i Tanatos w sztuce. Omów zagadnienie na wybranych przykładach. 

11. Folklor w literaturze i muzyce. Omów na wybranych przykładach. 

12. Historia Polski w dziełach literackich i malarskich. Omów temat na wybranych przykładach. 

13. Historia w literaturze i malarstwie. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach 

14. Impresjonizm w malarstwie i poezji Młodej Polski – omów na wybranych przykładach. 

15. Jak film i literatura komentują współczesny świat? Przedstaw problem na wybranych przykładach. 

16. Kanony kobiecego piękna na przestrzeni epok w literaturze i sztuce. Zaprezentuj i porównaj na wybranych przykładach. 



Lista tematów prezentacji maturalnej 2012  Pobrano z www.lo-lancut.pl 

 5

 

17. Kontrast jako zasada kompozycyjna dzieła. Omów, sięgając do przykładów literackich i plastycznych. 

18. Krajobraz tatrzański w literaturze i malarstwie Młodej Polski. Omów na wybranych przykładach. 

19. Las i puszcza w literaturze i sztuce. Określ ich funkcje w wybranych dziełach. 

20. Legenda napoleońska w literaturze i malarstwie. Zaprezentuj na wybranych przykładach.  

21. Literackie i filmowe kreacje nauczycieli. Omów temat na wybranych przykładach. 

22. Literackie i filmowe kreacje uczniów i nauczycieli. Omów temat na wybranych przykładach. 

23. Literatura inspiracją dla malarstwa. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach. 

24. Malarskie inspiracje w literaturze współczesnej. Przedstaw na wybranych przykładach. 

25. Malarstwo inspiracją dla literatury. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach. 

26. Marylin Monroe jako ikona kultury. Omów na wybranych przykładach z różnych dziedzin sztuki i literatury. 

27. Motyw Arkadii. Omów jego funkcjonowanie, odwołując się do wybranych dzieł sztuki. 

28. Motyw chleba w literaturze i sztuce. 

29. Motyw cudownego dziecka w literaturze i sztuce. Rozwiń odwołując się do wybranych przykładów. 

30. Motyw gór i ich symbolika. Przedstaw na wybranych przykładach różnych dzieł kultury. 

31. Motyw maryjny w sztuce. Przedstaw na wybranych przykładach literackich, plastycznych i muzycznych. 

32. Motyw rewolucji w literaturze i malarstwie. Omów na wybranych przykładach wskazując jego funkcje, 

33. Motyw stworzenia świata i człowieka. Omów temat, odwołując się do wybranych przykładów z literatury, malarstwa lub filmu. 

34. Motyw syna marnotrawnego. Omów jego funkcjonowanie, odwołując się do wybranych dzieł sztuki i literatury. 

35. Motyw tańca. Omów na wybranych przykładach z literatury i sztuki. 

36. „Mrówko, ważko, biedronko”. Portrety zwierząt w literaturze i sztuce. Omów ich funkcjonowanie na podstawie dzieł różnych epok. 

37. Muzyczne interpretacje liryki. Przedstaw temat na przykładzie wybranych wierszy polskich poetów. 

38. Muzyka w literaturze. Zaprezentuj funkcjonowanie tego motywu w wybranych utworach. 

39. Na wybranych przykładach literackich i plastycznych z różnych epok objaśnij funkcje konwencji onirycznej w kreowaniu świata 

przedstawionego. 

40. Nike w sztuce i literaturze. Przedstaw różnorodne funkcjonowanie motywu na wybranych przykładach. 

41. Obraz wsi polskiej w literaturze i malarstwie. Wskaż sposoby jego ujęcia. 

42.  „Petersburg – miasto, które stworzyły demony”, czy cud świata literacko przedstawiony w utworach różnych epok. Zinterpretuj na 

podstawie dzieł literatury i sztuki. 

43. Porównaj sposoby przedstawienia scen batalistycznych w literaturze i malarstwie, analizując wybrane przykłady. 

44. Powinowactwa literatury. Na wybranych przykładach przedstaw związki twórczości pisarskiej z filozofią 

45. Powstanie styczniowe – historia i legenda. Przedstaw problem, odwołując się do malarstwa Artura Grottgera i wybranych utworów 

literackich. 

46. Realizm i symbolizm w literaturze i malarstwie. Odwołaj się do wybranych przykładów. 

47. Różne wyobrażenia piękna w literaturze i sztuce. Omów na przykładach wybranych dzieł. 

48. Różnorodne ujęcia motywu czterech żywiołów w sztuce. Omów, odwołując się do wybranych dzieł. 

49. Rzeka – element krajobrazu, symbol, współuczestnik wydarzeń. Omów na wybranych przykładach literackich i plastycznych. 

50. Sarmatyzm w literaturze i sztuce. Omów na przykładach dzieł znajdujących się w Muzeum – Zamku w Łańcucie. 

51. Sposoby istnienia utworu muzycznego w dziele literackim. Przestaw na wybranych przykładach. 

52. Starożytny Egipt w tekstach kultury. Zaprezentuj i wskaż funkcje wybranych przykładów literackich i filmowych. 
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53. Symbolika stroju. Omów, analizując wybrane dzieła literackie i inne (np. malarskie, rzeźbiarskie, filmowe, teatralne). 

54. Synkretyzm sztuk w okresie modernizmu w Polsce i Europie. Wykaż, odwołując się do wybranych przykładów. 

55. Sztuka i artysta. Omów ich rolę na wybranych przykładach. 

56. Świat jako labirynt. Omów na wybranych przykładach tekstów kultury różnych epok. 

57. Wielkie dramaty na scenie. Omów na wybranych przykładach. 

58. Wizje Boga w sztuce i literaturze. Przedstaw ich różnorodność na wybranych przykładach. 

59. Współczesne wersje motywu madonny. Zaprezentuj na wybranych przykładach różnych tekstów kultury. 

60. Zachody słońca w literaturze i sztuce. Przedstaw funkcjonowanie i różne sposoby ujęcia. 

61. Zaświaty w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Przedstaw na wybranych przykładach. 

62. Związki łączące romantyczną literaturę i muzykę. Omów sposoby ich funkcjonowania na wybranych przykładach literackich  

i muzycznych. 

 

 

 

JĘZYK 

Temat 

1. Błędy językowe w audycjach telewizyjnych. Dokonaj analizy wybranych przykładów. 

2. Błędy językowe w czasopismach. Dokonaj analizy wybranych przykładów. 

3. Etykieta językowa pism urzędowych. Scharakteryzuj na wybranych przykładach. 

4. Etymologia nazw miejscowych Twojego regionu. Omów na wybranych przykładach. 

5. Gramatyka i symbolika tytułów artykułów i czasopism. Dokonaj analizy wybranych przykładów, pochodzących z dwóch różnych epok. 

6. Język bohaterów „Chłopów” Władysława Stanisława Reymonta. Dokonaj jego analizy na wybranych przykładach. 

7. Język dziennikarzy i sprawozdawców sportowych. Scharakteryzuj i oceń pod względem poprawności językowej. 

8. Język i styl wypowiedzi bohaterów telenowel. Przedstaw na przykładach. 

9. Język jako instrument walki o władzę. Zanalizuj wybrane materiały (teksty przemówień, debat, artykułów). 

10. Język muzycznych programów młodzieżowych. Scharakteryzuj na przykładach. 

11. Język piosenek młodzieżowych. Wyjaśnij na wybranych przykładach, jakie tendencje rozwojowe współczesnej polszczyzny znalazły  

w nim odzwierciedlenie. 

12. Język prasy młodzieżowej. Omów zagadnienie, analizując język wybranych czasopism. 

13. Język reklam telewizyjnych. Dokonaj analizy i oceny wybranych przykładów. 

14. Język uczniów Twojej szkoły. Scharakteryzuj na wybranych przykładach. 

15. Język współczesnych polskich polityków. Przedstaw zjawisko nowomowy na wybranych przykładach. 

16. „Machnij na to ręką”. Komunikacyjne zachowania niewerbalne. Omów znaczenie zjawiska na związkach frazeologicznych 

występujących w języku lub wybranych utworach literackich. 

17. Manipulacja językowa i sztuka perswazji w polskich mediach. Zaprezentuj temat, analizując celowo zgromadzony materiał źródłowy. 

18. Modne związki frazeologiczne. Zanalizuj wybrane przykłady. 

19. Mowa potoczna jako tworzywo literatury. Określ jej funkcje, odwołując się do wybranych przykładów. 

20. Neologizmy w Iiteraturze XX wieku. Określ ich funkcje, odwołując się do dzieł wybranych twórców. 

21. O sztuce pisania listów. Omów zagadnienie epistolografii na wybranych przykładach. 

22. Różne środowiska, różne sposoby komunikowania się. Dokonaj analizy językowej przedstawicieli dwóch środowisk. 
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23. Scharakteryzuj język wyranych bohaterów literackich różnych epok. Uwzględnij cechy ujawniające ich przynależność środowiskową  

i charakter. 

24. Sposoby bogacenia języka. Omów na przykładzie wybranych tekstów. 

25. Styl retoryczny. Scharakteryzuj na przykładzie wybranych utworów literackich i publicystycznych. 

26. Stylizacja językowa. Odwołując się do wybranych przykładów literackich, omów jej funkcje. 

27. Środki językowej perswazji. Omów ich funkcję na przykładzie tekstów publicystycznych wybranych epok. 

28. Wpływ języków obcych na współczesną polszczyznę. Omów temat, wykorzystując przykłady z życia codziennego, mediów  

i literatury. 

29. Zapożyczenia we współczesnym języku polskim. Oceń ich przydatność i funkcje. 

 

 


