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LISTA TEMATÓW  NA  
CZĘSĆ USTNĄ 
EGZAMINU 

MATURALNEGO   
(w roku szk. 2006/2007) 

 
 

I.  LITERATURA 
 

1. Motyw buntu w literaturze. Omów na wybranych przykładach.  
2. Omów na wybranych przykładach róŜne sposoby funkcjonowania tradycji 

homeryckiej w literaturze polskiej. 
3. Literackie obrazy miasta jako przestrzeni Ŝyciowej. Omów na wybranych 

przykładach. 
4. Mit kresów w literaturze polskiej. Przedstaw na wybranych przykładach. 
5. Mistrzowie i uczniowie wśród twórców literatury. Przedstaw ujawniające się w 

dziełach związki miedzy ich twórczością ( na wybranych przykładach). 
6. Motyw gór w literaturze. Rozwiń temat na podstawie wybranych utworów. 
7. Rozmowy z Bogiem w literackim przekładzie. Omów na wybranych przykładach. 
8. RóŜne ujęcia motywu sarmatyzmu w literaturze epok późniejszych (na wybranych 

przykładach). 
9. Bohater i antybohater. Przedstaw sposoby kreowania ich portretów w wybranych 

utworach utworach.. 
10. Literatura marynistyczna. Scharakteryzuj na wybranych przykładach. 
11. Motyw wędrówki w literaturze. Omów na wybranych przykładach. 
12. Twórczość Jana Kochanowskiego w tradycji literackiej późniejszych epok. Rozwiń 

temat na przykładzie wybranych utworów. 
13. Postać dziecka w literaturze. Przedstaw na wybranych przykładach. 
14. Jednostka wobec zbiorowości. Omów róŜne ujęcia tematu na podstawie wybranych 

utworów z dwóch epok. 
15. Człowiek i natura w wybranych utworach literackich. Przedstaw róŜne ujęcia tego 

tematu. 
16. RóŜne sposoby kreowania przestrzeni w dziele literackim. Rozwiń na wybranych 

przykładach. 
17. Obrazy biesiadne w literaturze polskiej. Omów na wybranych przykładach. 
18. Dialog twórców literatury z filozofami. Przedstaw problem na wybranych przykładach 

dzieł literatury dawnej lub / i współczesnej. 
19. RóŜnorodne ujęcia motywu utopii w wybranych utworach literackich. 
20. Motyw zbrodni i kary w dziełach literackich. Omów na wybranych przykładach. 
21. RóŜne ujęcia motywu miłości w literaturze. Przeanalizuj przykłady z róŜnych epok 
22. Piękno pracy i dehumanizacja pracy w wybranych utworach literackich. 
23. Artysta jako bohater literacki. Omów na wybranych przykładach. 
24. Biografia jako klucz do odczytania twórczości pisarza (np. J. Kochanowskiego, A. 

Mickiewicza J. Słowackiego, A.Wata, F. Kafki,). 
25. Motyw szaleństwa w literaturze. Przedstaw na wybranych przykładach. 
26. Przedstaw postawy pragmatyczne i idealistyczne ukazane w wybranych utworach. 
27. Polacy w satyrze i karykaturze literackiej. Przedstaw sposoby kreowania portretów i 

ich funkcje. 
28. Folklor jako inspiracja pisarzy w róŜnych epokach. Omów na wybranych przykładach. 
29. Dramat emigranta w literaturze. Omów na wybranych przykładach.  
30. Portret  obcokrajowca w literaturze polskiej (np. Niemca, Francuza, Rosjanina, śyda). 
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Scharakteryzuj, analizując wybrane utwory. 
31. RóŜne sposoby wykorzystania kategorii czasu w wybranych utworach epickich lub / i 

dramatycznych róŜnych epok.  
32. Na wybranych przykładach z róŜnych epok, objaśnij funkcję konwencji onirycznej w 

kreowaniu świata przedstawionego. 
33. Motyw inteligenta w literaturze polskiej. Przedstaw na wybranych przykładach. 
34. Literackie wizerunki ukochanej . Rozwiń na wybranych przykładach. 
35. Portret księdza (zakonnika) w literaturze. Omów na wybranych przykładach. 
36. Obraz szkoły w literaturze. Przedstaw na wybranych przykładach. 
37. Sposoby kreowania przestrzeni i czasu w twórczości Brunona Schulza. Przedstaw na 

wybranych przykładach. 
38. Małe ojczyzny w literaturze współczesnej. Omów na wybranych przykładach. 
39. Kamienica jako przestrzeń Ŝycia człowieka.  Omów na wybranych przykładach. 
40. Obraz domu w literaturze. Omów na wybranych przykładach. 
41. Idee i motywy franciszkańskie w literaturze. Rozwiń na wybranych przykładach, 
42. Rola etosu rycerskiego w kształtowaniu charakterów postaci literackich. Przedstaw na 

wybranych przykładach. 
43. Portret kobiety w literaturze. Rozwiń na podstawie dwóch wybranych utworów 

róŜnych epok. 
44. Literatura faktu. Analiza zjawiska kulturowego XX wieku na wybranych przykładach. 
45. Polski dramat współczesny stworzył swój typ bohatera Ustosunkuj się do stwierdzenia 

analizując wybrane utwory. 
46. śycie literackie Twojego regionu (zjawiska, grupy, postacie). Przedstaw wybrane 

przykłady i uzasadnij wybór.  
47. Motyw sportu w literaturze. Przeanalizuj wybrane przykłady.  
48. Literatura pacyfistyczna. Scharakteryzuj na wybranych przykładach. 
49. Temat holocaustu w literaturze. Omów na wybranych przykładach. 
50. Literatura fantasy. Scharakteryzuj na wybranych przykładach.  
51. Ogród w literaturze. Omów na wybranych przykładach.  
52. Poezja jako narzędzie walki z systemem totalitarnym. Omów zjawisko, analizując do 

wybrane utwory powstałe po drugiej wojnie światowej.  
53. Witkacy jako człowiek teatru. Zaprezentuj wybrane dramaty, zwracając uwagę na ich 

walory sceniczne. 
54. Analizując do wybrane wiersze Stanisława Grochowiaka, omów związki jego poezji z 

literaturą baroku. 
55. Aleksander Fredro czy Sławomir MroŜek ? Analizując do wybrane dzieła obu 

twórców, zdecyduj, który rodzaj komizmu jest Ci bliŜszy i dlaczego. 
56. RóŜne sposoby kreacji outsidera we współczesnej literaturze polskiej. Omów na 

podstawie wybranych przykładów. 
57. Fascynacja psychoanalizą w literaturze okresu międzywojennego. Analizując wybrane 

utwory, wyjaśnij, jakie formy ta fascynacja przybierała. 
58. Słynne spory literackie. Na podstawie wybranych przykładów wykaŜ, Ŝe miały one 

istotny wpływ na programy artystyczne poszczególnych epok. 
59. Polskie mity narodowe i polemika z nimi. Omów temat, analizując wybrane utwory 

literackie z róŜnych epok. 
60. Analizując wybrane dzieła, omów róŜne sposoby widzenia wsi w literaturze.  
61. Romantyczne i pozytywistyczne kryteria oceny człowieka. Na podstawie wybranych 

przykładów omów podobieństwa i róŜnice między nimi.  
62. Literatura jako diagnoza stanu społeczeństwa. Analizując utwory z róŜnych epok 

literackich, wykaŜ, Ŝe są one wiernym obrazem rzeczywistości, w której powstały. 
63. Wizerunek Polaka w literaturze. Przedstaw, analizując utwory z róŜnych epok. 
64. Na wybranych przykładach, omów funkcjonowanie motywu snu w powieści XX 
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wieku. 
65. Góry jako źródło inspiracji literackiej. Omów na podstawie wybranych przykładów z 

róŜnych epok literackich. 
66. Skandale i prowokacje literackie. Omów temat, analizując biografie i utwory literackie 

wybranych autorów. 
67. śycie w społeczeństwie - przekleństwo czy wygoda? Odpowiedz na pytanie, 

analizując postawy wybranych bohaterów literackich. 
68. Sposoby funkcjonowania tradycji rycerskiej w polskiej literaturze. Omów zagadnienie 

na podstawie wybranych przykładów. 
69. Degradacja człowieczeństwa i próby jej przezwycięŜenia Omów problem, analizując 

przykłady literatury opisującej mechanizmy działania systemu totalitarnego. 
70. Literackie mitologizacje rzeczywistości – uwznioślenie  rzeczywistości czy degradacja 

mitu ? Odpowiedz, analizując wybrane przykłady. 
71. Nauczyciel i uczeń w literaturze. Przedstaw motyw na podstawie wybranych 

przykładów. 
72. Ludowość i ludomania. Omów róŜne sposoby nawiązywania do folkloru i Ŝycia ludu 

w twórczości literackiej ( na wybranych przykładach). 
73. Niepokoje ludzi schyłku wieków – przedstaw analizując wybrane utwory literackie. 
74. Groteska jako środek wyrazu artystycznego w dramacie XX wieku. Omów temat na 

podstawie wybranych utworów.  
75. Dokumentaryzm i kreacjonizm w literaturze XX wieku. Przedstaw, analizując 

wybrane przykłady.  
76. Tradycyjne motywy i konwencje w literaturze science fiction. Przedstaw na podstawie 

wybranych przykładów. 
77. Rola kostiumu historycznego w literaturze. Omów na podstawie wybranych 

przykładów. 
78. Fatalizm i antyfatalizm - róŜne ujęcia ludzkiego losu. Omów problem, analizując 

wybrane przykłady literackich. 
79. Inspiracja kulturą śródziemnomorską w polskiej literaturze. Omów na podstawie 

wybranych przykładów. 
80. Dramat człowieka uwikłanego w historię. Omów, wykorzystując wybrane utwory. 
81. Na podstawie wybranych utworów omów funkcję humoru w literaturze. 
82. Przedstaw róŜne ujęcia tematyki wojennej w literaturze polskiej i obcej.  
83. śywotność tradycji romantycznej w literaturze następnych epok. Omów na podstawie 

wybranych przykładów. 
84. Przenikanie się świata realnego i fantastycznego w utworach literackich. Omów na 

podstawie wybranych przykładów. 
85. Motyw pielgrzyma w literaturze. Przedstaw na podstawie wybranych przykładów. 
86. OdraŜający, brudni, źli- temat środowisk marginesu społecznego w wybranych 

utworach. 
87. Słynni kochankowie w ujęciu literackim. Scharakteryzuj postacie z wybranych 

utworów.  
88. Portret bohatera wyobcowanego w literaturze. Przedstaw na wybranych przykładach. 
89. Młodość i młodzieŜ jako temat literacki. Omów analizując wybrane przykłady. 
90. Na podstawie wybranych utworów omów rolę ironii w literaturze.  
91. Walka dobra ze złem. Na podstawie wybranych przykładów przedstaw literackie    

ujęcie tego tematu. 
92. Motyw świętego w literaturze. Omów na wybranych przykładach. 
93. Motyw feminizmu i feministek w literaturze. Omów na wybranych przykładach. 
94. 1nspiracje średniowieczne w literaturze. WykaŜ ich obecność, analizując wybrane 

utwory. 
95. Tradycje renesansu w literaturze. Omów analizując wybrane utwory. 
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96. Motyw demonów w literaturze fantasy. Omów na wybranych przykładach. 
97. Tradycje oświecenia w literaturze ( na wybranych przykładach).  
98. Przedstaw związki twórczości J. Słowackiego i K. K. Baczyńskiego, analizując 

wybrane utwory poetów. 
99. Motywy eucharystyczne w literaturze ( na wybranych przykładach). 
100. Bohater powieści socrealistycznych- konwencje, typologia. Scharakteryzuj 

wybrane postacie uwzględniając konwencję. Stwórz typologię.  
101. Motyw diabła w literaturze ( na wybranych przykładach). 
102. Literatura wobec zjawisk dyskryminacji. Przedstaw, analizując wybrane 

przykłady. 
103. Omów  sposoby nawiązywania do tradycji w twórczości staropolskich poetów 

polsko- łacińskich ( analiza wybranych utworów ). 
104. Motyw antyutopii w literaturze. Omów na wybranych przykładach. 
105. Przedstaw sposoby nawiązywania do tradycji literackiej nurcie klasycznym 
106. literatury współczesnej na wybranych przykładach.  
107. Scharakteryzuj – na wybranych przykładach- nurt turpistyczny w literaturze. 
108. Przedstaw funkcjonowanie postaci fantastycznych (elfów, krasnoludów itp.) w 
świecie przedstawionym wybranych utworów. 
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II. ZWIĄZKI  LITERATURY  Z  INNYMI  DZIEDZINAMI  

SZTUKI 
    

1. Motyw rodziny. Przedstaw na podstawie wybranych dzieł literatury , plastyki i filmu. 
2. Obraz dworu szlacheckiego w literaturze i sztuce. Przedstaw na wybranych 

przykładach. 
3. RóŜne ujęcia motywu śmierci w literaturze i innych dziedzinach sztuki na przestrzeni 

epok. Analiza porównawcza wybranych dzieł. 
4. Temat kryzysu cywilizacji w literaturze, filmie, teatrze. Omów na wybranych 

przykładach. 
5. Motyw Matki Bolesnej w literaturze, plastyce i muzyce. Omów na wybranych 

przykładach. 
6. Impresjonizm jako prąd malarski i literacki. Scharakteryzuj, analizując wybrane 

przykłady. 
7. Koncepcja piękna w literaturze, malarstwie i architekturze. Analiza wybranych dzieł. 
8. Motyw Madonny w literaturze i innych dziełach sztuki. Omów na wybranych 

przykładach. 
9. Motywu Sądu Ostatecznego w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Przedstaw na 

wybranych przykładach. 
10. RóŜnorodne ujęcia motywu poŜegnania w literaturze i innych dziedzinach sztuki. 

Przedstaw na wybranych przykładach. 
11. Artystyczne ujęcia toposu Ikara w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Analiza 

porównawcza dzieł. 
12. Sztuka wobec niewyraŜalnego. Symbol jako środek wyrazu w poezji i malarstwie ( na 

wybranych przykładach ). 
13. Polaka portret własny. Omów na podstawie wybranych przykładów z   literatury i 

innych dziedzinach sztuki. 
14. Artystyczne interpretacje historii w literaturze i malarstwie    
15. ( np. H. Sienkiewicz i J. Matejko ). Omów, analizując wybrane dzieła. 
16. Analizując wybrane przykłady, przedstaw rolę inspiracji biblijnych we współczesnej 

literaturze i filmie 
17. Dzieło literackie a jego interpretacja filmowa. Analiza porównawcza wybranych    

przykładów. 
18. Postacie mecenasów utrwalonych w literaturze i innych dziedzinach sztuki oraz ich 

rola w kulturze. Przedstaw, analizując wybrane dzieła. 
19. Sztuka jako temat eseistyki Zbigniewa Herberta. Analiza wybranych utworów. 
20. Muzyka jako temat i jej twórcy jako bohaterowie utworów literackich. Przedstaw, 

analizując wybrane utwory. 
21. Oniryzm w literaturze i innych dziełach sztuki. Omów na wybranych przykładach. 
22. Biesiada - jej malarskie i literackie obrazy. Rozwiń temat na wybranych przykładach. 
23. Opozycja natura - kultura w filozofii i literaturze ( na wybranych przykładach). 
24. Apokryfy biblijne jako źródło inspiracji w literaturze i innych dziełach sztuki. Analiza 

wybranych dzieł. 
25. Zbigniew Herbert i Krzysztof Kieślowski jako twórcy dekalogu człowieka czasów 

zagroŜenia. Analizując do wybrane dzieła, wskaŜ podobieństwa i róŜnice. 
26. Między teorią a praktyką literacką. Omów realizację Czystej Formy Witkacego, 

analizując dzieła literackie i malarskie. 
27. Proza Brunona Schulza i malarstwo Marca Chagalla. Analizując do wybrane dzieła, 

wskaŜ i omów podobieństwa w ich twórczości. 
28. Obecność wątków i motywów mitologicznych w literaturze i malarstwie    róŜnych 

epok. Na podstawie wybranych przykładów omów róŜne sposoby czerpania inspiracji 
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z mitologii. 
29. Wybitne adaptacje filmowe.  Zaprezentuj wybrane filmy, które Twoim zdaniem 

zdecydowanie górują nad literackim oryginałem. 
30. Literacka awangarda początku XX wieku i jej związki z malarstwem, teatrem,     

filmem . Omów na podstawie wybranych przykładów 
31. Motyw śmierci w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Zaprezentuj róŜne sposoby        

przedstawiania śmierci, analizując wybrane dzieła. 
32. Niepokoje wieku XVII i ich odbicie w literaturze, malarstwie, muzyce ... Omów 

temat, analizując wybrane przykłady. 
33. "Ku pokrzepieniu serc". Analizując wybrane dzieła literackie 
34. i malarskie, wyjaśnij, jak ową ideę realizowała sztuka XIX wieku. 
35. "Teatr mój widzę ogromny". Na podstawie wybranych przykładów omów wpływ 

Wyspiańskiego na wielką reformę teatru europejskiego z przełomu XIX i XX wieku. 
36. Motyw powstania styczniowego i jego funkcje w literaturze i malarstwie   XIX wieku. 

Omów na podstawie wybranych przykładów. 
37. Motyw dojrzewania i partnerstwa w literaturze i filmie. Omów na wybranych 

przykładach. 
38. Mechanizmy działania systemów totalitarnych. Omów na podstawie wybranych 

przykładów literackich i filmowych.   
39. Ludowe inspiracje w literaturze i  innych dziedzinach sztuki róŜnych epok. Przedstaw 

wybrane   przykłady 
40. Historia jako temat lub pretekst w literaturze i malarstwie. Omów, na podstawie 

wybranych przykładów. 
41. RóŜne wizerunki kobiety w literaturze i innych dziedzinach sztuki modernizmu. 

Przedstaw na podstawie wybranych przykładów. 
42. Kultura masowa a kultura elitarna. Przedstaw tę opozycję na podstawie wybranych 

przykładów z literatury i  innych dziedzin sztuki. 
43. Portret Sarmaty w literaturze i malarstwie. Rozwiń temat na podstawie wybranych 

dzieł literackich i plastycznych.  
44. Zaprezentuj motyw tańca i określ jego funkcję w literaturze i innych dziedzinach 

sztuki. Zanalizuj wybrane przykłady.  
45. Teatr Telewizji jako zjawisko z pogranicza sztuk. Zanalizuj kilka wybranych spektakli  

i porównaj je z pierwowzorami. 
46. Portret matki w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Zaprezentuj temat na 

podstawie wybranych przykładów. 
47. Etyka i polityka. Prześledź funkcjonowanie tego związku w wybranych dziełach 

literackich i filmowych. 
48. Malarstwo i literatura w słuŜbie wyobraźni. Rozwiń temat na podstawie wybranych 

przykładów. 
49. Brzydota kategorią estetyczną? Podejmując próbę odpowiedzi, omów wybrane dzieła 

literackie i plastyczne. 
50. RóŜnorodne ujęcia motywu ogrodu w literaturze i innych dziedzinach sztuki. 

Przedstaw na podstawie wybranych przykładów. 
51. Omów zjawisko kiczu, analizując wybrane przykłady z literatury i innych dziedzinach 

sztuki. 
52. Przedstaw - na wybranych przykładach- zjawisko karykatury. 
53. RóŜne ujęcia motywu ojca w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Omów na 

wybranych przykładach. 
54. Sztuka feministyczna. Zdefiniuj pojęcie, analizując przykłady z literatury i innych 

dziedzin sztuki. 
55. Musical- źródła i konwencje (na podstawie wybranych przykładów). 
56. Zmagania sportowe jako motyw literatury i innych dziedzin sztuki. Omów na 
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przykładach. 
57. Zwierzęta- bohaterowie literatury i innych dziedzin sztuki. Omów realizacje motywu 

na wybranych przykładach. 
58. Świat istot fantastycznych (krasnoludów, elfów, smoków itp. lub wampirów  i zjaw) w 

literaturze i innych dziedzinach sztuki. Omów na wybranych przykładach. 
59. Grupy i subkultury młodzieŜowe jako temat współczesnej literatury i filmu ( na 

wybranych przykładach) 
60. Na wybranych przykładach przedstaw zjawisko parodii w literaturze i innych 

dziedzinach sztuki. 
61. Analizując z wybrane przykłady przedstaw nurt ekspresjonistyczny w    literaturze i 

innych dziedzinach sztuki.  
62. Motyw błazna w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Omów, analizując wybrane 

przykłady. 
63. Samotni i wyobcowani jako bohaterowie literatury i filmu (analiza wybranych 

przykładów). 
64. Na podstawie wybranych przykładów przedstaw artystyczne ujęcie motywu 

macierzyństwa. 
65. Na podstawie wybranych przykładów z literatury i innych dziedzin sztuki omów 

funkcjonowanie motywu grozy w sztuce. 
66. Na podstawie wybranych przykładów literackich i filmowych omów relacje między 

rodzicami a dziećmi. 
67. Na podstawie wybranych przykładów przedstaw wpływ mistyków i ich idei na 

literaturę i inne dziedziny sztuki. 
68. Obecność motywów i idei wolnomularskich ( masońskich) w literaturze i innych 

dziedzinach sztuki. 
69. Zakony rycerskie (np.: templariusze, krzyŜacy ) jako temat dzieł literatury i innych 

dziedzin sztuki. Przedstaw, analizując przykłady. 
70. Przedstaw motywy i tematy wspólne dla komiksu i literatury współczesnej. Analiza 

porównawcza wybranych dzieł. 
71. Zaprezentuj ujęcie motywu holocaustu w literaturze, filmie i sztukach plastycznych ( 

na wybranych przykładach). 
72. Przedstaw inspiracje sztuką w poezji współczesnej. Zanalizuj celowo wybrane utwory. 
73. Omów , analizując wybrane przykłady , zagadnienie wielkiej reformy teatru. 

 
 
 

III.  JĘZYK 
1. Ekspansja języka angielskiego w mowie potocznej. Omów na wybranych przykładach. 
2. Tak mówią bohaterowie literaccy. Omów język wybranych postaci ze szczególnym 

uwzględnieniem cech ujawniających ich przynaleŜność środowiskową i charakter. 
3. Komizm słowny i sposoby jego realizacji w wybranych utworach róŜnych autorów i 

epok. 
4. Specyfika tekstów mówionych i pisanych. Omów na wybranych przykładach. 
5. Scharakteryzuj róŜne typy stylizacji językowej i ich funkcje na przykładzie literatury 

współczesnej. 
6. Funkcja stylizacji modlitewnych w literaturze róŜnych epok. Omów na wybranych 

przykładach. 
7. Perswazyjna funkcja języka w literaturze róŜnych epok. Omów na wybranych 

przykładach. 
8. Język propagandy politycznej. Omów na wybranych przykładach. 
9. Etykieta językowa róŜnych czasów i środowisk. Zanalizuj wybrane przykłady 

literackie (i inne ). 
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10. O sztuce przemawiania na przykładzie wybranych tekstów literackich. 
11. Język sloganów reklamowych w kreowaniu współczesnego obrazu świata. Omów, 

analizując celowo zgromadzony materiał językowy. 
12. Cechy współczesnej informacji - język telefonu, Internetu, krótkiej informacji 

tekstowej (sms-u). Analiza zgromadzonego materiału językowego. 
13. Język jako źródło niezgody i braku porozumienia. Omów na wybranych przykładach. 
14. Neologizmy - ich funkcja w kreowaniu świata literackiego. Przedstaw na wybranych 

tekstach. 
15. Język bohaterów wybranych dramatów Stanisława Ignacego Witkiewicza. 
16. Słowa – klucze- ich funkcje w tekście. Omów na wybranych przykładach z literatury. 
17. Dokonując analizy języka piosenek jednego z zespołów, wyjaśnij zasadność środków 

wyrazu. 
18. Język prasy. Omów róŜne odmiany stylu publicystycznego ( na konkretnych 

przykładach). 
19. Nazwy miejscowe naszego regionu. Omów wybrane przykłady. 
20. Najczęściej spotykane błędy językowe. Wyjaśnij, na czym polegają i przedstaw ich 

klasyfikację, analizując celowo zgromadzony materiał językowy. 
21. Na podstawie wybranych dzieł literackich romantyzmu określ charakterystyczne 

cechy języka i stylu epoki. 
22. Dawne procesy fonetyczne i ich ślady we współczesnym języku polskim. Omów, 

analizując wybrane przykłady. 
23. Analizując wybrane przykłady, omów zjawisko mody językowej. 
24. Teksty piosenek zespołów młodzieŜowych jako próba opisania rzeczywistości. Omów 

na podstawie wybranych przykładów. 
25. Dokonaj analizy stylistycznej najdowcipniejszych fragmentów wybranych dzieł, 

uzasadniając celowość zastosowanej w nich organizacji materiału językowego. 
26. Scharakteryzuj na wybranym przykładzie cechy języka literatury fantasy. 
27. Retoryka jako sztuka przekonującego mówienia. Na podstawie wybranych 

przykładów dokonaj analizy i omówienia najciekawszych figur retorycznych. 
28. ZróŜnicowanie terytorialne współczesnej polszczyzny. Omów na podstawie 

wybranych przykładów. 
29. Metaforyka tytułów prasowych. Zanalizuj wybrane przykłady i oceń, jak ma się tytuł 

czasopisma do jego zawartości. 
30. Analizując wybrane przykłady, wyjaśnij, w jaki sposób język moŜe stać się 

narzędziem manipulacji. 
31. Rola języka w zakłamywaniu rzeczywistości. Na podstawie wybranych materiałów 

prasowych i przykładów literackich omów zagadnienie nowomowy. 
32. Analizując wybrane przykłady, omów zagadnienie kiczu językowego. 
33. Język bohatera jako element charakterystyki postaci. Omów na podstawie wybranych 

przykładów. 
34. Na podstawie wybranych przykładów przedstaw funkcje stylizacji gwarowej w 

literaturze. 
35. Omów funkcje stylizacji biblijnej w wybranych tekstach literatury pięknej. 
36. Omów funkcje archaizacji w wybranych utworach literackich. 
37. Oceń celowość uŜycia wulgaryzmów, zgrubień i zdrobnień w zgromadzonym 

materiale językowym. 
38. Neologizmy, ich typy i  funkcja stylistyczna. Omów na podstawie wybranych tekstów 

literackich. 
39. Polszczyzna wobec zapoŜyczeń. Prześledź wpływ języków obcych na język polski w 

przeszłości i współczesności ( w celowo zgromadzonym materiale językowym). 
40. RóŜne sposoby realizowania gry słów. Omów zjawisko, analizując do wybrane fraszki 

i aforyzmy. 
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41. Język ezopowy w literaturze XIX i XX wieku. Omów na podstawie wybranych 
przykładów. 

42. Na podstawie wybranych przykładów omów stylistykę listów z róŜnych epok. 
43. Cele i sposoby wykorzystania języka w Internecie. Omów i oceń zjawisko, analizując 

wybrane przykłady. 
44. Na podstawie analizy języka utworów wybranych pisarzy (np. Marka Hłaski, 

Sławomira MroŜka, Mirona Białoszewskiego) określ funkcję języka potocznego w 
literaturze współczesnej. 

 


