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TEMATY Z JĘZYKA POLSKIEGO NA MATURĘ USTNĄ 
2017/ 2018 

 
ZWIĄZEK LITERATURY ZE SZTUKĄ 

 
                                               
1.Literatura i film obrazujące duchowy portret człowieka końca XIX wieku.  

Omów na wybranych przykładach. 
2.„Dziady” A. Mickiewicza w znanych interpretacjach teatralnych i filmowych.  

Omów temat, analizując wybrane dzieła teatralne i filmowe. 
3.Sacrum i profanum w literaturze i sztuce. Omów sposoby i cele ich wykorzystania  

w wybranych dziełach. 
4.Fascynacja ludowością w literaturze i sztuce różnych epok. Omów zagadnienie, analizując 
wybrane dzieła literackie i artystyczne. 
5.Dzieło literackie a jego teatralna adaptacja. Porównaj i oceń dwa wybrane przykłady. 
6.Współczesne interpretacje sceniczne dramatów romantycznych. Zanalizuj i oceń  wybrane 
spektakle żywego i telewizyjnego teatru.       
7.Naturalizm jako kierunek artystyczny i jego wpływ na literaturę i sztukę europejską. Omów  
na  wybranych przykładach. 
8.Motyw artysty w literaturze i malarstwie. Omów różne jego  kreacje w  wybranych  

utworach. 
9.Na wybranych przykładach przedstaw różnorodne ujęcia motywu pożegnania w literaturze 
i sztuce. 
10.Literatura i muzyka. Zanalizuj wybrane teksty literackie, które stały się librettami lub tek-
stami ballad i piosenek.   
11.Różnorodne ujęcia motywu ogrodu w literaturze i sztuce. Przedstaw na wybranych przy-
kładach. 
12.Pejzaż jako temat literacki i malarski. Porównaj różne sposoby prezentacji motywu  

na wybranych przykładach.  
13.Folklor jako inspiracja twórcza malarzy i pisarzy. Przedstaw zagadnienie na wybranych 
przykładach.  
14.Najwybitniejsze realizacje dramatu romantycznego w dwudziestowiecznym teatrze. 
Omów zagadnienie odwołując się do wybranych utworów romantycznych.  
15.Symbolizm w malarstwie i literaturze. Przedstaw  zagadnienie, odwołując się do wybra-
nych przykładów. 
16.Artystyczne interpretacje historii w literaturze i malarstwie (np. Sienkiewicz i Matejko). 
Omów  zagadnienie na wybranych przykładach. 
17.Dokonaj analizy symboliki dzieł sztuki przywołanych w „Weselu” S. Wyspiańskiego 

 i „Ludziach bezdomnych” S. Żeromskiego. 
18.Wybitni twórcy polskiego teatru współczesnego i ich najważniejsze osiągnięcia w sztuce 
teatralnej. Omów zagadnienie  na wybranych przykładach. 
19.Kobieta demoniczna w twórczości literackiej i malarstwie B. Schulza i S. I. Witkiewicza. 
Omów zagadnienie przywołując wybrane teksty kultury.  
20.Wpływ stalinizmu na literaturę i sztukę. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykła-
dach. 
21.Świat prowincji w opowiadaniach B. Schulza i obrazach M. Chagalla . Dokonaj analizy  po-
równawczej wybranych dzieł.  
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22.Totalitaryzm w literaturze, filmie i malarstwie. Przedstaw i porównaj sposoby jego kreacji 
w wybranych tekstach kultury. 
23.Sceny z życia świętych w literaturze i malarstwie. Omów i porównaj wybrane teksty kultu-
ry polskiej i europejskiej. 
24.Świat widziany przez artystę. Dokonaj analizy problemu artystycznego odwzorowania rze-
czywistości, odwołując się do wybranych tekstów kultury. 
25.Mit o Orfeuszu, jego literackie i filmowe przetworzenia. Omów problem, odwołując się do 
wybranych przykładów. 
26.Rola dyskusji i kłótni w tekstach kultury. Porównaj sposoby prezentacji motywu w wybra-
nych dziełach. 
27.Motywy epikurejskie i fascynacja nimi w literaturze i sztuce. Omów  zjawisko na podsta-
wie przykładów literackich i kulturowych.  
28.Związek człowieka z ziemią jako temat w polskiej literaturze i w malarstwie. Omów temat  
na wybranych przykładach. 
29.Plakat teatralny - klucz do interpretacji utworu dramatycznego i jego teatralnej adaptacji. 
Przedstaw  temat na wybranych przykładach. 
30.Barwa -jej istota, wartość i funkcja w modernistycznych dziełach literackich i malarskich. 
Omów temat  na wybranych przykładach. 
31.Polska w alegorii oraz symbolice literackiej i malarskiej. Omów zagadnienie na wybranych 
przykładach. 
32.Dwudziestowieczne kierunki awangardowe (surrealizm, ekspresjonizm, kubizm) i ich 
wpływ na literaturę i film. Omów zagadnienie na wybranych przykładach. 
33.Twarz człowieka jako wyraz zainteresowania artystów różnych dziedzin sztuki (literatura, 
malarstwo, rzeźba, plakat, film). Omów zagadnienie  na wybranych przykładach. 
34.Marność - motyw malarski i literacki. Omów zagadnienie  na wybranych przykładach. 
35.Autoportrety literackie i malarskie twórców. Omów temat  na wybranych przykładach. 
36.Obcy, inny, odmieniec w literaturze i filmie. Porównaj sposób kreacji bohaterów na wy-
branych przykładach. 
37.Analizując wybrane teksty kultury przedstaw literackie, plastyczne i filmowe  

wizje PRL-u. 
38.Szkoła w literaturze i filmie. Omów temat  na wybranych przykładach. 
39.Analizując wybrane przykłady,  scharakteryzuj funkcję ubioru bohaterów w różnych 

 tekstach kultury. 
40.Analizując wybrane przykłady,  przedstaw funkcje zwierząt w różnych tekstach kultury. 
41.Estetyka brzydoty i jej funkcja w różnych tekstach kultury. Omów  temat  na wybranych 
przykładach. 
42.Portrety wielkich postaci historycznych. Omów temat, odwołując się do wybranych tek-
stów kultury. 
43.Obraz negatywnych zjawisk społecznych współczesnego świata w różnych tekstach kultu-
ry. Omów temat  na wybranych przykładach.  
44.Portret córki w różnych tekstach kultury. Omów zagadnienie  na wybranych przykładach.  
45.Obraz i ocena rewolucji w wybranych tekstach kultury  różnych epok. Omów temat na 
wybranych przykładach.  
46.Satyra w życiu codziennym: dawniej i dziś. Zaprezentuj i oceń rolę tekstów satyrycznych, 
odwołując się do wybranych tekstów kultury. 
47.Omów wizje piekła i nieba w różnych tekstach kultury. Wskaż ich związek z założeniami 
ideowymi epoki. 
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48.Postać filozofa w różnych tekstach kultury. Przedstaw sposoby kreowania postaci i ich  
funkcje w  wybranych  dziełach kultury. 
49.Polacy w satyrze i karykaturze. Przedstaw sposoby kreowania portretów i ich funkcje w 
różnych tekstach kultury. Omów na wybranych przykładach. 
50.Motyw pijaństwa satyrycznie i dydaktycznie. Omów temat odwołując się do wybranych 
tekstów kultury. 
51.Mrok w literaturze, malarstwie i filmie. Omów zagadnienie  na wybranych przykładach. 
52.Muzyka i poezja w twórczości Jacka Kaczmarskiego jako obraz oczekiwań i przemian spo-
łecznych w Polsce. Omów zagadnienie na wybranych przykładach. 
53.Zainteresowania Wschodem w kulturze polskiej. Zanalizuj zjawisko na wybranych 

 przykładach. 
54.Porównaj różne realizacje motywu przyjaźni, odwołując się do dzieł literackich i filmo-
wych.  
55.Omów przejawy gotycyzmu w literaturze, architekturze i architekturze ogrodowej  

XVIII wieku.  
56.Futurystyczne fascynacje nowoczesnością i postępem. Omów zjawisko, odwołując się  

do wybranych przykładów z literatury i sztuki.  
57.Czołówka filmu, prolog dramatu, inwokacja w eposie... Porównaj sposoby wprowadzania 
widza i czytelnika w fabułę dzieła.  
58.Sposoby wykorzystania technik impresjonistycznych w malarstwie, muzyce i poezji. 
Omów na wybranych przykładach.  
59.Język filmu i język literatury. Porównaj na wybranych przykładach specyfikę środków wy-
razu dzieła literackiego i jego filmowej adaptacji.  
60.Sceny pasyjne i motyw Mater Dolorosa w literaturze, malarstwie i muzyce. Przedstaw  

i porównaj sposoby kreacji oraz omów znaczenie motywów w wybranych dziełach.. 
61.Zawód reporter - rola i kształt reportażu w kulturze literackiej i telewizyjnej.  

Omów zagadnienie na podstawie wybranych przykładów.  
62.Przedstaw dawniejsze i współczesne modele rodziny na podstawie dzieł literackich, filmu 
oraz środków masowego przekazu.  
63.Historia jako inspiracja literatury i malarstwa (np. Sienkiewicza i Matejki lub innych). Ana-
lizując, porównaj wybrane dzieła. 
64.Inspiracje średniowieczne w literaturze i sztuce. Omów, analizując wybrane przykłady. 
65.Motyw krzyża w literaturze i sztuce. Przedstaw, odwołując się do wybranych dzieł. 
66.Motyw Erosa i Tanatosa w wybranych tekstach kultury. Przedstaw różne ujęcia problemu.  
67.Różne ujęcia świata jako teatru. Przedstaw  temat na podstawie wybranych dzieł literac-
kich i malarskich.  
68.Różne ujęcia świata jako snu. Dokonaj analizy zagadnienia na podstawie wybranych przy-
kładów z literatury i sztuki.  
69.Przedstaw wybitne kreacje aktorskie w wybranych adaptacjach filmowych utworów  

literackich i porównaj je z postaciami pierwowzorów.  
70.Różne ujęcia motywu ikaryjskiego w literaturze i sztuce. Omów na podstawie wybranych 
przykładów.  
71.Różne ujęcia motywów malarskich w filmowych adaptacjach dzieł literackich w reżyserii 
Andrzeja Wajdy. Przedstaw na wybranych przykładach.  
72.Rola symbolu w tekstach kultury dwóch wybranych epok. Omów zagadnienie na wybra-
nych przykładach z literatury, sztuki i/ lub filmu.  
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73.Rola alegorii w tekstach kultury dwóch wybranych epok. Omów zagadnienie na kilku 
przykładach z literatury, sztuki i/lub filmu.  
74.Brzydota jako kategoria estetyczna w literaturze i sztuce. Omów zagadnienie, odwołując 
się do tekstów kultury wybranych epok.  
75.Wskaż różne rodzaje komizmu i sposoby jego wyrażania w dramacie oraz w jego scenicz-
nych adaptacjach. (np. komedii Aleksandra Fredry, Moliera, Sławomira Mrożka i/lub innych).  
76.Władza, pieniądz, kapitalizm. Przedstaw i porównaj różne ujęcia tematu w wybranych 
utworach literackich i dziełach filmowych.  
77.Dramaty Williama Szekspira a ich filmowe adaptacje - analiza i porównanie wybranych 
przykładów.  
78.Motyw pielgrzyma w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach  
z różnych epok. 
79.Powstanie styczniowe w różnych tekstach kultury nie tylko epoki pozytywizmu Przedstaw 
na wybranych przykładach. 
80.Madonny w literaturze i sztuce różnych epok. Omów na wybranych przykładach. 
81.Idealizacja historii w literaturze i malarstwie XIX wieku. Przedstaw  
na wybranych przykładach. 
82.Architektura jako źródło wiedzy o światopoglądzie ludzi różnych epok. Omów  
na wybranych przykładach. 
83.,,W kulturze Greków doskonałością była harmonia, w chrześcijaństwie miłość''. (Włady-
sław Tatarkiewicz). Omów na wybranych przykładach wpływ tych idei na późniejszą sztukę. 
84.Motyw rycerza w literaturze i malarstwie. Przedstaw na wybranych przykładach. 
85.Synteza sztuk w literaturze, malarstwie i muzyce przełomu wieku XIX i XX. Przedstaw na 
wybranych przykładach. 
86.Obrazy miasta jako przestrzeni życiowej w wybranych dziełach literackich, malarskich 
i filmowych. 
87.Wojna na kartach literatury i na ekranach. Rozwiń temat na wybranych przykładach. 
88.Funkcje toposu słońca w literaturze i malarstwie. Omów na wybranych przykładach. 
89.Starożytny Egipt jako inspiracja dla literatury i filmu. Przedstaw na wybranych przykła-
dach. 
 


