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TEMATY Z JĘZYKA POLSKIEGO NA MATURĘ USTNĄ 

2014/ 2015 

  

       BZWIĄZEK LITERATURY Z INNYMI DZIEDZINAMI SZTUKI 

  

                                               

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

Omów i porównaj 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. Współczesne interpretacje sceniczne dramatów romantycznych. Zanalizuj i oceń  wybrane 

spektakle żywego i telewizyjnego teatru.       

5. Motyw artysty w literaturze i malarstwie. Porównaj różne   kreacje w  wybranych  

utworach. 

6.  Folklor jako inspiracja twórcza malarzy i pisarzy. Przedstaw zagadnienie na wybranych 

przykładach.  

7.  Wybitni twórcy polskiego teatru współczesnego i ich najważniejsze osiągnięcia w sztuce 

teatralnej. Omów zagadnienie  na wybranych przykładach. 

8. Świat prowincji w opowiadaniach B. Schulza i obrazach M. Chagalla . Dokonaj analizy  

porównawczej wybranych dzieł.  

9. Bliskie czy odległe współczesności wizerunki św. Franciszka w literaturze i sztuce? Rozważ 

problem,  odwołując się do wybranych tekstów kultury. 

10. Świat widziany przez artystę. Dokonaj analizy problemu artystycznego odwzorowania 

rzeczywistości, odwołując się do wybranych tekstów kultury. 

11. Motywy epikurejskie i fascynacja nimi w literaturze i sztuce. Przeanalizuj zjawisko   

       na podstawie przykładów literackich i kulturowych.  

12. Plakat teatralny kluczem do interpretacji utworu dramatycznego i jego teatralnej adaptacji. 

Dokonaj analizy wybranych przykładów. 

13.  Barwa - jej istota, wartość i funkcja w modernistycznych dziełach literackich i malarskich. 

Dokonaj analizy wybranych dzieł. 

14. Polska w alegorii oraz symbolice literackiej i malarskiej. Omów zagadnienie na wybranych 

przykładach. 

15. Dwudziestowieczne kierunki awangardowe (surrealizm, ekspresjonizm, kubizm) i ich wpływ na 

literaturę i film. Omów zagadnienie na wybranych przykładach. 
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16. Motywy marynistyczne w literaturze i w sztuce. Omów zagadnienie na wybranych przykładach. 

17. Portret córki w różnych tekstach kultury. Omów zagadnienie  na wybranych przykładach.  

18. Satyra w życiu codziennym: dawniej i dziś. Zaprezentuj i oceń rolę tekstów satyrycznych, 

odwołując się do wybranych tekstów kultury. 

19. Postać filozofa w różnych tekstach kultury. Przedstaw sposoby kreowania postaci i ich  funkcje 

w  wybranych  dziełach kultury. 

20. Zainteresowania Wschodem w kulturze polskiej. Zanalizuj zjawisko na wybranych 

 przykładach. 

21. Futurystyczne fascynacje nowoczesnością i postępem. Omów zjawisko, odwołując się  

do wybranych przykładów z literatury i sztuki.  

22. Sposoby wykorzystania technik impresjonistycznych w malarstwie, muzyce i poezji. Omów na 

wybranych przykładach.  

23. Motyw Erosa i Tanatosa w wybranych tekstach kultury. Przedstaw różne ujęcia problemu.  

24. Różne ujęcia świata jako snu. Dokonaj analizy zagadnienia na podstawie wybranych 

przykładów z literatury i sztuki.  

25. Różne ujęcia motywów malarskich w filmowych adaptacjach dzieł literackich w reżyserii 

Andrzeja Wajdy. Przedstaw na wybranych przykładach.  

26.  Rola symbolu w tekstach kultury dwóch wybranych epok. Omów zagadnienie na wybranych 

przykładach z literatury, sztuki i/ lub filmu.  

27.  Rola alegorii w tekstach kultury dwóch wybranych epok. Omów zagadnienie na kilku 

przykładach z literatury, sztuki i/lub filmu.  

28.  Wskaż różne rodzaje komizmu i sposoby jego wyrażania w dramacie oraz w jego scenicznych 

adaptacjach. (np. komedii Aleksandra Fredry, Moliera, Sławomira Mrożka i/lub innych).  

29. Idealizacja historii w literaturze i malarstwie XIX wieku. Przedstaw  

na wybranych przykładach. 

30.  W kulturze Greków doskonałością była harmonia, w chrześcijaństwie miłość''. (Władysław 

Tatarkiewicz). Omów na wybranych przykładach wpływ tych idei na późniejszą sztukę. 

31. Synteza sztuk w literaturze, malarstwie i muzyce przełomu wieku XIX i XX. Przedstaw na 

wybranych przykładach. 

32. Obrazy miasta jako przestrzeni życiowej w wybranych dziełach literackich, malarskich     

i filmowych. 

33.  Funkcje toposu słońca w literaturze i malarstwie. Omów na wybranych przykładach. 

34. Nastroje, przeczucia i niepokoje egzystencjalne w literaturze i sztuce. Przedstaw zagadnienie, 

odwołując się  do wybranych  dzieł. 

35.  Morski żywioł w ujęciu  poetów i malarzy doby romantyzmu. Dokonaj analizy zagadnienia w 

oparciu o wybrane dzieła. 

36. Hagiografia piórem i pędzlem malowana. Zanalizuj zjawisko, odwołując się do wybranych 

przykładów. 

37. W oparciu o wybrane dzieła, wykaż wpływ wieków średnich na kulturę i sztukę. 

38. Rola archetypów biblijnych w filmie fabularnym. Omów  na podstawie wybranych przykładów. 

39. Dworek szlachecki jako motyw literacki i filmowy (lub malarski). Przedstaw różne 
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konkretyzacje problemu w wybranych dziełach. 

40. Ruch feministyczny na przestrzeni epok- przeanalizuj na wybranych przykładach publicystyki, 

literatury pięknej i filmu. 

41.  Przedstaw i porównaj różne ujęcia motywu człowieka- owada w literaturze i malarstwie 

      ( lub filmie). 

42. Sposoby artystycznego budowania nastroju w  literaturze i filmie. Przedstaw i porównaj, 

odwołując się do wybranych przykładów. 

43.  Literackie i filmowe sceny zazdrości. Dokonaj analizy porównawczej wybranych przykładów. 

44.  Kreacja stróża prawa w literaturze i w filmie. Dokonaj analizy porównawczej 

wybranych przykładów.  

45. Motyw upływu czasu w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach. 

46. Wykorzystanie koloru jako środka wyrazu artystycznego w dziełach literackich i plastycznych.  

       Omów na wybranych przykładach. 

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

       przykładach. 

48. Sceny z życia świętych w literaturze i malarstwie. Omów i porównaj wybrane teksty kultury  

       polskiej i europejskiej. 

49. Wizerunek błazna w literaturze i sztuce. Porównaj sposoby przedstawiania tej postaci,  

       analizując różne teksty kultury. 

50. Obraz Warszawy w literaturze i malarstwie. Omów temat na wybranych przykładach  

       z   różnych epok. 

51. Symbolika stroju. Omów, analizując wybrane dzieła literackie i malarskie. 

52. Ekspresjonizm jako „krzyk duszy”. Omów różne sposoby wyrażania uczuć przez 

ekspresjonistów,       odwołując się do dzieł literackich, plastycznych i/lub filmowych. 

53. Przedstaw i porównaj motyw bezdomności w tekstach kultury od XIX do XX wieku. 

54. Przedstaw i porównaj różne ujęcia portretu nauczyciela, odwołując się do wybranych tekstów 

kultury. 

55. Przedstaw wizerunek i porównaj sposób kreacji femme fatale w wybranych tekstach kultury. 

56.Przedstaw i porównaj różne portrety robotników w literaturze i filmie. 

57.Humorystyczne wizerunki Polaka w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach. 

58. Funkcjonowanie motywu świąt w różnych tekstach kultury. Omów zagadnienie na podstawie 

wybranych dzieł.  

59. Różne sposoby wykorzystania motywu burzy w literaturze i malarstwie. Omów zagadnienie, 

odwołując się do wybranych dzieł. 

60.Portrety i karykatury rodziny w wybranych dziełach literackich, teatralnych lub filmowych. 

Omów funkcje motywu. 

61. Od gotyku do gotyzyzmu. Przedstaw  i porównają romantyczne fascynacje średniowieczem w 

oparciu   o  wybrane przykłady. 

62. Przedstaw  różnorodność ukazywania motywu wieszcza na wybranych przykładach literackich i   

filmowych. 

63. Zaprezentuj sposób ukazywania piety w literaturze i sztukach plastycznych. Wykorzystaj 

wybrane przykłady literacki i malarskie. 

64. Na podstawie wybranych dzieł literackich i malarskich porównaj kreacje mędrca  i głupca. 

65. Różnorodność ocen kolonizacji w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach 

literackich, malarskich i filmowych. 
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66. Przedstaw zmienność motywu wędrówki od starożytności do współczesności w oparciu o 

wybrane dzieła literackie i filmowe. 

67. Funkcja motywu kiczu w literaturze i sztukach plastycznych. Omów na wybranych 

przykładach. 

68. Absurdalne obrazy rzeczywistości wieku XX i XXI w literaturze i sztuce. Omów na wybranych 

przykładach. 

69. Ewolucja modelu teatru i dramatu. Omów na wybranych przykładach. 

70. Różnorodność motywu świętego w literaturze, filmie i sztukach plastycznych. Omów na 

wybranych przykładach. 

71. Motyw wędrówki żywych w zaświaty. Omów na wybranych przykładach literackich i 

filmowych. 

72. Autotematyzm i autobiografizm w literaturze i sztukach plastycznych. Omów na wybranych 

przykładach. 

73. Literackie i malarskie skandale. Przedstaw i porównaj na wybranych przykładach. 

74. Obraz tradycji świątecznych w literaturze i sztukach plastycznych. Przedstaw i porównaj na 

wybranych przykładach. 

75. Literackie i malarskie formy gry z odbiorcą. Przedstaw i porównaj na wybranych przykładach 

76. Różnorodność ujęć motywu samobójstwa. Omów na podstawie wybranych przykładów z 

literatury i sztuki.  

77. Teatralne adaptacje literatury dziecięcej i młodzieżowej. Omów na wybranych przykładach. 97. 

78. Przedstaw literackie i artystyczne obrazy mody. Wykorzystaj wybrane przykłady z różnych 

epok.  

79. Przedstaw zmiany obrazu Polski i Polaków w tekstach kabaretowych. Omów na wybranych 

przykładach.  

80. Wykaż różnorodność obrazów miłości i nienawiści w sztuce, odwołując się do wybranych 

tekstów kultury z różnych epok.   

81. Przedstaw przemiany w sposobie ukazywania śmierci na przestrzeni epok. Omów na 

przykładzie wybranych dzieł literackich i tekstów kultury.  

82. Obraz polskiej emigracji w literaturze polskiej różnych epok. Omów na wybranych 

przykładach.  

83. Literackie i filmowe obrazy mafii. Przedstaw problem w oparciu o wybrane przykłady.  

 

 


