
Lista tematów na egzamin wewnętrzny z języka polskiego 
 

LITERATURA 
 

1. Mit antyczny jako źródło „wiecznych odwołań” w literaturze. Przedstaw sposoby i celowość jego wykorzystania, 
odwołując się do wybranych utworów literackich. 

2. Motyw buntu w literaturze. Omów na podstawie wybranych utworów sens i podłoże buntu. 
3. „Wybudowałem pomnik trwalszy niż ze spiżu” (Horacy). Omów koncepcję poety i poezji na przykładach 

wybranych utworów poetyckich z różnych epok literackich. 
4. Motyw „vanitas” (marności). Na przykładach bohaterów wybranych utworów literatury średniowiecznej 

i barokowej  przedstaw i omów sposób funkcjonowania tego motywu. 
5. Wizerunek Jezusa w literaturze. Zaprezentuj obraz tej postaci na przykładzie wybranych utworów literackich. 
6. Motywy biblijne w literaturze polskiej. Omów na wybranych przykładach. 
7. Wyobrażenie człowieka o Bogu. Scharakteryzuj odczucia i przeżycia towarzyszące ludziom wierzącym na 

przykładach postaci z wybranych utworów literackich. 
8. Sacrum w literaturze średniowiecza. Omów zjawisko, analizując wybrane utwory. 
9. Renesansowe odwołania do stoicyzmu i epikureizmu. Wskaż obecność i sposoby funkcjonowania tych kierunków 

filozoficznych w epoce odrodzenia. 
10. Przedstaw różnorodność obrazów wsi w literaturze na przestrzeni wybranych epok. 
11. Barokowy sposób przedstawiania świata. Na wybranych przykładach omów konceptyzm i marinizm w literaturze 

barokowej. 
12. Wizja ludzkiego losu w literaturze barokowej. Omów na przykładzie wybranych utworów poetyckich Daniela 

Naborowskiego i Mikołaja Sępa Szarzyńskiego. 
13. Wizerunek Sarmaty w literaturze polskiej. Przedstaw jego ewolucję i porównaj sposoby kreowania na podstawie 

wybranych utworów. 
14. Polska i Polacy w zwierciadle satyry. Omów, odwołując się do wybranych tekstów tego gatunku. 
15. Polskie hymny – utwory o narodzie i jego tożsamości. Przeanalizuj wybrane teksty. Przedstaw ich wartość i sposób 

oddziaływania na zbiorowość. 
16. Mity narodowe w literaturze polskiej. Omów ich funkcjonowanie na podstawie analizy wybranych utworów. 
17. Na wybranych przykładach omów zjawisko ewolucji dramatu jako gatunku literackiego. 
18. Indywidualiści i ich życie. Przedstaw temat na przykładach wybranych utworów. 
19. Obłąkani i szaleni. Przedstaw różne kreacje takich postaci i ich funkcje w wybranych utworach literackich. 
20. Motyw wędrówki w literaturze polskiej. Wykaż różnorodność funkcjonowania tego motywu (np. pielgrzymka, 

włóczęga, zesłanie) na przykładach wybranych przez siebie tekstów. 
21. Ludowość i fantastyka w literaturze. Omów zagadnienie, zwracając uwagę na powody ich wykorzystania. 
22. Niezwykły świat ballad. Omów temat, odwołując się do wybranych tekstów. 
23. Ocena narodowych zrywów dokonana przez romantyków. Przedstaw temat. Przeanalizuj wybrane utwory. 
24. Romantyczne widzenie Boga. Odwołując się do wybranych utworów wskazanej epoki, przedstaw wizerunek 

Stwórcy. 
25. Kobiety w twórczości pisarzy romantycznych. Na podstawie analizy wybranych dzieł literackich, omów stereotyp 

kochanki romantycznej. 
26. Motyw dworku w literaturze. Omów sposoby jego opisu i funkcjonowania na przykładach wybranych utworów 

literackich. 
27. Rewolucje i społeczne o nich wyobrażenia. Omów problem, odwołując się do dzieł różnych twórców . 
28. Wspomnienia o wielkich ludziach. Na podstawie analizy twórczości wybranych poetów przedstaw i omów 

powody, dla których przypominają oni sylwetki wielkich ludzi. 
29. Niepogodzeni ze światem. Przedstaw na wybranych przykładach literackie portrety bohaterów zbuntowanych i 

wyalienowanych. 
30. Określ tematykę literatury zaangażowanej w służbę społeczną, scharakteryzuj jej bohaterów oraz sformułuj główne 

cele, którym służyła. 
31. Miasto i jego przestrzeń. Na podstawie wybranych utworów omów sposoby ukazywania miasta w literaturze. 
32. Mitologizacja i demitologizacja wsi. Na podstawie wybranych utworów omów oba zagadnienia. 
33. Inteligent z powołaniem. Przedstaw jego literacki wizerunek. Przeanalizuj wybrane utwory. 
34. Inspiracje twórczością ludową. Wykaż ich obecność w literaturze. Określ funkcję, jaką pełnią w wybranych 

utworach. 
35. Groteska jako sposób kreowania świata w literaturze. Przedstaw jej rolę, odwołując się do wybranych utworów 

literackich. 
36. Obraz człowieka zniewolonego. Scharakteryzuj wizerunek takiego bohatera na przykładach wybranych utworów 

literatury XX wieku. 
37. Parabola jako sposób wyrażania rzeczywistości. Na przykładach dzieł różnych twórców określ jej funkcje w 

tekstach literackich. 
38. Dokumentaryzm jako sposób opisywania współczesnej rzeczywistości. Omów na przykładach wybranych 

utworów. 
39. Motywy tyrtejskie w literaturze. Omów ich funkcje w wybranych utworach literackich. 
40. Człowiek zniszczony przeżyciami wojny. Scharakteryzuj bohatera, który doświadczył okrucieństw wojny. Odwołaj 

się do wybranych utworów. 



41. Motywy apokaliptyczne w literaturze. Omów ich funkcjonowanie, dokonując analizy wybranych utworów. 
42. Antyk jako źródło współczesnej literatury. Przedstaw inspiracje kulturą starożytną w utworach twórców XX wieku. 
43. Literatura tworzy mity i je demaskuje. Uzasadnij tezę na przykładach wybranych utworów. 
44. Literacki obraz rewolucji. Przedstaw na podstawie wybranych utworów jej siłę oraz wpływ na otaczającą 

rzeczywistość.  
45. Literackie rozmowy z Bogiem. Na podstawie wybranych utworów przedstaw relacje między człowiekiem 

i Bogiem. 
46. Obraz świata i człowieka we współczesnej liryce. Na podstawie wybranych utworów przedstaw, jakim wpływom 

podlega człowiek i oceń świat jego wartości. 
47. Słynne spory literackie. Na podstawie wybranych przykładów wykaż, że miały one istotny wpływ na programy 

artystyczne poszczególnych epok. 
48. Romantyczne i pozytywistyczne kryteria oceny człowieka. Na podstawie wybranych przykładów omów 

podobieństwa i różnice między nimi. 
49. Literatura jako diagnoza stanu społeczeństwa. Odwołując się do utworów z różnych epok literackich, wykaż, że są 

one wiernym obrazem rzeczywistości, w której powstały. 
50. Motyw domu i jego funkcje w utworach literackich z różnych epok. Omów na podstawie wybranych przykładów . 
51. Góry jako źródło inspiracji artystycznej. Omów na podstawie wybranych przykładów z różnych epok literackich. 
52. Życie w społeczeństwie – przekleństwo czy wygoda? Odpowiedz na pytanie, analizując postawy wybranych 

bohaterów literackich. 
53. Odwołując się do wybranych przykładów, przedstaw nawiązania  do twórczości Jana Kochanowskiego 

w literaturze polskiej. 
54. Ludowość i ludomania. Omów różne sposoby nawiązania do folkloru i życia ludu w twórczości wybranych 

autorów. 
55. Inspiracja literaturą śródziemnomorską w polskiej literaturze. Omów na podstawie wybranych przykładów. 
56. Dramat człowieka uwikłanego w historię. Omów, wykorzystując wybrane utwory. 
57. Przedstaw różne ujęcia tematyki wojennej w literaturze polskiej i obcej. 
58. Różne sposoby wykorzystania biografii pisarzy w ich tekstach literackich. Przedstaw problem, odwołując się do 

wybranych utworów. 
59. Żywotność tradycji romantycznej w literaturze następnych epok. Omów na podstawie wybranych przykładów. 
60. Przenikanie się świata realnego i fantastycznego w utworach literackich. Omów na podstawie wybranych 

przykładów. 
61. Odwołując się do wybranych przykładów, omów funkcjonowanie motywu snu w powieści XX wieku. 
62. Dokumentaryzm i kreacjonizm literatury XX wieku. Rozważ problem, odwołując się do wybranych przykładów. 
63. Motyw raju. Odwołując się do wybranych utworów literackich, przedstaw i porównaj sposoby jego przedstawienia. 
64. Dramaty małżeńskie w literaturze. Rozważ problem, odwołując się do wybranych przykładów. 
65. Bohaterowie literaccy w poszukiwaniu sensu życia. Przedstaw zagadnienie w oparciu o wybrane przykłady z 

literatury. 
66. Motyw tańca w literaturze. Omów różne realizacje tego motywu w oparciu o wybrane przykłady. 
67. Rozum i uczucie jako dwie sprzeczne racje. Omów temat na wybranych przykładach z literatury. 
68. Literatura jako skarbnica tradycji narodowej.  Przedstaw zagadnienie w oparciu o wybrane przykłady z literatury. 
69. Motyw miłości w literaturze. Omów różne realizacje tego motywu w oparciu o wybrane przykłady. 
70. Motyw zdrady w literaturze. Omów różne realizacje tego motywu w oparciu o wybrane przykłady. 
71. Literackie wizerunki diabła. Przedstaw zagadnienie w oparciu o wybrane przykłady z literatury. 
72. Samotność – wybór czy skazanie? Omów zagadnienie na wybranych przykładach literackich. 
73. Nimfy i stwory w literaturze. Przedstaw ich obraz na przykładzie wybranych utworów literackich. 
74. Rozważ problem powinności rządzących wobec narodu na podstawie twórczości Jana Kochanowskiego, Juliana 

Ursyna Niemcewicza i Czesława Miłosza. 
75. Motyw władcy w literaturze. Przedstaw jego wizerunek na przykładzie wybranych utworów literackich. 
76. Ucieczka w samobójstwo. Rozważ problem w oparciu o wybrane przykłady literackie. 
77. Wizerunek lekarza w literaturze. Przedstaw różne kreacje lekarzy w oparciu o wybrane przykłady literackie. 
78. Rola pieniądza w życiu człowieka. Przedstaw zagadnienie w oparciu o wybrane przykłady literackie.  
79. Myślenie syntetyczne i analityczne. Rozważ problem w oparciu o wybrane teksty literackie. 
80. Motyw cierpienia w literaturze. Omów zagadnienie na wybranych przykładach. 
81. Portret prawdziwego przyjaciela. Scharakteryzuj go na podstawie analizy wybranych przykładów literackich. 
82. Rola lektur w kształtowaniu charakterów postaci literackich. Omów temat na wybranych przykładach. 
83. Literackie świadectwa pobytu w hitlerowskich i sowieckich obozach Zagłady. Omów zagadnienie, zwracając 

uwagę na sposób ujęcia tej tematyki w wybranych utworach literackich. 
84. Różne obrazy Holocaustu w literaturze. Omów je i porównaj na podstawie analizy różnych dzieł. 



 
NAUKA O JĘZYKU 

 
1. Komizm językowy. Omów sposoby jego realizacji w wybranych utworach różnych autorów i epok. 
2. Stylizacja językowa (archaizacja, dialektyzacja, stylizacja środowiskowa, naśladowanie stylu indywidualnego, 

aluzja, pastisz, parodia, trawestacja). Objaśnij terminy i omów przykłady. 
3. Zapożyczenia językowe dawniej i dziś. Omów mechanizmy zapożyczeń językowych. Wskaż języki najsilniej 

wpływające na polszczyznę w przeszłości i obecnie. Oceń zasadność najnowszych zapożyczeń w języku polskim. 
4. Różne funkcje wypowiedzi. Omów je i wskaż środki językowe im służące, odwołując się do wybranych 

przykładów wypowiedzi. 
5. Perswazyjna funkcja języka na przykładach tekstów propagandowych i reklamowych. 
6. Najstarsze zapisy w języku polskim i początki piśmiennictwa polskiego. Omów najdawniejsze zabytki języka 

polskiego. 
7. Terytorialne odmiany polszczyzny. Scharakteryzuj najważniejsze polskie dialekty. Omów, odwołując się do 

przykładów literackich z różnych epok, funkcję elementów gwarowych w literaturze. 
8. Język a kultura alternatywna. Odwołując się do znanych sobie przykładów, scharakteryzuj najważniejsze zjawiska 

języka subkultur młodzieżowych. 
9. Język środowiskowy. Omów na podstawie gwary uczniowskiej. 
10. Mitologia antyczna w zwierciadle współczesnej polszczyzny. Odwołaj się do znanych ci przysłów, frazeologii i 

przenośnych znaczeń wyrazów. 
11. Typy słowników i ich funkcja. Omów najważniejsze powojenne słowniki. Scharakteryzuj budowę ich artykułów 

hasłowych i zawartość oraz przydatność w pracy nad tekstem pisanym. 
12. Gatunki użytkowe. Podaj przykłady i wskaż wyróżniające je cechy gatunkowe. 
13. Scharakteryzuj sposób użycia środków językowych z różnych płaszczyzn języka w wybranym przez siebie tekście 

poetyckim, uwzględnij indywidualne cechy stylu autora i jego epoki. 
14. Scharakteryzuj język wybranej epoki literackiej na przykładzie dwóch reprezentatywnych dla niej pisarzy. 

Uwzględnij użycie charakterystycznych elementów językowych z różnych płaszczyzn języka, typowe środki 
stylistyczne oraz popularność form gatunkowych. 

15. Związki frazeologiczne w tekstach nieliterackich i literackich. Omów ich funkcje stylizacyjne, odwołując się do 
przykładów. 

16. Stylistyczne środki składniowe: elipsa, powtórzenie (anafora, epifora), parenteza, kontrast, pytanie, wykrzyknienie, 
anakolut, paradoks. Objaśnij terminy i omów przykłady zastosowania tych środków. 

17. Metafora w tekście użytkowym i literackim. Omów sposoby jej tworzenia i funkcje w różnych typach tekstów. 
Podaj zasady poprawności metafory w tekście użytkowym. Przedstaw te kwestie, odwołując się do przykładów. 

18. Język mówiony. Omów na wybranych przez siebie przykładach cechy odróżniające go od języka pisanego oraz 
zastosowania w literaturze współczesnej. 

19. Moda w języku. Zanalizuj i oceń wybrane przykłady wyrazów modnych we współczesnej polszczyźnie. 
20. Erystyka – sztuka prowadzenia sporów. Omów najważniejsze techniki argumentacji. Oceń ich wartość etyczną. 
21. Najczęściej spotykane błędy językowe. Wyjaśnij na czym polegają i przedstaw ich klasyfikacje. 
22. Dokonaj analizy stylistycznej najdowcipniejszych fragmentów wybranych dzieł, uzasadniając celowość 

zastosowanej w nich organizacji materiału językowego. 
23. Retoryka jako sztuka przekonującego mówienia. Na podstawie wybranych przykładów dokonaj analizy 

i omówienia najciekawszych figur retorycznych. 
24. Metaforyka tytułów prasowych. Zanalizuj wybrane przykłady i oceń jak ma się tytuł czasopisma do jego 

zawartości. 
25. Analizując wybrane przykłady, wyjaśnij, w jaki sposób język może stać się narzędziem manipulacji. 
26. Rola języka w zakłamywaniu rzeczywistości. Na podstawie wybranych materiałów prasowych i przykładów 

literackich omów zagadnienie nowomowy. 
27. Na podstawie wybranych przykładów przedstaw funkcje stylizacji gwarowej w literaturze. 
28. Oceń przydatność stylistyczną wulgaryzmów i zdrobnień, wykorzystując wybrane utwory literackie. 
29. Język ezopowy w literaturze XIX i XX wieku. Omów na podstawie wybranych przykładów. 
30. Na podstawie analizy języka narracji utworów (np. Marka Hłaski, Sławomira Mrożka, Mirona Białoszewskiego) 

określ funkcję języka potocznego w literaturze współczesnej. 
31. Sztuka pisania listów. Przeanalizuj ewolucję form epistolograficznych  na przestrzeni wieków na wybranych 

przykładach. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Związki literatury z innymi dziedzinami sztuki: 
 

1. Zbigniew Herbert i Krzysztof Kieślowski jako twórcy dekalogu człowieka czasów zagrożenia. Odwołując się do 
wybranych dzieł, wskaż podobieństwa i różnice. 

2. Obecność wątków i motywów mitologicznych w literaturze i malarstwie różnych epok. Na podstawie wybranych 
przykładów omów różne sposoby czerpania inspiracji z mitologii. 

3. Impresjonizm w malarstwie i literaturze. Omów na podstawie wybranych przykładów. 
4. Motyw śmierci w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Zaprezentuj różne sposoby przedstawiania śmierci, 

odwołując się do wybranych dzieł. 
5. Motyw powstania styczniowego i jego funkcje w literaturze i malarstwie XIX wieku. Omów na podstawie 

wybranych przykładów. 
6. Mechanizmy działania systemów totalitarnych. Omów na podstawie wybranych przykładów literackich 

i filmowych. 
7. Ludowe inspiracje w literaturze i innych dziedzinach sztuki różnych epok. Przedstaw wybrane przykłady. 
8. Historia jako temat lub pretekst w literaturze i malarstwie. Omów na podstawie wybranych przykładów. 
9. Malarstwo i literatura w służbie wyobraźni. Rozwiń temat na podstawie wybranych przykładów . 
10. Brzydota kategorią estetyczną? Podejmując próbę odpowiedzi, sięgnij po wybrane dzieła literackie i plastyczne. 
11. Różnorodne ujęcia motywu ogrodu w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Przedstaw na podstawie wybranych 

przykładów. 
12. Odwołując się do wybranych przykładów literackich i filmowych, przedstaw relacje między rodzicami a dziećmi. 
13. Maryja – matka Boga i człowieka. Przedstaw i porównaj sposoby tworzenia wizerunku Matki Boskiej 

w wybranych utworach literackich i dziełach malarskich. 
14. Orientalizm w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Omów zjawisko i sposób jego funkcjonowania na podstawie 

wybranych utworów. 
15. Topos arkadii w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Omów sposoby funkcjonowania motywu arkadii. Odwołaj 

się do dowolnie wybranych utworów. 
16. Symbol jako sposób wyrażania rzeczywistości. Omów temat na przykładzie wybranych tekstów kultury. 
17. Adaptacje filmowe jako przykład inspiracji utworami literackimi. Omów temat na wybranych przykładach. 
18. Różne oblicza odwagi bohaterów literackich i filmowych. Omów temat na wybranych przykładach. 
19. Motyw anioła w literaturze i sztuce. Omów temat na wybranych przykładach. 
20. Holocaust w literaturze i filmie. Zaprezentuj obraz Zagłady w oparciu o wybrane teksty literackie i filmowe. 
21. Motyw Szatana w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Zaprezentuj temat na przykładzie wybranych tekstów 

kultury. 
22. Wizerunek kobiety w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Omów temat,  odwołaj się do różnych tekstów kultury 

z wybranych epok. 
23. Miłość w czasie II wojny światowej. Przedstaw zagadnienie na przykładzie tekstów prozatorskich, poezji i filmu. 
24. Różne ujęcia motywu Sądu Ostatecznego w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Omów zagadnienie na 

wybranych przykładach. 
25. Wizerunek matki w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Przedstaw jej obraz, odwołując się do wybranych 

tekstów kultury. 
26. Motyw cierpienia w literaturze i filmie. Omów zagadnienie na wybranych przykładach literackich i filmowych. 
27. Miłość nie jedno ma imię. Rozwiń temat, odnosząc się do wybranych tekstów kultury. 
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