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1. Omów funkcjonowanie motywu szkoły w wybranych utworach literackich różnych epok
2. Samotność człowieka „w tłumie". Przedstaw problem, odwołując się do wybranych utworów

literackich.
3. Patriotyzm romantyczny i pozytywistyczny - scharakteryzuj, ukazując podobieństwa i różnice.

Odwołaj się do wybranych przykładów literackich.
4. Groteska jako sposób opisywania rzeczywistości XX wieku. Omów zagadnienie,

odwołując się do wybranych tekstów literackich.
5. Motyw rycerza i rycerskiej walki w tekstach różnych epok - serio i parodystycznie. Przywołaj

przykłady, omów je i uzasadnij wybór.
6. Scharakteryzuj sentymentalizm jako nurt w literaturze oświecenia. Odwołaj się do analizy

i interpretacji wybranych przez siebie utworów.
7. Głód egzystencji a ból istnienia w utworach „poetów wyklętych". Omów zagadnienie,

powołując się na biografie i twórczość wybranych artystów polskich.
8. - Rozważania na temat roli śmiechu� literaturze wybranych epok. Przedstaw problem na

wybranych przykładach.
9. Scharakteryzuj mity kosmogoniczne w mitologii grecko-rzymskiej i Tolkienowskiej. Zestaw

podobieństwa i różnice.
10. Metamorfoza jako ważny etap w życiu bohatera. Przedstaw temat, odwołując się do

wybranych tekstów literackich.
11. Portret inteligenta w literaturze. Omów problem, odwołując się do wybranych przykładów.
12. U progu świątyni. W poszukiwaniu Boga w Biblii i literaturze XX wieku. Zaprezentuj na

wybranych przykładach.
13. Literatura akcji a literatura refleksji. Odwołując do wybranych przykładów, dokonaj

konfrontacji dwóch typów pisarstwa. Wskaż postrzegane z perspektywy odbiorcy
zalety i wady każdego z nich.

14. Tworzenie alternatywnych światów jako zadanie prozy fantasy. Omów temat na
wybranych przykładach.

15. Hipokryzja, obłuda, podwójna moralność jako obiekt zainteresowania twórców.
Rozważ problem, przywołując przykłady literackie.

16. Motyw cierpienia w literaturze. Rozwiń problem na wybranych przykładach.
17. Tytuł, motto i zakończenie utworu jako klucze do interpretacji dzieł literackich. Omów

zagadnienie na wybranych przykładach.
18. Porównaj literackie wizje Kresów w wybranych utworach literatury polskiej.
19. Pokora i bunt jako dominujące postawy człowieka wobec świata i Boga. Omów zagadnienie

na wybranych przykładach.
20. Literackie powroty do krainy dzieciństwa/młodości. Przywołaj i porównaj kilka

utworów z różnych epok, wskaż funkcje powrotów.
21. Literackie podróże do piekieł. Omów przyczyny i skutki „wypraw", przywołując

wybrane teksty literackie.
22. Literatura a etos mieszczański. Omów literackie reakcje na mieszczański system

wartości, przywołując wybrane utwory literackie.

















32. Rodzaje stylizacji i jej funkcje w utworach literackich. Omów temat, analizując wybrane
przykłady.

33. Zbadaj język wybranego pisarza. Przeanalizuj go w kontekście języka epoki.
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