
15. Biografia jako klucz do odczytania tworczosci pisarza.Przedstaw swoje stanowisko, opierajac 
sie na konkretnych przyktadach .. 

14. Motyw domu w utworach literackich. Om6w sposoby jego ukazania, analizujqc przyktady z 
roznvch epok. 

13. Przedstaw historie jako temat literacki i skomentuj jego roznorodne funkcje w utworach z 
roznvch epok. 

12. Motyw prometejski w literaturze roznvch epok. Om6w sposoby jego realizacji, analizujqc 
celowo dobrane utwory. 

11. Literackie kreacje lekarzy. Om6w sposoby ich ukazywania w utworach literatury polskiej i 
obcej. 

10. Rozmowy z Bogiem w literackim przekazie wvbranvch tw6rc6w . 

9. Konflikty moraine w dziefach wielkich klasyk6w i w utworach literatury popularnej. Om6w 
problem, analizujqc trafnie dobrany materiat literacki. 

8. Czfowiek wobec zta. Roznorodnosc postaw ludzkich w ujeciu wybranych tw6rc6w literackich. 
Dokonaj analizy problemu. 

7. Rola kobiety w rodzinie i spoleczeristwle. Omow, analizujqc wybrane utwory literackie 
r6i:nych epok. 

6. Kult sztuki i artysty w romantyzmie i Mlode] Polsce. Om6w problem, analizujqc wybrane 
utwory. 

5. Literackie portrety wtadc6w. Om6w sposoby ich kreowania na wybranych przyktadach. 

4. Komizm i zart w literaturze. Om6w ich funkcje i sposoby wvkorzvstanla w wybranych 
utworach roznvch epok. 

3. Swiat przedstawionv i bohaterowie literatury fantasy. Sposoby ich kreowania na wybranych 
przyktadach. · 

2. Kreacje bohater6w heroicznych i ich funkcje w wybranych dzielach literackich r6inych epok. 
Wskai: - na podstawie wybranych utwor6w - najistotniejsze cechy. 

1. Mit i jego reinterpretacja w literaturze wsp6kzesnej. Om6w zagadnienie na wybranych 
przyktadach 
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32. Motyw ojczyzny i matej ojczyzny. Por6wnaj rozne ujecia tego motywu w wybranych dzietach 
literackich. 

31. Obrzedv i obyczaje ludowe w literaturze. Om6w sposoby ich przedstawiania i funkcje w 
wybranych utworach. 

30. Psychologiczne portrety zbrodniarzy w utworach literackich - zbrodnia, jej motywy i skutki dla 
osobowosci cztowieka. Om6w, analizujac wybrane utwory. 

29. Niepokoje filozoficzne cztowieka korica wieku (XIX i XX). Om6w ich przyczyny, konsekwencje 
i literacki wyraz, analizujac wybrane utwory. 

28. Portrety Zvdow w literaturze. Przedstaw roznorodnosc ujecia problemu w wybranych 
utworach. 

27. Konflikty pokoleri ukazane w literaturze. Dokonaj analizy i interpretacji wybranych 
przyktad6w. 

26. Tw6rcy reportazu - kronikarze i komentatorzy rzeczvwistosci. Om6w problem, analizujac 
tworczosc wybranego autora. 

25. Obrazy zagtady z czas6w II wojny swiatowe] w pamletnikach i wspomnieniach ofiar i 
ocalonych. Omow, analizujac wybrane utwory. 

24. Postawy cztowieka wobec zagrozenia ( wojna, rewolucja, systemy totalitarne). Dokonaj 
analizy, odwolujac si~ do przyktad6w literackich r6inych epok. 

23. Scharakteryzuj na wybranych przyktadach r6inorodne postawy cztowieka wobec Boga. 
Om6w ich role w utworze i zwiazek z filozofia danej epoki literackiej. 

22. Satyryczny obraz spoleczenstwa polskiego w wybranych utworach literackich . Przeanalizuj 
sposoby tworzenia takiego obrazu. 

21. Rola i zadania poezji w manifestach programowych i utworach literackich XX wieku. Dokonaj 
analizy zagadnienia, por6wnujqc zalozenia programowe i praktvke artvstvczna wybranej 
grupy poetyckiej. 

20. Samob6jstwo - kleska czy zwvciestwo cztowieka? Rozwaz zagadnienie, analizujac wybrane 
przyktady literackie 

19. Topos wedrowki i portret wedrowca w literaturze polskiej i obcej. Om6w na wybranych 
przyktadach. 

18. Motyw snu i jego funkcje w literaturze roznvch epok. Om6w temat na wybranych 
przyktadach. 

17. Cztowiek w obliczu cierpienia.- na przyktadzie wybranych przyktad6w z literatury. 

16. Dokonaj analizy i interpretacji wybranych watkow mitosnych w literaturze roznvch epok na 
podstawie wybranych przyktad6w. 
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49. Moralnosc - nawyk, stereotyp, nakaz, podstawa iycia spotecznego ... ? Om6w problem, 
charakteryzujqc postawy wybranych bohater6w literackich r6inych epok. 

48. Swiat fantastyczny i jego rola w utworach literackich. Przedstaw jego kreacje oraz funkcje w 
wybranych utworach. 

47. Poszukiwanie wartosci wyiszych w swiecie zdominowanym przez pieniadz. Om6w problem, 
analizuja i interpretujac wybrane utwory literackie. 

46. Komizm i tragizm, powaga i srnlech, rozpacz i afirmacja - jaki jest, wedtug Ciebie, sens 
takiego ujmowania prawdy o losie ludzkim? Odpowiedz, analizujqc i interpretujqc wybrane 
utwory. 

45. Cztowiek wiezniern stereotyp6w, przvzwvczajeri i wpojonych przekonari. Dokonaj analizy i 
interpretacji wybranych utwor6w i zestaw je ze swoimi poglqdami na temat roli stereotyp6w 
w iyciu cztowieka. 

44. Motywy, problematyka i poetyka powlesci Paulo Coelho. Scharakteryzuj, analizujac i 
interpretujqc wybrane dziela tego autora 

43. Optymizm i pesymizm - dwie tonacje w tworczoscl wybranych autor6w. Dokonaj analizy i 
interpretacji wybranych utwor6w literackich. 

42. Wtadza - powotanie, zobowiazanie, zaszczyt, namletnosc, pokusa czy ... ? Zaprezentuj i oceri 
r6ine typy wtadzy na podstawie wybranych dziet literackich. 

41. Szalericv, buntownicy, idealise! i marzyciele w literaturze. Przedstaw ich kreacje na podstawie 
wybranych dziet oraz dokonaj oceny ich postawy. 

40. 0 r6inych odmianach samotnosci w literaturze. Zinterpretuj problem analizujac wybrane 
utwory literackie XIX i XX wieku. 

39. Sposoby kreowania postaci sportowc6w w literaturze i filmie. Om6w, analizujqc wybrane 
utwory. 

38. Motyw poiegnania w literaturze i filmie. Om6w na wvbranvch przyktadach. 

37. ,,W~dr6wkci. jest iycie cztowieka" - om6w funkcje motywu wedrowki w wybranych utworach 
literackich. 

36. Motyw Boga w literaturze. Om6w sposoby jego funkcjonowania na przyktadzie wybranych 
utwor6w r6inych epok. 

35. Mitosc erotyczna w poezji Marii Pawlikowskiej -Jasnorzewskiej, Haliny Poswiatowskie] i Anny 
Swlrszczvriskie]. Om6w zjawisko sensualizmu w poezji. 

34. .Poeci przekleci" - analizujac wybrane biografie i tworczosc literacka, om6w ich poetvke oraz 
role i znaczenie w kulturze. 

33. Raine obrazy przyrody w literaturze. Przedstaw sposoby ich kreowania i funkcje w 

wybranych utworach. 



66. Rosja i Rosjanie w utworach literackich roznvch epok. Om6w sposoby ich prezentowania i 
oceny w wybranych utworach. 

65. lndvwidualnosc poezji Wistawy Szymborskiej - prezentacja tworczosci polskiej noblistki. 

64. Fantasy jako spos6b kreowania swiata przedstawionego. Om6w problem na wybranych 
przyktadach z literatury polskiej i obcej. 

63. Poeta czy ksiadz? 0 poez]l Jana Twardowskiego. 

62. Swiat i bohater w literaturze groteskowej II potowy XX wieku. Om6w zagadnienie na 
przyktadach. 

61. Heroizacja i deheroizacja umierania w utworach literackich roznvch epok. Dokonaj analizy i 
interpretacji wybranych utwor6w. 

60. ,,Poeci przeklecl" - analizujqc wybrane biografie i tworczosc literacka, om6w 
charakterystyczne cechy ich utwor6w ( poetyka, problematyka, typowe motywy, [ezvk) oraz 
ich znaczenie dla kultury. 

59. Polak6w portret wtasny ... Przedstaw sposoby kreowania. postaci w satyrze i karykaturze 
literackiej. 

58. Cierpienie i jego sens - uniwersalny problem w literaturze i filozofii. Om6w na wybranych 
przyktadach. 

57. Od piesni ojczystej do hymnu narodowego, czyli o roli piesni patriotycznych w dziejach 
narodu polskiego. Om6w, analizujqc wybrane plesnl patriotyczne.,, 

56. Choroba psychiczna jako przejaw wrazliwoscl bohatera romantycznego i wsp6tczesnego. 
Om6w problem, analizujqc wybrane utwory literatury polskiej i obcej. 

55. Symbolika liczb w literaturze. Przedstaw problem, dokonujqc analizy i interpretacji 
wybranych utwor6w literackich. 

54. Wzorce swietosci - spos6b tworzenia i ich funkcjonowanie w wybranych dzielach literackich 
roznvch epok. 

53. Poeci rocka. Dokonaj analizy i interpretacji tekst6w piosenek wybranego autora, zwracajqc 
uwage na ich poetvke, problernatvke, przestanie, i znaczenie dla kultury. 

52. Jak literatura przedstawia cztowieka dazacego do kariery? Przedstaw problem, analizujqc 
postawy bohater6w wybranych utwor6w literackich roznvch epok. 

51. Motywy biblijne w literaturze. Om6w ich funkcje oraz wsp6tczesne nawiqzania. Analiza 
wybranych utwor6w. 

50. Swiat kobiet i swiat rnezczvzn, wzajemne relacje, oczekiwania, role. Dokonaj analizv i 
interpretacji tego problemu w wybranych utworach literackich. 
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84. Od Mickiewicza do Mitosza - rozne oblicza poezji emigracyjnej. Dokonaj analizy i interpretacji 
wybranych utwor6w. 

83. Literackie obrazy wsi i jej mieszkaricow. Scharakteryzuj, analizujqc utwory z roznvch epok. 

82. Kobiety- poetki od modernizmu do wspolczesnosci. Dokonaj analizy i interpretacji 
wybranych utwor6w, charakteryzujqc problernatvke i poetvke , poezji kobiecej". 

81. Czas i przestrzeri w utworze literackim. Om6w sposoby ich kreowania w literaturze, 
analizujac wybrane przyktady. 

80. Szkola w literaturze - rozne sposoby ujecia tego motywu. Dokonaj analizy wybranych 
przyktad6w. 

79. Przedstaw role poety i poezji w roznvch epokach literackich. Analiza i interpretacja tekst6w 
poetyckich. 

78. Legendy i mity narodowe w tworczosci Stanistawa Wvsplariskiego i Stefana Zeromskiego. 
Om6w na wybranych przyktadach. 

77. Przestanie Pana Cogito, czyli o uniwersalnych wartoSciach tworczosci Zbigniewa Herberta. 
Przedstaw zagadnienie, analizujac i interpretujac wybrane utwory- nie tylko poetyckie. 

76. Rozwazania o formie. Jaka jest jej rola i funkcje w literaturze, teatrze i w zvciu? Om6w 
problem, analizujac dzieta Witolda Gombrowicza i Stanistawa lgnacego Witkiewicza. 

75. Motyw tarica i jego rola w utworach literackich na przestrzeni epok. Dokonaj analizy 
wybranych przyktad6w. 

74. Zaprezentuj roznorodne wizerunki Boga w wybranych utworach literackich z roznvch epok. 

73. Obraz mlodziezv w utworach literackich (od romantyzmu do wsp6kzesno5ci). Scharakteryzuj, 
analizujac wybrane utwory. 

72. Kontrast jako zasada kompozycji w utworach literackich. Om6w jego funkcje na przyktadach 
trzech utwor6w z roznvch epok literackich. 

71. Literackie portrety kobiet samotnych w utworach polskich i obcych. Dokonaj analizy 
wybranych przyktad6w. 

70. Groza i sensacja w literaturze. Om6w sposoby ich osiagania oraz funkcje w utworach 
literatury polskiej i obcej. 

69. Obrazy rewolucji w literaturze. Om6w problem na podstawie wybranych utwor6w. 

68. Bohaterowie literatury XX wieku wobec dobra i zla, Dokonaj analizy celowo dobranych 
utwor6w, ukazujacvch roznorodne postawy bohater6w. 

67. Portret inteligenta w literaturze XIX i XX wieku. Scharakteryzuj sposoby ukazywania 

inteligencji i jej przedstawicieli, analizujac wybrane utwory. 



1. Symbol jako srodek wyrazu w poezji, dramacie i malarstwie. Analizujac wybrane utwory, 
ornow najciekawsze, Twoim zdaniem, przyktady jego wykorzystania. 

ZWIAZKI LITERATURY Z INNYMI DZIEDZINAMI SZTUKI 

101. Zlozone relacje polsko-iydowskie ukazane w polskiej literaturze wsp6tczesnej i filmie.Om6w na 
wybranych przyktadach. 

100. Motywy autobiograficzne w literaturze. ornow zagadnienie w odniesieniu do wybranych 
utworow z roznvch epok. 

99. Arcydzieto, bestseller, czytadto - trzy siowa, kt6rymi okresla sie ksiazki. Co decyduje o wartosci 
utworow literackich? Przedstaw zagadnienie, analizujqc wybrane przyktady. 

98. Holocaust w literaturze polskiej. Om6w problem i sposoby jego ujecia na wybranych przyktadach. 

97. Swiat przedstawiony i poetyka powiesci Olgi Tokarczuk. Om6w charakterystyczne cechy pisarstwa 

autorki, analizujac wybrane utwory. 

96. Na podstawie wybranych utwor6w przedstaw spos6b ukazywania doswiadczeri czasu II wojny 

swiatowe] w literaturze obozowej. 

95. Zmystowy i metafizyczny swiat przedstawiony w ,,Panu Tadeuszu". Mickiewiczowska wizja 

cztowieka i rzeczvwlstosci, rnalarskosc i rnuzvcznosc poematu. Analiza dzieta. 

94. ,,Swiat jest teatrem ... " - motyw,, teatrum mundi " i jego realizacja w utworach literackich. Analiza 

wybranych przyktad6w. 

93. Obrazy zniewolenia cztowieka w systemie totalitarnym. Om6w na wybranych przyktadach 

literatury polskiej i obcej. 

92. Literackie portrety matek. Om6w na przyktadach utwor6w z roznvch epok. 

91. Literackie portrety ojc6w. Om6w na przyktadach utwor6w z r6inych epok. 

90. Motywy franciszkariskie w poezji polskiej. Om6w na podstawie wybranych utwor6w poet6w 

Mtodej Polski, dwudziestolecia rniedzvwojennego i wsp6tczesnych. 

89. Historyzm i filozofia w powiesciach Umberto Eco. Om6w ich role i funkcje w 

wybranych utworach 

88. Od listu do e-maili,czyli motyw listu w utworze literackim. Om6w na wybranych przyktadach 

87. List w literaturze ,malarstwie i filmie. Om6w na wybranych przyktadach. 

86. Obraz miasta w literaturze polskiej i obcej. Om6w problem na wybranych przyktadach. 

85. Problem winy i kary w literaturze polskiej i obcej. Om6w na wybranych przyktadach. 



----- -- 

19. Duchy, diabty, upiory, demony ... -ich wizerunki i rola w literaturze i innych dziedzinach sztuki. 
Om6w, analizujac wybrane utwory roznvch epok. 

18. Funkcje brzydoty w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Om6w, analizujac wybrane utwory 
roznvch epok. 

17. Scharakteryzuj funkcje motyw6w magicznych w literaturze i filmie. Analiza wybranych 
utwor6w. 

16. Symbolizm w literaturze a symbolizm w malarstwie. Por6wnaj metody tw6rcze na wybranych 
przyktadach. 

15. Kreacje bohater6w literackich, historycznych i filmowych, kt6rzy doswiadczvli okrucieristw II 
wojny swlatowe]. Om6w problem, analizujac celowo dobrane utwory. 

14. Motyw srniercl w literaturze, malarstwie, filmie, muzyce. Om6w jego realizacje w wybranych 
utworach r6inych epok. 

13. Om6w i oceri wybrane adaptacje filmowe polskiej klasyki literackiej. 

12. Motywy sarmackie w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Om6w na wybranych 
przyktadach sposoby ukazywania kultury sarmackiej. 

11. Symbolika tarica w literaturze i malarstwie polskim - om6w najciekawsze, Twoim zdaniem, 
przyktady wykorzystania tego motywu. 

10. Motyw matki cierpiace] w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Om6w, analizujac wybrane 
dziela z r6inych epok. 

9. Adaptacje filmowe dziet literackich - sukces czy poraika? Om6w na wybranych przyktadach, 
dokonujac analizy por6wnawczej film6w i ich literackich pierwowzor6w. 

8. Filmowe adaptacje dramat6w Williama Szekspira. Om6w sposoby kreowania w nich swiata 
przedstawionego i postaci bohater6w na wybranych przyktadach. 

7. Motywy mitologiczne w literaturze i innych dziedzinach sztuki polskiej i obcej. Scharakteryzuj 
sposoby ich prezentacji i funkcje w wybranych dzietach. 

6. lnspiracje antykiem w kulturze. Scharakteryzuj je, analizujac wybrane dzieta ( literackie, 
rzezblarskie, malarskie, architektoniczne). 

5. Zwiqzki fotografii z literature i filmem. Om6w zagadnienie na wybranych przyktadach. 

4. R6inorodne ujecia pejzazu w dzietach literackich i plastycznych. Przedstaw zagadnienie, 
analizujac wybrane przyktady. 

3. Literackie, malarskie i filmowe portrety dzieci i rntodziezv, Scharakteryzuj na wybranych 
przyktadach. 

2. Dzieta malarskie, architektoniczne i rzezbiarskie jako inspiracja dla literatury. Om6w temat, 
analizujqc celowo dobrane utwory. 



36. Bielsko - Biata- miasto literat6w i artyst6w. Om6w najwazniejsze dokonania artystyczne 

bielskich tw6rc6w, analizujac i interpretujqc wybrane dziela ( literatura i inne dziedziny 

sztuki). 

35. Eksperyment i prowokacja artystyczna w literaturze i innych dziedzinach sztuki XX i XXI 

wieku. Om6w na wybranych przvkladach. 

34. Ucztowanie, biesiadowanie, jedzenie i ich artystyczny obraz w literaturze i innych dziedzinach 

sztuki. Dokonaj analizy wybranych przyktad6w realizacji tego motywu. 

33. Wybitni tw6rcy polskiego teatru wsp6tczesnego i ich najwazniejsze osiagniecia w sztuce 

teatralnej. Dokonaj analizy wybranych tekst6w i ich realizacji scenicznych. 

32. Por6wnaj wzorzec piekna w literaturze, malarstwie i architekturze dw6ch wybranych epok. 

Dokonaj analizy celowo dobranych przyktad6w. 

31. Symbolika stroju. Om6w, analizujac wybrane dziela literackie i inne (np. malarskie, filmowe, 

teatralne) 

30. Motyw maryjny w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Dokonaj analizy jego prezentowania 

i funkcji na wybranych przykladach z roznvch epok. 

29. lmpresjonizm jako kierunek w malarstwie i konwencja literacka. Zaprezentuj jego cechy i 
spos6b obrazowania na przyktadzie wybranych utwor6w literackich i dziet malarstwa 

europejskiego, 

28. Sredniowieczny spos6b wvobrazenla nieba, plekla, smierci, szatana i Sadu Ostatecznego. 

Om6w na wybranych przyktadach z literatury i innych dziedzin sztuki. 

27. Motyw pojedynku i jego funkcje w wybranych dzietach sztuki ( literatura i inne dziedziny). 

Analiza utwor6w. 

26. Wielkie przyja:Znie w literaturze i filmie. Om6w problem, analizujac wybrane utwory. 

25. Pokolenie Kolumb6w i jego postawy podczas II wojriy swiatowe]. Przedstaw, analizujqc dziela 

literackie i filmowe. 

24. Przedstaw funkcjonowanie motywu szatana i Boga w wybranych utworach roznvch dziedzin 

sztuki (literackich i innych). Analiza wybranych przyktad6w. 

23. Na wybranych przyktadach przedstaw sposoby kreowania postaci rycerza i wojownika w 

literaturze i innych dziedzinach sztuki. 

22. Apokalipsa jako temat i motyw w sztuce. Om6w sposoby jego prezentacji i funkcje w 
utworach literackich, malarskich, filmowych. 

21. Roznorodnosc wzorc6w patriotyzmu w wybranych epokach. Om6w, analizujac dzieta 

literackie i filmowe. 

20. Artystyczne interpretacje historii w literaturze i malarstwie. Dokonaj analizy por6wnawczej 

celowo dobranych dziet (np. Sienkiewicza i Matejki). 



9. Kicz [ezvkowv. Przedstaw zjawisko analizujqc wspolczesna kornunikacje jezvkowa. 

8. Jezvk i styl wypowiedzi komentator6w sportowych w prasie, radiu i telewizji. Dokonaj analizy 
wybranych komentarzy. 

7. Wsp6tczesny jezvk urzedowv. Zanalizuj srodki jezvkowe i dokonaj ich oceny pod wzgledern 
poprawnosci, 

6. Scharakteryzuj jezvk wybranych bohater6w literackich. Uwzgledni] cechy ujawniajqce ich 
przvnaleznosc srodowlskowa i charakter. 

5. Bt~dy semantyczne, gramatyczne i stylistyczne w tekstach publicystycznych pisanych i 
m6wionych. Om6w problem, analizujqc zebrany materiat [ezvkowv. 

4. lmiona, nazwiska i przezwiska Twoich koleianek i koleg6w. Dokonaj analizy etymologicznej i 
stowotw6rczej. 

3. Biblia jako przedmiot parafraz, aluzji i stylizacji [ezvkowvch w r6inych epokach literackich. 
Om6w zagadnienie, analizujqc celowo dobrane przyktady. 

2. Oddziatywanie [ezvkow obcych na jezvk polski. Om6w problem, analizujqc celowo 
zgromadzony materiat jezvkowv, 

1. Zapoiyczenia jezvkowe i ich znaczenie dla wsp6tczesnej polszczyzny. Om6w problem i oceri 
funkcjonalnosc najnowszych zapozvczeri w jezvku polskim, analizujqc zebrany materiat 
jezvkowv. 

41 .. Emocjonalne uczestnictwo w rzeczywistoSci ekranowej czyli rzecz o serialu, telenoweli i 
realisty show-produktach kultury masowej. Om6w mechanizmy manipulacji widzem w tych 
gatunkach telewizyjnych. 

40. Komiks-kicz czy dzieto sztuki? Om6w elementy [ezvka komiksu i uzasadnij swoja opinie na 
temat tej formy wypowiedzi. 

39. Przedstaw motyw kariery w wybranych utworach literackich i filmowych. 

38. Teatr i dramat od starozvtnosci do wspolczesnosci. Om6w problem, zwracajqc uwage na 
najwainiejsze przemiany w zakresie formy, funkcji, problematyki. 

37. Komizm jako kategoria estetyczna i sposob opisania swiata. Om6w sposoby jego 

funkcjonowania w tworczosci wybranego reiysera filmowego. 



26. Jezvkowe srodki perswazji i ich funkcje w reklamie. Zanalizuj wybrane przyktady prasy ,radia 
lub telewizji. / 

25. Zawltosci polskiej ortografii i interpunkcji. Dokonaj analizy zasad i wskaz problemy 
wsp6tczesnego jezvka pisanego na podstawie wybranych przyktad6w. 

24. Jezvk wsp6tczesnej publicystyki. Zbadaj zjawiska nlepoprawnosci jezvkowej na przyktadach 
tekst6w prasowych i medialnych. 

23. Jak.rozwija si~ wsp6tczesna frazeologia? Dokonaj analizy zwlazkow frazeologicznych we 
wsp6tczesnej polszczvznie. Om6w ich budowe, rodzaje, znaczenie i funkcje. 

22. Jezvkowe zrodla komizmu we wsp6tczesnym kabarecie i komedii filmowej. Dokonaj analizy 
zgromadzonego materiatu. 

21. Klasyfikacja najczescie] popetnianych bledow [ezvkowvch. Dokonaj prezentacji, na podstawie 
zgromadzonych przyktad6w wsp6tczesnej polszczyzny. 

20. Neologizmy i ich funkcje - om6w zjawisko odwotujqc sie do wybranych przyktad6w z jezvka 
m6wionego. 

19. Dziennik, parnietnik czy blog - jako formy wypowiedzi osobistej i literackiej. Dokonaj analizy 
stylu i [ezvka wybranego utworu. 

18. Jezvk i sty! tw6rc6w barokowych. Na podstawie wybranych tekst6w lirycznych, epickich i 
epistolarnych om6w ich budowe i funkcje. 

17. Reklama jako srodek perswazji. Om6w funkcjonowanie impresywnej funkcji jezvka w 
tekstach reklamowych, analizujqc celowo zgromadzony materiat. 

16. Nazwy miejscowe w twoim regionie ( np. nazwy miejscowoSci, ulic ... ). Om6w ich etvmologie 
na podstawie zgromadzonych przyktad6w. 

15. Om6w specvfike jezvka utwor6w science - fiction i fantasy na przyktadach wybranych 
utwor6w polskich tw6rc6w tych gatunk6w. 

14. Wsp6tczesne formy komunikacji ( mail, sms). Dokonaj analizy jezvkowej i stylistycznej 
zgromadzonego materiatu [ezvkowego. 

13. Jezvk Twoich rowiesnikow. Scharakteryzuj, analizujqc zgromadzony materiat jezvkowv. 

12. Czy scenariusz gry RPG moina potraktowac jako odrebnv gatunek literacki? Rozwai problem, 
analizujqc wybrany przyktad. Odwotaj si~ do teorii gatunku literackiego. 

11. Scharakteryzuj i skomentuj nowornowe i jezvk propagandy. Dokonaj analizy zgromadzonego 
materiatu [ezvkowego. 

10. Jezvk reklam telewizyjnych i ogloszeri prasowych. Dokonaj analizy na stosownie wybranym 
materiale. 
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