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Literatura współczesna

1. Dokonaj ogólnej charakterystyki literatury współczesnej   
– przedstawiciele, tematy, gatunki.

2. Dokonaj periodyzacji literatury współczesnej. Określ i uzasadnij 
zastosowane kryterium podziału.

3. Różne spojrzenia na Holokaust w kulturze  powojennej. Realizując temat, 
odwołaj się do wybranych tekstów kultury.

4.  Przedstaw  i, odwołując się do wybranych utworów, scharakteryzuj 
twórczość najwybitniejszych poetów współczesnych.

5.  Odwołując się do odpowiednich fragmentów Dżumy A. Camusa, 
zinterpretuj tę powieść jako utwór paraboliczny.

6.  Zaprezentuj i oceń postawy wobec zła bohaterów Dżumy A. Camusa.
7.  Utracone ojczyzny w literaturze emigracyjnej i krajowej XX wieku. 

Omawiając zagadnienie, odwołaj się do wybranych tekstów.
8.  Analizując wybrane teksty kultury, omów wpływ socrealizmu na sztukę 

polską.
9.  Odwołując się do wybranych tekstów, omów stosunek poetów       

do komunizmu.
10. Analizując odpowiednie teksty, przedstaw twórczość wybranego 

współczesnego poety.
11. Jakie są najważniejsze cechy liryki współczesnej? Odpowiedz na pytanie 

na podstawie wybranych utworów.
12. Odwołując się do tekstu, omów sposób ukazania i funkcje buntu 

pokoleniowego w Tangu S. Mrożka.
13. Przedstaw drogę życiową Artura, bohatera Tanga S. Mrożka i dokonaj 

oceny jego wyborów życiowych.
14. Obraz pokolenia rodziców i dziadków w Tangu S. Mrożka. Określ jego 

funkcje.
15. Groteska jako popularny sposób opisywania świata. Omów jej funkcje             

w wybranych utworach literatury współczesnej.
16. Na podstawie wybranych tekstów scharakteryzuj twórczość Tadeusza 

Różewicza.
17. Na podstawie wybranych tekstów scharakteryzuj twórczość Czesława 

Miłosza.
18. Na podstawie wybranych tekstów scharakteryzuj twórczość Zbigniewa 

Herberta.
19. Na podstawie wybranych tekstów scharakteryzuj twórczość Wisławy 

Szymborskiej.



20. Na podstawie wybranych tekstów scharakteryzuj twórczość ks. Jana 
Twardowskiego.

21. Na podstawie wybranych tekstów scharakteryzuj twórczość poetów 
polskich  po 1989 roku.

22. Zaprezentuj najważniejsze, według Ciebie, dzieło literatury 
współczesnej. Uzasadnij wybór, odwołując się do tekstu.

23. Który z utworów literatury współczesnej dostarczył  Ci najwięcej przeżyć 
i pobudził  do myślenia? Omów go i uzasadnij swój wybór.

24. Teksty, które zasługują na miano arcydzieł. Dokonaj analizy wybranych 
tekstów literatury współczesnej i uzasadnij swój wybór.


