
 

 

ARCHIWUM TEMATÓW OLiJP 1971 - 2012 

 

 

I Olimpiada - 1971 
II Olimpiada - 1972 

III Olimpiada - 1973 
IV Olimpiada - 1974 
V Olimpiada - 1975 
VI Olimpiada - 1976 
VII Olimpiada - 1977 

VIII Olimpiada - 1978 

IX Olimpiada - 1979 

X Olimpiada - 1980 
XI Olimpiada - 1981 
XII Olimpiada - 1982 
XIII Olimpiada - 1983 
XIV Olimpiada - 1984 

XV Olimpiada - 1985 
XVI Olimpiada - 1986 

XVII Olimpiada - 1987 
XVIII Olimpiada - 1988 
XIX Olimpiada - 1989 
XX Olimpiada - 1990 
XXI Olimpiada - 1991 

XXII Olimpiada - 1992 

XXIII Olimpiada - 1993 

XXIV Olimpiada - 1994 
XXV Olimpiada - 1995 
XXVI Olimpiada - 1996 
XXVII Olimpiada - 1997 
XXVIII Olimpiada - 1998 

XXIX Olimpiada - 1999 
XXX Olimpiada - 2000 

XXXI Olimpiada - 2001 
XXXII Olimpiada - 2002 
XXXIII Olimpiada - 2003 
XXXIV Olimpiada - 2004 
XXXV Olimpiada - 2005 

XXXVI Olimpiada - 2006 

XXXVII Olimpiada - 2007 

XXXVIII Olimpiada- 2008 
XXXIX Olimpiada – 2009 
XL Olimpiada - 2010 
XLI Olimpiada – 2011 
XLII Olimpiada – 2012 

 

 

 

I Olimpiada - 1971 

 

Zawody okręgowe 

liczba uczestników: 860 

 

TEMATY ROZPRAWEK: 

1. Przemiany w koncepcji bohatera powieściowego od pozytywizmu do literatury 

współczesnej 

2. Tradycje historyczne i współczesność w Weselu Stanisława Wyspiańskiego 

3. Śpiew z pożogi – tytuł zbioru poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego jako metafora 

losów historycznych i literatury jego pokolenia 

 

Zawody ogólnopolskie 

liczba uczestników: 63 

 

TEMATY ROZPRAWEK: 

1. Miejsce tradycji romantycznej w polskiej literaturze XX wieku – nawiązania i 

polemiki 

2. Co sądzisz o wypowiedzi Mieczysława Jastruna: 



 

 

„Sztuka musi godzić ustawicznie sprzeczne żywioły: bunt przeciw zastanym formom 

z pewną tolerancją dla przeszłości” 

3. „Język” literatury a „język” filmu – określ na przykładach środków artystycznych tych 

dwóch dziedzin sztuki 

Lub 

Analiza wybranego utworu: 

1. Juliusz Słowacki, Bo to jest wieszcza najjaśniejsza chwała 

2. Cyprian Kamil Norwid, Omyłka 

3. Tadeusz Różewicz, Kto jest poetą 

 

 

II Olimpiada - 1972 

 

Zawody okręgowe 

 

liczba uczestników: 769 

 

TEMATY ROZPRAWEK: 

1. Co zawdzięczam lekturze nowel Henryka Sienkiewicza i Bolesława Prusa? 

2. Bohaterowie literatury współczesnej polskiej i obcej w poszukiwaniu istotnych 

wartości i sensu życia (na wybranych przykładach) 

3. Jakie refleksje budzi w tobie strofa z wiersza Władysława Broniewskiego: 

Człowiek jest dobry, mądry, spokojny, 

pola chce orać piękne i żyzne, 

głodu, powietrza, ognia i wojny 

nie chce i w siebie wierzy: w Ojczyznę. 

   (Grób Tamerlana) 

 

Zawody ogólnopolskie 

 

liczba uczestników: 81 

 

TEMATY ROZPRAWEK: 

1. Dokonaj interpretacji wypowiedzi Jerzego Andrzejewskiego: 



 

 

„Pisarz stwarza wizję życia, czytelnik może ją przyjąć lub odrzucić, pokochać lub 

znienawidzić, jedna obojętność niesie książce śmierć” 

2. Które powieści lat międzywojennych należałoby wznawiać ze względu na ich treść i 

walory artystyczne? Uzasadnij swój wybór. 

3. Polska liryka współczesna wobec tradycji literackich. 

Lub 

Analiza wybranego utworu: 

1. Wiktor Gomulicki, Ex libris  

2. Władysław Broniewski, Moja biblioteka 

3. Jarosław Iwaszkiewicz, Do czytelnika 

4. Zbigniew Herbert, Poległym poetom 

 

 

III Olimpiada - 1973 

 

Zawody okręgowe 

 

liczba uczestników: 891 

 

TEMATY ROZPRAWEK: 

1. Co łączy i co różni bohaterów twórczości Mickiewicza, Słowackiego i Krasińskiego? 

2. Który ze znanych Ci pisarzy najlepiej realizuje Twój ideał twórcy? 

3. Jakie filmu współczesne cenisz najwyżej? Uzasadnij swój wybór na przykładach. 

 

Zawody ogólnopolskie 

liczba uczestników: 101 

 

TEMATY ROZPRAWEK: 

1. Literacki wyraz buntowniczej postawy młodych w różnych epokach kultury polskiej. 

2. Dzieło literackie jako sposób przekazywania wiedzy o psychice człowieka. 

3. Jak rozumiesz słowa Juliana Przybosia, że „ nowoczesna poezja to wynalazcze 

laboratorium coraz sprawniejszych sposobów ekspresji językowej?.  

Lub 

Analiza wybranego utworu: 

1. Adam Mickiewicz, Te rozkwitłe świeżo drzewa 



 

 

2. Kazimierz Wierzyński, Ojczyzna chochołów 

3. Stanisław Grochowiak, Kanon 

 

 

IV Olimpiada - 1974 

 

Zawody okręgowe 

liczba uczestników: 1023 

 

TEMATY ROZPRAWEK: 

1. Uzasadnij historyczne znaczenie twórczości poetyckiej Jana Kochanowskiego, wskaż 

podstawy trwałości jego dorobku w literaturze narodowej. 

2. W jakich dziełach literatury współczesnej i dawnej odnajdujesz własne problemy i 

pytania? 

3. Jakie indywidualności twórcze wśród poetów, prozaików i dramaturgów z okresu 

Polskiej Rzeczpospolitej :udowej i lat okupacji uważasz za najwybitniejsze? 

Uzasadnij swój pogląd. (Można wybrać kilku lub jednego autora) 

 

Zawody ogólnopolskie 

liczba uczestników: 101 

 

TEMATY ROZPRAWEK: 

1. Sytuacje i konflikty tragiczne w literaturze dawnej i współczesnej. 

2. Sprawy polskie w prozie XXX-lecia. Wskazówka: Sproblematyzować na wybranych 

przykładach. 

 

Lub interpretacja porównawcza wybranego zestawu utworów: 

 

1. Zbigniew Herbert, Pieśń o bębnie 

Cyprian Kamil Norwid, Bema pamięci żałobny – rapsod 

2. Bolesław Leśmian, W polu 

Jan Andrzej Morsztyn, Przechadzka 

 

 



 

 

V Olimpiada - 1975 

 

 Zawody okręgowe 

liczba uczestników: 1028 

 

TEMATY ROZPRAWEK: 

1. Komedia w literaturze polskiej. Największe osiągnięcia i pełnione funkcje. 

2. Jakie utwory we współczesnej prozie narracyjnej uważasz za najbardziej interesujące. 

Uzasadnij swój wybór. Scharakteryzuj problematykę i poetykę utworów. 

3. Wybitne pisarki polskie XX wieku (proza, poezja, dramat). Scharakteryzuj twórczość 

jednej z nich na wybranych przykładach. 

 

Zawody ogólnopolskie 

liczba uczestników: 106 

 

TEMATY ROZPRAWEK: 

1. Bohater tragiczny w literaturze antycznej, romantycznej i współczesnej. 

2. Trzy spojrzenia na historię: Trylogia – Popioły – Kordian i cham. 

 

Lub interpretacja porównawcza wybranego zestawu utworów: 

 

1. Adam Mickiewicz, Gdy tu mój trup... 

Kazimierz Wierzyński, Ktokolwiek jesteś bez ojczyzny 

2. Jan Kochanowski, Pieśń XXIV Ksiąg wtórych – „Niezwykłym i nie lada piórem...” 

Adam Mickiewicz, Wizyta pana Franciszka Grzymały 

 

 

VI Olimpiada - 1976 

 

 Zawody okręgowe 

liczba uczestników: 1100 

 

TEMATY ROZPRAWEK: 

1. Renesans i barok – dwie wizje świata i dwie poetyki. Scharakteryzuj na przykładach 

wybranych z twórczości znanych Ci pisarzy. 

2. Kmicic, Wokulski, Judym – trzy koncepcje bohatera w literaturze polskiej. 



 

 

3. Bohater literatury romantycznej i współczesnej – analogie i różnice w postawie wobec 

świata. 

 

Zawody ogólnopolskie 

liczba uczestników: 92 

 

TEMATY ROZPRAWEK: 

1. Zadania i szanse literatury; jak pojmują je twórcy różnych epok. 

2. Porównaj budowę wybranego utworu narracyjnego, który uważasz za nowoczesny, z 

budową dowolnej powieści, która uważasz za tradycyjną. Zestawienia mogą 

obejmować utwory z literatury polskiej i obcej. 

Lub 

Interpretacja porównawcza wybranego zestawu utworów: 

1. Cyprian Kamil Norwid, XCIV. Ostatni despotyzm 

Ernest Bryll *** ( inc. „Wietnam troszeczkę passé...”) 

2. Józef Czechowicz, Śnica i śniegowica 

Julian Tuwim, Zadymka 

 

 

VII Olimpiada - 1977 

 

 Zawody okręgowe 

liczba uczestników: 1133 

 

TEMATY ROZPRAWEK: 

1. Dwa rodzaje prozy młodopolskiej: Reymont i Żeromski. 

2. Miłość w literaturze polskiej jako przeżycie osobiste lub uwikłane w sprawy ogółu. 

3. Powieść historyczna i powieść fantastyczno-naukowa – dwie drogi ucieczki od 

współczesności czy dwa sposoby wypowiedzenia się o niej. 

 

 Zawody ogólnopolskie 

liczba uczestników: 89 

 

TEMATY ROZPRAWEK: 

1. Dwie wizje życia w literaturze polskiej: człowiek w świecie przyrody i człowiek w 

świecie cywilizacji. 



 

 

2. Kicz i arcydzieło – wyjaśnij na wybranych przykładach mechanizm żywotności i 

funkcjonowania w kulturze literackiej utworów o różnej wartości artystycznej. 

Lub 

Interpretacja porównawcza wybranego zestawu utworów: 

1. Julian Przyboś, Jesień 

Tadeusz Różewicz, W teatrze cieni 

2. Adam Naruszewicz, Balon 

Zbigniew Herbert, Naprzód pies 

 

 

VIII Olimpiada - 1978 

 

 Zawody okręgowe 

liczba uczestników: 1109 

 

TEMATY ROZPRAWEK: 

1. Rola parodii i groteski w literaturze dawniejszej i współczesnej. Scharakteryzuj ich 

funkcje w wybranych utworach należących do różnych gatunków literackich. 

2. Przedstaw i porównaj obrazy wybranej epoki historycznej ukazane w dzienniku, 

pamiętniku i utworach literackich. 

3. W jakich filmach o naszej współczesności odnajdziesz istotne problemy i pytania? 

 

 Zawody ogólnopolskie 

liczba uczestników: 88 

 

TEMATY ROZPRAWEK: 

1. Jednostka i zbiorowość w literaturze romantyzmu i pozytywizmu. 

2. Codzienność i sytuacje próby w literaturze o wojnie i okupacji. 

Lub 

Interpretacja porównawcza wybranego zestawu utworów: 

1. Julian Słowacki, Los mię już żaden nie może zatrwożyć 

Tadeusz Gajcy, Przed odejściem 

2. Krzysztof Kamil Baczyński, Spojrzenie 

Wisława Szymborska, Fotografia tłumu 

 



 

 

 

IX Olimpiada - 1979 

 

 Zawody okręgowe 

liczba uczestników: 1071 

 

TEMATY ROZPRAWEK: 

(Ze względu na złe warunki atmosferyczne zaszła konieczność przeprowadzenia zawodów w 

dwóch terminach, stąd dwa warianty zestawu tematów). 

 

Wariant I: 

1. Literatura polska XX wieku wobec idei niepodległości. 

2. Poezja jako głos jednostki i głos zbiorowości (na wybranych przykładach). 

3. Jakie wartości dostrzegasz w literaturze średniowiecza, renesansu i baroku? 

 

Wariant II: 

1. Żywotność tradycji romantycznych jako wzorca lub przedmiotu polemiki w literaturze 

następnych epok (na wybranych przykładach). 

2. Moja antologia poezji współczesnej. Projekt i uzasadnienie wyboru. 

3. Literatura renesansu i oświecenia w doświadczeniach współczesnego człowieka. 

 

 Zawody ogólnopolskie 

liczba uczestników: 89 

 

TEMATY ROZPRAWEK: 

1. Podróż jako przygoda i doświadczenie, motywy wędrówki i sposoby ich ujęcia w 

wybranych utworach literackich. 

2. Dokumentaryzm i paraboliczność – dwa sposoby przedstawienia świata w literaturze 

współczesnej. 

Lub 

Interpretacja porównawcza wybranego zestawu utworów: 

1. Julian Tuwim, Meble 

Miron Białoszewski, Podłogo, błogosław! 

2. Julian Przyboś, Noc powrotna 

Jarosław Iwaszkiewicz, Stary poeta I 



 

 

 

 

X Olimpiada - 1980 

 

 Zawody okręgowe 

liczba uczestników: 1087 

 

TEMATY ROZPRAWEK: 

1. Tradycje czarnoleskie w poezji polskiej. 

2. Codzienność i niezwykłość w literaturze współczesnej. 

3. Wolność a konieczność – dylemat polskiego bohatera rozmntyzcnego. 

 

 Zawody ogólnopolskie 

liczba uczestników: 5 

 

TEMATY ROZPRAWEK: 

1. Sposoby widzenia przeszłości w prozie literackiej dawnej i współczesnej na 

przykładach wybranych utworów. 

2. „Polaków portret własny” w literaturze współczesnej. 

Lub 

Interpretacja porównawcza wybranego zestawu utworów: 

1. Jan Andrzej Morsztyn, Odjazd 

Bolesław Leśmian, Odjazd 

2. Cyprian Kamil Norwid, Ogólniki 

Wiesława Szymborska, Radość pisania 

 

 

XI Olimpiada - 1981 

 

 Zawody okręgowe 

liczba uczestników: 984 

 

TEMATY ROZPRAWEK: 

1. Laureaci Nagrody Nobla w literaturze. Scharakteryzuj twórczość najbliższego Ci 

spośród nich. 



 

 

2. Jakie tematy, jakie wzorce osobowe i jakie gatunki mają dziś w piśmiennictwie 

polskim największą szansę rozkwitu? 

3. Reportaż: dokument czy utwór literacki? Uzasadnij swoje stanowisko. 

 

 Zawody ogólnopolskie 

liczba uczestników: 78 

 

TEMATY ROZPRAWEK: 

1. Ton obywatelski i ton intymny w literaturze romantycznej. 

2. Życie społeczne w polskiej literaturze powojennej: ujęcia realistyczne, idealizujące, 

szydercze. 

Lub 

Interpretacja porównawcza wybranego zestawu utworów: 

1. Leopold Staff, Przebudzenie 

Stanisław Barańczak, Spójrzmy prawdzie w oczy 

2. Adam Ważyk, Czas bez proroków 

Czesław Miłosz, Piosenka o końcu świata 

 

 

XII Olimpiada - 1982 

 

 Zawody okręgowe 

liczba uczestników: 567 

 

TEMATY ROZPRAWEK: 

1. Jakie postaci w literaturze polskiej i obcej są Ci najbliższe bądź najbardziej dla Ciebie 

interesujące? Uzasadnij swój wybór. 

2. Jak literatura polska podejmowała zadania naprawy Rzeczpospolitej? Porównaj te 

dążenia na przykładzie utworów z dwu wybranych epok. 

3. Służebność czy wolność sztuki – od modernizmu po współczesność. Uzasadnij swój 

pogląd na podstawie wybranych utworów. 

 

 Zawody ogólnopolskie 

liczba uczestników: 80 

 

TEMATY ROZPRAWEK: 



 

 

1. Jak w twórczości literackiej i filmowej ostatnich lat wyraziły się nadzieje i 

rozczarowania polskiego społeczeństwa? 

2. Style poezji współczesnej. Scharakteryzuj wybrane zjawiska. 

Lub 

Interpretacja porównawcza wybranego zestawu utworów: 

1. Kazimierz Wierzyński, Biały dzień 

Jan Kochanowski, Pieśń IX Ksiąg wtórych – „Nie porzucaj nadzieje...” 

2. Anna Kamieńska *** (inc. „Nie wiem, czy starczy nam milczenia”) 

Juliusz Słowacki, Bo to jest wieszcza najjaśniejsza chwała... 

 

 

XIII Olimpiada - 1983 

 

 Zawody okręgowe 

liczba uczestników: 922 

 

TEMATY ROZPRAWEK: 

1. Pan Tadeusz i Lalka – na czym polega szczególne znaczenie tych utworów w 

literaturze polskiej? 

2. Twórczość Stanisława Wyspiańskiego – nowatorstwo i związek z tradycją. 

3. Konflikt racji osobistych i społecznych w sumieniu bohatera literackiego na 

przykładzie wybranych utworów. 

 

 Zawody ogólnopolskie 

liczba uczestników: 79 

 

TEMATY ROZPRAWEK: 

1. Rola literatury w kształtowaniu i burzeniu mitów narodowych. 

2. Co decyduje o popularności dzieła literackiego? Uzasadnij swój sąd na wybranych 

przykładach. 

Lub 

Interpretacja porównawcza wybranego zestawu utworów: 

1. Cyprian Kamil Norwid, Cacka 

Mieczysław Jastrun, Rozmowa z pisarzem 

2. Stanisław Grochowisk, Mamy tych braci 



 

 

Urszula Kozioł, Larum 

 

 

XIV Olimpiada - 1984 

 

 Zawody okręgowe 

liczba uczestników: 909 

 

TEMATY ROZPRAWEK: 

1. Konrad i ksiądz Piotr – dramat postaw i racji. 

2. Lalka i Przedwiośnie – dwa świadectwa doświadczeń społecznych, dwie koncepcje 

powieści. 

3. Proza polska okresu międzywojennego – główne zjawiska i tendencje rozwojowe; jej 

atrakcyjność dla czytelnika współczesnego. 

4. Interpretacja wiersza: Jan Kochanowski, Pieśń IX. 

5. Interpretacja wiersza: Zbigniew Herbert, Zasypiamy na słowach... 

 

 Zawody ogólnopolskie 

liczba uczestników: 112 

 

TEMATY ROZPRAWEK: 

1. „Rzecz czarnoleska” – motywy i tradycje Kochanowskiego w poezji polskiej. 

2. Jak rozumiesz opinię Czesława Miłosza: „Nie, prawdy o naszej epoce nie przekaże 

żadna epopeja, żadna Wojna i pokój, żadna socjologiczna analiza. Błyski, urywane 

słowa, krótkie sentencje – to najwyżej”. 

Lub 

Interpretacja porównawcza wybranego zestawu utworów: 

1. Jan Kochanowski, Do gór i lasów 

Adam Mickiewicz, Polały się łzy 

2. Adam Ważyk, Pożegnanie Inkipo 

Czesław Miłosz, Nigdy od ciebie, miasto 

 

 

XV Olimpiada - 1985 

 



 

 

 Zawody okręgowe 

liczba uczestników: 968 

 

TEMATY ROZPRAWEK: 

1. Harmonia i niepokój w twórczości Jana Kochanowskiego. 

2. Mickiewicz i Słowacki – dwie koncepcje twórczości romantycznej. 

3. Wielkie indywidualności polskiego dramatu w XX wieku. 

4. Interpretacja wiersza: Mikołaj Sęp Szarzyński, O nietrwałej miłości rzeczy świata 

tego. 

5. Interpretacja wiersza: Kazimiera Iłłakowiczówna, Powrót  

 

 Zawody ogólnopolskie 

liczba uczestników: 93 

 

TEMATY ROZPRAWEK: 

1. Formy i funkcje poezji obywatelskiej w literaturze oświecenia i romantyzmu – próba 

analizy porównawczej. 

2. Codzienność i prywatność jako tematy literackie. Rozwiń to zagadnienie na 

przykładzie wybranych utworów. 

Lub 

Interpretacja porównawcza wybranego zestawu utworów: 

1. Kasper Miaskowski, Na śklenicę malowaną 

Miron Białoszewski, Szare eminencje zachwytu 

2. Cyprian Kamil Norwid, Cenzor-krytyk 

Mieczysław Jastrun, Audiencja 

 

 

XVI Olimpiada - 1986 

 

 Zawody okręgowe 

liczba uczestników: 990 

 

TEMATY ROZPRAWEK: 

1. „Albowiem w każdej rzeczy trzeba czasu i miary zawżdy używać”. Czy myśl 

wyrażona przez Mikołaja Reja może być traktowana jako renesansowa recepta na 

życie? 



 

 

2. „Prawem zasadniczym romantyzmu polskiego jest ocalenie narodu polskiego, 

któremu nic prócz słowa nie pozostało, w słowie i przez słowa… słowo bowiem jeżeli 

naprawdę jest słowem – ciałem się stanie. To jest wspólna romantyzmu naszego 

wiara”. Co sądzisz o myśli Stanisława Brzozowskiego określającej rolę literatury 

romantycznej? 

3. Obrazy kraju lat dziecinnych w piśmiennictwie polskim różnych epok. 

4. Interpretacja wiersza Jerzego Liberta Jurgowska karczma. 

5. Interpretacja wiersza Andrzeja Bursy Pedagogika. 

 

 Zawody ogólnopolskie 

liczba uczestników: 127 

 

TEMATY ROZPRAWEK: 

1. Kryzys tożsamości w duchowej biografii postaci w powieści i dramacie 

współczesnym. 

2. Kmicic, Wokulski, Judym – czy tylko postacie literackie? 

3. Scence-fiction – fikcja czy diagnoza? 

Lub 

Interpretacja porównawcza wybranego zestawu utworów: 

1. Mikołaj Sęp-Szarzyński, Epitafium Rzymowi 

Cyprian Kamil Norwid, Przeszłość 

2. Jan Andrzej Morsztyn, Nieustawiczna 

Wisława Szymborska, Portret kobiecy 

 

 

XVII Olimpiada - 1987 

 

 Zawody okręgowe 

liczba uczestników: 1185 

 

TEMATY ROZPRAWEK: 

1. Bohater z książką w ręku, czyli o znaczenie lektur w świecie postaci literackich. 

2. „Posiadać duszę i na nią nie zważać – jest najpokraczniejszą ze wszystkich 

pokraczności duszy”/ Edward Stachura, Oto. Nadwrażliwi w literaturze polskiej. 

3. Postać literacka w powieści klasycznego realizmu. Próba analizy porównawczej. 



 

 

4. Interpretacje wiersza Cypriana Kamila Norwida Moja ojczyzna. 

5. Interpretacja wiersza Bolesława Leśmiana Szewczyk. 

 

 Zawody ogólnopolskie 

liczba uczestników: 74 

 

TEMATY ROZPRAWEK: 

1. Dokument i fikcja – ich rola w prozie współczesnej. Analiza wybranych przykładów. 

2. Sarmatyzmu „życie po życiu”; tradycja szlachecka w literaturze porozbiorowej i 

współczesnej. 

3. Rzeczpospolita wielu narodów w świadectwach literatury polskiej. 

Lub: 

Interpretacja porównawcza wybranego zestawu utworów: 

1. Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Koniec wieku XIX 

Wisława Szymborska, Schyłek wieku 

2. Kazimierz Wierzyński, Po co piszę 

Stanisław Grochowiak, Ars poetica 

 

XVIII Olimpiada - 1988 

 

 Zawody okręgowe 

liczba uczestników: 1294 

 

TEMATY ROZPRAWEK: 

1. Powinowactwa z wyboru: do jakich tradycji literackich sięga poezja polska lat 1918 – 

1986? Opisz zjawisko na wybranych przykładach. 

2. Diagnoza, morał i żart w literaturze oświecenia. 

3. Losy i perypetie miłości z różnych epok: analogie i kontrasty. 

4. Interpretacja wiersza Adama Ważyka Gdzie sosna wielka… 

5. interpretacja wiersza Tadeusza Owaka Psalm o powrocie. 

 

 Zawody ogólnopolskie 

liczba uczestników: 90 

 

TEMATY ROZPRAWEK: 



 

 

1. Rozważ racje dwóch określeń Pana Tadeusza: „historia szlachecka, czyli baśń (Julian 

Przyboś), „pieśń o błogosławieństwie ziemi” (Czesław Miłosz). 

2. Kultura śmiechu: odmiany literatury żartobliwej w tradycji polskiej i obcej – na 

wybranych przykładach. 

3. Głosy odchodzących kultur w literaturze współczesnej polskiej i obcej na wybranych 

przykładach. 

Lub 

Interpretacja porównawcza wybranego zestawu utworów: 

1. Adam Mickiewicz, Nad wodą wielką i czystą 

Aleksander Wat, Sen 

2. Leopold Staff, Mitologia 

Krzysztof Kamil Baczyński, Kolęda 

 

 

XIX Olimpiada - 1989 

 

 Zawody okręgowe 

liczba uczestników: 1337 

 

TEMATY ROZPRAWEK: 

1. Człowiek wobec Boga, życia i śmierci w literaturze średniowiecza, renesansu i 

baroku. 

2. Jakie problemy społeczne, moralne i artystyczne literatury polskiej II połowy XIX 

wieku zachowały aktualność w świecie współczesnym? 

3. Świat wsi – przemiany i jego obraz w liryce XX wieku. 

4. Interpretacja wiersza Zbigniewa Herberta Głos wewnętrzny. 

5. interpretacja wiersza Jana Lechonia Sejm. 

 

 Zawody ogólnopolskie 

liczba uczestników: 111 

 

TEMATY ROZPRAWEK: 

1. Konwencja i prywatność w literaturze polskiej od średniowiecza do oświecenia. 

2. Literatura polska XIX i XX wieku w poszukiwaniu dróg do niepodległości (wybrane 

przykłady) 



 

 

3. Pisarze polscy na obczyźnie: ich rola w literaturze XIX i XX wieku. 

Lub: 

Interpretacja porównawcza wybranego zestawu utworów: 

1. Cyprian Kamil Norwid, Syberie 

Czesław Miłosz, Rok 1945 

2. Mikołaj Sęp-Szarzyński, O nietrwałej miłości rzeczy świata tego 

Miron Białoszewski, Tęsknota 

 

 

XX Olimpiada - 1990 

 

 zawody okręgowe: 

liczba uczestników: 1645 

 

TEMATY ROZPRAWEK: 

1. „Poezja każdego języka jest jednym gospodarstwem, w którym spadkobiercy 

uprawiają grunt uprawiany przez ich ojców”. Rozwiń i skomentuj zdanie Czesława 

Miłosza z wykładu wygłoszonego 2 X 1989 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim. 

2. Bohater – ideał oraz bohater – problem w literaturze. Rozwiń to zagadnienie na 

przykładzie pisarstwa jednej lub różnych epok. 

3. „Swój” i „obcy” w literaturze polskiej od XVIII wieku do współczesności (na 

wybranych przykładach). 

4. Interpretacja wiersza Antoniego Słomińskiego Lamus 

5. Interpretacja wiersza Adama Mickiewicza Gdy tu mój trup 1839 - 1840 

 

 Zawody ogólnopolskie 

liczba uczestników: 103 

 

TEMATY ROZPRAWEK: 

1. Kartki z podróży. Literatura polska wobec różnorodnych doświadczeń 

cywilizacyjnych i kulturowych. 

2. Kapłan i błazen: głos patetyczny i głos prześmiewczy w poezji polskiej. 

3. Trudne dojrzewanie w literaturze i filmie kilkunastu ostatnich lat. 

Lub: 

Interpretacja porównawcza wybranego zestawu utworów: 



 

 

1. Zbigniew Herbert, Mona Lisa 

Janusz Pasierb, Galerie 

2. Bolesław Leśmian, W chmur odbiciu 

Leopold Staff, Wysokie drzewa  

 

Grupa wileńska:  

1. „Miasto bez imienia”. Wilno w powojennej literaturze polskiej. 

2. Mit, baśń legenda w utworach literackich. 

3. Wokulski i Judym – dwaj „bezdomni” naszej literatury. 

4. Interpretacja wiersza Czesława Miłosza Ale książki. 

5. Interpretacja wiersza Adama Mickiewicza Do Niemna. 

6. Interpretacja wiersza Wisławy Szymborskiej Jarmark cudów.   

 

 

XXI Olimpiada - 1991 

 

 Zawody okręgowe 

liczba uczestników: 1535 

 

TEMATY ROZPRAWEK: 

1. Liryka moralistyczna i ironia w pisarstwie polskiego renesansu, baroku i oświecenia. 

2. Na pograniczu literatury i prywatności; pamiętnik i dziennik pisarza. 

3. Które dziewiętnastowieczne utwory literatury powszechnej uznajesz za szczególnie 

ważne dla jej późniejszego rozwoju? 

4. Interpretacja wiersza Ewy Lipskiej Stół rodzinny. 

5. Interpretacja wiersza Zbigniewa Morsztyna Jednemu myśli rozerwanych. 

 

 Zawody ogólnopolskie 

liczba uczestników: 138 

 

TEMATY ROZPRAWEK: 

1. „Pogoda ziemi naszej niechaj będzie z tobą” – motywy przyrody i przedmioty 

codzienne w literaturze różnych epok. 

2. „Zawód reporter” – rola reportażu w twórczości literackiej różnych epok. 

3. Tułactwo i zadomowienie w twórczości pisarzy różnych epok. 



 

 

Lub 

interpretacja porównawcza wybranego zestawu utworów: 

1. Tłumaczenie Psalmu 42 Jana Kochanowskiego Kochanowskiego, Czesława Miłosza. 

2. Jan Andrzej Morsztyn, Na sen 

Julian Przyboś, Daleka, co noc bliższa 

 

 

XXII Olimpiada - 1992 

 

 Zawody okręgowe 

liczba uczestników: 1477 

 

TEMATY ROZPRAWEK:  

1. Jak rozumiesz pojęcia: utwór klasyczny, utwór współczesny, literatura masowa. 

2. Polaków portret własny w literaturze baroku i oświecenia. 

3. Przedwiośnie Stefana Żeromskiego czytane dzisiaj. Czy Cezary Baryka mógłby być 

naszym współczesnym? 

4. Interpretacja wiersza Kazimiery Iłłakowiczówny, Licho. 

5. Interpretacja wiersza Marii Konopnickiej I groby umrzeć mogą.  

 

TEMATY DLA SPECJALIZACJI TEATROLOGICZNEJ: 

1. Polski dramat romantyczny wobec wymogów sceniczności. Przedstaw swoją opinię o 

możliwościach jego teatralizacji. 

2. Literackość a teatralność dramatu. Omów to zagadnienie na przykładzie jednego z 

wybranych utworów dramatycznych (Balladyny, Wesela, Kartoteki lub innych). 

3. Przedstaw zmiany konwencji teatralnych na podstawie Odprawy posłów greckich, 

Nocy listopadowej i Operetki lub Moralności pani Dulskiej, Tanga i W małym 

dworku. 

4. Bohater dramatu a postać sceniczna. Na wybranym przykładzie przedstaw możliwości 

i sposoby konkretyzacji postaci literackiej w przedstawieniu teatralnym.  

 

 Zawody ogólnopolskie 

liczba uczestników: 177 

 

TEMATY ROZPRAWEK: 



 

 

1. Wielcy twórcy literatury staropolskiej a konwencje artystyczne ich epok. 

2. Powieść – mój intymny „podręcznik psychologii”. 

3. „Oto jest romans życia nie skłamany w niczem...”. Czy do zrozumienia utworu 

potrzebna jest znajomość biografii pisarza? Uzasadnij swoje stanowisko na podstawie 

wybranych przykładów. 

Lub: 

Interpretacja porównawcza wybranego zestawu utworów: 

1. Opowiadanie Marii Konopnickiej, Odjazd 

Tadeusz Różewicz, Kasztan 

2. Teofil Lenartowicz, Dumka wygnańca 

Józef Czechowicz, Jeszcze pejzaż 

3. Konstanty Ildefons Gałczyński, Pieśń o żołnierzach z Westerplatte 

Władysław Broniewski, Żołnierz polski 

 

Temat dla specjalizacji teatrologicznej: 

1. Co różnie teatr alternatywny od teatru tradycyjnego? Odwołaj się do wybranych 

przykładów. 

2. Na wybranym przykładzie adaptacji utworu literackiego przedstaw swoistość teatru 

telewizji. 

3. Teatr warszawski a teatr krakowski na przełomie XIX i XX wieku. 

4. Mazepa w Teatrze Ateneum – aktorskie wcielenie bohatera romantycznego. 

 

 

XXIII Olimpiada - 1993 

 

 Zawody okręgowe 

liczba uczestników: 1840 

 

TEMATY ROZPRAWEK: 

1. Refleksje nad wartościami życia prostego – od Reja do Białoszewskiego. 

2. „Zbrodnia to niesłychana, pani zabiła pana” – sensacyjna fabuła jako element 

literatury „niskiej” i „wysokiej”. 

3. Książka, której nie ma. Sformułuj swoje oczekiwania wobec polskiej literatury 

współczesnej. 

4. Interpretacja wiersza Jarosława Iwaszkiewicza Urania. 



 

 

5. Interpretacja wiersza Mirona Białoszewskiego O mojej pustelni z nawoływaniem. 

 

TEMATY DLA SPECJALIZACJI TEATROLOGICZNEJ: 

1. Stanisław Wyspiański – dramatopisarz, artysta słowa czy teatru. Walory literackie a 

teatralne utworów Wyspiańskiego. 

2. Omów spektakl teatralny lub telewizyjny, bądź książkę o teatrze, które wzbudziły 

Twoje największe zainteresowanie (entuzjazm lub protest). 

3. „Każda epoka ma swojego Szekspira” – co sądzisz na temat tej tezy Jana Kotta?  

 

 Zawody ogólnopolskie 

liczba uczestników: 202 

 

TEMATY ROZPRAWEK: 

1. Czytanie przeszłości. Moja przygoda z literaturą. 

2. „Nie dopracowujemy się nigdy ani urody, ani cnoty polskiej, póki nie ośmielimy się 

odkryć polskich grzechów i polskiej brzydoty”. Zinterpretuj powyższe zdanie Witolda 

Gombrowicza próbując zanalizować stosunek pisarzy XIX i XX wieku do 

narodowych stereotypów. 

3. Sytuacje i konflikty tragiczne w literaturze dawnej i współczesnej. Przedstaw własne 

rozumienie tych zjawisk na przykładzie kilku autorów. 

4. Co zawdzięczam lekturze nowel Henryka Sienkiewicza, Elizy Orzeszkowej i 

Bolesława Prusa? (dla uczestników spoza kraju) 

Lub 

Interpretacja porównawcza wybranego zestawu utworów: 

1. Jan Kochanowski, Do snu 

Adam Mickiewicz, Do samotności 

2. Mieczysław Jastrun, Poza czasem 

Jarosław Iwaszkiewicz, Poziomka 

 

TEMATY DLA SPECJALIZACJI TEATROLOGICZNEJ: 

1. Antygona w Nowym Jorku w reżyserii Izabeli Cywińskiej – sztuka o emigracji, 

nieprzystosowaniu, wariant mitu antycznego czy...? 

2. Omów cechy wybranego przez siebie typu teatru staropolskiego (np. teatr misteryjny, 

teatr rybałtowski). Czy teatr współczesny sięga do tej tradycji? 



 

 

3. Próba opisu i analizy jednej z teatralnych, filmowych lub telewizyjnych ról Tadeusza 

Łomnickiego. 

 

 

XXIV Olimpiada - 1994 

 

 Zawody okręgowe 

liczba uczestników: 1985 

 

TEMATY ROZPRAWEK: 

1. Cudowny świat wyobraźni... – moje czytanie literatury baroku. 

2. Romantyzm – arcydzieła dalekie czy bliskie? 

3. Mój głos w obronie literatury w świecie współczesnych mediów. 

4. interpretacja wiersza Janusza Stanisława Pasierba Światło, które wtedy widać. 

5. Interpretacja wiersza Ignacego Krasickiego [Panie Antoni, jużeśmy też starzy...]. 

 

TEMATY DLA SPECJALIZACJI TEATROLOGICZNEJ: 

1. Dramaty Tadeusza Różewicza (np. Kartoteka lub inny utwór) jako przykład 

dramaturgii otwartej. 

2. Jak wyobrażasz sobie przekonującą dla dzisiejszego widza interpretację sceniczną roli 

głównej w jednym z wymienionych utworów: Antygona, Hamlet, Świętoszek, Dziady, 

Moralność pani Dulskiej. Co wiesz o tradycji scenicznej tego dramatu? 

3. Co wiesz o najwybitniejszych realizacjach dramatu romantycznego w 

dwudziestowiecznym teatrze? 

 

 Zawody ogólnopolskie 

liczba uczestników: 254 

 

TEMATY ROZPRAWEK: 

1. Dawna literatura o naturze ludzkiej (do końca XVIII wieku). 

2. Piękno w ograniczeniu – krótkie formy poetyckie i prozatorskie w literaturze dawnej i 

współczesnej. 

3. Doświadczenie prowincji w literaturze XIX i XX wieku. 

Lub: 

Interpretacja porównawcza wybranego zestawu utworów: 



 

 

1. Mikołaj Sęp Szarzyński, Pieśń IV. O cnocie ludzkiej 

Zbigniew Herbert, Pan Cogito o cnocie. 

2. Z dzienników pisarzy: 

Gustaw Herling Grudziński, Dziennik pisany nocą. 29 stycznia 1977 roku 

Miron Białoszewski, Pędy, rytmy (Z tomu: Szumy, zlepy, ciągi). 

3. Kot w pustym mieszkaniu Wisławy Szymborskiej a tradycje elegii i trenów. 

 

 

XXV Olimpiada - 1995 

 

 Zawody okręgowe 

liczba uczestników: 2065 

 

 Zawody ogólnopolskie 

liczba uczestników: 237 

 

TEMATY ROZPRAWEK:  

1. Dawna literatura jak wyzwanie dla wyobraźni i wrażliwości dzisiejszego czytelnika. 

2. Od filaretów do Gombrowicza – młodość jako temat i jako problem w literaturze XIX 

i XX wieku. 

Lub  

Interpretacja porównawcza wybranego zestawu utworów: 

1. Stanisław Barańczak Łono przyrody 

Julian Kornhauser Et in Arcadia ego 

2. Jan Kochanowski Na dom w Czarnolesie 

Wespezjan Kochowski Budynek  

 

XXVI Olimpiada - 1996 

 

 Zawody okręgowe 

liczba uczestników: 1923 

 

TEMATY ROZPRAWEK: 

1. Jakie wartości i postawy życiowe dostrzegasz w literaturze polskiej XVI i XVII 

wieku? Czy Twoim zdaniem mają one wyłącznie znaczenie historyczne, czy również 

charakter ponadczasowy? 



 

 

2. Dwa końce wieku; człowiek i świat jego przeżyć w twórczości pisarzy schyłku XIX i 

XX wieku. 

3. „Nie można świata zostawić w spokoju” (Jan Józef Szczepański) – jak realizuje to 

założenie literatura romantyzmu, a jak współczesna? 

4. Balladyna dziadowska Bolesława Leśmiana wobec tradycji gatunku (ballady). 

5. Interpretacja wiersza Zbigniewa Morsztyna Żywot – sen i cień. 

6. Interpretacja wiersza Marcina Świetlickiego Tryb życia.  

 

TEMATY DLA SPECJALIZACJI TEATROLOGICZNEJ: 

1. Jak rozumiesz pojęcie „teatr narodowy”? Czy Teatr Telewizji może spełniać rolę 

takiej instytucji? 

2. Moja wymarzona inscenizacja współcześnie interpretowanej klasyki, zrealizowana lub 

taka, którą chciał/a/bym obejrzeć. 

3. Teatr a polityka. W jaki sposób teatr reagował na bieżące wydarzenia polityczne w 

czasach oświecenia i współcześnie?  

 

 Zawody ogólnopolskie 

liczba uczestników: 179 

 

TEMATY ROZPRAWEK: 

1. „Wszyscy w niepewnej gospodzie mieszkamy...” (Jan Kochanowski). Omów 

znaczenie i rolę tego motywu w twórczości pisarzy epoki staropolskiej. 

2. Sposoby wykorzystywania własnej biografii w pisarstwie twórców XIX i XX wieku. 

Próba porównania. 

3. Słowacki i Gombrowicz jako krytycy polskiej kultury. 

Lub: 

Interpretacja porównawcza wybranego zestawu utworów: 

1. Jan Kochanowski, Pieśń I (Fragmenta albo Pozostałe pisma) 

Zbigniew Morsztyn, Emblema 49 

2. Cyprian Kamil Norwid, Kółko 

Jan Twardowski, bliscy i oddaleni 

3. Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, Szkic poetycki (9) 

Julian Tuwim, Meble 

 

TEMATY DLA SPECJALIZACJI TEATROLOGICZNEJ: 



 

 

1. Jesteś widzem w teatrze antycznym i elżbietańskim; przedstaw swoje obserwacje 

(dramaturgia, rozwiązania sceniczne, gra aktorów, reakcja publiczności). 

2. Związki teatru polskiego z teatrem europejskim w XIX i XX wieku. 

3. Miejsce Stanisława Wyspiańskiego w Wielkiej Reformie Teatru. 

 

 

XXVII Olimpiada - 1997 

 

 Zawody okręgowe 

liczba uczestników: 2355 

 

TEMATY ROZPRAWEK: 

1. Zabawa, biesiada, żart - formy poszukiwania wspólnoty w literaturze.  

2. Poezja jako adoracja rzeczywistości: Miłosz i Białoszewski.  

3. Czytanie przeszłości i przesłanie do potomnych. Pisarz jako medium pomiędzy ludzmi 

różnych czasów i epok.  

4. Interpretacja wiersza Tadeusza Różewicza W świetle lamp filujących. 

5. Interpretacja ukierunkowana: Franciszek Karpiński Pieśń dziada sokalskiego w 

kordonie cesarskim – zinterpretuj wiersz wskazując, do jakich tradycji – gatunków 

literackich, obrazowania i stylów poetyckich w literaturze dawnej Polski nawiązuje. 

 

TEMATY DLA SPECJALIZACJI TEATROLOGICZNEJ: 

1. Jesteś inscenizatorem Dziadów A. Mickiewicza. O czym będzie twój spektakl? 

2. Dlaczego spektakle muzyczne cieszą się szczególnym powodzeniem wśród młodej 

widowni? Co decyduje o tym: rodzaj muzyki, inne wartości artystyczne czy łatwość 

odbioru? Omów konkretne przykłady.  

3. Zaproponuj kanon repertuarowy Teatru Narodowego (uzasadnij wybór).  

 

 Zawody ogólnopolskie 

liczba uczestników: 208 

 

TEMATY ROZPRAWEK: 

1. "Kochanowski (...) jest wcieleniem pewnego projektu kultury polskiej (...), to 

pierwszy i może najdoskonalszy w naszej mowie przedstawiciel 

śródziemnomorskiego widzenia świata". Uzasadnij opinię Zygmunta Kubiaka 



 

 

(Przestrzeń dzieł wiecznych), odwołując się również do dzieł innych pisarzy polskiego 

renesansu.  

2. Podróże do piekieł. Literatura i doświadczenia ostateczne. Dwudziestowieczne 

czytanie wielkich autorów XIX wieku: mody, negacje i kontrpropozycje.  

3. Dwudziestowieczne czytanie wielkich autorów XIX wieku: mody, negacje i 

kontrpropozycje. 

Lub:  

Interpretacja porównawcza wybranego zestawu utworów: 

1. Julia Hartwig, Portret I, Portret II, Portret III. 

Witold Gombrowicz, Z dziennika.  

2. Jan Andrzej Morsztyn, Gadka wtóra. 

Arnold Słucki, Aniołkowanie. 

3. Cyprian Norwid, Wielkie słowa. 

Miron Białoszewski „Jedni za drugimi - słychać-..."  

 

TEMATY DLA SPECJALIZACJI TEATROLOGICZNEJ: 

1. Przestrzeń teatralna w teatrze różnych epok.  

2. Inscenizacja dramatu (teatralna lub telewizyjna) jako jego interpretacja. Metody, 

środki, skutki.  

3. Dwa teatry: Witkacego i Mrożka. Próba porównania.  

 

 

XXVIII Olimpiada - 1998 

 

 Zawody okręgowe 

liczba uczestników: 1924 

 

TEMATY ROZPRAWEK: 

1. Pochwała świata i lęk przed światem w literaturze staropolskiej.  

2. Zwyczajne życie w niezwyczajnych czasach: od Pana Tadeusza do Pamiętnika z 

powstania warszawskiego M. Białoszewskiego.  

3. Dokument i fikcja: ich gra w utworach współczesnej prozy. 

4. Sebastian Grabowiecki, IX [Pomni, że jako wiatr dni żywota mego...]. Wiersz S. 

Grabowieckiego wobec doświadczeń Jana Kochanowskiego (Treny) i Mikołaja Sępa 

Szarzyńskiego. 



 

 

5. Leopopld Staff Ogród przedziwny. Zinterpretuj ten wiersz w perspektywie 

młodopolskich - malarskich i poetyckich wizji ogrodów i natury.  

6. Dokonaj analizy wiersza Marcina Barana 
*** 

[Na wschód od utraconego...], 1990. W 

czym przejawiają się związki utworu z tradycją literacką i poetycką Nowej Fali 

(Krynicki, Barańczak)?  

 

TEMATY DLA SPECJALIZACJI TEATROLOGICZNEJ: 

1. Jak rozumiesz pojęcie "klasyki" w teatrze? Omów na wybranych przekładach. 

2.  Wesele Stanisława Wyspiańskiego dzisiaj - przedstaw własne założenia inscenizacji.  

3. Na przykładzie realizacji scenicznych sztuk Aleksandra Fredry pokaż, co sprawia, że 

bohater komiczny śmieszy lub budzi współczucie.  

 

 Zawody ogólnopolskie 

liczba uczestników: 224 

 

TEMATY ROZPRAWEK: 

1. Ciało udręczone - barok a współczesność.  

2. Rodzinna Europa. Doświadczenie wspólnoty kulturowej w literaturze różnych epok.  

3. Jak poeci poznają świat? Przedstaw ten proces na przykładzie utworów literackich od 

Kochanowskiego do Mickiewicza.  

Lub: 

Interpretacja porównawcza wybranego zestawu utworów: 

1. Kasper Miaskowski, Na okna 

Jarosław Iwaszkiewicz, [Okno otwarte.]  

2. Wacław Potocki, Człowiek igrzysko Boże 

Janusz Stanisław Pasierb, Szachy  

3. Wiktor Gomulicki, Gołębie na Kanonii 

Stanisław Swen Czachorowski, sztajer na starej  

4. Sztuka i moralność. Refleksje po lekturze wierszy Zbigniewa Herberta 

Ornamentatorzy i Potęga smaku.  

 

TEMATY DLA SPECJALIZACJI TEATROLOGICZNEJ: 

1. Teatr Różewicza i teatr Moliera - podobieństwa i różnice.  

2. Czym jest eksperyment w teatrze? Przedstaw to jako zjawisko na wybranych 

przykładach z historii XXX w. i czasów najnowszych.  



 

 

3. Poszukiwanie nowej stylistyki w teatrze lalek - spektakle dla dorosłych. Omów na 

wybranych przykładach.  

4. Metaforyka kostiumu scenicznego we współczesnym teatrze.  

 

 

XXIX Olimpiada - 1999 

 

 Zawody okręgowe 

liczba uczestników: 1762 

 

TEMATY ROZPRAWEK: 

1. "Zaczynam od Kochanowskiego, od Czarnolasu, tej ojczyzny polskiej poezji" (Anna 

Kamieńska, wstęp do antologii Od Czarnolasu. Najpiękniejsze wiersze polskie) - 

pytania o źródła współczesności i tradycję duchową dnia dzisiejszego.  

2. Dom - w literaturze. Odejścia i powroty.  

3. "Za dużo, żeby płakać, za mało, żeby kochać" (Andrzej Bursa, Zakochany 

jedenastoletni). Problem dojrzewania w literaturze polskiej i światowej.  

4. Wacław Potocki, Człowiek do listka. Jak poeta barokowy rozpatruje egzystencję 

ludzką?  

5. Juliusz Słowacki, Sumienie. Zwróć uwagę na poetyckie ujęcie problemu, na sposób 

budowania zasadniczego obrazu, jego dynamikę i ciągłość. Co w tym wierszu jest 

"archaiczne", a co nowoczesne?  

6. Czesław Miłosz, Piesek przydrożny (fragmenty) 

a) Jak przenikają się w Krzysiu dwie rzeczywistości - literacka i  nie-literacka. Jaka 

jest wymowa tego zabiegu? 

b) Czy znasz inne utwory, które sugerują podobne myśli na temat stosunku sztuki do 

życia? 

c) Krytyk Jan Błoński nazwał (żartobliwie) utwory zawarte w książce Miłosza 

"pieskami przydrożnymi", mając na myśli nowy gatunek literacki, jaki stworzył tutaj 

autor. Porównaj Krzysia z tradycyjnymi gatunkami, takimi jak baśń, przypowieść, 

poemat prozą czy esej.  

 

TEMATY DLA SPECJALIZACJI TEATROLOGICZNEJ: 

1. Czy możliwy jest dzisiaj teatr "wielkich idei"? Omów znane Ci inscenizacje 

podejmujące to zadanie.  



 

 

2. Przedstaw adaptację sceniczną wybranej przez siebie powieści. Co sądzisz o 

adaptowaniu prozy na scenę?  

3. Jak idee teatru romantycznego można zrealizować w teatrze telewizji? Omów 

wybrane przykłady.  

 

 Zawody ogólnopolskie 

liczba uczestników: 221 

 

TEMATY ROZPRAWEK: 

1. Arcydzieło wobec konwencji i doświadczeń swojej epoki. Omów ten problem na 

wybranym przykładzie (np. Treny wobec literatury renesansu, Lalka wobec powieści 

drugiej połowy XIX w.)  

2. "Życie" przedmiotów w literaturze XIX i XX wieku.  

3. Wielki - mały człowiek. Literackie historie upadku i odkupienia.  

4. "Jak gdy kto ciśnie w oczy człowiekowi / Garścią fijołków i nic mu nie powie..." (C. 

Norwid, A Dorio ad Phrygium, II fragment). Style liryki miłosnej w literaturze 

różnych epok.  

Lub: 

Interpretacja porównawcza wybranego zestawu utworów: 

1. Juliusz Słowacki [Kiedy pierwsze kury Panu śpiewają] 

Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, Sen i przebudzenie  

2. Daniel Naborowski, Krótkość żywota 

A. Pawlak, Pomiędzy  

3. Cyprian Kamil Norwid, Pióro 

Cyprian Kamil Norwid, Ciemność 

 

TEMATY DLA SPECJALIZACJI TEATROLOGICZNEJ: 

1. Jak rozumiesz zwrot "teatralizacja życia publicznego"? Wskaż źródła i przejawy tego 

zjawiska.  

2. Kantor i Grotkowski - bliscy sobie czy dalecy?  

3. Polski Hamlet. Interpretacje reżyserskie i aktorskie.  

 

 

XXX Olimpiada - 2000 

 



 

 

 Zawody okręgowe 

liczba uczestników: 

 

TEMATY ROZPRAWEK: 

1. Sen a literatura – jak i po co utwory naśladują marzenie senne oraz w czym sny 

przypominają literaturę? 

2. Człowiek w sytuacji granicznej. Odwołaj się do tekstów literatury dawnej i 

współczesnej. 

3. Czy żyjemy w świecie bez mitu? Odpowiedz na to pytanie, przywołując literaturę 

współczesną. 

4. Interpretacja wiersza Jana Andrzeja Morsztyna Pszczoła w bursztynie. 

5. Zdarzenie jako element wypowiedzi poetyckiej. Przedstaw to zjawisko, analizując 

jeden z dwu podanych utworów: 

a) Cyprian Kamil Norwid, Ostatni – despotyzm 

b) Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, La précieuse 

6. Dzikie gęsi Kazimierza Wierzyńskiego a konwencja baśni. 

 

TEMATY DLA SPECJALIZACJI TEATROLOGICZNEJ: 

1. Jesteś dyrektorem teatru w swoim mieście. Jaki repertuar zaproponował(a) byś na 

najbliższe sezony i dlaczego? 

2. Rok Mickiewicza, rok Słowackiego w polskim teatrze: Twoje refleksje. 

3. Czy w teatrze wszystko wolno? Porównaj teatr współczesny z teatrem innych epok 

 

 Zawody ogólnopolskie 

liczba uczestników: 

 

TEMATY ROZPRAWEK: 

1. Jak "europejska wspólnota ducha" przejawiała się w piśmiennictwie staropolskim? 

2. Wstydliwi i bezwstydni. Wstyd jako mechanizm regulujący wybory autorskie i 

zachowania bohaterów w prozie XIX i XX wieku. 

3. Książka odrzucona. Opisz utwór (o niewątpliwych wartościach literackich), który 

wywołał u Ciebie postawę sprzeciwu, niechęci, oburzenia. Uzasadnij swoje odczucia. 

Lub: 

Interpretacja porównawcza wybranego zestawu utworów: 

1. Bolesław Leśmian, Wieczorem 



 

 

Stanisław Barańczak, Altana 

2. Konik morski (hasło w: Wielka encyklopedia powszechna, Warszawa 1904).  

Zbigniew Herbert, Koń wodny. Porównaj dobór i rodzaj informacji w obu tekstach, 

ich założoną funkcję komunikacyjną oraz organizację językową, wreszcie odrębne 

„przesłania”. 

3. Zofia Nałkowska, Dzienniki 1939 - 1944 (fragment) 

Tadeusz Różewicz, Matka odchodzi (fragment). 

 

TEMATY DLA SPECJALIZACJI TEATROLOGICZNEJ: 

1. Teatr końca wieku. Porównaj życie teatralne w Polsce końca XIX i XX wieku; 

dramat, inscenizacje, aktorstwo. 

2. Czy Otello, Poskromienie złośnicy, Kupiec wenecki są dziś "poprawne politycznie"? 

Przedstaw możliwości teatralnej interpretacji jednego z wybranych utworów. 

3. "Młodsi, zdolniejsi....": Jarzyna, Pawlikowski, Cieplak, Augustynowicz... Czy 

odnajdujesz swoje niepokoje i emocje w teatrze młodych reżyserów? 

 

 

XXXI Olimpiada - 2001 

 

 Zawody okręgowe 

liczba uczestników: 

 

TEMATY ROZPRAWEK: 

1. Naszych szlacheckich przodków portret własny w literaturze XVII wieku a ich 

portrety w późniejszych epokach. 

2. Cnota i szczęście: literatura dawna a współczesność. 

3. Bestseller i arcydzieło. Spróbuj zanalizować te pojęcia, odwołując się do przykładów 

różnych epok literackich.  

4. Józef Czechowicz Nuta na dzwony. Zinterpretuj wiersz, zwracając uwagę, jakimi 

środkami poetyckimi tworzy Czechowicz liryczny ekwiwalent snu. 

5. Stanisław Grochowiak Arachne w pająka przeistoczona. Zinterpretuj wiersz, wskaż 

funkcje motywu antycznego oraz powiązania z innymi tekstami ujmującymi wątki 

mitologiczne. 

6. Miron Białoszewski Podniósłbym rękę... Jakie tradycje (poetyckie i niepoetyckie) 

ożywają w tym wierszu i czemu służą? Poprzedź wnioski staranną analizą utworu. 



 

 

 

TEMATY DLA SPECJALIZACJI TEATROLOGICZNEJ: 

1. Pozasłowne środki wyrazu w teatrze. Opisz je na przykładzie inscenizacji 

Grzegorzewskiego, Lupy, Mądzika lub innego wybranego przez Ciebie reżysera. 

2. Repertuar komediowy we współczesnym teatrze - także w Teatrze Telewizji -jaki 

powinien być i jak go grać? 

3. Wskaż znane Ci modele nowożytnego teatru, wybierz i scharakteryzuj ten spośród 

nich, który w Twoim przekonaniu jest najcenniejszy dla kultury współczesnej. 

 

 Zawody ogólnopolskie 

liczba uczestników: 

 

TEMATY ROZPRAWEK: 

1. Dysonans i harmonia w literaturze różnych epok (analiza wybranych przykładów). 

2. Nic tak nie pomaga w obcowaniu z prawdą jak nowa konwencja" (Kazimierz 

Brandys). Konwencje w literaturze - droga do prawdy czy bariera poznawcza? 

3. Doświadczenie czasu i sposoby jego wyrażania w literaturze XX wieku (na 

wybranych przykładach). 

Lub: 

Interpretacja porównawcza wybranego zestawu utworów: 

1. Adam Naruszewicz, Do strumienia 

  Bolesław Leśmian, Strumień 

2. Tadeusz Róźewicz, Brama 

  Miron Białoszewski, [otwieram jej drzwi...] 

3. Władysław St. Reymont, Chłopi (fragment Wiosny) 

  Bruno Schulz, Wiosna (fragment). 

 

TEMATY DLA SPECJALIZACJI TEATROLOGICZNEJ: 

1. Dawny dramat we współczesnym teatrze - czy i jak może podejmować problemy 

współczesności? 

2. Stulecie Wesela bez Wesela - dlaczego? Jak wystawić Wesele, by przemówiło do 

współczesnego widza? 

3. Wieloznaczne pojęcie „przestrzeni teatralnej". Spróbuj je zdefiniować i określić 

relacje między różnymi typami przestrzeni w teatrze. 

 



 

 

 

XXXII Olimpiada - 2002 

 

 Zawody okręgowe 

liczba uczestników: 2077 

 

TEMATY ROZPRAWEK: 

1. Anna Świrszczyńska, Dusza i ciało na plaży. Zinterpretuj wiersz, przywołując utwory 

z literatury staropolskiej i z innych epok.  

2. Julia Hartwig, Prośba. Zinterpretuj utwór, sytuując go w nurcie poetyckich modlitw, 

błagań (suplikacji) i próśb poetów polskich od Kochanowskiego do Herberta.  

3. Czesław Miłosz, Oczy. Zinterpretuj wiersz, odnosząc go do tradycji, a także   do nurtu 

literackiej refleksji nad patrzeniem i widzeniem, zawodnością wzroku i poznawaniem 

świata "oczyma duszy".  

TEMATY DLA SPECJALIZACJI TEATROLOGICZNEJ: 

1. Pozycja aktora we współczesnym teatrze: gwiazda - członek zespołu - czy 

"nadmarioneta"?  

2. Recepta na sukces w teatrze AD 1901 i AD 2001.  

3. Jak rozumiesz słowa Tadeusza Kantora: "Pozbawiam widza jego kondycji i racji 

widza. Pozycja widza zostaje zachwiana, zakwestionowana, ciągle korygowana i 

zmieniana (fizycznie)". Podaj przykłady znanych Ci przedstawień, w których Twoim 

zdaniem zakwestionowany został tradycyjny układ scena - widownia. 

 Zawody ogólnopolskie 

liczba uczestników: 311 

 

TEMATY ROZPRAWEK: 

1. „Co mówi ból, gdy mówi?" (J. Pollakówna) - ból i choroba jako inspiracja i temat w 

literaturze XIX i XX w. na podstawie wybranych utworów. 

2. Proza poetów. Na przykładzie eseistyki Miłosza i Herberta (lub innych) rozważ 

zależność między ich twórczością liryczną a utworami niepoetyckimi. 



 

 

3. Inny" nie znaczy - wrogi. Spróbuj uargumentować to przeświadczenie, analizując 

kilka utworów literackich. 

Lub: 

Interpretacja porównawcza wybranego zestawu utworów: 

1. Horacy (przekł. A. Ważyka), Carmen II 3 (Do Deliusza);  

Jan Kochanowski, Pieśń XI 

Horacy Kochanowskiego i Horacy Ważyka: dwie polskie wersje utworu, dwie epoki – 

różne sposoby i okoliczności przywoływania tradycji antycznej. 

2. Czesław Miłosz, O książce 

Czesław Miłosz, Ale książki 

3. Józef Czechowicz, Przemówienie [...] 

Józef Czechowicz, Pamięci zniknionego 

 

TEMATY DLA SPECJALIZACJI TEATROLOGICZNEJ: 

1. Sylwetka aktora: próba monografii wybranego artysty. 

2. Teatr, który dotyka". Twój głos w dyskusji nad inscenizacjami wybranych utworów. 

3. Sztuki obyczajowe w teatrze od Oświecenia do współczesności - w jaki sposób je 

realizowano? 

 

 

XXXIII Olimpiada - 2003 

 

 Zawody okręgowe 

liczba uczestników: 2604 

 

TEMATY ROZPRAWEK: 

1. Zinterpretuj wiersz Myśl ludzka Zbigniewa Morsztyna w kontekście innych 

poetyckich refleksji o tożsamości człowieka. 

2. Czesław Miłosz Dwór. Zanalizuj wiersz, odnosząc go do różnych ujęć toposu domu 

(utraconego... odzyskanego...) w poezji polskiej. 

3. Od fraszek Na lipę do wiersza Adama Zagajewskiego W drzewach (z tomu Jechać do 

Lwowa, 1988): motyw drzewa w poezji. 

 

TEMATY DLA SPECJALIZACJI TEATROLOGICZNEJ: 

1. Czy warto rekonstruować stare teatry - na przykładzie szekspirowskiego The Globe. 



 

 

2. Czy Świętoszek Moliera to dramat współczesny? Przedstaw swoje refleksje w 

związku z telewizyjną inscenizacją Andrzeja Seweryna. 

3. Zarekomenduj trzy przedstawienia lub trzech reżyserów na festiwal do Awinionu. 

 

 Zawody ogólnopolskie 

liczba uczestników: 210 

 

TEMATY ROZPRAWEK: 

1. Gra słów, iluzja, pytania metafizyczne... Mój sąd o barokowej poezji kunsztownej. 

2. Czarodzieje czy kuglarze: Tuwim i Gałczyński. 

3. Dzieło literackie a jego ekranizacja. Omów zagadnienia adaptacji filmowej: jej 

możliwości, ograniczenia, rolę w kulturze - na przykładzie wybranych utworów 

literackich i filmów polskich. 

Lub: 

Interpretacja porównawcza wybranego zestawu utworów: 

1. Juliusz Słowacki, Kiedy się w niebie zejdziemy sami... 

Bolesław Leśmian, Pierwsza schadzka 

2. Juliusz Słowacki, Do Matki 

Józef Czechowicz, Jednakowo 

3. Leopold Staff, W starym domu 

Zbigniew Herbert, Pan Cogito opowiada o kuszeniu Spinozy 

 

TEMATY DLA SPECJALIZACJI TEATROLOGICZNEJ: 

1. Sen w teatrze - od Szekspira do Gombrowicza. Omów konkretne realizacje. 

2. Odwołując się do przykładów z różnych epok, omów wpływ architektury teatralnej na 

kształt spektakli. 

3. Czy teatr dzisiaj jest sztuką elitarną? Uzasadnij swoją opinię, analizując widowiska 

sceniczne i własne obserwacje życia teatralnego. 

 

 

XXXIV Olimpiada - 2004 

 

 Zawody okręgowe 

liczba uczestników: 1535 

 



 

 

TEMATY ROZPRAWEK: 

1. Szymon Zimorowic Roksolanki: [Pieśń Siódma Pierwszego chóru, panieńskiego] 

Lenerula.  

Zinterpretuj wiersz, zwracając szczególna uwagę na sposób potraktowania motywu 

lotu. Przywołaj w tym celu inne utwory wprowadzające ten motyw (z epoki 

staropolskiej, z innych okresów, ewentualnie z folkloru). 

2. Zanalizuj swoistość i kształt rozważań filozoficznych w poezji na przykładzie wiersza 

Cypriana Norwida Królestwo. Przywołaj inne przykłady tego zjawiska. 

3. Zanalizuj wiersz Tytusa Czyżewskiego Transcendentalne panopticum, zwracając 

szczególną uwagę na różne sposoby wykorzystania tradycji literackiej. 

 

TEMATY DLA SPECJALIZACJI TEATROLOGICZNEJ: 

1. Teatralne lub telewizyjne adaptacje prozy literackiej. Scharakteryzuj je. 

2. Jakie możliwości interpretacyjne stwarza Twoja ulubiona postać szekspirowska. Która 

ze znanych Ci realizacji scenicznych jest bliska Twoim wyobrażeniom? 

3. Szpital, więzienie, dom poprawczy jako metafory opisu świata. W jaki sposób 

podejmuje je teatr? 

 

 Zawody ogólnopolskie 

liczba uczestników: 198 

 

TEMATY ROZPRAWEK: 

1. Zachwycenie światem i lęk przed światem w literaturze polskiej dawnych epok (do 

schyłku Oświecenia) 

2. Świadek swoich czasów? Partner dialogu? Ciekawa konstrukcja artystyczna? Jak 

traktujesz ważne dla Ciebie postaci literackie? Odpowiedz, interpretując kilka 

utworów. 

3. Rzeka czasu. Przemijanie jako temat i problem literatury dwudziestowiecznej. 

Lub: 

Interpretacja porównawcza wybranego zestawu utworów: 

1. Wacław Potocki, Człowiek 

Aleksander Wat *** [W czterech ścianach...] 

2. Krzysztof Kamil Baczyński, Noc 

Stanisław Barańczak, Płakała w nocy, ale nie jej płacz go zbudził 

3. Czesław Miłosz, Wykład II z: Sześć wykładów wierszem 



 

 

Paweł Marcinkiewicz, Keymart. Apokalipsa  

 

TEMATY DLA SPECJALIZACJI TEATROLOGICZNEJ: 

1. Co Witkacy, Gombrowicz, Mrożek mają nam dziś do zaproponowania w teatrze? Jako 

kierownik literacki teatru zarekomenduj wybrane sztuki tych autorów do realizacji. 

2. Opera żywa: współczesny teatr muzyczny jako forma widowiska teatralnego. 

3. Teatr w miejscach nieteatralnych. Sens poszukiwania takich rozwiązań: co tracą, a co 

zyskują spektakle realizowane poza budynkiem teatru? 

  

 

XXXV Olimpiada - 2005 

 

 

Zawody okręgowe  

 

INTERPRETACJE: 

 

1. Zinterpretuj wiersz Daniela Naborowskiego Kalendy styczniowe szczęśliwie nastałego 

roku 1636. Czy może on być umieszczony w nurcie poezji metafizycznej? 

2. Człowiek w „gabinecie gier” – w wierszu Zbigniewa Herberta Szachy i innych tekstach, 

podejmujących ten motyw. 

3. Zinterpretuj utwór Anny Piwkowskiej (Wielka Sobota), wskazując inne wiersze miłosne, 

które odwołują się do sfery doświadczeń religijnych. 

 

TEMATY DLA SPECJALIZACJI TEATROLOGICZNEJ: 

1. Idea teatru studyjnego w XX i XXI wieku w Polsce i Europie. 

2. Współczesny aktor: artysta, rzemieślnik czy performer, gwiazdor czy idol? 

3. Współczesna rodzina Dulskich na scenie (również w teatrze telewizji). 

 

Zawody ogólnopolskie 

 

TEMATY ROZPRAWEK: 

 

1. Białogłowy: uczone, gospodarne; święte, miłośnice. Wizerunki kobiet w dawnej literaturze 

polskiej i europejskiej. 



 

 

2. Formy otwarte w literaturze polskiego romantyzmu – formy otwarte i fragmentaryczne w 

literaturze polskiej XX i początków XXI w. Rozważ przyczyny ich uprzywilejowania 

przed prawie 200 laty i w naszych czasach.  

3. Ironia: jej rola w formowaniu sensu i kształtu utworów literackich różnych epok. 

 

INTERPRETACJE PORÓWNAWCZE: 

 

1. F. D. Kniaźnin, Żal V 

P. Müldner – Nieckowski, Tren suchy 

 

2. R. Krynicki, Język, to dzikie mięso 

J. Tuwim, Składnia 

 

3. J. Stempowski, Mestrović 

Z. Herbert, Akropol (fragment) 

 

 

TEMATY DLA SPECJALIZACJI TEATROLOGICZNEJ: 

1. „Pusta przestrzeń” i „teatr ubogi” - jak rozumiesz te pojęcia i jak rozumieli je ich twórcy? 

2. Dlaczego, Twoim zdaniem, w sezonie 2004/2005 tak wielu polskich twórców teatralnych 

sięga po Makbeta? Na podstawie znanych Ci przedstawień omów sposoby scenicznych 

interpretacji tego dramatu. 

3. „Zapomniana klasyka” w teatrze – jakie utwory, Twoim zdaniem, powinny dziś wrócić na 

scenę? Podaj trzy przykłady i uzasadnij wybór.  

 

 

 

XXXVI Olimpiada - 2006 

 

Zawody okręgowe 

 

 

INTERPRETACJE: 

 



 

 

3. Mikołaj Sęp Szarzyński, Pieśń V. O Fridruszu – zinterpretuj wiersz, przywołując 

również inne przykłady etosu rycerskiego w literaturze polskiej do schyłku XVIII w. 

4. Zinterpretuj wiersz Stanisława Serafina Jagodyńskiego Biesiady bez przysady na tle 

innych świadectw literackich (dawnych i nowszych), ukazujących staropolski zwyczaj 

ucztowania. Jaki jest stosunek poety do tego zwyczaju i jakich argumentów używa on, 

by uzasadnić swoje stanowisko? 

5. Adam Ważyk, Elegia czwarta. Poeci na lekcji historii XX wieku. Zinterpretuj wiersz 

w kontekście innych utworów współczesnych. 

6. Zinterpretuj wiersz Stanisława Barańczaka Pajęczyna jako poetyckie studium 

postrzegania świata, odsłaniające przeżycia człowieka. 

 

TEMATY DLA SPECJALIZACJI TEATROLOGICZNEJ: 

 

4. Społeczna misja teatru wczoraj i dziś. 

5. Leona Schillera lekcje reżyserii. Co swoimi inscenizacjami przekazał on następcom? 

6. Teatr śmierci. Jak o sprawach ostatecznych językiem teatru mówią Kantor, Różewicz, 

Grzegorzewski? 

 

XXXVII Olimpiada - 2007  

 

Zawody okręgowe 

 

INTERPRETACJE: 

1. Juliusz Słowacki, Na sprowadzenie prochów Napoleona w kontekście poezji 

okolicznościowej epok przedromantycznych. 

2. Na podstawie wiersza Rorate coeli Krzysztofa K. Baczyńskiego rozważ 

związki między poezją a modlitwą, odwołując się również do utworów z 

różnych epok. 

3. Tymoteusz Karpowicz, Rozkład jazdy. Język giętki? Zinterpretuj wiersz 

Karpowicza, sytuując go na tle XX-wiecznych poetyckich eksperymentów z 

językiem. 

4. Tadeusz Kantor, Lekcje mediolańskie. Na podstawie fragmentu Lekcji 

mediolańskich zrekonstruuj program estetyczny Tadeusza Kantora. Porównaj 

jego założenia z programami literackimi innych twórców - sformułowanymi 

wprost, bądź to wywiedzionymi z tekstów. 



 

 

5. Piotr Matywiecki, Rytm. Zinterpretuj wiersz w kontekście innych utworów - 

dawnych i współczesnych - podejmujących problem pamięci w poezji i 

pamięci o poetach. 

6. Zinterpretuj nowelę Marii Konopnickiej Żydóweczka w kontekście innych literackich prób 

pokonywania dystansu obcości.



 

 

TEMATY DLA SPECJALIZACJI TEATROLOGICZNEJ: 

1. Relacja „scena - widownia" na przestrzeni wieków. Omów na wybranych 

przykładach, np. teatr antyczny i teatr wieku XIX; teatr elżbietański - teatr 

wieku XX i teatr współczesny. 

2. Światło i mrok, jasność i ciemność - ich znaczenie we współczesnym teatrze. 

Omów problem na wybranych przykładach. 

3. Kicz na scenie - zjawisko charakterystyczne dla współczesnego teatru - 

czemu służy? Na wybranych przykładach uzasadnij celowość (lub 

zbyteczność) posługiwania się nim przez inscenizatorów. 

 

 

Zawody ogólnopolskie 

TEMATY ROZPRAWEK: 

1. Obrazy zwierząt w literaturze polskiej. Perspektywa  

historycznoliteracka i gatunkowa. 

2. „Ja" i „nie -ja". Bohaterowie literatury XIX i XX w. w poszukiwaniu 

własnej tożsamości. 

3. Kultura popularna jako temat, kłopot i inspiracja w literaturze 

współczesnej, 

INTERPRETACJE PORÓWNAWCZE: 

1. Ks. Józef Baka, Uwaga nikczemności świata 

Czesław Miłosz, Na cześć księdza Baki 

2. Walenty Gurski, Do malarza 

Cyprian Norwid, [Nie myśl, nie pisz ... ] 

3. Kazimierz Wierzyński, Kantata o lasach 

Jerzy Ficowski, Pieśń o drzewach 



 

 

TEMATY DLA SPECJALIZACJI TEATROLOGICZNEJ: 

1. Napisz scenariusz wystawy poświęconej 200-leciu Teatru 

Narodowego. Jakie eksponaty powinny się na niej znaleźć? 

2. Wojciech Bogusławski i Stanisław Wyspiański - ich znaczenie dla 

polskiej sceny. 

3. Spektakl jako forma przenikania się sztuk. 

 

XXXVIII Olimpiada- 2008  

 

Zawody okręgowe 

INTERPRETACJE: 

1. Pieśń VIII z Ksiąg pierwszych Jana Kochanowskiego. Zinterpretuj wiersz 

w kontekście innych sposobów przedstawiania kobiety i zwracania się do 

niej w literaturze. 

2. Jarosław Iwaszkiewicz, fragment Dziennika. Zinterpretuj zapis Iwaszkiewicza na tle innych 

relacji o okupacyjnej codzienności. Co upodobnia ten fragment do innych tekstów 

dziennikowych, a co stanowi 

o jego odmienności ? 

3. Miłosz Biedrzycki, [„Dobry wieczór, nazywam się Mickiewicz, jestem"]. 

Dokonaj analizy i interpretacji wiersza Miłosza Biedrzyckiego, zwracając 

uwagę na stosunek poety do tradycji literackiej. W pracy odwołaj się do 

innych utworów poetyckich, podejmujących podobną problematykę. 

4. Dariusz Sośnicki, O rzeczach i ludziach. Dokonaj analizy i interpretacji 

wiersza Dariusza Sośnickiego w kontekście innych utworów ukazujących  

relacje między człowiekiem a światem rzeczy. 

5. Tomasz Różycki, 12. z cyklu Kampania zimowa (2003). Zinterpretuj wiersz, 

odwołując się do tradycji poetyckiej oraz do sposobu operowania motywem 

światła w innych utworach. 

TEMATY DLA SPECJALIZACJI TEATROLOGICZNEJ: 



 

 

1. Studium o „Hamlecie" Stanisława Wyspiańskiego - jaka jest rola tego 

manifestu w myśli teatralnej XX wieku. 

2. Scena Faktu w Teatrze TV - rozważ jej znaczenie dla telewizyjnej widowni. 

3. Wielcy naszej sceny współczesnej. Scharakteryzuj, interpretacje postaci dramatycznych w 

grze najbardziej cenionego przez Ciebie aktora. 

 

Zawody ogólnopolskie 

 

TEMATY ROZPRAWEK: 

 

1. „Człowiek poczciwy", żołnierz - Sarmata (według Paska), 

Doświadczyński, Gustaw i Konrad, Wokulski, Judym, a może jeszcze 

ktoś inny? Które z osób przedstawianych we współczesnej literaturze 

polskiej mogłyby zostać uznane za reprezentatywne postaci naszych 

czasów w różnych okresach historii powojennej? Jakie cechy 

charakteryzują tych bohaterów? 

2. Co robią, kiedy nic nie robią? „Niepróżnujące próżnowanie" 

bohaterów literackich różnych epok. 

3. Pamięć i wyobraźnia: omów ich znaczenie w różnych gatunkach i 

dziełach prozy XX w. 

 

INTERPRETACJE PORÓWNAWCZE: 

1. Psalm 42: Przekład Jana Kochanowskiego; 

Przekład Czesława Miłosza. 

2. Adam Mickiewicz, Droga nad przepaścią w Czufut-Kale; 

Julian Przyboś, Notre-Dame, 

3. Leopold Staff, Wieczór; 

Tadeusz Różewicz, Wieczór. 

4. Stanisław Trembecki, Wilk i baranek; 

Zbigniew Herbert, Wilk i owieczka. 



 

 

TEMATY DLA SPECJALIZACJI TEATROLOGICZNEJ: 

 

1. Od Modrzejewskiej do Grzegorzewskiego i Warlikowskiego. 

Na wybranych przykładach opisz karierę polskich artystów w kraju i za granicą. Co, Twoim 

zdaniem, zdecydowało o ich sukcesie? 

2. Inscenizacja a tekst dramatu. Przedstaw problem na wybranych 

przykładach. 

3. Scharakteryzuj warsztat artystyczny wybranego aktora na przykładzie 

jednej z jego ról. 



 

 

 

 

 

XXXIX Olimpiada – 2009 

 

Zawody okręgowe 

 

INTERPRETACJE: 

1. Zinterpretuj wiersz Józefa Morelowskiego O zimie, zwracając uwagę na 

to, jakie tradycje i jakie głosy można w nim usłyszeć. 

2. Zinterpretuj wiersz Tadeusza Różewicza Cyprian K. Norwid, ukazując jego 

wielogłosowość i usytuuj w kontekście innych znanych Ci utworów  o podobnym 

charakterze. 

3. Dokonaj analizy i interpretacji wiersza Krystyny Miłobędzkiej, sytuując  

go na tle innych utworów poetyckich, w których autorzy próbują 

zdefiniować (opisać) własne istnienie. 

4. Zanalizuj fragment utworu Krystyny Sakowicz, Księga ocalonych snów, 

zastanawiając się nad tym, co łączy sen z jawą, literaturą i opowieścią. 

TEMATY DLA SPECJALIZACJI TEATROLOGICZNEJ: 

1. Wybory repertuarowe Heleny Modrzejewskiej a jej sztuka aktorska. 

2. Współczesny  teatr  misteryjny:  omów  na  wybranych  przykładach 

przedstawień Piotra Cieplaka i Piotra Tomaszuka. 

3. Kryzys reprezentacji w teatrze - omów te zjawiska na wybranych  

przykładach. 

 



 

 

Zawody ogólnopolskie 

 

Tematy rozprawek: 

 

1. Miłość po romantyzmie. Odwołaj  się do wzorców przedstawionych w prozie 

dziewiętnasto- i dwudziestowiecznej polskiej i światowej. 

2. Wędrówka a wygnanie. Współcześni Odyseusze w prozie świata. Wskaż  

i scharakteryzuj różne przykłady. 

3. „To byłby koniec tego [...] świata, gdyby ludzie podróżowali pierwszą klasą, 

a literatura wagonem bagażowym". Gabriel Garcia Márquez Sto lat samotności. 

Jak rozumiesz zdanie Márqueza? Odwołując się do tej opinii, przedstaw swoje obserwacje 

dotyczące roli literatury w świecie współczesnym na przykładzie konkretnych zjawisk, 

wydarzeń, sposobów traktowania i odbioru dzieł literackich. 

4. „Literatura moralna to literatura, która zajmuje się nie tylko opowiadaniem historii, 

ale również czemuś się przeciwstawia, do czegoś przekonuje, przy czymś się upiera, 

o coś walczy." Eustachy Rylski, rozmowa z pisarzem 2 stycznia 2009 roku. 

Czy literatura współczesna realizuje ten wzorzec? Uzasadnij swój pogląd, odwołując się do 

konkretnych pisarzy i dzieł, a także przedstaw swoją opinię na temat takiego rozumienia 

literatury. 

 

Interpretacje: 

 

1. Sebastian Grabowiecki Rymy duchowne, XCVII Sonet [12] i Maria Konopnicka Mare 

Morto. Przeprowadź analizę i interpretację porównawczą. 

2. Dokonaj interpretacji porównawczej utworów: Zbigniewa Herberta Kamyk i Marii 

Cyranowicz [„Dawniej rozmawialiśmy z kamieniami..."]. 

 

TEMATY DLA SPECJALIZACJI TEATROLOGICZNEJ: 

 

1. Dramat romantyczny w polskim teatrze od Wyspiańskiego do Klaty. 

2. Rodzaje narracji scenicznej we współczesnym teatrze. Omów na wybranych 

przykładach. 

3. Techniki performatywne we współczesnym teatrze. 

 



 

 

 

XL Olimpiada - 2010 

 

 

Zawody okręgowe 

 

INTERPRETACJE: 

1. Zinterpretuj  wiersz  Wojciecha  Miera  [Tam,  kędy  gminu  oczy 

zaćmione...], sytuując go w kontekście koncepcji szczęśliwego życia,  

znanych Ci z piśmiennictwa epok dawnych. W czym przejawia się  

odmienność myśli Miera? 

2. Dokonaj analizy wiersza Juliusza Słowackiego Sowiński w okopach Woli. 

Odnieś sposób przedstawienia w tym utworze obrazu ostatnich chwil  

życia generała do znanych Ci romantycznych przedstawień śmierci 

„wielkich ludzi". 

3. Posługując się wiedząc systemach wersyfikacyjnych w poezji polskiej, 

poddaj  analizie  instrumentację  i  budowę  rytmiczną wiersza  Anny 

Piwkowskiej  Farbiarka.  Zinterpretuj  i  omów  funkcję  zabiegów 

wersyfikacyjnych i figur dźwiękowych w budowaniu sensów tego utworu. 

4. Uobecnienie przeszłości w wierszu Marzanny Kielar [Te zakurzone łyżwy znalezione 

wśród rupieci...] Zinterpretuj ten wiersz w kontekście innych 

znanych Ci utworów, w których dokonuje się przywoływanie czasu  

minionego. 

5. Zinterpretuj wiersz Tadeusza Różyckiego Cynamon i goździki i wskaż 

obraz świata, jaki się z niego wyłania. Scharakteryzuj tradycję literacką,  

do której – modulując ją – poeta wyraźnie nawiązuje w tym utworze. 

 

 



 

 

TEMATY DLA SPECJALIZACJI TEATROLOGICZNEJ: 

1. Tradycja Reduty Juliusza Osterwy we współczesnym teatrze polskim. 

Omów wybrane przedstawienia i wskaż te ich elementy, które do tej  

tradycji się odnoszą. 

2. Juliusz Słowacki w teatrze polskim w dowolnie wybranym czasie 

historycznym. Omów najważniejsze inscenizacje, wskaż podobieństwa i 

różnice w interpretacji dramatów wystawianych w omawianym okresie. 

3. Przepisywanie  klasyki  (recycling)  we  współczesnym  teatrze:  opisz 

zjawisko na wybranych przykładach. Co sądzisz o takich sposobach  

traktowania twórczości dramaturgicznej wybitnych autorów? 

 

Zawody ogólnopolskie 

Tematy rozprawek: 

1. Gdzieśkolwiek jest, jeśliś jest,... (Jan Kochanowski, Tren X). Motywy eschatologiczne 

w literaturze dawnej (do końca XVIII wieku). 

2. Testament,  spowiedź,  wyznanie  -  o  sposobach  kreacji  autobiograficznych  w 

literaturze dawnej i współczesnej. 

3. Literackie gry z tradycją w poezji, dramacie i powieści przełomu XX i XXI wieku.  

Przedstaw je na wybranych przykładach konkretnych utworów. Jak się realizują?  

Czemu służą? Jaką kondycję człowieka współczesnego charakteryzują? 

4. Odwieczne a współczesne lęki i nadzieje w literaturze XX/XXI wieku. Omów to  

zagadnienie odwołując się do wybranych utworów. 

5. Gry z historią. Narracja o przeszłości w dziełach literatury najnowszej — tematy, 

problemy, sposoby opowiadania. 

Interpretacje: 



 

 

1. Bolesław Leśmian Otchłań i Zbigniew Herbert Przepaść Pana Cogito. Przeprowadź 

analizę i interpretację porównawczą. 

2. Dokonaj  interpretacji  porównawczej  utworów  Wisławy  Szymborskiej  Wczesna 

godzina i Tomasza Różyckiego Epilog. 

TEMATY DLA SPECJALIZACJI TEATROLOGICZNEJ: 

1. Dziedzictwo narodowe: w jaki sposób wybitni/wielcy artyści teatru istnieją we  

współczesnej pamięci. 

2. Kto jest gwiazdą dzisiejszego teatru - na wybranych przykładach przedstaw, co (lub 

kto) przyciąga dziś publiczność teatralną. 

3. Tradycja Grotowskiego i jej rola we współczesnym teatrze. 

 

 

XLI Olimpiada – 2011 

 

Zawody okręgowe 

Liczba uczestników: 1400 

 

 

INTERPRETACJE: 

 

1. Między znakami konwencji a wyrazem wzruszenia. Zinterpretuj wiersz 

Mikołaja Sępa Szarzyńskiego, sytuując go na tle staropolskiej poezji żałobnej. 

 

2. Cyprian Norwid, Malarz z konieczności; dokonaj interpretacji wiersza, 

zwracając uwagę na problem twórcy wobec zamówień, oczekiwań odbiorcy. 

 

3. Zinterpretuj późny wiersz Aleksandra Wata [Naprzeciw skwer] w kontekście  

twórczości innych poetów z ostatniego okresu ich pracy literackiej  

(np. Mickiewicza, Słowackiego, Iwaszkiewicza). 

 

4. Zinterpretuj wiersz Julii Hartwig, wskazując rolę tytułu w budowaniu znaczeń 

tego utworu. Jakie funkcje może pełnić tytuł w odniesieniu do tekstu?  

Na kilku wybranych przykładach ukaż rolę tytułu w rozumieniu całości dzieła  

lub jego części. 

 

5. Do jakich doświadczeń historyczno-biograficznych odwołuje się utwór Piotra 

Sommera Nic się nie stało? Z jakimi innymi dziełami literackimi  

/ publicystycznymi wchodzi w dialog? 

 

6. Zinterpretuj wiersz Tomasza Różyckiego Przedwiośnie, czyli coś, sytuując  

go w kontekście innych utworów z różnych epok, poświęconych porom roku. 

Co stanowi o odrębności i nowoczesnym charakterze tego wiersza? 



 

 

 

 

 

TEMATY DLA SPECJALIZACJI TEATROLOGICZNEJ: 

 

1. Od desek teatru do wielkiego ekranu. Omów wybraną ekranizację dzieła 

Williama Szekspira. Jak zmiana medium wpływa na wymowę dzieła? 

 

2. Rozrachunek z historią. Na wybranych przykładach przedstaw, w jaki 

sposób polscy reżyserzy przywołują traumy XX wieku. 

 

3. Teatr w teatrze. Przedstaw znane ci utwory dramatyczne, w których autor 

zastosował ten zabieg. Jaka jest jego rola? 

 

4. Jeszcze reżyser czy już współautor? Omów wybrane (co najmniej dwie) 

adaptacje Dziadów Adama Mickiewicza, ukazując, jak interpretacja 

reżysera wpływa na kształt i wymowę dzieła. 

 

 

Zawody ogólnopolskie 

Liczba uczestników: 247 

 

TEMATY ROZPRAWEK: 

 

1. Literackie przedstawienia pamięci – jednostkowej, zbiorowej, wspólnotowej – w prozie 

narracyjnej XX wieku i najnowszej. 

 

2. „Nie sugeruję, że poezja może być akuszerką lepszego losu. Twierdzę, że jest akuszerką 

lepszego i niepodległego przeżycia nawet najbardziej tragicznego losu”.    

Jan Polkowski – z wypowiedzi podczas wręczenia mu nagrody im. Andrzeja Kijowskiego  

za tom poetycki Cantus w grudniu 2010 roku.       

Odnieś się do opinii zawartej w tym zdaniu, popierając swoje stanowisko omówieniem 

dokonań poetyckich różnych epok. 

 

3. „Nieczytanie wierszy sprawia, że społeczeństwo osuwa się na taki poziom wysławiania,  

na którym staje się łatwym łupem demagoga lub tyrana. Jest to odpowiednik zapomnienia  

w skali społeczeństwa” (Josif Brodski). Słowa te uczyń mottem rozważań o tym, jak poezja 

ułatwia poruszanie się wśród dyskursów i pułapek współczesności. 

 

4. Ład świata i zło w świecie jako problem twórczości pisarzy epok dawnych, do schyłku 

XVIII wieku. 

 

5. Własne „miejsce na Ziemi” i sytuacja wygnania w literaturze drugiej połowy XX wieku. 

 

6. Dokonaj analizy porównawczej utworów: Franciszka Karpińskiego Na odmienione 

Nadprucie i Czesława Miłosza Dwór. 

 

7. Dokonaj analizy porównawczej utworów: Anny Świrszczyńskiej Apokalipsa i Aleksandra 

Wata Do Izajasza. 

 

8. Dokonaj analizy porównawczej utworów: Bronisławy Ostrowskiej, [bez tytułu]  



 

 

Z tomu Jesienne liście i Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej ze Szkicownika poetyckiego. 

 

 

TEMATY DLA SPECJALIZACJI TEATROLOGICZNEJ: 

 

1. Mit w teatrze. Omów sposoby funkcjonowania mitu w tekstach dramatycznych. 

 

2. Czy realizacja sceniczna dramatów Witkacego, Różewicza, Mrożka lub Gombrowicza 

wymaga nietradycyjnego aktorstwa i reżyserii? 

 

3. Scharakteryzuj walory sceniczne ról Fredrowskich. Omów je na przykładzie spektaklu 

teatralnego lub realizacji telewizyjnej. 

 

4. Nie tylko teatr w telewizji, ale i telewizja w teatrze. Omów zjawisko wykorzystywania 

form multimedialnych przez reżyserów teatralnych.  

 

 

XLII Olimpiada – 2012 

 

Zawody okręgowe 

Liczba uczestników: 1284 

 

 

 

TEMATY ROZPRAWEK: 
 

1. Humanistyczny ideał osoby ludzkiej w piśmiennictwie renesansu. Przedstaw go na 

podstawie wybranych utworów, a także napisz, co o nim sądzisz w kontekście 

 

współczesnych (dwudziestowiecznych) koncepcji człowieka. 

 

2. Polały  się  łzy  me  czyste,  rzęsiste  -  życie  pisarza  jako  temat  jego  twórczości.  

Omów 

na wybranych przykładach. 

 

4. Motyw snu i wyobrażenia oniryczne w utworze literackim. Na kilku 

przykładach ukaż funkcje tych zjawisk w literaturze dawnej i współczesnej.  

 

5. „Zmory” i „dreszcze” - dzieciństwo i dojrzewanie w prozie XX wieku.  

 

 

INTERPRETACJE: 
 

1. Zinterpretuj wiersz Jana Andrzeja Morsztyna Zapust, sytuując go w 

kontekście poezji dawnej oraz współczesnej, charakteryzującej się podobnym 

stosunkiem do języka.  

 

2. Zinterpretuj opowiadanie Bolesława Prusa Pod szychtami, zwracając uwagę 

na kłopoty realisty z opisywaniem rzeczywistości.  

 



 

 

3. Zinterpretuj wiersz Pawła Marcinkiewicza Reklamówka, odwołując się do 

innych utworów (poetyckich lub prozatorskich), których przedmiotem jest 

refleksja nad kondycją współczesnego człowieka.  

 

4. Zinterpretuj wiersz Hortus conclusus Jacka Dehnela (ur. 1980 r.), zwracając uwagę 

na użytą w nim topikę. 

 

 

 

 

 

SPECJALIZACJA TEATROLOGICZNA: 
 

1. Jak rozumiesz pojęcie "klasyki" w teatrze? Omów na wybranych przekładach.  

2. Twórczość Wyspiańskiego w świetle koncepcji artysty-teatru Edwarda 

Gordona Craiga.  

3. Teatr Telewizji dawniej i dziś - na wybranych przykładach przedstawień 

archiwalnych i realizowanych obecnie omów jego przemiany. 

 

 Zawody ogólnopolskie 

Liczba uczestników: 300 

 

 

TEMATY ROZPRAWEK: 
 

1.  Literackie figle, błazenady i parodie. Na wybranych przykładach zarysuj zagadnienie roli 

śmiechu w kulturze, biorąc pod uwagę programy literackie, z jakimi są związane utwory   z    

tego    kręgu.   Wskaż   gatunki   służące   zabawie   lub    ośmieszeniu oraz scharakteryzuj 

zjawiska stylistyczne pełniące podobną funkcję. 

2. Tożsamość jednostki w literaturze różnych epok – dana, zadana, poszukiwana, kreowana... 

Rozważ zagadnienie tożsamości, jej miejsca i funkcji w fabule i dyskursie literackim. 

3. Koncepcje języka poetyckiego w literaturze XX wieku. Wymień różne sposoby 

posługiwania się językiem i scharakteryzuj je na przykładach poezji wybranych twórców. 

 

 

 

INTERPRETACJE PORÓWNAWCZE: 

 

 

1.  Porównaj fragment Odprawy posłów greckich Jana Kochanowskiego (monolog 

Kasandry) oraz wiersz Wisławy Szymborskiej Monolog dla Kasandry. 

2.  Porównaj wiersze Franciszka Karpińskiego Do Marcina Badeniego, kawalera Orderu 

Ś[więteg]o Stanisława, przyjaciela oraz Oczy Czesława Miłosza. 

3.  Porównaj wiersze Janusza Stanisława Pasierba Stare kobiety w kościele oraz Stare kobiety 

Czesława Miłosza. 

 

 

 

SPECJALIZACJA TEATROLOGICZNA: 

 

1.  Rola muzyki w przedstawieniach teatralnych dawniej i dziś. 

2.  Najnowsze  tendencje w  teatrze – inscenizowanie adaptacji scenariuszy filmowych. 



 

 

Omów zagadnienia na wybranych przykładach. 

3. Poszukiwanie nowej stylistyki we współczesnym teatrze. Omów na wybranych 

przykładach. 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 


