
 

 

SPORT 

1. Wymień nazwiska znanych Ci komentatorów sportowych i opowiedz więcej o jednym z 

nich. 

2. Polscy medaliści olimpijscy. 

3. Osiągnięcia jakiego sportowca inspirują Cię i dlaczego? 

4. Przykłady sportowców, którzy stali się medialnymi celebrytami. 

5. Prasa sportowa w Polsce. 

6. Kanały telewizyjne (sportowe) w Polsce. 

7. Serwisy sportowe w Internecie. 

8. Rola kibiców w widowisku sportowym. 

9. Omów rozgrywki ligowe w jednej z dyscyplin sportowych w Polsce. 

10. Wielkie imprezy sportowe w Polsce w ostatnich latach. 

 

POLITYKA 

1. Największe partie polityczne w Polsce i ich liderzy. 

2. Omów przebieg i wyniki ostatniej kampanii prezydenckiej w Polsce. 

3. Przykłady polityków, którzy stali się medialnymi celebrytami. 

4. Polscy politycy w mediach społecznościowych. 

5. Afery i skandale w polskiej polityce – proszę dokładniej omówić jedną z nich. 

6. Polscy politycy w instytucjach europejskich. 

7. Jakie konflikty zbrojne toczą się obecnie na świecie? Proszę dokładniej omówić jeden z 

nich. 

8. Proszę wymienić zagranicznych polityków, stojących na czele różnych państw i omówić 

dokładniej sylwetkę jednego w nich. 

9. Unia Europejska – historia i teraźniejszość. 

10. System władzy w Polsce. 

 

KULTURA 

1. Najbardziej znane muzea w Polsce i za granicą – proszę dokładniej omówić jedno. 

2. Nagrody dla polskiej kinematografii w ostatnich latach. 

3. Proszę wymienić znanych Ci filmowych reżyserów polskich i zagranicznych – omówić 

dokładniej twórczość jednego z nich. 

4. Najwybitniejsi przedstawiciele polskiego malarstwa. 

5. Polscy zdobywcy literackiej nagrody Nobla. 



 

 

6. Balet, opera, operetka, dramat, komedia – czym różnią się od siebie poszczególne gatunki 

teatralne? 

7. Zabytki w Twoim regionie. 

8. Życie kulturalne w Twoim regionie. 

9. Filmy zagraniczne, które zdobyły Oscara – proszę omówić wybrany. 

10. Polscy muzycy, kompozytorzy i piosenkarze – proszę omówić dokładniej sylwetkę 

jednego z nich. 

 

RELIGIA 

1. Dogmat o Niepokalanym Poczęciu Maryi – historia i treść. 

2. Pismo Święte – list Boga do ludzi. 

3. Jezus Chrystus – Bóg i człowiek. 

4. Święty Paweł Apostoł i jego rola w Kościele. 

5. Znaczenie pontyfikatu św. Jana Pawła II dla Polski, Kościoła i świata. 

6. Polscy święci i błogosławieni. Proszę dokładniej omówić sylwetkę jednego z nich. 

7. Proszę wymienić sakramenty święte i dokładniej omówić jeden z nich. 

8. Przykazania Boże i Przykazania kościelne. 

9. Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa jako najważniejszy moment w dziejach świata – 

dlaczego? 

10. Stworzenie świata: czy Pismo święte i teoria ewolucji wykluczają się? 

 

EKONOMIA  

1. Czy Polska może i powinna przyjmować euro? Dlaczego? 

2. Polskie serwisy internetowe, kanały telewizyjne i tytuły prasowe o tematyce ekonomicznej. 

3. Na czym polegała pułapka kredytów we frankach i innych walutach obcych? 

4. Wymień znanych Ci dziennikarzy ekonomicznych i przybliż sylwetkę jednego z nich. 

5. Na czym polegał plan Balcerowicza i jakie były jego efekty? 

6. Najbardziej znane i silne waluty na świecie. 

7. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie na tle innych giełd w Europie i na świecie. 

8. Czym różni się gospodarka socjalistyczna od kapitalistycznej? 

9. Dlaczego mówi się, że obecny system emerytalny w Polsce grozi brakiem emerytur dla 

przyszłych pokoleń? 

10. Największe afery gospodarcze w Polsce. Omów jedną z nich. 

 



 

 

TURYSTYKA 

1. Najbardziej znane miejsca pielgrzymkowe w Polsce. 

2. Najbardziej znane miejsca pielgrzymkowe na świecie. 

3. Wymień znane Ci linie lotnicze i omów dokładniej jedną z nich. 

4. Najsłynniejsze polskie kurorty i ośrodki turystyczne. 

5. Turystyczne atrakcje w Twoim regionie. 

6. Prasa i strony internetowe o tematyce turystycznej – polskie i zagraniczne. 

7. Najbardziej znani polscy dziennikarze-podróżnicy. 

8. Najbardziej popularne kierunki wakacyjne. 

9. Polscy turyści za granicą – stereotypy i fakty. 

10. Niebezpieczeństwa związane z turystyką i podróżowaniem. 

 

 

MEDIA 

1. Najbardziej znani polscy dziennikarze. 

2. Ogólnopolskie stacje radiowe. 

3. Ogólnopolskie stacje telewizyjne. 

4. Media lokalne w Twoim regionie. 

5. Największe i najbardziej znaczące dzienniki ogólnopolskie (gazety). 

6. Media katolickie w Polsce. 

7. Cyfryzacja telewizji w Polsce. 

8. Czy Internet stanowi zagrożenie dla prasy? Uzasadnij swoją opinię. 

9. Wymień znane Ci tytuły prasy młodzieżowej i omów jeden z nich. 

10. Z jakich mediów społecznościowych korzystasz? Omów je. 

 


