
WIZYTÓWKA: 

Może składać się z suchych faktów z życiorysu kandydata. Ale może też zostać ułożona i zaprezentowana 

w formie monologu, jako krótki występ sceniczny prezentujący siebie. 

 

PROZA: 

Fragment z XX - wiecznej  powieści lub opowiadania jako wypowiedź jednego z jej bohaterów w pierwszej 

osobie lub opisujące wydarzenie z pozycji narratora. 

 

• Sławomir Mrożek, fragment jednego z opowiadań (np. „Przygoda dobosza”, Słoń”, „Lew”, 

„Wesele w Atomicach”, „Wina i kara”) 

• Jarosław Iwaszkiewicz, fragment jednego z opowiadań (np. „Panny z Wilka”, „Brzezina”, „Matka 

Joanna od Aniołów”) 

• Bruno Schulz – „Sanatorium pod Klepsydrą” , „Sklepy cynamonowe”  

• Wiesław Myśliwski – „Kamień na kamieniu” 

•  Dorota Masłowska -  „Paw królowej” 

• A.A. Milne -  „Kubuś Puchatek” 

  

MONOLOG SCENICZNY Z DRAMATU:  

 

      *  pisany prozą, np. monolog Sonii z „Wujaszka Wani” Antoniego Czechowa 

      *  pisany wierszem, np. monolog Julii z „Romea i Julii”  Williama Szekspira  

 

WIERSZE: 

Utwór poetycki z kanonu liryki literatury polskiej, o dowolnej formie wersyfikacyjnej. 

Wyboru  można dokonać spośród następujących autorów: 

• Wisława Szymborska (Jawność, Kot w pustym mieszkaniu, Akrobata, Cebula, Miłość od 

pierwszego wejrzenia) 

• Maria Pawlikowska – Jasnorzewska (Robota Anioła Stróża, Oknem wyglądało, Na rozrzuconych 

poduszkach, Fatamorgana) 

• Halina Poświatowska (Szminka, Jestem Julią, Modlitwa, Tańcząca Nina) 

• Julian Tuwim ( Colloquium niedzielne na ulicy, Przy okrągłym stole, Ostry erotyk) 

• Konstanty Ildefons Gałczyński (Pomnik studenta, Dyrektor i pomnik, Strasna zaba, Skumbrie w 

tomacie) 

• Władysława Broniewski (Ze złości, Firanka, Anka, Biesy, Moja miła) 

• Rafał Wojaczek (Prośba, Gwałt, Erotyk, Mit rodzinny) 

 

 

PIOSENKA: 

Z podkładem lub bez (a capella). Znana, popularna. Może być ludowa, może być z musicalu, może być z 

repertuaru wybitnych wykonawców. Powinna mieć wyrazistą linię melodyczną.   

 

IMPROWIZACJA RUCHOWA 

Pełna dowolność. 

 

UWAGI: Przed prezentacją prosimy o podanie autora i tytułu wybranego fragmentu prozy lub wiersza. 

Dopuszcza się również utwory wybrane przez siebie, spoza wskazanej listy. Dopuszcza się zamiast jednego 

dłuższego fragmenty 2-3 krótsze utwory, ale zróżnicowane formalnie i treściowo. 


