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Instrukcja dla zdaj cego 
 

1. Sprawd , czy arkusz egzaminacyjny zawiera 17 stron 
(zadania 1–27). Ewentualny brak zg o  
przewodnicz cemu zespo u nadzoruj cego egzamin. 

2. Pisz czytelnie. U ywaj d ugopisu/pióra tylko z czarnym 
tuszem/atramentem. 

3. Nie u ywaj korektora, a b dne zapisy wyra nie przekre l. 
4. Pami taj, e zapisy w brudnopisie nie b d  oceniane. 
5. Na tej stronie oraz na karcie odpowiedzi wpisz swój 

numer PESEL i przyklej naklejk  z kodem.  
6. Nie wpisuj adnych znaków w cz ci przeznaczonej 

dla egzaminatora. 
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Zadanie 1. (4 pkt) 
Przyporządkuj elementom dekoracyjnym definicje wybrane z podanych poniżej. Podaj 
nazwy przedstawionych elementów dekoracyjnych. 

A B C

1. Motyw dekoracyjny w postaci krzyżujących się elementów uzbrojenia ochronnego
i rozmaitego rodzaju białej broni. Szczególnie charakterystyczny dla sztuki renesansu
i baroku.

2. Okrągły ornament w kształcie stylizowanego kwiatu róży, charakterystyczny
dla architektury gotyku.

3. Podwieszana dekoracja spleciona z liści, kwiatów i owoców, charakterystyczna
szczególnie dla sztuki starożytnego Rzymu i baroku.

Element dekoracyjny A B C

Numer definicji 

Nazwa elementu dekoracyjnego 

Zadanie 2. (3 pkt)  
Rozpoznaj plany słynnych budowli i wpisz we wskazane miejsca: 
a) nazwę własną budowli
b) styl/okres, w którym powstał zabytek.

A B C

a) ...……………….……………    a) …………………………

b) ...……………….……………    b) …………………………

a) ………………………..      

b) ……………………….. 
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Zadanie 3. (3 pkt) 
Podaj nazwiska twórców poni ej prezentowanych dzie  oraz podkre l wiek, w którym one 
powsta y. 

A B C 

     ………………………..           ……………………….. ……………………….. 

Wiek:      XIX        XX 

Zadanie 4. (4 pkt) 
Podaj nazwy elementów architektonicznych wskazanych na fotografii. 

A ……………………………………… 

B ……………………………………… 

C ……………………………………… 

D ……………………………………... 

Wype nia 
egzaminator 

Nr zadania 1. 2. 3. 4. 
Maks. liczba pkt 4 3 3 4 
Uzyskana liczba pkt 
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Zadanie 5. (4 pkt) 
Rozpoznaj przedstawione dzie o i wykonaj polecenia. 
 

 

a) Podaj nazwisko autora dzie a. 

……………………………………………….……………………………………………… 

b) Napisz nazw  kierunku, z którym wi e si  twórczo  tego artysty. 

……………………………………………….……………………………………………… 

c) Napisz nazw  nowatorskiej techniki plastycznej, któr  w tym dziele zastosowano.  

……………………………………………….……………………………………………… 

d) Wybierz i podkre l w a ciwy opis tej techniki. 

A. Technika malarska polegaj ca na k adzeniu obok siebie regularnych plamek czystego 
koloru. 

B. Technika malarska polegaj ca na pokrywaniu poziomo le cego p ótna farbami 
skapuj cymi z podziurkowanej puszki, kija lub p dzla. 

C. Technika polegaj ca na tworzeniu kompozycji z wycinków ró nych materia ów  
i przyklejaniu ich na p ótnie lub papierze. 

 
Zadanie 6. (2 pkt) 
Okre l gatunek malarski, w którym specjalizowa  si  ka dy z wymienionych poni ej 
artystów. Odpowiedzi wybierz spo ród nast puj cych:  

akt           batalistyka           portret           pejza            martwa natura 

 
Wojciech Kossak  ……………………………………………………… 

John Constable  ……………………………………………………… 

Willem Claeszoon Heda ……………………………………………………… 

Frans Hals   ……………………………………………………… 
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Zadanie 7. (1 pkt) 
Pod każdą fotografią wpisz nazwę miasta, w którym znajduje się przedstawiony zabytek.

A B

…………………………………… ……………………………………… 

C 

……………………………………………………………………… 

Zadanie 8. (2 pkt)  
Wska  spo ród wymienionych poni ej trzy obrazy, które znajduj  si  w Muzeum 
Narodowym w Warszawie. 

Jan Matejko, Bitwa pod Grunwaldem              Leonardo da Vinci, Dama z gronostajem  

Józef Mehoffer, Dziwny ogród               Józef Che mo ski, Babie lato  

Rembrandt van Rijn, Krajobraz z mi osiernym Samarytaninem 

Wype nia 
egzaminator 

Nr zadania 5. 6. 7. 8. 
Maks. liczba pkt 4 2 1 2 
Uzyskana liczba pkt 
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Zadanie 9. (4 pkt) 
a) Rozpoznaj temat ka dego z reprodukowanych poni ej obrazów Fra Angelico 

i Cranacha. 
b) Okre l ród o ikonograficzne tematu. Odpowiedzi wybierz z podanych poni ej. 

Stary Testament         Nowy Testament         mitologia         apokryfy         ywoty wi tych 
 

A B 
 

a)  ……………………………………………… 
 

b)  ……………………………………………… 

 
a)  ……………………………… 

 
b)  ……………………………… 

 
Zadanie 10. (6 pkt) 
Rozpoznaj przedstawione dzie o i podaj: 
 
a) jego tytu  

 
………………………………………… 

b) autora 
 
………………………………………… 

c) nazw  stylu i wiek, w którym 
powsta  obraz 

 
………………………...………………. 

d) o rodek artystyczny (miasto),  
z którym zwi zany by  jego autor 

 
……………………………...…………. 
 

e) najbardziej charakterystyczne 
rodki formalne tego dzie a. 

 
…………………………..……………. 

…………………………..……………. 
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Zadanie 11. (3 pkt)  
Wyja nij podane terminy. 
 
lamassu 

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  
 
sfinks 

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  
 
centaur 

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  
 
Zadanie 12. (2 pkt)  
Okre l funkcje dzie  wymienionych w poni szej tabeli oraz napisz, jakie dziedziny sztuki 
one reprezentuj . W a ciwe odpowiedzi wybierz z podanych poni ej. 
 
Funkcja dzie a:      reprezentacyjna      dekoracyjna       sakralna      sepulkralna       u ytkowa 
Dziedzina sztuki:      malarstwo       grafika       rze ba      architektura       rzemios o 
 

Dzie o Funkcja Dziedzina sztuki 

A.  Jan Cybis, Martwa  
natura z kwiatami   

B. Bazylika w. Piotra  
na Watykanie    

C. Nagrobek króla 
Kazimierza Wielkiego   

 
Zadanie 13. (2 pkt)  
Podkre l nazwiska trzech artystów, którzy tworzyli w okresie baroku. 
 

Filippo Brunelleschi       Francesco Borromini       Rafael Santi       Peter Paul Rubens 

Andrea Palladio       Jan Vermeer van Delft 

 
Wype nia 

egzaminator 

Nr zadania 9. 10. 11. 12. 13. 
Maks. liczba pkt 4 6 3 2 2 
Uzyskana liczba pkt      
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Zadanie 14. (4 pkt) 
Które z reprodukowanych poni ej obrazów s  autorstwa Jacka Malczewskiego? Wpisz 
do tabeli ich oznaczenia literowe, a obok napisz tytu y tych obrazów. 
 

 
A B C 

  

D E 
 
Oznaczenia 

literowe Tytu  obrazu 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Zadanie 15. (2 pkt)  
Wymienionym dzie om przyporz dkuj nazwiska autorów. Odpowiedzi wybierz 
z podanych poni ej. 
 

Joseph Paxton          Wit Stwosz           Stanis aw Wyspia ski  

James Whistler         Giotto di Bondone 
 

A. witra  Bóg Ojciec    .............................................................................. 

B. freski z kaplicy Scrovegnich w Padwie .............................................................................. 

C. o tarz mariacki w Krakowie  .............................................................................. 

D. Pa ac Kryszta owy w Londynie  .............................................................................. 
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Zadanie 16. (6 pkt)  
Rozpoznaj boginie przedstawione na reprodukowanym poni ej obrazie S d Parysa 
Petera Paula Rubensa i wymie  ich atrybuty. Uzupe nij tabel . 
 

 
 

Imi  bogini Atrybut 

 
  
 
  
 
  

 
Zadanie 17. (1 pkt)  
Podkre l nazwisko autora budowli i nazwisko jego mecenasa. 
 

Autor:                 Dominik Merlini      Augustyn Locci       Bartolomeo Berrecci
Mecenas:      Zygmunt I Stary       Stanis aw August Poniatowski       Jan III Sobieski 
 

Wype nia 
egzaminator 

Nr zadania 14. 15. 16. 17. 
Maks. liczba pkt 4 2 6 1 
Uzyskana liczba pkt     
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Zadanie 18. (8 pkt)  
Na podstawie czterech ilustracji zabytku wykonaj polecenia. 
 

 
A B 

C D 
 
a) Opisz plan i uk ad przestrzenny budowli, podaj c 4 cechy. (3 pkt) 

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  
 

b) Opisz bry  i dekoracj  budowli, podaj c 4 cechy. (3 pkt) 

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  
 

c) Nazwij budowl  oraz kr g kulturowy lub styl, w jakim j  wybudowano. (2 pkt) 

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  
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Zadanie 19. (2 pkt) 
Zidentyfikuj autorów cytatów na podstawie ich wypowiedzi. Wpisz we w a ciwe miejsca 
nazwiska wybrane spo ród wymienionych. 

Witold Wojtkiewicz        Vincent van Gogh         John Constable 

A. Cz sto wydaje mi si , e noc od dnia jest w barwy bogatsza, we fiolety, w b kity  
i w najbardziej intensywne zielenie. Je li zwrócisz na to uwag , zobaczysz, e jedne 
gwiazdy s  cytrynowo ó te, inne znów wiec  ró owo, niebiesko, zielono 
i niezapominajkowob kitnie. 

 ......................................................................................................................................................  

B. Je li dzie a wielkich mistrzów mog  uwznio li  ducha i utrzyma  go na poziomie 
doskona o ci, natura jest w równym stopniu ród em, z którego wszystko bierze swój 
pocz tek. 

 ......................................................................................................................................................  

C. Wszystko,  co  jest  moim,  ma  w a nie  zawsze  pozory  figla,  psoty,  w najlepszym  razie 
p acz cej zabawki (niewynaleziona zapewne jeszcze). Nie umiem by  powa nym; 
wstydz  si  tego.  

 ......................................................................................................................................................  

Zadanie 20. (4 pkt) 
Przyporz dkuj ka demu wymienionemu arty cie kierunek, w którym tworzy . 
Odpowiedzi wybierz z podanych poni ej. 

fowizm      ekspresjonizm      kubizm      dadaizm      formizm      pop-art       impresjonizm 

Pablo Picasso ………………………………………… 

Andy Warhol ………………………………………… 

Leon Chwistek ………………………………………… 

Claude Monet ………………………………………… 

Henri Matisse ………………………………………… 

Marcel Duchamp ………………………………………… 

Ernst Ludwig Kirchner ………………………………………… 

Wype nia 
egzaminator 

Nr zadania 18a) 18b) 18c) 19. 20. 
Maks. liczba pkt 3 3 2 2 4 
Uzyskana liczba pkt 
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Zadanie 21. (3 pkt) 
Rozpoznaj przedstawione dzie o i wykonaj polecenia. 
 

 
 

a) Napisz, co jest tre ci  tego dzie a. (1 pkt)  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  
 
b) Podaj trzy cechy stylistyczne formy, po jednej – z ka dej wymienionej kategorii. (2 pkt)  

kompozycja:  ................................................................................................................................  

kolorystyka:  .................................................................................................................................  

wiat ocie :  ..................................................................................................................................  
 
Zadanie 22. (3 pkt) 
Uzupe nij poni sze zdania. 
 
a) Sztuka ……………..……………………. symbolizowa a wiat o boskiej chwa y  

i mi o ci, czego wspania ym przyk adem mog  by  katedry, na przyk ad katedra  

w ……………….…...………. we Francji. 

b) Z ogromnej skarbnicy kultury antyku czerpa y wzory w czasach nowo ytnych styl 

……………………………….. oraz styl ………………………………. . 

c) Styl ……………………………..…. deklarowa  zerwanie z króluj cym w ca ej ówczesnej  

     Europie historyzmem. 
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Zadanie 23. (1 pkt) 
Jakie wydarzenie historyczne upami tniono na ka dym z prezentowanych dzie ? Wska  
poprawn  odpowied : wpisz w tabeli odpowiednie numery. 
 

A B C 
 

1. Obraz upami tnia setn  rocznic  insurekcji ko ciuszkowskiej i jeden z jej epizodów – 
zwyci sk  bitw  pod Rac awicami. Reprodukowany fragment ukazuje moment, w którym 
rosyjska artyleria rozpoczyna ostrza  maj cy odwróci  uwag  od oddzia ów kozackich 
nacieraj cych na polsk  jazd . Wysi ek, aby zbli y  si  jak najmocniej do prawdy 
odleg ych wydarze , spowodowa  powstanie wspania ego dzie a historycznego ku 
pokrzepieniu serc narodu wówczas zniewolonego. 

 
2. Dzie o przedstawia bohatersk  szar  polskich szwole erów walcz cych u boku 

Bonapartego podczas jego wyprawy na Madryt. Polscy o nierze, b d c pod sta ym 
ostrza em artylerii hiszpa skiej, przedarli si  przez w sk  gardziel w wozu Somosierra  
i otworzyli tym samym drog  Napoleonowi. Artysta, bez skupiania si  na pojedynczych 
osobach, w sposób syntetyczny przedstawi  zgie k i zam t bitewny. 

 
3. Tradycyjnie uwa a si , e obraz przedstawia bitw  pod Issos stoczon  pomi dzy 

Aleksandrem Macedo skim a królem perskim Dariuszem III w roku 333 p.n.e. 
Aleksander natar  swoj  jazd  na stra  przyboczn  Dariusza, wokó  którego rozp ta a si  
za arta walka, w efekcie której król perski musia  ratowa  si  ucieczk . Dzie o to jest 
powszechnie uwa ane za rzymsk  kopi  obrazu greckiego z IV wieku p.n.e. 

 
 

Obraz batalistyczny A B C 

Wydarzenie historyczne    

 
 
 
 
 
 
 

Wype nia 
egzaminator 

Nr zadania 21. 22. 23. 
Maks. liczba pkt 3 3 1 
Uzyskana liczba pkt    
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Zadanie 24. (10 pkt)
Porównaj dwie rze by widoczne na fotografiach. 

A B 

a) Podaj
nazw
ka dej
rze by.

(2 pkt) ……………………………………... ……………………………………...

b) Wymie
po cztery
cechy
stylistyczne
formy.

(6 pkt) 

……………………………………... 

……………………………………... 

……………………………………... 

……………………………………... 

……………………………………... 

……………………………………... 

……………………………………... 

……………………………………...

……………………………………... 

……………………………………... 

……………………………………... 

……………………………………... 

……………………………………... 

……………………………………... 

……………………………………... 

……………………………………...

c) Sformu uj
wniosek
dotycz cy
stylu
i sposobu
uj cia
tematu.

(2 pkt) 

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..
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Zadanie 25. (3 pkt)  
a) Przyjrzyj si  przyk adom rzemios a artystycznego i podaj nazwy stylów lub 

kierunków, z którymi nale y powi za  te przedmioty.  

 
 

A B C 

…………………………... ……………………………… ………………………… 

 
b) Uszereguj zabytki chronologicznie, pocz wszy od najwcze niej do najpó niej 

powsta ego: wpisz oznaczenia literowe w odpowiedniej kolejno ci. 
 

 1. 2. 3. 

Oznaczenia literowe    
 
 
Zadanie 26. (3 pkt) 
Przypisz wymienionym kierunkom nowatorskie techniki plastyczne. Odpowiedzi 
wybierz z podanych poni ej. 
 

frota        kola         serigrafia        pointylizm        dripping 
 

Kierunek Technika plastyczna 

neoimpresjonizm  

kubizm  

surrealizm  

pop-art  

 
 
 
 
 

Wype nia 
egzaminator 

Nr zadania 24a) 24b) 24c) 25. 26. 
Maks. liczba pkt 2 6 2 3 3 
Uzyskana liczba pkt      
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Zadanie 27. (10 pkt) 
Dokonaj porównania poni ej reprodukowanych obrazów. 
   

 

 A B 

 Obraz A 
Matka Boska W odzimierska 

Obraz B 
T. Czy ewski, Madonna 

z dzieci tkiem 
a) Okre l styl 

lub kierunek, 
w którym 
powsta  ka dy 
z obrazów. 

(2 pkt) 

………………………………….. ………………………………….. 

b)Wymie  trzy 
cechy 
formalne 
ka dego 
dzie a: 

– kompozycja 
– kolorystyka 
– wiat ocie . 

(6 pkt) 

 
.………………………………… 

 
.………………………………… 

 
.………………………………… 

 
.………………………………… 

 
.………………………………… 

 
.………………………………… 

 
..………………………………… 

 
…………………………………. 

c) Sformu uj 
wniosek 
dotycz cy 
sposobu 
przedstawienia 
obu dzie , 
uwzgl dnij ich 
wyraz.  

(2 pkt) 

 
…………………………………………………………………………… 

 
…………………………………………………………………………… 

 
…………………………………………………………………………… 

 
…………………………………………………………………………… 

 

Wype nia 
egzaminator 

Nr zadania 27a) 27b) 27c) 
Maks. liczba pkt 2 6 2 
Uzyskana liczba pkt    
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BRUDNOPIS 
 




