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POZIOM PODSTAWOWY

Instrukcja dla zdajcego
1. Sprawd, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 17 stron
(zadania
1  28).
Ewentualny
brak
zgo
przewodniczcemu zespou nadzorujcego egzamin.
2. Pisz czytelnie. Uywaj dugopisu/pióra tylko z czarnym
tuszem/atramentem.
3. Nie uywaj korektora, a bdne zapisy wyranie przekrel.
4. Pamitaj, e zapisy w brudnopisie nie bd oceniane.
5. Na karcie odpowiedzi wpisz swój numer PESEL i przyklej
naklejk z kodem.
6. Nie wpisuj adnych znaków w czci przeznaczonej
dla egzaminatora.

Czas pracy:
120 minut

Liczba punktów
do uzyskania: 100
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Zadanie 1. (5 pkt)
Rozpoznaj obrazy przedstawione na fotografiach. Wpisz we waciwe miejsca:
a) nazwiska ich twórców,
b) nazwy kierunków lub grup artystycznych reprezentowanych przez te dziea.

A

B

C

a) .......................................... a) ..........................................

a) ..........................................

b) .......................................... b) ..........................................

b) ..........................................

D

E

a) .................................................

a) .................................................

b) .................................................

b) .................................................

Zadanie 2. (3 pkt)
Wyjanij pojcia z zakresu sztuk plastycznych.
Neoimpresjonizm
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Perspektywa powietrzna
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Walor
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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Zadanie 3. (3 pkt)
Uzupenij tabel, wpisujc obok tytuu kadego dziea nazw techniki artystycznej,
w której dzieo zostao wykonane.
Dzieo
A. Annibale Carracci, Triumf Bachusa
i Ariadny w Palazzo Farnese w Rzymie
B. Stanisaw Wyspiaski, Podwójny portret
Elizy Pareskiej
C. Dobry pasterz (z mauzoleum Galii
Placydii w Rawennie)

Technika

D. John Constable, Wóz siana
E. Andrzej Rublow, Trójca wita

Zadanie 4. (2 pkt)
Wymienionym malarzom polskim (lub dziaajcym w Polsce) przyporzdkuj po jednym
gatunku, najbardziej charakterystycznym dla ich twórczoci, wybranym sporód
podanych poniej.
scena religijna, weduta, portret, scena historyczna, pejza
Malarze:
A. Bernardo Bellotto zwany Canaletto
................................................................................
B. Jan Matejko

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

C. Daniel Schultz

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

D. Mistrz Opakiwania z Chomranic

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

E. Jan Stanisawski

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

Zadanie 5. (3 pkt)
Uzupenij tabel, wpisujc obok nazw kierunków w sztuce tytuy charakterystycznych
dla nich obrazów.
Somosierra Michaowskiego, Zbierajce kosy Milleta, Przysiga Horacjuszy Davida,
Rze na Chios Delacroix, ródo Ingresa, Ostatnia chudoba Kotsisa
Nazwa kierunku

Tytuy obrazów

Klasycyzm

Romantyzm

Realizm

Nr zadania
Wypenia Maks. liczba pkt
egzaminator
Uzyskana liczba pkt

1.
5

2.
3

3.
3

4.
2

5.
3
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Zadanie 6. (3 pkt)
a) Podaj autorów przedstawionych poniej dzie rzebiarskich.

A

B

C

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

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

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

b) Uszereguj rzeby od najstarszej do najmodszej, wpisujc we waciwej kolejnoci
litery, którymi je oznaczono.
...............................................................

Zadanie 7. (2 pkt)
Rozpoznaj postaci przedstawione na witraach.

A

B

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

.................................................
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Zadanie 8. (3 pkt)
Uzupenij tabel, wpisujc obok nazwy kadej budowli liter, któr oznaczono jej
twórc (twórców).
Architekci:
A. Donato Bramante
B. Antonio Gaudi
C. Anthemios z Tralles i Izydor z Miletu
D. Gianlorenzo Bernini
E. Le Corbusier
F. John Nash
Dzieo

Architekt

Kaplica Nôtre Dame du Haut w Ronchamp
Pawilon Królewski w Brighton
Tempietto w Rzymie
Hagia Sophia w Konstantynopolu
Koció san Andrea al Quirinale (na Kwirynale) w Rzymie
Koció Sagrada Familia w Barcelonie

Zadanie 9. (2 pkt)
Podkrel nazwy trzech dzie, które powstay w krgu mecenatu Jagiellonów.
A. Kaplica Zygmuntowska
B. Portret Michaa Korybuta Winiowieckiego Daniela Szulca
C. Rotunda Najwitszej Marii Panny na Wawelu
D. Kruganki wawelskie
E. Kolumna Zygmunta w Warszawie
F. Paac na Wodzie w azienkach
G. Hod Pruski Jana Matejki
H. Koció w. Aleksandra w Warszawie
I. Nagrobek Zygmunta I Bartolomea Berrecci

Nr zadania
Wypenia Maks. liczba pkt
egzaminator
Uzyskana liczba pkt

6.
3

7.
2

8.
3

9.
2

6
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Zadanie 10. (10 pkt)
Na podstawie poniszych rysunków opisz:

a) plan i ukad przestrzenny budowli, podajc co najmniej pi cech, (5 pkt)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
b) kompozycj bryy i konstrukcj, podajc co najmniej pi cech. (5 pkt)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Zadanie 11. (2 pkt)
Uzupenij ponisze zdania.
Posg Mojesza wykona .............................................................................. w latach 1515 16,
w twardym materiale, jakim jest ...................................................................... . Dzieo to miao
zdobi nagrobek papiea .......................................................................... . Obecnie znajduje si
w miejscu spoczynku papiea, w kociele San Pietro in Vincoli w Rzymie. Rogi na gowie
Mojesza s symbolem .............................................................................. .
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Zadanie 12. (8 pkt)
Porównaj przedstawione poniej obrazy.

A

B

OBRAZ A
Rembrandt van Rijn  Saskia
w kapeluszu z piórem
a) Podaj nazwy
kierunków
reprezentowanych
przez kade
z dzie. (2 pkt)
b) Opisz form
obrazów:
kompozycj,
kolorystyk,
wiatocie ,
wyraz dziea.
(6 pkt)

OBRAZ B
Henri Matisse  Kobieta w kapeluszu
(Portret pani Matisse)

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

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

Nr zadania
Wypenia Maks. liczba pkt
egzaminator
Uzyskana liczba pkt

10 a.
5

10 b.
5

11.
2

12 a.
2

12 b.
6
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Zadanie 13. (2 pkt)
Wybierz waciwe wyjanienie podanych poniej terminów, zakrelajc odpowiedni
liter.
Chryzelefantyna to
A. rodzaj mozaiki, wykonanej z kosztownych materiaów, takich jak: ko
szylkret, kamienie pószlachetne.

soniowa,

B. okadzina ze zota i koci soniowej na rzebie o drewnianym trzonie.
C. technika graficzna, w której obraz rysuje si na kamieniu, a nastpnie odbija si go
na papierze lub cienkim pótnie.
Laskowanie to
A. profilowane, kamienne listwy, stanowice element dekoracyjny w budownictwie
gotyckim.
B. rodzaj dekoracyjnego ogrodzenia, stosowany w architekturze secesyjnej.
C. pokrywanie powierzchni cian budynku warstw odmiennego materiau.
Ready-made to
A. technika graficzna druku wypukego, w której jako pyt stosuje si kawaek fabrycznie
wykonanego linoleum.
B. nurt wspóczesnej plastyki, w którym ruch jest uwaany za najistotniejszy czynnik wyrazu
artystycznego.
C. gotowe, fabrycznie wykonane przedmioty, pozbawione swej zwykej funkcji przez akt
wyboru, jakiego dokona artysta, podnoszc je do rangi dziea sztuki.

Zadanie 14. (2 pkt)
Podkrel cztery cechy secesji.
A. Pynna, falista, gitka linia i paska plama barwna w malarstwie i grafice.
B. Klasyczne proporcje nawizujce do sztuki antycznej.
C. Upodobanie do ornamentów.
D. Najwaniejszy jest doskonay rysunek, a kolor jest jedynie jego dopenieniem.
E. Zwrot do natury i szukanie w niej róde inspiracji.
F. Izokefalizm.
G. Dekoracyjno i dekoratywno .
H. Wyrazisty dukt pdzla w malarstwie.

Zadanie 15. (2 pkt)
Podkrel nazwiska czterech artystów, którzy tworzyli w XX wieku.
John Constable,
Andy Warhol,

Jerzy Nowosielski,
Theodore Rousseau,

Piotr Potworowski,
Allan Kaprow,

Jacob van Ruisdael,
Alexander Cabanel
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Zadanie 16. (4 pkt)
a) Rozpoznaj przedstawione dzieo. Wpisz
poniej:
nazwisko autora,
................................................................................
wiek, w którym dzieo powstao,
................................................................................
nazw techniki wykonania,
................................................................................
nazw kierunku, z którym wie si twórczo
tego artysty.
................................................................................
b) Podaj dwie cechy formalne tego dziea.
................................................................................
................................................................................

Zadanie 17. (3 pkt)
a) Na podstawie planów rozpoznaj budowl. Podaj jej nazw oraz nazw miasta,
w którym budowla si znajduje.

A

B

Nazwa budowli ............................................... nazwa miasta ...............................................
b) Podaj nazwiska autorów tych planów.
A. .....................................................
Nr zadania
Wypenia Maks. liczba pkt
egzaminator
Uzyskana liczba pkt

B. .....................................................
13.
2

14.
2

15.
2

16.
4

17.
3
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Zadanie 18. (2 pkt)
Wpisz we waciwe miejsca nazwiska autorów cytatów, wybierajc sporód podanych
poniej.
Paul Gauguin,

Andrè Breton,

Claude Monet,

Stanisaw Ignacy Witkiewicz,

Micha Anio Buonarroti

A. Kiedy pan filozoficznie szuka wiata w sobie, ja kieruj swój wysiek na dostrzeenie
najwikszej iloci wygldów, które s w cisych zwizkach wzajemnych z nieznanymi
realnociami.
....................................................................................
B. §1. Portrety wytwarza firma w nastpujcych rodzajach:
1. Typ A  rodzaj stosunkowo najbardziej tzw. wylizany. Odpowiedni raczej dla twarzy
kobiecych ni mskich. Wykonanie gadkie, z pewnym zatraceniem charakteru na rzecz
upikszenia, wzgldnie zaakcentowania adnoci.
....................................................................................
C. Oczywicie, wiele obrazów bdzie niezrozumiaych. Wyjani Ci najbardziej
nieprawdopodobny z nich. Jego tytu: Manao tupapao. Namalowaem nag dziewczyn.
W tej sytuacji wystarczy drobiazg, aby staa si nieprzyzwoita. Jednake chc, eby bya
taka.
....................................................................................
D. Surrealizm rz. m. Czysty automatyzm psychiczny, który ma suy do wyraenia bd
w sowie, bd w pimie, bd innym sposobem, rzeczywistego funkcjonowania myli.
Dyktowanie myli wolne od wszelkiej kontroli umysu, poza wszelkimi wzgldami
estetycznymi czy moralnymi.
...............................................................................

Zadanie 19. (3 pkt)
Rozpoznaj przedstawione na ilustracjach budowle staroytnego Rzymu. Podaj:
a) nazw typu budowli,
b) funkcj, któr budowla penia.

A

B

a) .............................................................

a) .............................................................

b) .............................................................

b) .............................................................
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Zadanie 20. (10 pkt)
Porównaj rzeby przedstawione na fotografiach.

A

a) Podaj nazw
kadej z rzeb.
(2 pkt)
b) Podaj po trzy
cechy
stylistyczne
formy.
(6 pkt)

c) Sformuuj
wniosek
dotyczcy stylu
i sposobu ujcia
tematu.
(2 pkt)

B

RZE BA A

RZE BA B

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nr zadania
Wypenia Maks. liczba pkt
egzaminator
Uzyskana liczba pkt

18.
2

19.
3

20 a.
2

20 b.
6

20 c.
2
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Zadanie 21. (3 pkt)
Uzupenij tabel, wpisujc obok tytuów dzie nazw muzeum i nazw miasta, w którym
kade z tych dzie si znajduje.
Muzea: Muzeum Narodowe, National Gallery (Galeria Narodowa), Luwr, Muzea
Watykaskie, Muzeum Paac w Wilanowie.
Miasta: Londyn, Pary, Warszawa, Rzym, Gdask.
Dzieo
Leonardo da Vinci, Mona Liza
Jan van Eyck, Zalubiny Arnolfinich
Jacques Louis David, Portret Stanisawa
Kostki Potockiego
Hans Memling, Sd Ostateczny
Rafael, Szkoa Ateska

Zadanie 22. (3 pkt)
Rozpoznaj dzieo przedstawione na fotografii
i podaj:
a) jego nazw,
...............................................................................
...............................................................................
b) nazwisko autora,
...............................................................................
c) nazw kierunku, z którym jest zwizane to
dzieo,
...............................................................................
d) termin, którym okrela si tego rodzaju
ukad przestrzenny.
...............................................................................
...............................................................................

Muzeum

Miasto
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Zadanie 23. (5 pkt)
Rozpoznaj dziea architektoniczne przedstawione na fotografiach. Wpisz we waciwe
miejsca:
a) nazw budowli,
b) nazw miasta, w którym znajduje si to dzieo,
c) styl lub wiek, w którym powstao to dzieo.

A

B

C

a) ......................................

a) ......................................

a) .......................................

b) ......................................

b) ......................................

b) .......................................

c) ......................................

c) ......................................

c) .......................................

D

E

a) ...................................................

a) ..................................................

b) ...................................................

b) ..................................................

c) ...................................................

c) ..................................................

Nr zadania
Wypenia Maks. liczba pkt
egzaminator
Uzyskana liczba pkt

21.
3

22.
3

23.
5

Egzamin maturalny z historii sztuki
Poziom podstawowy

14

Zadanie 24. (3 pkt)
Podaj nazwiska poniej opisanych artystów.
A. By malarzem hiszpaskim pochodzenia greckiego, jednym z najwybitniejszych
przedstawicieli manieryzmu. Prawdopodobnie uczy si na Krecie u malarza ikon.
W 1565 roku uda si do Wenecji, gdzie by przez pewien czas uczniem Tycjana.
Po kilkunastu latach osiad w Toledo. Tam powstay pene mistycyzmu obrazy o tematyce
sakralnej, a take dramatyczne widoki miasta. Charakterystyczne dla jego twórczoci s
odmaterializowane, wyduone postacie.
.......................................................................................
B. Uwaa si go za jednego z najwybitniejszych i najbardziej wszechstronnych artystów
woskiego baroku. Przede wszystkim zajmowa si rzeb i architektur. W 1629 roku
powierzono mu kierowanie budow bazyliki w. Piotra w Rzymie. Tworzy take synne
rzymskie fontanny i nagrobki. Jego twórczo skupia wszystkie cechu sztuki barokowej:
dynamizm, ekspresj, czenie rónych rodków wyrazu, teatralizacj i efekty
iluzjonistyczne.
......................................................................................
C. By rosyjskim malarzem, grafikiem i teoretykiem sztuki. Po ukoczeniu prawa
w Moskwie ksztaci si w Monachium w dziedzinie malarstwa, gdzie wkrótce sta si
jednym z przywódców tamtejszej awangardy artystycznej. Wspótworzy róne
ugrupowania artystyczne, jak np. Der Blaue Reiter. W 1910 roku namalowa pierwsz
swoj akwarel abstrakcyjn, charakteryzujc si ekspresj i dekoracyjnoci. Po
powrocie do Moskwy zaoy tam midzy innymi Instytut Kultury Artystycznej. By
wykadowc rosyjskich i niemieckich uczelni.
.......................................................................................
D. Uwaa si go za najwybitniejszego przedstawiciela francuskiego klasycyzmu. Jego
program estetyczny czy si z ideologi owieceniow. Na wspóczesne mu wydarzenia
polityczne i spoeczne patrzy przez pryzmat historii staroytnej Grecji i Rzymu. Poprzez
nie przypomina o obywatelskich cnotach i postawach moralnych. By te malarskim
kronikarzem najwaniejszych wydarze historycznych epoki napoleoskiej.
.......................................................................................

Zadanie 25. (2 pkt)
Podaj nazwy wskazanych strzakami elementów portyku.

A. ......................................................

B. ......................................................

C. ......................................................
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Zadanie 26. (4 pkt)
Rozpoznaj rzeby przedstawione na fotografiach. Wpisz we waciwe miejsca:
a) nazw miasta, w którym znajduje si kada z rzeb,
b) funkcj penion przez kad z rzeb.

A

B

a) ...............................................................

a) ...............................................................

b) ...............................................................

b) ...............................................................

C

D

a) ...............................................................

a) ...............................................................

b) ...............................................................

b) ...............................................................

Nr zadania
Wypenia Maks. liczba pkt
egzaminator
Uzyskana liczba pkt

24.
3

25.
2

26.
4
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Zadanie 27. (3 pkt)
Jak dziedzin artystyczn preferowa kady z podanych polskich (lub dziaajcych
w Polsce) twórców? Wpisz obok nazwiska artysty nazw dziedziny artystycznej
wybran sporód podanych poniej.
malarstwo, rzeba, architektura, sztuka uytkowa, grafika
A. Dominik Merlini

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

B. Katarzyna Kobro

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

C. Wadysaw Skoczylas

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

D. Xawery Dunikowski

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

E. Aleksander Gierymski

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

F. Tylman z Gameren

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

G. Wadysaw Podkowiski

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

Zadanie 28. (3 pkt)
Uzupenij tabel, wpisujc obok tytuów dzie postimpresjonistów nazwiska ich
twórców. Nazwiska malarzy wybierz sporód podanych poniej.
Paul Gauguin, Paul Cézanne, Georges Seurat, Vincent van Gogh,
Henri de Toulouse-Lautrec, Paul Signac
Tytuy dzie

Nazwiska twórców

Niedzielne popoudnie na wyspie Grande Jatte
Wizja po kazaniu  Walka Jakuba z anioem
Droga z cyprysami
Góra Sainte-Victoire
Moulin Rouge
Port w Marsylii

Nr zadania
Wypenia Maks. liczba pkt
egzaminator
Uzyskana liczba pkt

27.
3

28.
3
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