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Nr 

zad. 
Odpowied  Pkt 

Klucz  

punktowania 

1. A. André Derain, fowizm 

B. Giacomo Balla, futuryzm 

C. Pablo Picasso, kubizm 

D. El Lissitzky, konstruktywizm / produktywizm / 

awangarda rosyjska 

E. Izaak Brodski, realizm socjalistyczny / socrealizm 

 

0 3 Za podanie: 

10-9 odpowiedzi 

.................... 3 pkt 

8-7 odpowiedzi 

.................... 2 pkt 

6-4 odpowiedzi 

.................... 1 pkt 

3-0 odpowiedzi 

.................... 0 pkt 

 

2. Tytu! dzie!a Twórca 

Dzieci w ogrodzie W!adys!aw Podkowi"ski 

Pochodnie Nerona Henryk Siemiradzki 

Kucie kos Artur Grottger 

Thanatos Jacek Malczewski 

Kuropatwy na  niegu Józef Che!mo"ski 

Pikieta powsta!cza Maksymilian Gierymski  

0 2 Za: 

6 uzupe!nie" 

.................... 2 pkt 

5-4 uzupe!nienia 

..................... 1 pk 

3-0 uzupe!nienia 

.................... 0 pkt 

 

3. Portyk – budynek lub cz#$% budynku otwarta 

przynajmniej z jednej strony kolumnad& lub rz#dem 

filarów. 

Impasto – technika stosowana najcz#$ciej w malarstwie 

olejnym, polegaj&ca na nak!adaniu farby grub&, wypuk!& 
warstw&, widocznymi poci&gni#ciami p#dzla  

lub szpachli / rodzaj gliny u'ywanej w ceramice. 

Kartusz – ozdobne obramienie tarczy herbowej, napisu 

lub malowid!a. 

 

0 3 Za wyja$nienie 

ka'dego poj#cia 

.................... 1 pkt 

4. Malowid!o Szko"a Ate!ska w stanzach watyka"skich / 

komnatach papieskich / pa!acu papieskim / muzeach 

watyka"skich w Rzymie namalowa! Rafael Santi / 

Rafael w technice fresku. 

 

0 2 Za podanie: 

4 odpowiedzi 

.................... 2 pkt 

3 odpowiedzi 

.................... 1 pkt 

2-0 odpowiedzi 

.................... 0 pkt 

 

5. a)  

OBRAZ A – przedstawia portret grupowy / kompani# 
strzeleck& (w Holandii, XVII w.) / wymarsz strzelców / 

kompani# Cocqa.  

OBRAZ B – przedstawia ostatnie chwile greckiego 

filozofa Sokratesa skazanego na $mier%. 
 

0 10 Za podanie  

tematu ... po 1 pkt 
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5. b)  

OBRAZ A 

Kompozycja, np.: 

  otwarta 

  skomplikowana, wielokierunkowa 

  dynamiczna. 

Kolorystyka, np.:  

  ciep!a 

  do$% ograniczona z akcentami czerwieni. 

(wiat!ocie", np.:  

  kontrasty $wiat!ocieniowe 

  punktowe $wiat!o ($wiat!o z naturalnego )ród!a  

miesza si# ze $wiat!em sztucznym) 

  du'e kontrasty walorowe 

Wyraz dzie!a, np.: 

  wymarszowi strzelców towarzyszy tajemniczy  

i niepokoj&cy nastrój 

  g!ównym $rodkiem ekspresji w obrazie s& efekty 

$wiat!ocieniowe 

  bogata faktura. 

  wyczuwalne napi#cie. 

 

OBRAZ B  

Kompozycja, np.: 

  statyczna, oparta g!ównie na kierunkach poziomych  

i pionowych 

  zamkni#ta 

  wyra)ne centrum 

  pierwszy plan wydzielony w form# teatralnej sceny. 

Kolorystyka, np.: 

  zró'nicowana 

  szeroka gama barwna 

  du'& cz#$% obrazu zajmuje szara $ciana budowli 

  oparta na harmoniach i równowadze tonów ciep!ych  

i zimnych 

  kontrasty temperaturowe. 

(wiat!ocie", np.:  

  u'yty w obr#bie szat doskonale odzwierciedla 

trójwymiarowo$% form $wiata realnego 

  $wiat!o jest rozproszone (z delikatnym uwypukleniem 

centrum obrazu). 

Wyraz dzie!a, np.: 

  spokój, harmonia 

  znacz&ca, teatralna gestykulacja podkre$la wa'no$% 
przedstawionego wydarzenia / patos 

– antykizacja realiów. 

 

 

 

 Za podanie 

dla ka'dego 

obrazu:  

4 cech formy  

(z 4 ró'nych 

kategorii) 

............ po 3 pkt 

3 cech formy  

(z 3 ró'nych 

kategorii) 

............ po 2 pkt 

2 cech formy  

(z ró'nych 

kategorii) 

............ po 1 pkt 

1-0 cech 

................. 0 pkt 
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c)  

Obydwa obrazy przedstawiaj& sceny grupowe. (rodki 

wykorzystane do namalowania pierwszego $wiadcz&,  
'e jest to obraz barokowy, a drugiego klasycystyczny. 

 

Za sformu!owanie 

wniosku  

z u'yciem nazw 

barok i klasycyzm 

................... 2 pkt 

(w tym 1 pkt  

za podanie nazw 

stylów) 

 

6. A. krzy'owe / kolebkowo-krzy'owe 

B. kopu!a / kopu!owe (na pendentywach / 'aglach) 

C. krzy'owo-'ebrowe 

D. kolebkowe / beczkowe (na gurtach / z gurtami /  

z !ukami jarzmowymi). 

0 2 Za: 

4 odpowiedzi 

................... 2 pkt 

3 odpowiedzi 

................... 1 pkt 

2-0 odpowiedzi 

................... 0 pkt 

 

7. Il Redentore   Wenecja 

Centre Pompidou – Pary' 
Pa!ac Krasi"skich   Warszawa 

Hagia Sophia   Konstantynopol / Stambu! / Istambu! 
Katedra $w. Paw!a   Londyn 

 

0 2 Za: 

5 odpowiedzi 

................... 2 pkt 

4-3 odpowiedzi 

................... 1 pkt 

2-0 odpowiedzi 

................... 0 pkt 

 

8. Artysta Temat lub motyw 

Claude Lorrain Pejza' 
Wojciech Kossak Scena batalistyczna/ 

portret / scena rodzajowa 

Antoine Watteau Scena rodzajowa 

Willem Claesz Heda Martwa natura 

Giovanni Antonio Canal Weduta / pejza'  

0 2 Za: 

5 uzupe!nie" 

................... 2 pkt 

4-3 uzupe!nienia 

................... 1 pkt 

2-0 uzupe!nie" 

................... 0 pkt 
 

 

9. A. Tempietto / San Pietro In Montorio, Rzym, renesans 

B. Rotunda $w. Prokopa, Strzelno, romanizm 

C. Ko$ció! $w. Piotra i Paw!a / jezuitów, Kraków, barok 

D. Ko$ció! $w. Genowefy / Panteon, Pary', klasycyzm / 

neoklasycyzm 

E. Casa Mila / La Pedrera / kamienica Gaudiego, 

Barcelona, secesja / Art Nouveaux / modernizm 

 

 

0 6 Za: 

15-14 odpowiedzi

.................... 6 pkt

13-12 odpowiedzi

.................... 5 pkt

11-10 odpowiedzi

.................... 4 pkt

9-8 odpowiedzi 

.................... 3 pkt

7-6 odpowiedzi 

.................... 2 pkt

5-4 odpowiedzi 

.................... 1 pkt

3-0 odpowiedzi 

.................... 0 pkt
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10. a) Albrecht Dürer / Dürer 

b) Melancholia 

c) renesans 

d) miedzioryt 

0 2 Za: 

4 odpowiedzi 

.................... 2 pkt

3 odpowiedzi 

.................... 1 pkt

2-0 odpowiedzi 

.................... 0 pkt

 

11. A. kontrast $wiat!a i cienia 

C. akwaforta 

F. mistyczny nastrój 

 

0 2 Za podanie: 

3 odpowiedzi 

.................... 2 pkt

2 odpowiedzi 

.................... 1 pkt

1-0 odpowiedzi 

.................... 0 pkt

 

12. Vincent van Gogh 

Paul Cezanne 

plakatu 

ekspresjonizmu 

Martyniki / Tahiti / Polinezji 

kubizmu 

0 3 Za podanie: 

6 informacji 

..................... 3 pk

5-4 informacji 

.................... 2 pkt

3-2 informacje 

.................... 1 pkt

1-0 informacji 

.................... 0 pkt

 

13. A. biforium, romanizm 

B. wimperga, gotyk 

C. rocaille, rokoko 

D. kariatyda, staro'ytna Grecja / antyk 

 

0 4 Za: 

8-7 odpowiedzi 

.................... 4 pkt

6 odpowiedzi 

.................... 3 pkt

5-4 odpowiedzi 

.................... 2 pkt

3 odpowiedzi 

.................... 1 pkt

2-0 odpowiedzi 

.................... 0 pkt

 

14. Nazwisko architekta Budowla 

Leon Battista Alberti Tempio Malatestiano  

w Rimini 

Johann Lucas von 

Hildebrandt 

Belweder w Wiedniu 

Walter Gropius Szko!a Bauhaus  

w Dessau 

Santi Gucci Zamek w Baranowie 

Charles Barry Parlament w Londynie  

0 2 Za: 

5-4 odpowiedzi 

.................... 2 pkt

3-2 odpowiedzi 

.................... 1 pkt

1-0 odpowiedzi 

.................... 0 pkt
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15. A. Trzy Gracje 

B. (w. Anna Samotrze% / Samotrzecia 

C. Trójca (wi#ta / Uczta Abrahama / Go$cinno$% 
Abrahama / Philoxenia 

D. Zwiastowanie 

E. Upadek Ikara 

0 3 Za podanie: 

5 informacji 

.................... 3 pkt

4 informacji 

.................... 2 pkt

3-2 informacje 

.................... 1 pkt

1-0 informacji 

.................... 0 pkt

16. a) 

  Kolegiata / ko$ció! NMP i $w. Aleksego 

  Tum / Tum pod *#czyc& 
  XII wiek 

 

b) 

Plan, np.: 

  budowla na planie pod!u'nym / prostok&ta 

  ko$ció! trójnawowy 

  z dwoma chórami 

– beztranseptowo$% 
  z dwiema absydami 

  wie'e (kwadratowe i okr&g!e) 

  w zwi&zku z dwuchórowym za!o'eniem wej$cie 

znajduje si# na d!ugiej osi, od strony pó!nocnej. 

 

Bry!a, np.: 

  bry!a zwarta / ci#'ka 

  z!o'ona z prostych form geometrycznych 

  addycyjno$% 
  bazylikowy uk!ad przestrzenny 

  grube $ciany  

  niedu'e pó!koliste okna 

  wie'e, jako istotne dominanty bry!y. 

 

Wn#trze i dekoracja, np.: 

  wn#trze cz#$ciowo przesklepione (absydy) 

  ponad nawami bocznymi empory 

  dekoracja skromna 

  biforia / tryforia 

  fryz arkadkowy w wie'ach 

  w wej$ciu do kolegiaty portal roma"ski. 

 

c) 

Budowla reprezentuje dojrza!y romanizm polski.  

Uzasadnienie, np.:  

Ma typowe dla stylu roma"skiego proste formy wyrazu 

zarówno w dyspozycji przestrzeni, jak i dekoracji.  

 

0 10 Za podanie: 

3 informacji 

.................... 2 pkt

2 informacji 

.................... 1 pkt

1-0 informacji 

.................... 0 pkt

 

Za podanie: 

9 cech ........ 6 pkt 

8-7 cech ..... 5 pkt

6 cech ........ 4 pkt 

5 cech ........ 3 pkt 

4 cech ........ 2 pkt 

3 cech ........ 1 pkt 

2-0 cech ..... 0 pkt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wskazanie 

kierunku 

(romanizm) 

.................... 1 pkt

Uzasadnienie 

roma"sko$ci 

.................... 1 pkt
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17. A. Myron, staro'ytna Grecja / antyk / styl klasyczny 

B. Brançusi, sztuka nowoczesna / modernizm / sztuka 

abstrakcyjna 

C. Edgar Degas, impresjonizm / sztuka nowoczesna 

D. August Rodin, sztuka nowoczesna / secesja / 

symbolizm / protoekspresjonizm 

E. Donatello, renesans / quattrocento 

 

 

 

0 4 Za: 

10-9 odpowiedzi 

.................... 4 pkt

8-7 odpowiedzi 

.................... 3 pkt

6-5 odpowiedzi 

.................... 2 pkt

4-3 odpowiedzi 

.................... 1 pkt

2-0 odpowiedzi 

.................... 0 pkt

18. Porz#dek  

dorycki 

Porz#dek 

jo"ski 

Porz#dek  

koryncki 

A C B 

Partenon Erechtejon Olimpiejon  

0 2 Za: 

6 odpowiedzi 

.................... 2 pkt

5-4 odpowiedzi 

.................... 1 pkt

3-0 odpowiedzi 

................... 0 pkt 

19. a) Malarstwo iluzjonistyczne, np.: monumentalne 

malarstwo $cienne wykorzystuj&ce w mistrzowski sposób 

ró'ne rodzaje perspektyw i skróty perspektywiczne / 

tendencja w malarstwie, której celem jest wywo!ywanie 

z!udze" / w malarstwie d&'enie do z!udzenia 

rzeczywisto$ci / styl malarstwa pompeja"skiego 

(rzymskiego). 

b) Andrea del Pozzo, Pietro da Cortona, Andrea 

Mantegna 

 

 

0 3 Za wyja$nienie 

poj#cia ....... 1 pkt

 

 

 

 

 

Za podkre$lenie: 

3 nazwisk 

.................... 2 pkt

2 nazwisk 

.................... 1 pkt

1-0 nazwisk 

.................... 0 pkt

20. A. Zatruta studnia 

C. Melancholia 

D. B"#dne ko"o 

G. Krajobraz z Tobiaszem 

0 2 Za: 

4 podkre$lenia 

.................... 2 pkt

3 podkre$lenia 

.................... 1 pkt

2-0 podkre$lenia 

.................... 0 pkt

 

21. A. Henryk VIII, Anglia, Hans Holbein (m!odszy) 

B. Ludwik XIV, Francja, Hyacinthe Rigaud 

C. Stanis!aw August Poniatowski, Polska, Marcello 

Bacciarelli 

 

0 3 Za: 

9-8 informacji 

.................... 3 pkt

7-6 informacji 

.................... 2 pkt

5-4 informacji 

.................... 1 pkt

3-0 informacji 

.................... 0 pkt

 



Historia sztuki – poziom podstawowy 

Klucz punktowania odpowiedzi 

 

 49

22. A. kapitularz 

B. wirydarz 

C. ko$ció! 
D. lavatorium (umywalnia) 

E. refektarz 

0 3 Za: 

5-4 odpowiedzi 

.................... 3 pkt

3 odpowiedzi 

.................... 2 pkt

2 odpowiedzi 

.................... 1 pkt

1-0 odpowiedzi 

.................... 0 pkt

 

23. a)  

  Kwatera do drzwi baptysterium / drzwi  

do baptysterium / Ofiara Abrahama 

  Florencja 

b) XV w. 

c) Ofiara Abrahama / Ofiarowanie Izaaka 

d) br&z / br&z z!ocony 

0 3 Za: 

5 odpowiedzi 

.................... 3 pkt

4 odpowiedzi 

.................... 2 pkt

3 odpowiedzi 

.................... 1 pkt

2-0 odpowiedzi 

.................... 0 pkt

 

24. Dzie!o Technika 

Edgar Degas, B"#kitne 

tancerki 

Pastel / technika 

mieszana 

Sandro Botticelli, 

Narodziny Wenus 

Tempera 

Rembrandt van Rijn, 

Danae 

Olej 

Francisco Goya, Saturn 

po$eraj%cy w"asne dzieci 

Malarstwo $cienne / olej 

na $cianie 

Juliusz Kossak, Stadnina 

na Podolu 

Akwarela 

 

0 2 Za: 

5-4 odpowiedzi 

.................... 2 pkt

3 - 2 odpowiedzi 

.................... 1 pkt

1-0 odpowiedzi 

.................... 0 pkt

 

 

 

 

 

 

 

25.  Rze ba A Rze ba B 

a) Wo)nica (Auriga) 

Delfijski – okres 

archaiczny / 

wczesnoklasyczny / 

z prze!omu okresu 

archaicznego  

i klasycznego.  

 

 

Grupa Laokoona – 

okres hellenistyczny  

 

 

 

 

 

 

0 10 a) Za podanie: 

4 informacji 

.................... 2 pkt

3-2 informacji 

.................... 1 pkt

1-0 informacji 

.................... 0 pkt
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b)   kompozycja 

statyczna  

  oparta na pionie / 

wertykalizm 

  rze)ba 

jednofigurowa 

  spokój i harmonia 

podkre$lone 

uk!adem szat 

  rytmiczno$% fa!d 

szat 

  bry!a zwarta 

  realistyczny 

sposób 

obrazowania 

zmieszany  

z idealizmem 

  d&'enie  

do symetrii 

  hieratyzm postaci 

  pos&g  

o charakterze 

frontalnym. 

 

  kompozycja 

dynamiczna,  

  oparta na wielu 

kierunkach 

  zamkni#ta w trójk&cie 

  rze)ba wielofiguralna 

  dramatyzm 

podkre$lony, uk!adem 

postaci, gestami 

  wyrazista mimika / 

patos 

  bry!a rozcz!onkowana, 

z wieloma prze$witami 

  zró'nicowana faktura 

  realizm 

  zestawienie cia! 
m!odzie"czych i cia!a 

cz!owieka starszego 

  przestrzenny, 

wielop!aszczyznowy 

charakter rze)by 

  mocno uwydatniona 

muskulatura cia!a 

  mimetyzm 

przedstawienia. 

 

c) Dzie!a reprezentuj& dwa ró'ne okresy w rze)bie 

staro'ytnej Grecji. Pierwsza pokazuje moment 

tworzenia si# klasycznych form w sztuce 

greckiej. Druga rze)ba pokazuje zmiany,  

które zasz!y w okresie hellenistycznym 

(ekspresja uczu%, dramatyzm w uj#ciu tematu 

oraz skrajny realizm w ukazaniu ludzkiego 

cia!a).  

b) Za podanie 

(dla ka'dej 

rze)by): 

4 cech  

............... po 3 pkt

3 cech  

............... po 2 pkt

2 cech  

............... po 1 pkt

1-0 cech  

.................... 0 pkt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Za prawid!owy 

wniosek ... 2 pkt 

Za stwierdzenie 

we wniosku,  

'e rze)by 

pochodz&  
z ró'nych 

okresów  

i wykazanie ich 

odmienno$ci –  

2 pkt, za wniosek 

wykazuj&cy tylko 

odmienno$% 
formy dzie! – 1 

pkt. 

26. A. niello 

B. repusowanie (trybowanie) 

C. sgraffito 

D. emalia 

0 3 Za podanie: 

4 informacji  

.................... 3 pkt

3 informacje  

.................... 2 pkt

2 informacje  

.................... 1 pkt

1-0 informacji 

.................... 0 pkt
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27. Dzie!o Muzeum Miasto 

Witkacy, Portret 

Neny Stachurskiej 

Muzeum  

Pomorza 

(rodkowego 

S!upsk 

W. Strzemi"ski, 

Kompozycja 

unistyczna 9 

Muzeum Sztuki *ód) 

Canaletto, Widok 

Warszawy  

od strony Pragi 

Zamek Królewski Warszawa 

H. Memling, S%d 

Ostateczny 

Muzeum Narodowe Gda"sk 

H. Siemiradzki, 

Pochodnie Nerona 

Galeria  

w Sukiennicach / 

Muzeum Narodowe

Kraków 

 

0 3 Za: 

5 par ........... 3 pkt

4 pary ......... 2 pkt

3-2 pary ..... 1 pkt 

1-0 par ....... 0 pkt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28. A. John Everett Millais, Prerafaelici 

B. Jean François Millet, realizm 

C. Georges Seurat, neoimpresjonizm / 

postimpresjonizm 

D. Claude Monet, impresjonizm 

E. Alexandre Cabanel, akademizm 

 

 

 

0 4 Za: 

10 odpowiedzi 

.................... 4 pkt

9-8 odpowiedzi 

.................... 3 pkt

7-6 odpowiedzi 

.................... 2 pkt

5-4 odpowiedzi 

.................... 1 pkt

3-0 odpowiedzi 

.................... 0 pkt

 

 


