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Czas pracy 60 minut 
 
 
 
 
Instrukcje dla zdającego 
 
1. Proszę sprawdzić, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 12 stron. 

Ewentualny brak należy zgłosić przewodniczącemu zespołu 
nadzorującego egzamin. 

2. Proszę uważnie czytać wszystkie polecenia. 
3. Odpowiedzi trzeba zapisać czytelnie w miejscu na to 

przeznaczonym przy każdym zadaniu. 
4. Proszę pisać tylko w kolorze niebieskim lub czarnym; 

nie pisać ołówkiem. 
5. Nie wolno używać korektora. 
6. Błędne zapisy trzeba wyraźnie przekreślić.  
7. Wszelkie notatki należy sporządzać tylko w brudnopisie, który 

nie będzie oceniany. 
8. Obok każdego zadania podana jest maksymalna liczba 

punktów, którą można uzyskać za jego poprawne rozwiązanie. 
9. Do ostatniej kartki arkusza dołączona jest karta oceny, którą 

wypełnia egzaminator. 
 
 

Życzymy powodzenia! 
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Za rozwiązanie 
wszystkich zadań 
można otrzymać  

30 punktów 

(Wpisuje zdający przed rozpoczęciem pracy) 
           

PESEL ZDAJĄCEGO 

 

Miejsce 
na naklejkę 

z kodem 

(Wpisuje zdający przed 
rozpoczęciem pracy) 
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Zadanie 1. (1 pkt) 
Rozpoznaj autorów prezentowanych dzieł i wpisz ich nazwiska w miejsca oznaczone 
literami. 
 

   
 

A. ..........................................  B. ......................................  C. .................................... 
  

  
 

D.....................................        E. .................................. 
 

Zadanie 2. (1 pkt) 
Spośród wymienionych niżej nazwisk artystów podkreśl trzech twórców związanych 
z ugrupowaniem Formistów. 
 
A. Zbigniew Pronaszko 
B. Zofia Stryjeńska 
C. Stanisław Ignacy Witkiewicz 
D. Leon Chwistek 
E. Zygmunt Waliszewski 
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Zadanie 3. (1 pkt) 
Spośród wymienionych niżej włoskich miast, wypisz trzy, które odpowiadają podanej 
charakterystyce ośrodków sztuki renesansowej. 

 
Neapol, Siena, Rzym, Florencja, Bolonia, Wenecja, Mediolan. 

 
A. Miasto to długo przechowywało tradycje sztuki bizantyńskiej. Związane z tym miastem 

malarstwo renesansowe wyróżnia bogactwo kolorytu przesyconego światłem oraz 
zmysłowość aktów. 

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

B. Ośrodek ten był szczególnie istotny we wczesnej fazie renesansu. To tam prowadzono 
eksperymenty z perspektywą. Decydującą rolę w rozwoju kultury odgrywał mecenat rodu 
Medyceuszy. 

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

C. Miasto to zyskało ogromne znaczenie w okresie dojrzałego renesansu. Artyści odwiedzali 
je między innymi ze względu na zachowane tam liczne zabytki sztuki antycznej, którymi 
inspirowali się w swojej twórczości. 

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

Zadanie 4. (1 pkt) 
Przyporządkuj podanym stylom romańskiemu i gotyckiemu następujące określenia 
dotyczące rzeźby, wpisując do tabelki ich oznaczenia literowe. 
 
A. „prawo ram” 
B. pojawienie się ołtarza szafiastego 
C. hieratyzm 
D. frontalność ujęcia 
E. rozpowszechnianie się rzeźb wolno stojących 
F. silniejsza tendencja obserwacji natury 
 

STYL ROMAŃSKI STYL GOTYCKI 

  

  

  

  

  

 



4  Egzamin maturalny z historii sztuki 
 Arkusz I 

 
Zadanie 5. (1 pkt) 
Porównując cechy stylowe rzeźb przedstawionych na poniższych reprodukcjach, ustal 
porządek chronologiczny ich powstawania. Wpisz do tabeli odpowiednie oznaczenia 
literowe. 
 

A.        B.       C.          D. 

    
 

porządek chronologiczny oznaczenia literowe rzeźb 

1  

2  

3  

4  
 
Zadanie 6. (1 pkt) 
Ikonostas to: 
Podkreśl właściwą odpowiedź. 
 
A. technika malowania ikon polegająca na zastosowaniu wosku jako spoiwa 
B. ściana ikon oddzielająca w kościele prawosławnym część ołtarzową od nawy 
C. malarz staroruski kontynuujący tradycję warsztatu ikon Teofana Greka 
D. ikona o szczególnie dużych rozmiarach zawieszana nad ołtarzem 
E. inaczej obrazoburstwo; tendencja zabraniająca wykonywania ikon 
 
 
Zadanie 7. (1 pkt) 
Gdzie i przez kogo zostało założone pierwsze polskie muzeum? 
Podkreśl właściwą odpowiedź. 
A. w Łańcucie przez Stanisława Herakliusza Lubomirskiego 
B. w Puławach przez Izabelę Czartoryską  
C. w Arkadii przez Helenę Radziwiłłową 
D. w Rogalinie przez Edwarda Raczyńskiego 
E. w Kórniku przez Adama Tytusa Działyńskiego 
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Zadanie 8. (3 pkt) 
a) Podaj nazwy elementów konstrukcyjnych oznaczonych strzałkami na poniższym 

schemacie. (1 pkt) 
 
 
 C
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A B
 
 
 
 
 
 
 

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

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

C. ................................................. 
 
b) Opierając się na powyższym rysunku, wyjaśnij, na czym polegało rozwiązanie 

konstrukcyjne umożliwiające zastosowanie wielkich okien w kościołach gotyckich.  
(2 pkt) 

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

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

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

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

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

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

................................................................................................................................................. 
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Zadanie 9. (1 pkt) 
Spośród podanych w nawiasach określeń podkreśl te, które dotyczą portretu 
sarmackiego. 
 
Portret sarmacki to gatunek typowy dla polskiej sztuki (wieku XIX / baroku / renesansu), 
przedstawiający szlachtę i magnatów. Nosił wyraźne cechy rodzime. Łączył wartości 
dekoracyjne z (realizmem / idealizmem). Portret sarmacki malowano głównie techniką olejną 
(na płótnie / na świeżym tynku). Specyficzną odmianą portretu sarmackiego był (portret 
miniaturowy / portret trumienny / portret zbiorowy). 
 
 
Zadanie 10. (1 pkt) 
Połącz dzieła z techniką, którą zostały namalowane, wpisując do tabelki przy 
oznaczeniach literowych odpowiednie cyfry. 
 
A. Śpiący Staś Stanisława Wyspiańskiego      1. farba olejna 

B. Portret trumienny z El Fajum          2. pastel 

C. Szkoła Ateńska Rafaela            3. enkaustyka 

D. Bitwa pod San Romano Paolo Uccello       4. tempera 

E. Powrót syna marnotrawnego Rembrandta     5. fresk 

6. akwarela 

      
A.  

B.  

C.  

D.  

E.  

 
 
Zadanie 11. (1 pkt) 
Wypisz z zamieszczonej poniżej listy właściwe nazwiska malarzy, w twórczości których 
pojawiały się tematy związane z: 
 
A. commedią dell’ arte   ....................................................................................................... 
 
B. tancerkami z kabaretów ....................................................................................................... 
 
C. kuglarzami      ....................................................................................................... 
 
D. baletnicami      ....................................................................................................... 
 
Rubens, Poussin, Watteau, Chardin, Delacroix, Courbet, Degas, Pissarro, Toulouse-Lautrec, 
Gauguin, Klimt, Picasso, Kandinsky, Dali. 



 Egzamin maturalny z historii sztuki 7 
 Arkusz I  
 
Zadanie 12. (1 pkt) 
Porównując przedstawione dzieła wykonane w zbliżonym czasie, nazwij kręgi 
kulturowe, w których powstały. 
 

  
 

A.....................................        B. .................................. 
 
Zadanie 13. (3 pkt) 
Podaj następujące informacje dotyczące dadaizmu: 
 
A. czas występowania (1 pkt) 

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

B. jeden spośród ośrodków artystycznych (1 pkt) 

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

C. dwa nazwiska przedstawicieli kierunku (1 pkt) 

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

 
Zadanie 14. (1 pkt) 
Z czyim mecenatem wiążesz następujące zabytki: 
 
A. Pałac w Łazienkach 

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

B. Zespół pałacowo-parkowy w Wersalu 

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

C. Kaplica pałacowa w Akwizgranie 

................................................................................................................................................. 
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Zadanie 15. (1 pkt) 
Na podstawie cech przedstawionych budowli rozpoznaj ich styl. 
 

   
 

A. ................................  B. ...................................... C. ...................................................... 
  

  
 

D. ...................................................      E. ..................................... 
 
 

Zadanie 16. (1 pkt) 
Wyjaśnij, na czym polega następująca metoda artystyczna: 
 

pentylizm .............................................................................................................................. 
 

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

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

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

................................................................................................................................................. 
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Zadanie 17. (2 pkt) 
a) Kto jest autorem podanego stwierdzenia: (1 pkt) 
 
„Trzeba przedstawiać naturę podług walca, kuli, stożka”. 

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

b) Podaj, w którym z kierunków sztuki XX wieku odnaleźć można bezpośrednie 
inspiracje wynikające z tego stwierdzenia. (1 pkt) 

................................................................................................................................................. 
 
 
Zadanie 18. (4 pkt) 
Scharakteryzuj Ołtarz Mariacki Wita Stwosza. 

a) Podaj czas jego powstania. (1 pkt) 

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

b) Podaj nazwę podstawowego tematu, wyobrażonego przez figury w centralnej scenie 
ołtarza. (1 pkt) 

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

c) Scharakteryzuj styl rzeźb, stosując m.in. takie terminy jak: styl łamany, ekspresja, 
dynamika, naturalizm, fałdy. (2 pkt) 

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

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

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

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

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

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

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

................................................................................................................................................. 
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Zadanie 19. (2 pkt) 
a) Kto jest autorem następujących słów? (1 pkt) 
 

„Myśl twórcza, zanim w dziele na świat się wyłoni, 
Już w surowym marmurze na poły wyrosła, 
Lecz na to, by objawić się mogła doniosła, 
Potrzebny jest dotyk oświeconej dłoni” 

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

 
b) Która z koncepcji filozoficznych inspirowała twórczość tego artysty – autora 

cytowanej wypowiedzi? Zaznacz właściwą odpowiedź. (1 pkt) 
 

A. scholastyczna 
B. epikurejska 
C. neoplatońska 
D. kartezjańska 

 
 
Zadanie 20. (2 pkt) 
a) Podaj tytuł i autora przedstawionego na poniższej reprodukcji dzieła. (1 pkt) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tytuł ...................................autor ............................................. 
 
b) Wyjaśnij temat tego obrazu. (1 pkt) 

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

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

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

................................................................................................................................................. 
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BRUDNOPIS 
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