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Czas pracy 90 minut 
 
 
 
Instrukcja dla zdającego 
 
1. Proszę sprawdzić, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 12 stron. 

Ewentualny brak należy zgłosić przewodniczącemu zespołu 
nadzorującego egzamin. 

2. Rozwiązanie zadania polega na przeprowadzeniu analizy 
i interpretacji jednego z trzech dzieł sztuki.  

3. Do każdego zadania dołączony jest załącznik zawierający 
barwną reprodukcję dzieła sztuki. 

4. Do opracowania należy wybrać tylko jedno z podanych dzieł 
sztuki. Wybrany temat należy podkreślić. 

5. Proszę pisać tylko w kolorze niebieskim lub czarnym; nie pisać 
ołówkiem. 

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

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

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

wypełnia egzaminator. 
 

Życzymy powodzenia! 
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Za opracowanie 
zadania można 

otrzymać  
40 punktów 

(Wpisuje zdający przed rozpoczęciem pracy) 
           

PESEL ZDAJACEGO 

 

 

Miejsce 
na naklejkę 

z kodem 

(Wpisuje zdający przed 
rozpoczęciem pracy) 
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Zadanie 21.1. (40 pkt) 
(patrz barwny załącznik do arkusza egzaminacyjnego II) 
 
1. Podaj tytuł, autora i technikę przedstawionego dzieła. (3 pkt) 
2. Określ czas powstania i kierunek artystyczny, który został zainspirowany przez to dzieło. 

(2 pkt) 
3. Opisz obraz, uwzględniając układ kompozycyjny i zastosowane środki formalne. Podejmij 

próbę jego interpretacji treściowej i artystycznej. (23 pkt) 
4. Wyjaśnij jego znaczenie w twórczości autora oraz wpływ na sztukę nowoczesną. (12 pkt) 
 
 
Zadanie 21.2. (40 pkt) 
(patrz barwny załącznik do arkusza egzaminacyjnego II) 
 
1. Rozpoznaj dzieło, podaj miasto i obiekt, w którym się znajduje. (2 pkt) 
2. Podaj styl, czas powstania i materiał, z którego zostało wykonane. (3 pkt) 
3. Przedstaw tematykę dzieła, koncepcję układu kompozycyjnego oraz dokonaj próby 

charakterystyki formalnej i ideowej dzieła. (25 pkt) 
4. Omów znaczenie przedstawionego dzieła pod względem artystycznym i historycznym. 

Wymień podobny znany Ci przykład. (10 pkt) 
 
 
Zadanie 21.3. (40 pkt) 
(patrz barwny załącznik do arkusza egzaminacyjnego II) 
 
1. Rozpoznaj przedstawioną budowlę, podaj gdzie się znajduje i dla jakiego zakonu została 

wzniesiona. (3 pkt) 
2. Określ czas i styl budowli oraz nazwiska architektów. (3 pkt) 
3. Opisz jej plan, układ przestrzenny i fasadę. Wyjaśnij, w jaki sposób program ideowy 

kościoła wpłynął na koncepcję architektoniczną. Wykaż współzależność funkcji i formy. 
(29 pkt) 

4. Jakie było znaczenie i wpływ tej budowli na architekturę (podaj znany Ci przykład).  
(5 pkt) 



 Egzamin maturalny z historii sztuki 3 
 Arkusz II  

ZAŁĄCZNIK DO ARKUSZA EGZAMINACYJNEGO II 
Zadanie 21.1. 
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ZAŁĄCZNIK DO ARKUSZA EGZAMINACYJNEGO II 
Zadanie 21.2. 
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ZAŁĄCZNIK DO ARKUSZA EGZAMINACYJNEGO II 
Zadanie 21.2. – ciąg dalszy 

 
Nadanie Św. Wojciechowi godności biskupiej przez Ottona II w Weronie 

 
Św. Wojciech u Bolesława II w obronie niewolnych 

 
Ostatnia msza Św. Wojciecha 
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ZAŁĄCZNIK DO ARKUSZA EGZAMINACYJNEGO II 
Zadanie 21.3. 
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BRUDNOPIS 
 



12  Egzamin maturalny z historii sztuki 
 Arkusz II 

 

 


