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Drogi Maturzysto,
czyli słów kilka tytułem wstępu 

Dobiega końca twoja edukacja na poziomie ponadgimnazjalnym i nie-
długo masz zamiar przystąpić do egzaminu maturalnego. Wynik tego egzaminu
będzie twoją przepustką na studia, a w konsekwencji może wyznaczyć twoją
drogę zawodową. W egzaminie dojrzałości, który zdawali twoi starsi koledzy, nie
było związku pomiędzy wyborem przedmiotów maturalnych a wyborem dalszego
kierunku kształcenia. W praktyce oznaczało to, że niezależnie, jakie przedmioty
wybierał na egzaminie absolwent i tak musiał zdać egzamin wstępny na studia.
Dawny egzamin sprawdzany był tylko wewnętrznie (tzn. w szkołach), toteż jego
wyniki nie mogły być porównywalne. Trudno się więc dziwić, że uczelnie chciały
weryfikować wiedzę kandydatów, organizując dla nich egzaminy wstępne. Nowa
matura jest sprawdzana zewnętrznie, tzn. że przystępujesz do niej zazwyczaj
w szkole, którą kończyłeś, ale prace maturalne przesyłane są do okręgowych
komisji egzaminacyjnych, gdzie następnie są sprawdzane. Wyniki tej matury
stały się porównywalne, toteż coraz więcej uczelni przyjmuje „nowych maturzys-
tów” jedynie na podstawie tego egzaminu. A zatem musisz sprawdzić, jakie są
kryteria naboru na wymarzony kierunek studiów i dopiero wtedy podjąć decyzję
co do wyboru przedmiotów maturalnych. 

Jeśli sięgnąłeś po ten biuletyn, to znaczy, że interesuje cię historia sztu-
ki. Przedmiot ten od niedawna może być zdawany na egzaminie maturalnym.
Historia sztuki jest przedmiotem elitarnym, co oznacza, że wybiera ją niewielka
grupa absolwentów. W maju 2006 roku w skali kraju przystąpiło do tego egza-
minu 5300 maturzystów. Przedmiot ten wybierają zazwyczaj kandydaci na stu-
dia artystyczne oraz ci, którzy chcą studiować historię sztuki, kulturoznawstwo
i inne, podobne kierunki.  

Jeszcze przez najbliższy rok historia sztuki może być zdawana zarówno
jako przedmiot obowiązkowy, jak i dodatkowy. Jeśli zdecydujesz się zdawać his-
torię sztuki jako przedmiot obowiązkowy – możesz dokonać wyboru poziomu
zdawania. Jeśli natomiast zechcesz zdawać historię sztuki jako czwarty, piąty czy
szósty przedmiot dodatkowy – musisz go zdać na poziomie rozszerzonym.

Decyzję co do wyboru poziomu podejmujesz już w momencie składania
deklaracji, zgodnie z ustalonymi procedurami. Zmiany co do wyboru przed-
miotów i wyboru poziomu możesz dokonać jeszcze w następnych miesiącach, ale
im bliżej do egzaminu, tym jest to trudniejsze. Jeśli nie wiesz, w jakim terminie
możesz dokonać zmian w deklaracji – zapytaj o to dyrektora szkoły, w której
przystępujesz do egzaminu.
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Przebieg egzaminu (procedury)

Egzamin maturalny z historii sztuki odbywa się zgodnie z harmonogramem
ustalonym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Oznacza to, że jest przeprowadzany
przez wszystkie komisje egzaminacyjne w tym samym dniu. Wszyscy maturzyści
wypełniają też te same arkusze na wybranym poziomie.

W dniu egzaminu pojawiasz się w szkole o godzinie wyznaczonej przez dyrektora.
W dużych szkołach maturzyści pojawiają się zazwyczaj na godzinę przed rozdaniem
arkuszy, ponieważ jest ich wielu, a do rozpoczęcia egzaminu trzeba wykonać jeszcze szereg
czynności. W mniejszych szkołach, w których do egzaminu przystępuje niewielu maturzys-
tów – zazwyczaj wystarcza pół godziny na przygotowania. Na egzamin powinieneś
przynieść dowód tożsamości ze zdjęciem oraz twoim numerem identyfikacyjnym (tzw.
peselem). Przed wejściem na salę losujesz numer miejsca, a następnie zajmujesz je. Egzamin
nadzoruje zespół, w skład którego wchodzą nauczyciele twojej szkoły oraz przynajmniej
jeden nauczyciel zatrudniony w innej placówce. Mogą też siedzieć na sali eksperci,
powołani przez okręgowe komisje egzaminacyjne, kuratoria oświaty oraz organy
prowadzące szkoły. W zespole nadzorującym egzamin z historii sztuki nie może być
nauczyciela tego przedmiotu.

Kiedy wszystkie stoliki są już
przydzielone, wasz przedstawiciel wraz
z przewodniczącym zespołu nadzoru-
jącego udaje się po arkusze egzamina-
cyjne do miejsca, gdzie są przecho-
wywane. Dyrektor szkoły wręcza dele-
gacji komplet arkuszy, a zadaniem
waszego przedstawiciela jest sprawdze-
nie, czy są one szczelnie zapakowane
i czy nikt niepowołany do nich nie
zaglądał. Kiedy arkusze zostaną wnie-
sione na salę, zespół nadzorujący roz-
daje je o godzinie wyznaczonej har-
monogramem matur. Każdy z was musi zacząć od sprawdzenia, czy arkusze są kompletne
i dobrze wydrukowane. Gdyby się zdarzyło, że arkusz ma błędy drukarskie, trzeba to
bezzwłocznie zgłosić zespołowi nadzorującemu. Kiedy wszyscy na sali przejrzą już swoje
arkusze, przewodniczący zespołu nadzorującego zapisuje na tablicy faktyczny czas
rozpoczęcia egzaminu. Od tego momentu masz 120 minut, jeśli wybrałeś Arkusz I lub 180
minut, jeśli wybrałeś Arkusz II. Kiedy skończysz pracę z arkuszem, a pozostało jeszcze
trochę czasu, postaraj się sprawdzić, czy nie popełniłeś błędu. Pamiętaj, że należy dokładnie
odczytać wszystkie polecenia, gdyż zdarza się często, że maturzyści pod wpływem stresu
czy pośpiechu odczytują je błędnie lub nie do końca i niejednokrotnie odpowiadają nie na
temat, lub wręcz odwrotnie, np. przy poleceniu: „Spośród podanych nazwisk artystów pod-
kreśl tych, którzy nie działali w XVII w.” – roztargniony uczeń podkreśla twórców XVII-
wiecznych. W niektórych zadaniach są zawarte odpowiedzi i należy tylko dokonać prawi-
dłowego wyboru spośród podanych możliwości.   

Po zakończeniu pisania pracy musisz sprawdzić, czy prawidłowo wpisałeś swój
numer identyfikacyjny, a następnie w dwóch miejscach (na stronie tytułowej arkusza oraz
na karcie egzaminacyjnej) przykleić nalepki z kodami kreskowymi, będącymi identyfika-
torami szkół. Miejsca, na które trzeba nakleić nalepki są oznaczone, ale w razie wątpliwości
możesz poprosić o pomoc członka zespołu nadzorującego.  
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Konstrukcja egzaminu

Poziom podstawowy, czyli wiedza i pewne umiejętności 

Arkusz I jest tak skonstruowany, że przeważają w nim zadania ze standardu I,
określonego jako: wiedza i rozumienie. Oznacza to, że zdecydowana większość zadań (ok. 60%)
zbudowana jest na bazie opisów tego standardu, który znajdziesz w Informatorze maturalnym
z historii sztuki. Pytania i zadania do wykonania będą sprawdzały twoje wiadomości, toteż musisz
się wykazać niezbędnym ich minimum. Jednakże również i w tym arkuszu pojawią się zadania ze
standardu II – korzystanie z informacji oraz standardu III – tworzenie informacji. Zwykle z każ-
dego z powyższych standardów można otrzymać po 20% możliwych do uzyskania punktów.

W Arkuszu I większość pytań ma charakter zamknięty, to znaczy, że istnieje tylko jedna
poprawna odpowiedź. Niektóre zadania mają wymienione różne rozwiązania (test wyboru).
Innych odpowiedzi musisz udzielić z pamięci. Większość typów zadań możesz poznać w Infor-
matorze maturalnym. Tutaj pokazujemy ich kilka w takim celu, abyś mógł zobaczyć, jakiego typu
są to zadania i jaką liczbę punktów możesz za nie uzyskać. 

A oto przykładowe typy zadań, z którymi możesz się spotkać: 

Zadanie zamknięte jednokrotnego wyboru

Podkreśl właściwą odpowiedź (1 pkt):

Przedstawienia „Pięknej Madonny” w rzeźbie charakterystyczne są dla:
a) stylu romańskiego,
b) wczesnego gotyku,
c) stylu międzynarodowego,
d) renesansu.

W tym wypadku prawidłową odpowiedzią jest odpowiedź c), za którą można otrzymać 1 punkt.

Zadanie zamknięte wielokrotnego wyboru

Spośród podanych cech podkreśl pięć tych, które charakteryzują manieryzm (2 pkt.):

a) rzeczywistość naśladowana jest w realistyczny sposób,
b) jest to tendencja w sztuce XVI w.,
c) jest to kierunek uformowany przede wszystkim w ośrodkach dworskich,
d) dzieła tego kierunku cechują: wytworność, kunsztowność i wyrafinowany smak artystyczny,
e) jest to sposób malowania charakterystyczny dla mistrzów wczesnego renesansu,
f) jest to styl w sztuce XV w.,
g) rozwijał się w latach 1520–1600,
h) rozwijał się w kręgu mecenatu papieża Juliusza II,
i) w dekoracji architektonicznej często stosowano ornament okuciowy.

W zadaniu tym należy podkreślić odpowiedzi: b), c), d), g), i). W zależności od liczby
prawidłowych podkreśleń można otrzymać następującą liczbę punktów:  
za podanie 5 prawidłowych odpowiedzi – 2 punkty, za podanie 4–3 odpowiedzi – 1 punkt, a za
dwie i mniej – 0 pkt.
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Zadanie zamknięte na dobieranie

Do każdej z podanych budowli dopisz nazwę stylu architektonicznego, który reprezentuje, dobiera-
jąc z poniżej podanych możliwości (3 pkt.):

Opera Paryska ..............................................................
Pałac „Królikarnia” w Warszawie ..............................................................
gmach Reichstagu w Berlinie ..............................................................
Teatr im. Słowackiego w Krakowie ..............................................................
Chiswick House pod Londynem ..............................................................
gmach Parlamentu Brytyjskiego ..............................................................
Panteon w Paryżu ..............................................................
Pałac Działyńskich w Kórniku ..............................................................

Nazwy stylów architektonicznych: 

a) neogotyk, b) klasycyzm, c) palladianizm, d) eklektyzm

A oto prawidłowa odpowiedź:

Opera Paryska d) eklektyzm
Pałac „Królikarnia” w Warszawie b) klasycyzm
gmach Reichstagu w Berlinie b) klasycyzm  
Teatr im. Słowackiego w Krakowie d) eklektyzm
Chiswick House pod Londynem c) palladianizm    
gmach Parlamentu Brytyjskiego a) neogotyk
Panteon w Paryżu b) klasycyzm
Pałac Działyńskich w Kórniku a) neogotyk

Za zadanie to można otrzymać następującą liczbę punktów:
za przyporządkowanie 8 nazw stylów – 3 punkty, za 7–6 nazw stylów – 2 punkty, za przyporządkowanie
5–4 nazw stylów – 1 punkt oraz za przyporządkowanie 3 i mniej nazw stylów – 0 punktów.

Zadanie zamknięte z luką

Uzupełnij tekst (3 pkt.):

„Stworzenie Adama” to jedna ze scen słynnego renesansowego cyklu fresków
namalowanych w I ćwierci XVI w. przez .......................................... na sklepieniu kaplicy
........................................ . Zleceniodawcą i mecenasem był ............................................. .
Cykl ten ilustruje tekst .................................................. . Ten sam twórca wykonał w tejże
kaplicy inne wielkie dzieło – jest to malowidło przedstawiające ...................................
........................., które umieszczone zostało  ................................................ (określić gdzie).

Przykładowe odpowiedzi:

„Stworzenie Adama” to jedna ze scen słynnego renesansowego cyklu fresków
namalowanych w pierwszej ćwierci XVI w. przez Michała Anioła na sklepieniu Kaplicy
Sykstyńskiej. Zleceniodawcą i mecenasem był papież Juliusz II. Cykl ten ilustruje tekst
księgi: Genezis (biblijny) starotestamentalny. Ten sam twórca wykonał w tejże kaplicy inne
wielkie dzieło – jest to malowidło przedstawiające Sąd Ostateczny, które umieszczone
zostało na ścianie ołtarzowej. 

W zadaniu tym należy dokonać uzupełnień, które punktowane są w następujący sposób: za wypełnie-
nie 6 luk można uzyskać 3 punkty, za wypełnienie 5–4 luk – 2 punkty, za 3–2 uzupełnień – 1 punkt oraz
za 1 uzupełnienie – 0 punktów.
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Zadanie otwarte krótkiej odpowiedzi 

Wymień przynajmniej dwa obiekty muzealne lub wystawiennicze w Warszawie, w których możesz
oglądać dzieła sztuki nowoczesnej lub współczesnej (1 pkt):

1. .............................................................................................................................................................................................
2. .............................................................................................................................................................................................

W zadaniu tym mogą się pojawić różne odpowiedzi. Egzaminatorzy we wzorcu odpowiedzi i schemacie
oceniania będą mieli wymienionych wiele takich obiektów, ale muszą wziąć pod uwagę każdą twoją
prawidłową odpowiedź, nawet jeśli nie ma jej we wspomnianym wzorcu.

Za pełną odpowiedź można w tym zadaniu otrzymać 1 punkt, co oznacza, że wymienienie tylko jednego
obiektu nie jest punktowane. 

Zadanie otwarte rozszerzonej odpowiedzi, np. formułowanie definicji, określanie cech

Zdefiniuj pojęcia (3 pkt.) :

FRESK ....................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................... 

ATTYKA .................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................... 

ROCAILLE ............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................... 

Jak widzisz, znajomość terminologii bywa sprawdzana nie tylko poprzez ocenienie, czy potrafisz ją
właściwie zastosować, lecz także poprzez polecenie zbudowania definicji. W Arkuszu I znajduje się
zawsze zadanie tego typu. Poprawnie zbudowana definicja powinna być bardzo krótka i zwięzła i musi
zawierać: 

określenie dziedziny, z której pochodzi dany termin (dotyczy ona zwykle nazw technik i działań 
artystycznych, kierunków, nazw ornamentów, elementów architektonicznych itp.);
wymienienie 2–3 głównych cech charakteryzujących dany termin.

A oto przykładowe odpowiedzi, zawierające minimum informacji, niezbędnych do uzyskania maksymal-
nej liczby punktów:

FRESK to technika malarstwa ściennego polegająca na malowaniu na mokrym tynku. 

ATTYKA to element architektoniczny w formie ścianki lub balustrady, wieńczący elewację budowli
(ponad gzymsem koronującym), zwykle ozdobna (szczególnie popularna w polskiej architekturze rene-
sansowej).

ROCAILLE to ornament charakterystyczny dla rokoka o fantazyjnej, asymetrycznej i nieregularnej
formie.

Za każdą prawidłową definicję w takim rodzaju zadania możesz otrzymać po 1 punkcie.
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Zadanie na opis dzieła architektonicznego

Na podstawie rysunków zabytku opisz:

a) plan i układ przestrzenny (3 pkt.)
............................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................. 

b) bryłę i konstrukcję (4 pkt.)
............................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................. 

c) dekorację (3 pkt.)
............................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................. 

d) wnioski podsumowujące dotyczące stylu (2 pkt.)
............................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................. 

A oto przykładowe odpowiedzi, które egzaminator znajdzie w modelu odpowiedzi i schemacie ocenia-
nia. Pamiętaj jednak, że jeśli napiszesz informację, której nie ma we wspomnianym modelu, a jest ona
prawidłowa, egzaminator ją zaliczy. 

a)
jest to budowla na planie centralnym/na planie koła,
pomiędzy wieńcem kolumn a elewacją dolnej kondygnacji znajduje się cylindryczne obejście,
wnętrze podzielone jest kolumnami/wsparte na kolumnach,
układ przestrzenny jest jasny/prosty

b)
bryła jest zwarta, harmonijna, dbałość o idealne, klasyczne proporcje (złoty podział),
mimo niewielkich rozmiarów sprawia wrażenie monumentalnej,
budowla przypomina antyczne świątynie koliste (monopterosy)/wzorem dla niej mogła być 
świątynia Westy w Tivoli,
zbudowana jest na trzystopniowej podstawie (krepidomie),
otoczona jest kolumnami/kolumny w stylu toskańskim, 
cześć centralna przekryta jest kopułą/kopuła z latarnią/na wysokim bębnie, 
podzielona jest na dwie kondygnacje,
w elewacji dominują kierunki horyzontalne (linie stopni, gzymsy, balustrady, podstawa kopuły),
ponad pierwszą kondygnacją znajduje się taras podtrzymywany przez kolumny
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c)
budowla ma bardzo oszczędną dekorację/brak dekoracji rzeźbiarskiej, jednak elementy ar-
chitektoniczne są tak zakomponowanie, że dają efekt plastyczności (światło modeluje plas-
tycznie bryłę), 
zdobią ją kolumny toskańskie (kolumny bez kanelur, z bazą oraz głowicą składającą się z echi-
nusa i abakusa, metopy i tryglify),
w elewacjach zewnętrznych i we wnętrzu występują nisze zamknięte (przesklepione) konchą,
górną część budowli dekoruje balustrada z tralek i dekoracyjna latarnia

d) 
budowla reprezentuje architekturę dojrzałego rzymskiego renesansu,
jest realizacją typu świątyni centralnej zwieńczonej kopułą, która uznawana była za formę ide-
alną (wzorcową) – koło – symbol doskonałości,
wzorowana jest na formach antycznych (świątynia chrześcijańska w antycznym „kostiumie”).

A oto przykładowa punktacja:

Za prawidłowo opisany plan i układ przestrzenny można otrzymać maksymalnie 3 punkty, liczone po
jednym punkcie za każdą prawidłową informację, odnoszącą się do tej kategorii. Za prawidłowo opisaną
bryłę można otrzymać maksymalnie 4 punkty, w tym za podanie 10–9 informacji – 4 punkty, za 8–6
informacji – 3 punkty, 5–4 informacji – 2 punkty, 3–2 informacji – 1 punkt. Za prawidłowo opisaną deko-
rację – 3 punkty, liczone po jednym punkcie za każdą informację. Za prawidłowo sformułowany
wniosek, w którym się pojawią co najmniej dwie informacje – 2 punkty, ale jedna z tych informacji musi
zawierać nazwę stylu.  

Klucz przewiduje określone najważniejsze informacje, ale jeśli podasz inne, a będą one prawidłowe,
egzaminator je zaliczy. 

Zadanie na skróconą analizę porównawczą pary dzieł

Porównaj dwie płaskorzeźby widoczne na reprodukcjach (10 pkt.).

RZEŹBA  A                          RZEŹBA  B             
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A oto przykładowe odpowiedzi, które egzaminator znajdzie w modelu odpowiedzi i schemacie oceniania. 
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a) Rozpoznaj temat oraz 
źródło ikonograficzne 
każdej z płaskorzeźb, 
oraz wskaż, z jakiego 
materiału są wykonane.

b) Porównaj płaskorzeźby, 
podając minimum po 
trzy cechy stylistyczne 
formy.

c) Sformułuj wniosek do-
tyczący stylu i sposobu
ujęcia tematu oraz 
podaj nazwisko autora 
obu płaskorzeźb.

Rzeźba  A Rzeźba  B

Rzeźba  A Rzeźba  B

a) Rozpoznaj temat oraz 
źródło ikonograficzne 
każdej z płaskorzeźb, 
oraz wskaż, z jakiego 
materiału są wykonane.

b) Porównaj płaskorzeźby, 
podając minimum po 
trzy cechy stylistyczne 
formy.

Zwiastowanie

Nowy Testament
płaskorzeźba wykonana jest 
ze złoconego brązu

kompozycja zamknięta jest 
w polu zwanym gotyckim 
czteropłatkiem
jest to kompozycja wielofigu-
ralna (występują trzy figury)
ma charakter zrównoważony,

dzieli się wyraźnie na dwie 
części

perspektywa zaznaczona jest 
umownie (linie architektury 
nie dążą do punktu zbiegu)

sylwetki są budowane zgod-
nie z zasadami anatomii, choć 
są lekko wydłużone

postacie modelowane są 
dosyć głęboko, ale wyłaniają 
się z płaskiego tła

spotkanie króla Salomona 
i Królowej Saby
Stary Testament
płaskorzeźba wykonana jest 
ze złoconego brązu

kompozycja zamknięta jest 
w kwadracie

jest to kompozycja wielofigu-
ralna
ma charakter zrównoważony 
(zachowana jest nawet pew-
na symetria w ukazaniu grup 
postaci
wyraźnie zaznaczone jest cen-
trum kompozycyjne z posta-
ciami Salomona i Saby
występuje perspektywa line-
arna (wszystkie linie architek-
tury zbiegają się w punkcie 
centralnym
sylwetki budowane są zgod-
nie z zasadami anatomii, 
niektóre pokazane są w skró-
tach perspektywicznych
przestrzeń zaznaczona jest 
też poprzez sposób mode-
lowania (pierwszy plan – głę-
boko modelowane sylwetki, 
drugi – bardziej płasko, trze-
ci plan jest prawie graficzny)   
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Jak widzisz, w modelu tym pojawiło się dużo różnych informacji. A oto przykładowa punktacja podob-
nego zadania:

a) za rozpoznanie tematu i źródła ikonograficznego każdej z płaskorzeźb – po 1 punkcie;
za rozpoznanie materiału, z którego są wykonane płaskorzeźby – po 1 punkcie;

b) za podanie minimum po 3 cechy stylu dla każdej płaskorzeźby maksymalnie po 3 punkty (po jed-
nym punkcie za każdą cechę);

c) za sformułowanie wniosku, w którym pojawią się informacje dotyczące stylu, autora i sposobu ujęcia 
– 2 punkty, za sformułowanie wniosku, w którym pojawią się jedna lub dwie z wyszczególnionych 
informacji – 1 punkt. 

Poziom rozszerzony, czyli umiejętności na bazie wiadomości

ARKUSZ II składa się z dwóch rozbudowanych zadań:

Część pierwsza jest testem składającym się z około 10 zadań. Podobnie jak w Arkuszu I,
są to zadania sprawdzające opanowanie treści nauczania w zakresie znajomości epok stylów itd.,
ale inna jest waga punktów, które można za nie uzyskać (punktacja jest bardziej surowa). 

Za tę część arkusza możesz otrzymać 20 punktów, co stanowi 40% całości.

Część druga ma charakter analizy porównawczej dwóch podanych dzieł, przeprowadzonej
według wskazanych kryteriów. W zadaniu tym możesz wykazać się umiejętnością wnikliwej
obserwacji, analitycznym myśleniem i zdolnością formułowania trafnych wniosków podsumowu-
jących. Zadanie sprawdza też znajomość i umiejętność posługiwania się terminami plastycznymi.
Informacje, jak napisać taką analizę oraz w jaki sposób przygotować się do tego rodzaju zadań,
znajdziesz w następnym rozdziale. 

Za tę część możesz również uzyskać 20 punktów.

Zapamiętaj:

Zadania z analizy porównawczej podanych par dzieł spotkasz zarówno w Arkuszu I
(poziom podstawowy), jak i w Arkuszu II (poziom rozszerzony). Ponadto, pisząc
wypracowanie możesz posłużyć się również analizą porównawczą samodzielnie
zaproponowanych przykładów. Umiejętne wskazanie cech dzieła (w tym: stylu, epoki,
kierunku, tendencji), poprzez przeciwstawianie innym dziełom lub wspieranie
podobnymi przykładami rozwiązań, może być znakomitą formą argumentowania
postawionej w wypracowaniu tezy. Warto też wykorzystać te możliwości w pod-
sumowaniu.

Rzeźba  A Rzeźba  B

c) Sformułuj wniosek do-
tyczący stylu i sposobu
ujęcia tematu oraz 
podaj nazwisko autora 
obu płaskorzeźb.

Obydwie płaskorzeźby pochodzą z II i III drzwi do baptysterium flo-
renckiego i charakterystyczne są dla wczesnego renesansu we 
Włoszech. 
Ich autorem jest florencki rzeźbiarz – Lorenzo Ghiberti. 
Pierwsza z nich zamknięta jest jeszcze w formie gotyckiej (nawią-
zuje do I drzwi – dzieła Andrea Pisano), a druga jest już przykła-
dem renesansowych rozwiązań, a zwłaszcza w kwestii rozwiązania
przestrzeni.



Trzecia część ma charakter syntetyczny i polega na napisaniu krótkiego wypracowania
(ok. 2 strony) na jeden z zaproponowanych tematów. Tematy mogą być tak sformułowane, że naw-
iązują do analizowanych wcześniej dzieł, ale mogą też dotyczyć zupełnie innego zakresu. Obydwa
tematy będą sprawdzać wiedzę i umiejętności z zakresu zaproponowanych w temacie dziedzin i
kierunków sztuki. Możesz się tutaj wykazać umiejętnościami dokonania selekcji materiałów pod
kątem problemu zasugerowanego w temacie. Za tę część egzaminu możesz otrzymać maksymal-
nie 10 punktów, co stanowi 20%. W wypracowaniu możesz też formułować własne, oryginalne
tezy, ale pamiętaj, że musisz je sensownie udowodnić. Wolno ci też oprzeć się na uznanych auto-
rytetach i zreferować ogólnie przyjęty pogląd. Sprawdzona też tutaj będzie umiejętność posługi-
wania się terminologią z dziedziny sztuk plastycznych, a więc nazwami kierunków, stylów,
charakterystyką formy, terminami z dziedziny ikonografii itp. A zatem – jak łatwo możesz się
zorientować – zadania te realizują przede wszyst-kim wymagania opisane w III standardzie, czyli
dość zaawansowane umiejętności swobodnego i twórczego posługiwania się opanowanymi
wiadomościami.

Zwykle tematy wypracowania są tak formułowane, że jeden z nich odnosi się do treści,
ikonografii, motywów, tematów (np. dzieło sztuki jako nośnik pewnych treści, mitologia, historia,
polityczna funkcja dzieł sztuki i in.), drugi zaś jest bardziej skupiony na zagadnieniach formy
(sposoby rozwiązań malarskich, przestrzeń, impresja – ekspresja, statyka – dynamika, klasy-
czność – nie klasyczność, kolor i in.) . Zarówno w pierwszym, jak i w drugim wypadku rozwijana
przez ciebie myśl musi być zilustrowana i „udokumentowana” odpowiednio dobranymi i omó-
wionymi przykładami. 

Wypracowanie oceniane jest według podanych kryteriów:

Kryterium 1. 
Konstrukcja wypowiedzi i sposób formułowania myśli – to kryterium, w którym ocenia-
na jest:

kompozycja pracy – właściwa struktura i proporcje między poszczególnymi częściami;

logika wywodu, klarowność, interpretacja i ocena zjawisk.

Zapamiętaj:

Każda praca pisemna powinna być napisana zgodnie z zasadą trójdzielności, to znaczy
zawierać wstęp, rozwinięcie i zakończenie. Nie wystarczy jednak, abyś trójdzielność
tę pokazał graficznie (akapity), ale także w sensie merytorycznym.
Wstęp powinien odnosić się do wybranego tematu, możesz w nim uzasadnić jego
wybór, a także wyjaśnić, jak ten temat rozumiesz. Jeśli w temacie pojawią się terminy
z dziedziny historii sztuki – można tez w tym miejscu je wyjaśnić. We wstępie możesz
też przybliżyć epokę, (jeśli temat ogranicza się do jednej epoki) lub określić kierunki
artystyczne, o których zamierzasz napisać.
Rozwinięcie stanowi główną i największą część wypracowania. W części tej należy
odnieść się już do konkretnych przykładów dzieł sztuki.
W zakończeniu powinny pojawić się wnioski. Ewentualnie jest tutaj też miejsce na
twoją własną ocenę zjawisk w sztuce.

Kryterium 2. 
Trafność przytoczonych przykładów i umiejętność ich omówienia w związku z tematem
to kryterium, w którym oceniana będzie:

poprawność analizy formalnej przytaczanych przykładów dzieł, czyli: czy i jak opisujesz 
dzieła, które wybrane zostały przez ciebie jako „kluczowe argumenty” w przepro-
wadzanym wywodzie, czy potrafisz wybrać właściwe dzieła i podkreślić te ich cechy for-
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malne, które pozostają w związku z opracowanym przez ciebie tematem, czy twoje
spostrzeżenia są trafne i właściwie uargumentowane, 

interpretacja treści, czyli czy: rozumiesz treść, przekaz symboliczny lub ideologiczny 
omawianych dzieł i czy potrafisz to przekonująco wyłożyć.

Zapamiętaj:

Choć ocenianie jest „rozbite” na zagadnienia formy, treści i kontekstów - w żadnym
przypadku nie oznacza to, że musisz osobno opisywać cechy formalne, a potem zaj-
mować się innymi aspektami. Twoja myśl ma być prowadzona płynnie, swobodnie
i zgodnie z tematem. Do egzaminatora należy ocena, w jakim stopniu wykazujesz się
opisanymi w kryteriach umiejętnościami i wiedzą.

Kryterium 3. 
Znajomość materiału historyczno-artystycznego, czyli umiejętność postrzegania oma-
wianych dzieł w kontekstach historycznych i artystycznych:

umiejętność wskazania powiązań i zależności między elementami formalnymi a stylem 
indywidualnym artysty, wpływem epoki, ośrodka artystycznego itp.

Przykłady na podobne powiązania:

1. Rozwój renesansu w Europie na północ od Alp – tutaj bierzemy pod uwagę nowe for-
my padające na grunt o silnej lokalnej, gotyckiej tradycji i co z tego wynika.

2. Twórczość Pankiewicza – tutaj analizujemy jego kontakt z impresjonizmem, przyjaźń 
z Bonnardem i fascynację jego sztuką, ale też wpływ renesansowych, weneckich kolo-
rystów na malarstwo polskiego artysty.

3. Wpływ malarstwa Cezanne’a na budowanie przez Picassa i Braque’a koncepcji kubiz-
mu – tutaj zastanawiamy się nad „dialogiem” z malarstwem postimpresjonisty, nad 
jego słowami, że naturę należy widzieć poprzez bryły geometryczne itd. 

znajomość opisywanego okresu – ludzie, fakty, wydarzenia, dzieła, daty, tytuły, czyli 
wskazanie kontekstów nie tylko czysto artystycznych, lecz także historycznych, polity-
cznych, literackich, obyczajowych itp. (np. historyczne konteksty w malarstwie Matejki,
społeczne i polityczne uwarunkowania np. ekspresjonizmu niemieckiego czy socrealiz-
mu, wpływ wierzeń religijnych starożytnych Egipcjan na charakter i formę ich sztuki,
wpływ idei kontrreformacyjnych na sztukę baroku). Powyższe przykłady powinny
znaleźć konkretyzację, taką jak nazwiska, fakty, dzieła, ich tytuły, daty itd.

Kryterium 4. 
Terminy i pojęcia – to kryterium, które sprawdza, czy znasz i umiesz posługiwać się naz-
wami: stylów, epok, terminami zwiazanymi z opisem dzieł architektury i sztuk plastycz-
nych.

Kryterium 5. 
Język i styl – to kryterium, w którym punktowane jest poprawność gramatyczna, orto-
graficzna i estetyka języka.



Jaką przyjąć strategię, przygotowując
się do egzaminu

Twoja wiedza jest mniej lub bardziej rozległa i masz świadomość, że musisz przystąpić do
intensywnego powtarzania. Wymagania egzaminacyjne dla każdego przedmiotu zostały
dokładnie sformułowane w informatorach maturalnych, wydanych przez Centralną Komisję
Egzaminacyjną. Przygotowując się do egzaminu, musisz szczegółowo zapoznać się z tymi wyma-
ganiami i wybrać strategię powtarzania wiadomości i ćwiczenia umiejętności. W tym biuletynie
znajdziesz wskazówki, które ułatwią ci to zadanie.

Na początku musisz sobie skompletować niezbędne podręczniki i słowniki. Nie wybieraj
zbyt rozległych opracowań, ponieważ nadmiar szczegółowych informacji szybko cię zniechęci.
Sięgnij najlepiej po podręczniki szkolne do nauczania tego przedmiotu, ale rozważ też możliwość
pogłębiania wiedzy z innych opracowań. Musisz koniecznie zaopatrzyć się w słownik terminów
plastycznych (najlepiej ilustrowany) oraz w takie opracowania, które zapewnią ci dostęp do dobrej
jakości reprodukcji dzieł sztuki.

Zapamiętaj:

zacznij od przeglądania spisów treści w zgromadzonych podręcznikach i opracowaniach,
nigdy nie ucz się na pamięć fragmentów podręczników i opracowań, ponieważ w ten 
sposób nie przygotujesz się skutecznie do egzaminu.

Standard I: 
Wiedza i rozumienie

Wiadomości: 
opanowanie podstawowej faktografii: nazwiska, tytuły, daty, chronologia, terminologia

1) Musisz rozróżniać epoki, style i kierunki sztuk plastycznych oraz umieszczać je we 
właściwym porządku chronologicznym, a także identyfikować dzieła sztuki, przy-
porządkowując je właściwym autorom oraz wskazując czas i miejsce, z którym są
związane. 

Zadania do wykonania: 

Sięgając do opracowań, wypisz sobie najważniejsze style, kierunki i tendencje oraz 
czas ich trwania. Oznacz je na osi czasu lub ułóż w porządku chronologicznym.
Postaraj się pamiętać, na jakie wieki przypada czas trwania np. średniowiecza
(w tym romanizmu, gotyku), renesansu, baroku itd. Czas wyłaniania się kierun-
ków sztuki nowoczesnej i współczesnej umieść koniecznie na osi, a następnie
postaraj się zapamiętać kolejność ich powstawania. 
Do wypisanych epok, stylów kierunków i tendencji dopisz nazwiska najważniej-
szych twórców, którzy je reprezentowali.
Znajdź w słowniku lub w mediach zasób podstawowych ornamentów, charakterys-
tycznych dla każdego stylu, epoki lub kierunku. Zapamiętaj, jak wyglądają:
meandry, palmety, bukranion, feston kwiatowy lub owocowy, plecionka
romańska lub celtycka, ornament zygzakowy, gotyckie ornamenty: z motywem
suchego ostu, motywem z winorośli czy maswerkowy, renesansowa groteska,
ornament okuciowy, rollwerk, kartuszowy, rocaille czy florystyczne ornamenty
secesyjne. Postaraj się przypisać te ornamenty poszczególnym stylom w sztuce.
Narysuj te ornamenty (lub skopiuj) i wklej do swojego notatnika, zachowując
porządek chronologiczny.
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Jeśli wypisałeś już nazwiska twórców reprezentujących poszczególne epoki, zasta-
nów się, dzieło których artystów zdecydowanie wykracza poza granice epok,
w których tworzyli i wskazuje drogę nowym kierunkom oraz tendencjom, czyli
jest prekursorskie. Z boku, przy nazwiskach tych twórców, wpisz nazwy kierun-
ków, które zapoczątkowali.

Powtarzanie wiadomości w ramach każdej epoki (stylu lub kierunku) zacznij od 
przeglądania reprodukcji dzieł malarstwa, rzeźby architektury itd. Postaraj się
określić, jakie cechy wyróżniają sztukę tego okresu od innych. Zweryfikuj to, co
napisałeś z opracowaniami.

Przy nazwiskach twórców, posługując się odnośnikami (strzałkami), dopisz naj-
ważniejsze dzieła, które wykonali. Zapamiętaj w jakich ośrodkach tworzyli ci
artyści i gdzie znajdują się ich realizacje.

2) Powinieneś rozróżniać gatunki sztuki oraz techniki sztuk plastycznych, znać i po-
prawne stosować terminy z zakresu sztuk plastycznych oraz rozróżniać podstawowe 
motywy ikonograficzne. 

Zapamiętaj:

zazwyczaj metalowe techniki graficzne są technikami druku wklęsłego,
litografia jest techniką druku płaskiego,
drzeworyt i linoryt są technikami druku wypukłego.

Pamiętaj, że przy określaniu techniki malarskiej bierzemy pod uwagę zarówno
podobrazie (na czym jest to malowane), jak i spoiwo (w czym rozprowadzone są pig-
menty), np.: olej na desce, olej na płótnie itp.

Zadania do wykonania:           

Wypisz z podręcznika i z pamięci wszystkie znane ci techniki malarstwa, grafiki, 
rzeźby (także nowoczesne techniki o charakterze interdyscyplinarnym). Przy
każdej z tych technik dopisz przynajmniej trzy cechy charakteryzujące je. Jeśli
masz z tym kłopot – sięgnij do słowników sztuk plastycznych. Podkreśl techniki,
które stosowane są do dzisiaj oraz (innym kolorem) – techniki historyczne. Jeśli
technika związana była z określonym ośrodkiem, kulturą lub epoką – dopisz to
robiąc odnośniki.   

Przy nazwiskach twórców dopisz dziedziny, w których się wypowiadali oraz tech-
niki, w których się specjalizowali.

Do wypisanych na początku epok, stylów czy kierunków dopisz techniki, z który-
mi się je wiąże.

Korzystając z reprodukcji dzieł sztuki, tekstów opracowań i podręczników, wypisz 
najważniejsze tematy (motywy ikonograficzne). Zapamiętaj, z jakimi atrybutami
lub pod jaką postacią przedstawia się np. świętych: Jana Ewangelistę, Marka,
Łukasza, Mateusza, Jana Chrzciciela, Katarzynę, Barbarę, Floriana, Bartłomieja,
Krzysztofa i innych, także postacie starotestamentalne, jak: Dawida oraz Judytę.

Zapamiętaj:

Ikonografia jest to nauka, która zajmuje się rozpoznawaniem i badaniem tematyki
dzieła, a zwłaszcza podstawowych motywów i ich źródeł, także odczytywaniem treści
symboli, personifikacji oraz atrybutów.  

Znajdź w słowniku charakterystyki następujących motywów: Pieta, Święta 
Rozmowa (Sacra Conversatione), Deesis, Św. Anna Samotrzecia. Napisz, kto 
zazwyczaj występuje na tych przedstawieniach.
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Posługując się słownikami (np. kultury an-
tycznej) wypisz najważniejszych bogów
greckich i rzymskich. Dopisz lub dorysuj
ich atrybuty.  

Przejrzyj albumy dzieł sztuki epoki średnio-
wiecza i nowożytnej i postaraj się, nie czy-
tając podpisu – zidentyfikować przedsta-
wione postacie, a następnie  sprawdź, czy
się nie pomyliłeś. 

Zastanów się, z jakich źródeł literackich 
czerpiemy wiedzę na temat wypisanych
świętych, a także bogów greckich. 

Wymyśl znaki, które symbolizować będą
takie źródła, jak Stary Testament, Nowy 
Testament, mitologia, literatura (a zwłasz-
cza opisy żywotów świętych). Przy wypi-
sanych wcześniej najważniejszych dziełach znanych twórców wstaw odpowiednie
znaki tam, gdzie dzieło zaczerpnęło temat z jednego ze wskazanych źródeł.

Zapamiętaj:

W sztuce często pojawiają się personifikacje i alegorie, np.:

Czas, który przedstawiany jest jako nagi, skrzydlaty starzec z kosą;
Cztery Żywioły: ogień, woda, ziemia, powietrze;
Wiara, jako postać kobieca w bieli z krzyżem i kielichem eucharystycznym;
Caritas (Miłosierdzie), jako matka karmiąca piersią, zwykle wiele niemowląt, także
pelikan;
Obfitość: z rogiem obfitości;
Cnota Męstwa: często symbolizowana przez Herkulesa lub jego atrybuty (lwia skóra,
maczuga).

Standard II:  

Korzystanie z informacji

Wymagana jest tutaj umiejętność posłużenia się wiadomościami do opisu, analizy i inter-
pretacji zjawisk artystycznych.

Zapamiętaj:

W opisie podajesz to, co widzisz, analiza służy pokazaniu czym jest to, co widzimy,
a interpretacja – jak rozumiemy to, co widzimy i czego się jeszcze możemy dowiedzieć
analizując dzieło i jego konteksty.

1) Powinieneś umieć wyjaśnić związki i różnice pomiędzy epokami, stylami i kierunka-
mi w sztuce.

Zadania do wykonania:

Przed powtarzaniem wiadomości z zakresu każdej epoki, stylu lub kierunku 
postaraj się przypomnieć sobie określony rozdział z twojego podręcznika do his-
torii, który naświetli ci tło historyczne tej epoki.
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Zapamiętaj:

Zrozumiesz, na czym polega tradycja i innowacja każdej historycznej epoki, jeśli sam
wyszukasz informacje na temat czynników, które mogły mieć wpływ na kształt dzieł
tego okresu. Jeśli posłużysz się gotowymi informacjami – szybko zapomnisz je. 

Cechy poszczególnych stylów i tendencji zawsze porównuj z cechami stylu 
występującego wcześniej (w tym wypadku staraj się zachowywać porządek
chronologiczny powtarzania).

Postaraj się znaleźć w poprzednich epokach i kulturach podobieństwa stylistyczne 
(np. obrazy Paula Gauguina i artystów zgrupowanych wokół niego inspirowane są
sztuką egipską i mają wiele wspólnych cech).

Wielu wybitnych twórców pisało i mówiło o sztuce, a ich teksty dostępne są 
w źródłach i często przytaczane w opracowaniach. Jeśli spotkasz się w pod-
ręcznikach z fragmentem takiego tekstu – wypisz go na osobnej fiszce, ale
nazwisko artysty zamieść na odwrotnej jej stronie. Kiedy powtórzysz już materiał
z zakresu każdej epoki, przemieszaj fiszki i postaraj się odgadnąć, który twórca
może być autorem wskazanej myśli. Odwróć karteczkę i sprawdź, czy się nie
pomyliłeś.

2) Powinieneś umieć opisywać dzieła sztuki pod względem treści i formy.

Zadania do wykonania:

Jak już wiesz, dzieła sztuki z każdej epoki, stylu lub kierunku mają określone 
cechy stylistyczne, które sam wypisałeś, wykonując zadania z zakresu I standardu.
Postaraj się wybrać takie dzieła z zakresu każdej epoki, które twoim zdaniem mają
najwięcej cech stylu i wymień te cechy. W dokonywanym wyborze weź pod uwagę
różne dyscypliny artystyczne (np. dzieła architektury, malarstwa i rzeźby).

Zapamiętaj:

Dzieła sztuki powstałe w danej epoce nie muszą mieć wszystkich cech charakterysty-
cznych dla niej. Wykorzystaj swoje wiadomości na temat tych cech, opisując wybrane
dzieła, ale bądź elastyczny. 

Zdecydowana większość dzieł malarskich i rzeźbiarskich ma swoją warstwę treś-
ciową i formalną. W opisywanych dziełach tych dyscyplin zidentyfikuj temat i zas-
tanów się, jakie źródło mogło być inspiracją dla niego. Wykorzystując swoje
wiadomości na temat epoki, postaraj się wskazać inne dzieła o podobnej tematyce
lub tematyce zaczerpniętej z tego samego źródła. Wskaż podobieństwa i różnice
w interpretacji tego tematu. Następnie przypomnij sobie, czy we wcześniejszych
epokach temat ten był realizowany, a jeśli tak, to w jaki sposób.

Zapoznaj się z podanymi na następnej stronie podstawowymi gatunkami malars-
kimi i posługując się słownikiem terminów plastycznych określ dokładnie, co 
oznaczają. Zastanów się, jak odróżnić np. pejzaż ze sztafażem i scenę rodzajową 
z tłem pejzażowym.  

Zastanów się, do którego z podanych na kolejnej stronie gatunków zaliczyłbyś 
przeglądane na reprodukcjach dzieła. 
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Zapamiętaj:

Do podstawowych typów przedstawień (gatunków malarskich) należą:

portret (w tym: autoportret, portret indywidualny, zbiorowy), 
pejzaż (w tym: wiejski, miejski – weduta, pejzaż ze sztafażem, marynistyczny), 
martwa natura, 
scena rodzajowa, 
batalistyka, 
scena historyczna, 
mitologiczna, 
biblijna.

3) Powinieneś rozumieć powiązania i zależności pomiędzy zjawiskami artystycznymi 
a miejscem i czasem ich powstania, a także dostrzegać i określać zależność dzieła sztu-
ki od jego funkcji.

Zadania do wykonania:

Sztuka każdej epoki i każdego stylu nie jest jednolita we wszystkich ośrodkach 
i ma swoje odmiany regionalne. Zastanów się i powiedz, czym różnią się np.
kościoły gotyckie we Francji, w Niemczech, w Anglii, we Włoszech i w Polsce.
Postaraj się wypisać czynniki, które wpłynęły na kształt dzieł w poszczególnych
ośrodkach w różnych epokach. Przy każdej z epok wypisz ośrodki, w których pow-
stały dzieła o szczególnym znaczeniu. Postaraj się uwzględniać regionalne odmia-
ny stylów i kierunków, powtarzając każdą epokę. Przy wypisanych wcześniej
cechach stylów zrób odgałęzienia i dopisz te wiadomości.  

Dzieła sztuki pełniły i pełnią różne funkcje, np. kultową (sakralną, magiczną), 
dostarczają rozrywki, propagandową, sepulkralną (grobową), użytkową, dekora-
cyjną, dydaktyczną. Wiele z nich spełnia kilka funkcji jednocześnie. Kiedy pow-
tarzasz wiadomości o najważniejszych dziełach sztuki, zastanów się, w jakim celu
powstały te dzieła i jak to mogło wpłynąć na ich formę.

Twórczość wielu artystów była mniej lub bardziej zależna od mecenatu. Mecenat 
sprawował Kościół (poszczególne klasztory, gminy wyznaniowe, papieże i inni
hierarchowie), mecenasami bywali też królowie, magnaci, mieszczanie itd. Przy
każdym z wypisanych przez ciebie najwybitniejszych twórców wpisz nazwiska
mecenasów lub instytucje, które sprawowały opiekę nad twórczością tych artys-
tów. Wielu artystów pełniło funkcję malarza nadwornego. Na czyim dworze pra-
cowali: Bartłomiej Berrecci, Diego Velazguez, Peter Paul Rubens, Marcello
Bacciarelli, Dominik Merlini i inni. Postaraj się określić, w jakim zakresie mece-
nasi mieli wpływ na powstałe dzieła.

W ramach poprzednich zadań sięgnąłeś do podręcznika historii powszechnej i lite-
ratury. Przy powtarzaniu każdej epoki postaraj się wypisać wszystkie te
wydarzenia historyczne, które mogły mieć wpływ na zakres tematyczny i formę
dzieł powstałych w niej dzieł.

Sztuka nie jest dziedziną wyalienowaną. Jej dzieła zawsze powstają w pewnym 
kontekście kulturowym i historycznym, a na ich kształt ma wpływ filozofia,
a zwłaszcza estetyka. To sprawia, że np. dzieła malarskie i literackie romantyzmu
będą miały wiele wspólnych cech, do których należą: inspiracja wydarzeniami
współczesnymi, a zwłaszcza walkami narodowowyzwoleńczymi, wizja natury,
jako tajemniczej i groźnej dla człowieka, zainteresowanie egzotyką, samotność
bohatera romantycznego itd. Porównuj dzieła sztuk plastycznych do dzieł innych
dziedzin twórczości, powstałych w obrębie poszczególnych epok. Postaraj się
znaleźć przynajmniej kilka cech wspólnych.
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4) Odróżniasz już warstwę treściową i formalną dzieł sztuki, toteż powinieneś umieć prze-
prowadzić analizę formalną dzieł malarskich, rzeźbiarskich i architektonicznych, to
znaczy przeanalizować ich strukturę wizualną.

Zapamiętaj:

W podręcznikach często zamieszczone są przykładowe analizy dzieł. Nie ucz się ich na
pamięć, gdyż w ten sposób nie zdobędziesz tej umiejętności.

Zadania do wykonania:  

Z każdej epoki, którą powtarzasz wybierz dzieło architektoniczne, które jest
znakomitym przykładem stylu, tzn. ma wiele cech dla niego charakterystycznych.

Postaraj się znaleźć w opracowaniach plan (czyli rysunek przedstawiający rzut 
budowli na płaszczyznę), fotografię lub rysunek dzieła z boku, widok fasady, czyli
tej elewacji budynku, w której znajduje się główne wejście i widok wnętrza (np. na
tzw. rysunku aksonometrycznym). 

Zapamiętaj:

Podstawowymi kategoriami, rozróżniającymi plany budowli są podziały na: plan
podłużny (np. krzyż łaciński, prostokąt, owal) lub centralny (np. krzyż grecki, koło,
kwadrat, sześciobok).
Dzieła architektury mogą powstawać też na planach nieregularnych, tzn. nie przy-
pominających żadnej ze znanych figur geometrycznych.   

Opisz tę budowlę posługując się podanymi poniżej kategoriami, czyli analizując po 
kolei: organizację bryły (czyli ogólne założenie), konstrukcję (czyli wskazanie ele-
mentów, które mają charakter dźwigający konstrukcję oraz tych, które są
dźwigane), plan, układ przestrzenny (tzn. na jakie elementy budowla ta dzieli się,
np. kościół może być podzielony na nawy, prezbiterium), dekorację: zewnętrzną
(podziały architektoniczne, elewacje, kompozycja fasady) i wewnętrzną. Przy
opisie możesz wziąć pod uwagę kontekst stylistyczny, tzn. w jakim stylu i w jakim
środowisku powstało to dzieło i co na to wskazuje. 

Podobnie jak w przypadku architektury, powinieneś umieć opisywać dzieła ma-
larskie. Znajdź więc w podręczniku lub opracowaniach reprodukcję takiego
dzieła, które ma najwięcej cech charakterystycznych dla danej epoki czy kierunku
(tzw. typowe lub kluczowe dzieło). Postaraj się, aby reprodukcja była dobrej
jakości.

Przeanalizuj strukturę wizualną dzieła biorąc pod uwagę następujące kategorie: 

1. Kompozycja, czyli sposób ułożenia na płaszczyźnie obrazu elementów formalnych
tworzących dane dzieło tak, by organizowały one pewną całość. W kategorii
kompozycji dzieł malarskich najczęściej opisujemy:

kształt pola obrazowego (format obrazu),
podziały kompozycyjne wprowadzające rozgraniczenia w obrębie kompo-
zycji i porządkujące ją,
schemat kompozycyjny, czyli stały układ elementów kompozycyjnych, cha-
rakterystyczny dla danego kierunku, epoki itp.

W zależności od charakteru schematu możemy wyróżnić takie układy kompo-
zycyjne, jak: 

kompozycję otwartą lub zamkniętą,
zwartą lub luźną,
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dynamiczną lub statyczną,
diagonalną (inaczej skośną lub przekątną, czyli kompozycję opartą na przewadze  
skosów, z ograniczeniem znaczenia kompozycyjnego pionów i poziomów), akcen-
towaną np. kolorem, światłocieniem lub jednym z przedstawionych elementów (jest
to kompozycja typowa dla malarstwa barokowego),
horyzontalną: rozbudowanie kompozycji wszerz, wydobycie kierunków poziomych, 
którym podporządkowane są osie i kierunki pionowe (często z zastosowaniem izoke-
falizmu – układu przedstawionych postaci z umieszczeniem głów w jednej linii, np.
bizantyjskie mozaiki), 
wertykalną: rozbudowanie kompozycji w kierunku pionowym; przeciwieństwo hory
zontalizmu,
figura piramidalna (kompozycja oparta na trójkącie lub piramidzie), w którą ujęta jest 
główna grupa figur (częsta w malarstwie włoskim dojrzałego renesansu).

Przy analizie/opisie kompozycji można również dostrzec i uwzględnić takie jej ce-
chy/składniki, jak: 

plany,
czy jest jednoplanowa, czy wieloplanowa, 
czy plany są wyodrębnione, 
czy zastosowano perspektywę linearną, powietrzną,
czy jest to np. kompozycja strefowa (pasowa), lub układ kulisowy itp.,

centrum lub dominanta kompozycyjna,
czy posiada wyraźne centrum i co je stanowi,
czy centrum kompozycyjne jest zarazem środkiem geometrycznym, czy jest toż-
same z centrum treściowym (jak np. w „Ostatniej Wieczerzy” Leonarda) – kompo-
zycja podkreśla/wydobywa/uwypukla treść/tematykę.
czy kompozycja posiada dominantę i co ją stanowi,

horyzont – np. wyraźnie zaznaczony, nieokreślony, obniżony, podwyższony, 
ruch: dośrodkowy, odśrodkowy, wielokierunkowy, napięcia kierunkowe sugerujące 
ruch.

2. Światłocień, czyli rozłożenie i wzajemne przenikanie się świateł i cieni stosowane w ry-
sunku, malarstwie i grafice w celu wydobycia efektu trójwymiarowości. Przy opisywa-
niu tej kategorii musimy wziąć pod uwagę:

źródło światła (widoczne na obrazie lub niewidoczne, padające spoza obrazu), 
czy światło jest naturalne, czy też sztuczne, określone lub nieokreślone, rozproszone 
(np. równomiernie rozłożone), czy punktowe, kierowane na pewne partie, np. wydo-
bywające motywdominujący,
jaki jest najjaśniejszy i najciemniejszy punkt obrazu, jeśli takie istnieją,
czy istnieją wyraźne refleksy światła (bliki),
czy światło jest wyraziste lub mało znaczące (powoduje ostre kontrasty lub nie),
czy światło modeluje formy głęboko (ostro) lub pobieżnie (lekko podkreślając formę),
czy kierunek padania światła podkreślony jest formą (np. duktem pędzla, fakturą), 
czy jest niezależny.

Zapamiętaj:

Z tą kategorią wiążą się często pewne pojęcia, jak: luminizm (czyli sposób kształtowania kom-
pozycji malarskiej za pomocą gry światła), chiarioscuro (czyli malarstwo światłocieniowe)
oraz maniera tenebrosa (czyli sposób malowania polegający na użyciu ciemnej tonacji barwnej,
w której postacie i przedmioty wydobywają się z mrocznego tła). 

Zainteresowanie światłocieniem było szczególnie charakterystyczne dla epoki hellenizmu
i epoki baroku, stąd przy opisach obrazów barokowych korzystamy z podobnych pojęć.
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3. Kolorystyka, w której opisie podajemy:

czy gama barwna jest szeroka czy wąska (szeroka obejmuje barwy chłodne 
i ciepłe, wąska – tylko jedne lub tylko drugie), jeśli gama jest szeroka, ale
w obrazie występuje przewaga zdecydowana barw chłodnych lub ciepłych,
należy to podać,
czy barwy są dźwięczne czy stonowane (delikatne, wysublimowane),
czy kolory są czyste (tylko podstawowe i pochodne) czy złamane (np. barwa-
mi dopełniającymi),
jaka jest dominanta kolorystyczna (tzn. jakie barwny zdecydowanie domi-
nują),
jak można nazwać barwy (przy nazwach dobrze jest się posłużyć językiem 
plastyki lub różnicować przez porównanie z naturą, np. zieleń wiosenna,
czerwień malinowa lub ugier, siena),
czy występują kontrasty (walorowe, temperaturowe, dopełnieniowe),
czy plany barwne są zróżnicowane wg tradycyjnych reguł perspektywy ma-
larskiej (bliżej ciepłe tony, dalej chłodniejsze, na trzecim planie
najchłodniejsze),
czy w obrazie występuje kolor lokalny (w świetle i cieniu jest to ta sama bar-
wa, która ulega tylko ściemnieniu lub rozjaśnieniu), czy też możemy mówić
o autonomii kolorystycznej światła i cienia lub relatywizmie barwnym (cie-
nie i światła mają własny koloryt).

Zapamiętaj:

Kolor, czasami zamiennie nazywany barwą, jest jedną z podstawowych jakości
zmysłowych odbieranych przez siatkówkę oka. Kolory dzieli się na trzy podstawowe
grupy: 1. barwy chromatyczne (zasadnicze; pochodne), 2. achromatyczne (obojętne),
3. ziemie.

Zapamiętaj:

Walor jest to natężenie tonu barwy. Największym kontrastem walorowym jest
umieszczenie w sąsiedztwie czerni i bieli.
Kontrasty temperaturowe tworzone są przez zestawienie w sąsiedztwie barw ciepłych
i zimnych.
Kontrasty dopełnieniowe są to kontrasty barw leżących po przeciwnej stronie koła
barw (np. czerwień ~ zieleń, błękit ~ pomarańcz, fiolet ~ żółcień). Umieszczenie tych
barw w sąsiedztwie pogłębia je i poprawia ich oddziaływanie. 

Zapamiętaj:

Z kategorią koloru wiążą się pojęcia: 
dywizjonizm, tzn. zasada estetyczna polegająca na wprowadzaniu do obrazu barw 
w czystej postaci (nie mieszanych na palecie), które dopiero w oku widza zlewają się 
w pożądany ton, 
koloryzm (prymat gry barwnej nad innymi czynnikami budowy obrazu). 

4. Wyraz dzieła (ekspresja), czyli kategoria, w której przede wszystkim bierzemy 
pod uwagę podstawowe środki wyrazu artystycznego (plama, linia, światło, fak-
tura (także dukt pędzla), studyjny rysunek wypełniony kolorem, iluzja rzeczy-
wistości lub jej brak, określona barwa, sposób podkreślenia formy, idealizm lub
realizm przedstawienia), ale tylko te, które charakteryzują to dzieło,wyróżnia-
jąc je z setek innych. Z drugiej strony zauważamy też dramatyzm przedsta-
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wienia oddany za pomocą gestów, mimiki twarzy, dynamicznego układu itp.
W kategorii tej musisz wymienić wszystkie te cechy, które charakteryzują to
dzieło, a które sprawiają, że wyróżnia się ono od setek innych dzieł. Na
przykład najważniejszymi środkami ekspresji w obrazach Vincenta van Gogha
są intensywne barwy, wyrazisty, dynamiczny dukt pędzla i charakterystyczna
faktura. O barwach pisałeś już wcześniej, ale tutaj musisz jeszcze raz przywołać
tę informację, bo jest to ważny środek ekspresji.    

Pora na ostatnie zadanie z zakresu analizy dzieł. Analogicznie jak w poprzednich
przypadkach wybierz rzeźbę najbardziej charakterystyczną dla danego stylu. W opisie
weź pod uwagę następujące kategorie:

Materiał, czyli z czego jest wykonane to dzieło (np. marmur, drewno, piaskowiec, glina,
odlew brązowy, brąz pozłacany itp.). 

Faktura, czyli sposób opracowania powierzchni dzieła (np. faktura gładka, szorstka,
wydatna, delikatna itp.).

Kompozycja, w której możesz wykorzystać większość pojęć podanych przy tej kategorii
w opisie dzieła malarskiego, chociaż niektóre z nich odnoszą się tylko do płaskorzeźby.  

Stosunek do przestrzeni, tzn. czy rzeźba jest otwarta na przestrzeń (dotyczy to najczęściej
form ażurowych, których otwory są swoistą ramą dla przestrzeni), czy też jest zwarta
i całkowicie zamknięta na otaczającą przestrzeń. Czy dopasowana jest do ram architek-
tonicznych (np. płaskorzeźba romańska i tzw. prawo ramy), czy też jest od nich niezależna
(architektoniczna rzeźba gotycka). 

Ekspresja (wyraz), czyli kategoria podobna jak w opisie dzieła malarskiego, tzn. pod-
kreślenie wszystkich cech formalnych, które wyróżniają stylistycznie to dzieło spośród
innych. 

Zapamiętaj:

Rzeźba może być pełnoplastyczna (którą można oglądać z każdej strony) lub skom-
ponowana z tłem (płaskorzeźba). W przypadku opisywania płaskorzeźby kompozycję
zaczynamy od podania kształtu pola obrazowego. 

Standard III:  

Tworzenie informacji 

Samodzielne charakteryzowanie i ocenianie wybranych zagadnień z historii sztuki;
umiejętność formułowania tez, argumentowanie trafnie dobranymi przykładami dzieł
i zjawisk artystycznych.

1) Powinieneś wykazać się umiejętnością przeprowadzenia analizy porównawczej dzieł, 
stylów i kierunków artystycznych na podstawie podanych lub samodzielnie dobra-
nych przykładów. 

Zapamiętaj:

Analiza porównawcza to nie dwa opisy zestawionych dzieł, lecz zestawienie cech dwu
dzieł według przyjętych kategorii. Porównując, nie wolno postępować mechanicznie,
zestawiając „wszystko ze wszystkim”. Przy każdym porównaniu należy zastanowić
się, do czego chcemy doprowadzić, czemu służyć ma nasza analiza i szczególnie uwy-
puklić owe cechy kluczowe, po czym logicznie je podsumować we wnioskach. 

23



Warto odważyć się tutaj na krytyczną ocenę dzieła lub zjawiska w sztuce, uzasadnia-
jąc swoje zdanie. Formułując wnioski wartościujące dzieła, należy je trafnie i prze-
konująco argumentować oraz dostrzegać rolę i znaczenia omawianego (anali-
zowanego) dzieła dla przemian w sztuce. Dzieło sztuki możemy postrzegać jak
„mikrokosmos”, rządzący się swoim własnym ładem, a jednocześnie jak soczewkę,
w której skupiają się wszystkie najbardziej charakterystyczne cechy epoki, w której
powstało. Charakterystyka epoki – stylu – tendencji artystycznej poprzez medium,
jakim może być wybrane dzieło sztuki zyskuje dodatkowe „wsparcie” przez kontrast,
jaki daje nam zestawienie z innym dziełem, reprezentującym np. tendencje przeci-
wne. Analiza porównawcza jest zatem „summą” wiedzy i umiejętności historyka sztu-
ki – dlatego w tym zadaniu możesz najpełniej pokazać, jak potrafisz patrzeć na dzieła
sztuki, co w nich jesteś w stanie dostrzec, jak swoje wrażenia wizualne przekładasz na
trafnie sformułowany tekst. Porównywać można „wszystko ze wszystkim” – pytanie
tylko: po co? Porównujemy zatem dzieła, które podejmują np. podobny problem for-
malny czy treściowy, ale zupełnie inaczej go realizują: np. gotycka „Pieta z Lubiąża”
i renesansowa „Pieta Watykańska” Michała Anioła; lub wychodząc z całkiem odmien-
nych założeń ideowych, estetycznych, teoretycznych – dochodzą do podobnych
rozwiązań: np. rozłożenie bryły na płaszczyźnie w kanonie malarstwa starożytnego
Egiptu i w kubizmie. 

Zadania do wykonania:

Potrafisz już opisywać i analizować pojedyncze dzieła: ich strukturę wizualną, bę-
dącą nośnikiem treści i przekazu ideowego Kierując się powyższymi wskazówkami,
wybierz 2–3 pary dzieł malarskich, a następnie porównaj je według tych kategorii,
które podane były powyżej (kompozycja, kolorystyka, światłocień i ekspresja).
Pamiętaj, że w kategoriach tych bierzesz pod uwagę tylko te cechy, które są istotne
dla tych dzieł. Dodatkową kategorią w analizie porównawczej są wnioski końcowe,
w których powinno być odniesienie do tematu, jeśli temat w jakiś sposób wiąże te
dzieła i sformułowanie wniosku co do stylu obu prac.

Zacznij od ustalenia, jak zakomponowane jest to dzieło i na jakie sposoby dzieli się 
jego kompozycja, a także w jaki sposób (lub nie) ukazana jest przestrzeń. Nie
zapomnij zacząć (podobnie jak w opisie pojedynczego dzieła) od kształtu pola obra-
zowego. Przypomnij, jaki charakter ma ta kompozycja, posługując się znaną już ter-
minologią (otwarta, zamknięta, statyczna, dynamiczna, diagonalna itp.).

W kategorii światłocień nie zapomnij podać źródła światła i jego charakteru, oraz 
tego, czy jest wyraziste i czy głęboko modeluje formy.

W kategorii kolorystyka ustal, czy gama barwna jest szeroka, czy też wąska, a także 
jakie barwy dominują w obrazie, określ też rodzaje barw i dominantę kolorysty-
czną, nazwij poszczególne barwy, ustal też, czy występują kontrasty barwne, a jeśli
tak – jakiego są pochodzenia, jeśli w obrazie występuje perspektywa malarska –
zapisz to.

Opisując tę kategorię, przypomnij sobie pojęcia podane przy opisywaniu dzieła ma-
larskiego w poprzednim rozdziale. 

Jeśli wykonałeś już porównanie obu wcześniejszych kategorii – pora na wskazanie, 
jakimi środkami ekspresji różnią się wybrane dzieła.

W kategorii tej musisz też uwzględnić szczególną ekspresję gestu i wyraz twarzy 
malowanych postaci.

Na koniec sformułuj wnioski.  

Zapamiętaj:

Wnioski nie powinny być powieleniem tego, co już zostało spostrzeżone i napisane
w opisie i analizie; wniosek nie może też być nadmiernie rozbudowany (choćby ze
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względu na brak miejsca!). Przykładowy wniosek końcowy (zapewne bez trudu odgad-
niesz, do której pary dzieł się odnosi!): Podejmując ten sam temat („Ostatnia
Wieczerza”) artyści rozwiązali go na różne sposoby: Obraz A to typowe dzieło renesansu;
obraz B jest charakterystyczny dla manieryzmu, na co wskazują opisane w analizie
cechy obu dzieł. Taki wniosek wystarczy, aby uzyskać maksymalną liczbę punktów, pod
warunkiem, że cechy stylistyczne zostały poprawnie sformułowane w poszczególnych
kategoriach analizy porównawczej. Można też – choć nie jest warunek konieczny –
odnieść się bardziej szczegółowo do treści obu dzieł i zauważyć np., że powyższe dzieła
ilustrują różne momenty wieczerzy: obraz A: „Jeden z was mnie zdradzi”, a obraz B:
„Bierzcie i jedzcie...” ( komunia apostołów).

2) Powinieneś umieć napisać wypracowanie na jeden z wybranych tematów.

Zadania do wykonania:

Przeanalizuj wnikliwie proponowane w arkuszach maturalnych z poprzednich sesji 
oraz zaproponowane w Informatorze tematy. Wybierz kilka z nich i napisz wypra-
cowania zaczynając od: 

przemyślenia sposobu realizacji wybranego tematu, tzn.: sformułowania tezy, 
dokonania wyboru jednej myśli przewodniej (kierunku, w którym chcesz
przeprowadzić swój wywód);

wyboru dzieł kluczowych, które będą podstawą (osnową) twojej pracy i które 
należy w związku z tematem wypracowania szerzej omówić (na tej liście mogą
znaleźć się dzieła zanalizowane w części I, ale należy rozszerzyć prezentację do
3–5 kluczowych dzieł);

wyboru kilku (2–4) dzieł analogicznych, „towarzyszących”, o których warto 
wspomnieć, lub tylko je wymienić, bo np. podobnie realizują omawiane zagad-
nienie (warto wykazać się ich znajomością, ale nie trzeba ich szerzej omawiać);

przemyślenia wniosków podsumowujących (nie każda kwestia musi znaleźć 
oczywiste rozwiązanie, zakończeniem może być równie dobrze ciekawie
postawione pytanie).

zastanów się nad właściwą konstrukcją pracy, zaczynając od sporządzenia zwięz-
łego planu, aby nie umknęły ci w trakcie pisania wcześniejsze przemyślenia i po-
mysły (pamiętaj jednak, że brudnopis nie jest czytany i brany pod uwagę przy oce-
nianiu, więc nie rozwijaj planu nadmiernie).

Kiedy egzamin jest zdany

Punkty, które otrzymujesz za rozwiązanie każdego zadania sumowane są w tabelach,
a następnie przeliczane na procenty. Wyniki wyrażane procentami z różnych przedmiotów łatwo
można porównać. Niezależnie od tego, ile punktów maksymalnie można uzyskać za wykonanie
zadań z jednego arkusza, po przeliczeniu na procenty łatwo też będzie porównać wyniki matur
w różnych latach.

Egzamin jest zdany, jeśli z przedmiotu obowiązkowego zdawanego na poziomie podsta-
wowym lub rozszerzonym przekroczony został próg zaliczeniowy. Próg ten został określony na
poziomie 30%. To oznacza, że jeśli wybrałeś historię sztuki jako egzamin obowiązkowy i uzyskałeś
minimum 30% – zdałeś ten egzamin. Natomiast wybór tego przedmiotu jako dodatkowego nie
będzie świadczył o zdaniu matury nawet w przypadku, kiedy z przedmiotu tego otrzymasz kilka
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procent punktów. Pamiętać jednak musisz, że zdeklarowałeś się, że taki przedmiot będziesz
zdawać, toteż adnotacja o uzyskanym wyniku pojawi się na twoim świadectwie. Jeśli uzyskany
z historii sztuki wynik nie satysfakcjonuje cię, gdyż uczelnia, na którą się wybierasz wyznaczyła
kandydatom wyższy próg, egzamin możesz poprawić w następnym roku. Jeśli jednak uzyskasz
słabszy wynik, będzie się liczył wynik dla ciebie korzystniejszy.

Byłem już raz w muzeum, 
czyli na pewno dam radę 

Obecnie do egzaminu maturalnego z historii sztuki podchodzą zarówno ci uczniowie,
którzy uczyli się historii sztuki w swoich szkołach, jak i ci, którzy nie mieli z nią do czynienia, jako
przedmiotem nauczania. Wielu z was uważa, że jest to przedmiot prosty i przyjemny do nauki,
w związku z tym, kiedy trudno wam się zdecydować co zdawać – wybieracie historię sztuki. Jest
to jednak dyscyplina wcale niełatwa i wymaga systematycznych i długotrwałych przygotowań.
Możesz się przygotować do matury samodzielnie, ale skorzystaj z podanych wcześniej wskazówek.
Staraj się też odwiedzać muzea, chodzić na wystawy i oglądać dzieła w oryginale. Jeśli to jest
trudne – poznawaj jak najwięcej reprodukcji i fotografii dzieł sztuki i architektury. W dużych mias-
tach organizowane są różne kursy i wykłady z historii sztuki (np. przez muzea, domy kultury,
galerie wystawiennicze). Postaraj się korzystać z tych możliwości, także w przypadku, jeśli
przedmiot ten nauczany jest w twojej szkole.      

Przystępując do samodzielnego uczenia się, naucz się przede wszystkim notować. Poniżej
zaprezentowano trzy sposoby sporządzania notatek. Zastanów się, który z nich najbardziej ci
odpowiada i dzięki którym notatkom najszybciej przypomnisz sobie, o czym się uczyłeś. Zauważ,
że każda z notatek na temat baroku została zaledwie zaczęta. Wybierz właściwą i dokończ ją
w swoim zeszycie. 

Jeśli wybierzesz trzeci sposób na sporządzenie notatek, pamiętaj, że twój umysł nie
układa sobie treści ani w postaci linijek, ani słów. Możesz się o tym przekonać, kiedy zastanowisz
się, jak przebiegają twoje procesy myślowe w chwili, kiedy zaczynasz mówić. Przywołujesz i se-
lekcjonujesz ulokowane w pamięci informacje nie linearnie, lecz w zupełnie innym porządku.
Wybierasz to, co najistotniejsze, a następnie biegniesz myślą w wielu kierunkach, szukając argu-
mentów. Zamiast zaczynać od początku i posuwać się w dół kartki możesz notować też w taki
sposób, który odzwierciedla sposób pracy twojego umysłu. Skopiuj trzecią notatkę i przyklej ją na
kartce przynajmniej formatu A3 w taki sposób, aby „chmurka” z terminem barok znalazła się na
środku. Zastanów się, jakie możesz zrobić inne odgałęzienia. Notatka będzie bardziej czytelna,
a twój umysł będzie sprawniej pracował, jeśli wykonasz ją w różnych kolorach.

Struktura notatki oparta na wersach (często stosowana)

Termin „barok” oznacza z jednej strony styl w sztuce europejskiej i latynoamerykańskiej, trwa-
jący od ok. 1590 do ok. 1770 roku, który jest przeciwstawiany nurtom klasycyzmu i realizmu w tym
okresie, a z drugiej – epokę trwającą w tym czasie, obejmującą te wszystkie nurty. Na rozwój kultury
baroku wpływ miały: rozwój rodzący się w monarchiach europejskich, absolutyzm oraz ideologia kontr-
reformacyjna. Cechami stylu barokowego są: monumentalizm, dynamizm, przepych form, bogactwo
kolorów i efektowność materiałów, teatralizacja, a także iluzjonizm oraz zacieranie granic pomiędzy
dyscyplinami artystycznymi. Styl barokowy, charakteryzujący się dynamiką, ekspresją i wyjątkową
dekoracyjnością przyjął się w krajach potrydenckiego katolicyzmu oraz krajach łączonych z absolu-
tyzmem. Wymienić tutaj można: Włochy (kolebkę baroku), Francję, Flandrię, Hiszpanię i Cesarstwo
Habsburskie. Kraje protestanckie, jak Holandię, Anglię, Prusy i Skandynawię, a także Francję
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(w odniesieniu do oficjalnej sztuki dworskiej), zdominowała sztuka o innym charakterze, nazywana
klasycyzmem barokowym. Sztukę tych ostatnich ośrodków nazywamy barokową jedynie w znaczeniu
epoki. 

Struktura notatki o charakterze hierarchicznym 
(oparta na ważności informacji)

Barok (ok. 1590 – ok. 1770)

Termin barok, rozumiany jako styl charakteryzuje się: 

monumentalizmem, dynamizmem, przepychem form, bogactwem kolorów, efektownością
materiałów, teatralizacją, iluzjonizmem, zacieraniem granic pomiędzy dyscyplinami artysty-
cznymi.

Termin barok, rozumiany jako epoka obejmuje:

Styl barokowy, charakteryzujący się dynamiką, ekspresją i wyjątkową dekoracyjnością, który
przyjął się w krajach potrydenckiego katolicyzmu oraz krajach łączonych z absolutyzmem
(Włochy – kolebka baroku, Francja, Flandria, Hiszpania i Cesarstwo Habsburskie ).
Klasycyzm barokowy, który rozwijał się głównie w krajach protestanckich, jak: Holandia,
Anglia, Prusy, Skandynawia, i przede wszystkim Francja (w odniesieniu do oficjalnej sztuki
dworskiej).

Przykład notatki sporządzonej jako mapa mentalna

Zapamiętaj:

Sporządzanie notatek w postaci mapy myśli sprawi, że:

1. Jaśniej i precyzyjniej zdefiniujesz zagadnienie i wyraźnie zaakcentujesz treści waż-
niejsze oraz mniej istotne. 

2. Łatwo unaocznisz wszelkie związki pomiędzy informacjami.
3. W łatwy sposób będziesz mógł kontynuować notowanie, dodając nowe informacje 

we właściwe miejsca.

Co się dzieje z arkuszami po egzaminie,
czyli kilka słów o ocenianiu 

Jak już wiesz, nowa matura sprawdzana jest zewnętrznie, toteż od chwili oddania twojego
arkusza członkowi zespołu nadzorującego nikt, oprócz egzaminatora, nie może do niego zaglądać.
Przewodniczący zespołu nadzorującego pakuje wszystkie arkusze w sali do bezpiecznej koperty,
która jest tak wykonana, że próba otworzenia jej po zaklejeniu, kończy się całkowitym jej zniszcze-
niem. Daje to gwarancję, że prace bezpiecznie trafią do egzaminatorów. Następnie dyrektor szkoły
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pakuje wszystkie koperty i przekazuje je specjalnemu posłańcowi. Arkusze trafiają do okręgowych
komisji egzaminacyjnych, które wyznaczają zespoły egzaminatorów. W określonym harmono-
gramem czasie zespół ten przystępuje do pracy nad sprawdzaniem. Każdy arkusz sprawdza jeden
egzaminator, ale jest weryfikuje go inny egzaminator. Po sprawdzaniu przewodniczący zespołu
egzaminatorów przekazuje karty z tabelami wyników do działu badań i analiz, który zajmuje się
wprowadzaniem indywidualnych wyników do specjalnych programu o nazwie Hermes. Z tego
zasobu danych będą drukowane wasze świadectwa maturalne.

„Nieprawdą jest...”, czyli parę mitów do obalenia

Mit I
Wszystkie pytania otwarte na nowej maturze mają wymienione możliwości odpowiedzi

w tzw. kluczach i tak naprawdę chodzi o to, aby podać odpowiedź zgodną z kluczem.
Nie! Każde zadanie ma wyszczególnione odpowiedzi w tzw. modelach odpowiedzi i sche-

matach oceniania, ponieważ to ułatwia egzaminatorowi sprawdzanie, a przede wszystkim zapew-
nia jednolitość oceny. Jeśli jednak uwzględnisz odpowiedź, która nie jest podana w kluczu, a jest
prawidłowa, egzaminator zaliczy ją. Nawet, jeśli w wielu punktach odpowiedź twoja nie jest dopa-
sowana do wspomnianego modelu odpowiedzi, możesz uzyskać maksymalną liczbę punktów.   

Mit II
Za moje wypracowanie w drugiej części egzaminu mogę osiągnąć dużo punktów tylko

wówczas, kiedy spodoba się ono egzaminatorowi. Nieważne jest więc, czy praca będzie na temat,
czy będzie miała właściwą strukturę lub czy przytoczone przykłady będą prawidłowe, lecz czy
będzie ono odzwierciedlało poglądy sprawdzającego.

Nie! Egzaminator nie ma prawa oceniać za poglądy. Nawet, jeżeli jako historyk sztuki zaj-
muje zupełnie inne stanowisko, przyzna ci maksymalną liczbę punktów, jeśli praca spełniać będzie
właściwe kryteria. Pamiętaj jednak o tym, że swoje racje musisz logiczne uzasadnić.  

Mit III

Jeśli nie jestem pewien odpowiedzi w tzw. pytaniach otwartych – nie będą jej udzielał.
Moja odpowiedź może być bowiem błędna i egzaminator odejmie mi za to punkty.

Nie! W nowej maturze nie ma odejmowania punktów za niewłaściwe odpowiedzi. Warto
podjąć pytania otwarte, ponieważ może się zdarzyć, że chociaż w części odpowiedź będzie prawi-
dłowa i możesz za to uzyskać dodatkowe punkty.

Mit IV
Przecież to oczywiste, że Monet był impresjonistą, więc jeśli moje wnioski po przeprowa-

dzonej analizie formalnej sprowadzą się do tego stwierdzenia, okażę się mało oryginalny i twór-
czy – lepiej zakończę „poetycką złotą myślą” – np. o istocie piękna...

Miejsce na poetyckie dywagacje jest zawsze – ale po wskazaniu wszystkich istotnych,
nawet pozornie oczywistych konkretów; unikaj też „skrótów myślowych” i nie pozostawiaj egza-
minatorowi pola do domysłów.

Mit V
Niektóre cechy dzieł, np. architektury, pasują zarówno do kategorii: plan i układ

przestrzenny, jak i bryła oraz konstrukcja. Muszę więc podjąć decyzję, gdzie mam to wpisać. Jeśli
w kluczu ta cecha będzie zapisana w innej kategorii, stracę punkty.

Nie! Niekoniecznie stracisz. W zasadzie powinienieś wpisać tak, jak to jest sugerowane
w Informatorze, ale jeśli odpowiedź będzie prawidłowa, egzaminator ci ją zaliczy.
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Centralna Komisja
Egzaminacyjna

publikacja współfinansowana
przez Europejski Fundusz Społeczny

Historia sztuki

Przykładowy 
arkusz maturalny
dla poziomu rozszerzonego



Część 1. – TEST (20 pkt)

Zadanie 1. (2 pkt) 

Wpisz nazwę stylu i wiek powstania dzieła:

A. styl ......................... B. styl .........................
wiek .........................   wiek .........................   

C. styl ......................... D. styl .........................
wiek .........................   wiek .........................   

E. styl ........................ 
wiek ........................   

Zadanie 2. (1 pkt)

Spośród wymienionych obiektów podkreśl trzy, które powstały w kręgu mecenatu Jagiellonów:

a) Kaplica Zygmuntowska 
b) Ratusz poznański
c) Arrasy Wawelskie
d) Nagrobek Stefana Batorego w Katedrze Wawelskiej
e) Pałac w Baranowie Sandomierskim
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Przykładowy arkusz maturalny dla poziomu rozszerzonego

Zadanie 3. (1 pkt)

Przy podanych nazwiskach malarzy polskich wpisz nazwę kierunku, z którym związana była
twórczość każdego z nich. Nazwy kierunków wybierz spośród wymienionych poniżej:

klasycyzm, romantyzm, akademizm, realizm, symbolizm, ekspresjonizm

Aleksander GIERYMSKI ...........................................................

Antoni BRODOWSKI ...........................................................

Piotr MICHAŁOWSKI ...........................................................

Jacek MALCZEWSKI ...........................................................

Henryk SIEMIRADZKI ...........................................................

Zadanie 4. (1 pkt)

Przyporządkuj nazwisko architekta zaprojektowanej przez niego budowli. 

Architekci:

a) Gerrit Thomas Rietveld                            
b) Walter Gropius                   
c) Frank Lloyd Wright                      
d) Le Corbusier                       
e) A. Gaudi
f) Louis Henry Sulivan

Nazwy budynków Architekt

Siedziba szkoły Bauhausu w Dessau

Dom nad wodospadem w Pensylwanii

Kaplica pielgrzymkowa w Ronchamp

Willa Schroedera w Utrechcie

Sagrada Familia w Barcelonie

Zadanie 5. (1 pkt)

Uszereguj chronologicznie przedstawione rodzaje sklepień, poczynając od najwcześniejszego
i wpisz ich nazwy w  odpowiedniej kolejności.

a)                                 b)                                     c)

Lp. Oznaczenie literowe i nazwa sklepienia  

1.

2.

3.



Zadanie 6. (1 pkt)

Wybierz właściwe wyjaśnienie terminu, zakreślając odpowiednią literę:

Litografia to :

a) znak kamieniarski umieszczony na powierzchni kamienia jako sygnatura autora,
b) technika graficzna, w której rysunek przeznaczony do odbicia wykonuje się na kamieniu,
c) dekoracyjne opracowanie faktury ściany za pomocą obróbki lica poszczególnych ciosów na wzór 

naturalnego łomu kamienia,

Intarsja to :

a) technika zdobienia, polegająca na wykładaniu powierzchni drewnianej innymi gatunkami drewna,
b) w malarstwie olejnym, nałożenie na powierzchnię płótna farby o wyraźnej wypukłości,
c) technika zdobienia przedmiotów metalowych, stosowana w złotnictwie, polegająca na wypełnieniu 

dekoracji rytej w metalu ciemną pastą, która po wypolerowaniu daje rysunek kontrastujący z tłem, 

Ambalaż (emballage) to :

a) lekkie wybrzuszenie trzonu kolumny doryckiej,
b) wygodnie urządzona, położona na uboczu budowla parkowa w formie małego domku przezna-

czonego do rozmyślań,
c) typ działania plastycznego rozpowszechniony w latach 60-tych XX w., polegający na tworzeniu opa-

kowanych obiektów sztuki.

Zadanie 7. (2 pkt)

Uzupełnij tabelkę przyporządkowując nazwiska literatów kierunkom sztuki awangardowej,
z którymi byli związani.

Nazwiska literatów:

a) Stanisław Przybyszewski
b) Guillaume Apollinaire
c) André Breton  
e) Filippo Tomasso Marinetti
f) Emil Zola

Kierunki awangardowe Nazwiska literatów

Kubizm

Futuryzm

Surrealizm

Modernizm
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Zadanie 8. (3 pkt)

Uzupełnij tabelę wpisując obok dzieł nazwę muzeum i miasto, w którym się ono znajduje.

Muzea: 
Rijksmuseum; Prado; Uffizzi; National Gallery; Musee d’Orsay; Muzeum Pałac w Wilanowie.

Miasta:
Londyn; Paryż; Amsterdam; Florencja; Madryt; Warszawa.

Dzieło muzeum miasto

Rembrandt – Straż nocna 
(Wymarsz strzelców)

D. Velazquez – Las Meninas 
(Panny Dworskie)

E. Manet – Śniadanie na trawie

Botticelli – Primavera

J.L. David – Portret konny 
Stanisława Kostki Potockiego

J. van Eyck – Portret małżonków 
Arnolfinich

Zadanie 9. (1 pkt)

Podaj nazwiska autorów przedstawionych przykładów grafiki:

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



Zadanie 10. (2 pkt)

a) Podaj nazwy tematów ikonograficznych przedstawionych w poniższych dziełach. 
b) Określ, które z tych tematów wzięte są z Biblii, a które z mitologii. 

Odpowiednie litery [B], [M]  wpisz pod określony temat.

a) 1. temat ............................. 2. temat .................................. 3. temat ..................................
b) .............................................. .............................................. ..............................................

Zadanie 11. (1 pkt)

a) Wpisz pod ilustracjami nazwy przedstawionych dzieł. 
b) Określ krąg kulturowy.

A.                                         B.                                                            C.
a) .............................................     ..........................................................................     ..........................................................
b) .............................................     ..........................................................................     ..........................................................

Zadanie 12. (4 pkt)

Rozpoznaj przedstawioną rzeźbę i określ:

a) autora:
.........................................................................................................

b) czas powstania (z dokładnością do 10 lat): 
.........................................................................................................

c) z jakim nurtem w sztuce wiążesz twórczość tego artysty: 
.........................................................................................................

d) wskaż trzy cechy charakteryzujące formę dzieła:
.........................................................................................................
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Część 2. – ANALIZA PORÓWNAWCZA (20 pkt)

Zadanie 13. 

Przeprowadź analizę formy obrazów A i B według podanych punktów:

Obraz A: Jacques Louis David, Przysięga Obraz B: Francisco Goya, 3 maja 1808.
Horacjuszy, 1784/1785 r., olej na płótnie, Rozstrzelanie powstańców madryckich, 1814,
330 x 425 cm, Luwr, Paryż olej na płótnie, 268 x 347 cm., Prado, Madryt

A. Kompozycja (6 pkt)

Obraz A Obraz B
......................................................................................... .........................................................................................
......................................................................................... .........................................................................................
......................................................................................... .........................................................................................

B. Światłocień (4 pkt)

Obraz A Obraz B
......................................................................................... .........................................................................................
......................................................................................... .........................................................................................
......................................................................................... .........................................................................................

C. Kolorystyka  (4 pkt)

Obraz A Obraz B
......................................................................................... .........................................................................................
......................................................................................... .........................................................................................
......................................................................................... .........................................................................................

D. Ekspresja (4 pkt)

Obraz A Obraz B
......................................................................................... .........................................................................................
......................................................................................... .........................................................................................
......................................................................................... .........................................................................................

E. Krótkie wnioski końcowe i uwagi dotyczące stylu (2 pkt)

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

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



Część 3. – DŁUŻSZA WYPOWIEDŹ NA TEMAT  
(10 pkt)

Zadanie 14. (10 pkt)

Napisz wypracowanie na jeden z dwóch podanych tematów:

Temat 1. 
Na przykładzie analizy trzech dzieł (innych niż zamieszczone w arkuszu), reprezentujących
różne kierunki sztuki XIX wieku przedstaw, w jaki sposób sztuka była zaangażowana w prob-
lematykę narodową, społeczną i polityczną.

Temat 2.  
Na podstawie analizy czterech przykładów dzieł (innych niż zamieszczone w arkuszu), przynaj-
mniej z dwóch różnych epok przedstaw, w jaki sposób sztuka kontynuowała antyczne ideały
piękna.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

...................................................................................................................................................................................................
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MODEL ODPOWIEDZI I SCHEMAT OCENIANIA 

Część 1. – TEST (20 pkt)
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Część 2. – ANALIZA PORÓWNAWCZA (20 pkt)

Zadanie 13. 

Przeprowadź analizę formy (struktury wizualnej) obrazów A i B według podanych punktów.



Część 3. – DŁUŻSZA WYPOWIEDŹ NA TEMAT  
(10 pkt)

Zadanie 14. (10 pkt)

Temat 1. (Zob. s. 36), Temat 2. (Zob. s. 36)
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