
Klucz i punktacja do testu stopnia szkolnego Wojewódzkiego Konkursu z Plastyki  

Szkół Podstawowych  2016/17 

 

1. (1pkt) Sztuka abstrakcyjna, to:  

a. sztuka nieprzedstawiająca konkretnego świata przedmiotów,  

b. technika robienia filmów rysunkowych,  

c. wielka tablica reklamowa,  

d. praca plastyczna wykonana z różnych materiałów 

2. (1pkt) Jak nazywamy gatunek malarski polegający na ukazywaniu najczęściej 

nieożywionych przedmiotów, dobranych ze względów kompozycyjno-estetycznych lub 

symbolicznych.  

a. marina 

b. martwa natura 

c. rokoko 

d. pejzaż 

e. sztafaż 

3. (1pkt) Malarstwo ukazujące sceny z życia codziennego, to malarstwo:  

      a. marynistyczne. 

      b. rodzajowe. 

      c. pejzażowe. 

      d. religijne. 

4. (1pkt) Jak nazywamy linię określającą kształt przedmiotu?  

a. prostą 

b. łamaną 

c. konturową 

d. krzywą 

5. (1 pkt) Wymień trzy barwy zimne  

ZIELONY, NIEBIESKI, FIOLETOWY LUB INNE NAZWY I ODCIENIE TYCH 

BARW   

1 PUNKT TYLKO, GDY UCZEŃ WSKAŻE POPRAWNIE TRZY BARWY. 

 

6. ( 3pkt)  W poniższych rysunkach użyto różnych rodzajów kresek, punktów, linii. Podpisz 

wybierając właściwe:  gęsto stawiane punkty;  krótkie krzywe linie;  krótkie ukośne linie 
 

 
 

1. krótkie ukośne linie     2. gęsto stawiane punkty     3. Krótkie krzywe linie 

 



1PKT ZA KAŻDY PRAWIDŁOWY PODPIS – RAZEM 3 PKT. 

 

 

 

7. (1pkt) Jak nazywa się technika plastyczna polegająca na pocieraniu kartki papieru miękkim 

ołówkiem, pod którą znajdują się przedmioty o zróżnicowanej fakturze, to:  

a. akwarela. 

b. pejzaż. 

c. frotaż.  

d. fresk.  

 

8. (1 pkt) Nazwa barw dopełniających pochodzi stąd, że:  

a. są to wszystkie barwy ciepłe; 

b. są to wszystkie barwy zimne; 

c. barwy wzajemnie dopełniają się do szarości. 

 

9. (2 pkt) Barwy dopełniające najsilniej  ze sobą kontrastują. Wymień dwie pary 

kontrastujących  ze sobą barw dopełniających.  

Czerwony i zielony 

Żółty i fioletowy 

lub niebieski  i pomarańczowy 

1 PKT ZA KAŻDĄ PRAWIDŁOWO WPISANĄ PARĘ, RAZEM 2 PKT 

 

10. (1pkt)  Zmieszanie barwy czerwonej z niebieską daje barwę:  fioletową 

 

11. (1 pkt)  Jak nazywamy przeciwieństwo dwóch gam barwnych? 

a. walor, 

b. kontrast, 

c. światłocień, 

d. perspektywa. 

 

12. ( 7pkt) Wymień  kolejno barwy tęczy, zaczynając od pojawiającej się  na górze.  

1. czerwony 

2. pomarańczowy 

3. żółty 

4. zielony 

5. niebieski 

6. granatowy 

7. fioletowy 

 

ZA PRAWIDŁOWY WPIS W ODPOWIEDNIM MIEJSCU – 1 PUNKT,  

RAZEM 7 PUNKTÓW 

 

13. (1pkt) Barwna kompozycja, ułożona z kolorowych szkieł oprawiona w ramki ołowiane, 

umieszczona w otworze okiennym. 

To jest witraż 

 

 

 

 



 

14. (1pkt)  Podaj nazwę opisanego efektu związanego ze światłem w malarstwie. 

W malarstwie jasność barwy, natężenie światła względnie cienia (ilość jasności i ciemności), 

jaka zawarta jest w tonie kolorystycznym. Wiąże się z poczuciem ciężaru koloru, ponieważ 

barwy i odcienie jasne są lekkie i ulotne, a ciemne sprawiają wrażenie ciężkości  

i masywności.  

To jest walor 

 

15. (2 pkt) Wyjaśnij pojęcie „sztuka ludowa” 

1. UCZEŃ OKREŚLA RÓŻNE FORMY DZIAŁALNOŚCI ARTYSTYCZNEJ NP. 

WYPLATANIE KOSZY WIKLINOWYCH…( MINIMUM  JEDNA FORMA) 

 

2. UCZEŃ WSKAZUJE NA ZWIĄZEK TYCH FORM Z ŻYCIEM WSI 

 

W TAKIEJ SYTUACJI PO JEDNYM PUNKCIE, RAZEM 2 PKT. 

 

16. (1pkt) Układ elementów plastycznych sprawiających wrażenie równowagi i spokoju,  

to kompozycja: 

a. statyczna. 

b. otwarta. 

c. dynamiczna. 

d. zamknięta. 

 

17. (6 pkt) Wypisz po trzy cechy kompozycji: 

a. statycznej: 

DOMINUJĄ ELEMENTY PIONOWE I POZIOME, WYRAŻA SPOKÓJ, BEZRUCH, 

NIEZMIENNOŚĆ. 

b. dynamicznej: 

PRZEWAGA ELEMENTÓW UKOŚNYCH, WIELOKIERUNKOWA, 

SKOMPLIKOWANA, WRAŻENIE RUCHU 

 

ZA KAŻDĄ  PRAWIDŁOWO WPISANĄ CECHĘ 1 PKT, RAZEM 6 PKT.  

W przypadku, gdy uczeń wymieni więcej niż 3, sprawdzamy trzy pierwsze 

 

18. (3 pkt) Przyporządkuj definicje do następujących terminów: 

Kompozycja – przemyślany układ elementów tworzących całość dzieła. Może być otwarta, 

zamknięta, symetryczna, statyczna. 

Perspektywa  - umiejętność przedstawienia trójwymiarowych przedmiotów na płaszczyźnie. 

Jeden ze sposobów na pokazanie głębi w obrazie. 

Faktura  - specjalnie ukształtowany rodzaj powierzchnia dzieła; struktura obrazu lub rzeźby. 

Może być gładka lub szorstka.  

ZA KAŻDY  PRAWIDŁOWO WPISANY TERMIN 1 PKT, RAZEM 3 PKT.  

 

19. (1pkt) Perspektywa, która wykorzystuje właściwości barw dla wyrażenia głębi  

w obrazie, to: 

perspektywa powietrzna. 

perspektywa malarska. 

perspektywa linearna. 

 



20. (1pkt) Przystępując  do malowania obrazu, linię horyzontu można  umieścić na dowolnej 

wysokości. Można także wyznaczyć dowolny punkt zbiegania się linii na horyzoncie. 

 Jeżeli ten punkt umieścimy pośrodku linii horyzontu, mamy do czynienia  

z perspektywą centralną 

 

21. (1 pkt) Jeśli punkt zbiegu linii prostopadłych przesuniemy w lewo lub w prawo, 

uzyskamy perspektywę boczną 

 

 

22. (1 pkt) Podaj nazwę opisanego rodzaju sztuki. „To dzieło sztuki w trzech wymiarach. 

Może być wykonana z masy plastycznej np. gliny, masy solnej poprzez modelowanie, z 

drewna, kamienia poprzez wykuwanie” 

To jest rzeźba  

 

23. (1 pkt) Podaj nazwę opisanego rodzaju sztuki. jest dziedziną sztuk plastycznych, która 

polega na powielaniu rysunków w większej ilości z jednej matrycy. Matryca może być 

wykonana: z drewna – drzeworyt, z linoleum – linoryt lub inne. To jest   grafika 

 

24. (1 pkt) Podaj nazwę opisanej techniki – „Polega na formowaniu kompozycji z różnych 

materiałów i tworzyw (gazet, tkanin, fotografii). Są one naklejane na papier i łączone  

z tradycyjnymi technikami plastycznymi.” 

To jest kolaż 

 

25. (1pkt) Co to jest fresk? 

TECHNIKA MALARSTWA ŚCIENNEGO POWSTAŁEGO NA MOKRYM TYNKU 

 

26 .(3 pkt)  Podaj nazwy kolumn, których kapitele przedstawiono na rycinach. 

 

 A                      B                          C 

 

A – kolumna jońska    B – kolumna koryncka        C – kolumna dorycka 

 

ZA KAŻDĄ PRAWIDŁOWĄ ODPOWIEDŹ 1 PKT, RAZEM 3 PUNKTY 
 

27. (1pkt)  Kto jest autorem dzieła „Doryforos”? 

a) Poliklet, 

b) Fidiasz, 

c) Praksyteles, 

d) Myron. 

 

28. (2 pkt)   Uzupełnij zdania. 

A. Ciężka zwarta forma, grube mury i małe, półkoliście zakończone okna to cechy kościołów 

w stylu 

ROMAŃSKIM – 1 PKT 



 

 

B. Ołtarz w kościele Mariackim w Krakowie jest dziełem – podaj autora. 

WIT STWOSZ LUB WIT STOSZ LUB VEIT STOß – 1 PKT 

 

RAZEM DWA PUNKTY 

 

29.( 1pkt)  Który z artystów jest autorem dzieła Szkoła Ateńska? 

a. Leonardo da Vinci 

b. Michał Anioł 

c. Sandro Botticelli 

d. Rafael Santi 

 

30. (1 pkt) Które z wymienionych dzieł Leonardo da Vinci na stałe znajduje się w Polsce? 

a. Ostatnia Wieczerza 

b. Madonna w grocie 

c. Dama z gronostajem 

d. Mona Lisa 

 

 

31. (1pkt) Dla jakiego okresu w sztuce jest charakterystyczny portret sarmacki? 

a. średniowiecza 

b. baroku 

c. renesansu 

d. klasycyzmu 

 

32. (1 pkt) Słynny zbiór arrasów w Polsce znajduje się 

a. w Zamku w Łańcucie. 

b. w Katedrze Gnieźnieńskiej. 

c. na Wawelu w Krakowie. 

d. w Zamku Królewskim w Warszawie. 

 

33. (1 pkt) Zaznacz trzy dzieła, których autorem jest Rembrandt van Rijn: 

a. „Wymarsz strzelców”  

b. „Wolność wiodąca lud na barykady”  

c. „Martwa natura”  

d. „Powrót Syna Marnotrawnego”  

e. „Ekstaza św. Teresy”  

f. „Lekcja anatomii dr Tulpa” 

g. „Przysięga Horacjuszy” 

Jeden punkt tylko w przypadku zaznaczenia wszystkich 3 dzieł. 

 

34.  (1 pkt) Podaj nazwisko słynnego  malarza tworzącego portrety i kompozycje figuralne w 

bardzo oryginalny sposób. Składały się na nie elementy martwej natury, ułożone w obraz 

twarzy lub sceny. Jego dzieła to między innymi:   różne pory roku, bibliotekarz. 

ARCIMBOLDO 

 

35. ( 6 pkt) Który z wymienionych artystów był rzeźbiarzem, który malarzem, a który 

architektem? 

Bernardo Belotto - malarz  



William Turner - malarz 

Andrea Palladio - architekt 

Bertel Thorvadsen rzeźbiarz 

Donatello – rzeźbiarz 

Benventutto Cellini - rzeźbiarz 

 

ZA KAŻDĄ, PRAWIDŁOWO PODANĄ ODPOWIEDŹ – 1 PKT,  

RAZEM 6 PUNKTÓW. 

 

Za cały test 60 punktów. 
 

 

 

 


