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WOJEWÓDZKI KONKURS Z PLASTYKI 

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH  

W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 

STOPIEŃ REJONOWY 
 

1.  Test konkursowy zawiera 20 zadań, max. liczba punktów - 40 

Są to zadania zamknięte i otwarte. Na ich rozwiązanie masz 90 minut. Sprawdź, czy test jest 

kompletny. 

2.  Zanim udzielisz odpowiedzi, uważnie przeczytaj treść zadania.  

3.  Wszystkie odpowiedzi czytelnie i wyraźnie wpisuj w wyznaczonych miejscach. 

4.  Przy rozwiązywaniu zadań zamkniętych wyboru wielokrotnego wybierz jedną, prawidłową 

odpowiedź i zaznacz ją krzyżykiem, np.: 

A B C D 

Jeżeli się pomylisz i zechcesz wybrać inną odpowiedź, to złe zaznaczenie otocz kółkiem – B, po 

czym zakreśl właściwą literę. 

 

A B C D 

5.  W innych zadaniach samodzielnie sformułuj odpowiedź i wpisz ją lub wykonaj zadanie zgodnie 

 z instrukcją zawartą w poleceniu.  

6.  Test wypełniaj długopisem, nie używaj korektora, ołówka ani gumki.  

7.  Nie komunikuj się z innymi uczestnikami konkursu. 

8.  Sprawdź wszystkie odpowiedzi przed oddaniem testu. 

9.  Nie podpisuj testu, zostanie on zakodowany. 

10.  Brudnopis, dołączony do testu, nie podlega ocenie. 

 

 

                                                     POWODZENIA! 
 

X 

X X 
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Zadanie 1. (3pkt) Zaznacz dzieła, których autorem jest Rembrandt van Rijn: 

 

• „Wolność wiodąca lud na barykady”  

• „Pejzaż z Miłosiernym Samarytaninem”  

• „Wymarsz strzelców”  

• „Ekstaza św. Teresy”  

•  „Alegoria malarstwa”   

 

Które z nich znajduje się w zbiorach polskich (wpisz tytuł)? 

………………………………………………………………………………………………… 

Gdzie znajduje się ten obraz (wpisz nazwę muzeum) 

………………………………………………………………………………………………… 

Zadanie 2. (3 pkt)  Każdemu przykładowi przyporządkuj odpowiedni styl architektoniczny. 

   

 

……………………………… 

 

 

……………………………… 

 

…………………………….. 

 

Zadanie 3. (1pkt) Na czym polega technika drzeworytu? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

Zadanie 4. (1pkt) Najsłynniejszy kompleks piramid egipskich znajduje się w: 

 

a) Lascaux                            b) Gizie                                c) Halikarnasie 
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Zadanie 5. (1 pkt) Wymień barwy podstawowe.  

1. …………………………………………………. 

2. ………………………………………………….. 

3. ………………………………………………….. 

 

Zadanie 6. (2pkt)  

Ermitaż – co to takiego?……………………………………………………………………… 

Gdzie się znajduje?…………………………………………………………………………… 
 

Zadanie 7. (1pkt) Uporządkuj dzieła zaczynając od tego, które powstało najwcześniej:  
 

a)   ……….          b)    ………           c)   ……… 

 

Zadanie 8. (1 pkt) Dzieło ukazujące sceny z codziennego życia, to: 

a) pejzaż           b) portret           c) martwa natura         d) malarstwo rodzajowe 

Zadanie 9. (9 pkt)  Rozpoznaj słynne dzieła, wpisz tytuł, nazwisko autora oraz nazwę stylu 

(epoki artystycznej) 
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Zadanie 10. (1 pkt) Za najwybitniejszego rzeźbiarza starożytnej Grecji uznaje się: 

a) Fidiasza 

b) Laokoona 

c)  Minosa 

d) Mykerinosa 

Zadanie 11. (1 pkt)  Które z wymienionych zabytków projektował Filippo Brunelleschi 

Podkreśl nazwy 2 budowli: 

Szpital Niewiniątek  Teatro Olimpico w Vicenzy 

 

kościół San Andrea w Mantui    kaplica Pazzich 

 

kościół San Giorgio Maggiore w Wenecji 

 

Zadanie 12. (1 pkt) Anthemios z Tralles i Izydor z Miletu są autorami: 

Partenonu w Atenach 

Kościoła San Vitale w Rawennie 

Kościoła Hagia Sophia w Konstantynopolu 

Zadanie 13. (1 pkt) Podkreśl właściwą odpowiedź. Kwatery Drzwi Gnieźnieńskich 

dekorowane są przedstawieniami ilustrującymi: 
 

Pasję Chrystusa 

 

Dzieje św. Wojciecha 

 

Dzieje św. Stanisława 

 

Zadanie 14. (1 pkt)  Wymień jeden z dwóch pomników stworzonych przez duńskiego artystę 

Berthela Thordwaldsena w Warszawie:  
 

………………………………………………………………………………………………… 

Zadanie 15. (2 pkt)  W jakiej budowli znajdują się słynne mozaiki z VI wieku 

przedstawiające Orszak cesarza Justyniana I Wielkiego i Orszak cesarzowej Teodory? Wpisz 

wezwanie kościoła i miasto. 
 

Nazwa budowli........................................................................................................................ 

Miasto ……………………………………………………………………………………….. 
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Zadanie 16. (2 pkt)  Do opisu znanego dzieła wpisz nazwisko twórcy oraz podaj tytuł.  

 

Opis 

Wśród przedstawionego na obrazie walczącego tłumu, wyróżniono wiele postaci 

historycznych z obu stron bitwy. Obraz przedstawia bitwę w momencie, kiedy wciąż się toczą 

zacięte walki, ale szala zwycięstwa przechyla się już na stronę polsko-litewską. W centrum 

obrazu znajduje się książę Witold. Z lewej strony części centralnej - Wielki Mistrz - Ulrich 

von Jungingen. Na środku, w dole obrazu leży umierający wielki komtur Konrad von 

Liechtenstein. Po lewej stronie śpieszy z pomocą Wielkiemu Mistrzowi książę szczeciński – 

Kazimierz V. Po lewej stronie u góry, za księciem Witoldem toczy się walka o krzyżacką 

chorągiew. Po prawej stronie obrazu punktem centralnym jest rudobrody rycerz na 

upadającym koniu − komtur brandenburski. Zawisza Czarny, przedstawiony w fioletowym 

ubraniu, bez hełmu, szarżuje uzbrojony w turniejową kopię. W prawym górnym rogu, pod 

lasem dostrzec można króla Władysława Jagiełłę na koniu. 

Imię i nazwisko autora 

 

 

 

Tytuł 

 

 

 

 

Zadanie 17. (2 pkt) Podaj nazwiska autorów przedstawionych rzeźb. 

 

  
 

…………………………………… 

 

………………………………………… 

 

Zadanie 18. (1 pkt) Dopasuj autora do wymienionych tytułów dzieł. Połącz kreską. 

1. Jacek Malczewski       A/  Altana w ogrodzie 

2.  Józef Mehoffer                                                                             B/ Dziwny ogród 

3. Aleksander Gierymski                                                                  C/ Melancholia 
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Zadanie 19. (3 pkt)  Rozpoznaj dzieła,  poniżej każdego wpisz nazwiska ich autorów. 

 

 

 

   

 

 

Zadanie 20. (3 pkt) Rozpoznaj dzieła, poniżej każdego wpisz nazwę stylu do jakich należą. 
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BRUDNOPIS 

 


