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WOJEWÓDZKI KONKURS PLASTYCZNY 

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH  
W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 

STOPIEŃ REJONOWY – 18.12.2019 R. 

 

1.  Test konkursowy zawiera 13 zadań. 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 skreśl właściwą literę, np.: 

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. W miejscach do tego wyznaczonych 
skorzystaj z kredek i ołówka.  

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. 
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WOJEWÓDZKIE KONKURSY 

Zadanie 1. (1 p.) 
Autorem Piety Watykańskiej jest
 

A. Rafael Santi.  
B. Michał Anioł. 
C. Paolo Ucello. 
D. Leonardo da Vinci. 

 
Zadanie 2. (2 p.) 
Określ style poniższych waz i wpisz 
 

 
A……………………………………

   
Zadanie 3. (5 p.)  
Poniżej zamieszczona jest 
Odpowiedz na pytania dotyczące tej rzeźby
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jest 

wpisz ich nazwy w wyznaczone miejsca A, B. 

  

…………………………………… 
 
B……………………………………

 ilustracja słynnej rzeźby zatytułowanej 
dotyczące tej rzeźby i wpisz odpowiedzi w wyznaczone miejsca

 

 
1. Czy rzeźba jest realistyczna czy abstrakcyjna?

……………………………………………………………………………………..

2. Czy rzeźba jest dynamiczna czy statyczna?

……………………………………………………………………………………..

3. Jaka jest faktura rzeźby? 

……………………………………………………………………………………….

4. Kto jest autorem dzieła? Wpisz nazwisko artysty.

…………………………………………………………………

5. Jaką epokę reprezentuje praca? 

……………………………………………………………………………………….

STOPIEŃ REJONOWY 

 

…………………………………… 

 „Apollo i Dafne”. 
wpisz odpowiedzi w wyznaczone miejsca. 

1. Czy rzeźba jest realistyczna czy abstrakcyjna? 

…………………………………………………………………………………….. 

2. Czy rzeźba jest dynamiczna czy statyczna? 

…………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………. 

? Wpisz nazwisko artysty. 

……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………. 
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Zadanie 4. (1 p.) 
Najsłynniejszy kompleks piramid egipskich znajduje się w 
 

A. Lascaux. 
B. Gizie. 
C. Halikarnasie. 
D. Edfu. 
 

Zadanie 5. (3 p.) 
Przyporządkuj definicje do zamieszczonych w ramce terminów, wpisując je w wyznaczone 
miejsca A, B, C. 
 

Perspektywa – Faktura – Kompozycja 
 

A. ………………………………………… – przemyślany układ elementów tworzących całość dzieła. 
Może być otwarta, zamknięta, symetryczna, statyczna. 
 
B. ………………………………………… – umiejętność przedstawienia trójwymiarowych przedmiotów 
na płaszczyźnie. Jeden ze sposobów na pokazanie głębi w obrazie. 
 
C. ………………………………………… – specjalnie ukształtowany rodzaj powierzchni dzieła; 
struktura obrazu lub rzeźby. Może być gładka, szorstka, impastowa. 
 
Zadanie 6. (3 p.) 
Dokonaj identyfikacji poniższego dzieła. 
 

 

 

Autor………………………………………………….. 

Tytuł…………………………………………………… 

Epoka ………………………………………………… 

 
Zadanie 7. (3 p.) 
Do każdej nazwy muzeum (1-3) dobierz nazwę miasta, w którym się znajduje (A-D).  
Wpisz w wyznaczone miejsca litery odpowiadające właściwej nazwie miejscowości.  
Jedna nazwa miasta nie pasuje do zadania. 
 
1. Luwr  
2. Prado 
3. Galeria Uffizi 

A. Madryt 
B. Paryż 
C. Florencja 
D. Rzym 

 
1………………. 2………….…… 3………..…... 
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Zadanie 8. (3 p.) 
Przyporządkuj opisy do podanych
odpowiednie litery A, B, C. 
 

..…..… – Alfons Karny  
 

A.  Urodzony w Wilnie malarz, rzeźbiarz, pedagog.
uprawiał malarstwo ścienne i dekoracyjne 
Prezydenckiego.  
 

B. Urodzony w Waliłach na Podlasiu, absolwent Liceum Plastycznego
pracach ważna jest ich
województwa podlaskiego 
 

C. Był rzeźbiarzem urodzonym w Białymstoku, ale 
Zbiór jego dzieł to w większości realistyczne wizerunki sławnych
Kopernika, Ignacego Paderewskiego.

 
Zadanie 9. ( 5 p.)  
Jaką epokę/styl z dziejów sztuki reprezentują
z poniższej tabeli wpisz odpowiednio 
 

starożytność –
 

A. Caravaggio „Powołanie św. Mateusza”

B. Jacques-Louis David „Przysięga Horacjuszy

C. Poliptyk Grudziądzki ………………..

D. Waza czarnofigurowa „Achilles i Ajaks grający

E. Rafael Santi „Dama z jednorożcem”

Zadanie 10. (4 p.) 
Dopasuj nazwy części kościoła zaznaczone
z podanych w tabeli i wpisz w wyznaczone miejsca

nawa główna, transept, prezbiterium, apsyda

 
 

           

                  A ……………………           
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podanych imion i nazwisk artystów, wpisując w wyznaczone

 ..…...… – Ludomir Sleńdziński  …....… –

malarz, rzeźbiarz, pedagog. Oprócz malarstwa 
uprawiał malarstwo ścienne i dekoracyjne – obecnie w bibliotece Pałacu 

w Waliłach na Podlasiu, absolwent Liceum Plastycznego 
pracach ważna jest ich wartość czysto malarska – kolor, faktura, światło. 
województwa podlaskiego – sylwetki żubra zbudowanej z kolorowych kwadratów.

ył rzeźbiarzem urodzonym w Białymstoku, ale działającym głównie w Warszawie. 
Zbiór jego dzieł to w większości realistyczne wizerunki sławnych ludzi, m.in. Mikołaja 
Kopernika, Ignacego Paderewskiego. 

z dziejów sztuki reprezentują wymienione zabytki sztuki
odpowiednio w wyznaczone miejsca A-E. 

– średniowiecze – renesans – barok – klasycyzm

Caravaggio „Powołanie św. Mateusza”……………………………………………………

Przysięga Horacjuszy”…………………………………………………………………

………………..………………………………………………………………………………………

zarnofigurowa „Achilles i Ajaks grający w kości”…………………………………………………….

Rafael Santi „Dama z jednorożcem”……………………………………………………………………………………

Dopasuj nazwy części kościoła zaznaczone na jego planach. Wybierz odpowiednie 
wpisz w wyznaczone miejsca A-D. 

awa główna, transept, prezbiterium, apsyda, nawy boczne, obejście

                           
 

           B ………………….      C ………………....        D ………………

STOPIEŃ REJONOWY 

w wyznaczone miejsca 

– Leon Tarasewicz 

Oprócz malarstwa sztalugowego 
obecnie w bibliotece Pałacu 

 w Supraślu. W jego 
kolor, faktura, światło. Autor logo 

z kolorowych kwadratów. 

działającym głównie w Warszawie. 
ludzi, m.in. Mikołaja 

sztuki polskiej? Nazwy 

klasycyzm 

……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………… 

”……………………………………………………. 

………………………………………………………………………… 

odpowiednie nazwy 

obejście 

 

……………….…. 
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Zadanie 11. (4 p.) 
Ułóż poniższe przykłady architektury
najmłodszego, wpisując w tabel

 

A 

 

C 

 

Oznaczenie 
ilustracji 

A 

Układ 
chronologiczny 
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architektury w kolejności chronologicznej od najstar
w tabelę odpowiednią cyfrę od 1 do 4 (1-najstarsze,

 

 

B 

 

 

 

D 

B C 

  

STOPIEŃ REJONOWY 

w kolejności chronologicznej od najstarszego do 
najstarsze, 4-najmłodsze). 

 

 

D 
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Zadanie 12. (2 p.) 
Do każdego ze szkiców szafy, d
tak, aby powstały dwa różne meble
 

 
Zadanie 13. (4 p.) 
Wykorzystując różne barwy kredek
fragmentu wiersza Marii Pawlikowskiej
przestrzeń, wykorzystaj różne kolory kredek (minimum 3 kolory). W
asymetryczną, nadaj jej tytuł i zapisz pod swoją pracą.
Na liściu leży kwiat drzemiący,
żółtawo biały, jak słoniowa kość…
Przedmiot pachnący — złośliwie tajemniczy świat …
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, dorysuj kredkami lub ołówkiem odpowiednie elementy, wzory
tak, aby powstały dwa różne meble – nowoczesny i starodawny. 

                                                       

Wykorzystując różne barwy kredek, wykonaj plastyczną interpretację 
fragmentu wiersza Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. Wypełnij całą

, wykorzystaj różne kolory kredek (minimum 3 kolory). Wykonaj 
tytuł i zapisz pod swoją pracą. 

drzemiący, 
tawo biały, jak słoniowa kość… 

złośliwie tajemniczy świat … 

STOPIEŃ REJONOWY 

odpowiednie elementy, wzory 

 

ykonaj plastyczną interpretację (nie ilustrację) 
. Wypełnij całą wyznaczoną 

ykonaj kompozycję 
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Brudnopis (nie jest oceniany) 


