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WOJEWÓDZKI KONKURS PLASTYCZNY 

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH  
W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 

STOPIEŃ WOJEWÓDZKI – 05.03.2020 R. 

 

1.  Test konkursowy zawiera 10 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.  Nie komunikuj się z innymi uczestnikami konkursu. 

7.  Sprawdź wszystkie odpowiedzi przed oddaniem testu. 

8.  Nie podpisuj testu, zostanie on zakodowany. 

9.  Brudnopis, dołączony do testu, nie podlega ocenie. 
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Zadanie 1. (5 p.) 
Rozpoznaj przedstawione na slajdach formy artystycznej wypowiedzi. Wybierz właściwe 
określenia znajdujące się w ramce i przyporządkuj prezentowanym na slajdach formom 
artystycznej wypowiedzi. 
 

asamblaż, ready made, ambalaż, mural, environment, wideoinstalacja,  
land art, happening 

 
Przykład 1……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Przykład 2…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Przykład 3……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Przykład 4……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Przykład 5…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Zadanie 2. (5 p.) 
Rozpoznaj styl lub kierunek/okres, do jakich należą dzieła sztuki – 5 przykładów rzeźby 
i wpisz w wyznaczone poniżej miejsca. 

 
Przykład 1……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Przykład 2…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Przykład 3……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Przykład 4……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Przykład 5……………………………………………………………………………………………………………………………..  

Zadanie 3. (5 p.)  
Rozpoznaj styl lub kierunek/okres, do jakich należą dzieła sztuki – 5 przykładów architektury 
i wpisz w wyznaczone poniżej miejsca. 

 
Przykład 1……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Przykład 2……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Przykład 3……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Przykład 4……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Przykład 5……………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Zadanie 4. (10 p.) 
Na slajdach znajdują się przykłady dzieł XIX i XX wieku. Rozpoznaj je i przy każdym 
przykładzie wpisz nazwisko autora oraz kierunek/styl jaki reprezentuje.  
 
 Nazwisko autora Kierunek/styl 

Przykład 1   

Przykład 2   

Przykład 3   

Przykład 4   

Przykład 5   

 
 
Zadanie 5. (3 p.) 
Na powstanie jakich stylów lub epok miały wpływ wymienione daty? Wybierz 
z umieszczonych w ramce i wpisz w wyznaczone poniżej miejsca. 
 

 

RENESANS,  BAROK,  BIZANCJUM 
 

 
A. sobór trydencki w latach 1545 – 1563 ................................. 

B. podział Cesarstwa Rzymskiego na Wschodnie i Zachodnie w 395 r. ................................. 

C. upadek Konstantynopola w 1453 r. ………………………………. 

 
Zadanie 6. (3 p.) 
Przyporządkuj definicje do zamieszczonych w ramce terminów, wpisując je w wyznaczone 
miejsca A, B, C. 
 

 

Barwy ziemi,   Barwy pastelowe,   Barwy dopełniające 
 

 
 

A. ………………………………………..……… – barwy, które w kole barw leżą po przeciwnej stronie. 
 
 

B. ………………………………………..……… – barwy z gamy brązów, żółci, beżów, ciepłych zieleni, 
czerwieni i szarości. 
 
C. ………………………………………………… – barwy delikatne, z dużą domieszką bieli. 
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Zadanie 7. (2 p.) 
Uwzględniając technikę/rodzaj druku, wskaż na czym polega różnica między miedziorytem, 
a drzeworytem. 
 
miedzioryt……………………………………………………………………………………………………………………………….

drzeworyt.………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Zadanie 8. (1 p.) 
Wyjaśnij pojęcie „praca monochromatyczna”. 
 

.................................................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Zadanie 9. (1 p.) 
Praca Bernardo Bellotta zw. Canaletto, pt.: Ulica Miodowa w Warszawie, 1770  jest 
przykładem 
 

A. martwej natury.   B. weduty.   C. nokturnu. 

 
Zadanie 10. (5 p.) 
Na przygotowanym podłożu, wykorzystując jeden kolor plasteliny wykonaj relief 
przedstawiający średniowieczny portal. Możesz wykonać relief portalu romańskiego lub 
gotyckiego, zachowując charakterystyczny kształt wejścia w wybranym stylu. W swojej pracy 
zastosuj odpowiedni rodzaj łuku, archiwolty, tympanonu. Kompozycja powinna być centralna 
z uwzględnieniem wertykalnego układu podłoża.  
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Brudnopis (nie jest oceniany) 


