
 

 
 

 

ŁÓD ZK IE  

CEN TRUM  

DOSK ONALEN IA  

NAUC ZYC IELI  
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WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z PLASTYKI 

dla uczniów dotychczasowych gimnazjów oraz dla klas 

dotychczasowych gimnazjów  

w roku szkolnym 2017/2018 

 

ETAP REJONOWY 
TEST 

  

Numer identyfikacyjny 

  

 

 Wypełnia Komisja 

 Imię i nazwisko ucznia: 

 

 

 

Liczba punktów Numer zadania Razem 

Numer zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Pkt. % 

Możliwych do uzyskania 3 5 3 12 3 8 12 8 
  

Uzyskanych           

Numer zadania 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.   

Możliwych do uzyskania 4 7 4 5 5 3 4 4 90 100 

Uzyskanych           

 

Czas trwania testu: 60 minut 

Podczas wypełniania arkusza nie dopuszcza się przerw. 
 

Rejonowa Komisja Konkursowa  

Przewodniczący: 

Imię i nazwisko 

 

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

Członkowie Komisji 

sprawdzający testy 

eliminacji rejonowych: 

Imiona i nazwiska 

1. .......................................................................................................... 

2. .......................................................................................................... 

3. .......................................................................................................... 



Instrukcja dla ucznia 
 

Twoim zadaniem jest rozwiązanie testu. Przeczytaj uważnie wszystkie polecenia do zadań. 

Używaj długopisu jedynie z czarnym lub niebieskim wkładem. Nie korzystaj z korektora, a 

błędy wyraźnie przekreśl i otocz kółkiem. Za rozwiązanie testu możesz uzyskać maksymalnie 

90 punktów. 

                                                                                             Życzymy powodzenia!  
 

Zadanie 1  

Uzupełnij nazwy uczelni. Wybierz  patronów  spośród wymienionych poniżej: 

Eugeniusza Gepperta, Władysława Strzemińskiego, Jana Matejki. 
 

Akademia Sztuk Pięknych im. ……………………………………………………………… 

w Łodzi, 

Akademia Sztuk Pięknych  im. ……………………………………………………………… 

w Krakowie, 

Akademia Sztuk Pięknych im. ……………………………………………………………… 

we Wrocławiu. 
 

Punktacja: Za każde prawidłowe uzupełnienie – 1 punkt, 

maksimum – 3 punkty. 
 

Zadanie 2  

Przyporządkuj muzea i galerie do podanych miast. 
 

Łódź ………………………………………………………………………………………………………… 

Toruń ………………………………………………………………………………………………………… 

Warszawa ………………………………………………………………………………………………………… 

Poznań ………………………………………………………………………………………………………… 

Kraków ………………………………………………………………………………………………………… 

 

• Zachęta Narodowa Galeria Sztuki • MOCAK  • Galeria Sztuki Wozownia •  

Galeria Miejska Arsenał  • Muzeum Pałac Herbsta  • 
 

Punktacja: Za każdą prawidłową odpowiedź – 1 punkt, 

maksimum – 5 punktów. 
 

 

Zadanie 3  

Kto jest autorem następujących słów? Wpisz nazwiska malarzy pod cytatami. Wybierz 

spośród podanych: Paul Gauguin, Vincent van Gogh, Paul Cézanne. 
 

 „Chcę powiedzieć, że pomarańcza, jabłko, kula, głowa mają punkt kulminacyjny- ten punkt, choć 

działają nań porażająco światło i cień oraz wrażenia barwne, jest zawsze najbardziej zbliżony do 

naszego oka.”  

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

„Nie jest to zatem kolor prawdziwy w sensie koloru lokalnego, ale kolor sugestywny, pełen jakiejś 

emocji, żarliwego temperamentu. [...] W moim obrazie Nocna kawiarnia usiłowałem wyrazić, że ta 

kawiarnia jest miejscem, w którym człowiek może się sponiewierać, oszaleć, popełnić zbrodnię.”  

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

 



 „Sądzę, że osiągnąłem w tych postaciach dużą ludową i zabobonną prostotę. Wszystko tu jest bardzo 

poważne... Dla mnie w tym malowidle pejzaż i walka istnieją tylko w imaginacji modlących się, jako 

wynik kazania. Stąd bierze się kontrast między realnymi ludźmi a walką w pejzażu, który jest nierealny 

i nieproporcjonalny.” ................................................................................................................... 

 

Punktacja: Za każdą prawidłową odpowiedź – 1 punkt, 
maksimum – 3 punkty. 
 

Zadanie 4  

Uzupełnij tabelę, dopisując do nazwy dzieła nazwisko jego twórcy oraz styl lub kierunek, 

który reprezentuje. 
 

Nazwa dzieła Nazwisko artysty Styl lub kierunek 

Pogrzeb w Ornans   

Tratwa Meduzy   

Błękitne tancerki   

Góra św. Wiktorii   

Przysięga Horacjuszów   

Krzyk   

 

Punktacja: Za każde prawidłowe uzupełnienie – 1 punkt, 

maksimum – 12 punktów. 

 

Zadanie 5  

Z twórczością którego artysty kojarzą się następujące określenia stylu: Wit Stwosz, Leonardo 

da Vinci, Caravaggio. 
 

Sfumato, delikatny modelunek, perspektywa powietrzna. 

…………………………………………………………………………………. 

Silna smuga światła, kontrasty światłocieniowe, dynamiczny układ kompozycyjny, realizm. 

…………………………………………………………………………………. 

Ekspresja, styl łamanych szat, religijne uniesienie, rzeźba polichromowana. 

…………………………………………………………………………………. 

 

Punktacja: Za każdą prawidłową  odpowiedź – 1 punkt, 

maksimum – 3 punkty. 
 

 

Zadanie 6    

Z prawej strony wpisz literę "P" jeśli zdanie jest prawdą lub literę "F", gdy jest fałszem. 
 

Malowidła z groty w Lascaux pochodziły z epoki Neolitu.    …….. 

Świątynia Słońca w miejscowości Stonehenge jest kromlechem.   …….. 

Ziggurat to rodzaj starożytnego grobowca. …….. 

Pylony znajdowały się po obu stronach wejścia do świątyni egipskiej. …….. 

Pojęcie rzeźba monumentalna oznacza rzeźbę wolnostojącą. …….. 



Akcent kolorystyczny w kompozycji malarskiej to przewaga barw pastelowych. …….. 

Archiwolta to zdobienie architektoniczne stosowane wyłącznie w stylu gotyckim. …….. 

Wimperga to dekoracyjny trójkąt zwieńczający portal lub okno gotyckie. …….. 

 

Punktacja: Za każdą prawidłową  odpowiedź – 1 punkt, 

maksimum – 8 punktów. 
 

 

Zadanie 7 

Rozwiąż krzyżówkę. W pionowej kolumnie pojawi się hasło.  
 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             

 

1. Dekoracyjna ścianka o różnych formach zasłaniająca dach w kamienicach, 

2. Kierunek w malarstwie początku XX wieku, którego nazwę tłumaczy się -"dzikie 

zwierzęta", 

3. Ozdobna litera w kodeksach średniowiecznych, 

4. Posągi kobiet podpierające przedsionek Erechtejonu, 

5. Jeden z porządków w architekturze greckiej, w którym kolumna nie posiada bazy, 

6. Długi korytarz okalający np. dziedziniec, otwarty rzędem arkad, 

7. Gotycki ołtarz wieloskrzydłowy składający się z części środkowej (szafy) i kilku 

ruchomych skrzydeł, 

8. Linie w kompozycji obrazu lub rzeźby o kierunkach skośnych, 

9. Muzeum na wolnym powietrzu prezentujące sztukę ludową danego regionu, 

10. Obraz przedstawiający pejzaż miejski. 
 

Punktacja: za każdą prawidłową odpowiedź - 1 punkt, za prawidłowe rozwiązanie hasła- 2punkt 

maksimum - 12 punktów 
 

 

Zadanie 8  

Napisz imiona i nazwiska autorów oraz tytuły reprodukcji. 
 

 

 

 
Tytuł............................................................................. 

 

 

Autor............................................................................. 



 

 

Tytuł............................................................................. 

 

 

Autor............................................................................. 

 

 

 

Tytuł............................................................................. 

 
 

Autor............................................................................. 

 

 

 

Tytuł............................................................................. 

 

 

Autor............................................................................. 

 

Punktacja: Za każdą prawidłową odpowiedź– 1 punkt, 
maksimum – 8 punktów. 
 

 

Zadanie 9  

Odpowiedz na pytania. 
 

 
 

Jak nazywa się technika, w której powstały powyższe prace?  

………………………………………………………………………………. 

Wpisz nazwę świątyni i miasta, w którym się znajdują: 

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

Kto jest ich autorem? 

………………………………………………………………………………. 

Punktacja: Za każdą prawidłową odpowiedź  – 1 punkt, 

maksimum – 4 punkty. 



Zadanie 10  

Wpisz obok nazwy miasta artystę który w nim mieszkał i tworzył: Rafael, Sandro Botticelli, 

Tycjan, Johannes Vermeer, Albrecht Dürer, Jan Matejko, Rembrandt. 

 

Florencja ………………………………………………………………….. 

Kraków ………………………………………………………………….. 

Wenecja ………………………………………………………………….. 

Delft ………………………………………………………………….. 

Norymberga  ………………………………………………………………….. 

Rzym, Urbino. ………………………………………………………………….. 

Amsterdam, Lejda ………………………………………………………………….. 

 
Punktacja: Za każdą prawidłową odpowiedź  – 1 punkt, 

maksimum – 7 punktów. 

 

Zadanie 11  

Przyporządkuj czterem Ewangelistom właściwe im symbole. Wybierz z podanych: wół, orzeł, 

lew, anioł . 
 

św. Jan ……………………………. 

św. Łukasz ……………………………. 

św. Mateusz ……………………………. 

św. Marek ……………………………. 

 
Punktacja: Za każde prawidłowe przyporządkowanie- 1 punkt, 

maksimum- 4 punkty. 

 

Zadanie 12  

Odpowiedz na pytania. 
 

Który artysta nazywany był „Celnikiem”? 

……………………………………………….. 

Kto domalował wąsy na reprodukcji obrazu „Mona Lisa” Leonarda da Vinci ? 

……………………………………………….. 

Kto jest założycielem uczelni artystyczno-rzemieślniczej zwanej Bauhausem? 

……………………………………………….. 

Kto jest twórcą unizmu? 

……………………………………………….. 

Jaki pseudonim nosi najsławniejszy brytyjski artysta street art-u? Jego prace pojawiają się 

w przestrzeni publicznej Londynu i wielu innych miast na całym świecie. 

……………………………………………….. 

 

Punktacja: Za każdą prawidłową odpowiedź- 1 punkt, 

maksimum- 5 punktów. 
 

 

 



Zadanie 13  

Kto jest autorem malarskiego cyklu? 
 

Nenufary …………………………………………………… 

Tancerki baletu …………………………………………………… 

Słoneczniki …………………………………………………… 

Góra św. Wiktorii …………………………………………………… 

Czarne obrazy lub czarne malowidła …………………………………………………… 

 

Punktacja: Za każdą prawidłową  odpowiedź- 1 punkt, 

maksimum- 5 punktów. 
 

Zadanie 14  

Przyporządkuj definicję do podanego pojęcia wpisując przy nim odpowiednią literkę. 
 

…… walor, 

…… powidok, 

…… łamanie barw. 

A. Sposób nakładania farby w obrazie grubymi warstwami. 

B. Nakładanie się obrazów na siebie w malarstwie. 

C. Stopień odbijania światła od płaszczyzny w obrazie. 

D. Zjawisko optyczne polegające na wywoływaniu kontrastu następczego. 

E. Sposób mieszania barw. 

F. Określenie jakości farby użytej na obrazie. 

 
Punktacja: Za każde prawidłowe przyporządkowanie 1 punkt. 

Maksimum- 3 punkty. 

 

Zadanie 15  

Uzupełnij tabelkę. Przyporządkuj terminy architektoniczne do epok i definicji.  

W kolumnie „definicja” posłuż się literą. 

 

Termin Epoka Definicja 

   

   

   

   

 

Terminy: kanelura, wimperga, ryzalit, kaseton. 

Epoki: barok, gotyk, odrodzenie, antyk. 

 

Definicja: 

A. kwadratowe wyodrębnione pole, przez krzyżujące się szeregi belek stropowych. 

B. ozdobny szczyt w formie ażurowego trójkąta kamiennego umieszczonego nad portalem lub 

oknem. 

C. pionowe równolegle rowki, biegnące przez część lub cały trzon kolumny. 

D. wysunięta część budynku, stanowiąca z nim całość, bywają …boczne. 
 

Punktacja: Za każde prawidłowe przyporządkowanie w poziomie - 1 punkt, 

maksimum- 4 punkty. 
 



Zadanie 16  

Przyporządkuj do kolejnych epok: cytat, malarza i tytuł jego dzieła. Uzupełnij tabelkę 

wpisując odpowiednie cyfry i litery. 
 

A. „wyobraźnia, intuicja, natchnienie, wiara w sprawczą potęgę uczuć, zaangażowane 

malarstwo w idee wolności wyzwolenia”, 

B. ”chwytanie słońca na gorącym uczynku”, 

C. „rozpowszechnienie, po raz pierwszy w dziejach sztuki, obrazu niezależnego, 

przeznaczonego do zawieszenia na ścianach kościoła, pojawianie się obrazów o tematyce 

świeckiej”, 

D.” ruch, dynamika, łączenie elementów, oryginalności, wzrost roli koloru i światła, 

teatralność, no i głównie tematyka religijna i mitologiczna”. 
 

1. Władysław Podkowiński, 

2. Johann Vermeer van Delft, 

3. Hans Memling, 

4. Francisco Goya. 
 

a. „W ogrodzie”, 

b. „Dziewczyna z perłą”, 

c. „Rozstrzelanie powstańców madryckich 3 maja 1808 r.”, 

d. „ Sąd ostateczny”. 
 

Epoka Definicja Autor Tytuł 

impresjonizm    

gotyk    

barok    

romantyzm    

 
Punktacja: Za każde prawidłowe przyporządkowanie w poziomie - 1 punkt, 

maksimum- 4 punkty. 

 

 

 

KONIEC 

 

 


