Szkolny konkurs
Historia a sztuka
l. Uczeni zrekonstruowali pierwotny wygląd wielu budowli i miast starożytnych.
Rozpoznaj niektóre z nich. Podpisz umieszczone poniżej ilustracje.
A. Rekonstrukcja świątyni mezopotamskiej
B. Rekonstrukcja ateńskiego Akropolu
C. Rekonstrukcja świątyni króla Salomona w Jerozolimie
D. Rekonstrukcja Babilonu

2. Przyporządkuj odpowiednią nazwę kolumnom
greckim. A .Dorycka
B. Jońska
C. Koryncka

3. Zaznacz szereg, w którym wymieniono wyłącznie rzymskie budowle.
A. Koloseum, Akwedukt, Panteon, Propyleje
B. Panteon, Koloseum, łuk triumfalny, akwedukt
C. Koloseum, termy, Partenon, łuk triumfalny
D. Panteon, termy, Partenon, akwedukt
4. Podpisz przedstawionymi poniżej propozycjami ilustracje:
łuk triumfalny, Koloseum, akwedukt, Partenon, Panteon.

5. Napisz w jakim stylu zbudowany był Partenon.

………………………………………………………………………………..

6. Uporządkuj chronologicznie style architektoniczne. Gotyk, klasycyzm, renesans, secesja, barok,
rokoko
7. Przyporządkuj stylom: romańskiemu (R) i gotyckiemu (G) podane niżej elementy
architektoniczne i cechy
A. witraże w oknach- , . . .
B. sklepienia kolebkowe -....
C. okrągłe lub czworokątne wieże
D. strzeliste wieże - ....
E. łuki okien ostre -....
F. łuki półkoliste -....
G. małe okna - ……..
H. wysokie budowle- ………
I. sklepienia krzyżowo-żebrowe- ……….

8. Zamieszczone na ilustracjach budowle wykonano w stylu romańskim (R) lub gotyckim (G).
Przyporządkuj style architektoniczne ilustracjom.

9. Oto plan kościoła romańskiego. Zaznacz na nim:
A. prezbiterium
B. transept
C. nawa główna
D. nawy boczne

Tekst źródłowy :
„W zamku wawelskim zbudowano pierwszy, poza terenem Włoch, wielopiętrowy dziedziniec
arkadowy. Zrealizowano w nim renesansową ideę jednolitej kompozycji o lekkich i wytwornych
proporcjach i uzyskano równocześnie reprezentacyjny charakter oraz wygodę w użytkowaniu.
Poziomy układ elewacji dziedzińca podkreślają dwie kondygnacje arkad; trzecia, znajdująca się
pod mocno wysuniętym okapem ogromnego dachu ma nadzwyczaj smukłe proporcje,
zaakcentowane przed podwójnie wysokie słupy. (...)" następne wybitne dzieło „krakowskiego"
odrodzenia to kaplica Zygmuntowska dobudowana do południowej nawy katedry w Krakowie
w latach 1519-1531 przez Bartłomieja Berrecciego; ma ona cechy czystego renesansu
włoskiego z prawidłowymi proporcjami porządków i podziałów ścian. Elementy
architektoniczne wnętrza pokrywają ornamenty o charakterystycznych motywach roślinnych.

M. Buchner, A. Buchner, J. Laube, „Zarys projektowania i historii architektury”
12. Które zdanie jest zgodne z prawdą?
A. W Polsce już w średniowieczu stały dziedzińce arkadowe.
B. Zamek na Wawelu ma pierwszy wielopiętrowy dziedziniec arkadowy
C. Pierwsze wielopiętrowe dziedzińce arkadowe zbudowano we Włoszech
D. Wszystkie renesansowe budowle w Polsce mają dziedzińce arkadowe
13. Wymień dwie funkcje, które spełniały budynki arkadowe.
……………………………………………………
14 Ile kondygnacji arkadowych wybudowano na dziedzińcu zamku wawelskiego?
……………………………………………………………..
15. W czym przejawia się „czystość" kaplicy Zygmuntowskiej jako budowli renesansowej?
a. W umieszczeniu ogromnej złoconej kopuły w stylu katedry florenckiej.
b. Wskazuje na to sam czas wzniesienia budowli i nazwisko architekta.
c. W prawidłowych proporcjach porządków i podziałów ścian.
d. W dobudowaniu kaplicy do południowej nawy katedry.
„Wawelskie groby
królów" Tadeusz
Śliwiak
Zeszło się tylu królów tu
Z żonami dziećmi sokołami
Przenieśli ze sobą tętent konia i szczęk żelaza.
Za nimi szedł bitewny krzyk
Chorągwi rozwinięty łopot
-wszystko to kamień w siebie wziął
zatrzymał w sobie i ostudził.
I ułożyli się królowie
W kamieniu i z mieczami obok
Głęboko ryte ich imiona
A pamięć o nich w dzwon wpisana
16 Jakie osiągnięcia królów z wawelskich grobów przywołuje autor powyższego wiersza
A. Najsłynniejsze polowania
B. Mądre decyzje polityczne
C. Osiągnięcia kulturowe
D. Udział w wielu bitwach
17. Jak wytłumaczysz poniższy fragment wiersza? „wszystko to kamień w siebie wziął zatrzymał
w sobie i ostudził."
…………………………………………………………………………………………………….
18. Nie tylko na samym Wawelu, ale i w kaplicy Zygmuntowskiej kryją się nagrobki polskich
królów. Skąd pochodzi nazwa tej kaplicy? Jacy królowie mają tam swoje nagrobki?
…………………………………………………………………………………………………….

19. Przyporządkuj ilustracji odpowiedni styl architektoniczny
Klasycyzm, secesja, neogotyk.

„Polonez 3 Maja”
Adam Mickiewicz, „Pan Tadeusz" (fragment)
Razem ze strun wiela
Buchnął dźwięk, jakby cała janczarska kapela
Ozwała się z dzwonkami, z żelami, z bębenki,
Brzmi Polonez 3 Maja: - skoczne dźwięki
Radością oddychają, radością słuch poją,
Dziewki chcą tańczyć, chłopcy w miejscu nie dostoją Lecz starców myśli z dźwiękiem w przeszłość się uniosły,
W owe lata szczęśliwe, gdy senat i posły,
Po dniu trzeciego maja w ratuszowej sali
Zgodzonego z narodem króla fetowali;

Gdy przy tańcu śpiewano: „Wiwat Król kochany!
Wiwat Sejm, wiwat Naród, wiwat wszystkie Stany!"
20. „Lecz starców myśli z dźwiękiem w przeszłość się uniosły", do roku, w którym uchwalono
Konstytucję 3 Maja. Który to był rok? .......................................................................................
21. Konstytucja 3 Maja jest symbolem:
A. demokratycznych dążeń narodu
B. zgody narodowej
C. patriotyzmu Polaków
D. wszystkie odpowiedzi są poprawne
22. Z tekstu wynika, że słuchacze Poloneza cieszą się:
A. z uchwalenia konstytucji 3 Maja
B. z koncertu kapeli janczarskiej
C. radość wywołuje w nich skoczna muzyka
D. ze świątecznego dnia
23. W n połowie XIX wieku polscy artyści starali się swą twórczością umacniać uczucia patriotyczne
Polaków. O artystach mówiono, że tworzą „ku pokrzepieniu serc". Podkreśl nazwiska tych artystów.
Jacek Malczewski, Jan Matejko, Henryk Sienkiewicz, Bolesław Prus, Gabriela Zapolska.
24. Przyporządkuj ilustracji odpowiedni nurt artystyczny: impresjonizm, secesja, symbolizm
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