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Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie 

oświaty oraz niektórych innych ustaw1 w Informatorze o egzaminie maturalnym z historii 

sztuki od roku szkolnego 2014/20152 wprowadza się następujące zmiany. 
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Nr stron  

w Informatorze 
Zakres zmiany 

Cały dokument Zmiana podstawy przeprowadzania egzaminu 

 

1. W roku 2023 i 2024 egzamin maturalny z historii sztuki w Formule 2015 jest 

przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych określonych w załączniku 

do rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 sierpnia 2022 r.3, zwanych dalej 

„wymaganiami egzaminacyjnymi”. 

 

2. Wymagania egzaminacyjne są podane poniżej. 

 

IV etap edukacyjny (poziom rozszerzony) 

 

POZIOM ROZSZERZONY  

 

Ogólne wymagania egzaminacyjne 

 

I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji. 

II. Tworzenie wypowiedzi. 

III. Analiza i interpretacja tekstów kultury. 

 

Szczegółowe wymagania egzaminacyjne 

 

1. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji. Zdający: 

1) samodzielnie dociera do źródeł informacji na temat sztuki i zjawisk artystycznych, 

zawartych w podręcznikach, encyklopediach i różnych mediach; 

2) rozpoznaje dzieła różnych epok, stylów oraz kierunków sztuk plastycznych, potrafi 

umiejscowić je w czasie i w przestrzeni geograficznej; 

3) przyporządkowuje twórczość poszczególnych artystów do stylów i kierunków, 

w obrębie których tworzyli; 

4) zna twórczość najwybitniejszych artystów i potrafi wymienić dzieła, które stworzyli, 

rozpoznać najsłynniejsze z nich; 

5) identyfikuje dzieła na podstawie charakterystycznych środków warsztatowych 

i formalnych oraz przyporządkowuje je właściwym autorom (w tym zna plany i układy 

przestrzenne dzieł architektury najbardziej charakterystycznych dla danego stylu 

i kręgu kulturowego); 

6) wiąże dzieło z miejscem, w którym się znajduje (miasta); 

7) zna i rozpoznaje podstawowe techniki plastyczne i określa ich cechy 

charakterystyczne; 

8) potrafi wskazać dzieła współczesne, które wymykają się klasyfikacjom; 

                                                      
1 Dz.U. 2022, poz. 1116. 
2 Dokument jest dostępny pod adresem: 

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2015/Informatory/2015/Historia-sztuki.pdf 
3 Dz.U. 2022, poz. 1698. 

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2015/Informatory/2015/Historia-sztuki.pdf
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9) zna, poprawnie stosuje terminy i pojęcia z zakresu historii sztuki; 

10) zna podstawowe motywy ikonograficzne, rozpoznaje świętych, bogów greckich po 

atrybutach i sposobach przedstawień; 

11) potrafi wskazać funkcję dzieła. 

 

2. Tworzenie wypowiedzi. Zdający: 

1) porównuje style i kierunki, uwzględniając źródła inspiracji, wzajemne oddziaływania, 

wpływ mecenatu artystycznego, wydarzeń historycznych i kulturalnych oraz estetyki 

na cechy tych stylów; 

2) rozpoznaje w dziele sztuki temat i potrafi wskazać jego źródło ikonograficzne; 

3) formułuje samodzielne, przejrzyste i logiczne pisemne wypowiedzi na temat sztuki, 

uwzględniając właściwą kompozycję pracy, język i styl, opis ikonograficzny i formalny 

przytaczanych przykładów dzieł; 

4) poddaje krytycznej ocenie pod względem artystycznym dzieła i zjawiska w sztuce. 

 

3. Analiza i interpretacja tekstów i wytworów kultury. Zdający: 

1) dokonuje opisu i analizy porównawczej dzieł, uwzględniając ich cechy formalne (np. 

w architekturze: układ przestrzenny, plan, bryła, konstrukcja, dekoracja; w rzeźbie: 

bryła, kompozycja, faktura; w malarstwie: kompozycja, kolor, światłocień), a także 

potrafi wskazać te środki ekspresji, które identyfikują analizowane dzieło i wskazują 

na jego klasyfikację stylową; 

2) analizuje wybrane teksty pisarzy, filozofów i artystów, interpretując je i wskazując 

wpływ tych wypowiedzi na charakter stylów, epok i tendencji w sztuce oraz na kształt 

dzieła; 

3) potrafi oddzielić faktografię od autorskiej interpretacji i analizy w publikacjach 

z zakresu historii sztuki. 
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Nr stron  

w Informatorze 
Zakres zmiany 

13–49  Anulowane zadania 

 

Z powodu niezgodności treści zadania z wymaganiami egzaminacyjnymi anuluje się 

następujące zadania: 

 

1. Zadanie 7, podpunkt A., trzeci myślnik (s. 18) 

2. Zadanie 10. (s. 21) 

3. Zadanie 12. (s. 23) 

4. Zadanie 13. (s. 23) 

5. Zadanie 14. (s. 24) 

6. Zadanie 17. (s. 26) 

 


