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Na podstawie art. 11 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 2022/20232 wprowadza się następujące zmiany. 

 

 

1 
Nr strony/stron  

w Informatorze 
Zakres zmiany 

Cały dokument Zmiana podstawy przeprowadzania egzaminu 

 

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

przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych określonych w załączniku 

do rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 czerwca 2022 r.3, zwanych dalej 

„wymaganiami egzaminacyjnymi”. 

 

2. Wymagania egzaminacyjne są podane poniżej. 

 

POZIOM ROZSZERZONY 

 

Ogólne wymagania egzaminacyjne 

 

I. Rozwijanie zdolności rozumienia przemian w dziejach sztuki w kontekście ich 

uwarunkowań kulturowych i środowiskowych, epok, kierunków, stylów i tendencji 

w sztuce. 

II. Zapoznawanie z najwybitniejszymi osiągnięciami w zakresie architektury i sztuk 

plastycznych. 

III. Zapoznawanie z dorobkiem najwybitniejszych twórców dzieł architektury i sztuk 

plastycznych. 

IV. Kształcenie w zakresie rozumienia i stosowania terminów i pojęć związanych z dziełami 

sztuki, ich strukturą i formą, tematyką, techniką wykonania. 

 

Szczegółowe wymagania egzaminacyjne 

 

I. Rozwijanie zdolności rozumienia przemian w dziejach sztuki w kontekście ich 

uwarunkowań kulturowych, środowiskowych, epok, kierunków, stylów i tendencji 

w sztuce. Zdający: 

1) wykazuje się znajomością chronologii dziejów sztuki, z uwzględnieniem: 

a) prehistorii,  

b) starożytności (kultur: Egiptu, Grecji, Rzymu),  

c) średniowiecza (sztuki bizantyńskiej, karolińskiej, ottońskiej, romańskiej, gotyckiej, 

protorenesansowej),  

d) sztuki nowożytnej (renesans, manieryzm, barok, rokoko, klasycyzm),  

e) sztuki XIX wieku (romantyzm, realizm, akademizm, impresjonizm, 

postimpresjonizm, historyzm i nurt inżynieryjny w architekturze), 

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

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2023/Informatory/Informator_EM2023_historia_sztuki.p

df 
3 Dz.U. 2022, poz. 1246. 

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2023/Informatory/Informator_EM2023_historia_sztuki.pdf
https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2023/Informatory/Informator_EM2023_historia_sztuki.pdf
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f) sztuki przełomu XIX i XX wieku (secesja, symbolizm), 

g) sztuki 1. połowy XX wieku (fowizm, ekspresjonizm, kubizm, futuryzm, formizm, 

koloryzm, abstrakcjonizm geometryczny i niegeometryczny, dadaizm, surrealizm, 

konstruktywizm),  

h) sztuki 2. połowy XX wieku (socrealizm, informel, pop-art, hiperrealizm, land-art, 

konceptualizm, neofiguracja, op-art, modernizm i postmodernizm w architekturze, 

nurt organiczny i kinetyczny w rzeźbie); 

2) wymienia cechy sztuki poszczególnych epok, kierunków i tendencji; 

3) rozumie konteksty kulturowe i uwarunkowania przemian w dziejach sztuki (w tym 

historyczne, religijne, filozoficzne); 

4) prawidłowo sytuuje w czasie i w przestrzeni geograficznej poszczególne epoki, style, 

kierunki w sztuce; 

5) charakteryzuje i opisuje sztukę powstałą w obrębie poszczególnych epok i kierunków; 

6) łączy najistotniejsze dzieła ze środowiskiem artystycznym, w którym powstały; 

7) porównuje style i kierunki oraz ich wzajemne oddziaływania; uwzględnia źródła 

inspiracji, wpływ wydarzeń historycznych i kulturalnych oraz estetyki na cechy tych 

stylów; 

8) analizuje teksty pisarzy, filozofów, krytyków sztuki i artystów, interpretuje je 

i wskazuje wpływ tych wypowiedzi na charakter stylów, epok i kierunków w sztuce 

oraz na kształt dzieła; 

9) formułuje samodzielne, logiczne wypowiedzi argumentacyjne na temat epok, 

kierunków, stylów i tendencji w sztuce oraz środowisk artystycznych. 

 

II. Zapoznawanie z najwybitniejszymi dziełami w zakresie architektury i sztuk 

plastycznych. Zdający: 

1) wymienia i rozpoznaje najbardziej znane dzieła sztuki różnych epok, stylów oraz 

kierunków sztuk plastycznych; 

2) wskazuje twórców najbardziej reprezentatywnych dzieł; 

3) umiejscawia dzieła w czasie (wskazuje stulecie powstania); 

4) zna plany i układy przestrzenne najbardziej znanych dzieł architektury oraz dzieł 

charakterystycznych dla danego stylu i kręgu kulturowego; 

5) wymienia podstawowe gatunki w dziełach sztuk plastycznych, m.in. portret, pejzaż 

(w tym: weduta, pejzaż ze sztafażem), sceny: rodzajową, religijną, mitologiczną, 

historyczną (w tym batalistyczną), martwą naturę, akt; 

6) definiuje pojęcie abstrakcja i przytacza przykłady dzieł abstrakcyjnych; 

7) rozróżnia podstawowe motywy ikonograficzne; 

8) identyfikuje najbardziej reprezentatywne i najsłynniejsze dzieła na podstawie 

charakterystycznych środków warsztatowych i formalnych oraz przyporządkowuje je 

właściwym autorom; 

9) określa funkcję dzieła; 

10) rozpoznaje gatunek artystyczny, który dzieło reprezentuje; 

11) wskazuje w dziele sztuki symbol i alegorię, potrafi wytłumaczyć ich znaczenie; 

12) dokonuje opisu i analizy, w tym porównawczej, dzieł z uwzględnieniem ich cech 

formalnych: 

a) w architekturze: planu, układu przestrzennego, opisu fasady i elewacji, wnętrza, 

b) w rzeźbie: bryły, kompozycji, faktury, relacji z otoczeniem, 
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c) w malarstwie i grafice: kompozycji, koloru, sposobów ukazania iluzji przestrzeni, 

kształtowania formy przez światło, w dziełach figuratywnych stopnia oddania 

rzeczywistości lub jej deformacji; 

13) wskazuje środki stylistyczne i środki ekspresji, które identyfikują analizowane dzieło 

z odpowiednim stylem, środowiskiem artystycznym lub autorem; 

14) rozpoznaje w dziele sztuki temat i wskazuje jego źródło ikonograficzne; 

15) rozpoznaje podstawowe motywy ikonograficzne, świętych chrześcijańskich, i bogów 

greckich; 

16) formułuje samodzielne, logiczne wypowiedzi argumentacyjne na temat dzieł sztuki. 

 

III. Zapoznawanie z dorobkiem najwybitniejszych twórców dzieł architektury i sztuk 

plastycznych. Zdający: 

1) wymienia najistotniejszych twórców dla danego stylu lub kierunku w sztuce; 

2) zna najwybitniejsze dzieła z dorobku artystycznego wybitnych przedstawicieli 

poszczególnych epok i kierunków w sztuce od starożytności po czasy współczesne, 

z uwzględnieniem artystów schyłku XX w.; 

3) sytuuje twórczość artystów powszechnie uznawanych za najwybitniejszych w epoce, 

stylu lub okresie, w którym tworzyli oraz we właściwym środowisku artystycznym; 

4) łączy wybrane dzieła z ich autorami na podstawie charakterystycznych środków 

formalnych; 

5) na podstawie przedłożonych do analizy przykładów dzieł formułuje ogólne cechy 

twórczości następujących twórców: Fidiasz, Poliklet, Giotto, Jan van Eyck, Hieronim 

Bosch, Masaccio, Sandro Botticelli, Leonardo da Vinci, Michał Anioł, Piero della 

Francesca, Rafael Santi, Tycjan, Jacopo Tintoretto, Pieter Bruegel Starszy, Albrecht 

Dürer, Hans Holbein Młodszy, Donatello, Filippo Brunelleschi, Andrea Palladio, 

El Greco, Caravaggio, Gianlorenzo Bernini, Francesco Borromini, Diego Velázquez, 

Nicolas Poussin, Claude Lorrain, Peter Paul Rubens, Frans Hals, Rembrandt van 

Rijn, Jan Vermeer van Delft, Antoine Watteau, Jacques Louis David, Jean Auguste 

Dominique Ingres, Antonio Canova, Berthel Thorvaldsen, Francisco Goya, Eugène 

Delacroix, Caspar David Friedrich, William Turner, John Constable, Gustave Courbet, 

Edouard Manet, Claude Monet, Edgar Degas, August Renoir, Georges Seurat, 

Vincent van Gogh, Paul Gauguin, Paul Cézanne, Henri de Toulouse-Lautrec, August 

Rodin, Gustaw Klimt, Alfons Mucha, Antonio Gaudí, Edward Munch, Henri Matisse, 

Pablo Picasso, Umberto Boccioni, Wasyl Kandinski, Piet Mondrian, Kazimierz 

Malewicz, Marcel Duchamp, Salvador Dalí, Marc Chagall, Jackson Pollock, Andy 

Warhol, Roy Lichtenstein, Francis Bacon, Christo, Duane Hanson, Victor Vasarelly, 

Constantin Brançusi, Henry Moore, Le Corbusier, Frank Lloyd Wright, także artystów 

polskich i artystów działających w Polsce (m.in. takich jak: Wit Stwosz, Bartłomiej 

Berrecci, Tylman z Gameren, Dominik Merlini, Bernardo Belotto, Marceli Bacciarelli, 

Piotr Aigner, Piotr Michałowski, Artur Grottger, Jan Matejko, Józef Chełmoński, 

Maksymilian i Aleksander Gierymscy, Olga Boznańska, Józef Pankiewicz, Władysław 

Podkowiński, Jan Stanisławski, Leon Wyczółkowski, Henryk Siemiradzki, Xawery 

Dunikowski, Stanisław Wyspiański, Józef Mehoffer, Jacek Malczewski, Witkacy, 

przedstawiciele grupy formistów, przedstawiciele grupy Rytm, kapistów i grupy „a.r.”, 

Tadeusz Makowski, Andrzej Wróblewski, Tadeusz Kantor, Jerzy Nowosielski, Alina 

Szapocznikow, Władysław Hasior, Magdalena Abakanowicz);  

6) porównuje dzieła różnych artystów tworzących w podobnym czasie; 
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7) formułuje samodzielne, logiczne wypowiedzi argumentacyjne na temat twórczości 

wybitnych artystów. 

 

IV. Kształcenie w zakresie rozumienia i stosowania terminów i pojęć związanych 

z dziełami sztuki, ich strukturą i formą, tematyką oraz techniką wykonania. Zdający: 

1) zna terminy związane z opisem formy i struktury dzieła architektonicznego, w tym 

określenia dotyczące typów i elementów planów budowli, elementów konstrukcyjnych 

i dekoracyjnych (dekoracji fasady i wnętrza) oraz układu przestrzennego; 

2) zna terminologię związaną z opisem formy i treści dzieła malarskiego, rzeźbiarskiego 

i graficznego, w tym m.in. nazwy formuł ikonograficznych, słownictwo niezbędne do 

opisu kompozycji, kolorystyki, relacji przestrzennych i faktury dzieła; 

3) zna terminy i pojęcia związane z dziełami współczesnymi, które wymykają się 

klasyfikacjom i przyporządkowaniu do tradycyjnych dyscyplin artystycznych, takie jak: 

collage, instalacja, asamblaż, ambalaż, ready made, dekalkomania,  happening 

i performance; 

4) rozróżnia techniki sztuk plastycznych, jak: 

a) w malarstwie: enkaustyka, mozaika, witraż, fresk, tempera, malarstwo olejne, 

pastel, malarstwo akwarelowe,  

b) w grafice: techniki druku wypukłego (drzeworyt), techniki druku wklęsłego 

(miedzioryt, akwaforta), techniki druku płaskiego (litografia, sitodruk-serigrafia), 

c) w rzeźbie: chryzelefantyna, rzeźba w drewnie, kamieniu, złocie, odlew w gipsie, 

odlew w brązie,  

5) analizując i opisując dzieła architektoniczne, właściwie stosuje terminy i pojęcia 

dotyczące struktury architektury; 

6) właściwie stosuje terminy dotyczące opisu treści i formy dzieł sztuk plastycznych; 

7) rozpoznaje i nazywa technikę artystyczną zastosowaną przy wykonywaniu dzieła; 

8) nazywa oznaczone na ilustracji elementy architektoniczne, właściwe dla 

poszczególnych stylów i tendencji, w tym dzieł: 

a) antycznych egipskich,  

b) antycznych greckich i rzymskich (a także powstałych w okresie renesansu, 

baroku i klasycyzmu, dla których antyk był inspiracją), 

c) wczesnochrześcijańskich,  

d) bizantyńskich,  

e) romańskich,  

f) gotyckich. 

 

 

2 
Nr stron  

w Informatorze 
Zakres zmiany 

17–40 Anulowanie zadania 

 

Z powodu niezgodności treści zadania z wymaganiami egzaminacyjnymi anuluje się 

następujące zadania: 

 

1. Zadanie 2. (s. 17) 

2. Zadanie 7.3. (s. 28) 

3. Zadanie 11.2. (s. 34) 

4. Zadanie 13. (s.37) 

5. Zadanie 15. (s. 40) 


