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Cel kursu Przygotowanie do egzaminu maturalnego z języka polskiego i historii 
sztuki. Poznanie wybranych motywów, pojawiających się w literaturze i 
sztuce. Ćwiczenie umiejętności analizowania dzieł sztuki. Poznanie 
słownictwa stosowanego do opisu dzieł sztuki. Uzyskanie umiejętności w 
zakresie porównywania różnych form wypowiedzi artystycznej - 
malarstwa, rzeźby, grafiki, tekstu literackiego.

 

Opis szczegółowy W ramach kursu prezentowane będą motywy, które szczególnie często 
pojawiają się w sztukach plastycznych oraz w literaturze. W trakcie zajęć 
zostaną zaprezentowane między innymi motywy biblijne czy 
mitologiczne, które spotkać można w dziełach malarskich, grafice, 
rzeźbie. Wizerunki artystyczne zestawiane będą z tekstami źródłowymi, 
każdorazowo podejmowana będzie analiza porównawcza dotycząca tego, 
w jaki sposób dany temat może być eksplorowany przez artystów. 
Zwracana będzie uwaga na formę i ekspresję dzieła oraz przypomniane 
słownictwo pomocne przy opisie dzieła sztuki. Ważnym wątkiem 
tematycznym będzie także wskazanie na inspiracje literackie w sztuce - 
przykładowo obrazy inspirowane tragediami antycznymi czy dramatami 
Szekspira. Kolejnym aspektem zajęć będzie omówienie konkretnych 
motywów - dotyczących śmierci i przemijania, biedy, codzienności, 
wątków fantastycznych. Każdy wykład ilustrowany będzie licznymi 
reprodukcjami dzieł sztuki. Możliwość przesyłania własnych tekstów 
maturalnych i rozprawek do konsultacji.

 



Dlaczego warto 
dołączyć

Ważnym elementem egzaminu maturalnego jest umiejętność 
przywoływania odpowiednich przykładów, ilustrujących dane 
zagadnienie. Proponowany kurs pozwala na poznanie wielu dzieł, w 
których pojawia się dany motyw. Przykładowe dzieła pr4ezentowane w 
trakcie kursu zestawiane będą niejednokrotnie z tekstami literackimi, co 
jest szczególnie cenne w przypadku matury z języka polskiego. 
Uczestnictwo w kursie przydatne jest również w przypadku osób 
zdających maturę z historii sztuki, pozwala bowiem utrwalić słownictwo 
oraz ćwiczyć zagadnienia z zakresu opisu/analizy dzieła sztuki.

 

Do kogo kurs jest 
kierowany

Kurs skierowany jest dla wszystkich maturzystów oraz osób chcących 
poszerzyć swoją wiedzę w zakresie historii sztuki.
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