
 

Temat: Przed awangardą. Sztuka prehistoryczna, sztuka Egiptu, Grecji i Rzymu.  

 

 Proszę zapoznać się z treścią podręcznika oraz sporządzić notatkę z najważniejszych informacji dotyczących: 

 sztuki prehistorycznej: 

o  ramy czasowe, 

o  pierwsze formy twórczości, 

o  tematyka malarstwa naskalnego,  zastosowana perspektywa w twórczości malarskiej,  

o z jakich materiałów wykonywano sztukę w prehistorii,  

o proszę wymienić przykłady przedmiotów i narzędzi prehistorycznych, 

o  jaki był charakter wytworów sztuki prehistorycznej, 

o  omówić rzeźby sztuki prehistorycznej  

o na podstawie filmu na stronie https://www.youtube.com/watch?v=bffcJ565dHY  

Maturalnie: Historia sztuki – najważniejsze dzieła (prehistoria), podać przykłady twórczości prehistorycznej 

oraz miejsca, w których się znajdują. 

 Sztuki Egiptu 

o Ramy czasowe 

o Charakterystykę malarstwa egipskiego i tematykę oraz formy malowideł,w szczególności  zastosowaną 

perspektywę  

o Charakterystykę rzeźb egipskich i co przedstawiały,  

o Charakterystykę architektury egipskiej ( wykorzystane materiały przy budowie obiektów, obeliski, kolumny, 

posągi),  

w tym opis kolumn 

o Na czym polegał kanon egipski  

o Na czym polegało w sztuce egipskiej połączenie obrazu i słowa? 

o Co to są mastaby i piramidy schodkowe i w jakim celu je budowano? 

o Wymienić najważniejsze obiekty i dzieła  starożytnego Egiptu  

o Proszę obejrzeć filmy  

 Architektura starożytnych cywilizacji – prezentacja Wojciecha Mączniewskiego 

https://www.youtube.com/watch?v=BFuPG6usgE8&list=PLua-fCbd17gngcSHpGYYhiUhg1f_yyxHO 

 Starożytny Egipt Dokument  

https://www.youtube.com/watch?v=ELB9zjpNKx0&list=PLua-fCbd17gngcSHpGYYhiUhg1f_yyxHO&index=7 

 Dawne Cywilizacje. Starożytny Egipt https://www.youtube.com/watch?v=O6NBM5wFCpI 

 Sztuka starożytnej Grecji 

o Ramy czasowe 

o Charakterystyka malarstwa starożytnej Grecji  (tematyka, style, materiały ) 

o Charakterystyka rzeźby  starożytnej Grecji  ( rzeźba wolno stojąca, klasyczna, hellenistyczna, materiały z 

których wykonywano rzeźby) 

o Kanon sztuki starożytnej Grecji   

o Charakterystyka kontrapostu 

o Charakterystyka architektury starożytnej Grecji  (rodzaj, materiał, zastosowanie) 

o Co to jest megaron? 

o Omówić trzy porządki architektoniczne oraz wymienić najważniejsze dzieła sztuki antycznej starożytnej 

Grecji, w tym budowle, rzeźby i posągi, świątynie między innymi  na podstawie filmów 

  Historia – Architektura i sztuka antycznej Grecji  https://www.youtube.com/watch?v=CcyJkOo7n0Y 

Starożytna Grecja https://www.youtube.com/watch?v=EWPionVYlLM 

 Grecja – fakty nie mity https://www.youtube.com/watch?v=Ucnm8JnF844 
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 Sztuka starożytnego Rzymu 

o Charakterystyka malarstwa ( ściennego, mozaiki, katakumbowego, pompejańskiego, tematyka prac 

malarskich, kolorystyka, światłocień) 

o Charakterystyka iluzjonizmu, weryzmu  

o Charakterystyka rzeźby sztuki starożytnego Rzymu (dekoracje, rzeźby wolno stojące, budynki użyteczności 

publicznej, świątynie, bazyliki, łuki triumfalne, nowe rozwiązania architektoniczne) 

o Wymienić najważniejsze przykłady malowideł starożytnego Rzymu, architektury, rzeźb, luków trimufalnych, 

świątyń, dokonania starożytnych Rzymian na podstawie prezentacji  Historia – dokonania starożytnych 

Rzymian https://www.youtube.com/watch?v=d-vB6hwDxK0 oraz filmu Miasto pod lupą. Starożytny Rzym – 

nauka i technologia https://www.youtube.com/watch?v=ia-1few0h0c 
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Tekst maszynowy
Notatki proszę sporządzić w zeszycie. Po wykonaniu zadania proszę wykonać fotografię zapisanych stron 
zeszytu z tematu sztuki prehistorycznej, egipskiej, greckiej i rzymskiej i przesłać w załącznikach na mój adres: aleksandra.kaluzna@poczta.onet.pl . W temacie wiadomości proszę podać klasę oraz imię i nazwisko. 












