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Klasa V 

Temat: Antyczne pomniki na kolumnach i pomniki konne, teatry, stadiony i ich 

współczesne interpretacje. „Kolorowy stadion”. 

Sztuka gotycka 

Styl gotycki rozwijał się w XIII – XV wieku. 

1.Kościół gotycki: 

 Budowany był z kamienia lub cegły, 

 Tworzono szkielet z filarów i żeber, 

 Żebra krzyżując się tworzyły sklepienie krzyżowo – żebrowe, dzięki temu 

kościoły osiągały olbrzymie rozmiary, 

 Duże, wysokie okna  wypełnione były witrażami z kolorowego szkła, 

 Rozeta – okrągłe okno wypełnione witrażami, 

 Łuk ostry w oknach i portalach. 

2.Rzeźba gotycka: 

 Była realistyczna i religijna, 

 Płaskorzeźby umieszczano na kolumnach i portalach, 

 Rzeźby aniołów, świętych, ludzi zasłużonych dla kościoła wykonywano z 

kamienia i ustawiano na zewnątrz świątyni, 

 Rzeźby z drewna bogato malowane (polichromowane) tworzyły ołtarze, np.: 

ołtarz Wita Stwosza w kościele Mariackim w Krakowie. 

3.Malarstwo: 

 Malarstwo na desce zwane tablicowym wieszane było wewnątrz świątyń, 

 Malarstwo ukazywało ruch postaci, ich gesty, 

 Malarstwo ścienne (freski) ukazywało sceny biblijne. 

Sztuka starożytnego Rzymu 

Starożytny Rzym leżał na Półwyspie Apenińskim. Imperium rzymskie obejmowało 

ogromny obszar Europy, Afryki i Azji. Okres największej świetności i rozwoju sztuki 

przypada na III wiek. Rzymianie czerpali wzorce ze sztuki greckiej. 

Architektura starożytnego Rzymu: 

1.Świątynie – poświęcane były wielu bogom, najbardziej znaną świątynią jest 

Panteon. 

2.Bazyliki – hale targowe z kramami. 

3.Termy – łaźnie miejskie, miejsce wielu ważnych rozmów i spotkań towarzyskich. 

4.Cyrki – miejsca rozrywki. 

5.Akwedukty – wodociągi dostarczające wodę do miast z odległych miejsc. 

6.Amfiteatry – służyły do organizowania widowisk np: walk gladiatorów itp. np.: 

Koloseum w Rzymie. 



7.Domy:  

 Średniozamożni i biedni mieszkali w domach z gankami stojącymi ciasno przy 

ulicy, 

 Bogaci w willach za  miastem(posiadały one wewnętrzne baseniki otoczone 

kolumnami) 

Rzeźba Rzymska 

Była bardzo realistyczna, ukazywała modela z jego wadami przez co można było 

rozpoznać kogo przedstawiała. Rzeźby ukazywały: 

 Portrety obywateli, 

 Posągi konne władców np.: „Marka Aureliusza” 

 Łuki triumfalne np.: „Łuk Tytusa” 

 Kolumny np.: „Kolumna Trojana” 

Malarstwo Rzymskie 

Podobnie jak rzeźba było bardzo realistyczne dzięki zastosowanemu modelunkowi 

światłocieniowemu. Posiadało różnorodną tematykę np.: 

 Krajobrazy, 

 Ludzi wśród bujnej zieleni, 

 Egzotyczne zwierzęta, 

 Sceny z mitologii, 

 Architekturę. 

Możemy wyróżnić malarstwo naścienne (freski) oraz mozaikę (obrazy w kolorowych 

kamieni zatopionych w zaprawie murarskiej). 

Najwspanialsze malowidła naścienne odkryto w Pompejach mieście zasypanym przez 

popioły Wezuwiusza. 

 

Notatki do tematu można wydrukować i wkleić do zeszytu. 

Praca plastyczna: należy narysować pastelami olejnymi na kartce A3 

kolorowy stadion wzorowany na stadionach greckich. 

Proszę wysłać mi zdjęcia prac plastycznych zadanych do tej pory na 

następujący adres e-mail: elzbieta.lewandowska123@interia.pl do 

07.04.2020 
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