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Liceum

Klasa I

Pytania egzaminacyjne

1. Omów znaczenie pojęć cywilizacja i kultura.

2. Jak historycznie zmieniała się definicja słowa kultura.

3. Wymień imiona i nazwiska wybitnych badaczy kultury. Opisz dokonania wybranego 
z nich. 

4. Czym jest artefakt kultury? Odnieś się do kultury materialnej i duchowej.

5. . Czym różni się definicja kultury stworzona przez starożytnych (Marka Tulliusza 
Cycerona) od definicji współczesnej? 

6. Wymień trzy nauki badające kulturę. Podaj  krótkie wyjaśnienia, czym zajmuje się 
każda z nich.

7. Wymień rodzaje przestrzeni, które można zaliczyć do kategorii sacrum i profanum.

8. Określ, czym jest grupa społeczna i jaki jest jej wpływ na człowieka.

9. Podaj cechy charakterystyczne kultury ludowej.

10.Wymień pozytywne i negatywne skutki globalizacji kultury.

11.Wyjaśnij, czym różni się kultura lokalna od kultury narodowej.

12.Wyjaśnij znaczenie pojęć: kultura niska, kultura masowa, kultura popularna, 
kultura wysoka, kultura elitarna.

13.Wyjaśnij znaczenie pojęć: subkultura, kontrkultura, kultura alternatywna.

14. Wyjaśnij znaczenie pojęć: homogenizacja kultury, makdonaldyzacja, postmodernizm.

15. Wyjaśnij znaczenie pojęć: mass media, nowe media, multimedia, media interaktywne.

Jaka jest rola komunikacji w rozwoju kultury?

16.Podaj cztery cechy współczesnej architektury oraz dwa przykłady współczesnych 
stylów architektonicznych. Opisz je. 
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17.Co składa się na znaczenie dzieła architektonicznego? Podaj imiona i nazwiska dwóch
polskich architektów oraz wymień dokonania jednego z nich.

18.Przeczytaj tekst i odpowiedz, co można na jego podstawie powiedzieć o kinie jako 
dziedzinie sztuki i kultury. Czy taka charakterystyka jest aktualna współcześnie? 
Uzasadnij odpowiedź. 

[...] kino [...] jest nie tylko sztuką, [lecz] także kulturą. W tym sensie, że [jest]
działaniem  kulturowym.  Kino  czy  telewizja  to  cały  rytuał.  O  pewnej
określonej godzinie, w pewnym określonym miejscu włączamy się do niego.
Oglądając film, śledzimy nie tylko akcję, opowieść, jakąś historię, lecz także
poddajemy  się  pewnemu z  góry  narzuconemu porządkowi,  umowie,  którą
nam  proponuje  autor,  kiedy  czerpie  swobodnie  z  bogatego  repertuaru
środków narracji,  obrazowania,  chwytów dramaturgicznych,  mód – ufając
naszej  kulturowej  pamięci.  Wprowadza  nas  w  szczególny  świat,  gdzie
wszystko coś znaczy, nie zawsze zresztą to, czym jest [...]. [...] Rytuał filmu [...]
bardzo  w  tym  momencie  przypomina  dawne  (także  obecne)  rytuały
społeczeństw  pierwotnych,  kultur  lokalnych,  gdzie  przelewność  między
zabawą, fikcją, rolą, maską a [...] rzeczywistością jest stała.

Aleksander Jackiewicz, Jak jest możliwa antropologia filmu?, [w:] tegoż,
Antropologia filmu, Kraków 1975, s. 13–14. 

19.Wyjaśnij znaczenie terminów: klasyczne kino narracyjne, polska szkoła filmowa, 
postmodernizm. Omów krótko podane nurty kina: kino komercyjne, Kino Nowej 
Przygody.

20.Wymień po dwóch najwybitniejszych, twoim zdaniem, twórców światowego 
i polskiego kina. Swój wybór uzasadnij.

21. Scharakteryzuj krótko nurty fotografii reportażowej, artystycznej i naturalistycznej.

Wymień dwóch najwybitniejszych, twoim zdaniem, współczesnych fotografów. Swój 
wybór uzasadnij.

22.Podaj trzy przykłady zastępowania starszych mediów przez komputer podłączony 
do internetu. Określ, czy komputer spełnia to zadanie lepiej, czy gorzej niż tradycyjny 
przekaźnik.

23.Wymień cechy charakterystyczne XX-wiecznej muzyki.

Wymień sześć gatunków muzyki współczesnej. Scharakteryzuj jeden z nich. 

24. Wyjaśnij terminy przydatne do omawiania utworów muzycznych: agogika, forma 
muzyczna, rytm.

25.Przybliż znaczenie podanych terminów: asamblaż, konceptualizm, media art, sztuka 
interaktywna, land art, arte povera, akcjonizm, performance. 

©Prywatna Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. Z. I J. Moraczewskich w Sulejówku



26.. Co nazywamy dziełem sztuki? Omów krótko przemiany statusu artysty na 
przestrzeni wieków.

27.Omów krótko cechy XX-wiecznej rzeźby. Podaj przykłady trzech kierunków we 
współczesnej sztuce rzeźbiarskiej. 

28.Podaj przykłady trzech nurtów współczesnego teatru. Podaj imiona i nazwiska dwóch 
wybranych twórców. Jakie są ich dokonania?

29. Jak oceniasz rolę telewizji we współczesnej kulturze?

30.Omów krótko cechy XX-wiecznego malarstwa. Podaj przykłady trzech kierunków we 
współczesnej sztuce malarskiej. Scharakteryzuj jeden z nich.

Wiem, co trzeba
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