


Jan Matejko, Autoportret, 
1892



Jan Matejko, 
Portret żony artysty Teodory z 
Giebułtowskich,1879



Józef Mehoffer, Portret 
własny,1898



Józef Mehoffer, 
Dziwny ogród, 1903



Józef Mehoffer, 
Portret żony artysty, Jadwigi 
z Janakowskich,1907



Józef Mehoffer, Muza, 
1897



Olga Boznańska, 
W Oranżerii, 1890



Przygotowaliśmy dla Was 
mały quiz! Odpowiedzcie 
na pytania, poinformujcie 
nas jak Wam poszło. 
Powodzenia!

1.) Ile lat miał Jan Matejko, gdy namalował swój
autoportret? 

a) 92 
b) 54

2.) Jan Matejko był profesorem w:
a) Krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych
b) Warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych

3.) Możemy poznać, że postać na obrazie jest 
malarzem bo:

a) jest podpis artysty
b) są namalowane narzędzia pracy malarza

np. paleta, pędzle

4.) Jan Matejko był: 
a) jedynakiem
b) miał jedenaścioro rodzeństwa
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5.) Ojciec Jana Matejki dawał lekcje

a) tańca

b) muzyki

6.) Jan Matejko studiował zagranicą

a) chętnie

b) niechętnie

7.) Żona Jana Matejki nazywała się

a) Barbara 

b) Teodora

8.) Jan Matejko i jego żona

a) byli bezdzietni

b) mieli czworo dzieci

9.) Jan Matejko lubił malować

a) obrazy historyczne

b) kwiaty
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10.) Józef Mehoffer miał włosy

a) czarne

b) rude

11.) Józef Mehoffer

a) uczył Jana Matejkę

b) był uczniem Jana Matejki

12.) Józef Mehoffer projektował

a) kamienice

b) witraże

13.) Obrazy Józefa Mehoffera były

a) mroczne i smutne

b) kolorowe i radosne

14.) Józef Mehoffer zaprojektował witraże do katedry w:

a) Gdańsku

b) Fryburgu w Szwajcarii
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15.) Syn Józefa Mehoffera nazywał się

a) Kacper

b) Zbigniew

16.) Józef Mehoffer malował żonę Jadwigę

a) często

b) nigdy

17.) Małżeństwo Mehofferów było

a) bardzo nieudane

b) bardzo szczęśliwe

18.) Na obrazie Dziwny Ogród widzimy ogromną

a) pszczołę

b) ważkę

19.) Na obrazie Olgi Boznańskiej widzimy

a) starszą kobietę

b) młodziutką dziewczynę
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20.) Olga Boznańska ukazuje swoją bohaterkę

a) w ogrodzie

b) w cieplarni

21.) Olga Boznańska studiowała w 

a) Warszawie

b) Monachium

22.) Olga Boznańska

a) nigdy nie wyszła za mąż

b) b) miała męża i dwoje dzieci

23.) Olga Boznańska hodowała

a) jaszczurki

b) myszki



ZADANIE 
PLASTYCZNE

• Zachęcamy do wykonania własnej pracy 
plastycznej inspirowanej dziełami z 
warsztatów. 

• Przygotujcie kredki, farby lub mazaki oraz 
kartki.

• Narysujcie bohaterów obrazów w nowym 
otoczeniu, tłem niech będzie Wasz dom, 
pokój, ogród. Możecie wybrać jedną 
postać, albo wszystkie razem umieścić w 
nowym otoczeniu.

• Zróbcie zdjęcie swojej pracy i wstawcie 
pod filmem w komentarzu na facebooku. 
Bardzo jesteśmy ciekawi Waszych dzieł!




