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iękna madonna 
Przyjrzyj się rzeźbie 
Pięknej Madonny 
z Wrocławia. Artysta 
starał się przedstawić ją 

jako ideał kobiecej urody. Właśnie tak 
pragnęły wyglądać średniowieczne damy 
i księżniczki. Dobierz właściwe określenia 
wyglądu Madonny.

oliptyk grudziądzki 
Większość ludzi w średniowieczu nie potrafiła czytać 
i pisać. Historie z Biblii i życia świętych poznawali dzięki 
obrazom znajdującym się w kościołach. Rozpoznaj sceny 
z życia Marii przedstawione na poliptyku. 
Przyporządkuj im odpowiednie numery.

Zwiastowanie  Pokłon Trzech Króli  Zaśnięcie (Śmierć) Marii  

Ofiarowanie w Świątyni  Boże Narodzenie  Koronacja Marii  

biekty  
w galerii 
mają 5oo, 6oo, 
a nawet 9oo lat!
Pochodzą z czasów, 

które nazywamy średniowieczem. 
Państwami rządzili wówczas 
królowie, w bitwach walczyli rycerze, 
budowano zamki i katedry. 

Czy średniowieczne obrazy i rzeźby 
pochodzą wyłącznie z kościołów?
Dla ludzi średniowiecza 
(np. dla rycerzy) wiara była bardzo 
ważna i większość dzieł sztuki 
ukazywała tematy religijne. 

Rycerska przygoda
Ćwiczenia i zagadki 

Muzeum Narodowe w Warszawie, Galeria Sztuki Średniowiecznej
teksty Barbara Tichy / redakcja Anna Kiełczewska
projekt graficzny Homework / Beata Danowska, Kasia Walentynowicz

Za materiały plastyczne używane 
podczas zajęć dziękujemy firmie
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Atrybut
ustalony znak 
(przedmiot, zwierzę 
lub roślina), 
dzięki któremu 
można rozpoznać 
przedstawioną 
postać

Symbol
w obrazie lub rzeźbie 
znak (przedmiot, 
roślina, zwierzę), 
który zastępuje jakąś 
treść lub pojęcie 
(np. gołąb = pokój) 

apraszamy do zabawy w tropicieli! 
Zwierzęta i przedmioty, które pojawiają się 
w dziełach sztuki średniowiecznej, mają często 
ukryte znaczenia. Przeczytaj, co symbolizują, 
i odnajdź je na obrazach oraz rzeźbach znajdujących 

się w Galerii. Dorysuj świętym przedstawionym na Ołtarzu 
Pierwszych Męczenników ich atrybuty.

Jeleń 
Fizjolog mówi, że 
gdy jeleń stwierdzi 
gdzieś obecność 
węża, napełnia 
swój pysk wodą 
i wlewa ją do nory, 
a wyciągnąwszy 
węża na zewnątrz 
oddechem pyska, 
tratuje go racicami 
i zabija. Podobnie 
Pan nasz, Jezus 
Chrystus, widząc 
nieprzyjaciela, 
szatana […]. 
Fizjolog, II–IV w.

jeleń jest symbolem 
chrystusa

Jednorożec 
[…] jednorożec jest tak dziki i zajadły, iż nikt nie 
zdoła go złapać i skrępować żadnymi więzami […]. 
A jednak myśliwi wysyłają tam, gdzie żyją 
jednorożce, niewinną niewiastę, ponieważ zgodnie 
ze swą naturą jednorożec przychodzi prosto do niej 
i pozbywszy się całej swej dzikości, zasypia słodko 
[…] w fałdach jej szaty. Tak to myśliwi go zwodzą. 
Brunetto Latini, Skarbiec wiedzy, XIII w.

jednorożec jest symbolem czystości marii

Łabędzie 
Wielu powiada, iż kiedy łabędź ma 
umrzeć […] poznaje on, że zbliża się 
śmierć. Wówczas zaczyna śpiewać tak 
słodko, że aż dziw bierze, i śpiewając 
kończy życie. 
Brunetto Latini, Skarbiec wiedzy, XIII w. 

łabędzie zapowiadają śmierć chrystusa

Baranek 
„Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata” 
(J 1,29) powiedział o Chrystusie św. Jan Chrzciciel. 
atrybut św. jana chrzciciela

Wół 
był składany w ofierze i jest 
porównywany do Chrystusa, 
który umarł na krzyżu  
(opowiada o tym  Ewangelia)
atrybut św. łukasza ewangelisty

Ruszt
św. Wawrzyniec 
zginął śmiercią 
męczeńską na 
ruszcie
atrybut św. wawrzyńca

Kamienie
św. Szczepan został 
ukamieniowany 
za wiarę
atrybut św. szczepana

Palma 
palma zwycięstwa, 
nagroda zbawionych 
w niebie
atrybut męczenników



pokoloruj średniowieczny świat
Znajdź w Galerii postać stojącego rycerza 
(narysowana powyżej). To św. Rajnold, który  
w młodości walczył w wielu bitwach, a po 
nawróceniu został budowniczym kościołów. 
Artysta, który namalował tego świętego dał mu 
rysy swojej twarzy. Jest to jego autoportret. 

Zapraszamy do stworzenia pamiątkowego 
autoportretu z wyprawy w świat sztuki czasów 
rycerskich! Możesz narysować również swoją 
rodzinę lub przyjaciół, którzy towarzyszyli Ci 
podczas zwiedzania Galerii.

oglądając sceny poliptyku 
legnickiego, znajdź i podpisz budowle

zamek, podzamcze (gdzie mieszkają 
ludzie związani z zamkiem), baszta, mury obronne, 
most, wieża bramna, kościół, warowne miasto, fosa

Średniowieczni artyści, malując sceny z życia Chrystusa, 
umieszczali je na tle znanych sobie krajobrazów. 

Zamiast starożytnej Jerozolimy często malowali warowne 
zamki, zamiast rzymskich  

legionistów – rycerzy w zbrojach.


