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Siedem sztuk wyzwolonych (łac. septem artes liberales) istniało już w starożytności. Było to gruntowne wy-
kształcenie w siedmiu dziedzinach wiedzy. Któregoś wieczoru młody student Marcin Luter siedzi w karczmie, 
ciekawski karczmarz chce się dowiedzieć, o co chodzi z tymi sztukami. Wypełnijcie luki w rozmowie, aby wy-
jaśnić to gospodarzowi. Możecie korzystać z Internetu lub innych źródeł.
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Karczmarz: Witaj Marcinie, bardzo rzadko cię u mnie widuję. Za rzadko! 
Zaglądaj do mnie częściej. 
Marcin: Bądź pozdrowiony, gospodarzu! Dziękuję za zaproszenie, ale na-
uka mnie bardzo absorbuje. Studiuję teraz siedem sztuk wyzwolonych.
Karczmarz: Słyszałem już o tym, trzeba je poznać, aby później móc się 
poświęcić wyższym fakultetom, czyli ______________________, _____

_______________lub ______________________, prawda?
Marcin: Tak! Wiecie, że sztuki te są godne wolnego człowieka, czyli czło-
wieka, który ______________________. Sztuki dzielimy na _________
_____________, czyli „trzy drogi wiedzy” przedmiotów językowych i lo-
giczno-argumentacyjnych. Są to: __________________, retoryka oraz 

_________________. Ich opanowanie jest warunkiem zajmowania się 
wyższą wiedzą. Poza tym istnieją jeszcze „cztery drogi uczoności”, czyli 
dalsze ________________ przedmiotów matematycznych. Do nich zali-
czamy: ________________, _______________________, ___________

_______________________ i _____________________.
Karczmarz: Ależ młody Marcinie, to brzmi jak wielkie wyzwanie! (Szep-

ce sam do siebie: Rad jestem, że ja muszę studiować tylko tutejsze piwa.) Jeżeli chodzi o te sprawy, 
słyszałem kiedyś, jak pewien mądry pan mówił o symbolu tabliczki i rysika. O co mu chodziło?
Marcin: Do każdej ze sztuk wyzwolonych przypisany jest __________________. Ten, o którym 
mówicie, odpowiada sztuce retoryki.
Karczmarz: A co się dzieje po studiach nad siedmioma sztukami wyzwolonymi?
Marcin: Otrzymuje się tytuł ________________, to jest po łacinie, a po naszemu oznacza _______
______________. Potem można się poświęcić wyższym fakultetom. Ja potem zamierzam studiować 
___________________  – tego sobie życzy mój ojciec.
Karczmarz: Czy wtedy będziesz do mnie częściej przychodził?
Marcin: Panie Karczmarzu, zostanę wprawdzie na uniwersytecie w Erfurcie, w końcu ta szacowna 
szkoła istnieje już od ________________ roku, ale nadal zamierzam częściej zaszczycać wizytami 
bibliotekę niż szynk.
Karczmarz: Prawdziwy z was studiosus, drogi panie Marcinie. Zajrzyjcie do mnie jeszcze kiedyś!

2



© www.schulprojekte-reformation.de | PL Wydawnictwo Warto, warto.cme.org.pl | Wydano na zlecenie Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, luteranie.pl 

ARKUSZ 3 | STRONA 2 / 2
3
Obecnie często kierunki studiów są bardzo wyspecjalizowane, tzn. przekazują wiedzę specjalistyczną tylko 
z jednej dziedziny. Kierunki, które mają na celu szerokie wykształcenie ogólne oraz przekazanie podstawowych 
umiejętności (tak jak sztuki wyzwolone) istnieją już tylko na uczelniach amerykańskich (ang. liberal arts). Po-
rozmawiajcie o wadach i zaletach tej zmiany.
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LITERATURA POMOCNA DO PRZYGOTOWANIA 
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