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Renesansowy szlak Leonarda da Vinci – klucz 

Informacja: Pamiętnik Leonarda da Vinci został stworzony przez Zespół Edukacji Esri 

na podstawie źródeł historycznych oraz dostępnych danych. Należy kierować się 

dokładnie wskazówkami zawartymi w pamiętniku w celu odkrywania 

poszczególnych miejsc. Pamiętnik podaje lokalizację oraz adresy, które należy 

wpisać w wyszukiwarkę adresu lub miejsca. 

1. – 

 

2. Leonardo da Vinci urodził się jako syn wysoko postawionego notariusza ze 

zwykłą dziewczyną ze wsi. W tamtych czasach było to gorszące, co czyniło 

Leonarda da Vinci osobą gorszego pochodzenia. Dzieci będące owocem 

mezaliansu nie mogły uczęszczać do szkół, ani podjąć w przyszłości nauk na 

uniwersytecie. Dowodem na to był fakt, iż Leonardo był leworęczny. W 

tamtych czasach leworęczne dzieci uczęszczające do szkoły zmuszane były 

do pisania prawą ręką. Leonardo nie uczęszczał do szkoły, dlatego nigdy nie  

oduczono go pisania lewą ręką.  

 

 

3. Leonardo podjął nauki malarskie u znanego malarza i rzeźbiarza Andrei 

Verocchia. Nie mógł podjąć nauki na uniwersytecie  z racji, iż był dzieckiem 

chłopki oraz wysoko postawionego notariusza. 

 

4. Nauki u Verocchia Leonardo pobierał w parafii kościoła św. Ambrożego. 

Książę Mediolanu, u którego podjął pracę w dorosłym życiu, nazywał się 

Ludwik Sforza.  

 

 

5. Fresk namalowany w Mediolanie zatytułowano „Ostatnia Wieczerza”. Po 

powrocie do Florencji Leonardo da Vinci współpracował z Michałem Aniołem 

przy tworzeniu fresków w Pałacu Vecchio. Spór między nimi dotyczył ideologii 

artystycznej – Leonardo da Vinci uznawał za najlepszą formę artystyczną 

malarstwo, zaś Michał Anioł – rzeźbę.  

 

6. Leonardo da Vinci sporządzał swoje notatki w piśmie lustrzanym. 

 

7. Resztę swojego życia spędził w Francji, w miejscowości Amboise.  Zmarł w 
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wieku 67 lat. 

 

8. Tabela poniżej: 

 

Dzieło 
Rok 

stworzenia 
Muzeum Państwo 

Madonna wśród skał 

(obraz został sporządzony 

pod okiem Leonarda) 

1483-1490 National Gallery (Londyn) 
Wielka 

Brytania 

Madonna w grocie 1483-1490 Luwr (Paryż) Francja 

Jak Chrzciciel 1513-1516 Luwr (Paryż) Francja 

Mona Lisa 1503-1506 Luwr (Paryż) Francja 

Św. Anna Samotrzeć 1504-1506 Luwr (Paryż) Francja 

Dama z gronostajem 

(Dama z łasiczką) 
1489-1490 

Muzeum Książąt 

Czartoryskich (Kraków) 
Polska 

Człowiek Witruwiański 1490 
Gallerie 

dell'Accademia (Wenecja) 
Włochy 

 

 

 

 

 

  


