
01.07.2013 Politechnika Biaiostocka

godzina 9.00

Egzamin wst^pny z rysunku na kierunek Architektura i Urbanistyka

Wykonanie rysunku sprawdzaj^cego umiejetnosc postrzegania i odwzorowania danej

przestrzeni oraz zdolnosc jej przeksztatcania i komponowania.

Zadanie trwa 150 minut i jest oceniane w skali od 0 do 100 punktow.

ZADANIE 1

Podziel arkusz papieru linia. na dwie potowy.

Na jednej potowie narysuj studium drewnianych tawek zgodnie z

przedstawionym modelem. Uj^cie powinno bye stosowne do zajmowanego miejsca

na sali. Rysunek powinien uwzgledniac swiattocieh i faktur§ materialu.

Na drugiej potowie narysuj widok perspektywiczny przedstawiaj^cy sytuacj§ -

przerwa miedzylekcyjna na korytarzu szkolnym. Na jednej ze scian korytarza

znajduj^ si^ drzwi do sal lekcyjnych. We wnetrzu narysuj tawki (zgodnie z

przedstawionym modelem) i sylwetki uczniow (przynajmniej jedna postac powinna

siedziec na tawce). Zwroc uwag§ na detale oddaj^ce klimat wnetrza. Rysunek

wykonaj ze swiattocieniem z pozycji stoj^cego na korytarzu cztowieka.

Kompozycja rysunkow w uktadzie pionowym lub poziomym, narzedzie - otowek

grafitowy.



01.07.2013 Politechnika Biatostocka

godzina 15.00

Egzamin wst^pny z rysunku na kierunek Architektura i Urbanistyka

Wykonanie rysunku na zadany temat, sprawdzaj^cego wrazliwosc estetyczna,

kandydata oraz jego predyspozycje do rozwiazywania zadari projektowych.

Zadanie trwa 150 minut i jest oceniane w skali od 0 do 100 punktow.

ZADANlE 2

Masz do dyspozycji walec o wymiarach: wysokosc 3 m, srednica 1,5 m.

Wykorzystaj go do zbudowania stupa ogioszeniowego ( przykryj dachem o dowolnej

formie) . Narysuj go na tie naroznika ulic zabudowanych zwarta^, trojkondygnacyjn^

zabudowq o historycznym charakterze. Na rysunku umiesc grupe osob czytaja.cych

ogtoszenia na stupie. Zwroc uwage na ruch uliczny, charakter architektury, zieleh

miejsk^, chodnik, latarnie.

Rysunek wykonaj w perspektywie wraz ze swiattocieniem. Widok

perspektywiczny powinien posiadac horyzont na wysokosci stojqcego na ulicy

przechodnia. Kompozycja rysunku w ukladzie pionowym lub poziomym, narzedzie -

otowek grafitowy.



09.09.2013 Politechnika Biatostocka

godzina 9.00

Egzamin wst$pny z rysunku na kierunek Architektura i Urbanistyka

Wykonanie rysunku sprawdzaj^cego umiej^tnosc postrzegania i odwzorowania danej

przestrzeni oraz zdolnosc jej przeksztatcania i komponowania.

Zadanie trwa 150 minut i jest oceniane w skali od 0 do 100 punktow.

ZADAN1E1

Podziel arkusz papieru linia, na dwie potowy.

Na jednej potowie wykonaj rysunek trzech krzeset zgodnie z ustawionym w sali

modelem. W pierwszej kolejnosci zwroc uwag§ na proporcje krzeset. Rysunek

powinien uwzgl^dniac swiattocieh, a uj§cie bye stosowne do zajmowanego miejsca

na sali (horyzont na wysokosci siedzqcego na krzesie czlowieka).

Na drugiej potowie narysuj z wyobrazni widok perspektywiczny przedstawiaj^cy

fragment wn^trza restauracji. W rogu umiesc stolik ze stoj^cymi wokot niego

krzestami ( wzor krzesta jak na ustawionym w sali modelu) i narysuj minimum jedna,

sylwetk§ osoby siedz^cej i jednq sylwetk^ stojqcej. Zwroc uwag^ na detale oddaj^ce

klimat restauracji. Ujecie rysunku dowolne.

Oba rysunki wykonaj otowkiem grafitowym.



09.09.2013 Politechnika Biatostocka

godzina 15.00

Egzamin wst^pny z rysunku na kierunek Architektura i Urbanistyka

Wykonanie rysunku na zadany temat, sprawdzaj^cego wrazliwosc estetyczn^

kandydata oraz jego predyspozycje do rozwiazywania zadah projektowych.

Zadanie trwa 150 minut i jest oceniane w skali od 0 do 100 punktow.

ZADANIE 2

Masz do dyspozycji osiem prostopadloscianow o proporcjach bokow 0,5 m x 0,5 m x

1,5 m i jedna^ dowolna^ przez Ciebie wybran^, figur§ geometryczna,. Mozesz je

ustawiac w rozny sposob. Wykorzystaj je do zbudowania rzezby o dynamicznej

formie z kamienia, metalu lub szkta. Wyobraz sobie dowolne miejsce w przestrzeni

miejskiej (np. aleja parkowa lub skrzyzowanie ulic w formie ronda). Narysuj w ujeciu

perspektywicznym miejsce, ktore wybrates wraz z wymyslon^ rzezby na pierwszym

planie i w tie z otoczeniem, uwzgledniaja_c przechodniow.

Rysunek wykonaj w perspektywie wraz ze swiattocieniem zwracaj^c uwag^ na

proporcje prostopadtoscianow i material, z ktorego s^ wykonane.

Widok perspektywiczny powinien posiadac horyzont na wysokosci stoj^cego na ziemi

czbwieka.

Czesc arkusza wykorzystaj na szkice koncepcyjne.

Narzedzie - olowek grafitowy.


