
ZADANIE 1

Rysunek z natury na podstawie przedstawionych elementów kompozycji – brył 
elementarnych lub pochodnych tych brył. 

Szczegółowy temat egzaminu:
-Narysować kompozycję z trzech brył zgodnie z przedstawionym modelem
- Zadana kompozycja ma być odwzorowana za pomocą walorowego rysunku 
perspektywicznego, uwzględniającego: układ brył, ich kolor i kształt
-Ujęcie perspektywiczne winno być stosowne do zajmowanego miejsca na sali 
egzaminacyjnej
-Technika rysowania: ołówek grafitowy na białymkartonie

Elementy kompozycji:
-sześcian biały z wyciętą 1/4 44x44x44; ostrosłup żółty 48x48x70; szescian czerwony 
48x48x48
-sześcian biały 48x48x48; walec niebieski 48x48; ostrosłup żółty 48x48x70

ZADANIE 2
Rysunek z wyobraźni – kompozycja o charakterze architektonicznym. 

Tura I
Szczegółowy temat egzaminacyjny:
- Le Corbusier, twórca modernizmu, twierdził, że "architektura jest grą brył w świetle"
- "Ostre światło letniego słonecznego poranka wdziera się przez otwór w ścianie 
niezmienanej bryły- Bramę do Muzeum Wyobraźni, wydobywając czytelnie grą świateł i 
cieni kształt otworu i jego odbicie w gładkiej, mokrej po porannym deszczu, kamiennej 
posadzce, daremnie usiłując odkryć tajemnicę wnętrza."
-Narysuj z wyobraźni kompozycję o charakterze architektonicznym, którą można nazwać
BRAMA- OTWÓR W ŚCIANIE
-Kształt, wielkość i materiał z którego znak ma być wykonany są dowolne.  Kompozycja 
ma być przedstawiona za pomocą walorowego rysunku perspektywicznego. Charakter 
waloru i ujęcie perspektywiczne dowolne, stosowne do koncepcji kompozycji.  
-Technika rysowania: ołówek grafitowy na białym kartonie. 

Tura II
Szczegółowy temat egzaminacyjny:
- Le Corbusier, twórca modernizmu, twierdził, że "architektura jest grą brył w świetle"
- "Niewidoczna latarnia oświetla kompozycję złożoną z kilku prostych geometrycznych 
elementów, tworzących rytm, akcentujących pęknięcie w ścianie- szparę, która może 
być wejściem do niewidocznego Ogrodu Światła, rzucając ich cienie na kamienną 
posadzkę i ścianę skrywającą Ogród.
-Narysuj z wyobraźni kompozycję o charakterze architektonicznym, którą można nazwać
AKCENT- ZNAK W PRZESTRZENI



-Kształt, wielkość i materiał z którego znak ma być wykonany są dowolne.  Kompozycja 
ma być przedstawiona za pomocą walorowego rysunku perspektywicznego. Charakter 
waloru i ujęcie perspektywiczne dowolne, stosowne do koncepcji kompozycji.  
-Technika rysowania: ołówek grafitowy na białym kartonie. 


