Egzamin wstqpny z rysunku na kierunku Architektura
29.06.2015, godz. 9.00
Zadanie 1. Wykonanie rysunku sprawdzajqcego umieJQtnosc postrzegania i odwzorowania danej przestrzeniorazzdolnoscjej przeksztatcania ikomponowania.
Zadanie trwa 150 minut i oceniane jest w skali od 0 do 100 punktow.
Technika wykonania pracy: otowek

Zadanie 1.
Podziel arkusz papieru liniq na 2 potowy.
Na jednej potowie narysuj studium modelu - drewnianego kozta (o wysokosci 72
cm, dtugosci 100 cm i szerokosci 54 cm w miejscu oparcia podpor o podtogej.
Studium powinno pokazywac uj^cie z pozycji osoby siedzqcej na krzesle i stosowne do miejsca zajmowanego na sali. Rysunek powinien uwzgl^dniac swiattocien i fakture^ materialu.

Na drugiej czqsci narysuj stot, ktory powstat z dwoch koztow i potozonego na
nich blatu ze szkta o wymiarach 100 cm x 170 cm x 2 cm. Wyobraz sobie, ze stot
stoi pod jednq ze scian sali, w ktorej sie^ znajdujesz. Przedstaw go w widoku perspektywicznym z pozycji osoby dorostej, stojqcej w dowolnym miejscu sali. Kadr
powinien obejmowac caty stot, fragment posadzki i fragment sciany. Rysunek
wykonaj ze swiattocieniem, oddajqc wizualne cechy materiatow.

Egzamin wstQpny z rysunku na kierunku Architektura
29.06.2015, godz. 15.00
Zadanie 2. Wykonanie rysunku na zadany temat, sprawdzajacego wrazliwosc estetyczna,
kandydata oraz jego predyspozycje do rozwiazywania zadaii projektowych.
Zadanie trwa 150 minut i oceniane jest w skali od 0 do 100 punktow
Technika wykonania pracy: otowek

Zadanie 2.
Na terenie skweru miejskiego (znanego ci z autopsji lub wyobrazonego) zaprojektuj miejsce odpoczynku z siedziskami i innymi elementami matej architektury,
tematycznie poswi^cone ,,czterem zywiotom". W starozytnej kulturze europejskiej byty nimi: woda, powietrze, ziemia i ogieri.
Przedstaw swojq koncepcj^ za pomocg rysunku perspektywicznego, z horyzontem na poziomie oczu osoby stojqcej. Rysunek powinien uwzgle.dniac swiattocieh i faktur^ materiatow. Pozqdane jest narysowanie sylwetek uzytkownikow
przestrzeni. Mozna przedstawic widok w porze nocnej, jezeli w koncepcji znaczqcq rol^ petni sztuczne oswietlenie. Ewentualne szkice pomocnicze umiesc na
gorze kartki.

Egzamin wst^pny z rysunku na kierunek architektura
07.09.2015 r. godz. 9°°
Zadanie 1. Wykonanie rysunku sprawdzaja,cego umiejetnos'c postrzegania i odwzorowania
danej przestrzeni oraz zdolnosc jej przeksztatcania i komponowania.
Zadanie trwa 150 minut i oceniane jest w skali od 0 do 100 punktow.
Technika wykonania pracy: otowek

Zadanie 1.
Podziel arkusz papieru linia. na 2 potowy.
Na jednej potowie narysuj studium modelu - drewnianego kozta (uzywanego na Wydziale
Architektury jako podpora pod blaty). Studium powinno pokazywac uj^cie wtasciwe dla
osoby siedzqcej na krzesle i dla miejsca zajmowanego na sali. Rysunek powinien uwzgle_dniac
swiattocieri i fakture^ materiatu.

Na drugiej cze>ci narysuj widok w perspektywie, przedstawiaj^cy wn^trze pracowni
architektonicznej.

Pomieszczenie ma wysokosc okoto 3 m. W jednej ze scian bocznych

znajdujq si^ dwa okna. We wne.trzu pracowni umiesc dwa, oddzielnie ustawione stoty. Kazdy
z nich utworzony jest z dwoch koztow (takich jak na modelu) i lezqcej na nich ptyty
o wymiarach 100 x 170cm. Inne elementy wyposazenia dobierz stosownie do przeznaczenia
pomieszczenia. Narysuj takze sylwetk^ osoby dorostej, pracujqcej przy jednym ze stotow.
Rysunek wykonaj ze swiattocieniem, z pozycji osoby stojqcej. Kadr powinien obejmowac
fragment sufitu i posadzki pracowni.

Egzamin wst^pny z rysunku na kierunek architektura
07.09.2015 r. godz. 15°°

Zadanie 2. Wykonanie rysunku na zadany temat, sprawdzajqcego wrazliwosc estetyczna.
kandydata orazjego predyspozycje do rozwiqzywania zadari projektowych.
Zadanie trwa 150 minut ioceniane jest wskaliod Odo lOOpunktow.
Technika wykonania pracy: otowek

Zadanie 2.
W wybranym fragmencie miejskiej

przestrzeni publicznej, np. placu, bulwaru

nadrzecznego, pasazu handlowego (znanym Ci z autopsji lub wyobrazonym) zaprojektuj
na powierzchni nie wi^kszej niz 100 m2 atrakcyjne miejsce relaksu osob dorostych
i zabaw dzieci, ktorego myslq przewodniq b^dzie ,,woda w miescie". Elementy matej
architektury powinny petnic rol§ dekoracyjnq i uzytkowa..
Przedstaw swoj^ koncepcj? za pomoca. rysunku perspektywicznego, z horyzontem na
wysokosci dorostej osoby stoja.cej. Rysunek perspektywiczny powinien oddawac charakter
otoczenia oraz uwzgl^dniac swiattocien i faktur^ materiatow. Pozqdane jest narysowanie
sylwetek osob korzystaja,cych z zaproponowanych atrakcji. Ewentualne szkice pomocnicze
umiesc na gorze kartki (przy ustawieniu pionowym) lub po prawej stronie (przy ustawieniu
poziomym).

