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Zdalne konsultacje z rysunku i malarstwa oraz kompozycji, 

dla kandydatów do Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Łodzi 

na rok szkolny 2020/2021 

 

 

PORADNIK DLA KANDYDATÓW 
 

Prosimy o przygotowanie prac do zdalnych konsultacji, 

które będą prowadzone przez szkołę 

oraz o zapoznanie się z podanymi informacjami. 

 

Docelowy format realizacji prac z rysunku i malarstwa i kompozycji, 

wymagany podczas egzaminu wstępnego, jest formatem -  A3. 

 

Ze względu na zakaz wychodzenia z domu 

Prosimy o korzystanie tylko z materiałów i narzędzi,  

które posiadacie w domu. 

 

 

Egzamin praktyczny - sugestie 
Do rysowania lub malowania martwej natury - proszę ustawić przedmioty, które będą czytelne  

i proste w swoim kształcie. 

przykłady:  

-  szkło (butelka, jasna lub ciemna, kształty do ćwiczeń powinny być zróżnicowane ). 

-  metal (łyżka wazowa, tarka, czajnik, patelnia, itp.). 

-  tkanina: jasna i ciemna ( bez wzorów, gładka i inna na płaszczyźnie poziomej i pionowej). 

-  owoce lub warzywa (różne w kształtach i kolorach). 

 

1. Egzamin wstępny z rysunku - sugestie 
Rysunek martwej natury – czas realizacji 90 minut   
Na egzaminie wstępnym wymagany jest rysunek martwej natury, wykonany na kartonie 

formatu A3, technika – ołówek. 

 

Temat egzaminu wstępnego z rysunku -  dotyczy następujących wymagań: 

Na kartonie formatu A3, narysuj ustawioną martwą naturę, zwróć uwagę na: 

1.  zagospodarowanie kartonu (kompozycję), 

2.  odwzorowanie poprawnych proporcji ustawionych przedmiotów, 

3. zróżnicowanie kreski i dostosowanie jej do charakterystyki elementów martwej natury, typu: 

    szkło, metal, tkanina, owoce, warzywa, plastik, drewno, 
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4. dobranie odpowiedniej miękkości ołówków w przedziale: 2H – 8B 

5. relacje w kontrastach walorowych i fakturalnych, 

6. układ światła i cienia, który jest istotny w ukazaniu planów i przestrzeni ustawionej 

    martwej natury. 

 

Zadania pomocnicze, które ułatwią wam przygotowanie prac 

z rysunku - do korekty, w ramach zdalnych – konsultacji 
 

Wyjaśnienia dotyczące wymagań egzaminacyjnych z rysunku i malarstwa  

 

1. Zagospodarowanie kartonu – kompozycja: 

-  oznacza, umiejscowienie wszystkich ustawionych przedmiotów martwej natury na  

    płaszczyźnie kartonu formatu A3, 

-  ważne, jest żeby ustalić, czy kompozycja martwej natury ma być wykonana na  

    płaszczyźnie kartonu ułożonego poziomo, czy pionowo? 

-   podjęcie takiej decyzji wymaga analizy rozstawienia elementów martwej natury,  

    ustalenia czy przedmioty są ułożone (rozrzucone), bardziej poziomo,  

    czy są bardziej zgrupowane i narzucają pionowy układ kompozycji, 

-   wskazane jest unikanie, ustawienia jednego z przedmiotów martwej natury w  

    centrum kartonu, bo, to nie da wrażenia kontrastu w kompozycji.  

 

2.  Odwzorowanie poprawnych proporcji ustawionych przedmiotów: 

-  dotyczy przeniesienia (odwzorowania ), rozrysowania kształtów ustawionych przedmiotów,  

    dbając o ich poprawne proporcje, 

-  ważne jest żeby rozrysowywać każdy przedmiot na zasadzie: od ogółu do szczegółu. 

-  powinno się zadbać o konstrukcję (budowę), każdego z przedmiotów, 

-  istotne jest też porównywanie ich zależności: wysokości, szerokości, głębokości, 

-  podpowiedzią i ułatwieniem będzie wpisywanie poszczególnych przedmiotów w prostą 

   figurę geometryczną, co pozwoli narysować poprawny kształt przedmiotu. 

     

 

Przed rozrysowaniem całej martwej i natury, prosimy wykonać ćwiczenia pomocnicze, 

które mogą ułatwić i zrozumieć - zasady dotyczące odwzorowania proporcji. 

 

Ćwiczenia: 

szkło (butelki, naczynia szklane, wysokie i niskie, białe i kolorowe, niektóre z naklejkami). 

 

pierwsze zadanie – narysować kształt prostych butelek, które muszą być symetryczne, 

(lewa i prawa strona musi była taka sama). 

 

Proszę zachować następującą kolejność rysowania (tylko konturem). 

Etapy rysowania: 

Kształt butelki, która jest bryłą – przekształcamy w figurę, a jest nią prostokąt. 
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1. Rysujemy podstawę - jako linię poziomą, a następnie zaznaczamy punkt, który będzie  

    linią pionową (środkiem butelki ), jej osią symetrii – idącą do góry i to będzie wysokość  

    butelki. 

    - wysokość i szerokość można w każdej chwili korygować, obserwując jej prawidłowy kształt. 

    - gumka w pogotowiu.  

 

2. Następnie – od osi symetrii, od podstawy zaznaczany, jej grubość (szerokość ),  

 

3. Tworzymy kształt prostokąta, który powinien mieć dobrze odwzorowane proporcje:    

    szerokości i wysokości zgodnie z jej budową. 

 

 

Przykład: 

 

 



Zespół Państwowych Szkół Plastycznych im. T. Makowskiego w Łodzi 

 

 

4 

 

 
 

 

Narysowany prostokąt powinien ukazywać poprawną zależność, między: wysokością, 

a szerokością (grubością ) – wszystkie działania wykonujemy od środka osi symetrii,  

Obserwujemy przez kilka minut rysowaną butelkę, a później przenosimy wzrok na nasz 

rysunek i wtedy możemy zauważyć, czy nie popełniliśmy jakiegoś błędu w proporcji. 

 

Jest to sprawdzona metoda, ale żeby dojść do wprawy, powinno wykonać się kilka ćwiczeń. 

Można wykonać szkice innych przedmiotów różniących się swoim kształtem. 

 

Proszę wykonać inne ćwiczenia pomocnicze, które pozwolą na poznanie, 

jak wygląda elipsa - rysowanie okręgów i elips.  

Proszę wykonać na pustych kartkach w celu wyćwiczenia takiej umiejętności przy rysowaniu  

np. talerzyków, wieczek, elipsy pojawiającej się w denku butelki lub kubeczku. 

To może być przydatne w rysunku martwej natury oraz przy rozrysowania martwej natury 

na egzaminie wstępnym z malarstwa. 
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3.  Zróżnicowanie kreski i dostosowanie jej do charakterystyki elementów martwej natury,     

     typu: szkło, metal, tkanina, owoce, warzywa, plastik, drewno. 

 

-  jest to poszukiwanie odpowiedniej kreski, jej miękkości, grubości, natężenia walorowego   

   w celu uzyskania trafnej charakterystyki przedmiotu. 

-  rodzaj faktury, trzeba tak dobrać żeby tkanina – nie wyglądała, jak z metalu,  

    a szkło – nie przypominało drewna,  

-  sugerujemy wykonać kilka ćwiczeń, prób łączenia, nakładania na siebie różnych rodzajów  

    kresek, w celu sprawdzenia, jakie są efekty tych działań. 

  

4.  Dobranie odpowiedniej miękkości ołówków w przedziale: 2H – 8B 

 

 -  miękkość odpowiednio wybranych ołówków pozwala na precyzyjne uzyskanie charakteru 

     każdego z ustawionych przedmiotów. 

-  czy do rysowania szkła, należy wybrać ołówek 2H, czy ołówek 2B, jakie wywołują one 

    rodzaje kresek – co się dzieje z tworzoną fakturą, jaką posiada ona dynamikę? 

-   wnioski należy wyciągnąć samemu i dokonać wyboru. 

 

5.  Relacje w kontrastach walorowych i fakturalnych 

 

-   ustawiona martwa natura ma kilka kolorów i możemy policzyć ich ilość, 

-   każdy z widzianych kolorów, jeżeli chodzi o rysunek, powinien być zamieniony na swój  

    walor oraz inny rodzaj faktury. 

-   przykładowo: 5 kolorów, to 5 walorów. 

-   pilnując tej relacji, uzyska się bogatą skalę walorową, warunkiem jest konsekwentne   

    pilnowanie tej zależności. 

    

6.  Układ światła i cienia, który ma duże znaczenie w ukazaniu planów, przestrzeni  

     martwej natury. 

 

Podpowiedź  

Przed rozpoczęciem realizacji prac z rysunku lub malarstwa, proszę uwzględnić następujące 

informacje: 

-  ustawioną martwą naturę (wg. wyżej podanych założeń), dokładnie obejrzeć, patrząc na nią   

   przez kilka minut (czynność tą powtarzać kilkukrotnie), 

-  mrużąc lekko oczy, możemy zauważyć, jaki jest układ światła, które przedmioty są w cieniu, 

   a które są w świetle, 

-  w tym celu, można wcześniej wykonać szkic, w którym zaznaczymy: ołówkiem, tuszem,  

   strefy cienia i światła – oraz ustawione w nich przedmioty. 
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Jest to ćwiczenie na wnikliwą obserwację i rejestrację i zawiera: 

 

-  różnicowania, poszukiwania kontrastów, faktury, plamy walorowej, czytelności 

   ustawionych przedmiotów, ich kształtów - proporcji, 

-  światło, daje nam informację o bogactwie kompozycji, ukazuje piękno zjawiska,  

   wprowadza nas w nowy klimat i dostarcza artystycznych doznań. 

 

2. Egzamin wstępny z malarstwa – sugestie 
    czas realizacji 90 minut   
 

Temat egzaminu wstępnego z malarstwa -  dotyczy następujących wymagań: 

Na kartonie formatu A3, namaluj ustawioną martwą naturę, zwróć uwagę na: 

1.  zagospodarowanie kartonu (kompozycję), 

2.  odwzorowanie poprawnych proporcji ustawionych przedmiotów, 

     szkło, metal, tkanina, owoce, warzywa, plastik, drewno, 

3.  obserwacja: wpływ światła, jego przebieg w planach – przestrzeni martwej natury, 

4.  analiza koloru w świetle i cieniu, 

5.  znajomość techniki i technologii farb wodnych, 

6.  interpretacja: dostosowanie środków wyrazu artystycznego: plama, faktura, lawunek, faktura, 

    sylweta – do własnej kompozycji malowanej martwej natury. 

 

Zadania pomocnicze, które ułatwią wam przygotowanie prac 

z malarstwa do korekty, w ramach zdalnych – konsultacji 
 

Wyjaśnienia dotyczące wymagań egzaminacyjnych z malarstwa  

Podobnie, jak na egzaminie wstępnym z rysunku, 

na egzaminie wstępnym z malarstwa należy zwrócić uwagę na: 

 

1.  zagospodarowanie kartonu (kompozycję), 

2.  odwzorowanie poprawnych proporcji ustawionych przedmiotów, typu: 

     szkło, metal, tkanina, owoce, warzywa, plastik, drewno, 

oraz na: 

3.  Obserwację: wpływ światła, jego przebieg w planach – przestrzeni martwej natury: 

     -  proszę przyjrzeć się jak układa się światło w całości martwej natury, 

     -  gdzie jest granica między światłem i cieniem, 

     -  proszę starać się zauważyć, jakie elementy martwej natury znajdują się świetle i cieniu. 

 

4.  Analiza koloru w świetle i w cieniu, 

     -  jakie kolory występują w świetle, a jakie w cieniu, kiedy obserwujemy ustawioną martwą  

        naturę i analizujemy te relacje – jako zjawisko,  

     -  w tym celu, proszę wykonać ćwiczenia obserwacyjne, które dadzą podpowiedź, 

     -  proszę sprawdzić, czy kolory ciepłe mogą być w świetle, czy w cieniu. 
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5.  Znajomość techniki i technologii farb wodnych, 

    -  jakie możliwości posiadają farby wodne, 

    -  czy technologia farb akwarelowych jest  inna od technologii farb kryjących: tempery,  

       plakatówki, farby akrylowe, 

    -  znajomość ich właściwości pozwoli na wykonanie interesującej kompozycji martwej natury, 

 

6.  Interpretacja: dostosowanie środków wyrazu artystycznego: plama, faktura,  

      lawunek, faktura, sylweta – do potrzeb kompozycji malowanej martwej natury. 

    -  wiąże się to ze znajomością właściwości farb wodnych, w celu dobrania wymienionych 

       środków wyrazy artystycznego do charakterystyki: szkła, metalu, tkaniny itp. 

    -  proszę wykonać ćwiczenia pomocnicze: ustawić pojedyncze przedmioty i spróbować  

       je namalować w zestawach, np. butelka jasna + jabłko, butelka ciemna + papryka,  

       butelka jasna + banan, itp. 

    -  jeżeli wasze umiejętności manualne będą już widoczne, proszę przystąpić do malowania 

       bardziej rozbudowanych zestawów – elementów martwej natury. 

 

Proszę jeszcze wykonać następujące -  działania pomocnicze. 

Ćwiczenie na palecie   

W poszukiwanie kolorów:  z 3 kolorów podstawowych + biel, oraz o przykładowym zestawie 

kolorów na palecie: 

-  budowanie tonacji: ciepłych i zimnych, 

-  jakie to są kolory: ciepłe i zimne i jak je uzyskać na palecie, 

-  jak łamać kolory ( łączyć farbę ), w celu uzyskania ciekawych układów barw. 

 

Należy pamiętać, że w przypadku wykorzystywania do malowania, farb wodnych: 

-  akwarelowych, inne będą ich właściwości, siła krycia i transparentność, 

-  tempery, plakatówki, farby akrylowe, będą miały inne właściwości i siłę krycia. 

 

Jak to wygląda w praktyce? 

Proszę samemu sprawdzić na białych kartonach, jak wyglądają właściwości farb wodnych. 

Wybrać dla siebie najbardziej korzystną technikę i metodą prób i błędów wykonać kilka 

ćwiczeń – malując np. szkło, metal, tkaninę. 

-  należy też pamiętać o zróżnicowaniu szerokości pędzli oraz, że do farb wodnych używamy 

   tylko pędzli miękkich, 

 

Podsumowanie 

Rysunek martwej natury – powinien zawierać: jak najbogatszą skalę walorową, fakturę, 

wynikającą z rodzaju zastosowanej kreski, jej grubości i miękkości, poprawne proporcje oraz 

interpretację, która ukaże indywidualne podejście do tematu. 

 

Malowana martwa natura – powinna być propozycją pomysłów na inne kolory, oprócz tych, które 

wszyscy widzą, jest wtedy niepowtarzalna i oryginalna. 
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Egzamin wstępny z kompozycji przestrzennej 

 
Założeniem tej części egzaminu wstępnego  jest uzyskanie informacji od kandydata,  

o jego wyobraźni, pomysłowości – na podany temat egzaminu. 

 

 

Ćwiczenia pomocnicze: 

Proszę wykonać z białego kartonu ćwiczenia, które będą odpowiedzią na podane tematy: 

-  ulubione zwierzę 

-  coś, co fruwa  i lata 

-  pojazd 

 

Prace muszą być wykonane, tylko i wyłącznie z białego papieru, bez dodawania innych kolorów, 

bez dorysowywania elementów graficznych. 

Na egzaminie wstępnym obowiązuje – format A3, ale ćwiczenia pomocnicze możecie wykonać 

na dowolnych białych kartonach. 

 

Kompozycja musi być wykonana za pomocą: cięcia, naginania, klejenia, łamania papieru, przy 

użyciu: nożyczek, kleju, taśmy przezroczystej. 

Warto się zastanowić? 

Jak będzie wyglądał mój pomysł, jak podany temat kompozycji wyrażę formą przestrzenną? 

Jakich w tym celu użyję form plastycznych, zgodnie z podanymi zasadami? 

Czy kompozycja będzie interesująca z każdej strony? 

 

W tym celu można wcześniej wykonać – szkice, które będą poszukiwaniem,  

jak najlepszego projektu kompozycji przestrzennej. 

 

Proszę o zbadanie możliwości technicznych: klejenia, cięcia, itp. 

Estetyka wykonania kompozycji, ma również znaczenie w ocenie pracy. 

 

 

 

 

opracował 

mgr Paweł Nowakowski 
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CELE KONSULTACJI: 

1. Pogłębienie zainteresowań uczniów. 

2. Inspirowanie uczniów do aktywności twórczej.  

3. Rozwijanie wyobraźni i wrażliwości plastycznej, poprzez aktywność plastyczną. 

4. Wskazywanie podstawowych wartości plastycznych i artystycznych. 

5. Doskonalenie umiejętności posługiwania się podstawowymi technikami rysunkowymi  

i malarskimi. 

6. Doskonalenie umiejętności komponowania na określonej płaszczyźnie, stosowania właściwej 

konstrukcji, ustalania poprawnych proporcji, budowania różnic walorowych i fakturalne  

w rysunku, stosowania różnic kolorystycznych i fakturalnych w malarstwie.  

7. Przedstawienie kryteriów oceny prac.  

8. Prowadzenie korekt, proponowanie rozwiązań, inspirowanie do dalszej pracy nad rozwojem 

umiejętności, możliwości manualnych i warsztatowych. 

9. Informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych oraz czynionych postępach. 

10. Ocena umiejętności, możliwości i predyspozycji kandydata. 

 

 


