
Tematyka plastyka tydzień od 04.05. do 08.05. 

Witam Was serdecznie.  

 Przedstawiam kolejne treści z plastyki oraz zadanie do wykonania. Niestety 

nadal musimy pracować w swoich domach. Życzę Wam wszystkim wytrwałości i dużo 

zdrowia. Pozdrawiam Was serdecznie. 

 

Klasa VII 08.05. 

Temat: Faktura w rzeźbie i malarstwie, perspektywa, głębia. 

Zagadnienia do lekcji: 

 elementy formy dzieła sztuki: technika wykonania i materiał, faktura, głebia 

 porównanie poszczególnych środków wyrazu na wybranych przykładach 

 

 

Proszę zapoznaj się z przygotowanymi treściami 

Jednym z elementów kompozycji plastycznej jest faktura. Określa się nią rodzaj 

powierzchni przedmiotów przedstawionych w dziele, jak również strukturę całego 

obrazu lub rzeźby. Faktura wiąże się z materiałem plastycznym użytym podczas pracy, 

np. w rysunku ołówkiem, który buduje różnorodne linie, otrzymamy rodzaj faktury 

powierzchniowej. W obrazie malarskim z kolei istotny czynnik stanowić będzie sposób 

pokrycia płaszczyzny. Jeżeli farba nałożona jest cienko, mówi się o gładkim rodzaju 

faktury. W przypadku malowania niektórych części obrazu niewielką ilością farby,                         

a pozostałych warstwami grubszymi, mamy do czynienia z fakturą zróżnicowaną.  

Rzeźba jest dziedziną sztuki, w której uzyskać można różnorodne odmiany faktury, 

związane z rodzajem materiału oraz jego obróbką. Inaczej wyglądają powierzchnie 

rzeźb uformowanych z gipsu, inaczej wykutych w kamieniu, wyciętych z drewna czy 

skonstruowanych z różnych materiałów (tzw. formy przestrzenne). 

 



 

 

 

 

Perspektywa jest sposobem przedstawiania przestrzeni na płaszczyźnie obrazu. 

Inaczej mówiąc, to co oglądamy w trzech wymiarach, musi być pokazane za pomocą 

dwóch wymiarów. Perspektywa pomaga więc oddać głębię w kompozycji. Daje ona 

złudzenie postrzegania przestrzeni, którą widzimy w rzeczywistości. 

 



    

 

 

 

Głębia kojarzy nam się z przestrzenią, którą określają trzy wymiary: wysokość, 

szerokość, głębokość. Jednym ze sposobów na „zgubienie” płaskości obrazu może być 

zastosowanie wybranego rodzaju perspektywy lub odpowiednie zaznaczenie rozłożenia 

światła i cienia. Ukazanie głębi jest możliwe także przy zastosowaniu mocniejszego 

kontrastu na planie pierwszym, a słabszego- na dalszych. Większą iluzję głębi daje 

perspektywa kulisowa. Przedmioty znajdujące się w niej na planie pierwszym są 

pokazane w całości i częściowo zasłaniają one obiekty bardziej oddalone. Inny sposób 

uzyskania głębi: wyraźniejszy kształt mają elementy znajdujące się bliżej widza, a 

szczegóły tych bardziej oddalonych są zatarte. Kolejna metoda to stworzenie wrażenia 

głębi dzięki odpowiedniemu zestawieniu kolorów na obrazie. W tym przypadku barwy 

ciepłe „zostają” z przodu, z zimne- „cofają się”. 



 

  

schemat głębi w malarstwie (barwy ciepłe- barwy zimne) 

 

Zadanie do wykonania- zdjęcie pracy odeślij do nauczyciela (do 
15.05.) 

 



Przykłady faktury wyrazistej, gładkiej, śliskiej, błyszczącej, lustrzanej, 

odbijającej otoczenie, szorstkiej, chropowatej,nierównej. 

 

 

 



 


