
I KLASA TECHNIKUM ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU /G 

PODSTAWY PROJEKTOWANIA 

 

13.03.2020 

ZAKRES MATERIAŁU: 

1.Ogrody renesansowe– charakterystyka według punktów znajdujących się pod tematem 

lekcji. Podręcznik . 

 

19.03.2020 

ZAKRES MATERIAŁU: 

Bardzo proszę o przepisanie tematu do zeszytu oraz opracowanych pod nim punktów.  

Temat: Ogrody barokowe– charakterystyka  

1. Barok - charakterystyka 
• Epoka baroku: koniec XVI do połowy XVIII wieku 
• Okres wielkich monarchii europejskich 
• Na ich potrzeby artyści tworzyli dzieła monumentalne, bogate, efektowne 
o dużej sile ekspresji 
• Francuski ogród barokowy powstały w połowie XVII w. stanowi odrębny 
etap historii ogrodów. Dzięki talentowi kilku pokoleń francuskich 
ogrodników wypracowano cały arsenał środków służących kształtowaniu 
bardzo bogatego programu ogrodu barokowego 
• Istnieje jedna cecha, która odróżnia ogród barokowy od ogrodu 
renesansowego - jest nią oś biegnąca od wjazdu przez centralny budynek 
pałacowy w nieskończoność i otwierająca perspektywę ogrodu aż po 
horyzont. Dzięki temu nawet ogrody o realnie niewielkiej skali tworzą 
zupełnie odmienną od renesansowej atmosferę rozmachu. Ten rozmach jest 
drugą cechą typową dla ogrodu barokowego, stanowiącego wyraz 
oświeconego absolutyzmu 
• Geometryczny ogród barokowy komponowany był w ścisłym powiązaniu z 
budowlą mieszkalną. Był również najdoskonalszą formą ogrodu, która powstała 
w wyniku długotrwałego procesu rozwoju rezydencji podmiejskiej i wiejskiej. 
Wnętrza ogrodu były otwarte i zamknięte, architektura i roślinność 
uporządkowane według wspólnych wzajemnie się przenikają 

2.Cechy francuskiego ogrodu barokowego 
• Ogród charakteryzował się bogactwem najróżniejszych form małej 
• architektury i roślinności. 
• Wszystkie te elementy zlokalizowane były na głównych osiach kompozycyjnych. 
• Pałac poprzedzała droga dojazdowa i dziedziniec, najczęściej dwudzielny. 
• Pierwszy był dziedziniec wstępny, a za nim honorowy, okolony bocznymi skrzydłami 
pałacu. 
• Za pałacem znajdował się salon ogrodowy, który stanowił najbardziej 
reprezentacyjną część ogrodu, ozdobioną parterami. 
• Ściany salonu stanowiły boskiety obwiedzione strzyżonymi szpalerami 
• W boskietach poprzecinanych alejami znajdowały się sale ogrodowe, gabinety, 
labirynty, a w dalszej części ogrodu zwierzyniec i oranżeria. 
• Oś główną założenia akcentował kanał wodny lub aleja, łącząc ogród z krajobrazem 



• Ogrody były bogate w formy architektoniczne i roślinne, których część pochodziła z 
ogrodów renesansowych, ale w ogrodzie renesansowym otrzymywała bogatszy 
wystrój, inną lokalizację i znaczenie. 
• Ogród był niejako uzupełnieniem wnętrz pałacu. Sala ogrodowa i gabinet, które 
pełniły tę samą funkcję w ogrodzie co w pałacu, ozdobione były parterem 
ogrodowym, fontanną, rzeźbą, wgłębnikiem. Wgłębnik ozdabiano rzeźbami, 
basenami wodnymi, strzyżonymi szpalerami czy trejażami. 

3.Rośliny w ogrodach barokowych 
• Rodzime gatunki roślin uzupełniano introdukowanymi 
(wprowadzanymi), które łatwo dawały się formować w skomplikowane 
bryły. 
• Wysokie szpalery – drzewa nadające się do cięcia: grab, lipa, wiąz, buk, 
klon. 
• Szpalery ażurowe – lipa, wiąz. 
• Szpalery niskie – cis, bukszpan, jałowiec. 
• W boskietach sadzono: lipy, buki, dęby, jesiony. 
• Aleje – lipy, wiązy, kasztanowce. 
• Partery ogrodowe ozdabiano strzyżonymi formami z cisa i bukszpanu, 
sadzono kwiaty sezonowe: aksamitka, lewkonia, nagietek, lwia paszcza, 
rącznik, kwiaty trwałe: chaber, ciemiernik, dzwonek, fiołek, heliotrop, 
irys, pelargonia, peonia, cenione były rośliny cebulowe: tulipan w wielu 
odmianach, narcyz, krokus, szafirek, śniadek, korona cesarska, z 

4. Elementy przestrzenne ogrodu barokowego 
 
• Partery ogrodowe 
• Szpalery 
• Aleje 
• Wgłębnik 
• Boskiety 
• Sale ogrodowe 
• Gabinety 
• Labirynty 
• Rzeźba ogrodowa 
• Kanały ogrodowe 
• Baseny i fontanny 
• Budowle ogrodowe (mury tarasowe, groty, trejaże, bindaż, 
belweder, pomarańczarnie) 

Punkt 4 praca domowa na ocenę. 

Samodzielna praca z podręcznikiem, encyklopedią ,strony www.  

 

27.03.2020 

ZAKRES MATERIAŁU: 

Bardzo proszę o zapoznanie się z dzisiejszym tematem i wykonaniem zadanej pracy .  

Temat: Ogrody barokowe– charakterystyka c.d 

1.PARTER OGRODOWY 

a) przykłady parteru ogrodowego 



 

 

 



2. ZADANIE 

Wykonaj rysunek odręczny PARTERU OGRODOWEGO( rzut z góry) w formacie A3 bloku 

rysunkowego techniką kolorową  -  dowolną( kredkami, farbą akwarelową pastelami itd.) 

Praca ma zwierać wymyślony przez siebie wzór parteru ogrodowego. 

Proszę zainspirować się zdjęciami parterów ogrodowych na stronach www. 

Proszę pamiętać że parter ogrodowy zbudowany jest z figur geometrycznych.  

 

 

Po wykonaniu zadania zrób zdjęcie telefonem swojej pracy lub scan  i wyślij na adres  

j.wozniak@ceogr.edu.pl 

Prace należy wysłać do 07.04.2020. 

 

Informacja dla uczniów: 

Proszę o informację kto z państwa nie może w takiej formie przesłać zadania – pracy. 

Prace należy zachować i przynieść ze sobą na pierwsze nasze zajęcia w celu 

zaprezentowania i omówienia . 

 

 

a) Przykładowa praca 

 

 

 



03.04.2020 

ZAKRES MATERIAŁU: 

Bardzo proszę o przepisanie tematu do zeszytu oraz opracowanych pod nim punktów.  

Proszę korzystać z naszego podręcznika niebieskiego lub jego starszej wersji. 

 

Temat: Ogrody Dalekiego Wschodu– charakterystyka  - cz.I 

 

1.OGRODY CHIŃSKIE 

a) kultura i sztuka dalekowschodnia 

• Taoizm – wierzenia ludowe 
• Buddyzm - dzięki samotnej medytacji i kontemplacji natury można 
dostąpić oświecenia - nirwany 
• Konfucjanizm – cnoty miłości bliźniego, dobroci, sprawiedliwości i 
wierności 
• Feng Shui („woda i wiatr”) - przepływ energii qi przez pasywne Yin i 
aktywne Yang – warunek idealnej harmonii we wszechświecie 
• Yin i Yang – woda i skał 

b) Elementy ogrodów chińskich 

• Skały 

• Woda 

• Drogi 

• Budowle ogrodowe (pawilony, altany, galerie, 
mury i przejścia, bramy, mosty, balustrady, 

• Rzeźba 

• Rośliny 

Proszę opisać jaki symbol miała np.: skały w ogrodzie chińskim, w jakim celu zostały 

tam wkomponowane, o czym informowały swoją obecnością. 

Punkt    b) Elementy ogrodów chińskich praca domowa na ocenę 

Samodzielna praca z podręcznikiem, encyklopedią ,strony www.  

 

Praca /szkic/rysunek           Praca na okres Świąteczny          do odstresowania 

Praca do wykonania w formacie A4 techniką czarno- białą ( ołówkiem)  

Symbol Yin i Yang w dowolnej grafice zachowując jego kształt – bez trupich 

czaszek, symbolów niedozwolonych, prawnie zabronionych. Wszystko w tonacji 

miłości do świata , roślin, zwierząt i ludzi. 

Po wykonaniu zadania zrób zdjęcie telefonem swojej pracy lub scan  i wyślij na adres  

j.wozniak@ceogr.edu.pl 

mailto:j.wozniak@ceogr.edu.pl


16.04.2020 

ZAKRES MATERIAŁU: 

Bardzo proszę o przepisanie tematu do zeszytu oraz opracowanie pod nim zadanych 

punktów.  

Proszę korzystać z naszego podręcznika. 

Podstawy projektowania cz 1 – niebieski podręcznik 

Podstawy projektowania cz II – starsza wersja 

 

Temat: Ogrody Dalekiego Wschodu– charakterystyka  - cz. II 

 

1.Ogród koreański 

2.Ogród japoński 

 

Proszę opisać ogrody zgodnie z treścią podręcznika i pamiętać o podziale ogrodów . 

Podziały zaznaczone są w podręczniku tłustym drukiem. 

Wypisujemy najważniejsze informacje. 

Proszę nie przepisywać podręcznika. 

3. PRACA/ rysunek. 

Proszę wykonać szkic odręczny czarno biały (ołówek) lub kolorowy ( kredki )  

Praca do wykonania w formacie A4 

OGRODU ZEN – suchego ogrodu. 

Proszę o zapoznanie się z elementami tego ogrodu. 

Opisać znaczenie każdego elementu w tym ogrodzie na odwrocie pracy. 

Po wykonaniu zadania zrób zdjęcie telefonem swojej pracy lub scan  i wyślij na adres  

j.wozniak@ceogr.edu.pl 

Prace należy wysłać do 24.04.2020 

Informacja dla uczniów: 

Proszę o informację kto z państwa nie może w takiej formie przesłać zadania – pracy. 

Prace należy zachować i przynieść ze sobą na pierwsze nasze zajęcia w celu 

zaprezentowania i omówienia  

 

mailto:j.wozniak@ceogr.edu.pl


24.04.2020 

ZAKRES MATERIAŁU: 

Bardzo proszę o przepisanie tematu do zeszytu oraz opracowanie pod nim zadanych 

punktów.  

Proszę korzystać z naszego podręcznika. 

Podstawy projektowania cz 1 – niebieski podręcznik 

Podstawy projektowania cz II – starsza wersja 

 

Temat: Ogrody Dalekiego Wschodu– charakterystyka  - cz. III 

 

1.Scharakteryzuj ogrody: 

a) ogrody przy świątyniach 

b) ogrody przy letnich rezydencjach 

c) ogrody herbaciane 

e) ogrody literackie 

f) ogrody zenistyczne 

g) zespoły grobowe ,cmentarne 

 

Po wykonaniu zadania zrób zdjęcie telefonem swojej pracy lub scan  i wyślij na adres  

j.wozniak@ceogr.edu.pl 

Prace należy wysłać do 30.04.2020 

 

W podsumowaniu tematu 

Zapraszam was do Ogrodu Japońskiego w Karkonoszach. 

https://porozmawiajmy.tv/ogrod-japonski-w-karkonoszach-jakub-kurowski/ 

 

mailto:j.wozniak@ceogr.edu.pl
https://porozmawiajmy.tv/ogrod-japonski-w-karkonoszach-jakub-kurowski/

