
I KLASA TECHNIKUM ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU /SP 

PODSTAWY PROJEKTOWANIA 

 

13.03.2020 

ZAKRES MATERIAŁU: 

1.Ogrody Dalekiego Wschodu – charakterystyka według punktów znajdujących się pod 

tematem lekcji. Podręcznik . 

19.03.2020 

ZAKRES MATERIAŁU: 

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

Temat: Rola rysunku odręcznego w architekturze krajobrazu 

1.Warsztat pracy technika architektury krajobrazu 

2.Rodzaje rysunku odręcznego 

a) rysunek z natury 

b) rysunek z pamięci 

c) rysunek z wyobraźni 

Podręcznik Podstawy architektury krajobrazu cz.I  str  7-9  

 

 

 

 



20.03.2020 

ZAKRES MATERIAŁU: 

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

Temat: Rodzaje szkiców - charakterystyka 

1.Rodzaje szkiców rysunkowych przydatnych w pracy technika architektury krajobrazu 

a) szkic perspektywistyczny 

b) szkic pejzażowy 

c) szkic inwentaryzacyjny 

d)szkic ideowy 

e)szkic koncepcyjny 

f) szkic projektowy 

Podręcznik  Podstawy architektury krajobrazu cz.I  str 15-16  

 

 

 

 

 

 



26/27.03.2020 

ZAKRES MATERIAŁU: 

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

Temat: Podstawowa technika rysunkowa – ołówek 

 

1.Ołówek 

2.Przybory i materiały 

a) rdzenie oprawione w drewno 

b) wkłady 

c) pręciki grafitowe 

d) komplety 

3.Efekty plastyczne 

a) efekty uzyskanej linii zależy od: 

• Grubości ołówka 

• Stopnia miękkości ołówka 

• Nacisku ręki przy rysowaniu 

• Rodzaju powierzchni , na której został ołówek zastosowany 

b) efekty uzyskanej tonacji ( stopnia zaciemnienia) 

• Kreskowanie 

• Cieniowanie 

• Cieniowanie i wycieranie 

• Rysowanie gumką 

• Zastosowanie różnego rodzaju podłoży 

c) podobnie jak w wypadku linii uzyskany efekt zależy od: 

• Twardość i grubość użytego ołówka  

• Sposoby zaostrzenia użytego ołówka  

• Użytej powierzchni ołówka 

• Nacisku ręki przy rysowaniu 

• Użytego podłoża 

4.Przydatność ołówka w pracy zawodowej  

• Inwentaryzacja 

• Tworzenie kompozycji projektowej 

• Wykonywaniu rysunków technicznych 

 

 

 



5.Zadania kontrolne  

- bardzo proszę o wykonanie zadań kontrolnych 1,4,5 str 23 na kartkach A4 bloku 

rysunkowego . 

Zadanie nr 1 – sposób wykonania strona 21 ryc;12 

Zadanie nr 5 – sposób wykonania strona 22 ryc;13 studium liścia bazylii (proszę wykorzystać 

liście z domowych kolekcji okiennych – NIE WYCHODZIMY Z DOMU SZUKAĆ LIŚCI!!!) 

 

Ilość prac do przesłania i oddania 3 sztuki  - praca nr 1,praca nr 4, praca nr 5 

Proszę wykorzystać całą powierzchnie kartki A4. 

 

 

 

 

 

 

 

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 . 

 

 

 

 

 

 



02/03.04.2020 

ZAKRES MATERIAŁU: 

Proszę o wpisanie tematu i punktów do zeszytu. 

Temat: Szkicowanie roślin o różnym pokroju. 

 

Zadanie nr 1 

Wykonaj szkic rośliny (Scindapsus aurea)używając 4 wybranych ołówków do szkicu i 

cieniowania  

( rodzaje ołówków tabelka w zeszycie). 

Pracę wykonaj na formacie A3 bloku rysunkowego wykorzystując całą powierzchnię. 

W prawym dolnym rogu pracy wpisz symbole użytych ołówków. 

 

 

 

 



 

Zadanie nr 2 

Wykonaj szkic liścia rośliny ( MONSTERA)używając 2 wybranych ołówków do szkicu i 

cieniowania  

(rodzaje ołówków tabelka w zeszycie). 

Pracę wykonaj na formacie A3 bloku rysunkowego wykorzystując całą powierzchnię. 

W prawym dolnym rogu pracy wpisz symbole użytych ołówków. 

 

 

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

j.wozniak@ceogr.edu.pl 

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

zaprezentowania i omówienia . 

 

 

 

 

Praca /szkic/rysunek  

Praca na okres Świąteczny 

 do odstresowania 



16/17.04.2020 

ZAKRES MATERIAŁU: 

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

 

Temat: Studia rysunkowe - rodzaje 

 

1.Studium rysunkowe 

a) studium martwej natury 

b) studium perspektywiczne 

c) studium pejzażu 

d) studium z fotografii 

2. Zadanie 

Wykonaj studium pejzażu techniką czarno – białą ( ołówkiem) na karcie formatu A3 bloku 

rysunkowego. Używamy ołówków do szkicowania i cieniowania (tabela w zeszycie). 

Podpowiedzią do wykonania zadania jest ryc.8 i 9 str 18 w podręczniku. 

 

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

j.wozniak@ceogr.edu.pl 

Prace należy wysłać do 28.04.2020. 

 

ZDJĘCIE DO WYKONANIA STUDIUM PEJZAŻU  

 

 



 

POWODZENIA . 

PROSZĘ WYKONAĆ PRACĘ SAMODZIELNIE.  

Pamiętajcie dopiero uczycie się rysunku ,pierwsze koty za płoty. 

 Próbujcie swoich sił i ukrytego talentu moi przyszli architekci. 

Trzymam kciuki. 

 

 

 

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 . 



23/24.04.2020 

ZAKRES MATERIAŁU: 

Bardzo proszę o przepisanie tematu do zeszytu .oraz przerysowaniu schematów 1,2,3 

lub ich wydrukowaniu i wklejeniu pod tematem. 

 

Temat: Studia martwej natury – ćwiczenia rysunkowe  

 

1.Studium martwej natury 

a) ćwiczenie 1 – schemat 1 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

b) ćwiczenie 2 schemat 2 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) ćwiczenie 3 schemat 3 

 

 



Wskazówki do ćwiczenia: 

• Przedmioty martwej natury to bryły , koła ,walce ,kwadraty, prostokąty które trzeba 

uformować  - nadać im kształty 

ryc.1 

• po uformowaniu kształtu przedmiot trzeba „oszlifować”   - zaznaczyć na nim 

wszystkie cechy , zagięcia materiału , pęknięcia, rysy załamania światła 

 ryc.2 

 

ZADANIE: 

Proszę wykonać samodzielnie w domu na formacie arkusza A4 techniką czarno –białą 

(ołówkiem do szkicowania )bryły w formacie A3 martwą naturę: 

1. Bryły  - ćwiczenie 1,2,3 – tylko bryłę końcową na cały arkusz  tzn: walec ,kwadrat, 

walec z kwadratem .Szkic ma się rozpoczynać krok po kroku od punktu 1 do 6 przy 

użyciu linijki, ekierki . 

2. Martwa natura – należy zgromadzić od 2 do4 przedmiotów na stoliku, taborecie, 

krześle. Wyznaczyć tło kompozycji czyli przykryć krzesło materiałem a w nim 

umieścić martwą naturę. Odsunąć się od kompozycji na 2 mery. 

Najpierw wyszkicować bryły z jakich składają się twoje przedmioty ( ryc 1) a później 

nadać im kształty i rysy ( ryc.2) 



 

Przykładowa kompozycja. 

Proszę stworzyć własną kompozycję w swoim pokoju, salonie , na tarasie w ogrodzie. 

POWODZENIA . 

PROSZĘ WYKONAĆ PRACĘ SAMODZIELNIE.  

Pamiętajcie dopiero uczycie się rysunku ,pierwsze koty za płoty. 

 Próbujcie swoich sił i ukrytego talentu moi przyszli architekci. 

Trzymam kciuki. 

 

 

 

 

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

j.wozniak@ceogr.edu.pl 

Prace należy wysłać do 05.05.2020. – pamiętaj razem 4 prace. 



30.04.2020/ 07.05.2020 

ZAKRES MATERIAŁU: 

 

TEMAT BARDZO WAŻNY!!! 

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

 

Temat: Techniki i materiały czarno białe 

1.Węgiel drzewny 

a) przybory i materiały 

• Wierzbowy węgiel drzewny 

• Ołówki węglowe 

• Prasowane patyki węgla drzewnego  

• Wkłady ze sprasowanego węgla 

b) efekty plastyczne 

• Efekty uzyskanej linii zależą od: 

- miękkość użytego przyboru 

- grubości użytego wyboru 

- siły nacisku rysującego 

- kierunku rysowanych linii i przypadkowego bądź celowego ich wymazywania 

• Efekty uzyskiwanego tonu i jego różnicowanie może się odbywać przez: 

- wykorzystanie faktury papieru 

- wcieranie pyłu węglowego palcami 

- rysowanie zwitkiem papieru 

- użycie gumki najlepiej chlebowej 

c) przydatność węgla w pracy zawodowej 

2.Tusz czarny 

a) przybory i materiały 

- papier rysunkowy 

- papier fakturowany, szmaciany, akwarelowy 

- kalka techniczna – 

 



b) efekty plastyczne 

• Efekty uzyskanej linii zależą przede wszystkim od użytego przyboru i materiału 

,na którym pracujemy: 

- rapitografy 

- piórka i pióra 

-stalówki 

- patyki z drewna lipowego 

- ścięte końcówki piór, flamastrów i patyków 

- pędzle 

- kalka techniczna 

- podłoża papierowe 

 

• Efekt plamy również zależy od użytych przyborów i materiałów 

- rapitografy, flamastry 

- piórka, stalówki itp 

- pędzle 

- papier 

- nietypowe efekty 

c) przydatność tuszu w pracy zawodowej 

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

j.wozniak@ceogr.edu.pl 

Prace należy wysłać do 08.05.2020. 

WAŻNE 

BARDZO PROSZĘ na przygotowanie, zakupienie ON LINE – ZESTAWU 

ARTYSTYCZNEGO DO RYSOWANIA WĘGLEM.. Potrzebnego do wykonywania szkiców, 

pejzaży, prostych rysunków. Chciałabym z państwem poćwiczyć zadania dotyczące tego 

działu. 



 

Przykładowy zestaw z empiku w cenie 39,99 zł. 

• zestaw artystyczny 

• przeznaczony do rysowania węglem. 
• wewnątrz opakowania: sztyft sepia – 12 szt, ołówek 2B, pastela miękka biała, pastela 

miękka sepia, pastela miękka sangwina, węgiel w sztyfcie bezdrzewny S, węgiel w 
sztyfcie bezdrzewny M, węgiel w sztyfcie bezdrzewn, węgiel drzewny – 5 szt, wiszer, 
gumka chlebowa, temperówka, ściereczka irchowa 

• wymiary zestawu: 21 cm, 26,5 cm, 1,5 cm 

 

Przykładowy zestaw z empiku w cenie 24,99 zł. 

• zestaw do szkicowania 
• marki Creadu 
• zawiera: 3 ołówki węglowe, 2 węgle, 1 gumkę, 1 gumkę miękką, 1 ołówek do cieniowania, 

1 temperówkę 
• pakowane na blistrze 

 

 



Proszę poszukać na stronach www. Zestawy mogą być z samym węglem. Proszę nie 

kupować bardzo drogich zestawów to tylko kilka ćwiczeń .Może ktoś w rodzinie posiada kilka 

kawałków można wykorzystać . 

Oczywiście zachowując reżim sanitarny walki z wirusem. 

Informacja dla uczniów: 

Proszę o informację kto z państwa nie może dokonać zakupu , nabycia węgla z 

różnych powodów. 

Zastanowimy się wówczas nad innym sposobem pracy . 

Pozdrawiam  

Joanna Woźniak 

 


