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PLASTYKA 

KL. VII 

TEMAT: Powtórzenie wiadomości: Język plastyki, środki artystycznego wyrazu, 

którymi posługujemy się, tworząc kompozycje plastyczne. 

 

 

 

 

 

 

Kreska – jest śladem jakiegoś narzędzia – 

ołówka, pióra, kredki, małego pędzelka. 

 

Kontur – linia wyznaczająca kształt przedmiotu, obrys plamy 

barwnej. 

Grafika – technika plastyczna, w której z 

przygotowanej matrycy artysta może wykonać dowolną 

liczbę odbitek, a każda z nich ma wartość oryginalnego 

dzieła sztuki. 

Frotaż – technika plastyczna polegająca na położeniu 

papieru na rozmaite przedmioty i pocieraniu go z wierzchu 

ołówkiem lub kredką – w ten sposób uzyskuje się odcisk tych 

przedmiotów. 



 

 

 

 

 

Perspektywa linearna, perspektywa zbieżna – technika umożliwiająca przedstawianie 

rzeczywistości na płaskiej powierzchni tak, aby sprawiała wrażenie głębi. Podstawową jej 

zasadą jest pozorne zmniejszanie się wielkości przedmiotu w miarę oddalania od widza 

oraz pozorna zbieżność ku horyzontowi wszystkich linii biegnących od oka widza do 

przedmiotu.  

                       

Zobacz film nt. perspektywy linearnej.  https://youtu.be/bkNMM8uiMww 

 

Barwy pochodne 

            pomarańczowy,      fioletowy,       zielony 

 

Akcent kolorystyczny - plama barwna na obrazie o 

zdecydowanie cieplejszej barwie, niż pozostałe plamy 

tworzące obraz. 

 

https://youtu.be/bkNMM8uiMww


Kompozycja  w sztukach plastycznych to układ elementów zestawionych ze sobą w taki sposób, aby 

tworzyły one harmonijną całość. Celem kompozycji jest osiągnięcie zamierzonego efektu 

plastycznego poprzez umiejętne dobranie kolorów, kształtów, proporcji, faktur i położenia 

przedstawianych elementów.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozdrawiam   

Małgorzata Sygulka - Dunat 

Kompozycja otwarta - ramy kompozycji przecinają obiekty w ten 

sposób, że dostrzegamy tylko ich fragmenty. W związku z tym mamy 

wrażenie, że istnieje jakaś ich kontynuacja poza samą kompozycją. 

Kompozycja zamknięta -  skupiona wokół osi obrazu i mieszcząca się w 

całości w prostokącie, który tworzą ramy; przedstawione elementy są 

skończone, w całości - w przeciwieństwie do kompozycji otwartej 

Kompozycja centralna - kompozycja skupiająca uwagę na środku 

płaszczyzny dzieła. 

W kompozycji symetrycznej można poprowadzić wyobrażalną linię 

dzielącą płaszczyznę na dwie części. Po obu stronach tej linii elementy 

plastyczne są rozłożone jednakowo lub bardzo podobnie. 

Kompozycja rytmiczna - powtarzalność podobnych elementów w 

określonych, zwykle jednakowych odstępach. 


