
PRZEDMIOT: PLASTYKA 

KLASY IV  

ZAJĘCIA: 2-3.04.2020 

TEMAT: „Gama barwna i odcienie kolorów w kompozycji plastycznej.” 

DEFINICJE (do wpisania i narysowania w zeszycie):  

Gama barwna (głównie w Malarstwie), jest to zestawienie barwnych plam w kompozycji według 

określonego, zamierzonego przez autora porządku. Malując obraz możemy uzyć wszystkich barw 

głównych z koła barw, stosują w kompozycji tzw. „pełną gamę barw” lub wybrać tylko niektóre 

barwy, np. gamę barw ciepłych (ciepła zieleń, żółty, żółcień, pomarańcz, czerwień i ciepły fiolet) lub 

gamę barw zimnych (zimny fiolet, granat, błękit i zimna zieleń). (przerysuj poniższy przykład)                      

                               

Gamę barw może tworzyć również wiele odcieni jednego lub kilku kolorów. Odcienie jakiegoś 

koloru, to różne wersje jednego koloru z większą lub mniejszą ilością światła. Gdy np. malując 

obraz, chcemy użyć różnych odcieni czerwieni - do podstawowego koloru czerwonego dodajemy 

różną ilość koloru białego lub (rzadziej) czarnego. Stosując w kompozycji różne odcienie np. tylko 

dwóch barw, malujemy obraz w tzw. „wąskiej gamie barw”. (przykład poniżej) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeśli malujemy obraz w różnych odcieniach (inaczej tonach) tylko jednego koloru - mówimy, że taki 

obraz namalowany jest w „tonacji monochromatycznej”. (przykład poniżej) 
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Odcienie barw podstawowych  
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Coraz jaśniejsze odcienie poszczególnych barw 
powstały dzięki coraz większej ilości światła w danej 
barwie (a podczas malowania - dzięki dodaniu coraz 
większej ilości koloru białego). 



 

  

 

 

 

 

Kompozycję monochromatyczną tworzą wyłącznie odcienie jednego koloru. (powyżej)  

Tak widziany świat jest identyczny z tym, jaki widzimy przez prawdziwe „różowe okulary”. (poniżej) 

 

  

 

 

 

 

 

 

Bardzo często artyści przedstawiając w swoich kompozycjach określony temat, dobierają do niego 

wybraną gamę barw i różne odcienie kolorów, aby uwydatnić wizualnie pewne elementy 

kompozycji lub stworzyć kompozycję o określonym nastroju, np.: wesołym (pełna gama wszystkich 

kolorów), smutnym (gama z przewagą kolorów chłodnych i ciemnych), pogodnym, ponurym, 

romantycznym, itd. (przykłady poniżej) Czy wiesz jaki nastrój ma każda z kompozycji? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZADANIE TWÓRCZE 1 - „SIATKA TONACJI BARW PODSTAWOWYCH I POCHODNYCH
 
Poniżej znajduje się niedokończony wzornik odcieni barw głównych z koła barw
jest na pierwszej stronie ćwiczenia). 
podobny wzór siatki tonacji barw 
barw podstawowych i pochodnych z koła barw
barw! Coraz jaśniejszą tonację poszczególnych kolorów farb uzyskasz dodając do poszczególnych 
kolorów coraz większą ilość farby koloru białego. Mieszaj farby na palecie lub osobnej kartce papieru 
i po uzyskaniu odpowiedniej tonacji koloru, zamaluj odpowiednią 
odcienie jednego koloru - zrób krótką przerwę, aby farba wyschła i sąsiadujące kolory nie zmieszały 
się ze sobą lub nie „pobrudziły” sąsiadujących
szerokość i kształt włosia pędzelka do wielkości zamalowywanej kratki w siatce.
pracy! I nie poddawaj się! :) 
Na wykonanie pracy masz czas do 15 kwietnia
 
dziedzina: Malarstwo 
technika: tempera 
format: A4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIATKA TONACJI BARW PODSTAWOWYCH I POCHODNYCH

Poniżej znajduje się niedokończony wzornik odcieni barw głównych z koła barw (który przedstawiony 
jest na pierwszej stronie ćwiczenia). Narysuj przy pomocy cyrkla na kartce A4 z bloku technicznego 

tonacji barw i przy pomocy farb uzupełnij odpowiednie pola siatki 
barw podstawowych i pochodnych z koła barw. Nie pomyl kolejności znajdujących się obok siebie 

tonację poszczególnych kolorów farb uzyskasz dodając do poszczególnych 
kolorów coraz większą ilość farby koloru białego. Mieszaj farby na palecie lub osobnej kartce papieru 
i po uzyskaniu odpowiedniej tonacji koloru, zamaluj odpowiednią kratkę. Gdy namalujesz wszystkie 

zrób krótką przerwę, aby farba wyschła i sąsiadujące kolory nie zmieszały 
się ze sobą lub nie „pobrudziły” sąsiadujących. Maluj wytrwale, precyzyjnie dobierając odpowiednią 

ia pędzelka do wielkości zamalowywanej kratki w siatce.

do 15 kwietnia. Wykonaną pracę zachowaj do oceny!

SIATKA TONACJI BARW PODSTAWOWYCH I POCHODNYCH” 

(który przedstawiony 
Narysuj przy pomocy cyrkla na kartce A4 z bloku technicznego 

odpowiednie pola siatki odcieniami 
. Nie pomyl kolejności znajdujących się obok siebie 

tonację poszczególnych kolorów farb uzyskasz dodając do poszczególnych 
kolorów coraz większą ilość farby koloru białego. Mieszaj farby na palecie lub osobnej kartce papieru 

Gdy namalujesz wszystkie 
zrób krótką przerwę, aby farba wyschła i sąsiadujące kolory nie zmieszały 

dobierając odpowiednią 
ia pędzelka do wielkości zamalowywanej kratki w siatce. Pamiętaj o estetyce 

zachowaj do oceny! 



ZADANIE TWÓRCZE 2 - „OBRAZY PÓR ROKU W RÓŻNYCH TONACJACH” 

Poszukaj w rodzinnym archiwum (lub w internecie) zdjęć z porami roku. Na podstawie wybranych 
zdjęć namaluj farbami obrazy czterech pór roku - wybierając dla każdej z nich odpowiednią gamę 
barwną. Wybierając gamę dla pór roku, zobacz na zdjęciach - jakie kolory dominują (tzn. jest ich 
najwięcej) w czasie danej pory roku. Tematem ćwiczenia może być krajobraz, ale też różne zajęcia 
ludzi w różnych porach roku. Zastanów się i wybierz taki temat, jak spodoba ci się najbardziej. 
UWAGA: Możesz namalować jedną pracę, dzieląc na cztery części kartkę A4 z bloku technicznego 
(tak, jak na zdjęciach poniżej). Możesz też namalować cztery oddzielne prace A4, na każdej 
przedstawiając inną porę roku. Na pewno będzie miało to wpływ na ocenę... :)  
Na wykonanie pracy masz czas do 15 kwietnia. Wykonaną pracę zachowaj do oceny! 
 
dziedzina: Malarstwo 
technika: tempera 
format: A4 
 

 

CIEKAWOSTKA: 

Ze wszystkich artystów świata najlepiej na gamach barwnych zna się... Natura :) tworzy swoje 

przepiękne kompozycje od miliardów lat, choć od kilku tysięcy ludzie próbują jej w tym 

przeszkadzać. Coraz bardziej, niestety... 

Każda pora roku w przyrodzie różni się nie tylko temperaturą i wyglądem roślin, ale ma też własną, 

unikalną gamę barw. Dlatego różne kolory kojarzą się nam z konkretnymi miesiącami w kalendarzu, 

porami roku i różną temperaturą. Gamy barwne pór roku wykorzystujemy często przy wyborze 

kolorów ścian naszych mieszkań i domów oraz przy ich dekorowaniu. Bez różnych gam barw i 

tonacji nie istniałby świat mody, czyli projektowania ubiorów. 

Więcej wiadomości o różnych rodzajach gam barwnych i tonacjach kolorów znajdziesz w  internecie! 


