
PRZEDMIOT: PLASTYKA 

KLASY V  

ZAJĘCIA: 16-17.04.2020 

TEMAT: „Kompozycja statyczna. 

Aby rozpocząć omawianie kolejnego rodzaju kompozycji, musimy wybrać się na małą wycieczkę 

do innego przedmiotu - fizyki. Odnajdziemy w niej

ale też w innych sztukach pięknych

mówiąc - oznacza brak ruchu

Czy „bezruch” i szczególnie - „ruch

w której wszystkie elementy są namalowane lub 

naprawdę nie porusza... :) Każdy element 

artysta. A jednak ruch można przedstawić w kompozycji plastycznej

KIERUNKI ELEMENTÓW KOMPOZYCJI

Każdy element kompozycji posiada 

tego elementu (przykłady poniżej)

Relacje kierunków elementów względem siebie są bardzo istotne w tworzeniu 

i kompozycji dynamicznej (którą będziemy omawiać na kolejnej lekcji)

 

 

                 

 

 

 

 

DEFINICJA (do wpisania do zeszytu):

Kompozycja statyczna, to taka kompozycja, 

są ze sobą zgodne (tzn. ułożone są w tym samym kie

naturalnych (tzn. kierunkiem pionowym

drzewa stały równo „na baczność”

elementy w taki właśnie sposób 

bezruchu, braku ruchu w kompozycji. 

trzy przykłady powyżej oraz przykłady 

 

 

 

 

 

Każdy otaczająca nas rzecz i przedmiot, drzewo, wielki kamień, dom, 
mają swój kierunek. O ile na zdjęciach i obrazach kierunków nie da się zmienić, to 
ciała możemy zmieniać. Na przykład w bezwietrzny dzień drzewo stoi nieruchomo, ale w czasie wichury kierunki jego gałęzi zmieniają się.

Bardzo dużo kompozycji statycznych odnajdzie
Duża część kompozycji rytmicznych jest również kompozycjami statyczny

. Wrażenie spokoju i bezruchu w kompozycji.” 

Aby rozpocząć omawianie kolejnego rodzaju kompozycji, musimy wybrać się na małą wycieczkę 

Odnajdziemy w niej dwa terminy, które występują również w plastyce, 

ale też w innych sztukach pięknych. Terminy te to: „statyka” i „dynamika”. Pierwszy z nich 

brak ruchu, bezruch, a drugi, coś przeciwnego, czyli 

ruch” można przedstawić w kompozycji plastycznej

namalowane lub np. przyklejone? Przecież na żadnym 

Każdy element nieruchomo trwa w miejscu, w którym zakomponował

rzedstawić w kompozycji plastycznej. Wracajmy do plastyki...

KIERUNKI ELEMENTÓW KOMPOZYCJI (do wpisania do zeszytu):  

posiada swój kierunek. To oś (niewidoczna linia) przechodząca 

(przykłady poniżej). Kierunki mają otaczające nas sprzęty, a także części naszego ciała. 

względem siebie są bardzo istotne w tworzeniu kompozycji statycznej

(którą będziemy omawiać na kolejnej lekcji). 

(do wpisania do zeszytu):  

to taka kompozycja, w której kierunki wszystkich elementów (bez wyjątku!) 

żone są w tym samym kierunku) i zgodne są z jednym z 

pionowym   lub poziomym       ). To tak, jakby na pr

na baczność” :) lub „położyły się spać”. Gdy przedstawimy 

w taki właśnie sposób - odniesiemy wizualne (tzn. wzrokowe, nie rzeczywiste)

, braku ruchu w kompozycji. Taką kompozycję nazywamy kompozycja statyczna 

powyżej oraz przykłady poniżej). 

drzewo, wielki kamień, dom, części ciała każdego  zwierzęcia i każdego człowiek
mają swój kierunek. O ile na zdjęciach i obrazach kierunków nie da się zmienić, to w realnym świecie wokół nas, 

w bezwietrzny dzień drzewo stoi nieruchomo, ale w czasie wichury kierunki jego gałęzi zmieniają się.

Bardzo dużo kompozycji statycznych odnajdziesz w otaczającym świecie: drzewa w lesie, lampy przy drodze, pasy przejścia dla pieszych. 
również kompozycjami statycznymi, np. okna w bloku, prostokątne kafelki w łazience

 

Aby rozpocząć omawianie kolejnego rodzaju kompozycji, musimy wybrać się na małą wycieczkę  

występują również w plastyce, 

. Pierwszy z nich - krótko 

a drugi, coś przeciwnego, czyli ruch, poruszenie.  

astycznej - np. w Malarstwie, 

żadnym obrazie nic się 

nieruchomo trwa w miejscu, w którym zakomponował go 

. Wracajmy do plastyki... :) 

przechodząca wzdłuż 

sprzęty, a także części naszego ciała. 

kompozycji statycznej 

kierunki wszystkich elementów (bez wyjątku!) 

z jednym z kierunków 

na przykład wszystkie 

. Gdy przedstawimy w kompozycji 

nie rzeczywiste) wrażenie 

kompozycja statyczna (pierwsze 

człowieka  
w realnym świecie wokół nas, np. kierunki części naszego 

w bezwietrzny dzień drzewo stoi nieruchomo, ale w czasie wichury kierunki jego gałęzi zmieniają się. 

świecie: drzewa w lesie, lampy przy drodze, pasy przejścia dla pieszych. 
kafelki w łazience, itp. 



W kompozycji statycznej elementy

i zamknięty wewnątrz kompozycji

kompozycją. Przedstawia ona zazwyczaj spokojną tematykę, bez zamętu i 

kształtów plam i agresywnych 

pozowane „portrety rodzinne” i „martwe natury” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIEKAWOSTKA: 

Kompozycje statyczne uspokajają nas

niepokój, dlatego tam, gdzie odpoczywamy 

o dynamicznej kompozycji, a jedynie 

ZADANIE PISEMNE: 

Wyszukaj w internecie i wypisz w zeszycie

oraz Rzeźby, wśród dzieł polskich i zagranicznych

dlaczego są one kompozycjami 

tych obrazów. Na wykonanie zadania masz czas 

w zeszycie do oceny! 

ZADANIE TWÓRCZE: 

Wykonaj wycinankę z kolorowego papiery 
statycznej. Zakomponuj swoją pracę tak, 
w dzisiejszej lekcji warunki kompozycji statycznej.
w internecie różnych kompozycji 
Na wykonanie zadania masz czas 
 
dziedzina: Malarstwo 
technika: wycinanka / kolaż 
format: A4 
 

W malarstwie opoki Renesansu (XVI w.) i 
przedstawień (tj. Starożytnej Gracji i Starożytnego Rzymu)
dynamika zagościła w malarstwie nowoczesn

elementy tworzą harmonijny, wyważony, zazwyczaj równoległ

i zamknięty wewnątrz kompozycji układ, a „artystyczna myśl” twórcy nie ma kontynuacj

zazwyczaj spokojną tematykę, bez zamętu i zaburzających całość

agresywnych kolorów. Tematami takimi są w dziedzinie Malarstwa np. 

„martwe natury” (przykłady poniżej). 

uspokajają nas, a kompozycje dynamiczne wzbudzają w naszej głowie 

gdzie odpoczywamy - nie powinniśmy np. wieszać obrazów i zdjęć 

jedynie prace o statycznym układzie elementów... 

Wyszukaj w internecie i wypisz w zeszycie przykłady kompozycji statycznych w dziedzinie Malarstwa 

polskich i zagranicznych artystów. Opisz każdy z wybranych obrazów 

dlaczego są one kompozycjami statycznymi? Wyszukane przykłady zilustruj w notatce zdjęciami

Na wykonanie zadania masz czas do 22 kwietnia. Wykonaną pracę zachowaj 

z kolorowego papiery na temat: „Wiosenny las” w formie kompozycji 
Zakomponuj swoją pracę tak, by wszystkie elementy kompozycji 

nki kompozycji statycznej. W czasie przygotowań do pracy twórczej
w internecie różnych kompozycji statycznych i dokładnie im się przyjrzyj.  

masz czas do 22 kwietnia. Wykonaną pracę zachowaj do oceny!

i Baroku (XVII w.) dominowały tematy statyczne. Artyści odeszli od dynamiki klasycznych 
Starożytnej Gracji i Starożytnego Rzymu). Zmieniło się to dopiero w malarstwie epoki Romantyzmu (XVIII w.), a 

w malarstwie nowoczesnym (druga połowa XIX w. i początek XX w.). 

zazwyczaj równoległy  

ma kontynuacji poza 

zaburzających całość 

Malarstwa np. niektóre 

ają w naszej głowie 

nie powinniśmy np. wieszać obrazów i zdjęć  

... :) 

w dziedzinie Malarstwa 

Opisz każdy z wybranych obrazów - 

przykłady zilustruj w notatce zdjęciami 

. Wykonaną pracę zachowaj  

w formie kompozycji 
elementy kompozycji spełniały omówione  

pracy twórczej, poszukaj 

. Wykonaną pracę zachowaj do oceny! 

odeszli od dynamiki klasycznych  
wie epoki Romantyzmu (XVIII w.), a na dobre 


