
PRZEDMIOT: PLASTYKA 

KLASY VI  

ZAJĘCIA: 16-17.04.2020 

TEMAT: „Grafika użytkowa. Projekt okładki płyty

Grafika użytkowa, to jeden z rodzajów

na zajęciach własny exlibris. Dzisiaj 

DEFINICJA (do wpisania do zeszytu)

Drugim rodzajem dziedziny Grafiki

wysoce artystycznych, w których artyści przekazują ekspresję

technik graficznych (np. drzeworytu, 

(rodzaj pieczątki dużych rozmiarów 

przez artystę wzór odbija z matr

sposób powstaje odbitka graficzna, nazywana 

Grafika użytkowa służąca celom użytkowym

wydawniczym i reklamą. Grafika uży

okładek płyt z muzyką i filmami

pocztowych, banknotów, ekslibris

opakowań. Śmiało można powiedzieć, że g

przykłady mamy w rękach codziennie

- spoglądasz tak naprawdę na wystawę grafiki 

 

 

 

 

 

  

ZADANIE PISEMNE: 

Wyszukaj w internecie przykłady 

liczbę przykładów grafiki użytkowej

Auror grafiki Tytuł grafiki

 

ZADANIE TWÓRCZE: 

Zaprojektuj okładkę płyty ulubionego wykonawcy muzycznego
oryginalna, tzn. nie powielała istniejącej już okładki
Poszukaj projektów okładek 
o wymiarach szerokości bloku A3
element graficzny oraz element tekstowy
Technika pracy dowolna. Na wykonanie 
dziedzina: Grafika użytkowa 
technika: własna 
format: A3 
 
Dodatkowe informacje o grafice użytkowej

Grafika użytkowa zajmuje się profesjonalnym projektowaniem wydawnictw poligraficznych
książek i albumów, plakatów teatralnych i filmowych, wzorów 

Grafika użytkowa. Projekt okładki płyty ulubionego wykonawcy.” 

jeden z rodzajów dziedziny sztuki GRAFIKI. Poznałeś ją, gdy projektowaliśmy 

. Dzisiaj kolejny temat ze świata grafiki użytkowej. 

(do wpisania do zeszytu): 

Grafiki jest GRAFIKA WARSZTATOWA. Tworzy ona 

wysoce artystycznych, w których artyści przekazują ekspresję swoich wizji, używając

eworytu, linorytu, akwaforty, akwatinty, itd.). Na tak

dużych rozmiarów z drewna, linoleum lub z metalu) nanosi się farbę i przygotowany 

trycy na papierze przy pomocy specjalnej prasy drukarskiej.

sposób powstaje odbitka graficzna, nazywana grafiką. 

służąca celom użytkowym. Związana jest z rynkiem 

Grafika użytkowa obejmuje projektowanie książek, gazet

filmami, gier komputerowych, druków okolicznościow

, ekslibrisów i liternictwa (krojów czcionek w komputerze

ożna powiedzieć, że grafika użytkowa uczestniczy w 

przykłady mamy w rękach codziennie (przykłady poniżej). Patrząc na sklepowe półki

na wystawę grafiki użytkowej... :) 

Wyszukaj w internecie przykłady grafiki użytkowej i jej twórców. Postaraj się wyszukać jak największą 

przykładów grafiki użytkowej (minimum 10). Pracę wykonaj według poniższego wzoru:

grafiki Rok powstania Co przedstawia 

ulubionego wykonawcy muzycznego. Pamiętaj, aby twoja praca 
istniejącej już okładki! Powyżej znajduje się okładk

okładek innych płyt w internecie. Twój projekt ma 
o wymiarach szerokości bloku A3 (ok. 30x30 cm). Projekt musi zawierać co najmniej 

element tekstowy. Dobierz krój czcionki odpowiednio do tematyki projektu. 
Na wykonanie masz czas do 22 kwietnia. Pracę zachowaj do oceny!

grafice użytkowej znajdziesz w >> internecie. 

rafika użytkowa zajmuje się profesjonalnym projektowaniem wydawnictw poligraficznych, np. (od lewej) znaczków pocztowych, 
książek i albumów, plakatów teatralnych i filmowych, wzorów różnego rodzaju opakowań [Coca-Cola], czy okładek płyt CD, DVD i BLU

Poznałeś ją, gdy projektowaliśmy  

ona dzieła o walorach 

, używając do tego różnych 

tak wykonaną matrycę 

nanosi się farbę i przygotowany 

na papierze przy pomocy specjalnej prasy drukarskiej. W ten 

Związana jest z rynkiem poligraficznym, 

ek, gazet, plakatów, 

okolicznościowych, znaczków 

w komputerze), a także 

uczestniczy w naszym życiu, a jej 

na sklepowe półki pełne opakowań 

. Postaraj się wyszukać jak największą 

Pracę wykonaj według poniższego wzoru: 

Co przedstawia grafika? 

Pamiętaj, aby twoja praca była 
okładka płyty RIHANNY. 

Twój projekt ma być kwadratem  
Projekt musi zawierać co najmniej dwa elementy: 

Dobierz krój czcionki odpowiednio do tematyki projektu. 
. Pracę zachowaj do oceny! 

, np. (od lewej) znaczków pocztowych, 
czy okładek płyt CD, DVD i BLU-RAY.  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Grafika_u%C5%BCytkowa

