
PRZEDMIOT: PLASTYKA 

KLASY V  

ZAJĘCIA: 30.04. - 8.05.2020 

TEMAT: „Kompozycja dynamiczna

Na dzisiejszych zajęciach będzie już 

Zajmijmy się więc przedstawieniem

wewnątrz rysunku, czy na obrazie nie będzie realnie się poruszać

Przypomnijmy, że każdy element kompozycji posiada 

przechodząca wzdłuż tego elementu

ciała. Relacje kierunków elementów względem siebie są bardzo istotne w 

statycznej i kompozycji dynamicznej

DEFINICJA (do wpisania do zeszytu):

Kompozycja dynamiczna, to taka kompozycja, 

zgodne (tzn. ułożone są w różnych kierunkach

(tzn. kierunkiem pionowym   lub 

drzewami w różnych kierunkach

wichury, a następnie przez każde drzewo 

to kierunki elementów w takiej ko

niezgodne z kierunkami naturalnymi. P

odniesiemy wizualne (tzn. wzrokowe)

„pauza“ dla ruchu. Taką kompozycję nazywamy

 

 

 

 

 

W kompozycji dynamicznej 

równoległego i zamkniętego wewnątrz kompozycji 

tematykę, chwilę zamętu i zaburzając

w dziedzinie Malarstwa np. obrazy walki człowieka z żywiołem lub tematyka 

poniżej). Przypatrz się kierunkom elementów ciała

 

 

 

 

 

 

dynamiczna. Wrażenie niepokoju i ruchu w kompozycji.” 

Na dzisiejszych zajęciach będzie już łatwiej, bo wiesz w jaki sposób powstaje kompozycja statyczna

przedstawieniem ruchu w kompozycji, a właściwie wrażenia ruchu

wewnątrz rysunku, czy na obrazie nie będzie realnie się poruszać... :) 

ażdy element kompozycji posiada swój kierunek. To oś (niewidoczna linia) 

zdłuż tego elementu. Kierunki mają otaczające nas sprzęty, a także części naszego 

Relacje kierunków elementów względem siebie są bardzo istotne w tworzeniu kompozycji 

kompozycji dynamicznej. 

(do wpisania do zeszytu):  

to taka kompozycja, w której kierunki choć kilku elementów 

różnych kierunkach) i nie są zgodne z jednym z kierunków naturalnych

lub poziomym    ). Na przykład - w czasie wichury wiatr pochyla 

drzewami w różnych kierunkach i łamie je. Gdybyśmy zrobili zdjęcie takich drzew

przez każde drzewo na zdjęciu przeprowadzili widoczną linię

w takiej kompozycji (jakimi są drzewa) nie byłyby ze sobą zgodne i byłyby też 

niezgodne z kierunkami naturalnymi. Przedstawiając w kompozycji elementy w taki właśnie sposób 

(tzn. wzrokowe) wrażenie ruchu w kompozycji, a my włącz

Taką kompozycję nazywamy kompozycją dynamiczną (przykłady 

 elementy nie tworzą harmonijnego, wyważon

wewnątrz kompozycji układu. Przedstawia ona zazwyczaj 

zaburzające całość kształty plam i agresywne kolory

obrazy walki człowieka z żywiołem lub tematyka 

Przypatrz się kierunkom elementów ciała biegaczy! :) 

 

w jaki sposób powstaje kompozycja statyczna. 

wrażenia ruchu, bo przecież nic 

. To oś (niewidoczna linia) 

sprzęty, a także części naszego 

tworzeniu kompozycji 

elementów nie są ze sobą 

kierunków naturalnych 

czasie wichury wiatr pochyla 

Gdybyśmy zrobili zdjęcie takich drzew po przejściu 

przeprowadzili widoczną linię (zdjęcie poniżej),  

mpozycji (jakimi są drzewa) nie byłyby ze sobą zgodne i byłyby też 

w kompozycji elementy w taki właśnie sposób - 

włączamy tylko przycisk 

przykłady poniżej). 

, wyważonego, zazwyczaj 

zazwyczaj niespokojną 

y. Tematami takimi są 

obrazy walki człowieka z żywiołem lub tematyka sportowa (przykłady 



CIEKAWOSTKA: 

Kompozycje dynamiczne wzbudzają w naszej głowie niepokój, dlatego powinniśmy umieszczać je 

wokół nas w miejscach naszej aktywności, np. w pracy. :) Kompozycje dynamiczne przyciągają naszą 

uwagę i wzrok o wiele bardziej, niż kompozycje statyczne - dlatego wykorzystywane są bardzo 

często w różnego rodzaju publikacjach reklamowych: ulotkach, reklamach prasowych,  

na billboardach i plakatach (przykłady poniżej). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZADANIE PISEMNE: 

Wyszukaj w internecie i wypisz w zeszycie przykłady kompozycji dynamicznych w dziedzinie 

Malarstwa oraz Rzeźby, wśród dzieł polskich i zagranicznych artystów. Opisz każdy z wybranych 

obrazów - dlaczego są one kompozycjami dynamicznymi? Wyszukane przykłady zilustruj w notatce 

zdjęciami tych obrazów. Na wykonanie zadania masz czas do 14 maja. Wykonaną pracę zachowaj  

w zeszycie do oceny! 

ZADANIE TWÓRCZE: 

Wykonaj wycinankę/kolaż z kolorowego papieru i czasopism na temat: „Plakat sportowy” w formie 
kompozycji dynamicznej. Zakomponuj swoją pracę tak, by wszystkie elementy kompozycji spełniały 
omówione w dzisiejszej lekcji warunki kompozycji dynamicznej. W czasie przygotowań do pracy 
twórczej, poszukaj w internecie różnych kompozycji dynamicznych (szczególnie plakatów 
sportowych) i dokładnie im się przyjrzyj.  
Na wykonanie zadania masz czas do 14 maja. Wykonaną pracę zachowaj do oceny! 
 
dziedzina: Malarstwo 
technika: wycinanka / kolaż 
format: A4 
 


