
PRZEDMIOT: PLASTYKA 

KLASY VII 

ZAJĘCIA: 14 - 22.05.2020 

TEMAT: „Światłocień w rysunku

Po zgłębieniu zasad perspektywy zbieżnej, czas na temat, którego opanowanie (wraz z zasadami 
perspektywy) daje artyście możliwości przedstawiania otaczającego świata w 
że np. narysowane na płaskiej kartce 
efekt światłocienia w malarstwie 
jest odróżnić - czy mamy do czynienia z namalowanym obrazem czy też ze 
aparatu fotograficznego zdjęciem...
perspektywy jest jednym z najważniejszych efek
i Malarstwie oraz w Grafice. 
 
DEFINICJA (w zeszycie) 
 

Światłocień, to efekt plastyczny stosowany w dziedzinach Rysunku, Malarstwa i Grafiki, polega
na przedstawieniu na płaszczyźnie 
najjaśniejszych do tonów najciemniejszych)
a także ludzi i zwierząt, które 
(tzn. trójwymiarowe). Efekt światłocieni
światła na różne przedmioty i tworzonego się na tych przedmiotach cienia oraz cienia rzucanego na 
podłoże przez te przedmioty (przykłady poniżej)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gdy światło słoneczne (w dzień)
ono najbardziej części, znajdujące się najbliżej 
coraz słabiej operuje, dlatego elementy tych przedmiotów znajdujące się po przeciwległej st
do źródła światła, pokrywa coraz mocniejszy cień. 
odzwierciedleniu szczegółów (tzn. detali) oświetlanych 
użyjemy do tego rożnego rodzaju ołówków, kredek, kredy i 
kolorów farb (przykłady poniżej).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

rysunku. Złudzenie wypukłości przedmiotów na płaszczyźnie.

Po zgłębieniu zasad perspektywy zbieżnej, czas na temat, którego opanowanie (wraz z zasadami 
daje artyście możliwości przedstawiania otaczającego świata w 

na płaskiej kartce jabłko wydaje się być przestrzenne. Perfekcyjnie zastosowany 
w malarstwie może dawać tak realne złudzenie rzeczywistości, że

czy mamy do czynienia z namalowanym obrazem czy też ze zrobionym przy pomocy 
zdjęciem... :) Dzisiaj Twój pierwszy krok w stronę światłocienia, które obok 

perspektywy jest jednym z najważniejszych efektów plastycznych, stosowanych w Rysunku 

, to efekt plastyczny stosowany w dziedzinach Rysunku, Malarstwa i Grafiki, polega
na płaszczyźnie przy pomocy waloru (tzn. przejść tonalnych

najjaśniejszych do tonów najciemniejszych), oświetlenia różnych przedmiotów
i zwierząt, które dzięki zastosowaniu tego efektu wydają się być przestrzenne

Efekt światłocienia jest plastycznym odwzorowaniem rzeczywistego padania 
na różne przedmioty i tworzonego się na tych przedmiotach cienia oraz cienia rzucanego na 

(przykłady poniżej).  

(w dzień) lub sztuczne (w nocy) oświetla przedmiot lub postać
części, znajdujące się najbliżej źródła światła. Im dalej od tych miejsc, tym światło 

coraz słabiej operuje, dlatego elementy tych przedmiotów znajdujące się po przeciwległej st
światła, pokrywa coraz mocniejszy cień. Efekt światłocienia polega na plastycznym 

odzwierciedleniu szczegółów (tzn. detali) oświetlanych w rzeczywistości rzeczy i postaci. 
użyjemy do tego rożnego rodzaju ołówków, kredek, kredy i węgla, a w Malarstwie różnych tonacji 

(przykłady poniżej). 

. Złudzenie wypukłości przedmiotów na płaszczyźnie.” 

Po zgłębieniu zasad perspektywy zbieżnej, czas na temat, którego opanowanie (wraz z zasadami 
daje artyście możliwości przedstawiania otaczającego świata w taki sposób,  

jabłko wydaje się być przestrzenne. Perfekcyjnie zastosowany 
może dawać tak realne złudzenie rzeczywistości, że czasami trudno 

zrobionym przy pomocy 
Dzisiaj Twój pierwszy krok w stronę światłocienia, które obok 

tów plastycznych, stosowanych w Rysunku  

, to efekt plastyczny stosowany w dziedzinach Rysunku, Malarstwa i Grafiki, polegający  
przejść tonalnych od tonów 

oświetlenia różnych przedmiotów, obiektów przyrody,  
dzięki zastosowaniu tego efektu wydają się być przestrzenne  

rzeczywistego padania 
na różne przedmioty i tworzonego się na tych przedmiotach cienia oraz cienia rzucanego na 

lub postać - „rozświetla” 
Im dalej od tych miejsc, tym światło 

coraz słabiej operuje, dlatego elementy tych przedmiotów znajdujące się po przeciwległej stronie  
Efekt światłocienia polega na plastycznym 

rzeczy i postaci. W Rysunku 
w Malarstwie różnych tonacji 



ĆWICZENIE RYSUNKOWE (nie na ocenę

Podstawą umiejętności stosowania efektu światłocienia w rysunku są 
tzn. ćwiczenia umiejętnego przechodzenia 
do delikatnego (jasnego) cieniowania
trudne, bo polega na przyciskaniu ołówka podczas rysowania od „słabego” do „mocnego” i nauczeniu 
się robienia tego jak najpłynniej
na przedmiotach zbliżonych swoim kształtem do
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZADANIA TWÓRCZE 

Przyjrzyj się dokładnie poniżej pierwszemu
zostały poszczególne etapy stosowania światłocienia w rysunku różnych brył. 
nazywana jest rysunkiem konstrukcyjnym
Trzecia kolumna, to rysunek cieni
ale mogą to być również powierzchnie 

Na drugim rysunku przy pomocy efektu światłocienia przedstawiono jabłko
sposób narysować podobne jabłko
uwagę, jak autor zacieniował tło z lewej strony jabłka tak, aby wydobyć jasne oświetlenie obiektu, 
a zostawił jaśniejsze tło z prawej strony obiektu, aby wzmo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na wykonanie pracy masz czas do 
 
Inne przykłady światłocienia w rysunku znajdziesz w >> 

[1] [2] 

rys.1 

nie na ocenę) 

Podstawą umiejętności stosowania efektu światłocienia w rysunku są ćwiczenia walorowe
tzn. ćwiczenia umiejętnego przechodzenia od mocnego (ciemnego) cieniowania ołówkiem 
do delikatnego (jasnego) cieniowania (przykład poniżej). Opanowanie tej umiejętności nie jest zbyt 
trudne, bo polega na przyciskaniu ołówka podczas rysowania od „słabego” do „mocnego” i nauczeniu 

o jak najpłynniej. Umiejętność ta przyda się do rysowania światłocienia 
zbliżonych swoim kształtem do kuli, ale oczywiście nie tylko... :)  

poniżej pierwszemu rysunkowi dziewięciu kadrów, w których przedstawiono 
zostały poszczególne etapy stosowania światłocienia w rysunku różnych brył. [1]

rysunkiem konstrukcyjnym; [2] Druga kolumna, to rysunek cienia na obiekcie
cienia, jaki obiekt „rzuca” na inne obiekty (zazwyczaj jest to podłoże, 

ale mogą to być również powierzchnie znajdujących się obok przedmiotów). 

pomocy efektu światłocienia przedstawiono jabłko. Spróbuj w identyczny 
sposób narysować podobne jabłko, jakie znajdziesz w koszu z owocami w swojej kuchni... :)
uwagę, jak autor zacieniował tło z lewej strony jabłka tak, aby wydobyć jasne oświetlenie obiektu, 
a zostawił jaśniejsze tło z prawej strony obiektu, aby wzmocnić wyraz cienia po prawej stronie jabłka.

do 22 maja. Pracę przynieś do szkoły w celu ich ocenienia.

Inne przykłady światłocienia w rysunku znajdziesz w >> internecie. 

[3] 

rys.2 

ćwiczenia walorowe,  
od mocnego (ciemnego) cieniowania ołówkiem  

(przykład poniżej). Opanowanie tej umiejętności nie jest zbyt 
trudne, bo polega na przyciskaniu ołówka podczas rysowania od „słabego” do „mocnego” i nauczeniu 

rysowania światłocienia  
kuli, ale oczywiście nie tylko... :)   

, w których przedstawiono 
[1] Pierwsza kolumna 

cienia na obiekcie; [3] 
(zazwyczaj jest to podłoże, 

Spróbuj w identyczny  
, jakie znajdziesz w koszu z owocami w swojej kuchni... :) Zwróć 

uwagę, jak autor zacieniował tło z lewej strony jabłka tak, aby wydobyć jasne oświetlenie obiektu,  
cnić wyraz cienia po prawej stronie jabłka. 

przynieś do szkoły w celu ich ocenienia. 

https://www.google.com/search?q=%C5%9Bwiat%C5%82ocie%C5%84+w+rysunku+&tbm=isch&ved=2ahUKEwjJ2ZeUirHpAhXs-yoKHd9jCasQ2-cCegQIABAA&oq=%C5%9Bwiat%C5%82ocie%C5%84+w+rysunku+&gs_lcp=CgNpbWcQAzIECAAQHlDOF1jOF2CRGmgAcAB4AIABVYgBVZIBATGYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZw&

