
PRZEDMIOT: PLASTYKA 

KLASY VII 

ZAJĘCIA: 28 - 29.05.2020 

TEMAT: „Światłocień w rysunku

  Fotograficzna dokładność, czyli realizm i hiperrealizm w rysunku i malarstwie.

Na poprzedniej lekcji zapoznała(e)ś się z głównymi zasadami światłocienia. Dzisiejsze zajęcia, 
to kolejne ćwiczenie z tego tematu. Zagadnienia do utrwalenia 
 

Światłocień, to efekt plastyczny stosowany w dziedzinach Rysunku, Malarstwa i
na przedstawieniu na płaszczyźnie 
najjaśniejszych do tonów najciemniejszych)
a także ludzi i zwierząt, które 
(tzn. trójwymiarowe). Światłocień, tak
przestrzennego czegoś, co przedstawione 
 
Rysunek i Malarstwo (a szczególnie 
który nazwano Rysunkiem realistycznym
Ten rodzaj twórczości jest przeciwnością tzw. sztuki abstrakcyjnej
założeniu nie przedstawia żadnych rzeczywistych tematów. Artyści uprawiający realizm w rysunku 
i malarstwie starają się w swoich dziełach odwzorować 
jak najbardziej wierny z rzeczywistością
realistyczne, które przedstawia 
hiperrealizmem. Hiperrealistycz
od fotografii. Dopiero oglądanie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZADANIE TWÓRCZE 

Przed Tobą - niestety - ostatnie zadanie 
Wybierz z internetu dowolny przykład malarstwa lub rysunku realistycznego (lub hiperrealistycznego) 
i narysuj (lub namaluj) jego jak najwierniejszą kopię
wszystkie szczegóły (tzn. detale) 
już dość dobrze wstępne zasady światłocienia 
dzieło rysunkowe lub malarskie w szkole podstawowej!
niezwykła! :) 
Na wykonanie pracy masz czas do 
 
>> Tu znajdziesz kilka ważnych porad 

rysunku. Złudzenie wypukłości przedmiotów na płaszczyźnie

Fotograficzna dokładność, czyli realizm i hiperrealizm w rysunku i malarstwie.

poznała(e)ś się z głównymi zasadami światłocienia. Dzisiejsze zajęcia, 
to kolejne ćwiczenie z tego tematu. Zagadnienia do utrwalenia z poprzedniej lekcji:

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

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

iatłocień, tak jak i perspektywa, poddaje nasze oczy 
przedstawione jest na płaskim papierze lub płótnie. 

szczególnie druga dziedzina) wykształciły autonomiczny rodzaj twórczości, 
Rysunkiem realistycznym i Malarstwem realistycznym  

órczości jest przeciwnością tzw. sztuki abstrakcyjnej (np. drippingu), która w swym 
założeniu nie przedstawia żadnych rzeczywistych tematów. Artyści uprawiający realizm w rysunku 
i malarstwie starają się w swoich dziełach odwzorować przedstawiane tematy

rzeczywistością (stąd nazwa tego rodzaju twórczości). 
realistyczne, które przedstawia rzeczywistość z niemal fotograficzną precyzją

iperrealistyczne obrazy i rysunki są bardzo często trudne do odróżnienia 
opiero oglądanie ich szczegółów w powiększenie zdradza, że to np. 

ostatnie zadanie rysunkowe (lub malarskie) w klasie siódmej
Wybierz z internetu dowolny przykład malarstwa lub rysunku realistycznego (lub hiperrealistycznego) 

narysuj (lub namaluj) jego jak najwierniejszą kopię. Staraj się oddać jak najbardziej precyzyjnie 
wszystkie szczegóły (tzn. detale) przedstawianych rzeczy, obiektów i postac

zasady światłocienia - w tym ćwiczeniu możesz stworzyć swoje najlepsze 
dzieło rysunkowe lub malarskie w szkole podstawowej! :) Jestem przekonany, że powstanie praca 

do 5 czerwca. Pracę przynieś do szkoły w celu jej ocenienia.

Tu znajdziesz kilka ważnych porad - jak rysować ołówkiem, aby powstawały piękne prace

. Złudzenie wypukłości przedmiotów na płaszczyźnie (2). 

Fotograficzna dokładność, czyli realizm i hiperrealizm w rysunku i malarstwie.” 

poznała(e)ś się z głównymi zasadami światłocienia. Dzisiejsze zajęcia,  
poprzedniej lekcji: 

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

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

poddaje nasze oczy złudzeniu widzenia 

autonomiczny rodzaj twórczości,  
 (przykłady poniżej).  

(np. drippingu), która w swym 
założeniu nie przedstawia żadnych rzeczywistych tematów. Artyści uprawiający realizm w rysunku  

tematy - w sposób  
(stąd nazwa tego rodzaju twórczości). Malarstwo 

rzeczywistość z niemal fotograficzną precyzją nazywamy 
trudne do odróżnienia  

np. rysunek (poniżej). 

w klasie siódmej...  
Wybierz z internetu dowolny przykład malarstwa lub rysunku realistycznego (lub hiperrealistycznego) 

. Staraj się oddać jak najbardziej precyzyjnie 
przedstawianych rzeczy, obiektów i postaci. Jeśli opanowałeś  

w tym ćwiczeniu możesz stworzyć swoje najlepsze 
:) Jestem przekonany, że powstanie praca 

ocenienia. 

jak rysować ołówkiem, aby powstawały piękne prace. 

https://www.youtube.com/watch?v=-4BnGfGtDrw

