
INFORMACJE O EGZAMINIE WSTĘPNYM

Do PaŃstwowego Liceum Sztuk plastycznych

w Łodzi



Część pierwsza egzaminu to egzamin z rysunku –
temat: martwa natura  - trwa 90 minut

prace uczniowie wykonają na kartonie A 3
(karton zapewnia szkoła)

należy zakupić i przynieść takie przybory: 

ołówki  ART   2H – 8B

temperówka

papier ścierny -
bloczek do ostrzenia
ołówków

gumka Przykładowy rysunek martwej natury Van 
Gogha



Przykładowy zestaw ołówków artystycznych



Tak będzie brzmiało polecenie do zadania z rysunku:

TEMAT:

Na kartonie formatu A3 narysuj ustawioną martwą naturę, zwróć uwagę na proporcje,

kształt, charakter elementów martwej natury, różnicę w świetle i cieniu.

Pamiętaj o zagospodarowaniu całego kartonu.

Dostosuj walor do widzianej przestrzeni – głębi oraz rodzaju kreski, faktury 
i kontrastów.

Technika - ołówek

Przykładowa martwa natura  Van Gogha



Nasze rady:

Przy wykonywaniu rysunku
martwej natury zwróć uwagę na:

- proporcje przedmiotów

- charakterystykę przedmiotów 

- zróżnicowanie skali walorowej

- światło i cień

- zróżnicowanie kreski

Morandi



CO BĘDZIE OCENIANE W RYSUNKU?

Kompozycja

Proporcje

Przestrzeń

Skala walorowa, światłocień

Wrażliwość i własna interpretacja tematu

Przykładowa martwa natura Van Gogha



Druga część egzaminu to praca malarska – temat: martwa natura –
będzie trwała 90 minut

pracę uczniowie wykonają na kartonie A3 (zapewnia szkoła)

Należy przynieść własne materiały:

farby wodne – akwarela, tempera, plakatowa, 
akrylowa (do wyboru jeden typ)

pędzle – włosie miękkie, różne grubości

2 słoiki duże na wodę

paletę

szmatki

Heda, XVII w.



przykładowe grubości i kształty 
pędzli



Tak będzie brzmiało polecenie na egzaminie z malarstwa:

TEMAT:

Na kartonie formatu A3 namaluj ustawioną martwą naturę, zwróć uwagę na proporcje,

kształt, charakter elementów martwej natury, różnicę w świetle i cieniu.

Pamiętaj o zagospodarowaniu całego kartonu.

Dostosuj kolor, plamę barwną do widzianej przestrzeni – głębi oraz rodzaju faktury 
i kontrastów kolorystycznych.

Technika – farby wodne

Przykładowa martwa natura malarska: Heda, XVII w.



CO BĘDZIE OCENIANE W MALARSTWIE?

Kompozycja

Proporcje, przestrzeń, zróżnicowanie planów

Światło i cień

Umiejętność operowania plamą barwną  - bogatą skalą kolorystyczną

Wrażliwość i własna interpretacja tematu



Przykładowa martwa natura:

Jean-Baptiste Oudry's , Biała kaczka, 1753



RenoirPrzykładowa martwa 
natura:



Józef Panfil, Martwa natura sygn.p.d., olej, płótno, 41x61 cmPrzykładowa martwa 
natura:



- tak zakomponuj karton A3, żeby wszystkie elementy martwej natury, zmieściły się na nim,

- zastanów  się nad kompozycją: czy karton A3 ustawisz  w poziomie, czy w pionie,

- zorganizuj czas pracy, pamiętając o tym, że każda część egzaminu trwa 90 minut,

- możesz lekko zmrużyć oczy, to pomoże w postrzeganiu całości kompozycji,

- pamiętaj o tym, żeby ukazać przestrzeń, poszczególne plany.

Nasze porady – na co zwrócić uwagę przy malowaniu martwej natury:



Egzamin z kompozycji  będzie 
trwał 90  minut

Szkoła zapewni Ci  2 kartony  A3

musisz przynieść własne 
materiały:

nożyczki

klej

taśmę klejącą

szkicownik

ołówek

przykładowa kompozycja przestrzenna 
Katarzyny Kobro



EGZAMIN WSTĘPNY Z KOMPOZYCJI – czas realizacji - 90 minut

TAK BĘDZIE SFORMUŁOWANE POLECENIE:

Mając do dyspozycji dwa kartony formatu A3 ( jeden służy jako podstawa ) 

wykonaj kompozycję przestrzenną na temat……… np. „W morskiej głębinie”

Karton można nacinać, zaginać, wyginać, kleić, modelować.

Wykonana kompozycja przestrzenna powinna być stabilna i poprawnie przymocowana do 
podłoża – drugiego kartonu kartonu.



W kompozycji zwróć uwagę na:  

- koncepcję całej kompozycji przestrzennej

- pokaż swoją wyobraźnię, kreatywność

- czytelność realizowanej kompozycji

- estetykę wykonania pracy



Warto wcześniej wykonać szkic – projekt, a później zastanowić się, jak to rozwiązać w kwestii

technicznej, tak żeby wymyślona forma przestrzenna dobrze trzymała się podstawy kartonu.

Zadanie wykonujemy przy pomocy: wycinania, nacinania, zaginania, modelowania, klejenia, 
zastosowania taśmy – przezroczystej.

Pamiętajcie, że nie stosujemy – żadnych elementów graficznych oraz nie doklejamy 
kolorowych papierów – biały karton, który otrzymacie, 
ma zostać biały.



Pomysł

Kompozycja

Oryginalność w interpretacji tematu

Wyobraźnia przestrzenna

Estetyka i technika wykonania kompozycji

CO BĘDZIE OCENIANE W KOMPOZYCJI PRZESTRZENNEJ?



Podczas egzaminu wstępnego, trzeba zachować spokój 
i koncentrację



Kandydat zgłasza się na egzamin z ważną legitymacją szkolną 
(lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość)



Pomiędzy poszczególnymi etapami egzaminu, kandydatom przysługuje

minimum 15 minut przerwy.

Egzamin praktyczny nadzorują nauczyciele Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Łodzi, 
wchodzący w skład Komisji Egzaminacyjnej powołanej przez Dyrektora Szkoły



O czym należy pamiętać?

- co najmniej dzień wcześniej, przygotuj wszystkie materiały plastyczne, niezbędne do

egzaminu z rysunku, malarstwa i kompozycji,

- przyjdź wcześniej, nie spóźnij  się, spakuj  ważną legitymację uczniowską,

- zachowaj wszystkie warunki bezpieczeństwa na terenie szkoły,

- unikaj aktywności sprzyjającej bliskim kontaktom między kandydatami.

- znajdź swoje nazwisko na liście i udaj się do przypisanej Sali na terenie szkoły,

- po zajęciu miejsca w Sali, zachowuj bezpieczną odległość i słuchaj poleceń opiekuna Sali,

- materiały plastyczne muszą być własne i nie wolno ich pożyczać,

- podczas przerw między egzaminami, unikaj zgrupowań i wzajemnych kontaktów



Uwagi dotyczące terminów

Dwa pierwsze dni – egzamin praktyczny:

30 maja – grupa nr 1

31 maja – grupa nr 2



Egzamin ustny

1 czerwca  - wszyscy zdają tego dnia egzamin 
ustny z podziałem na dwie tury godzinowe / 
sześć komisji egzmianacyjnych

9.00- 13.30 / przerwa / 14.00 – 18.30



Wejście główne szkoły – tablica 
informacyjna

Mailem zostanie przekazany plan ukazujący 
rozłożenie poszczególnych sal
egzaminacyjnych.

Będzie też dokładna informacja dotycząca szatni.

Przesłany zostanie krótki informator opisujący 
zasady bezpieczeństwa obowiązujące w szkole.



Specjalności – deklaracja kandydata 
w czasie rozmowy ustnej

Grafika projektowa

Projektowanie ubioru

Formy użytkowe

Fotografia artystyczna



Klasy artystyczne podzielone są na 
dwie grupy według wyboru 

specjalności



Klasa 1A

Formy użytkowe Fotografia artystyczna



Klasa 1B

Projektowanie graficzne
Formy użytkowe –
Projektowanie ubioru



Klasa 1C

Projektowanie graficzne
Formy użytkowe -
Projektowanie ubioru



Uwaga 

Materiały i informacje zostaną przesłane mailem 
i znajdą się na szkolnej stronie rekrutacji.


