
Lista działań do wykonania na kilka dni przed egzaminem na Architekturę Wnętrz w Gliwicach:  

1. sprawdź, czy opłata rekrutacyjna jest zaksięgowana w systemie rekrutacyjnym (SOREK) 

https://sorek.polsl.pl/Kandydat/. Przypominamy, że termin wniesienia opłaty to 30 lipca 2020, warunkiem 

kwalifikacji na studia jest terminowe wniesienie tej opłaty. 

2. zapoznaj się z informacjami na stronie https://rekrutacja.polsl.pl/sprawdzian-uzdolnien-artystycznych/, 

zanim wykonasz zadania z tej listy. 

3. przygotuj portfolio zrealizowanych przez Ciebie prac rysunkowych i malarskich w sposób opisany na 

stronie https://rekrutacja.polsl.pl/sprawdzian-uzdolnien-artystycznych/ i prześlij je na adres e-mail: 

portfolio.1stopien.wnetrza@architektura-rekrutacja.polsl.pl nie później niż 3 sierpnia 2020. Dołącz do maila 

podpisane przez Ciebie oświadczenie o samodzielnym wykonaniu pracy. Wydrukuj go wypełnij, podpisz i 

sporządź jego skan lub zdjęcie. 

4. przygotowania do egzaminu - w dniach przed egzaminem zrób kilka próbnych zdjęć Twoich rysunków w 

formacie 50x70, w układzie poziomym. Jeśli masz taką możliwość - wypróbuj różne aparaty, różne 

ustawienia; sprawdź jak wychodzą zdjęcia przy różnym oświetleniu (w różnych miejscach 

pokoju/mieszkania/na zewnątrz, zwróć uwagę na różne nasłonecznienie zależnie od pory dnia – praca nr 1. 

będzie fotografowana w południe, praca nr 2 - ok. 17.00), 

5. sprawdź jaką wielkość mają zrobione przez Ciebie pliki zdjęć, wypróbuj zmniejszanie jeśli jest taka potrzeba 

– przyjmujemy zdjęcia o wielkości maksymalnie 6MB. Przetestowanie tego pozwoli Ci sprawniej, z lepszym 

skutkiem i bez zbędnego stresu przygotować plik ze zdjęciem pracy do wysłania w dniu egzaminu. 

6. przygotuj wypełnione i podpisane oświadczenie o samodzielnym wykonaniu pracy. Pamiętaj, że do 

każdego przesyłanego zadania musi zostać załączony jego skan lub zdjęcie.  

7. przygotuj e-mail wg wzoru z tego komunikatu i zapisz go jako wersję roboczą tak, aby pozostało tylko 

dodać załącznik w postaci pliku zdjęcia. To pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zmniejszy prawdopodobieństwo 

popełnienia błędu. Upewnij się, że do wysyłania zdjęć używasz tego samego adresu, który zgłosiłeś w 

systemie rekrutacji jako swój email. Nasz system nie zakwalifikuje zdjęć prac wysłanych z innego adresu e-

mail niż zgłoszony w systemie rekrutacji (SOREK). 

8. przygotuj materiały potrzebne do wykonania prac w dniu egzaminu zgodnie z informacjami na stronie  i 

wygodne miejsce do rysowania oraz modelowania, zapewnij sobie dobre warunki do pracy.  

9. tematy zadań będą opublikowane w dniu egzaminu w kilku miejscach na stronach internetowych 

Politechniki:  na samej górze strony informacyjnej https://rekrutacja.polsl.pl/sprawdzian-uzdolnien-

artystycznych/ oraz w aktualnościach rekrutacji https://rekrutacja.polsl.pl/aktualnosci/.   

Temat zadania nr 1 opublikujemy 4 sierpnia o godzinie 8.50, temat zadania nr 2 o 13.50. 

Przeczytaj uważnie temat, postaraj się go dobrze zrozumieć, zanim zaczniesz wykonywać zadanie. 

Będziesz mieć 3 godziny na wykonanie każdego zadania i godzinę na przesłanie e-maila ze zdjęciem pracy: 

zadanie nr 1 (kierunkowe, graficzno-przestrzenne) - czas na wykonanie: godz. 9.00-12.00, na przesłanie: do 

godz. 13.00,  

zadanie nr 2 (artystyczne) - czas na wykonanie: godz. 14.00-17.00, na przesłanie: do godz. 18.00,  

wszystko to w ciągu 1 dnia. Przygotuj się na to – potrzebujesz mieć dostęp do komputera, dostęp do picia i 

jedzenia, przerwę od 13.00 do 13.50 dobrze jest wykorzystać na odpoczynek. 

10. W razie problemów technicznych będzie można się z nami skontaktować na kilka sposobów: 

W  dniu egzaminu 04.08.2020 r. w godzinach 8:00-19:00  

platforma Zoom: https://zoom.us/j/98461524345  

bez hasła i bez konieczności instalowania programu Zoom  

(możliwy dostęp przez stronę internetową), 

telefonicznie: +48 32 237 19 33,  

mailowo: mam.problem.wnetrza@architektura-rekrutacja.polsl.pl  

https://sorek.polsl.pl/Kandydat/
https://rekrutacja.polsl.pl/sprawdzian-uzdolnien-artystycznych/
https://rekrutacja.polsl.pl/sprawdzian-uzdolnien-artystycznych/
mailto:portfolio.1stopien.wnetrza@architektura-rekrutacja.polsl.pl
https://rekrutacja.polsl.pl/wp-content/uploads/2020/07/oswiadczenie_samodzielnosc_zadanie.pdf
https://rekrutacja.polsl.pl/wp-content/uploads/2020/07/oswiadczenie_samodzielnosc_zadanie.pdf
https://rekrutacja.polsl.pl/wp-content/uploads/2020/07/komunikat_AW_I_przekazanie_prac_egzaminacyjnych.pdf
https://rekrutacja.polsl.pl/sprawdzian-uzdolnien-artystycznych/
https://rekrutacja.polsl.pl/sprawdzian-uzdolnien-artystycznych/
https://rekrutacja.polsl.pl/sprawdzian-uzdolnien-artystycznych/
https://rekrutacja.polsl.pl/aktualnosci/
https://zoom.us/j/98461524345
mailto:mam.problem.wnetrza@architektura-rekrutacja.polsl.pl

