
 

 

Praca nr 1: zadanie kierunkowe graficzno-przestrzenne 

1. Temat pracy: 

Kompozycja przestrzenna, z elementów powtarzalnych, przywołujących skojarzenie z rytmem, który 

zawiera element dominujący i jest zgodna z następującymi założeniami: 

• Podstawa kompozycji – prostokąt o wymiarach 20x50 cm (należy wyciąć z arkusza brystolu podstawę 

o zadanych wymiarach) 

• Kompozycja z elementów powtarzalnych o wymiarach 2x2x4 cm, wykonanych z brystolu lub innego 

sztywnego materiału umożliwiającego wykonanie kompozycji.  

• Elementy powtarzalne należy wykonać jako ażurowe (prostopadłościan pozbawiony ścian 2x2 cm – typ 

A lub ścian 2x4cm typ B, zgodnie z rysunkiem poniżej) 

                       
typ A                                             typ B 

• Kompozycja może składać się z elementów typu A lub typu B, lub z typu A i B równocześnie. 

• Ilość elementów dowolna, zależna od przyjętej koncepcji.   
 

W celu podkreślenia koncepcji przyjętego założenia kompozycyjnego można dowolnie użyć rozwiązań 

barwnych.  

Ćwiczenie ma wykazać predyspozycje w zakresie postrzegania przestrzennego, logicznego postępowania 

w organizowaniu przestrzeni, jak również niezbędne uzdolnienia manualne. 

2. Technika wykonania: 

Materiały: brystol lub inny sztywny materiał oraz w zakresie rozwiązań barwnych do wyboru (kredki, 

pastele suche lub mokre, flamastry, farby, techniki mieszane). 

Narzędzia: nożyczki, nóż, klej, taśma klejąca, linijka. 

Metody pracy: wycinanie, zaginanie, klejenie. 
 

UWAGA: wykonana praca nie może być podpisana – na pracy, na zdjęciu, we właściwościach lub 

nazwie pliku nie mogą być zawarte żadne informacje pozwalające na identyfikacje autora. 

Powiązanie pracy z autorem następuje poprzez wysłanie jej z adresu e-mail podanego przez 

kandydata w systemie rekrutacji Politechniki Śląskiej (SOREK). 

 

3. Czas wykonania:  

3 godziny - od 9.00 do 12.00 - dnia 4 sierpnia 2020.  

Przesłanie zdjęcia pracy emailem do godziny 13.00 tego samego dnia. 

 

4. Sposób wykonania zdjęcia pracy 

Zdjęcie pracy należy wykonać w świetle dziennym, bez użycia lampy błyskowej. Praca powinna być 

dobrze oświetlona, bez padającego na nią cienia (np. osoby fotografującej, innych przedmiotów). 

Kadr zdjęcia powinien być ustawiony poziomo i w odpowiedni sposób prezentować kompozycję, tzn. 

należy wybrać kadr najlepiej przedstawiający zamysł przestrzenny.  

KOMUNIKAT 
CENTRALNEJ  KOMISJI  REKRUTACYJNEJ  POLITECHNIKI  ŚLĄSKIEJ 

z dnia 4 sierpnia 2020 roku godz. 8:50  

–  sprawdzian uzdolnień - 
- studia pierwszego stopnia na kierunku architektura wnętrz – 

 



Sposób przesłania zdjęcia pracy mailem 

1. Adres e-mail nadawcy: ten sam, który został podany przez kandydata w trakcie rejestracji w systemie 

rekrutacji SOREK, 

2. Adres odbiorcy: pierwszy.temat.wnetrza@architektura-rekrutacja.polsl.pl  

3. Temat maila: Architektura Wnętrz, stopień I, praca nr 1, 

4. Treść maila: 

Wysyłam pracę nr 1 w ramach sprawdzianu uzdolnień artystycznych na kierunek Architektura 

Wnętrz, stopień I, 

Imię: ………………………., 

Nazwisko: ……………………. 

Login w SOREK: ……………………. 

5. Załączniki: 

1) Zdjęcie pracy (nie więcej niż jedno) w postaci pliku .jpg o wielkości nie większej niż 6 MB, 

2) Oświadczenie o samodzielnym wykonaniu pracy, odręcznie podpisane, w postaci skanu lub 

zdjęcia; wielkość pliku nie może przekroczyć 6 MB (wzór na końcu lub na stronie), 

6. Termin przesłania: dzisiaj, 04.08.2020 r., do godz. 13.00 - dokumenty przesłane po tym terminie nie 

będą podlegały ocenie. 

 

Kontakt w razie trudności technicznych 

W  dniu 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  

 

Dodatkowe informacje techniczne 

Jeśli rozmiar zdjęcia pracy przekracza 6MB należy je zmniejszyć używając funkcji “zmień rozmiar” w 

przeglądarce zdjęć systemu Windows lub korzystając z programów graficznych – np. darmowego 

programu XnView; nie należy zmniejszać zdjęć za bardzo, aby nie doszło do utraty jakości. Po zmniejszeniu 

rozmiaru zdjęcia należy zweryfikować jego jakość zwracając uwagę w szczególności na różnego rodzaju artefakty 

graficzne, czyli niezamierzone wady obrazu powstałe w wyniku działania algorytmów kompresujących (zwłaszcza 

gdy wielkość pliku wynosi mniej niż 3,5 MB). 

Niektóre programy pocztowe lub dostawcy usług e-mail mogą proponować własną kompresję załączników – 

może to jednak spowodować znaczną utratę jakości plików, dlatego nie wyrażaj na to zgody. 

Niektóre programy pocztowe lub dostawcy usług e-mail mogą proponować dołączenie odnośnika do 

wirtualnego dysku zamiast załączników – nie wyrażaj na to zgody; takie odnośniki nie zostaną odczytane 

poprawnie przez nasz system. 
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------------Jeśli nie przygotowałeś/łaś wcześniej oświadczenia, teraz WYDRUKUJ tę stronę,  

WPISZ INFORMACJE, PODPISZ, ZRÓB ZDJĘCIE/ZESKANUJ I ZAŁĄCZ DO MAILA ZE ZDJĘCIEM PRACY -------- 

 

……………………, dnia ……………………… 

 

 ...................................................................  
(imię i nazwisko kandydata) 

 ...................................................................  
(login w systemie rekrutacji) 

 ...................................................................  

 

 ...................................................................  
(adres do korespondencji) 

 

Sprawdzian uzdolnień praca numer 1 

STUDIA STACJONARNE I STOPNIA, 

KIERUNEK ARCHITEKTURA WNĘTRZ 

 

 

Oświadczenie  

o samodzielnym wykonaniu pracy stanowiącej podstawę oceny uzdolnień artystycznych kandydata 

Ja, niżej podpisany/a……………………………………………………………..niniejszym oświadczam, że praca oraz jej zdjęcie, 

przesłane do oceny w procesie rekrutacji, zostały wykonane przeze mnie samodzielnie, nie naruszają praw autorskich w 

rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1191, z późn. 

zm.) oraz dóbr osobistych chronionych prawem cywilnym. 

 

Świadomy/a odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy, poświadczam własnoręcznym podpisem 

prawdziwość informacji zamieszczonych w powyższym oświadczeniu. 

  

 

 

  
 (podpis kandydata) 

 

 

 


