
 

 

Praca nr 2: zadanie artystyczne 

1. Temat pracy: 

Na arkuszu 50x70 cm należy wykonać zadanie rysunkowo - malarskie na temat:  
Kompozycja dynamiczna z przedmiotów własnych. 

 

• Obserwując przedmioty znajdujące się pomieszczeniu, w którym Kandydat wykonuje Pracę nr 2 należy 
dokonać wyboru 5 przedmiotów i wykonać pracę na zadany temat w technice rysunkowej.  
 

• Następnie należy dokonać interpretacji kolorystycznej i odpowiednio wypełniając fragment kompozycji 
kolorem przy użyciu wybranej przez siebie techniki malarskiej tak, aby zadany układ tworzył kompozycję 
podkreślającą kolorem przedmioty na pierwszym planie. 

   
Należy zadbać o uzyskanie interesującej kompozycji rysunkowo - malarskiej,  łączącej ze sobą wybrane 
techniki rysunkowe i malarskie. 
 
Zadanie ma wykazać predyspozycje plastyczne - umiejętność zaobserwowania problemu i rysunkowej 
budowy formy, a także wrażliwość kolorystyczną. 

 

2. Technika wykonania: 

Arkusz formatu 50x70 cm ustawiony POZIOMO 

Technika rysunku - ołówek (HB, B do 4B). 
Technika malarska - do wyboru (kredki, pastele suche lub mokre, flamastry, farby, techniki mieszane) 

UWAGA: wykonana praca nie może być podpisana – na rysunku, 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 14.00 do 17.00 - dnia 4 sierpnia 2020.  

Przesłanie zdjęcia pracy emailem do godziny 18.00 tego samego dnia. 

 

4. Sposób wykonania zdjęcia pracy 

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

równomiernie oświetlona, bez padającego na nią cienia (np. osoby fotografującej). Krawędzie 

arkusza powinny być równoległe do krawędzi zdjęcia, aby uniknąć zniekształcenia obrazu w 

perspektywie, kadr zdjęcia powinien być ustawiony poziomo, arkusz powinien maksymalnie 

wypełniać kadr.   

KOMUNIKAT 
CENTRALNEJ  KOMISJI  REKRUTACYJNEJ  POLITECHNIKI  ŚLĄSKIEJ 

z dnia 4 sierpnia 2020 roku godz. 13:50  

–  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: drugi.temat.wnetrza@architektura-rekrutacja.polsl.pl  

3. Temat maila: Architektura Wnętrz, stopień I, praca nr 2, 

4. Treść maila: 

Wysyłam pracę nr 2 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. 18.00 - 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 2 

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) 

 

 

 


