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Kod przedmiotu 

 

 

Nazwa przedmiotu:  

  

Rzeźba 

Forma zaliczenia: 

Egzamin 2/3 

Zaliczenie z oceną 
Zaliczenie 

Tryb studiów Rok Semestr Rodzaj zajęć Liczba godzin ECTS 

stacjonarne 1 I ćwiczenia 45 3 

 1 II ćwiczenia 45 3 

 2 III ćwiczenia 30 2 

niestacjonarne 1 I ćwiczenia 27 3 

 1 II ćwiczenia 27 3 

 2 III ćwiczenia 18 2 

Kierownik przedmiotu: prof. Nadzw. A. Fołtarz 

Realizator: dr D. Matysik-Herbik, mgr M. Twardowska 

 

Wymagania wstępne:  

Umiejętność rysowania oraz znajomość zasad kompozycji plastycznej. 

Ogólny opis i cel przedmiotu:  

Istotą zajęć dydaktycznych jest kształcenie wyobraźni przestrzennej oraz wrażliwości plastycznej a 

także rozwijanie sprawności manualnej i znajomości zasad kształtowania różnorodnych 

materiałów. Student powinien osiągnąć umiejętność projektowania i realizacji formy przestrzennej 

z wykorzystaniem różnych mediów i środków wyrazu oraz świadomość kompozycji plastycznej. 

Istotnym zagadnieniem jest osiąganie wysokiego poziomu realizacyjnego. 

EFEKTY KSZTAŁCENIA  Symbole PRK 

Wiedza. Student zna i rozumie:   

  PS6_WG 

 
K6_W01 W zaawansowanym stopniu problematykę związaną z podstawowym 

wykorzystaniem środków plastycznych w obszarze sztuki  

K6_W06 Podstawowe linie rozwojowe w historii sztuki, reprezentatywne dzieła 

oraz wybitnych twórców z dyscypliny sztuk pięknych i projektowych 

Umiejętności. Student potrafi:  

P6S_UW K6_U05 Połączyć i kreatywnie wykorzystać umiejętności warsztatowe do 

własnej ekspresji artystycznej 

Kompetencje społeczne. Student jest gotów do:  

 P6S_KK 

 
K6_K01 Krytycznej oceny posiadanej wiedzy i umiejętności oraz rozumienia 

potrzeby poszerzania tej wiedzy 



Metody kształcenia:  

 Wykład, ćwiczenia praktyczne 

Formy i kryteria oceniania efektów kształcenia:  

Zaliczenie z oceną, której kryterium jest stopień wykonania zadań określonych w tematach 

ćwiczeń. Ocena końcowa jest średnią ocen za wykonanie dwóch w/w etapów. 

Treści: 

Ćwiczenie 1 

a) W oparciu o wygłoszony wykład i własne doświadczenie plastyczne dokonać wyboru kilku (3-5) 

przedmiotów (każdy o wymiarach do 10 cm) ze świata organicznego, z natury, które ze względu na 

walory swej formy będą propozycją modelu do wielokrotnego przestrzennego powiększania w 

skali. 

b) Dokonać wspólnej z pedagogami analizy form wyszukanych modeli i dokonać wyboru jednego 

z nich do powiększenia w określonej, ustabilizowanej relacji do horyzontu. 

Ćwiczenie 2 

Powiększyć w skali w glinie (do 40-70 cm) wybrany model dokonując kolejno: 

a) scharakteryzowania i podkreślenia sylwetki modelu w trakcie jego czasoprzestrzennego obrotu 

stosując syntezę i selekcję zmiennego rysunku bryły modelu, 

b) scharakteryzowania i podkreślenia hierarchii spięć światłocieniowych wynikających z budowy i 

struktury modelu stosując syntezę i selekcję jego formy, 

c) scharakteryzowania powierzchni (faktury) modelu stosując syntezę i selekcję. 

II etap kreacyjny 

Ćwiczenie 3 

Dokonać weryfikacji pracy wykonanej w I etapie w celu uzyskania kompozycji rzeźbiarskiej 

będącej autonomicznym bytem artystycznym poprzez: 

a) dalszą intensyfikację w sposób dowolny walorów rysunku sylwety rzeźby w jej 

czasoprzestrzennym obrocie, 

b) zwiększenie skali spięć światłocieniowych występujących w obrębie rzeźby w trakcie jej 

czasoprzestrzennego obrotu, 

c) dalsze opracowanie powierzchni wykonanej rzeźby. 

Ćwiczenie 4 

(dotyczy studentów, którzy otrzymali najwyższe oceny za wykonanie ćwiczenia 3) 

Wykonać pod kierunkiem pedagogów Zespołu Rzeźby odlew gipsowy wykonanej kreacji 

rzeźbiarskiej i dokonać dalszej weryfikacji jej form poprzez retusz. 

Literatura:  

Podstawowa: 

   1. Adam Kotula, Piotr Krakowski: „Kronika nowej sztuki”, Wyd. Literackie, Kraków 1968. 

   2. Adam Kotula, Piotr Krakowski: „Malarstwo, rzeźba, architektura”, PWN, Warszawa 1972. 

   3. Adam Kotula, Piotr Krakowski: „O nowej rzeźbie”, Wyd. Literackie, Kraków 1961 

   4.  Frederich A. Praeger: „Le Corbusier”, New York 1960. 

Uzupełniająca: 

    Jean Arp – www.artcyclopedia.com 

    Constantin Brancusi - www.artcyclopedia.com 

    Henry Moore - www.artcyclopedia.com 

 

Nakład pracy studenta w godzinach (cały kurs): 

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

Praca na zajęciach: 120 Praca na zajęciach: 72 

http://www.artcyclopedia.com/


Praca własna: 80 Praca własna: 128 

 


