
Plastyka kl. 5     04.06.20r. 

Temat: Powtórzenie wiadomości o kompozycji w sztuce. 

Przeczytaj i przypomnij sobie:  

Każde dzieło sztuki, wytwór plastyczny, - niezależnie od wykonanej techniki ma swoją 

kompozycję.   

Kompozycja - w sztukach 

plastycznych to układ elementów 

zestawionych ze sobą w taki sposób, 

aby tworzyły one harmonijną całość. 

Kompozycją określa się również 

samo dzieło, zawierające połączone 

ze sobą składniki. 

  

Dama z gronostajem, Leonardo da Vinci 

Wyróżniamy następujące kompozycje:  

 Kompozycja centralna - skupia uwagę na środku płaszczyzny. 

Umieszczony jest tam główny wyróżniający się element zwany akcentem 

plastycznym.  

Często, na podstawie układu elementów, wyróżnia się przeciwstawne do siebie 

rodzaje kompozycji, na przykład:  

     Kompozycja symetryczna i asymetrycza 

W kompozycji symetrycznej można poprowadzić wyobrażalna linię 

dzielącą płaszczyznę na dwie części. Po obu stronach tej linii elementy 

plastyczne są rozłożone jednakowo lub bardzo podobnie. 

W kompozycji asymetrycznej elementy na płaszczyźnie różnią się swoim 

ułożeniem. 

     Kompozycja otwarta i zamknięta 

Kompozycja otwarta - to taki układ elementów plastycznych, który" nie 

kończy się na płaszczyźnie obrazu", można coś jeszcze domalować. 

Kompozycja zamknięta - to okład elementów, ktory tworzy odrębną, 

nienaruszalną całość.  

     Kompozycja statyczna i dynamiczna 

kompozycja, która sprawia wrażenie równowagi i spokoju 

(uporządkowane elementy pionowe i poziome). 

Kompozycja dynamiczna - patrząc na nią odnosimy wrażenie ruchu 

     Kompozycja rytmiczna 

powtarzalność podobnych elementów w określonych, zwykle 

jednakowych odstępach 

   Kompozycja rzędowa, pasowa i kulisowa 

W kompozycji rzędowej elementy bardziej oddalone są umieszczone 

wyżej. 



W kompozycji pasowej postacie pogrupowane są w poziome rzędy 

(pasy), pasy wyższe przedstawiają osoby dalsze. 

 Kompozycja kulisowa - polega na tym, że elementy dalsze są częściowo 

zasłonięte przez elementy bliższe.  

   Kompozycja rytmiczna  

Cechą tej kompozycji jest powtarzalność elementów według  określonego 

porządku.   

 

 
 

 

Zastanów się,  dlaczego obraz 

 „Lilie wodne” posiada cechy 

 kompozycji otwartej? 

 

 

( Nie trzeba przesyłać odpowiedzi  

na MS Teams, proszę wpisać do zeszytu, 

 który będzie wykorzystany również 

 w klasie 6 !) 

\Claude Monet „Lilie wodne” 


