
Klasa 5                                                  07.05.20r. 

Temat: Stosowanie barw w dziełach sztuki.  

Materiały dostępne również w MS Teams w zakładce zadania  

Barwa w istotny sposób wpływa na spostrzeganie świata. Mechanizmy oddziaływania 

barwnego na człowieka wciąż bardzo interesują naukowców wielu dyscyplin. 

Nieprzypadkowo mówimy o świecie widzianym przez „różowe okulary” jako o tym 

radosnym, przyjaznym. I przeciwnie, mówiąc „czarno to widzę” przewidujemy niepomyślne 

wydarzenia. Wynika z tego, że barwa od zawsze niosła za sobą wiele dodatkowych znaczeń. 

Mając świadomość oddziaływania barwy na człowieka, artysta stosuje przemyślane sposoby 

jej stosowania, na przykład posługuje się: dominantą kolorystyczną, akcentem 

kolorystycznym, wybraną gamą barwną. 

DOMINANTA KOLORYSTYCZNA to podobne kolorystycznie plamy 

barwne odgrywające najważniejszą rolę w kompozycji dzieła – górujące nad 

pozostałymi elementami, wybijające się kolorem i wpływające na inne barwy. 

Ćwiczenie 1 

Przyjrzyj się ilustracji a następnie podkreśl ; co stanowi dominantę kolorystyczną: 

 

 
 

TRAWA                                ŁODYGI                                 KĘPA KWIATOSTANU 

 

Artyści w swoich pracach często stosują AKCENT KOLORYSTYCZNY, czyli 

kolor, który wyróżnia się na tle innych i przyciąga uwagę odbiorcy. Jest to 

niewielka, kontrastowa plama barwna  w przeciwieństwie do dominanty 

kolorystycznej, nie jest dominujący w kompozycji ale również odgrywa ważną 

rolę - często symboliczną . 
 

 

 

https://epodreczniki.pl/a/kalejdoskop---tworze-prace-barwna/Dabsgpddc#Dabsgpddc_pl_main_concept_1
https://epodreczniki.pl/a/kalejdoskop---tworze-prace-barwna/Dabsgpddc#Dabsgpddc_pl_main_concept_2
https://epodreczniki.pl/a/kalejdoskop---tworze-prace-barwna/Dabsgpddc#Dabsgpddc_pl_main_concept_2
https://epodreczniki.pl/a/kalejdoskop---tworze-prace-barwna/Dabsgpddc#Dabsgpddc_pl_main_concept_3
https://epodreczniki.pl/a/kalejdoskop---tworze-prace-barwna/Dabsgpddc#Dabsgpddc_pl_main_concept_4


 

 

Ćwiczenie 2 

Przyjrzyj się reprodukcji, a następnie napisz ; co stanowi akcent kolorystyczny: 

 

 

 
 

…………………………………………………………………………………….. 

 

GAMA BARWNA  

Oglądając dzieła sztuki, możemy określić użycie zestawionych ze sobą kolorów, 

czyli gamę barw, którą artysta zastosował do stworzenia swojego dzieła. Gama 

barwna może być złożona z barw ciepłych lub zimnych. Ciepłe to te zmierzające 

do żółcieni, głównie czerwono-oranżowo-żółte, obrazowo nazywane „barwami 

ognia”. Barwy zimne zmierzają do błękitu, są głównie fioletowo-zielono-błękitne 

i obrazowo nazywane są „barwami wody”. 

Kiedy artyści w swoich dziełach stosują dużo różnych kolorów, mówimy 

o użyciu szerokiej gamy barwnej. Zdarza się też, że celowo ją zawężają. Wtedy 

mówimy o wąskiej gamie kolorystycznej, np. składającej się z 2-3 barw 

w różnych odcieniach, w wybranej tonacji barwnej: ciepłej lub zimnej. Bywa też, 

że artyści stosują tylko jeden kolor w różnych odcieniach – mówimy wówczas 

o MONOCHROMATYZMIE. Kiedy użyją tylko koloru białego i czarnego 

mówimy o ACHROMATYZMIE. 

 

 

 

 

https://epodreczniki.pl/a/kalejdoskop---tworze-prace-barwna/Dabsgpddc#Dabsgpddc_pl_main_concept_5
https://epodreczniki.pl/a/kalejdoskop---tworze-prace-barwna/Dabsgpddc#Dabsgpddc_pl_main_concept_6


Ćwiczenie 3 

Przyjrzyj się poniższym przykładom obrazów współczesnych artystów o różnych gamach 

barw i określ cechy zastosowanej gamy barwnej; 

 

 
Ewa Bińczyk, „Nienasycenie”, 2017, pastel                                          Justyna Wolska, „Ada”, 2008, technika własna na płótnie 
 
………………………………………………………………………………………                       ………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………                    ……………………………………………………………………………………….. 
 

PODSUMOWANIE WIADOMOŚCI Z LEKCJI: 

Achromatyzm 

użycie w dziele tylko koloru białego i czarnego. 

Akcent kolorystyczny 

kontrastowa, przykuwająca uwagę plama barwna, najczęściej niewielkich rozmiarów 

w stosunku do całej kompozycji dzieła. 

Dominanta kolorystyczna 

w kompozycji dzieła – najważniejsza, duża, wyróżniająca się kolorem plama barwna, 

wpływająca na inne barwy. 

Gama barwna 

użycie do stworzenia dzieła wybranych kolorów z koła barw. Może być wąska lub szeroka, 

ciepła lub zimna. Wąska gama barwna to użycie sąsiadujących kolorów z fragmentu koła 

barw. Szeroka gama barwna to użycie kolorów z całego koła barw. 

Monochromatyzm 

użycie w dziele tylko jednego koloru w różnych odcieniach. 

 

Dzisiejszą lekcję z wypełnionymi ćwiczeniami prześlij na MS Teams na zakładke zadania do 

29 maja ( kto nie może na MS Teams to na maila) 

Dziękuję za przysłane prace  i przypominam, że osoby, które nie przyślą zaległej pracy – dekoracja 

wiosenna do 15 maja, to niestety otrzymają oceny – wiadomo jakie 

 


