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Pokój studenta architektury
Student wydziału architektury wynaj
wynająłł pokój na czas studiów. Pokój ten ma wymiary 3,3 m x 4,2 m. W zachodniej ścianie o długości
ści 3,3 m znajduje
zn
się okno o wymiarach 1,5 m x 1,5 m.
Ściana ta jest ścian
ścianą zewnętrzną o grubości
ci 0,45 m, dolna krawędź
kraw
okna znajduje się na wysokości
wysokoś 0,9 m od podłogi, a górna 0,2
2 m od sufitu. Ściany północna i południowa są
ą ścianami działodział
wymi o gr. 0,15 m i długo
długości
ci 4,2 m, bez otworów okiennych i drzwiowych. Ściana
ciana wschodnia o grubości
grubo
0,15 m i długości
ci 3,3 m posiada otwór drzwiowy o wymiarach 0,9 m x 2,05 m. Drzwi otwieotwi
rają się do środka
rodka pokoju. Niestety pokój jest nieumeblowany. Student postanowił wyposa
wyposażyć go zgodnie
z
ze swoimi potrzebami w następują
ępujące meble:
- łóżko
ko jednoosobowe,
- stół lub biurko z krzesłem obrotowym,
- wiszącą
ą półk
półkę na książki, dwudrzwiową szafę ubraniową,
ubraniow
- szafkę do przechowywania makiet wykonanych podczas studiów.
Stół ma pomieścić
ścić miejsce na komputer (stacjonarny lub przenośny),
przeno ny), miejsce do pracy, na którym swobodnie zmieści
zmie
się arkusz papieru formatu
f
A2, miejsce na przybory kreślarskie
larskie oraz oświeo
tlenie robocze. Student przed snem lubi czyta
czytać, stąd
d potrzebny jest stolik nocny
noc i oświetlenie
wietlenie do czytania.
Po urządzeniu
dzeniu pokoju student postanowił dodatkowo go ozdobić. Wykorzystał swoje uzdolnienia i bezpośrednio
bezpo
na jednej ze ścian,, wykonał kompozycję plastyczną o wymiarach
rach 1,5 m x 2,0
m, nawiązującą do jego przyszłej profesji. Teraz poczuł, że
ż jest u siebie…
ZADANIE J

Rzut umeblowanego pokoju

Punkt A na arkuszu to południowo
południowo-zachodni narożnik
nik pokoju. Zgodnie z podanym opisem narysuj rzut pokoju uwzględniającc umeblowanie i wyposażenie.
enie. Zaproponuj dodatkowe elementy wypowyp
sażenia pokoju, pami
pamiętając o ergonomii i estetyce.
ZADANIE K

Perspektywa umeblowanego pokoju

Narysuj wnętrze
trze pokoju w perspektywie tworząc światłocieniow
wiatłocieniową kompozycję.
ZADANIE L

Kompozycja malarska

Zaprojektuj
aprojektuj i narysuj kompozycję, którą student wydziału architektury może wykorzystać do wykonania na ścianie swojego pokoju.
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Rzut umeblowanego pokoju

punkty za
zadanie:

10

ocena:

Punkt A na arkuszu to południowo-zachodni narożnik pokoju. Zgodnie z podanym opisem narysuj rzut pokoju uwzględniając umeblowanie i wyposażenie. Zaproponuj dodatkowe elementy wyposażenia pokoju, pamiętając o ergonomii i estetyce.
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Perspektywa umeblowanego pokoju

Narysuj wnętrze pokoju w perspektywie tworząc światłocieniową kompozycję.

punkty za
zadanie:

12

ocena:
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Kompozycja malarska

punkty za
zadanie:

8

ocena:

Zaprojektuj i narysuj kompozycję, którą student wydziału architektury może wykorzystać do wykonania na ścianie swojego pokoju.

