
Egzamin zgodnie z planem odbywa się na Placu Matejki 13 w sali 201  

Ze względu na długi czas trwania egzaminu praktycznego i możliwość opuszczenia budynku 

wyłącznie w czasie półtorej godzinnej przerwy, zaleca się, aby kandydat miał ze sobą 

prowiant (picie, jedzenie). Istnieje także możliwość skorzystania z jadłodajni „Pod ręką” 

znajdującej się w budynku głównym na poziomie -1 

 

Materiały i przybory potrzebne w czasie egzaminu praktycznego:  

STUDIUM RYSUNKOWE  

8.30 -13.30  

W godzinach od 13:00 do 14:30 nastąpi przerwa  

14:30-18.30  

ZADANIA:  

1.Narysowanie martwej natury (dowolną techniką rysunkową - ołówek, węgiel, tusz, itp.):  

- format papieru 50×70  

- kolor papieru dowolny  

2. Wykonanie czterech szkiców rysunkowych  

- format papieru dowolny  

- kolor papieru dowolny  

Materiały i przybory potrzebne w czasie egzaminu  

Warsztat rysunkowy:  

brystol lub inny papier do wykonania rysunku, kartki do wykonania szkiców, ołówki, węgle, 

pastele, tusze - w zależności od wybory techniki, gumki do ścierania itp.  

 

STUDIUM MALARSKIE  

8.30 -13.30  

W godzinach od 13:00 do 14:30 nastąpi przerwa  

14:30-18.30  

ZADANIA:  

1.Namalowanie martwej natury (dowolna techniką malarską - olej, akryl, gwasz, itp.):  

- format podobrazia dowolny  

- kolor podobrazia dowolny  

- rodzaj podobrazia dowolny (tektura, płótno itp.)  

2. Wykonanie czterech szkiców malarskich  

- format podobrazi dowolny 

- kolor podobrazi dowolny  

Materiały i przybory potrzebne w czasie egzaminu  

Warsztat malarski:  

podobrazie do wykonania obrazu, podobrazia do wykonania szkiców, farby, pędzle, medium 

malarskie (olej, terpentyna, sykatywa, itp.), paleta, szmatki do wycierania pędzli, mydło do 

mycia przyborów malarskich, itp.  

 



ĆWICZENIA KOMPOZYCYJNE WRAZ Z ANALIZĄ FORMALNĄ DZIEŁ  

8.30 -13.30  

W godzinach od 13:00 do 14:30 nastąpi przerwa  

14:30-18.30  

18.00 do 19:00 - urządzenie przez kandydatów pokazu wykonanych prac na ścianach 

w sali 201  

W tym dniu wszystkie materiały potrzebne do wykonania zadań na egzaminie z Ćwiczeń 

kompozycyjnych wraz z analizą formalną dzieł zapewnia Akademia Sztuk Pięknych 

w Krakowie 

 

Kandydaci na studia będą informowani na bieżąco, w trakcje trwania procesu rekrutacji 

przez Sekretarza Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej o wystąpieniu ewentualnych zmian w 

w/w planie. 


