
Grupa wiekowa: młodzież licealna 
Liczba uczestników: nieograniczona 
Czas trwania: 45 min.  
Cele: zapoznanie uczestników z podstawowymi pojęciami 
i technikami związanymi z grafiką artystyczną. Ukazanie roli grafiki 
w kształtowaniu się nowoczesnego społeczeństwa. Zaprezentowanie, 
jak wygląda współczesna grafika i do czego jest wykorzystywana.

Przed zajęciami:
Przed planowaną lekcją zaproponuj uczniom, aby przez kilka dni przed 
zajęciami uważnie obserwowali przestrzeń publiczną w poszukiwaniu 
grafiki i zastanowili się nad jej wpływem na otoczenie. 

Scenariusz powstał na podstawie prezentacji przygotowanej 
w programie prezi.com. Zapoznaj się z nią i zamieszczonymi w niej 
linkami do artykułów i filmów:
https://prezi.com/fduiqxhducq2/grafika-artystyczna/?present=1 
 

Podstawa programowa: 
zachęcenie do podejmowania indywidualnej pracy twórczej, rozwijanie 
narzędzi myślowych umożliwiających uczniom obcowanie z kulturą i jej 
rozumienie; rozwijanie wrażliwości społecznej, moralnej i estetycznej; 
zdobywanie umiejętności formułowania samodzielnych i przemyślanych 
sądów, uzasadniania własnych i cudzych sądów w procesie dialogu 
we wspólnocie Gr
af

ik
a 

ar
ty

st
yc

zn
a

1



Grafika artystyczna 

Zaproponuj uczniom, aby zastanowili się czym jest grafika, jakie ma 
cechy i do czego jest używana. Może znają jakieś rodzaje grafiki, albo 
mogą podać przykład jej występowania w życiu codziennym. 

Czym jest grafika? 

Grafika to dziedzina sztuk plastycznych powstała na początku XV w., 
zajmująca się wszystkimi rodzajami druku. Ma charakter multiplika-
cyjny, czyli u jej podstawy leży powielanie danego obrazu przy pomo-
cy matrycy. Jest to przedmiot, którego powierzchnia służy odbijaniu 
obrazu. Grafika artystyczna tym różni się od przemysłowej, że w pełni 
jest manualna, tworzona przez artystę. (slajd nr 1) 
 

Techniki druku (slajd nr 2)

 

Przebieg zajęć:
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Wyróżnia się trzy techniki druku graficznego: 
- druk wypukły, to odbitka powstaje poprzez odbicie farby nałożonej 
na części wypukłe matrycy. Materiały z których wykonuje się matrycę 
w druku wypukłym to: drewno, linoleum, metal lub gips (slajd nr 3)

- druk wklęsły, tu miejsca drukujące są położone poniżej miejsc 
niedrukujących, farbę nakłada się na całą matrycę, a następnie 
z miejsc niedrukujących zbiera się ją wałkiem. Wklęsłe matryce mają 
wiekszą wytrzymałość niż dwie pozostałe techniki druku artystycznego. 
Do tego można dużo szybciej drukować większe nakłady, co zwiększa 
wydajność druku. (slajd nr 4) 

- druk płaski, tu miejsca drukujące i niedrukujące znajdują się na 
tym samym poziomie. Wyróżnia się dwie metody druku płaskiego: 
bezpośrednią i pośrednią. W metodzie bezpośredniej matryca styka 
się bezpośrednio z podłożem, np. w litografii. Natomiast w metodzie 
pośredniej obraz drukowy przenoszony jest z matrycy na materiał 
pośredniczący w procesie druku, a następnie na podłoże drukowe, 

Przebieg zajęć:
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np. w druku offset.(slajd nr 5)

Rodzaje grafiki (slajd nr 6): 

- drzeworyt, to rodzaj druku wypukłego, matryca jest prostopadłościen-
nym blokiem powstałym zazwyczaj z drewna lipowego. (slajd nr 7) 

Rysunek, który ma zostać odbity nanosi się na drewno czarną farbą, 

Przebieg zajęć:
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elementy pozostałe drąży się za pomocą narzędzi snycerskich wzdłuż 
słoi pnia, dzięki czemu powstają wgłębienia. Elementy wypukłe smaruje 
się farbą, przykłada papier lub inny podkład, dociska i odbija. 
Po wynalezieniu linoleum niezwykle popularny stał się linoryt, w którym 
drewniana matryca została zamieniona na wykonaną z linoleum.

- miedzioryt, technika druku wklęsłego. Matrycą jest wypolerowana 
miedziana płyta, w której żłobi się rysunek za pomocą metalowych 
sztachli. Następnie płytę lekko się podgrzewa i nakłada farbę, która 
wypełnia żłobienia, pozostałość farby wyciera się, tak aby farba 
pozostała jedynie w rowkach. Do płyty przykłada się wilgotny papier 
i przepuszcza przez prasę. Miedzioryt jest techniką niezwykle 
precyzyjną, z jednej matrycy mogą powstać setki odbitek. (slajd nr 8) 

- akwatinta, rodzaj druku wklęsłego. Matrycą jest metalowa płyta, którą 
pokrywa się kalafonią - miękką żywicą. Obraz nanosi się poprzez 
nakładanie na błonę żywicy werniksu aquatintowego, następnie trawi 
się kwasem azotowym odsłonięte elementy metalowe, proces powtarza 
się aż do uzyskania pożądanych efektów zaciemniania obrazu. Dzięki 
zróżnicowaniu intensywności trawienia w poszczególnych miejscach 
można waloryzować kolor druku. (slajd nr 9) 

Przebieg zajęć:
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Przebieg zajęć:

- akwaforta, technika druku wklęsłego. Matrycą jest metalowa płyta, 
którą pokrywa się werniksem akwafortowym, następnie igłą wykonu-
je się rysunek odsłaniając metalową płytę. Trawienie płyty kwasem 
azotowym powoduje powstanie rysunku wklęsłego, aby pogłębić żłobie-
nia należy powtórzyć w wybranych miejscach proces trawienia kwasem. 
Akwaforta jest metodą podobną do akwatinty, jednak w akwaforcie trawi 
się linie, w akwatincie zaś płaszczyzn. (slajd nr 10) 

- litografia, rodzaj druku płaskiego. Matrycę wykonuje się z kamienia 
wapiennego, na nią nanosi się rysunek tłustą kredką lub tuszem 
litograficznym. Następnie powierzchnie zakwasza się mieszaniną kwasu 
azotowego i gumy arabskiej. Dzięki temu niezarysowane powierzchnie 
stają się oleofobowe i hydrofilne, wtedy rysunek zwilża się wodą i nanosi 
farbę drukową, którą przyjmują tylko powierzchnie oleofilowe 
zaznaczone na początku kredką lub tuszem. Na koniec do matrycy 
przykłada się wilgodny papier i odbija na prasie litograficznej. 
(slajd nr 11)  
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Przebieg zajęć:

Rewolucja graficzna 
 
Wynalezienie grafiki doprowadziło do rewolucji. Obraz wcześniej dro-
gi i mało dostępny mógł być teraz powielany w setkach egzemplarzy. 
Bardzo łatwo można było dzięki temu przesyłać i propagować różne idee 
(wiadomo, że to właśnie obraz wpływa najbardziej na odbiorcę). Tekst 
pisany, również stał się bardziej dostępny, bo mógł być bogato i tanio 
ilustrowany, co razem z rewolucją Gutenberga dało niesamowite efekty. 
Rozwój grafiki przyczynił się też do rozpropagowania artystów i ich dzieł 
na skalę europejską. (slajd nr 12)

Grafika Współcześnie   

Obecnie mianem grafiki określa się nie tylko grafikę warsztatową, ale 
także projektową, czyli taką, która bazuje na programach kompute-
rowych lub wykorzystuje inne techniki artystyczne np. malarskie. 
Grafiki używa się m.in. do tworzenia plakatów, kompozycji artystycznych, 
rysunków animacyjnych czy ilustracji. (slajd nr 13) 
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Przebieg zajęć:

Wybrane przykłady współczesnego zastosowania grafiki: 
plakat (slajd nr 14), animacja (slajd nr 15), ilustracja (slajd nr 16).  
Warto zaproponować uczestnikom zajęć, aby pomyśleli o innych
zastosowaniach współczesnej grafiki, może znają jakichś twórców?  
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