
MATERIAŁY WYMAGANE Z ZAKRESU PRZEDMIOTÓW ARTYSTYCZNYCH 

 DLA KLAS I-IV W LICEUM PLASTYCZNYM W SZCZECINIE  

 

 

RYSUNEK I MALARSTWO 
 

1. Ołówki o róŜnej miękkości HB – 8B 
2. Piórka do rysunku tuszem 
3. Piórka trzcinowe lub patyki do rysunku tuszem 
4. Pędzle róŜnej grubości, płaski i okrągłe o twardym włosiu do tempery i techniki olejnej 
5. Pędzle róŜnej grubości, płaski i okrągłe o miękkim włosiu do tempery i akwareli 
6. Pastele suche 
7. Pastele olejne 
8. Węgiel drzewny rysunkowy 
9. Tusz czarny, tusz sepia 
10. Farby akwarelowe 
11. Farby temperowe 
12. Komplet farb olejnych – od klasy III 
13. Kaseta do farb olejnych z paletą – od klasy III 
14. Terpentyna, olej lniany, werniks – od klasy III 
15. Blejtramy 3-4 sztuki i płótno lniane – od klasy III 
16. OdzieŜ ochronna, fartuszki do pracy w pracowni malarskiej 

 
PAPIERY I PODŁOśA (KARTONY) SĄ ZAPEWNIONE W RAMACH OPŁAT NA FUNDUSZ 
PLASTYCZNY 
 

RZEŹBA 
 

1. Narzędzia modelarskie do gliny 
2. OdzieŜ ochronna, fartuch do pracy w pracowni rzeźby i odlewni 

 
GLINA I GIPS SĄ ZAPEWNIONE W RAMACH OPŁAT NA FUNDUSZ PLASTYCZNY 
 

GPZ REKLAMA WIZUALNA 
 
Uczniowie klas I-IV zobowiązani są do posiadania zeszytu przedmiotowego oraz podstawowego zestawu do 
projektowania i realizacji: 
Teczka przedmiotowa A3, blok techniczny A3 i A4, szkicownik A4, kalka techniczna A4, ołówki o róŜnym 
stopniu twardości, kredki, mazaki, farby plakatowe, tusz czarny, piórko, gumka, linijka 50 cm. metalowa, noŜyk 
do papieru, klej w sztyfcie, płyty CD-R, marker do opisywania płyt, pendrive (o pojemności min. 250 MB). 
W klasie IV ponadto naleŜy się liczyć z finansowaniem pracy dyplomowej. Przewidywane koszty (w zaleŜności 
od realizowanego tematu) to suma około100 – 150 złotych wydane na druk planszy reklamowej – format 100x70 
oraz makiety pracy. 
 

GPZ FORMY UśYTKOWE – SNYCERSTWO 
 
Uczniowie klas I-IV zobowiązani są do posiadania zeszytu przedmiotowego oraz podstawowego zestawu do 
projektowania i realizacji. 

1. Podstawowy zestaw do projektowania: teczka przedmiotowa A3, blok techniczny A3 i A4, szkicownik 
lub papier ksero A4, kalka maszynowa A4, papier pakowy lub kalka techniczna w arkuszach, zestaw 
ołówków (2H, HB, 2B), gumka, linijka, ekierka, kątomierz, cyrkiel, noŜyk do papieru z wysuwanym 
ostrzem, klej w sztyfcie. 

2. Podstawowy zestaw do realizacji: odzieŜ ochronna – fartuch, miarka taśmowa, dłuto rzeźbiarskie 
płaskie i półokrągłe. 


