
 

 

 

Rekrutacja 2018 / 2019 – Egzamin praktyczny 

INFORMACJE DLA KANDYDATÓW NA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA  
– SPECJALNOŚĆ PROJEKTOWANIE PRODUKTU I KOMUNIKACJI WIZUALNEJ 

 

Egzamin z rysunku, malarstwa  
i rzeźby 

19.06.2018 wtorek od godz. 09.00 

Uwaga: kandydatów wpuszczamy do sal od godz. 08:45 w celu przygotowania do egzaminu 

Rysunek 09:00 – 11:00 

Malarstwo 12:00 – 14:00 

Studium modela, martwej natury lub praca z wyobraźni. Tradycyjne narzędzia: ołówek, kredka, farby plakatowe, tempery 
itp. 

Rzeźba   15:00 – 19:00 

Interpretacja przestrzenna tematu (tekst, myśl, stan, zdarzenie). Kandydaci pracują w dostarczonym materiale 

 

Egzamin projektowy 20.06.2018 środa od godz. 09.00 

Rysunek produktu przemysłowego 09:00 – 11:00  

Test wyobraźni przestrzennej 11:15 – 13:15 

Zadanie projektowe 14:00 – 18:00 

Odpowiedź na postawiony problem projektowy, rozwiązanie zadania przybiera najczęściej formę makiety wykonanej ze 
wskazanych materiałów (prosimy o zabranie wszystkich przyborów z listy) 

 

Wywieszenie listy kandydatów 
zakwalifikowanych  do 
autoprezentacji 

27.06.2018 środa  

 

Autoprezentacja 4.07.2018 

 

środa od godz. 09:00 

Wywieszenie listy kandydatów 
przyjętych na I rok studiów 

05.07.2018 czwartek  

 

   



 

 

Rekrutacja 2018 / 2019 

PORZĄDEK EGZAMINÓW I PRZYBORY 
 

 

MIEJCE EGZAMINÓW: 

WYDZIAŁ WZORNICTWA  

UL. MYŚLIWIECKA 8 

WARSZAWA 

 

UWAGA! 

W trakcie egzaminów obowiązywać będą następujące zasady porządkowe: 
 

1. Na egzamin należy przybyć punktualnie – spóźnienie skutkuje niedopuszczeniem do egzaminu. 
2. Nie wolno wnosić telefonów komórkowych i aparatów fotograficznych – organizowany jest depozyt. 
3. W pierwszym dniu egzaminu praktycznego należy dostarczyć dowód wpłaty za II część egzaminu – 

opłata 50 zł na konto 33 1240 6960 2206 0000 0620 0012. 
4. Należy mieć ze sobą dowód osobisty. W czasie egzaminu nie wolno opuszczać wyznaczonego 

obszaru, należy okazywać dowód tożsamości na prośbę pracowników ASP w Warszawie. Przewidziane 
są przerwy – w trakcie ich trwania można opuścić budynek, należy ze sobą zabierać zaproszenie na 
egzaminy. 

Nieprzestrzeganie ww. zasad może spowodować niedopuszczenie lub wykluczenie z egzaminu.  

 

Na egzaminy praktyczne kandydat przynosi następujące przybory: 

1. ołówki (min. 2 miękkie), gumka do ścierania 

2. długopis lub pióro 

3. małe opakowanie plasteliny szkolnej 

4. węgiel 

5. farby plakatowe lub inne wodne 

6. pędzle, naczynie na wodę 

7. flamastry cienko piszące 

8. linijka z podziałką centymetrową 

9. trójkąty 1/30°,60°,90° oraz 2/45°,90° 

10. cyrkiel 

11. nóż do cięcia papieru 

12. szpachelka do kleju 

13. pinceta 

14. nożyczki 

15. klej do papieru (szybkoschnący) 

16. taśma klejąca (ew. dwustronna) 
 


