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Temat: Wzornictwo przemysłowe i funkcjonalność.  

Na poprzedniej lekcji mówiliśmy o przedmiotach użytecznych. Za zadanie mieliście wykonać jakiś 

przedmiot, który przyda się Wam w życiu codziennym. Dziś omówimy temat, który związany jest z 

projektowaniem dla szerokiej rzeszy ludzi na skalę przemysłową różnych przedmiotów, oraz o ich 

funkcjonalności, czyli zastosowaniu w praktyce.   

 Zapoznajcie się z tekstem zamieszczonym poniżej (w podręczniku na str.68-72).  Na końcu jest zadanie 

domowe. 

21. Wzornictwo przemysłowe i 

funkcjonalność 
Dziś niemal wszystkie przedmioty użytkowe wykonuje się w fabrykach, które dysponują 

sprawnymi i skomplikowanymi maszynami. Każdą naszą potrzebę stara się zaspokoić wielu 

producentów, konkurujących ze sobą pod względem doskonałości wykonania i proponujących 

możliwie najniższą cenę zakupu przedmiotów. 

Czy to oznacza, że na kształt wyrobów produkowanych w wielkich ilościach artysta nie ma 

żadnego wpływu? Przeciwnie! W miejsce dawnego zawodu artysty rzemieślnika powstał 

specjalny zawód artysty projektanta. Jego zadaniem jest narysowanie wzoru, według którego 

przedmiot zostanie wykonany.   Przygotowywanie wzorów przedmiotów użytkowych 

nazywamy WZORNICTWEM PRZEMYSŁOWYM.  

                                        

             59. Dawny aparat telefoniczny                                  60. Współczesny aparat telefoniczny 

(ze zbiorów Muzeum Techniki w Warszawie)                     Skomplikowane mechanizmy nowoczesnego 

Dawny telefon na korbkę, którą trzeba było                        telefonu pozwalają na wykonywanie                                                                                                                                                          

energicznie kręcić, aby uzyskać połączenie z centralą.       wielu różnych zadań.                                                                                                 

Słuchawkę w kształcie trąbki przykładało się do ucha,       Zostały tak pomyślane przez inżynierów,                                                                                             

a mówić należało do mikrofonu umieszczonego                  aby zajmowały jak najmniej miejsca.                                                                                                          

nad okrągłą tarczą, na której można                                     Dlatego plastyk mógł zaprojektować pudełko                                                                                                   

było wykręcić numer.                                                           niewielkie i płaskie,                                                                              

Skrzynka spora i niezbyt piękna.                                          które można nosić w kieszeni. 
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61. Pokaz mody 

Jak widzicie, stroje prezentowane na współczesnych pokazach mody są niezbyt praktyczne. To kreacje 

artystyczne, które powinny zadziwić, zachwycić i zainspirować projektantów „normalnych” ubrań. 

 

Dawny artysta rzemieślnik, mistrz w swoim zawodzie, dokładał starań, aby dzieło jego rąk było nie tylko 

doskonale wykonane, lecz także bardzo ozdobne (wspomniany Serwis Łabędzi jest tego dowodem). 

Niestety, te piękne przedmioty były często niezwykle drogie, więc mogli sobie na nie pozwolić tylko 

zamożni ludzie. Jednak już od blisko stu lat panuje przekonanie, że o wartości wyrobu decydują nie 

ozdoby, ale kształt. Powinien on być jak najlepiej dostosowany do roli, jaką przedmiot ma odgrywać, czyli 

do jego funkcji. Tę zgodność formy i funkcji przedmiotu nazywamy FUNKCJONALNOŚCIĄ. 

 

Moda na przedmioty i urządzenia proste, wygodne w użytkowaniu i możliwie tanie, 

ponieważ produkowane masowo, już się pewnie nie zmieni. Ludzi na świecie 

przybywa, a prawo dostępu do różnego rodzaju dóbr trzeba zapewnić każdemu. A 

jednak z jaką przyjemnością bierzemy dziś do ręki przedmiot użyteczny i ozdobny, 

wykonany ręcznie przez dawnego rzemieślnika, wkładającego w pracę cały swój 

talent, wszystkie swoje umiejętności i poczucie piękna!  
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62. Krzesło dawne                                                                        63. Krzesło współczesne     

Na ten stylowy fotel patrzymy z przyjemnością.                        Że jest to współczesny model fotela,                                                                                     

Jego finezyjnie powyginane nogi i poręcze,                               nie trudno zgadnąć.                                                                                             

ozdobione snycerką (rzeźbioną w drewnie dekoracją),              Sami odpowiedzcie:                                                                                       

a także miękkie obicie (tapicerka) o bogatym,                           czy sprawia wrażenie wygodnego?                                                                               

wykwintnym wzorze wcale nie przeszkadzają,                          Jego zaletą jest z pewnością                                                                                    

aby siedząc w nim, poczuć się komfortowo.                              łatwe utrzymanie w czystości.                                                                                      

Wręcz przeciwnie – nisko usytuowane,                                      A to też przecież cecha                                                                              

szerokie siedzisko i wysokie oparcie sprawiają,                               funkcjonalności. 

że jest to mebel funkcjonalny, wygodny dla każdego. 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 

64. Samochód z początków XX wieku 

Ten piękny samochód pochodzi sprzed około 100 lat. Jeździł wolno, robiąc przy tym dużo 

hałasu, podskakiwał na wybojach i nadawał się raczej tylko na ciepłe dni. Mimo to i dziś 

niejeden z nas chętnie by się nim przejechał. 
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65. Współczesny samochód 

Wygodny, szybki, cichy i... ładny. Projektanci karoserii (styliści) postarali się, aby była ona nie tylko 

zgrabna, lecz także funkcjonalna. 

 

 

Zapoznaliście się z tekstem powyżej. Na pewno zauważyliście różnicę w wyglądzie i 

funkcjonalności przedmiotów dawnych i współczesnych. Przykłady można by pokazywać 

bez końca, porównując przedmioty używane na co dzień, np. długopis, sztućce, odkurzacz, 

żelazko, telewizor, radio, … itd.  

 

W Internecie znalazłam kilka cech przedmiotów, którymi można zasugerować się przy 

zakupie. Na początek na pewno będzie to cena, dalej funkcjonalność, piękno, prostota, 

oryginalność, twórcze nawiązanie do tradycji, ekologia, odpowiedzialność społeczna, 

poczucie humoru, możliwość dowolnej aranżacji przedmiotu, trwałość oraz 

ponadczasowość.  

 

Dzisiejsze zadanie: Wyszukaj w swoim otoczeniu przedmiot, który Twoim 

zdaniem jest doskonale zaprojektowany. Sfotografuj go i napisz kilka prostych 

zdań  uzasadniających Twój wybór (wykorzystaj cechy przedmiotów podane 

wyżej),np. Wybrałem/łam ten przedmiot (nazwa przedmiotu) bo jest …  

Następnie prześlij do mnie tą informację łącznie ze zdjęciem przedmiotu. 

Postaraj się nie odkładać zadania na później, bo zapomnisz.    
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