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Temat: Znaki złożone . „ Mój order – moje logo ”. 

Na poprzedniej lekcji dowiedzieliście się wiele informacji o znaku plastycznym. Mieliście nawet 

samodzielnie zaprojektować proste znaki informujące zjawiskach atmosferycznych i o żywiołach. Mam 

nadzieję, że fajnie się przy tym bawiliście.  

Dziś temat drążymy dalej. Poznacie znaki złożone, czyli składające się z kilku elementów, np. znak 

prosty oraz konkretne przesłanie zawarte w napisie. Ale najpierw zapoznamy się z tekstem w 

podręczniku na str.63-64. 

19. Znaki złożone 
Znak plastyczny może być także zbudowany z dwóch albo trzech elementów. W takich 

znakach ich części składowe, odpowiednio skomponowane, są zdolne wyrazić bardziej 

złożone hasła i idee. Posługuje się nimi wiele instytucji, korzysta się z nich w czasie ważnych 

imprez i przedsięwzięć. Znaki plastyczne, na które składa się kilka elementów, nazywamy 

znakami złożonymi. Znak wskazujący na jakąś konkretną instytucję, dane wydarzenie, a 

czasem nawet na osobę to logo. 

                                 

54. Jacek Łach, znak Warszawskiego Hospicjum dla Dzieci 

Ten znak składa się jedynie z dwóch elementów, a jakie ważne treści wyraża! 

Widzimy płomyk świecy i dłonie, które otaczają go, żeby nie pozwolić mu zgasnąć. Płomyk kojarzy się 

nam z ciepłem, życiem i zdrowiem. Ochraniające go dłonie oznaczają więc troskę o te wartości. 
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55. Karol Śliwka, znak Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych 

Tym znakiem posługują się Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, które przygotowały dla was ten 

podręcznik. Znak składa się z dwóch elementów: 

konturu otwartej książki oraz wkomponowanej w ten kontur głowy orła. 

Odczytajmy ten znak. Sama otwarta książka mogłaby oznaczać zachętę do czytania, do pogłębiania 

wiedzy. Wspólnie z głową orła w koronie, godłem naszego państwa, oznacza, że celem wydawnictwa 

jest publikowanie książek, które będą wzbogacać naszą wiedzę, niezbędną w służbie kraju, że chce ono 

przyczynić się do wykształcenia pokoleń Polaków. 

                                                                                                                                   
56. Logo Zakochaj się w Warszawie 

Ten znak składa się z sylwetki nieco rozwichrzonej, kolorowej warszawskiej syrenki i napisu „zakochaj 

się w Warszawie”. Świetnym rozwiązaniem graficznym jest wykorzystanie powtarzających się liter „w” 

jako łusek na rybim ogonie, ale również użycie barw miasta – żółtej (włosy syrenki) i czerwonej 

(tarcza). Rysunek jest prosty i lekki, a kolorowe logo – dynamiczne i radosne.  
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Zadanie domowe: Moje logo-mój order. 

Przygotuj biały karton techniczny, blok z kolorowymi kartkami, nożyczki i klej. 
 Pomyśl, jakie kształty geometryczne ( koła, kwadraty czy trójkąty), przedmioty, najbardziej 

pasują do ciebie, najlepiej wyrażają twoją osobistą energię (temperament). Na tej samej 
zasadzie wybierz kolory (może te, które najbardziej lubisz). 

 Wytnij z kolorowych kartonów te kształty (może być ich kilka różnej wielkości) i ułóż je na 
białym tle. Zestaw z nimi skrót twojego imienia, na przykład AGA, ZUZA, SEB lub KUBA, albo 
po prostu twoje inicjały. Litery wytnij z papieru i skomponowaną całość przyklej na białym tle. 
Można ograniczyć kształtem orderu. Tak skomponowane osobiste logo sfotografuj i przyślij do 
mnie na ocenę.  

 Jeśli masz taką możliwość, zrealizuj swój pomysł na komputerze w dostępnym programie 
graficznym. Może będzie Ci łatwiej. Tak skomponowane logo wyślij na mój adres email: 
mirka_wat@vp.pl  

 Wytnij swoje logo wraz z jego tłem i przyklej na przykład na segregatorze albo na pudełku, w 
którym przechowujesz rzeczy osobiste. 

Wybierz najbardziej odpowiadającą Ci formę wykonania tej pracy i wyślij do sprawdzenia. 
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