
HARMONOGRAM REKRUTACJI 2019/2020 
Zespół Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu 

Etap 1 / konsultacje 

Konsultacje odbywają się wg harmonogramu zamieszczonego na stronie internetowej 

szkoły. Na konsultacje należy przyjść osobiście, przynieść teczkę z pracami wykonanymi 

w różnych technikach (szkice, rysunek, malarstwo, rzeźba – mogą być fotografie 

wykonanych prac, fotografia i in.), które przedstawią szerokie zainteresowania 

artystyczne kandydata. 

Etap 2/ egzamin wstępny 
27 maja 2019r./rysunek i malarstwo 
Na egzamin kandydaci zgłaszają się z legitymacją szkolną. 

Liceum Plastyczne 
-4 letni cykl kształcenia 

Liceum Sztuk Plastycznych 
-5 letni cykl kształcenia 

zbiórka godz.8:45 galeria szkolna zbiórka godz.8:45 galeria szkolna  

Rysunek /godz. 9:00 – 10:30 

Na egzamin z rysunku należy ze sobą 

przynieść: 

−    2 miękkie ołówki, 

−    2 twarde ołówki,  

−    blok rysunkowy A3  

Malarstwo / godz.9.00– 10:30 

Na egzamin z malarstwa należy ze sobą 

przynieść: 

−    farby plakatowe, 

−    pędzle, 

−    pojemnik na wodę, 

−    paletę do mieszania kolorów, 

−    blok rysunkowy A3 

 

Malarstwo / godz. 11:00 – 12:30 

Na egzamin z malarstwa należy ze sobą 

przynieść: 

−    farby plakatowe, 

−    pędzle, 

−    pojemnik na wodę, 

−    paletę do mieszania kolorów, 

−    blok rysunkowy A3 

Rysunek /godz. 11:00 – 12:30 

Na egzamin z rysunku należy ze sobą 

przynieść: 

−    2 miękkie ołówki, 

−    2 twarde ołówki,  

−    blok rysunkowy A3   

Etap 2 /egzamin wstępny 
28 maja 2019r./kompozycja przestrzenna i egzamin ustny 

Liceum Plastyczne 
-4 letni cykl kształcenia 

Liceum Sztuk Plastycznych 
-5 letni cykl kształcenia 

Kompozycja / godz. 9:00 – 10:30 

Na egzamin z kompozycji należy ze sobą 

przynieść: 

Egzamin ustny/ godz. 9:00 – 10:30 

W czasie wypowiedzi ustnej sprawdzone 

zostaną zainteresowania kandydata 



 nożyki, narzędzia do modelowania  

i fartuch 

wskazaną dziedziną sztuki i zjawiskami 

kulturalnymi.  

Pytania obejmują zagadnienia związane 

z  podstawą programową kształcenia 

ogólnego dla szkoły podstawowej. 

Egzamin ustny/ godz. 11:00 – 12:30 

W czasie wypowiedzi ustnej sprawdzone 

zostaną zainteresowania kandydata 

wskazaną dziedziną sztuki i zjawiskami 

kulturalnymi.  

Pytania obejmują zagadnienia związane  

z  podstawą programową kształcenia 

ogólnego dla gimnazjum. 

 

Kompozycja / godz. 11:00 – 12:30 

Na egzamin z kompozycji należy ze sobą 

przynieść: 

 nożyki, narzędzia do modelowania  

i fartuch 

3 czerwca 2019r.  
ogłoszenie wyników 
sprawdzianu uzdolnień i 
zainteresowań plastycznych 

3 czerwca 2019r.  ogłoszenie 
wyników sprawdzianu 
uzdolnień i zainteresowań 
plastycznych  

 


