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Temat: Architektura – przestrzeń życia człowieka.

ARCHITEKTURA jest sztuką kształtowania przestrzeni życia człowieka, projektowania i 
budowania obiektów z uwzględnieniem ich przeznaczenia i miejsca, dostosowania wyglądu oraz 
rodzaju zastosowanego materiału.Forma architektoniczna wynika z funkcji jaką pełni obiekt.

Podstawowymi elementami kompozycji architektonicznej są bryła oraz rozmieszczenie i 
proporcje brył w przestrzeni.

Architektura zawsze była wyrazem idei, podkreślała status władzy, prezkazywała informacje o 
kulturze danej społeczności, obecnie wspomaga również tworzenie tożsamości lokalnej. Otoczenie 
wpływa na nasze samopoczucie, każda zaprojektowana bryła określa nasz sposób bycia w świecie.

ŚRODKI WYRAZU ARCHITEKTURY:
1. Wielkość i proporcje – operowanie skalą (zawsze odnoszącą się do człowieka) w taki sposób,

aby wywołać wrażenie powiększenia albo zmniejszenia obiektu w stosunku do jego realnych 
rozmiarów. Wielkość poszczególnych części obiektu wpływa na wrażenie wywoływane przez 
całość bryły.

2. Układ brył w przestrzeni – obiekt harmonijnie wpasowany w otoczenie, bądź kontrastujący 
z nim. 

3. Kształt – bryła budowli jest źródłem pierwszego wrażenia i pozwala opisać ogólne cechy 
obiektu i jego związek z przestrzenią. Może być: lekka, ciężka, prosta, złożona, dynamiczna, 
statyczna, monumentalna. 

4. Kompozycja architektoniczna – określa się w ten sposób układ poszczególnych części 
budowli, relacje pomiędzy nimi, odległość, proporcje, rytmy oraz powtórzenia części 
konstrukcyjnych i dekoracyjnych. Wyróżnia się m.in. kompozycję: statyczną, dynamiczną, 
jednolitą albo zróżnicowaną, lekką bądź masywną, symetryczną, asymetryczną, 
rytmiczną. 

5. Elementy konstrukcyjne i dekoracyjne – odpowiadajace za trwałość i funkcjonalność 
budowli, czynią jednocześnie konstrukcję atrakcyjną wizualnie. Bywają kontrastowe, ożywiają 
bryłę budynku, podkreślają przeznaczenie obiektu. Zaliczamy do nich: fasady ( frontowe ściany
budynku), portale (ozdobne obramowania wejść), okna, balkony, sklepienia, posadzki, łuki, 
kolumny, dekoracje rzeźbiarskie.

6. Materiał – tradycyjny: kamień, cegła, drewno, glina, a także: beton, żelazo, szkło, a nawet 
tworzywa sztuczne. 

7. Plan budowli – przekrój poziomy, uwidaczniajacy kształt i rozmieszczenie poszczególnych 
części budowli. Obiekt może być zbudowany na planie centralnym – koła lub kwadratu – a 
także planie prostokąta lub wieloboku, albo kombinacji tych figur, współcześnie także na 
planie opływowych, falistych brył. Plan może być regularny/nieregularny, 
symetryczny/asymetryczny. 

TYPY BUDOWLI 
Oprócz podziału na budowle świeckie i sakralne (obiekty kultu religijnego) istnieje wiele 

typów budownictwa, m.in.:
• domy mieszkalne;
• budynki użyteczności publicznej – urzędy, szkoły, szpitale, hotele, centra kultury itp.;
• obiekty komunikacyjne – mosty, węzły drogowe, porty, lotniska, dworce itd.;
• architektura ogrodowa i parkowa, w tym tzw. mała architektura, czyli zabudowania skwerów;
• architektura zielona (ekologiczna) – domy energooszczędne lub projekty wpisujące się w 

naturalne otoczenie;
• architektura obronna – fortyfikacje, twierdze;
• budowle reprezentacyjne – zamki, pałace, dworki, wille
• obiekty rekreacyjne – np. domy letniskowe.
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