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Ilustrowany słownik dla dzieci, pt. stanowi jedenPomorskie ABC Przestrzeni

z elementów projektu edukacyjnego , który skierowany jestPrzestrzeń Wokół Nas

przede wszystkim do uczniów klas 4-6 szkoły podstawowej oraz ich nauczycieli,
a także do osób oddziałujących na tę grupę w ramach form edukacji nieformalnej.

Kluczem doboru haseł w słowniku była chęć przybliżenia pojęć, które
są przydatne do  zrozumienia i opisania otaczającej nas przestrzeni. Znalazły się
w nim hasła związane z podstawowymi pojęciami z zakresu architektury, urbanistyki
i planowania przestrzennego oraz hasła z zakresu geografii i ochrony przyrody.

Zaproponowane w słowniku opisy poszczególnych haseł nie są definicjami
naukowymi. Zostały sformułowane w taki sposób, aby zachęcić najmłodszych
mieszkańców województwa pomorskiego do poznawania specyfiki przestrzennych
walorów przyrodniczych i kulturowych regionu, a także do pogłębiania świadomości
co do wpływu działalności człowieka na środowisko, w tym zrozumienia idei
zrównoważonego rozwoju.

PRZESTRZEŃ jako pojęcie wieloznaczne dotyczy różnych dziedzin i najczęściej
rozumiane jest jako wszystko to, co nas otacza.

Hasła zawarte w słowniku przyporządkowane zostały trzem kategoriom:
- przestrzeni kształtowanej przez NATURĘ,
- przestrzeni kształtowanej przez CZŁOWIEKA oraz
- kategorii WSPÓLNEJ dla obu rodzajów przestrzeni.

Hasła w słowniku opisane są w następujący sposób:

Ilustrowany słownik
dla dzieci

Pomorskie ABC przestrzeni

Przestrzeń kształtowana przez naturę
Elementy krajobrazu naturalnego oraz walory pzryrodnicze

Hasło

PRZESTRZEŃ KSZTAŁTOWANA PRZEZ NATURĘ odnosi się do elementów
krajobrazu naturalnego i dotyczy rzeźby oraz pokrycia terenu, jak również obszarów
szczególnie cennych ze względu na ich walory przyrodnicze i krajobrazowe.

Przestrzeń kształtowana przez człowieka
Obszar działalności człowieka

Hasło
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PRZESTRZEŃ KSZTAŁTOWANA PRZEZ CZŁOWIEKA dotyczy krajobrazu
kulturowego, w którym działalność człowieka jest odczuwalna w znacznym stopniu.
W obszarze tym, zarówno twórcy, jak i użytkownicy przestrzeni mają wpływ na jego
harmonijny rozwój lub degradację.

Przestrzeń kształtowana przez naturę/człowieka
Cechy elementów przestrzeni oraz relacje zachodzące pomiędzy elementami

Hasło

W ramach kategorii WSPÓLNEJ dla przestrzeni kształtowanej zarówno przez
naturę, jak i przez człowieka opisane zostały pojęcia dotyczące m.in. cech elementów
składających się na otaczającą nas przestrzeń oraz relacji zachodzących pomiędzy
poszczególnymi elementami.



Słownik zawiera autorski wybór haseł i daje możliwość uzupełniania jego
zawartości o nowe hasła. Pierwsza wersja słownika stanowiła podstawę platformy
internetowej z bazą 116 haseł, którą użytkownicy mogąwww.przestrzen.eu

samodzielnie rozbudowywać.
Obecne wydanie, pierwsze w wersji papierowej zostało uzupełnione o kolejne

hasła. Ilustracje do haseł opracowane zostały przez studentów Wydziału Architektury
Politechniki Gdańskiej, którzy zajęcia realizowali w Katedrze Architektury Morskiej
i Przemysłowej, pod opieką merytoryczną dr. inż. arch.  Elżbiety Marczak oraz
dr. inż. arch. Piotra Marczaka:
- w ramach zajęć z na sem. 1 studiów I st.Projektowania Architektonicznego

w r. a. 2012/2013,
- w ramach zajęć seminarium obieralnego: Po co i jak mówić dzieciom o architekturze

w r. a. 2014/2015,
jak również uczestników konkursu dla dzieci ze szkół podstawowych na hasło
do słownika,realizowanego w roku szkolnym 2013/2014 w ramach projektu
edukacyjnego , pod patronatem Pomorskiej OkręgowejPrzestrzeń Wokół Nas

Izby Architektów.

Integralną częścią słownika jest zestaw scenariuszy lekcji wraz z kompletem
pomocy dydaktycznych umożliwiających prowadzenie lekcji z zakresu edukacji
architektonicznej przez nauczycieli szkoły podstawowej. Scenariusze lekcji,
dołączone na płycie CD, zostały przygotowane przez studentów sem. 3 studiów II st.
Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej, w ramach zajęć seminarium
obieralnego: w r.a. 2014/2015.Po co i jak mówić dzieciom o architekturze

Główną ideą w przygotowaniu lekcji było chęć merytorycznego wsparcia
nauczycieli w przekazywaniu zagadnień z dziedziny, w której nie są specjalistami.
Celem pośrednim  jest również dyskusja z zawartością podręczników, które często
zawierają błędy merytoryczne lub powielają utarte schematy dotyczące percepcji czy
kształtowania przestrzeni nas otaczającej.

Scenariusze lekcji  stanowią autorską propozycję i przygotowane zostały
w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej
Ministerstwa Edukacji Narodowej. Zostały dostosowane do współczesnego programu
nauczania oraz percepcji i możliwości manualnych dzieci będących na pierwszym
(edukacja wczesnoszkolnej) oraz drugim etapie nauczania. Zostały dostosowane
do zagadnień poruszanych w ramach lekcji dla dzieci i uwzględniają zajęcia dla
klas 1-3 realizujących nauczanie zintegrowane, jak również dla klas 4-6 realizujących
nauczanie przedmiotowe.

Każdy scenariusz zawiera podstawowe informacje w formie tabelki, które
pozwolą nauczycielowi zorientować się na jakim przedmiocie może zrealizować
przygotowaną lekcję.

Scenariusz zawiera temat działania, określa docelową grupę odbiorców
(z wyodrębnieniem nauczania wczesnoszkolnego), formę działania, określa cele
ogólne i szczegółowe, jak również wskazuje konkretny przedmiot, w ramach którego
możliwe jest przeprowadzenie lekcji. Wskazane zostały również kształcone
umiejętności oraz metody dydaktyczne.

W celu wsparcia poprawnej realizacji treści zawartych w scenariuszach, które
zawierają zagadnienia ściśle związane z architekturą, zostały opracowane pomoce
dydaktyczne zawierające prezentacje multidemdialne schematy, szablony bądź
plansze. Znajdują się one na płycie i są gotowe do wykorzystania, a w większości
przypadków poparte są komentarzem lub opisem poszczególnych elementów.
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W scenariuszu znajduje się komentarz odautorski, opis przebiegu zajęć oraz
określony został czas przewidziany do wykonania zadań. Wskazana została również
literatura, na podstawie której zostały opracowane materiały do lekcji. Przytoczona
literatura może również stanowić źródło informacji dodatkowych dla nauczycieli.

Tematy zajęć bazują na twórczym działaniu dzieci. Lekcje najczęściej oparte są
o następujący schemat:

- część teoretyczna, podczas której przedstawiane są zagadnienia teoretyczne
(prezentacja multimedialna, dyskusja, burza mózgów,  wycieczka),

- część praktyczna, podczas której dzieci wykonują zadanie doskonaląc swoje
umiejętności manualne oraz mogą wykazać się kreatywnością,

- prezentacja prac, podczas której dzieci prezentują soje prace, dyskutują nad
przyjętymi przez koleżanki i kolegów rozwiązaniami . To również moment, w którym
następuje podsumowanie zajęć oraz ocena poprawności i zrozumienia zagadnień.

Tematy zostały przygotowane do pracy indywidualnej lub grupowej.

Zaprezentowane materiały są próbą wzbogacenia podstawy programowej
o działania interdyscyplinarne, wiążące system edukacji powszechnej z architekturą,
sztuką i  gospodarowaniem przestrzenią. Od 2009 r. w podstawie programowej
na wszystkich etapach kształcenia znalazły się elementy edukacji architektonicznej.

Nauczyciele realizują te zagadnienia, jednak ze względu na to, że nie są
specjalistami w tej dziedzinie, często nie zwracają na to uwagi lub nie w pełni
świadomie uczestniczą w tym procesie. Autorzy niniejszej publikacji mają nadzieję, że
przygotowane materiały okażą się pomocne w realizacji zagadnień związanych
z architekturą, przestrzenią nas otaczającą i pokażą, w których miejscach w podstawie
programowej występują elementy edukacji architektonicznej, na co należy zwrócić
uwagę i jak wzbogacać wiedzę i wzmacniać poczucie tożsamości przestrzennej
u dzieci.

dr inż. arch. Elżbieta Marczak                                              dr inż. acrh. Piotr Marczak
Gdańsk, listopad 2015
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Osoba, która projektuje budynki (domy, szkoły, biurowce, kościoły itp.).
Wymyśla jak mają wyglądać, a później przygotowuje rysunki dla tych,
którzy będą je budować.

Podczas PROJEKTOWANIA (czyli procesu
powstawania PROJEKTU), architekt współpracuje z innymi specjalistami,

np. konstruktorem, projektantem instalacji wodno-kanalizacyjnej czy elektrycznej.

Przestrzeń kształtowana przez człowieka
Twórcy/Użytkownicy

Architekt
A
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Przestrzeń kształtowana przez człowieka
Architektura

Architektura
A

Różne określenia architektury związane są z:

- czasem, w którym budynki powstały i możemy wyróżnić architekturę zabytkową
i współczesną;

- funkcją, jaką mają pełnić budynki, m.in.: architektura mieszkaniowa, przemysłowa,
użyteczności publicznej (usługowa - sklepy, szkoły, szpitale itd.);

- rodzajem przestrzeni, którą chcemy ukształtować np.: architektura krajobrazu,
architektura wnętrz.

ARCHITEKTURA to sztuka kształtowania przestrzeni, tak aby była ona
funkcjonalna (odpowiadająca na potrzeby różnych jej użytkowników),

bezpieczna oraz estetyczna (piękna).



6

Wewnętrzny dziedziniec pomiędzy budynkami. Cechą charakterystyczną atrium jest
ładnie urządzony teren z trawnikami,

alejkami, kwiecistymi klombami, ławeczkami
i fontanną lub rzeźbą na środku.

Gdy atrium znajduje się pomiędzy budynkami
najczęściej jest nie zadaszone. Czasami

spotyka się je również z zadaszeniem
szklanym, na przykład pomiędzy budynkami

biurowymi, w hali dworca, w muzeum
lub w luksusowym hotelu.

A Przestrzeń kształtowana przez człowieka
Architektura

Atrium

Tworzy się tu torf, z którego nagromadzenia powstaje torfowisko.

B Przestrzeń kształtowana przez naturę
Pokrycie terenu

Bagno

Element architektoniczny budynku, nadwieszony na zewnętrznej ścianie,
najczęściej na pewnej wysokości.

Wokół niego umieszczona jest balustrada,
która chroni przed upadkiem z balkonu.
Jest to przestrzeń użytkowa, rekreacyjna,
a także i dekoracyjna.

LOGGIA
wnęka w zewnętrznej płaszczyźnie budynku.
Od pomieszczeń wewnętrznych oddzielona
drzwiami i oknami, a na zewnątrz otwarta.

B Przestrzeń kształtowana przez człowieka
Architektura

Balkon

Teren podmokły lub  trwale zalany
wodą w wyniku utrudnionego
odpływu wód powierzchniowych,
często położony niżej w stosunku
do otoczenia.

Na bagnach rosną rośliny lubiące
wilgoć i wodę, np.: mchy, trawy.



KOŚCIÓŁ ŚW. PIOTRA I PAWŁA
w KRAKOWIE - FASADA

BELKOWANIE

OKNO

GZYMS

PILASTRY

KOLUMNY

RZEŹBA

PORTAL

Okres w architekturze i sztuce w Polsce trwający od XVII do połowy XVIII w.
Statyczny i elegancki styl renesansu znudził się włoskim artystom, którzy zaczęli

w swoich dziełach wprowadzać ornamenty (zdobienia). Pierwsze budowle
wykonane w tym stylu pogardliwie nazywano z wł. , czyli .barocco dziwaczne

Słowo oznacza również (z port.)barocco perłę o nieregularnym kształcie

oraz .bogactwo ozdób (z fr.)

Głównie skupiano się na tworzeniu
bogatego wnętrza, w którym

umieszczano stiukowe ozdoby,
złocone ramy obrazów, luster, rzeźby
oraz iluzjonistyczneMALOWIDŁA

zarówno na ścianach, jak i na
SKLEPIENIU.

KAPLICA KRÓLEWSKA w GDAŃSKU

KOŚCIÓŁ

Św. Piotra i Pawła
w Krakowie ma bogato
zdobioną elewację
frontową, a pozostałe
elewacje są skromniejsze.

Przestrzeń kształtowana przez człowieka
Architektura

Barok
B
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Styl barokowy w architekturze łączy w sobie wszystkie te znaczenia, cechuje się
dużą ilością zdobień, sprawia wrażenie przepychu i bogactwa. W epoce tej

budowano głównie PAŁACE i , a ich architektura zostałaKOŚCIOŁY

podporządkowana plastyce.

Barokowe budowle ozdobione były
licznymi gzymsami, kolumnami, łukami,

rzeźbami, a wnętrza były pełne dekoracji
malarskich i rzeźbiarskich.

Wśród architektów i artystów panował czyli strach przedhorror vacui,

pozostawieniem miejsca pozbawionego dekoracji.



BIO to inaczej życie, a RÓŻNORODNOŚĆ oznacza, że na tym samym
obszarze występują różne organizmy żywe: roślinne i zwierzęce.

Wybierają one ten sam obszar,
np. ze względu na panujący
klimat, podłoże lub obecność
innych organizmów, mogących
stanowić pożywienie.

B

W ten sposób
tworzą się
EKOSYSTEMY.

KOLUMNY grupowano obok siebie i ustawiano
wzdłuż fasady czy ściany. Stosowano falujące i przerywane linie.

MEBLE miały wyszukane formy i nawiązywały
do bogatego wnętrza,

a na niskich, rzeźbionych nogach miały miękkie obicia.KRZESŁA

Przestrzeń kształtowana przez naturę
Pokrycie terenu

Bioróżnorodność
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W bogato zdobionej fasadzie
głównej stosowano PORTALE

zakończone łukiem lub trójkątnym
tympanonem, zdobione kolumnami
i rzeźbami. Odnajdziemy tutaj
również tzw. przerwany tympanon.

W epoce baroku były zróżnicowane,  zamknięteOKNA

łukiem, często przerwanym, po bokach umieszczone były woluty lub kolumny.
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BUDOWNICZY
- osoba, która buduje
różne obiekty według

projektu narysowanego
przez architekta.

Miejsce, gdzie powstaje nowy budynek lub budowla (np. droga, most), inaczej
plac budowy. Na budowie pracują robotnicy, znajdują się tam dźwigi oraz inne
maszyny budowlane.

Trójwymiarowe przedstawienie figury geometrycznej.
BRYŁA ARCHITEKTONICZNA to ogólny kształt budynku, forma artystycznego
przekazu pomiędzy architektem a odbiorcą.

Przestrzeń kształtowana przez człowieka
Architektura

Bryła
B

Przestrzeń kształtowana przez człowieka
Budownictwo

Budowa
B
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Każdy budynek jest obiektem budowlanym,
ale nie każdy obiekt budowlany jest budynkiem.

Obiekt budowlany to m.in.: most, stadion,
oczyszczalnia ścieków, tunel, maszt, budowla

ziemna, budowla hydrotechniczna, elektrownia
wiatrowa, linia kolejowa,

instalacje i urządzenia  techniczne.

Przestrzeń kształtowana przez człowieka
Budownictwo

Budowla/obiekt budowlany
B

półstożek
DACH ABSYDY

półwalec
ABSYDA

graniastosłub
WIEŻA

ostrosłup
DACH WIEŻY



W zależności od rodzaju budowli
rozróżniamy m. in.:

budownictwo mieszkaniowe,
użyteczności publicznej oraz
budownictwo przemysłowe.

budowla dużych rozmiarów,
składająca się z boiska (czasem
otoczonego bieżnią lub torem
żużlowym), trybun (miejsca
dla widzów) oraz wielu pomieszczeń
towarzyszących takich, jak np.:
szatnie, stanowiska dla
komentatorów sportowych.

Wznoszenie obiektów budowlanych
na podstawie projektów wykonanych

przez architekta, współpracującego
ze specjalistami z różnych branż.

Przestrzeń kształtowana przez człowieka
Budownictwo

Budownictwo
B

Przestrzeń kształtowana przez człowieka
Architektura/Budownictwo

Budynek
B

Obiekt budowlany, jakich
z pewnością niemało w Twojej okolicy:

dom, w którym mieszkasz, szkoła,
do której chodzisz, sklep czy kino.

STADION

W budynku możemy wyodrębnić:
- elementy NOŚNE (konstrukcyjne):

fundamenty, ściany nośne, stropy, słupy,
belki, podciągi. Często są to elementy

niewidoczne dla użytkownika,

- elementy NIEKONSTRUKCYJNE, które stanowią osłonę budynku przed
deszczem, wiatrem czy słońcem (ściany osłonowe), oddzielają pomieszczenia

(ściany działowe) oraz decydują o wyglądzie zewnętrznym budynku, np.:
kominy, gzymsy, okna, drzwi, pokrycie dachu.

budowla dużych rozmiarów,
składająca się z boiska (czasem
otoczonego bieżnią lub torem
żużlowym), trybun (miejsca
dla widzów) oraz wielu pomieszczeń
towarzyszących takich, jak np.:
szatnie, stanowiska dla
komentatorów sportowych.

Na stadionie organizowane są
zawody sportowe, koncerty, targi
oraz inne imprezy masowe.

Architekci starają się, aby przestrzeń
wokół budynku i budynek tworzyły

spójną całość.
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Przestrzeń kształtowana przez człowieka
Architektura/Budownictwo

Budynek przemysłowy
B

11

* HOTEL
to budynek użyteczności publicznej,
w którym można przenocować.

* SZKOŁA
to budynek, w którym dzieci uczą się i spędzają

czas. Oprócz sal lekcyjnych znajdują się
tutaj takie pomieszczenia, jak: biblioteka,

sala gimnastyczna, szatnie, toalety, stołówka,
pokój nauczycielski, itd.

Budynek, którego funkcja jest dostosowana do potrzeb użytkowników,
związany z pracą, rekreacją, oświatą, administracją, handlem, turystyką,
kulturą, kultem, itp.  Przykłady budynków użyteczności publicznej to:

* DWORZEC KOLEJOWY
to miejsce obsługi pasażerów

pociągów. Oprócz budynku głównego,
w którym są kasy, poczekalnie oraz
sklepy, na dworcu znajdziemy także

perony.

Przestrzeń kształtowana przez człowieka
Architektura

Budynek użyteczności publicznej
B

Obiekt budowlany, w którym wytwarzane są różne
produkty. Znajdują się w nim pomieszczenia
produkcyjne wraz z niezbędnym zapleczem

dla administracji i pracowników.

* SKLEP
to budynek lub część budynku,
w którym możemy kupić, np.:
produkty spożywcze, ubrania, produkty
papiernicze, części do roweru i wiele,
wiele innych rzeczy.



Zamieszanie, nieład, nieuporządkowanie. Przeciwieństwo porządku.

Ciąg komunikacyjny przeznaczony
do ruchu pieszego, znajdujący się
nad wodą.

Dawny wiejski budynek mieszkalny.
Chałupa budowana była z drewna,
kryta strzechą lub gontem.

Składała się najczęściej z trzech
izb: środkowej sieni, izby czarnej,
gdzie toczyło się codzienne życie
oraz izby białej, reprezentacyjnej.
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Przestrzeń kształtowana przez człowieka
Urbanistyka

Bulwar
B

Przestrzeń kształtowana przez człowieka
Architektura

Chaos
C

Przestrzeń kształtowana przez człowieka
Ruralistyka

Chata/chałupa
C

Bulwar, zwany też PROMENADĄ
ciągnąć może się wzdłuż nabrzeża
portu, morza, rzeki lub jeziora.

CHODNIK to taki pas z boku drogi, po którym
możemy chodzić pieszo.

Dzięki niemu możemy poruszać się wygodnie
i bezpiecznie.

Przestrzeń kształtowana przez człowieka
Urbanistyka

Chodnik
C

architektura urbanistyka

kompozycja
architektura
wnętrz



Jedna z zewnętrznych przegród budynku, osłaniająca od góry jego wnętrze
przed deszczem, śniegiem, słońcem, wiatrem. Podstawowe rodzaje dachów
to płaski (STROPODACH) i wielospadowy.

Górna, wystająca ponad poziom terenu część ściany fundamentowej lub
najniższa, nadziemna, nieco wysunięta do przodu lub cofnięta część budowli.

Cokół pełni funkcję:
* konstrukcyjną - opiera sie na nim budowla
* dekoracyjną, wyróżniony gzymsem

cokołowym lub innym materiałem.

Cokołem określa się również podstawę
(postument) pod pomnik, a także podmurówkę
pod ogrodzenie.
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Przestrzeń kształtowana przez człowieka
Architektura/Budownictwo

Cokół
C

Przestrzeń kształtowana przez człowieka
Architektura/Budownctwo

Dach
D

Przestrzeń kształtowana przez naturę/człowieka
Relacje pomiędzy elementami

Czas
C

CZAS to taka miarka,
do której potrzebujesz zegarka.



Rodzaj ujścia rzeki do morza lub jeziora.
W delcie, rzeka szukając drogi odpływu
rozgałęzia się na wiele ramion.
Występują tu żyzne gleby, gdyż przed
samym ujściem rzeka nanosi różnorodny
materiał (skalny lub organiczny).
Dlatego tereny delty zwykle intensywnie
wykorzystywane są w rolnictwie.

Inaczej WZORNICTWO - projektowanie przedmiotów
użytkowych, czyli wszystkich rzeczy codziennego
użytku, np. mebli, sztućców, samochodów, butów.

Osoba, która zajmuje się projektowaniem form
użytkowych to designer lub projektant.

Słowo DESIGN oznacza także sam projekt.

Obszar lądu leżący poniżej poziomu
morza. W Polsce występuje na Pomorzu,
na Żuławach Wiślanych

ŻUŁAWY WIŚLANE
delta ujścia największej

polskiej rzeki - Wisły.

D
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Przestrzeń kształtowana przez naturę
Rzeźba terenu

Delta

D Przestrzeń kształtowana przez naturę
Rzeźba terenu

Depresja

Przestrzeń kształtowana przez człowieka
Architektura

Design
D

Przestrzeń kształtowana przez człowieka
Budownictwo

Deska
D

Materiał budowlany wykonany z drewna.
Wykorzystywany w budownictwie jako materiał

konstrukcyjny do budowy np.domów, pomostów oraz jako
materiał wykończeniowy wnętrz,

np. podłogi, meble.



Niewielki element, szczegół, będący
częścią większej całości,
np. charakterystyczne zdobienie wokół
otworu okiennego, zwieńczenie wieży,
element elewacji.

Detale często są wyznacznikami stylu,
w jakim został wzniesiony budynek.

Teren ukształtowany przez rzekę,
o wklęsłym i wydłużonym kształcie

oraz wyraźnie wykształconym dnie.

Dolina zazwyczaj otoczona
jest wzgórzami.
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Przestrzeń kształtowana przez człowieka
Architektura

Detal architektoniczny
D

DPrzestrzeń kształtowana przez naturę
Rzeźba terenu

Dolina rzeczna

Przestrzeń kształtowana przez człowieka
Architektura

Dom
D

Potoczna nazwa budynku mieszkalnego, w którym co najmniej połowa
pomieszczeń służy celom mieszkalnym.

* DOM WIELORODZINNY
to taki, w którym mieszka
więcej niż jedna rodzina.

DOM JEDNORODZINNY - przeznaczony dla jednej*
rodziny: może być wolnostojący, w zabudowie
bliźniaczej lub szeregowej.

TUTAJ
narysuj

swój
dom
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Wysuwający się na pierwszy plan element, któremu
podporządkowane są pozostałe składniki kompozycji.

* Dominanta ARCHITEKTONICZNA to główny element
kompozycji architektonicznej budynku.

* Dominanta URBANISTYCZNA to główny element
kompozycji urbanistycznej (np. budynek, fragment

budynku, pomnik, wieża, fontanna, drzewo).

Targ Węglowy w Gdańsku. Widok na wieżę Katowni.

Przestrzeń kształtowana przez człowieka
Architektura/Urbanistyka

Dominanta
D

Przestrzeń kształtowana przez człowieka
Urbanistyka

Droga
D

Wydzielony pas terenu lub przestrzeni, po którym
poruszają się samochody, ciężarówki, motocykle,
rowery, a także piesi.

Występują różne rodzaje dróg,
w zależności od tego:

* kto ma się po nich poruszać: chodnik dla pieszych,
droga rowerowa,  ulica, po której
jeżdżą samochody;

* z jaką prędkością można się po nich poruszać,
np. droga wewnętrzna, osiedlowa, autostrada;

* jaką mają nawierzchnię, np. drogi gruntowe,
asfaltowe;

* jaki rodzaj pojazdów po nich się przemieszcza,
np. drogi kołowe, kolejowe, wodne, lotnicze.

DROGA ROWEROWA
to droga, po której mogą poruszać się rowerzyści
oraz rolkarze.

Przestrzeń kształtowana przez człowieka
Urbanistyka

Droga rowerowa
D



Przykład dawnego domu
wiejskiego zamieszkiwanego
przez bogatą część
społeczeństwa - szlachtę.

Dwór był zazwyczaj
parterowy, z gankiem
akcentującym główne
wejście, przykryty dużym,
spadzistym dachem.

Wydzielona cześć przestrzeni (gruntu, ziemi), należąca do konkretnego
właściciela, z dostępem do drogi oraz elementów INFRASTRUKTURY

TECHNICZNEJ, potocznie
nazywanej mediami, czyli sieci

energii elektrycznej, gazu,
wody i kanalizacji.

Przestrzeń kształtowana przez człowieka
Architektura

Dwór
D

Przestrzeń kształtowana przez człowieka
Urbanistyka

Działka
D

Całość, jaką tworzy zespół
współzależnych od siebie
organizmów roślinnych
i zwierzęcych oraz przestrzeń,
w której organizmy te żyją
i wchodzą we wzajemne
związki.

EPrzestrzeń kształtowana przez naturę
Pokrycie terenu

Ekosystem
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Wiejące wiatry mają w sobie dużą siłę, którą człowiek wykorzystuje do
produkcji energii elektrycznej. Służą temu elektrownie wiatrowe, czyli zespoły
urządzeń wykorzystujące turbiny wiatrowe. Elektrownie wiatrowe buduje się
w przestrzeniach otwartych, gdzie wiatry wieją bez przeszkód.

Wiatraki są widoczne z daleka, gdyż są wysokie. Produkują tzw. czystą energię, ale
nie są całkowicie bezpieczne dla zwierząt, ptaków i ludzi mieszkających w pobliżu

oraz bardzo zmieniają krajobraz.

Przestrzeń kształtowana przez człowieka
Infrastruktura techniczna

Elektrownia wiatrowa
E

Przestrzeń kształtowana przez człowieka
Architektura

Elewacja
E

Zewnętrzna ściana budynku. Elewacje określa się według stron świata
lub otoczenia, np. północna, frontowa, boczna, ogrodowa.
W projekcie architektonicznym
rysunki elewacji potrzebne są
do przedstawienia wielkości
budynku, jak również
rozmieszczenia elementów,
takich, jak: okna, drzwi
oraz detale architektoniczne.

FASADA to elewacja, w której
znajduje się główne wejście do budynku.18



Ergonomia to nauka, która zajmuje się dostosowaniem rozmiarów i kształtów
przedmiotów, sprzętów (np. mebli), maszyn i otaczającej nas przestrzeni
do wymiarów i możliwości ruchowych człowieka - tak, aby były one wygodne
i funkcjonalne w użyciu.
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Przestrzeń kształtowana przez człowieka
Architektura

Ergonomia
E

Przestrzeń kształtowana przez człowieka/naturę
Cechy przedmiotów

Faktura
F

Cecha powierzchni, czyli to, jaki jest dany przedmiot w dotyku.

Faktura miękka:
sierść zwierząt, ręcznik,
płatki kwiatów.

Powierzchnia morza rzadko jest gładka jak lustro. Wiejące nad nią wiatry
powodują wznoszenie się i opadanie fal. Ich wielkość zależy od siły wiatru

i odległości, na której wieje.

Falowanie odgrywa ważną rolę
w kształtowaniu naszego,
pomorskiego krajobrazu.

Między innymi tworzy klify,
które powstają dzięki falom

podmywającym brzeg.

Faktura szorstka:
tynk na ścianie,

kora drzew, żwir.

Faktura gładka:
szkło w oknie, polerowana
kamienna okładzina na schodach.

FPrzestrzeń kształtowana przez naturę
Pokrycie terenu

Fale



Konstrukcja hydrotechniczna
chroniąca plażę lub nabrzeże
przed szkodliwym działaniem
fal morskich.
Często osłania wejście do portu.

Falochron może być w postaci
żelbetowej ściany, usypany
z kamieni lub w postaci rzędu
drewnianych pali.

Przestrzeń kształtowana przez człowieka
Infrastruktura techniczna

Falochron
F
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W architekturze i sztuce forma decyduje o kształcie, czyli układzie wszystkich
elementów tworzących budynek lub dzieło. Podstawowymi cechami formy są
ciężar, wielkość oraz kierunek. Forma budynku wynika zazwyczaj z funkcji,
jaką ma on spełniać oraz z otoczenia, w którym został on zaprojektowany.
Często w formie architekt zawiera symboliczne znaczenie projektowanego
obiektu.

Przestrzeń kształtowana przez człowieka/naturę
Cechy przedmiotów

Forma
F

W krajobrazie naturalnym formę,
którą możemy opisać ma każdy
element, np.: drzewo, góra czy las.

Przestrzeń kształtowana przez człowieka
Urbanistyka/Architektura

Front wodny/waterfront
F

Tereny zurbanizowane, zlokalizowane nad zbiornikami wodnymi takimi,
jak: jezioro, rzeka, morze, kanał. Często terminem tym określa się obszary

znajdujące się pomiędzy strukturami miejskimi a portowymi, którym nadaje się
nowe funkcje, by służyły również mieszkańcom.



Funkcja to odpowiedź na pytanie:
czemu ma służyć dany przedmiot,
budynek, obszar lub przestrzeń.

Planiści i urbaniści nadają
poszczególnym obszarom
określone funkcje, które
będą tam przeważały,
np. mieszkaniowe, usługowe,
przemysłowe, ale również
komunikacyjne (drogi, parkingi,
tory kolejowe), rekreacyjne
(parki, boiska sportowe) i inne.

Budynki mogą mieć funkcję:
* mieszkaniową, np. domy jedno-
i wielorodzinne,
* usługową, np. sklepy, szpitale,
szkoły, dworce,

* przemysłową, np.zakłady produkcyjne,
stocznie.

Często funkcja narzuca budynkowi formę.

Funkcja
schronienia

Funkcja
usługowa

Funkcja
mieszkaniowa
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Element budynku (najczęściej starego
lub stylizowanego), znajdujący się przed
wejściem. Ma formę przybudówki, często
z zewnętrznymi schodami, nakryty jest
daszkiem podpartym słupkami lub ścianami
z oknami. Na stropie ganku czasami
znajduje się balkon lub niewielka
izba mieszkalna.

Przestrzeń kształtowana przez człowieka
Architektura/Urbanistyka

Funkcja
F

Przestrzeń kształtowana przez człowieka
Architektura

Ganek
G

Powierzchnia ziemi, podłoże, teren; wierzchnia
warstwa ziemi.

GPrzestrzeń kształtowana przez człowieka
Pokrycie terenu

Gleba
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Okres w architekturze i sztuce, trwający w Polsce od XII do XV wieku.
Gotyk początkowo określany był jako udoskonalony styl romański, ale
w efekcie stanowił jego przeciwieństwo. Nazwa gotyk pojawiła się w XV w.
i oznaczała coś prymitywnego, barbarzyńskiego. Do tej pory za najpiękniejszy
styl uznawano styl romański. Nowe elementy w architekturze uznawano
za prymitywne i  brzydkie, czyli . Nazwa przyjęła się i styl nazwanogotyckie

stylem gotyckim.

Budowle były lekkie, strzeliste, o przestronnych wnętrzach. Charakterystyczne
dla stylu gotyckiego były: ostry łuk, sklepienia krzyżowo -żebrowe i przypory.

ŁUK OSTRY był wynikiem przełamania
półkolistego łuku romańskiego.

WCZESNY POŚREDNI PÓŹNY

RATUSZ W GDAŃSKU

Przestrzeń kształtowana przez człowieka
Architektura

Gotyk
G

WCZESNE OKNO
LANCETOWATE

OKNO Z MASWERKIEM
I LASKOWANIEM

Łuk ostry znalazł zastosowanie głównie
w ,OKNACH
które wypełnione były MASWERKAMI,
czyli kamiennymi ornamentami
oraz witrażami.

Gotyk przypadał na okres wielkiego
rozkwitu miast, ale architektura gotycka

nie była zdominowana przez kościoły.
Budowano także zamki warowne, hale targowe,

RATUSZE, kamienice mieszkalne,
fortyfikacje i warowne bramy.

KATEDRA W PELPLINIE

Mimo to standardową budowlą, najbardziej
kojarzoną z gotykiem pozostał ..KOŚCIÓŁ

Budowle wznoszono z CEGŁY, która okazała się materiałem stosunkowo
lekkim, tanim i dającym duże możliwości architektoniczne.
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Nad  zakończonym ostrym łukiem PORTALEM
umieszczany był okrągły otwór okienny,
czyli ROZETA
lub okno ostrołukowe.

Na zewnątrz, tuż przy ścianie lub od niej odsunięte, znajdowały się podpory
W wyniku takiego rozwiązania można byłoPRZYPORAMI.

przykryć duże przestrzenie, ściany mogły być cieńsze,
a okna duże i wysokie.

Drewniane MEBLE
zdobione wzorami zaczerpniętymi
z architektury (kwiatony, rozety, łuki).

WZORY SKLEPIEŃ GWIAŹDZISTYCH

WIEŻA
SIŁ

ŁUK
OPOROWY

Dlaczego można było
wykonać duże, wysokie okna?
Związane to było z zastosowaniem SKLEPIENIA
KRZYŻOWO-ŻEBROWEGO, które miało
tę zaletę, że żebra przenosiły ciężar
sklepienia na określone miejsca,
w których wzmacniano mury
podporami, a żebra tworzyły wzory
- gwiaździste, siatkowe,
palmowe, kryształowe.

W przestronnych
wnętrzach

znajdowały się
potężne ...FILARY

składające się z wielu
półkolumienek

lub wolnostojące kolumny.



Rodzaj rzeźby terenu o wysokich formach. Góry powstały na skutek działań
lądolodów i wietrzenia oraz innych procesów górotwórczych. Góry to miejsca
o wysokości względnej powyżej 700 m nad poziomem morza.

W Polsce do gór zalicza się obszary
leżące powyżej 300 metrów nad poziomem morza (300 m n.p.m.)

G

Element architektoniczny - profilowana pozioma
listwa, wysunięta przed lico ściany.
Gzyms występuje nad lub pod oknem,
pod okapem dachu, a także jako gzyms
między piętrami budynku.
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Przestrzeń kształtowana przez naturę
Rzeźba terenu

Góry

Przestrzeń kształtowana przez człowieka
Architektura

Gzyms
G

H Przestrzeń kształtowana przez naturę
Relacje pomiędzy elementami

Horyzont

Linia, wzdłuż której powierzchnia Ziemi lub wody zdaje się stykać ze
sklepieniem niebieskim.

Gzyms chroni elewację budynku przed ściekaniem
wody deszczowej, a także pełni rolę dekoracyjną.

GZYMS
NADOKIENNY



Pogląd, postawa, wzorzec
powstały z ważnej myśli,
rodzącej się w głowie
człowieka, inspirującej do
tworzenia.
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Przestrzeń kształtowana przez człowieka
Twórcy/Użytkownicy

Idea
I

Czasami myśl przewodnia jednego
człowieka staje się poglądem wielu ludzi
wyznaczając cel i kierunek ich działań naukowych
oraz artystycznych. Dzięki temu możemy obserwować
różne style czy trendy architektoniczne.

WIZJA to pomysł i taki plan, kogoś,
kto z wyobraźnią patrzy w dal.

Przestrzeń kształtowana przez człowieka
Urbanistyka

Infrastruktura techniczna
I

Przestrzeń kształtowana przez człowieka
Twórcy/Użytkownicy

Inwestor
I

Zbiór podstawowych budowli i urządzeń niezbędnych do funkcjonowania
budynków, miast czy całych regionów, np. drogi, rury i przewody, którymi
płynie woda, gaz, prąd, itp.

W OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
ze ścieków domowych lub przemysłowych
usuwane są szkodliwe odpadki, środki
chemiczne, fekalia.
Oczyszczone ścieki już jako woda
odprowadzane są do rzeki, jeziora lub morza.

Osoba lub instytucja, która podejmuje się tworzenia i finansowania budowy
budynków i budowli. Możesz być nim i Ty.



Wypełnione wodą śródlądowe, naturalne zagłębienie w powierzchni Ziemi.
W Polsce najwięcej jezior to pozostałości po zlodowaceniach oraz zbiorniki
przybrzeżne, powstałe na skutek odcięcia zatoki od morza przez mierzeję.

Wielokondygnacyjny, murowany miejski budynek mieszkalny lub mieszkalno
-usługowy.  Zwykle budowana  w celu pozyskiwania dochodów z czynszu
od najemców znajdujących się w niej lokali.

Budynek sakralny - kościół biskupi. Katedry są
zazwyczaj kościołami gotyckimi i romańskimi,

choć nie zawsze.

W katedrze znajduje się tak zwany tron biskupi,
skąd biskup zwraca się do ludzi. Podwyższenie

pod tym ''tronem'' nazywa się katedrą,
stąd też pochodzi nazwa tego kościoła.

J Przestrzeń kształtowana przez naturę
Rzeźba terenu

Jezioro

Przestrzeń kształtowana przez człowieka
Architektura

Kamienica
K

Przestrzeń kształtowana przez człowieka
Architektura

Katedra
K
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KOLORYSTYKA
to zestaw barw użytych w danym

dziele, budynku lub wnętrzu.

KOLOR to sztuczne naśladownictwo BARW naturalnych;
to odbite światło, które postrzegamy poprzez zmysły.

Kolory mają temperaturę, nasycenie oraz walor.

Wysoka i stroma forma brzegu morskiego zbudowana z materiału skalnego,
powstała w skutek podmywania brzegu przez fale. Może to być również
stromy, piaszczysty stok bezpośrednio dochodzący do morza.

KPrzestrzeń kształtowana przez naturę
Rzeźba terenu

Klif

Przestrzeń kształtowana przez człowieka/naturę
Cechy przedmiotów

Kolor
K

Przestrzeń kształtowana przez człowieka
Architektura

Kolumna
K

KOLUMNA pionowy element (podpora) podtrzymujący np. dach lub sklepienie,
najczęściej budowane na planie koła lub kwadratu.

KLIF w Gdyni Orłowie
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KOLUMNADA kilka lub kilkanaście kolumn ustawionych w rzędzie w takich
samych odstępach względem siebie.

KOLUMNA składa się z trzech części:
- bazy, czyli podstawy
- trzonu - części środkowej,
- głowicy, czyli części górnej, na której
oparta jest np. belka

GŁOWICA

TRZON

BAZA



Przestrzeń kształtowana przez człowieka/naturę
Relacje pomiędzy przedmiotami

Kompozycja
K

Podstawą kompozycji jest prosty schemat porządkujący wszystkie jej
elementy, np. osiowość, rytm, symetria, zasada kontrastu.

RYTM - powtarzalność
elementów w określony

sposób.

KONTRAST - różnica
pomiędzy dwoma

zestawionymi ze sobą
przedmiotami

lub zjawiskami.

Zestawienie kolorów, kształtów, proporcji i faktur elementów w taki sposób,
aby tworzyły harmonijną całość.

Przestrzeń kształtowana przez człowieka
Architektura

Kompozycja architektniczna
K

Płaszczyzna to elewacja,
a ciągi otworów okiennych
tworzą linie.

Sposób powiązania elementów
budynku - linii, płaszczyzn, brył,
podziałów na elewacji, detali
i akcentów plastycznych -
w jedną całość, zgodnie
z zamierzeniem projektanta.

28
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Sposób powiązania elementów zabudowy
i zagospodarowania przestrzeni
w jedną całość zgodnie z zamierzeniem
projektanta. Elementy kompozycji
urbanistycznej to budynki, ulice,
przestrzenie publiczne,
tereny zielone.

W kompozycji urbanistycznej
wykorzystuje się ogólne zasady,
np.: osiowość, dominantę itp.

Część budynku zawarta między bezpośrednio
nad sobą położonymi stropami. W zależności

od położenia kondygnacji wyróżniamy:

PIWNICA kondygnacja, której powierzchni
podłogi leży niżej niż powierzchnia
otaczającego terenu.

PARTER kondygnacja, na której znajduje się
główne wejście z poziomu gruntu.

PIĘTRO kondygnacja położona powyżej
parteru.

PODDASZE kondygnacja położona
bezpośrednio pod dachem spadzistym.

Przestrzeń kształtowana przez człowieka
Architektura/Budwnictwo

Kondygnacja
K

Przestrzeń kształtowana przez człowieka
Urbanistyka

Kompozycja urbanistyczna
K

Komunikacja dzieli się na
TRANSPORT, czyli przewóz ludzi i towarów

oraz ŁĄCZNOŚĆ - przesyłanie informacji.

Działania i środki, a także specjalnie
zagospodarowana przestrzeń, służące

temu, abyśmy mogli łatwo i szybko
przemieszczać się. Komunikację

tworzą drogi, znaki, pojazdy.
Jest bardzo istotnym elementem
budującym miasto i zawsze jest

uwzględniana w planach
zagospodarowania przestrzennego.

Przestrzeń kształtowana przez człowieka
Urbanistyka/Infrastruktura techniczna

Komunikacja
K



Rodzaj konstrukcji szkieletowej, wykonanej z drewna. Przestrzeń pomiędzy
elementami szkieletu wypełniona jest materiałem niekonstrukcyjnym
- mieszaniną słomy i gliny lub cegłą.

STROP

SCHODY

BELKA

KROKIEW

SŁUP

FUNDAMENT

Elementy budowlane lub ich zespoły tworzące podstawę budowli,
zapewniające jej powiązanie z gruntem, nadające sztywność i wytrzymałość
oraz stanowiące podporę pozostałych części obiektu.
Podstawowe elementy konstrukcyjne budynku to:

FUNDAMENTY najniżej (pod ziemią) położone elementy konstrukcji,
przenoszące ciężar całego budynku na grunt;

ŚCIANY NOŚNE  grube mury, na których opierają się stropy i dach budynku;

SŁUP pionowa (choć nie zawsze), wolnostojąca podpora konstrukcyjna,
często o przekroju okrągłym lub kwadratowym;

STROP poziomy element konstrukcji budynku, oddzielający poszczególne
kondygnacje;

30

Przestrzeń kształtowana przez człowieka
Budownictwo

Konstrukcja budynku
K

Przestrzeń kształtowana przez człowieka
Budownictwo

Konstrukcja szachulcowa
K

ŚCIANA
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Sklepienie o kształcie czaszy. Kopuła może być
półkolista, półeliptyczna, ostrołukowa
lub cebulasta, w zależności od tego jaki plan
ma pomieszczenie, nad którym się znajduje.

Dawniej kopułę budowano z kamiennych ciosów
lub cegieł w kształcie klina. Obecnie do konstrukcji
kopuł używa się stali lub żelbetu.

Sklepienną część kopuły nazywamy CZASZĄ,
a część widoczną z wnętrza - PODNIEBIENIEM.

Przestrzeń kształtowana przez człowieka
Architektura

Kopuła
K

Najczęściej spotykamy kopuły półkoliste
oparte na murze lub bębnie, budowane nad
pomieszczeniami o planie kolistym.

Przestrzeń kształtowana przez człowieka/naturę
Pokrycie terenu

Krajobraz
K

Ogólny wygląd powierzchni Ziemi, uwzględniający jej ukształtowanie oraz
pokrycie terenu. Jest wiele typów krajobrazu. Najbardziej ogólny podział
uwzględnia krajobrazy:

* NATURALNE -
w nieznacznym stopniu
zmienione przez człowieka,

* ANTROPOGENICZNE
inaczej kulturowe,
zurbanizowane -
w znacznym stopniu
zmienione przez człowieka.

Pas roślinności, w którym żyją,
chronią się i przemieszczają
zwierzęta.

KPrzestrzeń kształtowana przez naturę
Pokrycie terenu

Korytarz ekologiczny

Korytarzami ekologicznymi są
najczęściej doliny rzek, lasy, łąki.
Zagrożeniem dla tych obszarów
jest działalność człowieka, który
np. przecinając korytarz drogą,
linią kolejową lub zabudową
przerywa jego ciągłość.

Dlatego często tereny korytarzy
ekologicznych są objęte różnymi
formami ochrony przyrody.



KRAJOBRAZ KULTUROWY/PRZEOBRAŻONY/ZURBANIZOWANY
- inaczej ŚRODOWISKO SZTUCZNE (ANTROPOGENICZNE) - krajobraz
w dużym stopniu przekształcony przez człowieka, np. tereny miejskie,
przemysłowe.
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Przestrzeń kształtowana przez człowieka
Urbanistyka

Krajobraz kulturowy
K

K Przestrzeń kształtowana przez naturę
Pokrycie terenu

Krajobraz naturalny

KRAJOBRAZ NATURALNY/NIEZURBANIZOWANY - inaczej ŚRODOWISKO
NATURALNE -  krajobraz, w którym obecność i działalność człowieka jest
prawie niezauważalna, nie ma w nim zabudowy, ani innych elementów
zagospodarowania terenu (charakterystycznych dla krajobrazów
przekształconych  - zurbanizowanych). Elementy krajobrazu naturalnego to
przede wszystkim rzeźba terenu, roślinność, wody powierzchniowe.

Przestrzeń kształtowana przez człowieka
Twórcy/Użytkownicy

Kształtowanie przestrzeni
K

Zmienianie otaczającego nas świata
i nadawanie mu nowego kształtu
poprzez dostosowanie go do potrzeb
użytkowych człowieka.

ANTROPOPRESJA - działalność człowieka
naruszająca walory przyrodnicze
oraz krajobrazowe przestrzeni.

Wpływ (pośredni i bezpośredni) na to,
jak wygląda przestrzeń wokół nas ma każdy,
również i Ty!



W matematyce do oznaczenia
objętości stosuje się literę V.

KUBATURA inaczej OBJĘTOŚĆ -
to pojemność danego pomieszczenia

albo budynku mierzona w metrach
sześciennych [m  ].

Przestrzeń kształtowana przez człowieka
Architektura

Kubatura
K

3

Przestrzeń kształtowana przez człowieka
Urbanistyka/Architektura

Kwartał
K

Zespół zabudowy wielorodzinnej lub usługowej, ograniczony ulicami,
najczęściej z czterech stron, gdzie  przenikają się różne typy przestrzeni,

głównie publiczna i półpubliczna.

Ekosystem, w którym dominują drzewa. W naszej strefie klimatu
umiarkowanego najczęściej

spotykamy lasy iglaste,
liściaste oraz mieszane.

LPrzestrzeń kształtowana przez naturę
Pokrycie terenu

Las

33



Budowla w kształcie wieży, umieszczona na brzegu morza, nadająca sygnały
świetlne, pomagające marynarzom w dotarciu do portu.

Współcześnie, do nawigacji statków używane są używane urządzenia
satelitarne. Latarnie morskie często wykorzystywane są jako punkty widokowe.

Przestrzeń kształtowana przez człowieka
Infrastruktura techniczna/Architektura

Latarnia morska
L

Naturalnie ukształtowana linia styku wód morza, jeziora lub rzeki z lądem.
Jej przebieg może się zmieniać w zależności od wahań poziomu wody
w zbiorniku.

L Przestrzeń kształtowana przez naturę
Rzeźba terenu

Linia brzegowa

Przestrzeń kształtowana przez człowieka
Architektura

Lotnisko
L

Teren wraz z budynkami i budowlami przystosowanymi do obsługi przylotów
oraz wylotów samolotów.

Gdańsk Rębiechowo,
Lotnisko im. L. Wałęsy.34



Sposób harmonijnego (takiego, gdzie wszystkie elementy współgrają ze sobą)
kształtowania przestrzeni, który uwzględnia dzisiejsze i przyszłe potrzeby:

Przestrzeń kształtowana przez człowieka/naturę
Relacje pomiędzy przedmiotami

Ład przestrzenny
Ł

* ekonomiczne - czyli to, co jest potrzebne, aby dany obszar rozwijał się
gospodarczo, a ludzie mieli pracę,

„Tak, jak w pokoju musi być porządek, tak i w mieście nie powinno być
bałaganu” -  jest to zadanie dla wszystkich, którzy mają wpływ na
kształtowanie przestrzeni - w szczególności dla urbanistów i architektów.

* społeczne - czyli to, czego potrzebują na co dzień ludzie zamieszkujący
daną przestrzeń,

* przyrodnicze,  aby przyroda na danym obszarze mogła funkcjonować bez
zagrożeń ze strony człowieka,

* kulturowe  aby zachować i rozwijać to, co jest charakterystyczne
dla społeczności zamieszkującej dany obszar.

Ład przestrzenny jest ściśle związany ze zrównoważonym rozwojem.

ŁPrzestrzeń kształtowana przez naturę
Pokrycie terenu

Łąka

Trawiasty ekosystem lądowy, na obszarze którego znajdziemy
rośliny zielne, zwierzęta i liczne mikroorganizmy glebowe.

Wykorzystywany głównie
w rolnictwie, np. jako pastwisko dla zwierząt hodowlanych.

Przestrzeń kształtowana przez człowieka
Architektura

Łuk
Ł

Zakrzywiona linia. W architekturze łuk oznacza
konstrukcyjny lub dekoracyjny element
podparty na obu końcach.
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To nie miniaturowe miasto z domkami dla krasnoludków Mała architektura:).
to niewielkie obiekty budowlane, np. ławki, fontanny, kwietniki, latarnie.

Rysunek Ziemi lub jej określonej części, wykonany w dużym pomniejszeniu
i przy zastosowaniu umownych znaków i kolorów. Mapa pomaga w lepszej
orientacji w danej przestrzeni, często pomaga dotrzeć do celu w nieznanym
terenie … albo znaleźć ukryty skarb :o).

Mapa zawiera takie elementy jak:
OZNACZENIE STRON ŚWIATA (nazywane RÓŻĄ WIATRÓW)*
wskazujące główne kierunki geograficzne: północ, południe, wschód, zachód,

Przestrzeń kształtowana przez człowieka
Architektura

Mała architektura
M

Przestrzeń kształtowana przez człowieka/naturę
Relacje pomiędzy przedmiotami

Mapa
Ł

* PODZIAŁKĘ lub SKALĘ wskazująca stopień pomniejszenia obrazu
powierzchni Ziemi na mapie,

LEGENDĘ, czyli uproszczone rysunki, za pomocą których zaznaczono na*
mapie występujące w terenie obiekty.



Tworzywa lub gotowe produkty, dzięki którym powstają domy oraz inne obiekty
i budowle. To, z jakiego materiału zbudowany jest budynek wpływa nie tylko na jego
wygląd, ale również na to jak go odbieramy wszystkimi zmysłami - poszczególne
materiały mają różną fakturę, kolorystykę oraz zapach i temperaturę (np. zimny
kamień, ciepłe  drewno).

BETON, który powstaje
ze zmieszania cementu,
piasku lub żwiru oraz wody.
Jest jednym z najbardziej
popularnych materiałów
używanych w budownictwie.

CEGŁA to materiał budowlany
wytwarzany z surowców mineralnych

takich, jak glina i piasek
lub wapno, piasek i woda. Cegła

ma kształt prostopadłościanu.

SZKŁO to przezroczysty materiał
budowlany, wykorzystywany do
wypełniania ram okien, doświetleń
oraz elewacji szklanych.

STAL to stop żelaza z węglem,
twardy i wytrzymały,
wykorzystywany, m.in.
Do konstrukcji budowli.
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PUSTAK SZKLANY to materiał budowlany w postaci
kształtki szklanej. Może być wykonany ze szkła

przezroczystego lub barwionego, jego powierzchnia
może być gładka lub wzorzysta. We wnętrzu

znajduje się przestrzeń z zamkniętym powietrzem.
Z pustaków szklanych buduje się przegrody, które

charakteryzują się półprzezroczystością.
Bywa mylnie nazywany luksferem.

GŁÓWKA

PODSTAWAWOZÓWKA

Przestrzeń kształtowana przez człowieka
Architektura/Budownictwo

Materiały budowlane
M

Materiały wywołują różne skojarzenia, np. stal kojarzy się z mocną konstrukcją, a szkło
z lekkością. W różnych regionach używa się lokalnych materiałów, dzięki którym
architektura ma charakterystyczny wygląd. Przykładowe materiały budowlane to:

Z betonu wykonywane są
np. posadzki,
prostopadłościenne
elementy do wznoszenia
ścian czy gotowe detale.



Obszar, na którym znajduje się dużo zabudowy mieszkaniowej, obiekty
i urządzenia usługowe, rekreacyjne i kulturalne. Miasto to również skupisko
ludności, zajmującej się wytwarzaniem
produktów i usług. Znajdziemy tu komunikację
oraz elementy infrastruktury technicznej.

Miasto posiada PRAWA MIEJSKIE.

Miejsce, w którym w przeszłości  wydarzyło się coś ważnego, a obecnie
znajduje się tam jakiś symbol, który nam o tym przypomina, np. Westerplatte.38

Elementy wyposażenia wnętrza,
które pełnią funkcje użytkowe,
np. fotel, komoda, stół, krzesła.

,

Przestrzeń kształtowana przez człowieka
Architektura

Meble
M

Przestrzeń kształtowana przez człowieka
Urbanistyka

Miasto
M

Przestrzeń kształtowana przez człowieka
Architektura

Miejsce pamięci
M



W skrócie MPZP - plan określający
przeznaczenie, czyli funkcję, jaką będą

pełniłyposzczególne tereny,
np.: mieszkaniową, przemysłową
czy komunikacyjną oraz sposób

ich użytkowania, w tym zasady budowania.

39

MPZP tworzy się po to, abywszystkie tereny
miejskie mogły się prawidłowo rozwijać

i tworzyć dobrze działającą całość.

Wydzielony w ten sposób zbiornik
wodny nazywany jest zatoką
lub po całkowitym „odcięciu”

połączenia z morzem
- jeziorem przybrzeżnym.

M

MIERZEJA HELSKA
(PÓŁWYSEP HELSKI)

Modernistyczne budynki
charakteryzują się prostą
formą, brakiem zbędnych
ozdób, jasną kolorystyką.
Mają duże przeszklenia
i płaskie dachy, na których
mogą znajdować się tarasy.

Według modernistów, budynek ma być przede wszystkim funkcjonalny.
Jednym z najbardziej charakterystycznych obiektów modernistycznych jest
Willa Savoye we Francji. Jej twórcą jest Le Corbusier, bardzo ważna postać
dla architektury XX wieku.

Kierunek w architekturze,
który pojawił się na początku
XX wieku.

Piaszczysty wał usypany przez fale i prądy morskie, który stopniowo staje się
coraz większy rozdzielając morze.

Przestrzeń kształtowana przez człowieka
Architektura/Urbanistyka

Miejscowy Plan Zagospodarowania
MPrzestrzennego

Przestrzeń kształtowana przez naturę
Rzeźba terenu

Mierzeja

Przestrzeń kształtowana przez człowieka
Architektura

Modernizm
M



Długi, wychodzący w głąb zbiornika wodnego pomost, zazwyczaj drewniany;
ulubione miejsce spacerowiczów. Czasami cumują przy nim niewielkie
jednostki pływające.
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W Polsce najdłuższe drewniane molo znajduje się w Sopocie. Jego długość
spacerowa wynosi 511,5 m, z czego 458 m wchodzi wgłąb Zatoki Gdańskiej.

Polska leży nad
MORZEM BAŁTYCKIM

Przyległa do lądu część oceanu wyodrębniona
z jego otwartych wód przez wysunięte fragmenty,
np. półwyspy, wyspy, bądź podwodne grzbiety górskie.

Przestrzeń kształtowana przez człowieka
Architektura/Budown
ictwo

Moduł
M

Przestrzeń kształtowana przez człowieka
Budownictwo

Molo
M

M Przestrzeń kształtowana przez naturę
Pokrycie terenu

Morze

Umowna jednostka odpowiadająca wielkości określonego elementu.
Moduł często stanowi zasadę

organizacji dzieła poprawiającą
jego właściwości techniczne,
np. wytrzymałość konstrukcji

i jednocześnie oddziałuje
na właściwości  estetyczne.

MODUŁ



Obiekt budowlany, po którym biegnie droga nad rzeką, cieśniną lub jeziorem.
Przeznaczony do ruchu określonych pojazdów: samochodów (most drogowy)
lub kolei (most kolejowy).

WIADUKT
most nad inną trasą komunikacyjną (drogą, linią kolejową)

lub doliną. Wiadukt nie może biec nad wodą.
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Malarstwo ścienne, przeważnie monumentalne,
wykonywane na zewnętrznych ścianach
budynków.

Przedstawia dowolny temat, często jednak
tworzony z myślą o reklamie.

Rozległy, na ogół płaski (choć może być lekko pofałdowany) obszar
o wysokości poniżej 300 m nad poziomem morza. W Polsce, ze względu
na niezbyt urozmaiconą rzeźbę terenu, do nizin zalicza się obszary leżące
na wysokości 0-200 m nad poziomem morza.

Przestrzeń kształtowana przez człowieka
Budownictwo

Most
M

NPrzestrzeń kształtowana przez naturę
Rzeźba terenu

Nizina

Przestrzeń kształtowana przez człowieka
Architektura

Mural
M



Całokształt wiedzy i działań, a także ruch społeczny mający na celu
zachowanie, właściwe wykorzystanie i odnawianie zasobów przyrody i jej
składników. Jej celem jest m.in. zachowanie różnorodności biologicznej,

zapewnienie ciągłości istnienia gatunków, zachowanie zasobów przyrody nie-
ożywionej oraz kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody.

PARK KRAJOBRAZOWY - obszar, który wyróżnia się wartościami
przyrodniczymi, kulturowymi i historycznymi.
Jest chroniony w celu zachowania i popularyzacji tych wartości
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PARK NARODOWY
to obszar o dużej powierzchni posiadający szczególne cechy krajobrazu,

kultury lub nauki, znajdujący się pod ochroną. Obejmuje ona całość fauny,
flory oraz przyrody nieożywionej.

Działalność ludzka ograniczona jest do minimum, aby zachować wszystkie
cenne elementy środowiska naturalnego. W skład parku narodowego mogą

wchodzić łąki, lasy czy wydmy.

POMNIK PRZYRODY to element przyrody ożywionej
lub nieożywionej mający wyjątkowe cechy historyczne,

kulturowe lub naukowe. Posiada indywidualne cechy
wyróżniające go na tle innych podobnych.

Pomniki podlegają ścisłej ochronie. Przykładami są
jaskinie, skałki, wodospady, stare drzewa,

krzewy o nietypowych kształtach oraz inne.

REZERWAT PRZYRODY -  nieduży
obszar posiadający szczególne cechy
krajobrazu, kultury lub nauki
znajdujący się pod ochroną, obejmujący
całość fauny, flory oraz przyrody
nieożywionej.
Rezerwaty najczęściej wyznacza się
w okolicach siedlisk rzadkich zwierząt,
roślin lub grzybów i najczęściej
obejmują tereny nieznacznie zmienione
przez człowieka.

O Przestrzeń kształtowana przez naturę
Pokrycie terenu

Ochrona przyrody

Do ochrony przyrody powołano różne formacje, np. parki narodowe,
parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody.

Na terenie woj. Pomorskiego znajduje się m. in.:
Słowiński Park Narodowy,

Park Narodowy Bory Tucholskie,
Nadmorski Park Krajobrazowy,

Trójmiejski Park Krajobrazowy oraz wiele
rezerwatów przyrody.
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Miejsce przeznaczone do uprawy roślin.
Ogrody klasyfikujemy ze względu
na styl, np.: angielski czy japoński lub
ze względu na asortyment, np.: różany
(rosarium), dendrologiczny (arboretum),
sad, park.

Najbardziej powszechne są ogrody
przydomowe, w którym rosną rośliny,
stawiane są budowle ogrodowe, np.:
altana czy pergola.

Z łac. -  motyw lub zespółzaopatrzyć, ozdabiać
elementów dekoracyjnych stosowanych w architekturze.
Złożone z drobnych elementów i mogą pokrywać całą
powierzchnię.
Mogą to być dekoracje przedstawiające
rośliny, zwierzęta, motywy geometryczne (kwadraty,
prostokąty) lub abstrakcyjne.

Przestrzeń kształtowana przez człowieka
Architektura zieleni

Ogród
O

Przestrzeń kształtowana przez człowieka
Architektura

Okno
O

Przestrzeń kształtowana przez człowieka
Architektura

Ornament
O

Ornament może znajdować się na drzwiach,
ścianie, dachu, attyce, płocie, a także na koszulce
i wielu innych przedmiotach.



Część miasta lub osady, spełniająca głównie funkcję mieszkalną. Osiedle
tworzą usytuowane przy ulicach domy jednorodzinne oraz wielorodzinne.
Pomiędzy nimi znajdują się przestrzenie publiczne
i półpubliczne, np. place zabaw czy skwery,
służące integracji mieszkańców.

Na osiedlu powinny
znajdować się również
budynki użyteczności publicznej, zaspokajające
codzienne potrzeby mieszkańców, np. sklep osiedlowy, przedszkole,
miejsce spotkań mieszkańców.
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O

Umowna linia prosta, która dzieli obiekt lub przestrzeń na dwie identyczne
części lub wyznacza kierunek, według którego coś zostało zaplanowane.

OŚ SYMETRII
- każdy punkt po jednej stronie osi

ma punkt identyczny po jej drugiej stronie.

OŚ KONSTRUKCYJNA
- linia przechodząca przez

element budynku, np. ścianę.

OŚ URBANISTYCZNA - linia prosta,
wzdłuż której planowana jest zabudowa.

OŚ WIDOKOWA - linia prosta
kierująca wzrok na ważne obiekty.

Przestrzeń kształtowana przez człowieka
Urbanistyka

Osiedle
O

Przestrzeń kształtowana przez człowieka/naturę
Relacje pomiędzy przedmiotami

Oś



Całokształt zjawisk i procesów kształtujących
środowisko. Najbliższa okolica wokół czegoś.

Rozległy widok na wieloplanową
przestrzeń.

PUNKT WIDOKOWY - wyznaczone miejsce,
często na wzniesieniu, lub specjalnie zaprojektowana
budowla, z których roztacza się widok na określone
fragmenty miasta lub innego typu krajobrazy.

Dawny, reprezentacyjny budynek mieszkalny, niepełniący funkcji obronnych.
W pałacach mieszkali zazwyczaj królowie i możnowładcy, a w sąsiedztwie

pałacu urządzano rozległe ogrody.
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OPrzestrzeń kształtowana przez człowieka/naturę
Relacje pomiędzy przedmiotami

Otoczenie

PPrzestrzeń kształtowana przez człowieka/naturę
Relacje pomiędzy przedmiotami

Panorama

Przestrzeń kształtowana przez człowieka
Architektura

Pałac
P

KASZUBSKIE OKO
w Gniewinie



Sposób przedstawienia obiektów
trójwymiarowych na rysunku.
Dzięki zastosowaniu perspektywy
mamy wrażenie głębi
i zróżnicowania odległości.

Perspektywa to również widok
otwierający się na coś.
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Przestrzeń kształtowana przez człowieka
Architektura

Pasaż
P

Przestrzeń kształtowana przez człowieka
Architektura

Perspektywa
P

Przestrzeń kształtowana przez człowieka
Urbanistyka/Architektura

Pierzeja
P

Ciąg elewacji budynków ustawionych w ciasnym szeregu, w jednej linii,
zamykających jedną stronę ulicy lub placu.

Często pierzeje nazywamy
zgodnie z kierunkami stron
świata, po których się znajdują,
np.: ciąg budynków stojących
na wschodnim obrzeżu placu nazywamy pierzeją wschodnią.

PASAŻ - z fr. - przejściepassage
pomiędzy budynkami, przekryte
najczęściej szklanym dachem.
Stanowi zazwyczaj chodnik
z wejściami do przyległych
sklepów.

Obecnie występuje głównie
w dużych obiektach handlowych,
popularnie nazywanych
galeriami handlowymi.



RYNEK
to centralny, zazwyczaj historycznie

ukształtowany plac w mieście, ośrodek życia gospodarczego i społecznego.

Wolna, niezabudowana przestrzeń miejska o charakterze publicznym,
otoczona zabudową, ulicami, zielenią. Po placu zazwyczaj nie odbywa się

ruch pojazdów. Znajdują się tam  elementy małej architektury: pomniki,
fontanny, ławki, latarnie.
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Przestrzeń kształtowana przez człowieka
Urbanistyka

Plac
P

Przestrzeń kształtowana przez człowieka
Urbanistyka

Plac zabaw
P

Miejsce przeznaczone do zabawy.
Składa się z różnych urządzeń takich,
jak huśtawki, piaskownica,
zjeżdżalnia, drabinki.

Przestrzeń kształtowana przez człowieka
Urbanistyka

Planowanie przestrzenne
P

Planowanie przestrzenne to jednocześnie: *ochrona  tego co jest wartościowe
na danym obszarze, np. przyroda, zabytki, *nadawanie poszczególnym

obszarom określonych funkcji oraz *rozmieszczenie, czyli rozplanowanie
elementów zagospodarowania różnego rodzaju przestrzeni w skali kraju,

regionu, miasta, miejscowości lub dzielnicy.

Elementami tymi mogą być różne
typy zabudowy, obiekty (np. drogi,

mosty, oczyszczalnie ścieków),
ale również tereny i obiekty

rekreacyjne (parki, skwery, boiska,
stadiony). Muszą być one dostosowane do potrzeb

mieszkańców danego obszaru i istniejących tam warunków, np. rzeźby terenu.



Niska forma wybrzeża; płaska, piaszczysta
(rzadziej żwirowa) w naszym regionie powierzchnia
rozciągająca się wzdłuż linii
brzegowej morza lub jeziora.

Otwarta przestrzeń w przyziemiu
(parterze) budynku, ograniczona
słupami biegnącymi wzdłuż elewacji
budynku.

W zabudowie miejskiej podcień
jest często poszerzeniem chodnika.

Różnorodne elementy trwale związane z powierzchnią
Ziemi, decydujące o krajobrazie danego obszaru,
np.: rzeki, jeziora, lasy, łąki, ale także wszelkie
formy zabudowy.

P Przestrzeń kształtowana przez naturę
Pokrycie terenu

Plaża

Przestrzeń kształtowana przez człowieka
Architektura

Podcień
P

P Przestrzeń kształtowana przez człowieka/naturę
Relacje pomiędzy przedmiotami

Pokrycie terenu

Obszar rolniczy, na którym
uprawiane są rośliny;

powierzchnia uprawna
gruntów rolnych.

P Przestrzeń kształtowana przez naturę
Pokrycie terenu

Pole
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To wydzielony obszar zróżnicowanego  terenu
przeznaczony do prowadzenia ćwiczeń
oraz szkoleń wojskowych. Zwykle częściowo
zalesiony, czasem obejmujący zbiorniki wodne.

W zależności od lokalizacji oraz możliwości
na terenie poligonu zadania ogniowe wykonują
wojska lądowe, morskie i siły specjalne,
wykorzystujące ukształtowanie terenu, różne
rodzaje amunicji i środków wybuchowych.

Przestrzeń kształtowana przez człowieka
Urbanistyka

Poligon
P

Przestrzeń kształtowana przez człowieka
Urbanistyka

Port
P

Obszar wodny (akwatorium) wraz z przyległym do niego lądem (terytorium)
służący do obsługi jednostek pływających.

PORT JACHTOWY
służy obsłudze ruchu turystycznego, związanego z żeglarstwem. W zależności

od wielkości nazywany:  przystanią, portem jachtowym lub mariną.

Ze względu
na FUNKCJĘ
wyróżniamy:

-  porty handlowe,
- porty rybackie,
- porty jachtowe,
- porty wojenne.

Przestrzeń kształtowana przez człowieka
Architektura

Portal
P

Słowo pochodzi od łacińskiego czyli ,porta, drzwi
Oznacza rzeźbiarskie obramowanie drzwi.brama.

W taki sposób od starożytności ozdabiano wejścia
do najważniejszych budynków w mieście.
Najbardziej dekoracyjne, najokazalsze portale
pojawiają się w kościołach gotyku i baroku. 49

Ze względu
na LOKALIZACJĘ

wyróżniamy:
- porty morskie,
- porty rzeczne,

- porty śródlądowe.



Decyzja administracyjna wydawana
w odpowiednim urzędzie, na podstawie
przepisów prawa oraz  złożonego do urzędu
projektu architektoniczno-budowlanego,
zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie robót budowlanych.

Część lądu wysunięta w stronę morza lub jeziora, otoczona z trzech stron
wodą.
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Dolina, która powstała w okresie zlodowacenia podczas erozyjnej działalności
wód lodowcowych lub dawna dolina rzeki.

Przestrzeń kształtowana przez człowieka
Architektura/Urbanistyka

Pozwolenie na budowę
P

P Przestrzeń kształtowana przez naturę
Pokrycie terenu

Półwysep

P Przestrzeń kształtowana przez naturę
Rzeźba terenu

Pradolina
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Projekt architektoniczny to graficzne przedstawienie obiektu (np. budynku),
zaplanowane i dokładnie rozrysowane w określonej skali przez projektanta.

Projekt składa sięz wielu rysunków takich, jak: przekroje, rzuty poziome
poszczególnych kondygnacji (pięter), widoki elewacji.

Przestrzeń kształtowana przez człowieka
Architektura

Projekt
P

W zależności od fazy powstania projektu rozróżniamy:

* PROJEKT BUDOWLANY, czyli projekt, który składany jest do urzędu w celu
uzyskania pozwolenia na budowę. Projekt budowlany zawiera m..in.: projekt
zagospodarowania działki, projekt architektoniczny, projekt konstrukcyjny,
charakterystykę energetyczną budynku, charakterystykę ekologiczną oraz
projekt BIOZ (Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia podczas budowy);

* PROJEKT KONCEPCYJNY, w którym przedstawiony jest ogólny pomysł budynku.
Zawiera takie informacje, jak: lokalizację obiektu na działce, program
użytkowy, zewnętrzny wygląd budynku;

Przestrzeń kształtowana przez człowieka
Architektura/Urbanistyka

Prawo budowlane

Zbiór przepisów dotyczących projektowania
i budowania. Projekt nowego lub przebudowywanego
budynku musi być zgodny z prawem budowlanym,
aby budynek otrzymał POZWOLENIE NA BUDOWĘ.

Dzięki temu wiemy, że budynek się nie zawali,
jest dostosowany do potrzeb użytkowników,
bezpieczny i pasujący do otoczenia, w którym
został zaprojektowany.

P
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MAKIETA to miniaturowy model budynku lub kilku budowli, często
z ich otoczeniem. Makiety wykonuje się zazwyczaj, gdy istnieje już projekt

budynku, ale jeszcze nie został on zrealizowany. Pomaga to nam wyobrazić
sobie, jak będzie wyglądał ten obiekt w przestrzeni. Czasem tworzy się

makiety całych dzielnic lub miast. Makiety wykonuje się w różnych skalach, np.:
1:100, 1:500, z materiałów takich, jak: tektura, drewno, tworzywa sztuczne.

Zewnętrzny wygląd budynku przedstawiany jest zazwyczaj w formie rysunku
perspektywicznego, wizualizacji komputerowej lub makiety.

* PROJEKT WYKONAWCZY - szczegółowe rozwiązania techniczne
do wykonania podczas budowy.



Projekt zagospodarowania działki jest częścią wielobranżowego projektu
budowlanego, który składany jest do odpowiedniego urzędu, w celu uzyskania
pozwolenia na budowę. 53

Projekt zagospodarowania DZIAŁKI lub TERENU, sporządzany jest na
aktualnej mapie do celów projektowych, która dostępna jest w urzędzie
i określa:

* granice działki i jej położenie w stosunku do najbliższego otoczenia;

* obrys i układ istniejących, projektowanych oraz przeznaczonych do
wyburzenia obiektów budowlanych,

* sieci uzbrojenia terenu (elementy INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ)
znajdujące się pod powierzchnią terenu, takie jak: instalacje doprowadzające
prąd, gaz, wodę oraz odprowadzające ścieki i wodę deszczową,

* układ komunikacyjny, czyli np. istniejące i projektowane drogi oraz ich
wzajemne powiązanie, jak również wjazd na działkę,

* charakterystyczne wymiary oraz wzajemne odległości pomiędzy obiektami;

Przestrzeń kształtowana przez człowieka
Urbanistyka

Projekt zagospodarowania działki
P



PRZESTRZEŃ jako pojęcie
wieloznaczne dotyczy różnych
dziedzin i najczęściej rozumiane
jest jako wszystko to, co nas otacza.

Określony stosunek wielkości poszczególnych
elementów do całości dzieła oraz relacje
pomiędzy nimi zachodzące. Właściwe
proporcje tworząwrażenie ładu i harmonii.

Szczególny przypadek to ZŁOTY PODZIAŁ,
czyli taki podział odcinka na dwie części,
że stosunek dłuższej z nich do krótszej jest
taki sam, jak stosunek całego odcinka do
dłuższej części.Zastosowanie złotego podziału
znaleźć można w malarstwie, architekturze, a także w przyrodzie.

Każdy z nas kształtuje przestrzeń dostosowując ją do swoich potrzeb.
W związku z tym,  jak wygląda  przestrzeń decydują wszyscy, którzy w niej
przebywają - nie tylko architekci czy urbaniści.
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Miejsce, do którego inni mają
ograniczony dostęp.

Twoja przestrzeń prywatna jest
dostępna tylko dla Ciebie
oraz Twoich zabawek.

P Przestrzeń kształtowana przez człowieka/naturę
Relacje pomiędzy przedmiotami

Proporcje

P Przestrzeń kształtowana przez człowieka/naturę
Relacje pomiędzy przedmiotami

Przestrzeń

W przestrzeni wokół nas znajdziemy
zarówno elementy kształtowane
przez naturę, jak i kształtowane
przez człowieka.

Każdy element znajdujący się
w przestrzeni ma swoje cechy
charakterystyczne: formę, fakturę,
barwę lub kolor, temperaturę
oraz zapach.
Elementy tworzące przestrzeń wchodzą między sobą w relacje oraz oddziałują
na siebie pozytywnie, bądź negatywnie.

Przestrzeń kształtowana przez człowieka
Urbanistyka/Architektura

Przestrzeń prywatna
P



Przestrzeń pomiędzy publiczną a prywatną,
np. plac zabaw, który należy do spółdzielni
mieszkaniowej, ale mogą tam bawić się
wszystkie dzieci, nazywamy
PRZESTRZENIĄ PÓŁPUBLICZNĄ lub PÓŁPRYWATNĄ.
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Okres w architekturze i sztuce trwający w Polsce od poł. XV do XVI wieku.
Nazwa w języku włoskim oznacza odrodzenie i symbolizuje powrót do idei
starożytnych. Główną cechą stylu renesansowego jest symetria
i KLASYCZNE PROPORCJE.
Pojawiały się elementy
ze sztuki ,ANTYCZNEJ
np.: półkolisty łuk,
kopuła czy kolumny.

W epoce renesansu budowano pałace,
MIEJSKIE      ,KAMIENICE RATUSZE

rzadziej kościoły.

Wszelkie miejsca w mieście i innych obszarach zurbanizowanych, dostępne
dla wszystkich: np. ulice, place, skwery, parki. Przestrzeń publiczna powinna
być bezpieczna, funkcjonalna (dostosowana do potrzeb tych, którzy z niej
korzystają) oraz estetyczna .

Przestrzeń kształtowana przez człowieka
Urbanistyka

Przestrzeń publiczna
P

Przestrzeń kształtowana przez człowieka
Architektura

Renesans
R

GZYMS

ATTYKA

PROSTOKĄTNE
OKNO

PODCIEŃ

PORZĄDEK:        DORYCKI JOŃSKI KORYNCKI
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Płaskie stropy wykonywano jako
drewniane, podzielone na bogato
zdobione kwadraty - .KASETONY
Kasetonami zdobiono również stropy
kolebkowe.

Najpopularniejszymi meblami
były drewniane ,ZYDLE
czyli rodzaj krzesła
ze skrzyżowanymi nogami.

otrzymywałyKRZESŁA
zdobienia na wzór architektury.
Nadal używano skrzyni
oraz bogato zdobionych szaf.

Istniejące kościoły otrzymywały nowy wystrój lub dobudowywano do nich nowe kaplice.
Pojawiły się PODCIENIA i .ARKADOWE KRUŻGANKI

Cechą charakterystyczną renesansowych
budowli były POZIOME PODZIAŁY, zastosowanie
gzymsów pomiędzy kondygnacjami oraz dachy
schowane za ATTYKĄ

OKNA podzielone na mniejsze, kwadratowe
lub prostokątne płaszczyzny były obramowane
PILASTRAMI. Wzorem dla PORTALI
były rzymskie łuki triumfalne. Ściany, zarówno
zewnętrzne, jak i wewnętrzne były tynkowane,
częst ozdabiane malowidłami.
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Okres w architekturze i sztuce trwający w Polsce od XI do połowy XII w.
W dziejach architektury był to pierwszy styl o charakterze powszechnym.
Nazwa pochodzi od słowa , czyli Rzym.Romanizm ROMA

Inspirowano się architekturą Rzymu
i podporządkowywano się jej zasadom.
Styl romański miał charakter SAKRALNY
- jego krzewicielami były zakony.
Świątynie romańskie wznoszono
na planie krzyża łacińskiego.

Budowle romańskie charakteryzuje prostota, surowość i masywność.
Względy konstrukcyjne oraz obronne decydowały o tym, że kamienne mury były grube,

małe, zwieńczone półkolem. Tylko w wieżach były szersze,  przedzieloneOKNA
jedną kolumienką ( )BIFORIUM
oraz w najwyższej      części dwiema kolumienkami      ( ).TRIFORIUM

Najokazalszą częścią budowli był PORTAL
(główne wejście) utworzony przez ustawione
uskokowo rzędy kolumn, zakończonych
półkolistym TYMPANONEM.

Przestrzeń kształtowana przez człowieka
Architektura

Romanizm
R

Wznoszono również mniejsze kościoły
na planie koła, czyli .ROTUNDY
Do głównej bryły kościoła dostawiane były półkoliste
przybudówki - .ABSYDY



Wewnątrz kościołów wykonywano
SKLEPIENIE KOLEBKOWE

(w kształcie półwalca) lub
,SKLEPIENIE KRZYŻOWE

które stanowiło dwa skrzyżowane
ze sobą fragmenty kolebek.

Sklepienia czasami podparte były KOLUMNAMI
składającymi się z głowicy w kształcie kostki, trzonu
oraz podstawy, czyli bazy. Z czasem kolumny
zdobiono płaskorzeźbami.

GŁOWICA

TRZON

BAZA

Nieliczne były masywne, wzmocnione  metalowymi okuciami.MEBLE
Później okucia stały się bardziej delikatne i przekształciły się w element zdobniczy.

Motywem ozdobnym i konstrukcyjnym były łuki i arkady. Meble romańskie były
drewniane, na ogół malowane farbami o żywych kolorach; nie stosowano tapicerki.
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Równowaga to stan, w którym wskazówka wagi nie wychyla się w żadną
stronę. Oznacza to, że powinniśmy tak gospodarować zasobami Ziemi,
aby zaspokajając swoje potrzeby równocześnie pozostawić ją następnym
pokoleniom w stanie, który pozwoli na jej dalszy rozwój.

R Przestrzeń kształtowana przez człowieka/naturę
Relacje pomiędzy przedmiotami

Rozwój zrównoważony

W związku z tym określono zasady, według których powinniśmy postępować,
aby Ziemia nie odczuwała w znaczący sposób naszej działalności.



Każdy z nas może zrobić coś dobrego dla Ziemi  i przyczynić się do jej
zrównoważonego rozwoju.

Zasada Piąta
Szacunek dla terenu. Zaleca się pozostawić jak najwięcej terenów zielonych.
Zieleń oczyszcza powietrze i poprawia jego wilgotność, wpływa na
temperaturę i zatrzymuje wodę deszczową. Jej nieocenioną zaletą
jest upiększanie naszej przestrzeni!

Zasada Czwarta
Szacunek dla użytkowników. Jest to zasada kształtowania środowiska
zdrowego dla człowieka, przy wykorzystaniu naturalnych materiałów
budowlanych i wykończeniowych.

Zasada Trzecia
Zasada 3R - jest to termin pochodzenia angielskiego: .reduce, reuse, recicle
Oznacza to, że należy używać materiałów, które można poddać recyclingowi,
czyli ponownie ich użyć, a także zostawiać tereny wolne od zabudowy,
a wykorzystywać tereny, na których wcześniej coś wybudowano i wyburzono.
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Zasady planowania przestrzennego wsi i obszarów rolnych,
a także nauka o powstawaniu
i rozwoju wiejskich form
osadniczych.

Ruralistyka to również
projektowanie i kształtowanie
krajobrazu otwartego.

Przestrzeń kształtowana przez człowieka
Urbanistyka/Architektura

Ruralistyka
R

Zasada Pierwsza
Oszczędzaj energię i wodę! Do oszczędzania energii przyczyniamy się np.
budując „ciepłe” domy, które łatwo jest ogrzać, wymieniając stare, nieszczelne
okna na nowe, ale także wyłączając nieużywane urządzenia elektryczne
czy światło. Natomiast wody używajmy tyle, ile jest nam niezbędne.

Zasada Druga
Wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii. Odnawialne źródła energii
to słońce, wiatr, woda oraz ciepło ziemi. Urządzenia do produkcji takiej energii
to baterie fotowoltaiczne, kolektory słoneczne, elektrownie wiatrowe, wodne itp.

Tymczasowa konstrukcja wykonywana
na budowie, najczęściej z rur stalowych.
Łączy się je w taki sposób, że tworzą
podstawę pod drewniane pomosty,
po którym mogą poruszać się robotnicy.

Rusztowanie umożliwia pracę
na wysokości ponad podłożem (ziemią,
podłogą), czyli w miejscu, gdzie stojący
człowiek nie sięga rękoma.

Przestrzeń kształtowana przez człowieka
Budownictwo

Rusztowanie
R



Naturalny ciek wodny wypływający ze źródła, jeziora lub powstały z połączenia
potoków, który jest zasilany wodami podziemnymi i opadami atmosferycznymi.

R
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Woda płynie w korycie
pod działaniem siły grawitacji.

RZEŹBA jest sztuką plastyczną, a jej podstawową cechą
jest trójwymiarowość. Materiały, których używa się
do wykonania rzeźby to, m.in.: drewno, kamień, metal,
gips, glina, lód tworzywa sztuczne oraz inne,
wybrane przez artystę.

Rzeźby mogą przedstawiać dowolny temat: ludzi,
zwierzęta, roślinność, mogą być również abstrakcyjne.

Przestrzeń kształtowana przez człowieka
Architektura

Rysowanie
R

Przestrzeń kształtowana przez naturę
Pokrycie terenu

Rzeka

Przestrzeń kształtowana przez człowieka
Mała architektura/Sztuka

Rzeźba
R

Czynność wykonywana wtedy,
gdy na kartce papieru chcemy
przedstawić to, co widzimy lub to,
co sobie wyobrażamy i chcemy
zobaczyć.



Element budynku lub ukształtowanie
terenu, które umożliwia komunikacje
pomiędzy różnymi poziomami.

PODSTAWOWE TYPY SCHODÓW

Przestrzeń kształtowana przez człowieka
Budownictwo/Architektura

Schody
S

Ze względu na usytuowanie
rozróżniamy schody:
wewnętrzne, zewnętrzne, terenowe.

Ze względu na rodzaj materiału konstrukcyjnego rozróżniamy schody:
żelbetowe, stalowe, drewniane, kamienne.
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JEDNOBIEGOWE PROSTE DWUBIEGOWE JEDNKIERUNKOWE DWUBIEGOWE POWROTNE

ZABIEGOWE

DWUBIEGOWE ŁAMANE TRÓJBIEGOWE ŁAMANE

WACHLARZOWE KRĘTE

WZGÓRZA
MORENOWE
na Pojezierzu

Kaszubskim

RÓWNINA SŁUPSKA
KLIF

w Orłowie

PRADOLINA rzeki Redy

rzeka REDA

WEJHEROWO

Ukształtowanie terenu - kształt powierzchni
ziemi, który został przezwyrzeźbiony
wiatr, wodę, trzęsienia ziemi,
ewentualnie działalność człowieka.

Formami rzeźby terenu są m.in.:
góry, wyżyny, niziny, oraz doliny.

RPrzestrzeń kształtowana przez naturę
Pokrycie terenu

Rzeźba terenu



S

Konstrukcja budowlana o przekroju
w kształcie łuku, która zamyka od góry

przestrzeń w budynku.

Sklepienie KLASZTORNESklepienie KRZYŻOWE Sklepienie ŻAGLASTE

Przestrzeń kształtowana przez człowieka/naturę
Relacje pomiędzy elementami

Skala

Przestrzeń kształtowana przez człowieka
Architektura

Sklepienie
S
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Styl w sztuce i architekturze europejskiej końca XIX wieku
i początku XX. Cechy charakterystyczne secesji, to:  płynne,
faliste linie, ornament roślinny i zwierzęcy, asymetria.
Styl ten były bardzo ozdobny i dekoracyjny, obejmował
wszystkie dziedziny sztuki.

Przestrzeń kształtowana przez człowieka
Architektura

Secesja
S

Stosunek liczbowy, który informuje
nas o ile zmniejszone zostały

wymiary na rysunku, projekcie
czy mapie, w stosunku

do rzeczywistych wymiarów
przedstawianego obiektu

lub terenu.

Sklepienie KOLEBKOWE

W architekturze ornament obejmował zdobnictwo okien, drzwi, balustrad,
a także klamek czy innych detali architektonicznych.



Oglądając różne budynki można zauważyć, że niektóre znacznie różnią się
między sobą, a inne są bardzo podobne.

Zbiór cech, które je łączy nazywamy stylem.

Działalność twórcza obejmująca projektowanie
ogrodów i parków. Istotny jest w niej dobór drzew
i roślin oraz dopasowanie do terenu i klimatu,
a także pielęgnacja zieleni.

Style zmieniały się w czasie, dlatego najczęściej budynki w tym samym stylu
pochodzą z jednej epoki.

Stocznia to zakład przemysłowy, w którym buduje się,
przebudowuje, remontuje lub likwiduje statki wodne.
Stocznia zwykle zlokalizowana jest w pobliżu portu.

Urządzenia stoczniowe
takie, jak dźwigi, są charakterystycznymi elementami krajobrazu.

Przestrzeń kształtowana przez człowieka
Urbanistyka/Architektura

Stocznia
S

Przestrzeń kształtowana przez człowieka
Architektura

Styl architektoniczny
S

Przestrzeń kształtowana przez człowieka
Architektura

Sztuka ogrodowa
S

Charakterystyczne cechy danego stylu możemy rozpoznać przyglądając się
detalom architektonicznym.
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Sztuka ogrodowa to także sposób łączenia
architektury i zieleni  taki sposób, aby pozostawały
w harmonii w stosunku do siebie.



Specjalnie przygotowana trasa dla
pieszych, przebiegająca przez obszary,
które wyróżniają się szczególnym
i wartościami przyrodniczymi.

To jedna z podstawowych, aktywnych
form edukacji środowiskowej.

Przegroda budowlana, najczęściej pionowa, wydzielająca pewną przestrzeń.

Budowla hydrotechniczna stawiana
na rzekach i kanałach. Umożliwia
łodziom i statkom pokonanie różnicy
poziomów wody.

Przestrzeń kształtowana przez człowieka
Architektura/Budownictwo

Ściana
Ś

Przestrzeń kształtowana przez człowieka
Budownictwo

Śluza
Ś

* funkcji jaką spełniają:
- ściany nośne (konstrukcyjne),
- działowe (wydzielające pomieszczenia),
- osłonowe (nie są konstrukcyjne, osłaniają
wnętrze np.: przed zimnem, opadami);

* lokalizacji:
- ściany zewnętrzne,
- wewnętrzne;

* użytego materiału, np.:
- ceglane,
- żelbetowe,
- drewniane,
- z płyt gipsowo-kartonowych,
- szklane;

* ilości warstw tworzących ścianę:
- jednowarstwowe,
- dwuwarstwowe,
- wielowarstwowe.

Ś Przestrzeń kształtowana przez naturę
Ochrona przyrody

Ścieżka przyrodnicza

Śluza to odcinek kanału oddzielony
wrotami. Przeprawa przez śluzę
polega na podnoszeniu i obniżaniu
w niej poziomu wody tak, aby
wyrównać go z poziomem w zbiorniku,
na który wpływa statek.

Pierwszą śluzę zbudowano w Chinach.

Zazwyczaj w budynku występują różne ściany, w zależności od:
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ściana wewnętrzna



Rodzaj promieniowania, jakiego źródłem
może być wszystko, co świeci,
na przykład słońce lub lampa.
Światło otula rzeczy i nie pozwala
im zgubić się w mroku.

Tu wszyscy wyrzucają, papierki, puste butelki i pojemniki czy szklane słoiki.

Aby pomóc przyrodzie zachować czystość można dodatkowo segregować
śmieci i wrzucać:

Jest to miejsce na zewnątrz budynku, gdzie wychodzimy żeby odpocząć.
Najczęściej stoi tam stół z krzesłami, ławka, donice z kwiatami lub grill.

Taras może być zadaszony lub
niezadaszony z dużym parasolem
ogrodowym pośrodku drewnianej
podłogi.

Taras może być także widokowy.
Wtedy jest to miejsce gdzie
przychodzą turyści aby podziwiać
krajobraz.

Taras widokowy może
znajdować się na dachu
wysokiego lub zabytkowego
budynku, nad morzem nad
urwiskiem albo na szlaku w górach.

,Przestrzeń kształtowana przez człowieka
Mała architektura

Śmietnik
Ś

ŚPrzestrzeń kształtowana przez człowieka/naturę
Cechy przedmiotów

Światło

,Przestrzeń kształtowana przez człowieka
Architektura

Taras
T

* do zielonego pojemnika: kawałki szkła, szklane butelki czy słoiki;

* do niebieskiego pojemnika: papierki, gazety, zeszyty, tekturowe pudełka;

* do żółtego pojemnika: plastikowe opakowania po jogurtach, czy serkach,
plastikowe butelki i inne przedmioty z plastiku.
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Zabytkowa twierdza w Gdańsku Nowym Porcie.
Początkowo, w XIV wieku, była drewnianą
wartownią. Później wiele razy była
przebudowywana i umocniana bastionami.

Działalność, której celem jest przemieszczanie ludzi oraz ładunków przy
wykorzystaniu odpowiednich środków transportu.

TRANSPORT LĄDOWY przemieszczanie ludzi i towarów
po drogach lądowych: w TRANSPORCIE DROGOWYM

przy użyciu samochodów (pojazdów kołowych),
w TRANSPORCIE KOLEJOWYM po drogach kolejowych,

przy użyciu pojazdów szynowych.

Transport drogowy dzielimy na indywidualny oraz zbiorowy.

TRANSPORT WODNY przemieszczanie ludzi
i towarów po drogach wodnych (rzeki, jeziora, morza),
przy użyciu jednostek pływających.

(lotniczy) przemieszczanieTRANSPORT POWIETRZNY
ludzi i towarów drogami powietrznymi, za pomocą
samolotów.

Droga wytyczona na obszarze
zurbanizowanym, w mieście,
ale również na wsi, której zazwyczaj
nadaje się urzędową nazwę.

Przestrzeń kształtowana przez człowieka
Infrastruktura

Transport
T

Przestrzeń kształtowana przez człowieka
Urbanistyka

Ulica
U

Wzdłuż niej stoją budynki mieszkalne,
użyteczności publicznej, przemysłowe,
rosną drzewa.

Droga wytyczona na obszarze
Po ulicy może odbywać się ruch
samochodowy i rowerowy, może być
ona również przeznaczona tylko
dla pieszych.

Twierdza kontrolowała ruch okrętów i łodzi
na rzece. Broniła też gdańskiego portu przed
atakami wrogiej floty. W XV wieku wybudowano
tam ceglaną wieżę, na której umieszczono
latarnię morską. Obecnie jest atrakcja dla turystów.

Przestrzeń kształtowana przez człowieka
Urbanistyka

Twierdza Wisłoujście
T
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Osoba, która zawodowo zajmuje się
planowaniem przestrzeni obszarów
zabudowanych, a także
rozplanowaniem samej zabudowy.

Dziedzina sztuki i nauki dotycząca
planowania i budowy miast, osiedli

oraz różnego rodzaju zespołów
budowli.

Urbanistyka to także planowanie
zagospodarowywania terenów zgodnie z ich przewidywanym przeznaczeniem,

np. na funkcje przemysłowe, mieszkalne, rekreacyjne lub reprezentacyjne.

To rodzaj głębokiej, suchej doliny.
Wąwóz posiada strome zbocza
i wąskie, nierówne dno.

,Przestrzeń kształtowana przez człowieka
Twórcy/Użytkownicy

Urbanista
U,

Przestrzeń kształtowana przez człowieka
Planowanie przestrzenne

Urbanistyka
U

WPrzestrzeń kształtowana przez naturę
Rzeźba terenu

Wąwóz
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Zespół budynków mieszkalnych
i gospodarczych, których mieszkańcy
zajmują się uprawą roślin i chowem
zwierząt lub związanych z nimi
usługami turystycznymi
- AGROTURYSTYKĄ.

WIĄZANIE CEGIEŁ jest to sposób ułożenia cegieł
w murze. Wiązanie ma duży wpływ na sztywność,
wytrzymałość i trwałość konstrukcji  oraz
dodatkowo wpływa na wygląd elewacji.

A. wiązania WOZÓWKOWE - widoczne są dłuższe boki cegły, tzw. wozówki

wiązanie wozówkowe
przesunięcie 1/2cegły

wiązanie wozówkowe
przesunięcie 1/4cegły

wiązanie wozówkowe ukośne
przesunięcie 1/4cegły

B. wiązania GŁÓWKOWE - widoczne są krótsze boki cegły, tzw. główki

wiązanie blokowe wiązanie główkowe wiązanie flmandzkie

wiązanie gotyckie wiązanie holenderskie wiązanie śląskie

wiązanie kowadełkowe wiązanie krzyżowe typ I wiązanie krzyżowe typ II

Przestrzeń kształtowana przez człowieka
Budownictwo/Architektura

Wiązanie cegieł
W

Przestrzeń kształtowana przez człowieka
Planowanie przestrzenne

Wieś
W

68 Wieś nie posiada praw miejskich.



WITRAŻ pochodzi od łacińskiego słowa
czyli Oznacza barwną płaszczyznęvitrum, szkło.

ze szkła, zastępującą szybę w oknie. Kolorowe
elementy łączy się ze sobą tworząc różnego
rodzaju wzory i rysunki. Światło przenikając
przez witraż sprawia, że obraz wygląda tak,
jakby świecił.

Pierwsze witraże pojawiały się już w Starożytnym
Rzymie, jednak rozpowszechniły się dopiero
w XI i XII wieku, głównie w oknach kościołów.

,Przestrzeń kształtowana przez człowieka
Architektura

Witraż
W,
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WIEŻOWIEC, potocznie nazywany DRAPACZEM CHMUR jest rodzajem wieży.
To bardzo wysoki, wielokondygnacyjny budynek, który może być
wykorzystywany do celów mieszkaniowych, hotelowych lub biurowych.

WIEŻA
to część budynku lub osobna
budowla, której wysokość
znacznie przekracza
jej szerokość w najniższej części.

,Przestrzeń kształtowana przez człowieka
Architektura

Wieżowiec
W,



Wydzielona przegrodami przestrzeń, służąca określonym potrzebom.

WNĘTRZE URBANISTYCZNE
w krajobrazie zurbanizowanym (np. w mieście)
wnętrzem urbanistycznym może być np. plac,
w którym ścianami są otaczające go budynki,

a podłogą nawierzchnia placu.

WNĘTRZE KRAJOBRAZOWE
w krajobrazie naturalnym wnętrzem
krajobrazowym może być np. leśna polana,
gdzie ścianami są ściany lasu (drzewa),
a podłogą trawa.

WNĘTRZE ARCHITEKTONICZNE
przestrzeń znajdująca się wewnątrz budynku,
np. pomieszczenie wydzielone za pomocą ścian,
podłogi, sufitu oraz wyposażone w sprzęty
ruchome (meble, obrazy, kwiaty).

W Przestrzeń kształtowana przez człowieka/naturę
Relacje pomiędzy elementami

Wnętrze

Piaszczyste wzniesienie usypane przez wiatr; wydmy najczęściej powstają
w rejonie wybrzeży morskich

oraz na pustyniach.

W Przestrzeń kształtowana przez naturę
Rzeźba terenu

Wydma

70



Fragment pomieszczenia, który wystaje poza obrys
budynku i jest nadwieszony na ścianie zewnętrznej.
Zazwyczaj ma własne okno i daszek.

Służy do określenia wielkości danego obiektu lub przedmiotu. Aby określić
wymiary danej rzecz posługujemy się trzema pojęciami: wysokością,
długością I szerokością. Wymiary podajemy w:

* milimetrach [mm],
* centymetrach [cm] lub
* metrach [m].

Przestrzeń kształtowana przez człowieka
Architektura

Wykusz
W

WPrzestrzeń kształtowana przez człowieka/naturę
Relacje pomiędzy elementami

Wymiary

To rozległy obszar znajdujący się
powyżej 300 m nad poziomem
morza.

Wysokość bezwzględna wyżyn
waha się od 100 do 300 m.

WPrzestrzeń kształtowana przez naturę
Rzeźba terenu

Wyżyna
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Zespół budynków tworzących spójną całość kompozycyjną i funkcjonalną.

Forma terenu występująca w krajobrazie
podobna do góry, lecz zdecydowanie
od niej niższa. Wzgórze posiada
zaokrąglony wierzchołek i łagodne stoki.

ZABUDOWA WIEJSKA
wszystkie budynki i obiekty
charakterystyczne dla wsi - budynki
mieszkalne, kościół, szkoła oraz
budynki gospodarcze np.: obora,
stodoła.

ZABUDOWA MIEJSKA
wszystkie budynki i obiekty

charakterystyczne dla miast, np.:
kamienice, budynki wielorodzinne,

centra handlowe, dworce, biurowce,
szkoły, szpitale…

Zabudowa wiejska jest  dużo bardziej rozproszona niż zabudowa miejska.

W Przestrzeń kształtowana przez naturę
Rzeźba terenu

Wzgórze

Przestrzeń kształtowana przez człowieka
Urbanistyka/Ruralistyka

Zabudowa
Z

Zabytkiem nazywamy każdy wytwór działalności
człowieka, który stanowi świadectwo minionej epoki

bądź zdarzenia oraz posiadający wartość
historyczną, artystyczną, naukową

lub emocjonalną.

Obecnie obowiązuje
następujący podział

zabytków:
* NIERUCHOME

budynki, części
budynków, budowle

oraz RUCHOME,
np. obraz, rzeźba,

Przestrzeń kształtowana przez człowieka
Architektura/Urbanistyka

Zabytek
Z

* ARCHEOLOGICZNE - artefakty,

* MATERIALNE dotyczące budownictwa, rzemiosła, sztuki, przyrody
oraz NIEMATERIALNE, np. język, legendy.72



Obiekt warowny, budowany w dawnych czasach, który był siedzibą króla,
księcia lub rycerza, chroniący swoich mieszkańców przed atakami intruzów.
Była to solidna budowla o grubych murach, otoczona wałem drewniano-
ziemnym i/lub fosą. Mury zamku wyposażone były w systemy obronne.

Przestrzeń kształtowana przez człowieka
Architektura

Zamek
Z

ZAMCZYSKO - to pozostałości (ruiny) po dawnym zamku.

Część morza lub jeziora z trzech stron
otoczona lądem.

ZPrzestrzeń kształtowana przez naturę
Pokrycie terenu

Zatoka

Zespół budynków tworzących jedną całość kompozycyjną z otaczającą je
wolną przestrzenią (rynki, place, tereny zielone, aleje, ulice itp.).
Zespół urbanistyczny może powstać
w wyniku realizacji jednego projektu
albo w wyniku kształtowania
przestrzeni w ciągu dłuższego czasu.

Z

Zespołem urbanistycznym
nazywane są także powiązane
ze sobą osiedla lub osiedle połączone
kompozycyjnie z dużym
obiektem architektonicznym.

Przestrzeń kształtowana przez człowieka
Urbanistyka

Zespół urbanistyczny
Z
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Pojedyncze okazy lub zbiorowiska roślin,
do których należą: kwiaty, drzewa, trawa,
a także roślinność morska, np. glony.

Z Przestrzeń kształtowana przez naturę
Pokrycie terenu

Zieleń

Występujące na terenie miasta naturalne i uformowane przez człowieka
zespoły roślinności takie, jak: parki, ogródki działkowe, cmentarze czy pasy
zieleni i zadrzewienia przyuliczne. Poza funkcjami rekreacyjnymi, estetycznymi
i zdrowotnymi pochłania również zanieczyszczenia powietrza.

PARK
teren rekreacyjny, przeważnie
z dużą ilością zieleni, często
zadrzewiony. W miastach ma
charakter dużego ogrodu
z alejami spacerowymi.

Wśród zieleni miejskiej mieszka wiele gatunków zwierząt, które możemy bez
przeszkód obserwować. Odpowiednio zaprojektowany
układ roślin sprawia, że miasto staje się ładniejsze
oraz bardziej uporządkowane.

Przestrzeń kształtowana przez człowieka
Architektura/Urbanistyka

Zieleń miejska
Z

Mieszkanie bobra, zbudowane
z gałęzi, liści i mułu.
Można je zobaczyć na terenie
podmokłym, np. w Gdańsku,
w Górkach Wschodnich
i Górkach Zachodnich.

Ż Przestrzeń kształtowana przez naturę
Pokrycie terenu

Żeremie
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Żuraw jest to dźwig w porcie, używany do załadowywania i rozładowywania
statków. W stoczni używany podczas remontu i budowy statków lub platform.

W dawnych czasach służył do załadunku
towarów oraz stawiania masztów
na statkach.

KONIEC

,Przestrzeń kształtowana przez człowieka
Infrastruktura techniczna

Żuraw portowy
Ż,

Żuraw może poruszać się po szynach, albo pływa na pontonach.
Żurawie stoczniowe są wysokie i są ważną, oryginalną częścią panoramy
Gdańska.

Przykładem zabytkowego dźwigu
portowego jest stojący na jednejŻURAW
z tzw. bram wodnych Gdańska  -
BRAMIE SZEROKIEJ nad Motławą.
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Fularczyk A.: CZAS, IDEA, WNĘTRZE KRAJOBRAZOWE (WNĘTRZE)
Gajek K.: GLEBA, PARK (ZIELEŃ MIEJSKA), RYTM (KOMPOZYCJA)
Gaweł N.: PRZESTRZEŃ
Gendźwiłł R.: KOLORYSTYKA (KOLOR)
Gilert A.: BETON (MATERIAŁY BUDOWLANE), DACH, DOM, KOMPOZYCJA (1),

LATARNIA MORSKA, MOLO, OKNO, PROJEKT, WIZUALIZACJA (PROJEKT),
STOCZNIA,SYMETRIA (KOMPOZYCJA), WIEŻOWIEC, WYMIAR, ZABYTEK,

Górska E.: GZYMS, KOLUMNA, KOLUMNADA (KOLUMNA), KONSTRUKCJA SZACHULCOWA,
ŁAD PRZESTRZENNY, OŚ, PASAŻ, SCHODY (1), WIEŻA (WIEŻOWIEC)

Górska K.: ARCHITEKT, ARCHITEKTURA (2), FORMA (1), INWESTOR, KOLOR, LINIA
BRZEGOWA, MORZE (1), PERSPEKTYWA, PLAŻA, POZWOLENIE NA BUDOWĘ,
PROJEKTOWANIE (ARCHITEKT), RATUSZ (GOTYK), URBANISTA, WYDMA

Grajewska K.: MOST, PRAWO BUDOWLANE, PARK (ZIELEŃ MIEJSKA), RYSOWANIE
Graszek K.: DROGA, MIASTO
Gromak A.: BUDOWLA, CHODNIK, WYKUSZ, ZAMEK
Grunwald R.: PANORAMA, SKALA
Gryglewicz A.: FUNKCJA (1), SZKOŁA (BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ)
Grzymska D.: EKOSYSTEM, KLIF, LAS, ŚCIEŻKA PRZYRODNICZA, WIEŚ
Gurazda M.: ARCHITEKTURA, BUDOWA, BUDOWNICTWO, DEPRESJA, DOLINA RZECZNA,

FUNKCJA (3,4), HOTEL (BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ), KRAJOBRAZ,
LOTNISKO, OSIEDLE, PLAC, PRADOLINA, SKLEP (BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI
PUBLICZNEJ), ŚCIANA (1), ZATOKA

Gutowska M.: BAGNO, DWORZEC KOLEJOWY (BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZBEJ),
DESIGN, DROGA ROWEROWA, FUNKCJA MIESZKALNA (FUNKCJA),
KONSTRUKCJA BUDYNKU, ŁĄKA, MAŁA ARCHITEKTURA (1,2,4), MIERZEJA,
PODCIEŃ, POLE, SZKŁO (MATERIAŁY BUDOWLANE), ULICA, PROPORCJE

Hinca A.: BUDOWNICZY (BUDOWA)
Horyńska W.: HORYZONT, ŚWIATŁO, POKRYCIE TERENU
Jagodzińska I.: KRAJOBRAZ KULTUROWY
Jakubowska D.: GÓRY, PRZESTRZEŃ PRYWATNA
Jancelewicz A.: KSZTAŁTOWANIE PRZESTRZENI
Jasieńska A.: FAKTURA, RZEŹBA TERENU, KWARTAŁ (2)
Jażdżewski T.: STYLE ARCHITEKTONICZNE
Jusko A.: DOM WIELORODZINNY (DOM), ZIELEŃ
Karniej P.: BUDOWNICZY (BUDOWA), BUDYNEK PRZEMYSŁOWY,  INFRASTRUKTURA

TECHNICZNA, PRZESTRZEŃ PUBLICZNA
Kaźmierczak D.: ERGONOMIA, RURALISTYKA, STAL (MATERIAŁY BUDOWLANE)
Kępińska A.: FASADA (ELEWACJA), KONTRAST (KOMPOZYCJA), PORT, WNĘTRZE

ARCHITEKTONICZNE (WNĘTRZE), WNĘTRZE URBANISTYCZNE (WNĘTRZE)
Kisielewski M.: PLAN (FUNKCJA), MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA

PRZESTRZENNEGO
Knitter K.: ZESPÓŁ URBANISTYCZNY
Kołodziejek K.: ERGONOMIA (1)
Kołodziejska S.: CHATA, DWÓR, FORMA (2), KOMPOZYCJA ARCHITEKTONICZNA,

KOMUNIKACJA, MAKIETA (PROJEKT), PAŁAC, PIERZEJA, ROZWÓJ
ZRÓWNOWAŻONY, RZEKA, STADION (BUDOWLA), WIADUKT ( MOST),
ZABUDOWA MIEJSKA (ZABUDOWA), ZABUDOWA WIEJSKA (ZABUDOWA)

oraz
Łoziak A.: KORYTARZ EKOLOGICZNY, MAPA
Marczak E.: BAROK (KAPLICA KRÓLEWSKA w GDAŃSKU, KOLUMNA, MEBLE, OKNA,

PORTAL), BRYŁA, BUDYNEK, CEGŁA (MATERIAŁY BUDOWLANE), DELTA, DZIAŁKA,
GOTYK (KATEDRA w PELPLINIE, ŁUK OSTRY, MEBLE, OKNO, PORTAL, PRZYPORY,
ROZETA, SKLEPIENIE), KOMPOZYCJA URBANISTYCZNA, PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI, RENESANS (ARKADOWE KRUŻGANKI, ATTYKA,
KASETONY, KRZESŁO, OKNO, PORTAL, PORZĄDEK), ROMANIZM (BIFORIUM,
KOŚCIÓŁ, MEBLE, OKNA, PORTAL, SKLEPIENIE, TRIFORIUM), SECESJA (OKNO),
TRANSPORT, WIĄZANIE CEGIEŁ 77

,Studenci sem. 1. studiów I st. Wydziału Architektury PG
r.a. 2012/2013, Katedra Architektury Morskiej i Przemysłowej

Autorzy ilustracji
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Pieprz Natalia: FALE - I Nagroda ex aequo
Duda Michał, Wilska Danuta, Wilski Wojciech: ŻURAW PORTOWY - I Nagroda ex aequo
Duda Michał, Wilska Danuta, Wilski Wojciech: ŻEREMIA - II Nagroda
Hałucha Dawid, Kozak Dawid: FALOCHRON - III Nagroda ex aequo
Cimerman Roksana, Kornacka Julia, Sochan Claudia: ELEKTROWNIA WIATROWA -

III Nagroda ex aequo,
Reglińska Aleksandra: POLIGON WOJSKOWY - Wyróżnienie I stopnia
Hasiak Michał, Krawczyk Mateusz: ŻURAW - Wyróżnienie I stopnia
Duda Michał, Wilska Danuta, Wilski Wojciech: ŚLUZA - Wyróżnienie I stopnia
Duda Michał, Wilska Danuta, Wilski Wojciech:TWIERDZA WISŁOUJŚCIE - Wyróżnienie I stopnia
Harasymowicz Paweł, Śledź Szymon: LATARNIA MORSKA - Wyróżnienie II stopnia
Kawiatkowski Patryk, Malec Adrian: MORZE - Wyróżnienei II stopnia
Bartnicka Aleksandra, Kobielarz Karolina: NEPTUN - Wyróżnienie II stopnia

Adamowska K.: BAROK (KOŚCIÓŁ ŚW. PIOTRA I PAWŁA w KRAKOWIE)
Bartłomiejczuk P.: MEBLE, PLAC ZABAW
Buławska J.: RUSZTOWANIE, RZEŹBA
Chrzanowska M.:  ORNAMENT
Cur P.: DESKA, MIEJSCE PAMIĘCI
Częścik A.: MODERNIZM, PUSTAK SZKLANY (MATERIAŁY BUDOWLANE), ŚCIANA

WEWNĘTRZNA (ŚCIANA)
Dziedziczak A.: PORTAL, WITRAŻ
Gadek H.: PERGOLA (MAŁA ARCHITEKTURA), SZTUKA OGRODOWA
Homma J.: COKÓŁ, OGRÓD
Jakubowska J.: WĄWÓZ, WYŻYNA, WZGÓRZE,
Koralewska I.: ROMANIZM (ABSYDA, ROTUNDA), SECESJA
Maciąg M.: URBANISTYKA, ZIELEŃ MIEJSKA
Nitka M.: CHAOS
Nogowska M.: MODUŁ
Okońska N.: BULWAR, OTOCZENIE
Petruczynik L.:  OCHRONA PRZYRODY (PARK NARODOWY, POMNIK PRZYRODY,

REZERWAT PRZYRODY)
Popławska A.: BIORÓŻNORODNOŚĆ, DETAL ARCHITEKTONICZNY, ELEWACJA, FRONT

WODNY, GANEK, JEZIORO, KRAJOBRAZ NATURALNY, KWARTAŁ, NIZINA,
PLANOWANIE PRZESTRZENNE, PÓŁWYSEP, PUNKT WIDOKOWY (PANORAMA)

Przeździecki K.: KOPUŁA, MURAL
Przyłucka D.: KAMIENICA, SCHODY (2)
Rapińczuk  D.: KATEDRA
Roszkowska M.: RENESANS (KAMIENICA, RATUSZ, ZYDEL)
Smulko A.:  LOGGIA (BALKON)
Sokołowska K.: GOTYK (PORTAL, ROZETA), KONDYGNACJA
Stawiska A.: BALKON, ŚMIETNIK
Storczyk B.: ATRIUM, TARAS
Szlęzak N.: ŁUK
Świderska M.: DOMINANTA
Wejer E.: KUBATURA/ OBJĘTOŚĆ, SKLEPIENIE

,Biorący udział w konkursie dla dzieci
na hasło do słownika Pomorskie ABC przestrzeni

Autorzy ilustracji
,

,Studenci sem. 3. studiów II st. Wydziału Architektury PG
r.a. 2014/2015, Katedra Architektury Morskiej i Przemysłowej

Autorzy ilustracji
,
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A
Architekt, Architektura 5, Atrium 6

B
Bagno, Balkon 6, Barok 7, Bioróżnorodność 8, Bryła, Budowa, Budowla/obiekt budowlany,
Budownictwo, Budynek 9, Budynek przemysłowy, Budynek użyteczności publicznej 11,
Bulwar 12

C
Chaos, Chata/chałupa, Chodnik 12, Cokół, Czas 13

D
Dach 13, Delta, Depresja, Design, Deska 14, Detal architektoniczny, Dolina rzeczna, Dom 15
Dominanta, Droga, Droga rowerowa 16, Dwór, Działka 17

E
Ekosystem 17, Elektrownia wiatrowa, Elewacja 18, Ergonomia 19

F
Faktura, Fale 19, Falochron, Forma, Front wodny 20, Funkcja 21

G
Ganek, Gleba 21, Gotyk 22, Góry, Gzyms 24

H
Horyzont 24

I
Idea, Infrastruktura techniczna, Inwestor 25

J
Jezioro 26

K
Kamienica, Katedra 26, Klif, Kolor/Kolorystyka, Kolumna 25, Kompozycja, Kompozycja
architektoniczna 28, Kompozycja urbanistyczna, Komunikacja, Kondygnacja 29, Konstrukcja
budynku, Konstrukcja szachulcowa 30, Kopuła, Korytarz ekologiczny, Krajobraz 34, Krajobraz
kulturowy, Krajobraz naturalny, Kształtowanie przestrzeni 32, Kubatura, Kwartał 33

L
Las 33, Latarnia morska, Linia brzegowa, Lotnisko 34

Ł
Ład przestrzenny, Łąka, Łuk 35

M
Mała architektura, Mapa 36, Materiały budowlane 37, Meble, Miasto, Miejsce pamięci 38
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, Mierzeja, Modernizm 39, Moduł, Molo,
Morze 40, Most, Mural 41

N
Nizina 41

O
Ochrona Przyrody 42, Ogród, Okno, Ornament 43, Osiedle, Oś 44, Otoczenie 45

P
Pałac, Panorama 45, Pasaż, Perspektywa, Pierzeja 46, Plac, Plac zabaw, Planowanie
Przestrzenne 47, Plaża, Podcień, Pokrycie terenu, Pole 48, Poligon, Port, Portal 49, Pozwolenie
na budowę, Półwysep, Pradolina 50, Prawo budowlane, Projekt 51, Projekt zagospodarowania
działki 53, Proporcje, Przestrzeń, Przestrzeń prywatna 54, Przestrzeń publiczna 55

R
Renesans 55, Romanizm 57, Rozwój zrównoważony 58, Ruralistyka, Rusztowanie 59,
Rysowanie, Rzeka, Rzeźba 60, Rzeźba terenu 61

S
Schody 61, Secesja, Skala, Sklepienie 62, Stocznia, Style architektoniczne, Sztuka ogrodowa 63

Ś
Ściana, Ścieżka przyrodnicza, Śluza 64, Śmietnik, Światło 65

T
Taras 65, Transport, Twierdza Wisłoujście 66
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U
Ulica 66, Urbanista, Urbanistyka 67

W
Wąwóz 67, Wiązanie cegieł, Wieś 68, Wieżowiec, Witraż 69, Wnętrze, Wydma 70, Wykusz,
Wymiar, Wyżyna 71, Wzgórze 72

Z
Zabudowa, Zabytek 72, Zamek, Zatoka, Zespół urbanistyczny 73, Zieleń, Zieleń miejska 74

Ż
Żeremie 724, Żuraw portowy 75
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Nadbałtyckie Centrum Kultury, Gdańsk, ul. Korzenna 33/35
www.nck.org.pl

Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej, Gdańsk, ul. Narutowicza 11/12
www.arch.pg.gda.pl

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Gdańsk, ul.Okopowa 21/27
www.urzad.pomorskie.eu

Centrum Edukacji Nauczycieli, Gdańsk, Al. J. Hallera 14
www.cen.gda.pl

Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej, Gdańsk, ul. Straganiarska 43/45
www.ciee-gda.pl

Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych, Słupsk, ul. Szarych Szeregów 14
www.pomorskieparki.pl

Pomorska Okręgowa Izba Architektów, Gdańsk, ul. Targ Węglowy 27
www.pomorska.iarp.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
Gdańsk, ul. Straganiarska 24-27
www.wfosigw-gda.pl

Projektu edukacyjnego Przestrzeń Wokół Nas

Koordynator

Partnerzy

Projektu edukacyjnego
Przestrzeń Wokół Nas

Patronat i finansowanie II wydania

Projektu edukacyjnego
Przestrzeń Wokół Nas

Finansowanie I e-wydania

Projektu edukacyjnego Przestrzeń Wokół Nas



Elżbieta Marczak – pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej.
Od 1997 r. pracuje w Katedrze Architektury Morskiej i Przemysłowej, prowadząc zajęcia
z projektowania architektonicznego na studiach I i II stopnia oraz seminaria obieralne
Architektura statków Edukacja architektoniczna dzieci i młodzieży, czyli po co? i jak?oraz
mówić dzieciom o architekturze. W pracy naukowej zajmuje się tematyką architektury statków
(w 2006 r. doktorat pt. ) oraz edukacjąArchitektura statków na tle rozwoju transportu morskiego

architektoniczną. Koordynator projektu edukacyjnego Edukator Architektoniczny..

Piotr Marczak - pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej.
Od 1996 r. pracuje w Katedrze Architektury Morskiej i Przemysłowej, prowadząc zajęcia
z projektowania architektonicznego na studiach I i II stopnia oraz seminaria obieralne Edukacja

architektoniczna dzieci i młodzieży, czyli po co? i jak? mówić dzieciom o architekturze.  W pracy
naukowej zajmuje się tematyką architektury portów jachtowych oraz budowli i obiektów w strefie
nadwodnej (w 2005 r. doktorat pt. Kształtowanie architektoniczne morskich portów jachtowych

na przykładzie wybranych miast nadbałtyckich) oraz edukacją architektoniczną.

W roku akademickim 2011/2012 w semestrze letnim przy WA PG powołany został Edukator
Architektoniczny prowadzony przez Elżbietę Marczak i Piotra Marczaka. Skierowany jest
do dzieci w wieku 6-12 lat, które interesują się architekturą i przestrzenią nas otaczająca oraz
budowaniem makiet różnorodnych budowli. Główne cele działania EA to upowszechnianie
wiedzy w zakresie architektury i urbanistyki, promocja świadomości oraz tożsamości
architektonicznej wśród dzieci, wspomaganie kształcenia dzieci i młodzieży w wieku szkolnym
w oparciu o nową podstawę programową, rozwijanie sprawności manualnej oraz kreatywności
uczestników, rozbudzanie ciekawości poznawczej i inspirowanie do odkrywania nowych
obszarów zainteresowań w dziedzinie architektury i urbanistyki, propagowanie idei kształcenia
przez całe życie (Life Long Learning) oraz promocja Wydziału Architektury Politechniki
Gdańskiej. Miejscem organizacji zajęć są sale WA PG w Gmachu Głównym, a realizacja celów
następuje poprzez organizację dwugodzinnych (dla grup starszych) oraz półtoragodzinnych
(dla grupy najmłodszej) zajęć warsztatowych dwa razy w miesiącu, w soboty i niedziele.

Od roku akademickiego 2013/2014 realizują zajęcia w GimnazjumKształtowanie przestrzeni

nr 3 w Malborku w klasach o profilu architektonicznym. Autorski program zajęć uzupełnia
prowadzony przez nauczyciela szkoły, rekomendowany przez Izbę Architektów RP program,
o tym samym tytule.

W działalności dotyczącej edukacji architektonicznej prowadzą:
- artykuły i publikacje naukowe,
- seminaria obieralne dla studentów WA PG
- wykłady popularno-naukowe dla dzieci w ramach Polskiej Akademii Dzieci w Gdańsku,
- warsztaty architektoniczne w ramach Bałtyckiego Festiwalu Nauki w PG,
- warsztaty architektoniczne dla dzieci w szkołach podstawowych (indywidualnie i ze studentami),
- szkolenia i wykłady dla nauczycieli,
- konferencje dla nauczycieli i animatorów kultury i inne.



`


