
Prin exercițiul 3 vă propunem generarea formei și a limitelor unui spațiu interior, situat în interiorul unui contur dat, 
de formă pătrata, cu latura de 10 m, precum și rezolvarea acceselor în spațiul respectiv - la nivel conceptual. 

Se dorește generarea de minim 3 spații interioare pentru fiecare plan și minim două accese. 

Pentru definirea spațiului, cât şi a acceselor, se vor folosi elemente de definire spațială de tip punct, linie, volum sau 
orice combinație între acestea, fără a altera pătratul cadru - forma sa trebuie să rămână lizibilă. 

Modul de definire a acceselor, precum și numărul acestora variază în funcție de forma şi poziția spațiului interior în 
pătratul cadru. 

Se vor preda 3 variante distincte de rezolvare a cerințelor de mai sus (3 variante de rezolvare a spațiilor interioare, 
cu accesele aferente), în secțiune orizontală (plan). 

Metoda:
Pe o planșă format A3, poziționată pe orizontală, se vor desena trei planuri, scara 1:100, amplasate central. 

Tehnica de redactare:
Se va desena folosind creion grafic, liner și utilizând instrumente de precizie (teu, echere etc). Este important să se 
citească zona secționată fie prin folosirea de grosimi de linii diferite fie prin hașurarea zonei secționate. În colțul din 
dreapta jos se va desena un cartuș, dreptunghi de 14cm lungime și 1cm înălțime unde vă veți scrie numele.

Timp de lucru:
Lansarea temei la ora 10:00.
Predarea temei la ora 11:50.

Criterii de apreciere:
- înțelegerea structurii formei date şi rezolvarea cerințelor în consecință; 
- corelarea formei spațiului interior cu forma cadru şi cu numărul şi definiția spațială a acceselor; 
- varietatea propunerilor; 
- definirea şi manipularea limitelor interior-exterior; 
- relațiile formale şi calitățile spațiale generate, ținând cont de forma dată;
- calitatea şi lizibilitatea desenului.
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