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Rajz és vizuális kultúra — emelt szint Javítási-értékelési útmutató 

Általános tudnivalók 

• Az emelt szintű feladatsor hat összetett feladatot tartalmaz. A hat feladatból a 
vizsgázónak csak négyet kell kiválasztania és megoldania. A kiválasztott feladatok 
sorszámát a tanulók a feladatsor megfelelő helyén bejelölik. A vizsgázó csak a 
kiválasztott feladatok megoldására kaphat pontokat, így az esetlegesen elkezdett 
további (két) feladattal többletpontokat nem gyűjthet. Amennyiben a tanuló nem 
jelöli meg a kiválasztott feladatokat, és a megoldásokból nem dönthető el 
egyértelműen hogy mely feladatokat választotta ki, akkor is csak négy feladat 
értékelendő. Hat elkezdett feladat esetében az utolsó egy-egy írásbeli és gyakorlati, öt 
elkezdett feladat esetében az utolsó írásbeli vagy gyakorlati feladat nem értékelhető. 

Írásbeli feladatok: 

• Feleletválasztó vagy egyszerű feleletalkotó feladatok esetében a választ csak akkor 
lehet helyesnek tekinteni, ha azonos vagy egyenértékű az értékelési útmutatóban 
feltüntetett válasszal. 

• A helyesírási és nyelvtani hibák nem számítanak bele az értékelésbe, az 
olvashatatlan válaszok viszont hibásnak minősülnek. 

• A helyes válaszok maximális pontértéke minden esetben 1 pont. 
• A hibás vagy hiányos válaszok (vagyis minden más válasz, ami nem egyenértékű az 

útmutatóban szereplőkkel) minden esetben 0 pontot ér. 
• Amennyiben az adott választ nem a megfelelő helyre írja be vagy a feladatban 

megadotthoz képest máshogy jelöli a vizsgázó, de a megoldás teljesen egyértelmű 
(pl. egyszeres választás esetén egyértelmű, javítás nélküli bekarikázás) a válasz 
elfogadható. 

• Hosszabb feleletalkotó, esszé kérdések esetében a feladatmegoldásban úgynevezett 
„kulcskifejezéseket” vagy fontos válaszelemeket (szavakat, szókapcsolatokat, 
mondatrészeket) kell keresni a szövegben. Az értékelési útmutató ebben az esetben 
ezeket a fontos válaszelemeket tünteti fel. A részletes útmutatóban a 
„kulcskifejezéseket” ” • “ jelöli és dőlt betűvel szedve láthatja. 

• A helyes „kulcskifejezések” maximális pontértéke minden esetben 1 pont. Ha a 
megadott elem nem szerepel vagy helytelenül szerepel a válaszban, nem adható pont. 
Az értékelés megkönnyítése érdekében a részletes útmutató gyakran egy 
kulcskifejezéseknek különböző megfogalmazásait (szinonimáit) is felsorolja, amit 
az útmutató a “vagy” szócskával jelöl. Természetesen a felsoroltak közül bármelyik 
elfogadható helyes válaszként, de a szinonima értelmű kifejezésekért csak 1 pont 
jár (még abban az esetben is, ha a válaszadó több kifejezéssel írja körül a fogalmat). 
(Pl. román stílusú vagy romanika = 1 pont) Elfogadható helyes válaszként minden 
olyan válaszelem is, amely az értékelési útmutatóban szereplő adott 
kulcskifejezéssel (vagy szinonimájával) azonos értelmű, azonos jelentésű (pl. 
körülírása, jellemzése). 

• Bizonyos esetekben nem csak szinonima értelmű kifejezések szerepelnek egyazon 
fontos válaszelem kategóriájában, amelyet az „és/vagy” kifejezés jelöl. Ezek a 
válaszelemek egyenértékűek és kiválják egymást, de a felsoroltakra csak 1 pont 
adható. Ez megadja a lehetőséget az adott tartalommal kapcsolatos különböző konkrét 
tartalmi elemek elfogadására és értékelésére. 

• Hosszabb feleletalkotó, esszé kérdések esetében gyakran lehetősége van az 
értékelőnek az útmutatóban nem szereplő, de az értékelő által helyesnek ítélt 
válaszelem elfogadására is 1–4 pont erejéig. 
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• Hosszabb feleletalkotó, esszé kérdések esetében a részletes útmutató gyakran több 
fontos válaszelemet is felsorol, de az elérhető pontértéket maximálja, például 15 
fontos válaszelemet is tartalmaz az útmutató, de csak 10 pont szerezhető 
maximálisan. Ezen értékelési eljárásnak is az a szerepe, hogy a különbözőképen 
elsajátított ismeretek elfogadására és értékelésére is legyen lehetőség. 

• A részletes útmutatóban zárójelbe “( )” tett részek nem képezik feltétlenül a 
megoldás részét, hanem további magyarázatokkal segítik az értékelőt. 

• A feladatok megoldásában gyakran szerepelnek nevek. Külföldi nevek 
megnevezéskor helyes válasznak tekinthető az a változat is, amikor nem a teljes név 
szerepel a megoldásban. (Pl.: L. Bernini, Caravaggio) Magyar nevek esetében csak a 
teljes név fogadható el helyes megoldásnak. (Pl. Csontváry Kosztka Tivadar.) 

Gyakorlati feladatok: 

• A rajzi feladatok esetében értékelési szempontok segítik értékelőt. Minden 
feladatnál a három alapvető értékelési szempont: a feladat értelmezése, a feladat 
végrehajtása, és az összbenyomás. A feladat végrehajtása további, az adott 
feladatnak megfelelő szempontokra bomlik. 

• Minden értékelési szempont úgynevezett értékelési kritériumokban 
konkretizálódik (  jellel jelölve), ami körülírja, jellemzi a munka minőségét a 
megfelelő értékelési szempontra vonatkozólag. Minden kritériumhoz konkrét 
pontérték tartozik. 

• A feladat értelmezése 0–4 pontig, feladat végrehajtása (szempontonként) 0–3 
pontig, és az összbenyomás 0–5 pontig értékelhető. 

• A feladat végrehajtása szemponton belül általában értékelendő a feladat 
megoldása részfeladatonként (pl. a) b) c) részfeladatok egyenként), illetve az egész 
feladat megoldására vonatkozó további közös szempontok alapján (pl. vizuális 
kifejezőeszközök használata, technika használata). 

• A pontozást végezze minden feladat esetében a feladatlap megfelelő (szürke 
színnel jelzett), pontozásra kijelölt négyzeteibe! 
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1. feladat 
Értékelési szempontok: 
Minden értékelési szempont külön értékelendő. Az értékelési szempontok 
értékelési kritériumokra bomlanak. A kritériumok a megfelelő szemponton 
belül jellemzik a munka minőségét. Ennek megfelelően a különböző 
szempontok alapján 0–3, a feladat értelmezésére 0–4, illetve az 
összbenyomás alapján további 0–5 pont ítélhető meg egy-egy gyakorlati 
vizsgafeladatra. 

Maximális 
pontszám 

Feladat értelmezése: a) b) c) d) feladatrészekre  
 A feladatot minden tekintetben és minden részfeladatot illetően helyesen 

és pontosan értelmezte. 
4 pont 

 A feladat értelmezése alapvetően helyes, de bizonyos részletek és/vagy 
részfeladatok értelmezése nem elég pontos. 

3 pont 

 A feladat értelmezése több részletében vagy több feladatrész esetében 
pontatlan. 

2 pont 

 A feladat értelmezése legtöbb részletében és/vagy részfeladat tekintetében 
nem megfelelő, de van értelmezhető részegysége. 

1 pont 

 A teljes feladat értelmezése hibás, nyilvánvaló, hogy nincs tisztában a 
szakkifejezések értelmével. 

0 pont 

Feladat végrehajtása  
a)  
► Ötletek gyűjtése  

 Kiváló asszociációs bázissal rendelkezik, a tervezés szempontjából adott 
feltételek figyelembevételével gyűjtése (jegyzetei) érdekes, átütő és kiválóan 
segíti a tervezőmunkát. 

3 pont 

 Jó asszociációs bázissal rendelkezik, a tervezés szempontjából adott 
feltételek figyelembevételével gyűjtése (jegyzetei) megfelelő, segíti a 
tervezőmunkát, de eredeti gondolatokat nem tartalmaz. 

2 pont 

 Asszociációs bázisa gyenge, ötletei közhelyesek és/vagy nem veszik 
eléggé figyelembe a tervezés szempontjából adott feltételeket és/vagy 
gyűjtése nem segíti a tervezést. 

1 pont 

 Asszociációs bázisa igen gyenge, nincsenek ötletei vagy ötletei nem 
felelnek meg az adott célnak és/vagy nem a megadott tervezési feltételek 
figyelembevételével vagy nem készítette el a gyűjtését és/vagy nem segíti sőt 
meggátolja a tervező munkát. 

0 pont 

b) feladatrész  
► Képi ötletek (tervek) gyűjtése  

 Kiváló ötletei vannak, tervvázlatai mind érdekesek, és egymástól 
különböznek, az ötletek mindegyike kiválóan megfelel az adott feladatnak. 

3 pont 

 Jó ötletei vannak, tervvázlatai között van érdekes, de az ötletek nem elég 
különbözőek, megfelelő számú tervvázlatot készített és az ötletek közül van 
olyan, amely jól megfelel az adott célnak. 

2 pont 

 Az ötletei közhelyesek, érdektelenek és/vagy nem készített elegendő 
(legalább két) tervvázlatot de van köztük olyan, amely megfelel az adott 
célnak. 

1 pont 

 Az ötletei nem felelnek meg az adott célnak vagy nem készített 
tervvázlatokat. 

0 pont 
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c) feladatrész  
► Tipográfiai tervezés  

 A választott betűtípusok, a szövegkép kiválóan illeszkedik a képi 
megoldáshoz, elhelyezése a megtervezendő felületen érdekes és megfelel az 
eladhatóság feltételeinek. 

3 pont 

 Tipográfiai tervei nincsenek teljes összhangban a képi megjelenítéssel, 
mert nem a legmegfelelőbb betűtípust választott és/vagy nem megfelelő az 
elhelyezése, mert nem szolgálja kellő képen az eladhatóság igényét és/vagy 
elképzelései bizonytalanok. 

2 pont 

 Tipográfiai tervei ügyetlenek, mert nincsenek összhangban a tartalommal, 
nem megfelelő betűtípust választott, nem megfelelő az elhelyezése, mert nem 
szolgálja kellő képen az eladhatóság igényét és/vagy elképzelései teljesen 
bizonytalanok vagy nem készített csak egy tervet. 

1 pont  

 Tipográfiai tervei teljesen rosszak vagy kezdetlegesek, egyáltalán nem 
felelnek meg a célnak. 

0 pont 

d) feladatrész  
► Tervek (ötlet) kidolgozása  

 A kiválasztott terv kidolgozása gondos, pontos, a megrendelői igénynek 
(eladhatóságnak) teljes mértékben megfelel, kiválóan készítette el a tervből a 
végleges változatot (pl. pontos nagyítással) és/vagy az ötlet kidolgozása a 
tervhez képest fejlődött. 

3 pont 

 A kiválasztott terv kidolgozása pontos, a megrendelői igénynek 
(eladhatóságnak) alapvetően megfelel és/vagy jól készítette el a tervből a 
végleges változatot (pl. pontos nagyítással) de az ötlet kidolgozása a tervhez 
képest nem fejlődött. 

2 pont 

 A kiválasztott terv kidolgozása pontatlan és/vagy nem igazán felel meg a 
megrendelői igénynek és/vagy nem készíti el pontosan a tervből a végleges 
változatot (pl. pontatlan nagyítással) és/vagy az ötlet kidolgozása a tervhez 
képest visszafejlődést mutat. 

1 pont 

 A kiválasztott terv kidolgozása rossz, pontatlan, a megrendelői igénynek 
(eladhatóságnak) a gondatlan munka miatt egyáltalán nem felel meg vagy 
nem készíti el tervből a végleges változatot. 

0 pont 

b) c) d) feladatrészek  
► Vizuális kommunikáció minősége  

 A tervvázlatok és a végleges terv közlései (képi és szöveges) pontosan 
érthetők, a szándéknak (azaz a termék profiljának hangsúlyozására), az adott 
célnak és a megadott feltételeknek (feliratok elhelyezése) teljesen 
megfelelnek. 

3 pont 

 A tervvázlatok és a végleges terv közlései (képi és szöveges) alapvetően 
érthetők, a szándéknak (azaz a termék profiljának hangsúlyozására), az adott 
célnak megfelelnek, de vannak bizonytalanságok (pl. a felhasznált formák 
vagy színek nem felelnek meg tökéletesen a célnak). 

2 pont 

 A tervvázlatok és a végleges terv közlései (képi és szöveges) nem 
pontosan érthetők és/vagy a szándéknak (azaz a termék profiljának 
hangsúlyozására), az adott célnak nem felelnek meg kielégítően, (pl. a 
felhasznált formák, színek ellentmondanak a célnak). 

1 pont 

 A tervvázlatok és a végleges terv közlései (képi és szöveges) 
értelmezhetetlenek és/vagy a szándékkal (azaz a termék profiljának 
hangsúlyozása), az adott céllal ellentmondásban vannak. 

0 pont 



 

gyakorlati vizsga 0512  6 / 19  

Rajz és vizuális kultúra — emelt szint Javítási-értékelési útmutató 

► Vizuális kifejezőeszközök használata  
 A tervvázlatok mindegyikén kiválóan használja az adott célnak 

megfelelően a vizuális kifejezőeszközöket (pl. vonal, forma, arányok), a 
tervek képi megjelenítése kiváló. 

3 pont 

 Alapvetően jól, az adott célnak megfelelően használja a vizuális 
kifejezőeszközöket (pl. vonal, forma, arányok), de bizonyos esetekben (pl. 
formaalkotás) észlelhető bizonytalanság, így a tervek képi megjelenítése jó, 
de nem hibátlan. 

2 pont 

 A tervezésnél alapvetően nem használja jól a vizuális kifejezőeszközöket 
(pl. vonal, forma, szín, arányok), ami gyakran akadályozza vagy 
félreérthetővé teszi a tervek értelmezését, a tervek képi megjelenítése nem 
megfelelő. 

1 pont 

 A tervezésnél rosszul használja a vizuális kifejezőeszközöket (pl. vonal, 
forma, szín, arányok) ami kifejezetten akadályozza vagy félreérthetővé teszi 
a tervek értelmezését, a tervek képi megjelenítése rossz, felismerhetetlen, 
értelmezhetetlen, félreérthető, és nem felel meg az adott célnak. 

0 pont 

► Technika használata  
 A feladatban választott eszköz használata kiváló, a bemutathatóságot 

(eladhatóságot) nagyban elősegíti, az adott eszközt megfelelően használta, 
gondos, pontos munkát végzett. 

3 pont 

 A feladatban választott eszköz használata jó, a bemutathatóságot 
(eladhatóságot) segíti és/vagy az adott eszközt megfelelően használta 
alapvetően pontos munkát végzett, de előfordul bizonytalanság az 
eszközhasználat során. 

2 pont 

 A feladatban választott eszköz használata nem megfelelő, a 
bemutathatóságot (eladhatóságot) nem segíti vagy több helyen 
bizonytalanság észlelhető az eszközhasználat során. 

1 pont 

 A feladatban választott eszköz használata rossz, a bemutathatóságot 
(eladhatóságot) akadályozza és/vagy az adott eszközt teljesen rosszul 
használta, egyértelműen gondatlan munka. 

0 pont 

Összbenyomás a) b) c) d) feladatrészek  
 Minden tekintetben, minden részletében igen kiváló, igen színvonalas, 

érdekes ötleteket tartalmazó és igen átgondolt, gondos feladatmegoldás. 
5 pont 

 Alapvetően igen jó, alapvetően átgondolt, gondos feladatmegoldás. 4 pont 
 Jó munka, de bizonyos részeiben érzékelhető bizonytalanság és/vagy a 

tervezői gondolat nem eléggé következetes a feladatmegoldásban. 
3 pont 

 A megoldás több ponton is bizonytalan és/vagy nem megfelelő, pontatlan 
feladatmegoldás. 

2 pont 

 Alapvetően nem megfelelő, átgondolatlan a feladatmegoldás. 1 pont 
 Érdektelen, nagyon gyenge, gondatlan feladatmegoldás. 0 pont 

Összesen: 4 + (1 x 3) + (1 x 3) + (1 x 3) + (1 x 3) + (3 x 3) + 5 30 pont 
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2. feladat 
a) b) c) és d) feladatrész 
Minden helyes válasz 1 pontot ér. 
e) feladatrész 
Ha a felsorolt “kulcskifejezésekből” 16 szerepel a válaszban, maximális 
pontszám (16 pont) adható. Ha a felsoroltak közül több mint 16 szerepel 
a válaszban, pluszpont akkor sem adható. 
f) 
Ha a felsorolt “kulcskifejezésekből” részfeladatonként (azaz a három 
fogalomról egyenként) legalább kettő szerepel a válaszban, maximális 
pontszám (2 pont) adható. Ha a felsoroltak közül több mint kettő 
szerepel a válaszban, pluszpont akkor sem adható. 

Maximális 
pontszám 

a) B. 1 pont 
b) barokk 1 pont 
c/A. Győri (karmelita) templom 1 pont 
c/B. Római Il Gésu templom (homlokzata) 1 pont 
c/C. Fertődi Eszterházy kastély 1 pont 
c/D. Egri Líceum 1 pont 
d/B. Giacomo della Porta 1 pont 
d/D. Fellner Jakab 1 pont 
e) • XVI. sz. vége – XVII. század vagy XVIII. század eleje 1 pont 
 • Dinamikus hatású vagy mozgalmas terek. 1 pont 

 • Önállóságuktól megfosztott mellékterekből álló. 1 pont 
 • Nyitott terek jellemzik. 1 pont 
 • Axis vagy tengely mentén szerkesztett különböző terek kijelölik 

a haladás irányát vagy enfilade vagy szalonok sorozata. 
1 pont 

 • Különböző értékű, rangsorolt terek. 1 pont 
 • Pl. templomoknál kupolatér kiemelése fénnyel. 1 pont 
 • Térképzésben fontos az illúziókeltés és/vagy reprezentatív terek. 1 pont 
 • Barokk palota térszervezése: egy központi térhez (előcsarnok, 

díszterem) csatlakoznak két oldalról az egymást követő terek. 
1 pont 

 • Jellegzetes barokk díszterem: galéria vagy folyosószerűen 
elnyújtott díszterem. 

1 pont 

 • A térszervezést az alá- ill. fölérendelés rangsorolása igazgatja. 1 pont 
 • Templomtér: mind hosszirányú, mind központos vagy centrális 

elrendezés jellemző. 
1 pont 

 • Gyakori az elliptikus és/vagy ívelt vonalú alaprajz. 1 pont 
 • Egymás alá és fölé rendelhető vagy rangsorolt tömegegységek. 1 pont 
 • Palota: U alakban megnyíló tömeg. 1 pont 

 • A homlokzat síkjából rizalitok emelkednek ki (középen és a 
sarkokon) vagy rizalitokkal függőlegesen tagolt. 

1 pont 

 • A rizalitok pavilonszerű tömegegységgé önállósulhatnak. 1 pont 
 • Templom: dinamikus formálás vagy meghajlított homlokzat 

és/vagy ívelt oromzat és/vagy lendületes vagy ívelt vagy 
megmozgatott tetőidomok. 

1 pont 

 • Építőanyaga tégla, kő, márvány, terrakotta. 1 pont 
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 • A szabálytalan alaprajz miatt sokféle térlefedés vagy 
kosáríves csehsüvegboltozat és/vagy tükörboltozat és/vagy 
elliptikus kupola. 

1 pont 

 • Jellegzetes új tömegelem a törtsíkú manzárdtető. 1 pont 
 • Jellegzetes a kettős héjú kupola és/vagy belső héjat opeion 

nyitja meg, amelyen keresztül látható a külső héj 
illuzionisztikus freskóval díszített felülete. 

1 pont 

 • A mennyezetet vagy boltfelületet gyakran erős plasztikájú 
keretrendszer osztja mezőkre. 

1 pont 

 • Mivel a forma az elsődleges vagy erőteljes díszítettség 
jellemzi néha szerkezetellenes megoldások a jellemzőek. 

1 pont 

 • A homlokzatalakításban is jellemző az alá- és fölérendelés 
szemlélete. 

1 pont 

 • A homlokzat központi motívuma vagy középtengelyben 
elhelyezkedő plasztikus keretezésű kapu. 

1 pont 

 • A homlokzatalakításra, tagolásra jellemző az erős plasztikai 
hatás vagy fény-árnyék játékot kihasználó tagozás. 

1 pont 

 • Jellegzetes a dinamikus formájú és/vagy lant és/vagy hegedű 
és/vagy ökörszem formájú ablak. 

1 pont 

 • Egyéb (fentebb nem szereplő) helyes válaszelem. 1 pont 
 • További (fentebb nem szereplő) helyes válaszelem. 1 pont 
 maximum 

16 pont 
e) (Illuzionizmus)  
 • Három dimenzió megtévesztő érzékeltetése síkon vagy 

térbeliség látszatát keltő. 
1 pont 

 • Barokk fal és mennyezetfreskók kedvelt ábrázolásmódja. 1 pont 
 • Erős fény-árnyék hatások és perspektíva segítségével. 1 pont 
 • Pl. megnyílt tér élményét adja. 1 pont 
 maximum 

2 pont 
 (Enfilade)  
 • Barokk térszervezési vagy térkapcsolási elv. 1 pont 
 • A terek egy tengelyre szerveződve helyezkednek el. 1 pont 
 • A barokk palotaépítészetre jellemző. 1 pont 
 • Egy tengelyre fűzött terek ajtókkal összekötve, így belátható 

a téregyüttes. 
1 pont 

 maximum 
2 pont 

 (Balusztrád)  
 • Bábos korlát vagy mellvéd. 1 pont 
 • Ritmikusan sorolt kő- és/vagy fabábokból álló. 1 pont 
 • Lépcsők, loggiák, erkélyek szegélyezésére. 1 pont 
 • Homlokzat díszítésére. 1 pont 
 maximum 

2 pont 
Összesen: 1 + 1 +(4 x 1)+(2 x 1) + (16 x 1) + (3 x 2) 30 pont 
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3. feladat 
Értékelési szempontok: 
Minden értékelési szempont külön értékelendő. Az értékelési szempontok 
értékelési kritériumokra bomlanak. A kritériumok a megfelelő szemponton 
belül jellemzik a munka minőségét. Ennek megfelelően a különböző 
szempontok alapján 0–3, a feladat értelmezésére 0–4, illetve az 
összbenyomás alapján további 0–5 pont ítélhető meg egy-egy gyakorlati 
vizsgafeladatra. 

Maximális 
pontszám 

Feladat értelmezése: a) b) c) feladatrészek  
 A feladatot minden tekintetben és minden részfeladatot illetően helyesen 

és pontosan értelmezte. 
4 pont 

 A feladat értelmezése alapvetően helyes, de bizonyos részletek és/vagy 
részfeladatok értelmezése nem elég pontos. 

3 pont 

 A feladat értelmezése több részletében vagy több feladatrész esetében 
pontatlan. 

2 pont 

 A feladat értelmezése legtöbb részletében nem megfelelő, de van 
értelmezhető részegysége. 

1 pont 

 A teljes feladat értelmezése hibás, nyilvánvaló, hogy nincs tisztában a 
szakkifejezések értelmével. 

0 pont 

Feladat végrehajtása  
a)  
► Szövegértelmezés – ötletek gyűjtése  

 Az olvasott szöveg alapján kiváló, eredeti és a szövegnek megfelelő 
gondolatati, ötletei vannak, jól értelmezett gondolatokat (hangulatokat) 
gyűjtött, jegyzetei jelentősen segítik egy kiváló illusztráció elkészítését. 

3 pont 

 Az olvasott szöveg alapján jó és a szövegnek megfelelő gondolatati, 
ötletei vannak, jól értelmezett gondolatokat (hangulatokat) gyűjtött, de 
ötletei nem elég érdekesek és/vagy értelmezése nem elég pontos, jegyzetei 
alapvetően segítik az illusztráció elkészítését. 

2 pont 

 Az olvasott szöveg alapján nem pontosan a szövegnek megfelelő 
gondolatati, ötletei vannak (azaz félreértette a szöveget) és/vagy a szöveg 
nem tipikus vagy félreértelmezett részleteinek megjelenítéséhez készített 
jegyzeteket és/vagy ötletei nem elég érdekesek és/vagy jegyzetei 
alapvetően nem segítik az illusztráció elkészítését. 

1 pont 

 Az olvasott szöveget teljesen félreértelmezte, gondolatati, ötletei 
rosszak, nem állnak semmilyen kapcsolatban az adott szöveggel és/vagy 
ötletei teljesen érdektelenek és/vagy jegyzetei egyáltalán nem segítik az 
illusztráció elkészítését, hisz azzal logikai kapcsolatban nincsenek. 

0 pont 

b)  
► Képi ötletek (tervek) gyűjtése  

 Kiváló, igen kifejező ötletei vannak, a megadott szöveg 
figyelembevételével vázlatai mind érdekesek, az ötletek mindegyike (azaz 
mindkét tervvázlat) kiválóan megfelel az adott feladatnak, azaz 
illusztrációként pontos és kifejező kapcsolatban van a szöveggel. 

3 pont 

 Kifejező ötletei vannak, a megadott szöveg figyelembevételével 
vázlatai, ötletei jól megfelelnek az adott feladatnak, azaz illusztrációként 
megfelelő kapcsolatban vannak az adott szöveggel, de az ötletek nem 
eléggé egyéniek, érdekesek. 

2 pont 
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 Ötletei, vázlatai nem elég kifejezők és/vagy nem állnak megfelelő 
kapcsolatban a megadott szöveggel, azaz illusztrációként nem állják meg a 
helyüket, mert ellentmondásban vannak a szöveggel vagy hibás kifejező 
hatásukkal elnyomják a szöveg jelentését és/vagy az vizuális ötletei 
rendkívül közhelyesek, elcsépeltek, túlmagyarázottak. 

1 pont 

 Ötletei, vázlatai nem kifejezők és/vagy ellentétes kapcsolatban állnak, 
azaz illusztrációként nem állják meg a helyüket vagy teljesen rosszak, mert 
ellentmondásban vannak a szöveggel vagy hibás kifejező hatásukkal 
elnyomják a szöveg jelentését vagy nincsenek ötletei. 

0 pont 

c) feladatrész  
► Ötlet kidolgozása  

 A legjobb ötlet kidolgozását választotta ki, az ötletből képes kiválóan eljutni 
a megvalósításáig, vizuális közlése egyértelműen, nagyon jól értelmezhető, az 
adott szöveggel megfelelő, pontos viszonyban áll. 

3 pont 

 Alkalmas ötlet kidolgozását választotta, képes eljutni a választott ötlet 
megvalósításáig, vizuális közlése nem pontosan értelmezhető, de az adott 
szöveggel megfelelő viszonyban áll. 

2 pont 

 Képes eljutni a kiválasztott ötlet megvalósításáig, de nem a 
legmegfelelőbb ötletet dolgozta ki és/vagy a vizuális közlése nem 
egyértelmű vagy nem az adott célnak megfelelő és/vagy az adott szöveggel 
nem áll megfelelő viszonyban. 

1 pont 

 Nem képes eljutni a kiválasztott ötlet megvalósításáig és/vagy vizuális 
közlése teljesen félreérthető vagy értelmezhetetlen és/vagy az adott 
szöveggel teljesen ellentmondásos viszonyban áll. 

0 pont 

d) feladatrész  
► Szöveg és kép elhelyezése  

 A szöveg és az illusztráció egymáshoz való viszonya kiváló, mert 
eredeti, de a célnak megfelelő igen kellemes és figyelemfelkeltő vizuális 
élményt nyújt. 

3 pont 

 A szöveg és az illusztráció egymáshoz való viszonya jó, de a lehető 
legegyszerűbb, szokványos, a célnak megfelel és/vagy átlagos vizuális 
élményt nyújt, nem kelti fel az érdeklődést. 

2 pont 

 A szöveg és az illusztráció egymáshoz való viszonya nem megfelelő, az 
elhelyezés csak csekély mértékben szolgálja az adott célt és/vagy 
kellemetlen vizuális élményt nyújt. 

1 pont 

 A szöveg és az illusztráció egymáshoz való viszonya teljesen rossz, az 
elhelyezés nem szolgálja az adott célt vagy azzal ellentmondásban van 
és/vagy kellemetlen, nyugtalanító vizuális élményt nyújt vagy nem történt 
meg a szöveg és kép egymáshoz viszonyított elhelyezésének megoldása. 

0 pont 
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b) c) d) feladatrészek  
► Vizuális kifejezőeszközök használata  

 Az ötlet megjelenítése kiváló, és eredeti módon segíti a vizuális közlés célját, 
a figurák, formák arányai jók, és azok képi megjelenítése kiváló, a kompozíció 
és képkivágás nagyszerűen szolgálja az adott célt. 

3 pont 

 Az ötlet megjelenítése jó, a figurák, formák arányai jók, a kompozíció 
és képkivágás megfelelő az adott célnak. 

2 pont 

 Az ötlet megjelenítése megfelelő, a figurák, formák arányai gyakran 
hibásak, az ábrázolt figurák megjelenítése nem megfelelő, a kompozíció és 
képkivágás nem szolgálja megfelelően az adott célt. 

1 pont 

 Az ötlet megjelenítése nem megfelelő, a figurák, formák arányai teljesen 
hibásak, rossz kompozícióval és rossz képkivágással készültek. 

0 pont 

► Kifejezés ereje  
 A munka kifejezőereje átütő, sajátos szubjektív elemeket is tartalmaz, és 

kiválóan megfelel az adott kifejező szándéknak. 
3 pont 

 A munka kifejezőereje jó, nem eredeti, de megfelel az adott kifejező 
szándéknak. 

2 pont 

 A munka kifejezőereje nem jelentős és/vagy nem felel meg igazán a 
kifejező szándéknak. 

1 pont 

 A munka kifejezőereje igen gyenge, semmilyen élményt nem nyújt. 0 pont 
► Technika használata  

 Az eszköz használata kiváló, azaz a közlés céljának megfelelően igen 
jól választotta meg az eszközt, az adott eszközt megfelelően használta, 
gondos, pontos munkát végzett. 

3 pont 

 A közlés céljának megfelelően választotta meg az eszközt, az 
eszközhasználata jó, de nem elég gondos a munka. 

2 pont 

 A közlés céljának megfelelő eszköz kiválasztása nem szerencsés, 
és/vagy annak használata igen bizonytalan. 

1 pont 

 Az eszközhasználat teljesen rossz, gondatlan munkát végzett. 0 pont 
Összbenyomás a) b) c) d) feladatrészek  

 Minden tekintetben, minden részletében igen kiváló, igen színvonalas, 
érdekes ötleteket tartalmazó és igen átgondolt, gondos feladatmegoldás. 

5 pont 

 Alapvetően igen jó, alapvetően átgondolt, gondos feladatmegoldás. 4 pont 
 Jó munka, de bizonyos részeiben érzékelhető bizonytalanság és/vagy a 

tervezői gondolat nem eléggé következetes a feladatmegoldásban. 
3 pont 

 A megoldás több ponton is bizonytalan és/vagy nem megfelelő, 
pontatlan feladatmegoldás. 

2 pont 

 Alapvetően nem megfelelő, átgondolatlan a feladatmegoldás. 1 pont 
 Érdektelen, nagyon gyenge, gondatlan feladatmegoldás. 0 pont 

Összesen: 4 + (1 x 3) + (1 x 3) + (1 x 3) + (1 x 3) + (3 x 3) + 5 30 pont 
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4. feladat 
a) és b) feladatrész 
Minden helyes válasz 1 pontot ér. 
c) feladatrész 
Ha a felsorolt “kulcskifejezésekből” 17 szerepel a válaszban, 
maximális pontszám (17 pont) adható. Ha a felsoroltak közül több mint 
17 szerepel a válaszban, pluszpont akkor sem adható. 

Maximális 
pontszám 

a/A. Fauvizmus vagy fauve 1 pont 
a/B. Expresszionizmus vagy expresszionista 1 pont 
a/C. Dadaizmus vagy dada 1 pont 
a/D. Szürrealizmus vagy szürrealista 1 pont 
a/E. Expresszionizmus vagy expresszionista 1 pont 
a/F. Gesztusfestészet vagy action painting vagy absztrakt 

expresszionizmus vagy akciófestészet 
1 pont 

a/G. Tasizmus vagy informel vagy absztrakt expresszionizmus 1 pont 
 (Dadaizmus)  
b) • XX. század vagy 1916. 1 pont 
 • Művészeti irányzat. 1 pont 
 • Jelentése: „vesszőparipa” és/vagy véletlenszerű elnevezés. 1 pont 
 • Destruktív vagy provokatív és/vagy az adott kultúra 

megkérdőjelezése vagy tagadása. 
1 pont 

 maximum 
2 pont 

 (Gesztusfestészet)  
 • XX. század vagy 1940-es évektől. 1 pont 
 • Művészeti irányzat és/vagy festésmód. 1 pont 
 • Absztrakt vagy nonfiguratív kifejezésmód. 1 pont 
 • Spontán vagy ösztönös vagy gesztusszerű ecsetkezelés vagy 

„kézmozdulattal” létrehozott mű. 
1 pont 

 maximum 
2 pont 

 (Automatikus írás)  
 • XX. század 1 pont 
 • Alkotómódszer. 1 pont 
 • Szubjektív absztrakció vagy a tudatalatti vagy spontán vagy 

gátlásnélküli kivetítés. 
1 pont 

 • A művészi kifejezés teljes szabadság érdekében. 1 pont 
 maximum 

2 pont 
c) • Szakítás a klasszikus és/vagy fény-árnyékviszonyok 

visszaadásán alapuló látásmóddal vagy nem a látható világ 
képi másolása a művészet feladata vagy a látható világ 
dolgai csak relatív értékkel bírnak vagy természetelvű 
ábrázolással szembehelyezkedő törekvés. 

1 pont 

 • Érzelmek és/vagy gondolatok útján létrehozott képi világ 
megteremtése. 

1 pont 



 

gyakorlati vizsga 0512  13 / 19  

Rajz és vizuális kultúra — emelt szint Javítási-értékelési útmutató 

 • Gondolati műveletek által létrehozott leegyszerűsítés vagy 
lényegkiemelés vagy elvonatkoztatás vagy a tárgyszerű 
valóság absztrakciója vagy önálló képi rend megteremtése. 

1 pont 

 • XX század elején induló művészeti törekvés vagy látásmód. 1 pont 
 • Cézanne és/vagy Gauguin mint posztimpresszionista 

előzmény. 
1 pont 

 • Fauvok első botrányos kiállítása és/vagy Őszi Szalon 
és/vagy 1905. 

1 pont 

 • Tiszta vagy élénk színek és/vagy színkontrasztok használata 
vagy színek nagyon szabad vagy merész kezelése és/vagy a 
színek expresszív erejére alapoznak és/vagy a szín tölti be 
több más kifejezőeszköz (pl. tér forma, tömeg) szerepét. 

1 pont 

 • A művészek nagyfokú önállóságának megőrzése vagy 
szubjektivizmus. 

1 pont 

 • Felfokozott érzelmek kifejezése és/vagy kiváltása. 1 pont 
 • Gyakran redukált formák és színek összjátéka adja a kép 

értelmét vagy dekoratív formaalkotás és/vagy derűs hangulat. 
1 pont 

 • Első expresszionista kiállítás Berlinben és/vagy 1911. 
és/vagy 1905 – 1914. között Németországban keletkezett 
mozgalom és/vagy „Die Brücke” vagy Híd csoport. 

1 pont 

 • „Kifejezés” és/vagy az intuíció védelme az intellektussal 
szemben és/vagy az „érzelem” védelme a művészi 
technikával (lásd impresszionizmus) szemben. 

1 pont 

 • Expresszionizmus: pszichológiai és/vagy társadalmi témák 
is vagy eszmei-gondolati és érzelmi tartalmat is hordoz 
és/vagy lelki benyomások és/vagy az én belső 
élményvilágának kifejezése. 

1 pont 

 • Felfokozott érzelmi töltés megjelenítése vagy heves, 
szenvedélyes alkotói indulat vagy negatív érzelmek 
kifejezése. 

1 pont 

 • Színek drámai kezelése a hangulat vagy önkényes 
színhasználat az érzelmek kifejezése érdekében és/vagy 
látható tárgy maga nem fontos, hanem színek és formák 
megteremtése az adott felületen. 

1 pont 

 • 1910 Kandinszkij – első absztrakt akvarell. 1 pont 
 • Rendezőelv alapján rendezett tudatalatti motívumok és/vagy 

visszatérő szimbólumok és/vagy spontán feltörő 
improvizációk vagy színek, formák, motívumok összefüggései. 

1 pont 

 • Dadaizmus kialakulás az I. világháború alatt és/vagy 1918 
T. Tzara Dadaista kiáltványa. 

1 pont 

 • Hagyományellenes és/vagy provokatív szándékú és/vagy 
társadalom ellen irányuló és/vagy háborúellenes lázadás 
és/vagy abszurditás támogatása és/vagy támadás a 
gondolkodás alapjai ellen. 

1 pont 

 • Szürrealizmus kialakulása 1921 – 1924 között és/vagy A. 
Breton Szürrealizmus kiáltványa. 

1 pont 

 • Az álom, a tudatalatti, hallucináció, fantázia megmutatása 
vagy szabad asszociáció vagy képzettársítás biztosítja az 
élet teljes szabadságát 

1 pont 
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 • A mű önműködő lelki folyamatok hatására jön létre vagy 
lélektani automatizmus vagy a tudatalatti felszabadítása 
vagy gátlástalan önkifejezés. 

1 pont 

 • Absztrakt expresszionizmus vagy lírai absztrakció vagy 
informel XX. század második fele. 

1 pont 

 • Sajátos alkotótechnikák vagy alkotómódszer kialakulása 
és/vagy fröcskölt és/vagy csurgatott festésmód és/vagy 
automatikus írás. 

1 pont 

 • Forma nélküli lírai festészet. 1 pont 
 • Cél a tudatkontroll nélküli önkifejezés vagy a tudatalatti 

közvetlen és/vagy spontán kivetítése nagyfokú művészi 
szabadságot eredményez. 

1 pont 

 • Pl. gesztusfestészet vagy akcióművészet: ösztönös 
kézmozdulat nyomot hagy. 

1 pont 

 • Egyéb (fentebb nem szereplő) helyes válaszelem. 1 pont 
 • További (fentebb nem szereplő) helyes válaszelem. 1 pont 
 • További (fentebb nem szereplő) helyes válaszelem. 1 pont 
 maximum 

17 pont 
Összesen: (7x 1) + (3 x 2) + (17 x 1) 30 pont 
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5. feladat 
Értékelési szempontok: 
Minden értékelési szempont külön értékelendő. Az értékelési szempontok 
értékelési kritériumokra bomlanak. A kritériumok a megfelelő szemponton 
belül jellemzik a munka minőségét. Ennek megfelelően a különböző 
szempontok alapján 0-3, a feladat értelmezésére 0-4, illetve az 
összbenyomás alapján további 0-5 pont ítélhető meg egy-egy gyakorlati 
vizsgafeladatra. 

Maximális 
pontszám 

Feladat értelmezése: a) b) c) feladatrészek  
 A feladatot minden tekintetben és minden részfeladatot illetően helyesen 

és pontosan értelmezte. 
4 pont 

 A feladat értelmezése alapvetően helyes, de bizonyos részletek és/vagy 
részfeladatok értelmezése nem elég pontos. 

3 pont 

 A feladat értelmezése több részletében vagy több feladatrész esetében 
pontatlan. 

2 pont 

 A feladat értelmezése legtöbb részletében nem megfelelő, de van 
értelmezhető részegysége. 

1 pont 

 A teljes feladat értelmezése hibás, nyilvánvaló, hogy nincs tisztában a 
szakkifejezések értelmével. 

0 pont 

Feladat végrehajtása  
a)  
► Megfelelő arányok használata  

 A feladatban adott megfelelő arányok felidézése, megválasztása kiváló 
és a munka során annak következetes megtartása jellemző. 

3 pont 

 A feladatban adott megfelelő arányok felidézése, megválasztása 
viszonylagosan pontos és a munka során annak következetes megtartása 
jellemző. 

2 pont 

 A feladatban adott megfelelő arányok felidézése, megválasztása 
pontatlan és/vagy a munka során annak következetes megtartása nem 
mindig jellemző. 

1 pont 

 A feladatban adott megfelelő arányok felidézése, megválasztása teljesen 
rossz és/vagy a munka során annak következetes megtartása nem sikerült. 

0 pont 

► Ötletek megjelenítése – ábrázolási rendszer megválasztása  
 Az ötletek bemutatása pontosan érthető, az ábrázolási rendszer vagy 

rendszerek megválasztása kiválóan és sokrétűen szolgálja az elképzelés 
szemléltetését, az ábrázolás szándékának és az adott célnak teljesen 
megfelelő. 

3 pont 

 Az ötletek bemutatása érthető, az ábrázolási rendszer vagy rendszerek 
megválasztása jól szolgálja az elképzelés szemléltetését, de néhol nem elég 
pontos és következetes azok használata, de az ábrázolás szándékának, és az 
adott célnak alapvetően megfelel. 

2 pont 

 Az ötletek bemutatása nem pontosan értelmezhető, az ábrázolási rendszer 
vagy rendszerek megválasztása nem szolgálja jól az elképzelés 
szemléltetését és/vagy az adott ábrázolási célnak csak csekély mértékben felel 
meg. 

1 pont 

 Az ötletek bemutatása érthetetlen, az ábrázolási rendszer vagy 
rendszerek megválasztása nem szolgálja vagy gátolja az elképzelés 
szemléltetését és az adott ábrázolási célnak nem felel meg. 

0 pont 
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b)  
► Ötlet megjelenítése – konstruálás  

 Érdekes ötletet (építményt) jelenít meg, a feladatban foglalt építkezési 
elvek és arányok pontos és következetes betartásával, az ötletek kiválóan 
megfelel az adott feladatnak. 

3 pont 

 Jó ötletet (építményt) jelenít meg, a feladatban foglalt építkezési elvek és 
arányok viszonylagos betartásával, az ötlet megfelel az adott feladatnak, de 
nem annyira eredeti. 

2 pont 

 Az ötletet (építmény) gyenge és/vagy a feladatban foglalt építkezési elvek 
és arányokat nem tartja be pontosan és/vagy az ötlet nem felel meg pontosan 
az adott feladatnak és/vagy irreális ötlet, mert statikailag nem felel meg a 
megépíthetőség követelményeinek. 

1 pont 

 Az ötletet (építmény) rossz és/vagy a feladatban foglalt építkezési elvek és 
arányokat egyáltalán nem tartja be és/vagy az ötlet nem felel meg az adott 
feladatnak és/vagy teljesen irreális ötlet, mert statikailag nem felel meg a 
megépíthetőség követelményeinek. 

0 pont 

► Perspektivikus ábrázolás  
 A perspektivikus ábrázolás szabályait pontosan és következetesen 

betartja (nézőpont megtartása, összetartás, rövidülés), az ábrázolás 
nézőpontját kiválóan választotta meg úgy, hogy annak segítségével az 
ábrázolás a legtöbb információt szolgáltassa a szemlélőnek, a segédvonalai 
segítségével az ábrázolás pontosságáról tanúbizonyságot is ad. 

3 pont 

 A perspektivikus ábrázolás szabályait viszonylag pontosan és 
következetesen betartja (nézőpont megtartása, összetartás, rövidülés), az 
ábrázolás nézőpontját jól választotta meg, de az nem segíti eléggé, hogy az 
ábrázolás a legtöbb információt szolgáltassa a szemlélőnek és/vagy a 
segédvonalak használata nem következetes, így nem értelmezhető pontosan 
a perspektíva szabályainak betartása. 

2 pont 

 A perspektivikus ábrázolás szabályaival érzékelhetően nincs pontosan 
tisztában (nézőpont megtartása, összetartás, rövidülés), bár az adott 
ábrázolás bizonyos mozzanatait (pl. viszonylagos összetartás) jól használja. 

1 pont 

 A perspektivikus ábrázolás szabályaival egyáltalán nincs tisztában 
(nézőpont megtartása, összetartás, rövidülés), nem a perspektíva szabályai 
szerint ábrázolta az építményt vagy teljesen zavaros, értelmezhetetlen 
rajzot készített. 

0 pont 

c)  
► Perspektivikus ábrázolás nézőpontváltással  

 A perspektivikus ábrázolás szabályait pontosan és következetesen 
betartja (nézőpont megtartása, összetartás, rövidülés) és feladatba foglalt 
nézőpontot (erőteljes felülnézet) kiválóan választotta meg és azt 
következetesen betartja. 

3 pont 

 A perspektivikus ábrázolás szabályait viszonylag pontosan betartja 
(nézőpont megtartása, összetartás, rövidülés) és feladatba foglalt 
nézőpontot (erőteljes felülnézet) kiválasztása viszonylag megfelelő és azt 
következetesen betartja. 

2 pont 

 A perspektivikus ábrázolás szabályaival érzékelhetően nincs pontosan 
tisztában (nézőpont megtartása, összetartás, rövidülés) és/vagy feladatba 
foglalt nézőpontot (erőteljes felülnézet) kiválasztása nem megfelelő 
és/vagy nem következetes. 

1 pont 
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 A perspektivikus ábrázolás szabályaival egyáltalán nincs tisztában 
(nézőpont megtartása, összetartás, rövidülés) és/vagy feladatba foglalt 
nézőpontot (erőteljes felülnézet) kiválasztása teljesen rossz. 

0 pont 

b) és c) feladatrész  
► Vizuális kifejezőeszközök használata  

 Az adott feladat lehetőségein belül kiválóan használja a vizuális 
kifejezőeszközöket (pl. vonal, forma, arányok), a kifejezőeszközök 
használata nagyban segíti a rajzok értelmezését, a rajzok képi 
megjelenítése kiváló. 

3 pont 

 Az adott feladat lehetőségein belül jól használja a vizuális 
kifejezőeszközöket (pl. vonal, forma, arányok), bár észlelhető némi 
bizonytalanság, a kifejezőeszközök használata segíti a rajzok értelmezését, 
a rajzok képi megjelenítése megfelelő. 

2 pont 

 Az adott feladat lehetőségein belül nem jól használja a vizuális 
kifejezőeszközöket (pl. nincs különbség a segédvonalak és a körvonalak 
minőségében) és/vagy a kifejezőeszközök használata nem segíti a rajzok 
értelmezését, a rajzok képi megjelenítése nem megfelelő. 

1 pont 

 Az adott feladat lehetőségein belül igen rosszul használja a vizuális 
kifejezőeszközöket és/vagy a kifejezőeszközök használata nem segíti vagy 
gátolja a rajzok értelmezését, a rajzok képi megjelenítése elfogadhatatlan. 

0 pont 

► Technika használata  
 A feladatban adott eszköz használata kiváló, az adott eszközt annak 

megfelelően használta, gondos, pontos munkát végzett. 
3 pont 

 A feladatban adott eszköz használata jó, de nem elég gondos a munka. 2 pont 
 A feladatban adott eszköz használata igen bizonytalan. 1 pont 
 Az eszközhasználat teljesen rossz, gondatlan munkát végzett. 0 pont 

Összbenyomás a) b) c) feladatrészek  
 Minden tekintetben, minden részletében igen kiváló, igen színvonalas, 

érdekes ötleteket tartalmazó és igen átgondolt, gondos feladatmegoldás. 
5 pont 

 Alapvetően igen jó, alapvetően átgondolt, gondos feladatmegoldás. 4 pont 
 Jó munka, de bizonyos részeiben érzékelhető bizonytalanság és/vagy a 

tervezői gondolat nem eléggé következetes a feladatmegoldásban. 
3 pont 

 Jó munka, de bizonyos részeiben érzékelhető bizonytalanság és/vagy a 
tervezői gondolat nem eléggé következetes a feladatmegoldásban. 

2 pont 

 A megoldás több ponton is bizonytalan és/vagy nem megfelelő, 
pontatlan feladatmegoldás. 

1 pont 

 Érdektelen, nagyon gyenge, gondatlan feladatmegoldás. 0 pont 
Összesen: 4 + (2 x 3) + (2 x 3) + (1 x 3) + (2 x 3) + 5 30 pont 
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6. feladat 
a) és b) feladatrész 
Minden helyes válasz 1 pontot ér. 
c) feladatrész 
Ha a felsorolt “kulcskifejezésekből” legalább 14 szerepel a válaszban, 
maximális pontszám (14 pont) adható. Ha a felsoroltak közül több mint 
14 szerepel a válaszban, pluszpont akkor sem adható. 

Maximális 
pontszám 

a/A. XIII. század 1 pont 
a/B. XV. – XVI. század 1 pont 
a/C. XVII. század 1 pont 
a/D. XX. század 1 pont 
b)   
A csoport Ha E. egy csoportban van H.-val. 1 pont 
 Ha E. egy csoportban van J.-vel. 1 pont 
 Ha H. egy csoportban van J.-vel.                (tehát: E. – H. – J.) 1 pont 
B csoport Ha I. egy csoportban van F.-fel. 1 pont 
 Ha I. egy csoportban van D.-vel. 1 pont 
 Ha F. egy csoportban van D.-vel.                 (tehát: D. – F. – I.) 1 pont 
C csoport Ha C. egy csoportban van K.-val. 1 pont 
 Ha C. egy csoportban van B.-vel. 1 pont 
 Ha K. egy csoportban van B.-vel.                (tehát: B. – C. –K.) 1 pont 
D csoport Ha A. egy csoportban van G.-vel. 1 pont 
 Ha A. egy csoportban van L.-lel. 1 pont 
 Ha G. egy csoportban van L.-lel.                 (tehát: A. – G. – L.) 1 pont 
c)   

• Térábrázolás nem jellemző. 1 pont 
• A szereplők körüli térmélység ábrázolása nem fontos. 1 pont 
• Spirituális vagy misztikus tér kifejezése a lényeg. 1 pont 
• Pl. arany háttér a magasztosság, örök fény 

kifejezésére. 
1 pont 

• Egymás előttiség kifejezése a képtérben alá, felé 
elhelyezett figurákkal. 

1 pont 

   
   

(C
im

ab
ue

) 

• Plasztikus hatás elérése: fény-árnyék viszonyok 
érzékeltetésével – arcon, ruhán. 

1 pont 

• Reneszánsz művészetben a vonalperspektíva 
„felfedezése”. 

1 pont 

• Természetutánzás igénye. 1 pont 
• Geometriai szabályokon nyugvó térmélység 

létrehozása a kétdimenziós képfelületen. 
1 pont 

• A látott kép illúziója és/vagy összetartás, rövidülés. 1 pont 
• Érett reneszánszban vonal és levegőperspektíva 

és/vagy sfumato együttes alkalmazása a teljes hatás 
kedvéért. 

1 pont 

• Egymás előttiség kifejezése takarással. 1 pont 

   
   

   
(R

af
fa

el
lo

) 

• Plaszticitás finom fény-árnyék hatások 
érzékeltetésével. 

1 pont 
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• Továbbra is a természetutánzás igénye. 1 pont 
• Erőteljes illuzionisztikus látvány megteremtése. 1 pont 
• A perspektivikus ábrázolás teljes tudományos 

alapjaival. 
1 pont 

• A perspektivikus ábrázolási rendszert kiegészíti az igen 
erőteljes fény-árnyék hatások megjelenítése. 

1 pont 

   
 (

V
el

áz
qu

ez
) 

• Meghatározott nézőpontokból erőteljes perspektivikus 
hatás vagy mennyezetfreskók illuzionisztikus, az ég felé 
megnyíló tere. 

1 pont 

• Természetutánzás célja megszűnik. 1 pont 
• Fény-árnyék hatások érzékeltetése jelentőségét veszti. 1 pont 
• Tér és idő együtt alkalmazása vagy egy képen a tárgy 

több nézőpontja. 
1 pont 

• A tömeget határoló síkok önállósága vagy a tömeg 
megkülönböztethető, önálló elemek sorozata. 

1 pont 

• Nagyobb szabadság a kétdimenziós alkotásokon: pl. 
textúra, faktúra alkalmazása vagy kollázs technika 
alkalmazása. 

1 pont 

   
   

   
   

 (
B
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qu

e)
 

• Sajátos, személyes, egyedi térszemlélet, nézőpont 
megteremtése pl. különböző ábrázolási rendszerek 
keverése, torzítása, módosítása az autonóm kifejezési 
szándék elérése érdekében. 

1 pont 

 • Egyéb (fentebb nem szereplő) helyes válaszelem. 1 pont 
 • További (fentebb nem szereplő) helyes válaszelem. 1 pont 

 maximum 
14 pont 

Összesen: (4 x 1) + (4 x 3) + (14 x 1) 30 pont 
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