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gyakorlati vizsga 0513 2 / 16 2006. október 24. 

Rajz és vizuális kultúra — emelt szint Azonosító 
jel: 

               

Fontos tudnivalók 
• A következő feladatsor hat összetett feladatot tartalmaz. Figyelmesen olvassa el a 

feladatokat, és válasszon ki közülük négyet, mert csak négy feladatot kell 
megoldania! A kiválasztott feladatok sorszámát írja be az alábbi négyzetekbe! 
Csak a kiválasztott feladatok megoldására kaphat pontokat, többletpontokat így az 
esetlegesen elkezdett további (két) feladattal nem gyűjthet. 

       

• A feladatsor megoldására 240 perc áll a rendelkezésére. 

• A feladatok megoldási sorrendje tetszőleges. 

• A feladatsort a legjobb tudása szerint, segédeszközök felhasználása nélkül, önállóan 
oldja meg! 

• Figyelmesen olvassa el a feladatokat, és a megadott szempontok figyelembevételével 
csakis a megadott kérdésre adjon lényegre törő választ! 

• Amennyiben a 2., 4. és 6. feladatokból választ, a megoldáshoz tollat használjon, és 
ügyeljen arra, hogy kézírása jól olvasható legyen! 

• Ügyeljen arra, hogy ahol szükséges, egész mondatokban válaszoljon a kérdésekre! 

• Ügyeljen arra, hogy a feladat megoldásait a megfelelő helyre írja be a feladatlapon! 

• Ha valamilyen megoldást vagy megoldásrészletet áthúz, vagy nem egyértelműen jelöl 
az nem értékelhető! 

• Ügyeljen arra, hogy mikor a feladatban alkotókat kell felismerni és megnevezni, 
magyar nevek esetében csakis a teljes név kiírása fogadható el helyes megoldásnak! 

• Ha az 1., 3. és 5. feladatokból választ, a megoldáshoz (ha a feladat mást nem határoz 
meg) a rendelkezésére álló anyagok és eszközök közül szabadon választhat. 

• Az 1., 3. és 5. feladatok megoldását külön lapokon (ha a feladat mást nem határoz 
meg), tetszőleges méretű papíron készítse el! 

• Ügyeljen arra, hogy az (feladatsor borítóján szereplő) azonosító jel minden egyes 
lapra felkerüljön! 

• Ügyeljen arra, hogy az adott feladat sorszáma minden egyes lapra felkerüljön! 

• Ügyeljen arra, hogy a kapott feladatlapba helyezze bele a külön lapon lévő feladatok 
megoldását (rajzokat, vázlatokat), és együtt adja be azokat a vizsga végén! 

• Kérjük, hogy a szürke pontozókockákba ne írjon! 



  

gyakorlati vizsga 0513 3 / 16 2006. október 24. 

Rajz és vizuális kultúra — emelt szint Azonosító 
jel: 

               

1. A könyvek borítójának több szempontból is nagyon fontos szerepe van. Egy jól sikerült 
könyvborító közvetíti az adott könyv tartalmát vagy hangulatát, felkelti a figyelmet, így 

érdeklődést vált ki, illetve esztétikai élményt nyújt. 

Tervezzen könyvborítót egy vegetáriánus recepteket tartalmazó szakácskönyvhöz 
montázstechnikával, az alábbiakban megfogalmazott lépések szerint! 

a) Készítsen rövid jegyzetet arról, hogy tervei szerint a készülő könyvborító a téma – 
azaz a húsmentes táplálkozás – mely elemeit jeleníti meg, továbbá milyen szemléletet, 
hangulatot szeretne sugallni a borítóval! Találjon ki fiktív címet a könyvnek! 
Ötleteiről készítsen jegyzeteket! 

b) Jegyzetei alapján készítsen legalább két képi vázlatot a borítóról, pontosabban 
csak a címoldalról! (A gerincet és a hátsó borítót nem kell megtervezni.) A 
tervezésnél ügyeljen a könyv címének az elhelyezésére, azaz a borítótervezés során a 
szöveg és a „kép” megfelelő elhelyezésére, kapcsolatának kialakítására! 
A munka mérete és technikája szabadon választható. 

c) Vázlataiból válassza ki a sikeresebb változatot, és készítse el a végleges 
borítótervet montázstechnikával! 
A méret szabadon választható. 

A feladatmegoldás során ügyeljen a következőkre! 

• A tervezésnél fontos szempont az adott cél, azaz a figyelemfelkeltő és kellő 
információt vagy hangulatot nyújtó borító elkészítése. 

• A tervvázlatok készítésénél törekedjen eredeti, érdekes, kreatív képi ötletek 
gyűjtésére! 

• A tervvázlatok készítésénél vegye figyelembe a feladatban adott technika lehetőségeit! 
• Fontos a szöveg, azaz a cím és a kép megfelelő elhelyezése. 
• A kiválasztott eszközt megfelelő gondossággal használja! 

Feladat értelmezése 4 pont  

Feladat végrehajtása 3 pont  

 3 pont  

 3 pont  

 3 pont  

 9 pont  

 

Összbenyomás 5 pont  

  Összesen  



  

gyakorlati vizsga 0513 4 / 16 2006. október 24. 

Rajz és vizuális kultúra — emelt szint Azonosító 
jel: 

               

2. A képeken (2. feladat képmelléklete) látható épületek mindegyike a középkor építészetéből 
mutat be jellemző példákat. Az épületek közül egy nem illik a többi közé. 

a) Válassza ki azt az épületet, amely földrajzi elhelyezkedése miatt nem illik a többi 
közé! A kiválasztott kép betűjelét írja az üres négyzetbe! 

 
 

b) Választását röviden indokolja! 

A ……. jelű épület ……..………….…….., a többi …………………………………………... 

c) Nevezze meg az épületeket! 

A  ………………………………………… 

C  ………………………………………… 

E  ……………………………………… 

 B  …………………………………………. 

D  …………………………………………. 

 

d) Jellemezze a XIII–XIV. századi Magyarország egyházi építészetét! Térjen ki az 
egyházi építészet legfontosabb jellemzőire (térképzés, tömegalakítás, szerkezet, 
építőanyagok), az építészetet meghatározó nemzetközi hatásokra, a megrendelőkre, a 
templomtípusokra, megemlítve néhány jellemző magyar építészeti emléket! 

….……………………………………………………………………………………………...... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

….……………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………...



  

gyakorlati vizsga 0513 5 / 16 2006. október 24. 

Rajz és vizuális kultúra — emelt szint Azonosító 
jel: 

               

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

 1 pont  

 2 pont  

 5 pont  

 22 pont  

………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………….  Összesen  



  

gyakorlati vizsga 0513 6 / 16 2006. október 24. 

Rajz és vizuális kultúra — emelt szint Azonosító 
jel: 

               

3. Az emberi lelemény nyilvánul meg abban, amikor talált tárgyakat más, az eredetitől eltérő 
funkcióra használunk fel. 

Az alábbiakban megfogalmazott lépések szerint tervezzen át egy közvetlen 
környezetében talált használati tárgyat úgy, hogy az más funkció betöltésére is alkalmas 
legyen! 

a) Gyűjtsön ötleteket, hogy a közvetlen környezetében (például a zsebében, a 
táskájában vagy a teremben) található használati tárgyak közül melyek lehetnek 
alkalmasak a funkcióváltásra! Gyűjtéséről készítsen szöveges és képi vázlatokat, azaz 
készítsen minél több információt szolgáltató jegyzeteket, vázlatokat a lehetséges „talált” 
tárgyakról és azok átalakításának ötleteiről! 

b) Válassza ki a legalkalmasabbnak ítélt tárgyat (a legjobbnak ítélt ötletét), és 
készítsen róla tanulmányrajzot, amelyen a választott tárgy jellegzetességeit (pl. 
arányok, anyagi minőség, szerkezet) érzékelteti. A munka mérete és technikája 
szabadon választható. 

c) Készítsen magyarázó-közlő rajzot arról, miként alakítaná a választott tárgyat úgy, 
hogy új funkció betöltésére is alkalmas legyen! (A tárgyat képzeletben kiegészítheti, 
átalakíthatja.) Írásban és rajzban, azaz minél informatívabban magyarázza el, hogyan 
működik a tárgy az új szerepben! A méret és a technika szabadon választható. 

A feladatmegoldás során ügyelj a következőkre! 

• Minél több ötletet gyűjtsön! 
• A funkció átalakítására alkalmas, kreatív ötleteket gyűjtsön! 
• Tanulmányrajza jól szemléltesse a választott tárgy jellemzőit! 
• Magyarázó-közlő rajza legyen érthető, azaz megfelelően magyarázza el az átalakított 

tárgy új funkcióját! 
• Jól válassza meg a feladatmegoldásra alkalmas technikai eszközöket! 
• A kiválasztott eszközt megfelelő gondossággal használja! 

 

Feladat értelmezése 4 pont  

Feladat végrehajtása 3 pont  

 9 pont  

 6 pont  

 3 pont  

Összbenyomás 5 pont  

 Összesen  



  

gyakorlati vizsga 0513 7 / 16 2006. október 24. 

Rajz és vizuális kultúra — emelt szint Azonosító 
jel: 

               

 
A folytatáshoz lapozzon! 

 



  

gyakorlati vizsga 0513 8 / 16 2006. október 24. 

Rajz és vizuális kultúra — emelt szint Azonosító 
jel: 

               

4. A fényképezés a társadalmi, kulturális igények hatására egyre tömegesebben terjedt el a 
XIX. század második harmadától kezdődően. Kialakuló műfajai erőteljes kapcsolatot 

mutatnak a képzőművészet műfajaival. A képeken (4. feladat képmelléklete) azonos műfajú 
példákat láthat a festészet és a fotóművészet területéről. 

a) Állítsa párba az azonos műfajú festményt és fotót! 
Válaszát a betűjelek segítségével írja be a megfelelő négyzetbe! 

1.  ← 
→ 

 

    

2.  ← 
→ 

 

    

3.  ← 
→ 

 

    

4.  ← 
→ 

 

b) Határozza meg az adott képpárok műfaját! 

1.   ……………………………………………. 

2.   ……………………………………………. 

3.   ……………………………………………. 

4.   ………………………………………….... 

c) Határozza meg a szóban forgó festészeti műfajok önálló műfajként való 
megjelenésének időpontját vagy művészeti korszakát! 

1.   ……………………………………………. 

2.   ……………………………………………. 

3.   ……………………………………………. 

4.   ………………………………………..…... 

d) A képmelléklet segítségével mutassa be a megnevezett műfajok legfontosabb 
sajátosságait, illetve a képzőművészet és a fotó műfaji összefüggéseit! Lényegre törő, 
egész mondatokban válaszoljon! 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 



  

gyakorlati vizsga 0513 9 / 16 2006. október 24. 

Rajz és vizuális kultúra — emelt szint Azonosító 
jel: 

               

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

 4 pont  

 4 pont  

 4 pont  

 18 pont  

……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………  Összesen  



  

gyakorlati vizsga 0513 10 / 16 2006. október 24. 

Rajz és vizuális kultúra — emelt szint Azonosító 
jel: 

               

5. A művészet története során bizonyos témákat eltérő céllal és eltérő felfogásban dolgoztak 
fel az egyes korszakokban. Sok esetben olyan jelentős és markáns jegyei vannak egy-egy 

stílusnak vagy stílusirányzatnak, hogy az nagyon könnyen azonosítható. A mellékelt képen (5. 
feladat képmelléklete) Paul Cézanne csendéletét látja. A neve által képviselt irányzat is azok 

közé tartozik, amelyek könnyen azonosíthatók. 

A mellékelt képen látható csendéletet készítse el pointillista, expresszionista és végül 
kubista stílusban az alábbiakban megfogalmazott lépések szerint! 

a) Gyűjtse össze a szóban forgó stílusirányzatok meghatározó jegyeit! 
Készítsen minél részletesebb jegyzetet a formajegyekről, amelyek alapján felismerhetők az 
említett irányzatok! 

b) Jegyzetei alapján készítse el a három különböző stílusú csendéletet! 
A munkák mérete A/4-es legyen! A technika minden esetben szabadon választható, és 
képenként eltérő lehet. 

A feladatmegoldás során ügyeljen a következőkre! 

• Az adott stílusirányzatokról a legjellemzőbb jegyeket gyűjtse össze, amelyek a 
leginkább segítik az adott irányzat hiteles megjelenítését! 

• Jegyzetei alapján a lehető legmarkánsabban jelenítse meg az adott stílust! 
• Tartsa meg a reprodukción látható eredeti kompozíciót és arányokat! 
• A megfelelő technikai eszközöket válassza ki! 

 
 

Feladat értelmezése 4 pont  

Feladat végrehajtása 3 pont  

 9 pont  

 

 9 pont  

 Összbenyomás 5 pont  

  Összesen  

 



  

gyakorlati vizsga 0513 11 / 16 2006. október 24. 

Rajz és vizuális kultúra — emelt szint Azonosító 
jel: 

               

 
A folytatáshoz lapozzon! 

 



  

gyakorlati vizsga 0513 12 / 16 2006. október 24. 

Rajz és vizuális kultúra — emelt szint Azonosító 
jel: 

               

6. A különböző korokban készült képek mindegyikén (6. feladat képmelléklete) fontos 
szerepe van az időnek. 

a) Határozza meg évszázados pontossággal az adott művek keletkezésének 
időpontját! 

A  ………………………………………… 

C  ………………………………………… 

 B  ……………………………………..… 

D  …………………………………...…... 

b) Mutassa be, hogy a mellékelt alkotások milyen viszonyban vannak az időbeliség 
megjelenítésével! 
Lényegre törő, egész mondatokban válaszoljon! 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 



  

gyakorlati vizsga 0513 13 / 16 2006. október 24. 

Rajz és vizuális kultúra — emelt szint Azonosító 
jel: 

               

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

……………..…………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………….. 

……………..…………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………….. 

……………..…………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………….. 

c) Soroljon fel legalább három olyan képzőművészeti irányzatot a XX. század 
második feléből, amelyekben kiemelten fontos szerepe van az időbeliségnek, az 
időben zajló események megjelenítésének! 

1.   ……………………………………………. 

2.   ……………………………………………. 

3.   ……………………………………………. 



  

gyakorlati vizsga 0513 14 / 16 2006. október 24. 

Rajz és vizuális kultúra — emelt szint Azonosító 
jel: 

               

d) Röviden jellemezze az akcióművészet lényegét, különös tekintettel időbeliséggel 
való kapcsolatára! 
Lényegre törő, egész mondatokban válaszoljon! 

……………..…………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………….. 

……………..…………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………….. 

……………..…………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………….. 

……………..…………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………….. 

……………..…………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………….. 

……………..…………………………………………………………………………………… 

……………..…………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………….. 

……………..…………………………………………………………………………………… 

……………..…………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

 4 pont  

 16 pont  

 3 pont  

 7 pont  

………………...…………………………………………………….. 
……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………  Összesen  

 



  

gyakorlati vizsga 0513 15 / 16 2006. október 24. 

Rajz és vizuális kultúra — emelt szint Azonosító 
jel: 

               



  

gyakorlati vizsga 0513 16 / 16 2006. október 24. 

Rajz és vizuális kultúra — emelt szint Azonosító 
jel: 

               

 
 
 
 
 
 

Feladat 
sorszáma 

Maximális 
pontszám 

Elért 
pontszám 

 30 pont  

 30 pont   

 30 pont   

 30 pont   

 ← Nem választott feladat 
sorszáma 

 ← Nem választott feladat 
sorszáma 

ÖSSZESEN 120 pont  
   

     
   

javító tanár  
 
 Dátum: ......................................  
 
 
__________________________________________________________________________  
 
 
 

   
Pontszáma

Programba 
beírt 

pontszám  

 

Művészettörténeti-műelemző 
és rajzi feladatsor (írásbeli 
vizsgarész)      

    
      
      
           

javító tanár  jegyző 
 
 Dátum: ......................................  Dátum: .................................  
 



  

gyakorlati vizsga 0513 1 / 4 2006. október 24. 

Rajz és vizuális kultúra 
emelt szint — képek 

Azonosító 
jel: 

               

2. feladat képmelléklete 

      
A                B 

      
C         D 

 
E 



  

gyakorlati vizsga 0513 2 / 4 2006. október 24. 

Rajz és vizuális kultúra 
emelt szint — képek 

Azonosító 
jel: 

               

4. feladat képmelléklete 

       
A          B 

     
C                D 

       
E               F



  

gyakorlati vizsga 0513 3 / 4 2006. október 24. 

Rajz és vizuális kultúra 
emelt szint — képek 

Azonosító 
jel: 

               

      
G           H 

5. feladat képmelléklete 

 

 



  

gyakorlati vizsga 0513 4 / 4 2006. október 24. 

Rajz és vizuális kultúra 
emelt szint — képek 

Azonosító 
jel: 

               

6. feladat képmelléklete 

     
A             B 

     
C           D 


