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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 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, amely nem egyenértékű 

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

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

• Hosszabb feleletalkotó, esszékérdések esetében a feladatmegoldásban úgynevezett 
kulcskifejezéseket vagy fontos válaszelemeket (szavakat, megfelelő szövegkör-
nyezetben megfogalmazott 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 
vannak szedve. 

• 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 
kulcskifejezés különböző megfogalmazásait (szinonimáit) is felsorolja, amit az 
útmutató a vagy szócskával jelöl. Természetesen a felsoroltak közül bármelyik 
elfogadható helyes válaszként, de a szinonima értékű 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) Helyes válaszként elfogadható 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 értékű kifejezések szerepelnek egyazon 
fontos válaszelem kategóriájában, amelyet az és/vagy kifejezés jelöl. Ezek a 
válaszelemek egyenértékűek és kiváltják egymást, de a felsoroltakra csak 1 pont 
adható. Ez megadja a lehetőséget az adott tartalommal kapcsolatos különböző konkrét 
tartalmi elemek elfogadására és értékelésére. 
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• Hosszabb feleletalkotó, esszékérdések esetében gyakran lehetősége van az 
értékelőnek az útmutatóban nem szereplő, de az értékelő által helyesnek ítélt 
válaszelem elfogadására is 1–4 pont erejéig. 

• Hosszabb feleletalkotó, esszékérdések 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 esetén 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 az értékelőt. Minden 
feladatnál három alapvető értékelési szempont: a feladat értelmezése, a feladat 
végrehajtása és az összbenyomás. A feladat végrehajtása az adott feladatnak 
megfelelő további szempontokra bomlik. 

• Minden értékelési szempont úgynevezett értékelési kritériumokban 
konkretizálódik (  jellel jelölve), amelyek körülírják, jellemzik a munka minőségét 
a megfelelő értékelési szempontra vonatkozólag. Minden kritériumhoz konkrét 
pontérték tartozik. 

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

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

• A pontozást minden feladat esetében a feladatlap megfelelő (szürke színnel 
jelzett), pontozásra kijelölt négyzeteibe végezze! 
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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) 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) feladatrész  
► Ötletek gyűjtése (anyaggyűjtés)  

 Kiváló asszociációs bázissal rendelkezik, gyűjtése (jegyzetei) érdekes, 
átütő és kiválóan segíti a tervezőmunkát, igen szellemes könyvcímet talált ki. 

3 pont 

 Jó asszociációs bázissal rendelkezik, gyűjtése (jegyzetei) megfelelő, segíti 
a tervezőmunkát, de eredeti gondolatokat nem tartalmaz, címadása a célnak 
megfelelő. 

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 tervezőmunkát. 

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, és/vagy de van egy terve, 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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► Tipográfiai tervezés  
 A választott betűtípusok, a szövegkép kiválóan illeszkedik a szöveg 

tartalmához, valamint a képi megoldáshoz, elhelyezése a megtervezendő 
felületen érdekes és megfelel az eladhatóság feltételeinek. 

3 pont 

 Tipográfiai tervei nincsenek teljes összhangban a tartalommal és a képi 
megjelenítéssel, mert nem a legmegfelelőbb betűtípust választott, és/vagy 
nem megfelelő az elhelyezése, mert nem szolgálja kellőképen 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 kellőképen az eladhatóság igényét, és/vagy elképzelései teljesen 
bizonytalanok, vagy csak egy tervet készített. 

1 pont  

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

0 pont 

c) 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 
vázlathoz képest fejlődött. 

3 pont 

 A kiválasztott terv kidolgozása pontos, a megrendelői igénynek 
(eladhatóságnak) alapvetően megfelel, és/vagy jól készítette el a vázlatból 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 vázlatból 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 a vázlatból a végleges változatot. 

0 pont 

b), c) feladatrész  
► Vizuális kommunikáció minősége  

 A tervvázlatok és a végleges terv közlései (képi és szöveges) pontosan 
érthetők, a szándéknak (azaz a termék profiljának hangsúlyozása), 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 
hangsúlyozása), 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 
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► Vizuális kifejezőeszközök használata  
 A tervvázlatok mindegyikén kiválóan használja az adott célnak 

megfelelően a vizuális kifejezőeszközöket (pl. szín, forma, kompozíció), a 
tervek képi megjelenítése kiváló. 

3 pont 

 Alapvetően jól, az adott célnak megfelelően használja a vizuális 
kifejezőeszközöket (pl. szín, forma, kompozíció), 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. szín, forma, kompozíció), 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. szín, 
forma, kompozíció), 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, az adott célt nagyban 

elősegíti; gondos, pontos munkát végzett. 
3 pont 

 A feladatban választott eszköz használata jó, az adott célt megfelelően 
segíti, és/vagy alapvetően pontos munkát végzett, de előfordul 
bizonytalanság az eszközhasználat során. 

2 pont 

 A feladatban választott eszköz használata nem megfelelő, nem segíti 
kellően az adott célt, vagy több helyen bizonytalanság észlelhető az 
eszközhasználat során. 

1 pont 

 A feladatban választott eszköz használata rossz, az adott célt akadályozza, 
és/vagy az adott eszközt teljesen rosszul használta; egyértelműen gondatlan 
munka. 

0 pont 

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

érdekes ötleteket tartalmazó és 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 
a feladatmegoldás. 

2 pont 

 Alapvetően nem megfelelő, átgondolatlan a feladatmegoldás. 1 pont 
 Érdektelen, nagyon gyenge, gondatlan a 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) feladatrész 
Minden helyes válasz 1 pontot ér. 
d) feladatrész 
Ha a felsorolt kulcskifejezésekből 22 szerepel a válaszban, maximális 
pontszám (22 pont) adható. Ha a felsoroltak közül több mint 22 szerepel 
a válaszban, pluszpont akkor sem adható. 

Maximális 
pontszám 

a) D 1 pont 
b) Az épület Itáliában vagy Olaszországban található vagy nem magyar 

épület. 
1 pont 

 Magyarországon található vagy magyar. 1 pont 
c/A Jáki templom vagy Bencés apátsági templom, Ják  1 pont 
c/B Ciszterci templom, Bélapátfalva vagy bélapátfalvai kolostor  1 pont 
c/C Csempeszkopácsi plébániatemplom vagy falusi templom, 

Csempeszkopács 
1 pont 

c/D Pisai dóm 1 pont 
c/E Veleméri templom vagy falusi templom, Velemér 1 pont 
d) • Kevés építészeti emlék maradt fenn, és/vagy ezek között szinte 

kizárólag egyházi épületek vagy templomok, illetve kolostorok 
dominálnak. 

1 pont 

 • A falusi templom alapegysége a szentély és templomhajó 
és/vagy általában félköríves, illetve négyszögletes és/vagy 
sokszögű szentélyzáródással és/vagy hosszanti elrendezésű 
hajó, és/vagy leginkább a XIV. századtól bővülhet toronnyal, 
karzattal, sekrestyével. 

1 pont 

 • A falusi templomok szentélyei általában boltozottak és/vagy 
az egyterű hajókat viszont nem boltozták, és/vagy többnyire a 
hajók déli falán nyílt a bejárat és/vagy fölötte általában 
három keskeny ablakkal. 

1 pont 

 • Nagyobb prépostsági templomok általában több hajóból állnak, 
vagy háromhajósak, az apszis mellékterekkel vagy több 
szentéllyel bővített, és/vagy Westwerk-szerű nyugati résszel 
vagy toronnyal. 

1 pont 

 • „Keletelés” vagy a középkori templomok kelet-nyugati tájolása. 1 pont 
 • Építőanyaguk általában kváder vagy faragott kő, és/vagy falusi 

templomok esetében gyakran tört vagy faragás nélküli kő 
és/vagy kőben szegény területeken tégla. 

1 pont 

 • Gyakran külföldi mesterek irányításával zajlott, és/vagy az 
épülettípusok előképei a Német-római Birodalom, Itália, 
Németország. 

1 pont 

 • A XII. század második felében és/vagy az egyházi építészetre 
hatással vannak a francia eredetű reformrendek kolostorai, 
vagy a premontreiek, ciszterciek hatása, és/vagy a XIII. század 
második felében nem közvetlen francia hatás és/vagy közép-
európai és/vagy bajor, osztrák, cseh, morva közvetítéssel. 

1 pont 

 • A premontreieknek nincs egységes alaprajzi rendszerük 
és/vagy de jellemző a sokszögzáródású szentély, és/vagy a 
kor jelentősebb premontrei monostortemploma: Zsámbék. 

1 pont 
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 • A ciszterci kolostorok tagolása és díszítése francia kora 
gótikus hatásokat mutat. 

1 pont 

 • Bélapátfalva XIII. században alapított ciszterci kolostor. 1 pont 
 • A Bélapátfalván épült templom a rendi hagyományokat követi, 

és/vagy háromhajós, torony nélküli, négyszögletes záródású 
főszentéllyel, kereszthajóból nyíló mellékszentélyekkel. 

1 pont 

 • A XIII. században a francia korai gótika és/vagy a klasszikus 
gótikus stílus jelentkezésével párhuzamosan él a késő 
romanika, és/vagy az érett gótika hatása inkább a királyi 
udvar, főpapság reprezentációjához, néhány 
szerzetesrendhez illetve városi plébániatemplomokhoz 
köthető. 

1 pont 

 • A két irányzat gyakran nem választható el, és/vagy egymásra 
hatásuk érvényesül, és/vagy gótikus vagy gótikus jellegű 
boltozatok terjedése, de a román stílus továbbélése. 

1 pont 

 • A késői romanikával való teljes szakítás, és/vagy a gótikus 
boltozat, tám- és nyílásrendszer általános elterjedése vagy a 
falusi templomépítkezésben történő megjelenése csak a XIV. 
századra tehető. 

1 pont 

 • Jellegzetes elem a két torony közötti nyugati karzat, és/vagy 
kisebb falusi templomokra is jellemző, és/vagy szerepe 
lehetett a kegyúri család elkülönítésében, illetve a 
liturgiában egy sajátos hely kijelölésével. 

1 pont 

 • A bencés kolostortípus tipikus példája a háromhajós, egy 
vonalba eső háromapszisos, nyugati toronypárral és/vagy a 
toronyaljak mellékhajók felé történő megnyitásával képzett 
tér. 

1 pont 

 • A bencés monostortemplom jellemző példája a Jáki templom. 1 pont 
 • A Jáki templom térszervezése: négyszöggel bővített, 

apszisban végződő főszentély két mellékapszissal, nyugati 
toronypárral, és/vagy a toronypár között elhelyezett 
apostolszobrok; a kapuzat ornamentikája a korszak 
leggazdagabb homlokzati díszű emléke. 

1 pont 

 • A Jáki templom jelentős hatással volt a XIII. században Kelet 
-Ausztria és Nyugat-Magyarország építészetére, és/vagy a 
jáki műhely hatását mutatja Csempeszkopács kis falusi 
templomának gazdagon faragott kapuja. 

1 pont 

 • További jelentősebb bencés apátsági templomok a korból: 
Pannonhalma és/vagy Lébény. 

1 pont 

 • A XIII. századi falusi templomok tipikus példája a 
csempeszkopácsi plébániatemplom és/vagy a harmonikus 
arányú téglatemplom. 

1 pont 

 • A XIII. század első negyedében új koldulórendek vagy 
domonkos, illetve ferences kolostorok alapulnak és/vagy 
elsősorban az uralkodói, illetve püspöki székhelyeken. 

1 pont 

 • A domonkos és ferences kolostorok a rendi előírásoknak 
megfelelően egyszerű kialakításúak. 

1 pont 

 • A domonkos templomok általában egyhajós, boltozatlan 
épületek, egyenes záródású, boltozott, nyújtott szentéllyel. 

1 pont 
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 • A ferencesek egy- illetve háromhajós elrendezésűek, 
sokszögzáródású, boltozott szentéllyel, rendszerint a szentély 
mellett egyetlen álló toronnyal. 

1 pont 

 • A koldulórendi templomok hosszházának és szentélyének 
találkozásánál szentélyrekesztő fal vagy szentélyrekesztő 
épült, és/vagy főhomlokzatuk általában a gótikus 
katedrálisok kereszthajóinak leegyszerűsödött homlokzati 
rendszerét mutatta, vagy torony nélküli, az oromzatos falat a 
középtengelyben vagy két oldalt nagyméretű ablak törte át, 
alatta kapuval. 

1 pont 

 • Csak a XIV. századra alakul ki vagy terjed el a gótika a 
falusi templomépítészetben, és/vagy nagyobb kőrácsos 
ablakok, csúcsíves bejárat a torony-hajó-szentély tengelyét 
hangsúlyozva a nyugati homlokzatra kerül, egész falfelületet 
díszítő falfestmények. 

1 pont 

 • A koldulórendek puritanizmusát követve a XIV. század elején 
jellemző lesz a kevés, illetve egyszerű vagy szerény és/vagy 
főleg növényi ornamentális díszítés és/vagy ellentétben a 
XIII. századi dúsan faragott díszítményeivel. 

1 pont 

 • A kor városi plébániatemplomai: budai Nagyboldogasszony-
templom és/vagy késő román stílusban kezdték építeni, de a 
kapuzat, homlokzat klasszikus gótikus jegyeket visel, és/vagy 
XIX. században erőteljes rekonstrukción esett át a templom, 
és/vagy soproni Szent Mihály-plébániatemplom. 

1 pont 

 • A XIV. század első felében alakult meg az egyetlen magyar 
alapítású szerzetesrend, és/vagy a pálos rend megalakulása. 

1 pont 

 • A pálosokra jellemző templomtípus a koldulórendek hatását 
mutatja, és/vagy hosszú, sokszögzáródású szentélyhez 
csatlakozó szélesebb hajó, többnyire az északi oldalhoz 
csatlakozó négyzetes kolostorral. 

1 pont 

 • A XIV. század második felében új jelenség a városi 
plébániatemplomok terének csarnoktérré alakítása. 

1 pont 

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

22 pont 
Összesen: 1 + (2 x 1) +(5 x 1)+(22 x 1)  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) feladatrész  
 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) feladatrész  
► Ötletek gyűjtése (anyaggyűjtés)  

 Kiváló asszociációs bázissal rendelkezik, széles körű, jó lehetőségeket 
kínáló gyűjtést végzett, a funkcióváltásra tett javaslatok igen érdekesek, 
kreatívak. 

3 pont 

 Jó asszociációs bázissal rendelkezik, gyűjtése széles körű és megfelelő, 
a funkcióváltásra tett javaslatok nem elég eredetiek. 

2 pont 

 Asszociációs bázisa gyenge, gyűjtése szegényes, az új funkcióra tett 
javaslatai igen közhelyesek, és/vagy ötletei nem érthetőek vagy kevéssé 
felhasználhatók. 

1 pont 

 Asszociációs bázisa igen gyenge, nincsenek ötletei vagy ötletei nem 
felelnek meg az adott célnak, és/vagy nem készítette el a gyűjtését. 

0 pont 

b) feladatrész  
► Ötlet kiválasztása  

 Gyűjtéséből a legjobb, a legalkalmasabb ötletet választotta ki, a vázlatok 
alapján érzékelhető, hogy az ötlet kidolgozását kiválóan meg tudja oldani. 

3 pont 

 Gyűjtéséből jó ötletet választott ki, a vázlatok alapján érzékelhető, hogy 
az ötlet kidolgozását képességeihez mérten jól meg tudja oldani. 

2 pont 

 Gyűjtéséből nem a legjobb ötletet választotta ki, és/vagy a vázlatok 
alapján érzékelhető, hogy az ötlet kidolgozását képességeihez mérten igen 
nehezen tudja megoldani. 

1 pont 

 Gyűjtéséből teljesen rossz ötletet választott ki, és/vagy a vázlatok 
alapján érzékelhető, hogy az ötlet kidolgozását nem tudja megoldani. 

0 pont 

► Tanulmányrajz kompozíciója  
 A kiválasztott tárgy ábrázolása nagyon jó, a megválasztott nézőpont és 

kompozíció kiváló, azaz a valós tárgyról a lehető legtöbbet mutatott meg. 
3 pont 

 A kiválasztott tárgy ábrázolása megfelelő, a megválasztott nézőpont és 
kompozíció jó, azaz a valós tárgyról reális képet mutat. 

2 pont 
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 A kiválasztott tárgy ábrázolása nem megfelelő, a megválasztott nézőpont 
és/vagy kompozíció nem szolgálja eléggé a valós tárgy bemutatását. 

1 pont 

 A kiválasztott tárgy ábrázolása rossz, a megválasztott nézőpont és/vagy 
kompozíció teljesen hibás, egyáltalán nem szolgálja a valós tárgy bemutatását, 
vagy nem készítette el a tanulmányrajzot. 

0 pont 

► Arányok, anyagszerűség  
 Kiválóan adja vissza a kiválasztott tárgy arányait, formakarakterét és 

anyagi minőségét, a tökéletes fény-árnyék viszonyok érzékeltetésének 
segítségével a valós tárgyról nagyon hiteles képet kaptunk. 

3 pont 

 A kiválasztott tárgy arányai, formakaraktere és anyagi minősége 
megfelelően került ábrázolásra, a fény-árnyék viszonyok érzékeltetése jó, a 
valós tárgyról megközelítőleg hiteles képet kaptunk. 

2 pont 

 A kiválasztott tárgy arányai, formakaraktere és anyagi minősége nem 
megfelelően került ábrázolásra, a fény-árnyék viszonyok érzékeltetése nem elég 
pontos vagy nem elég érzékletes, ezért a valós tárgyról nem kaptunk hiteles 
képet. 

1 pont 

 A kiválasztott tárgy arányai, formakaraktere és anyagi minőségének 
ábrázolása teljesen rossz, ezért a valós tárgyról nem kaptunk képet, a rajz 
értelmezhetetlen. 

0 pont 

c) feladatrész  
► Ötlet (vázlat) kidolgozása  

 A vázlathoz képest kiválóan eljutott az ötlet megvalósításig, képi 
megjelenítése kiváló. 

3 pont 

 A vázlathoz képest jól eljutott a megvalósításig, képi megjelenítése 
megfelelő. 

2 pont 

 A vázlathoz képest csak csekély mértékű kidolgozottság figyelhető meg, 
és/vagy azok képi megjelenítése nem megfelelő. 

1 pont 

 Nem képes eljutni a kiválasztott ötlet megvalósításáig, mert teljesen 
rossz úton indult el, és/vagy a vázlatok véglegesítése nem történt meg. 

0 pont 

► Vizuális kommunikáció  
 A munka kommunikációs ereje nagyon jó, kiválóan megfelel az adott 

kommunikációs szándéknak, érthetően bemutatja az új funkcióra tervezett 
tárgyat. 

3 pont 

 A munka kommunikációs ereje jó, megfelel az adott kommunikációs 
szándéknak, jól, értelemzavaró momentumok nélkül bemutatja az elképzelt 
tárgyat. 

2 pont 

 A munka nem tölti be kommunikációs feladatát, bár vannak 
értelmezhető elemei, azaz nem értelmezhető igazán az új funkcióban az 
elképzelt tárgy. 

1 pont 

 A munka nem tölti be kommunikációs feladatát, nincsenek értelmezhető 
elemei, azaz egyáltalán nem értelmezhető az új funkcióban az elképzelt 
tárgy. 

0 pont 

b), c) feladatrész  
► Technika használata  

 Eszközhasználata kiváló, azaz minden részfeladat esetében a céljának 
megfelelően igen jól választotta meg az eszközt, az adott eszközt 
megfelelően használta, gondos, pontos munkát végzett. 

3 pont 

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

2 pont 
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 A 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) feladatrész  

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

5 pont 

 Alapvetően igen jó, alapvetően átgondolt, gondos feladatmegoldás. 4 pont 
 Jó munka, de bizonyos részeiben érzékelhető bizonytalanság. 3 pont 
 A megoldás több ponton is bizonytalan, nem végzett elég gondos 

munkát. 
2 pont 

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

Összesen: 4 + (1 x 3) + (3 x 3) + (2 x 3) + (1 x 3) + 5 30 pont 
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4. feladat 
a) feladatrész 
Minden megfelelő párban elhelyezett kép 1 pontot ér. (A képpárok 
sorrendje nem lényeges.) 
b), c) feladatrész 
Minden helyes válasz 1 pontot ér. 
d) feladatrész 
Ha a felsorolt kulcskifejezésekből 18 szerepel a válaszban, maximális 
pontszám (18 pont) adható. Ha a felsoroltak közül több mint 18 
szerepel a válaszban, pluszpont akkor sem adható. 

Maximális 
pontszám 

a/1. Ha a B a G-vel áll párban. 1 pont 
a/2. Ha a D a H-val áll párban. 1 pont 
a/3. Ha az A az E-vel áll párban. 1 pont 
a/4. Ha a C az F-fel áll párban. 1 pont 
b/1. Portré 1 pont 
b/2. Tájkép 1 pont 
b/3. Csendélet 1 pont 
b/4. Életkép 1 pont 
c/1. A reneszánsztól és/vagy a XVI. század elejétől 1 pont 
c/2. A barokktól és/vagy a XVII. századtól 1 pont 
c/3. A barokktól és/vagy a XVII. századtól 1 pont 
c/4. A reneszánsztól és/vagy a XVI. század elejétől 1 pont 
d) • A XIX. század közepén a fotó műfajainak kialakulását 

befolyásolta a hagyomány, illetve a művészetszemlélet, 
és/vagy amelyet a képzőművészet közvetített és/vagy a 
társadalmi elvárások által közvetített kultúraszemlélet. 

1 pont 

 • A műfaj meghatározása elsősorban a képen látható téma 
alapján történik, és/vagy az ábrázolás és/vagy a kifejezési 
szándékra jellemző jegyek nem befolyásolják a műfaji 
besorolást. 

1 pont 

 • A fotó esetében a műfaj meghatározását befolyásolhatja 
annak alkalmazási területe is vagy például tudományos 
és/vagy néprajzi és/vagy hadi…stb. 

1 pont 

 • A tárgy vagy téma fontosságának hierarchiája volt, és/vagy 
amelyet a kultúra és/vagy a művészet értékrendjét 
befolyásoló társadalmi osztály nagyban befolyásolt. 

1 pont 

 • A valóságszemlélet a különböző tárgyakat vagy témákat 
különböző mértékben befolyásolja, és/vagy különböző 
fontossággal ruházza fel. 

1 pont 

 • Az uralkodó tárgy vagy témaválasztás sosem önkényes vagy 
esetleges, és/vagy hanem mindig az adott korszak 
művészetszemléletére és/vagy értékhierarchiájára jellemző. 

1 pont 

 • Ezért a műfajok tartalma és/vagy azok összessége változik a 
különböző korszakokban, vagy a műfajok határai 
tágulhatnak, illetve szűkülhetnek. 

1 pont 

 • Vannak műfajok, amelyek hosszú időn keresztül 
megtartották jellemző jegyeiket, és/vagy az alkalmazott új 
médiumok hatása sem befolyásolta lényegi jegyeiket vagy 

1 pont 
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például a festészettől örökölt csendélet műfaja megtartotta 
alapvető jegyeit. 

 • A fotóművészet történetében a műfaji sajátosságok változása 
a különböző műfajoknál különböző időpontokban 
következett be, és/vagy a fotó műfajaiban a legtöbb változás 
az első világháborút követően észlelhető. 

1 pont 

 • A fotóművészet történetében a különböző műfajok nem 
töltöttek be azonos szerepet vagy bizonyos műfajok 
kiemelkedő jelentőségűek, amelyeknek nagyobb befolyása 
volt a fotóművészet fejlődéstörténetére. 

1 pont 

 • A XIX. században meghatározó műfajok: a portré, tájkép, 
életkép, riportkép, és/vagy amelyeket a riportkép kivételével 
a képzőművészet műfajaiból örökölt a fotóművészet. 

1 pont 

 • A portré valakinek vagy valakiknek egyéni vonásokkal vagy 
ismertetőjegyekkel történő ábrázolása, és/vagy a kifejezési 
szándéktól vagy művészi korszakoktól függően nem csak 
külső jegyeket, hanem belső tulajdonságokat is megjeleníthet.  

1 pont 

 • A portré lehet idealizált, például az örökkévalóságot 
szolgáló eszményített tulajdonságok hangsúlyozásával 
és/vagy realista, alapvetően a külső arcvonások pontos 
megjelenítése céljából, és/vagy a látható valóság mögötti 
vagy arcvonások megörökítésén túli mögöttes tartalom 
kifejezésének az eszköze, vagy a belső karaktervonások, 
illetve az adott pillanatra jellemző hangulat vagy 
lelkiállapot visszaadására szolgáló eszköz. 

1 pont 

 • A XIX. század technikai fejlődése életre hívta a 
fényképezést, továbbá azt a megerősödött polgári réteget, 
amely a portréfotózás fő megrendelője, és/vagy a polgárság 
ízlésvilága és értékrendje a portréfotózás kifejezőeszközével 
tud azonosulni, és/vagy háttérbe szorítja a műfaj 
képzőművészeti megjelenését. 

1 pont 

 • A portréfényképezésnek két iránya alakul ki, és/vagy 
egyrészt a megrendelők hétköznapi igényeinek 
kiszolgálására, másrészt a művészi portréfotó. 

1 pont 

 • A tájkép a természet vagy az embert körülvevő környezet egy 
darabjának ábrázolási szándékával jön létre, és/vagy 
gyakran kifejezve a természet és a benne élő ember 
viszonyát, és/vagy a környezet ábrázolása összefügg az 
adott művészi korszak térfelfogásával vagy 
térábrázolásával. 

1 pont 

 • A látvány élethű visszaadásán kívül a művészi korszakok 
függvényében a tájkép témája is lehet a művész érzelmeinek 
és/vagy gondolatainak a közvetítője. 

1 pont 

 • A tájkép műfajában a fotóművészet szemléletmódját 
kezdetben meghatározóan befolyásolta a képzőművészettől 
kölcsönzött kifejezési szándék, vagy a tájkép műfajában 
nagyon szoros a képzőművészet és a fotó kapcsolata és/vagy 
látásmódja, valóságszemlélete, térszemlélete azonos. 

1 pont 
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 • Később sajátos technikai lehetőségeket biztosít a fotó 
médiuma vagy a kifejezés sajátos eszköze lesz a 
fényviszonyokkal történő bánásmód és/vagy a műfajon belül 
új témát biztosít az ember által épített környezet vagy a 
városi környezet és/vagy ez lehetőséget biztosít a műfaj 
társadalomkritikai éllel történő kibővítésére. 

1 pont 

 • A csendélet, természeti, illetve mesterséges tárgyak 
csoportját ábrázolja és/vagy gyakran a gazdagság vagy 
pompa bemutatását szolgálja és/vagy de a mulandóság 
allegóriája is lehet, és/vagy a csendéletet alkotó tárgyak 
egyéni jelentéssel is bírhatnak. 

1 pont 

 • A mozdulatlan tárgycsoport ábrázolása igen alkalmas a 
nyugalom, a „csendesség”, a megbékélés kifejezésére. 

1 pont 

 • A XIX. században a fényképezésben a csendélet műfaja 
szintén nagyon szoros összefüggésben van vagy a 
legszorosabb kapcsolatban van a képzőművészeti műfajjal 
és/vagy jelentősége csakúgy, mint a képzőművészetben nem 
annyira domináns, és/vagy később a művészi fotográfia 
területén jelentősége növekszik. 

1 pont 

 • Az ábrázolt tárgyak vagy tárgycsoportok köre azonos vagy 
hasonló, vagy gyakran ábrázolt tárgyak: virág, gyümölcs, 
étel- és italféleségek és az ezeket tároló különböző edények, 
eszközök, és/vagy az alkotó fantázia gyakran nem a kép 
megörökítésében, hanem a kompozíció elemeinek 
elrendezésében érhető tetten. 

1 pont 

 • Az életkép vagy zsánerkép a hétköznapi életből vett 
jeleneteket ábrázol, és/vagy tematikai szempontból igen sok 
fajtája létezik. 

1 pont 

 • A bemutatott jelenettől függően az életkép hangulata lehet 
nyugodt vagy enteriőr jellegű vagy idillikus és/vagy 
moralizáló, allegorikus tartalmú és/vagy realista. 

1 pont 

 • A szociális vagy társadalomkritikai élű bíró életképek a XX. 
században gyakran a fotótechnikával teljesedtek ki. 

1 pont 

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

18 pont 
Összesen: (4 x 1) + (4 x 1) + (4 x 1) + (18 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) feladatrész  
 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) feladatrész  
► Anyaggyűjtés  

 A felsorolt irányzatok formai jegyeit kifogástalanul, a teljesség 
igényével és hibátlanul gyűjtötte össze. 

3 pont 

 A felsorolt irányzatok többségének formai jegyeit helyesen gyűjtötte 
össze, de nem annyira meghatározó, nem annyira tipikus jegyeket is 
gyűjtött. 

2 pont 

 Többnyire lényegtelen vagy pontatlanul megfogalmazott jegyeket 
gyűjtött össze, de vannak helyes észrevételei. 

1 pont 

 A stílusirányzatok formai jegyeit nem tudta összegyűjteni, vagy teljesen 
helytelen jegyeket gyűjtött össze 

0 pont 

b) feladatrész  
► Stílus megjelenítése – 1. pointilista  

 A feldolgozás tökéletesen megfelel a pointilista stílusjegyek 
követelményeinek, a stílusjegyek megragadása nagyon pontos és kiválóan 
azonosítható, ugyanakkor pontosan megtartotta az eredeti kép 
kompozícióját és arányait. 

3 pont 

 A feldolgozás alapvetően megfelel a pointilista stílusjegyek 
követelményeinek, a stílusjegyek megragadása viszonylag pontos és 
azonosítható, és/vagy az eredeti kép kompozícióját és arányait nem tartotta 
be pontosan. 

2 pont 

 A feldolgozás nem felel meg a pointilista stílusjegyek 
követelményeinek, a stílusjegyek megragadása pontatlan és csak nehezen 
azonosítható, és/vagy az eredeti kép kompozícióját és arányait nem tartotta 
be. 

1 pont 

 A feldolgozás teljesen helytelen, azaz egyáltalán nem felel meg a 
pointilista stílusjegyek követelményeinek, a stílusjegyek megragadása 
teljesen pontatlan és azonosíthatatlan, és/vagy az eredeti kép kompozícióját 
és arányait egyáltalán nem tartotta be, az felismerhetetlen. 

0 pont 
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► Stílus megjelenítése – 2. expresszionista  
 A feldolgozás tökéletesen megfelel az expresszionista stílusjegyek 

követelményeinek, a stílusjegyek megragadása nagyon pontos és kiválóan 
azonosítható, ugyanakkor pontosan megtartotta az eredeti kép 
kompozícióját és arányait. 

3 pont 

 A feldolgozás alapvetően megfelel az expresszionista stílusjegyek 
követelményeinek, a stílusjegyek megragadása viszonylag pontos és 
azonosítható, és/vagy az eredeti kép kompozícióját és arányait nem tartotta 
be pontosan. 

2 pont 

 A feldolgozás nem felel meg az expresszionista stílusjegyek 
követelményeinek, a stílusjegyek megragadása pontatlan és csak nehezen 
azonosítható, és/vagy az eredeti kép kompozícióját és arányait nem tartotta 
be. 

1 pont 

 A feldolgozás teljesen helytelen, azaz egyáltalán nem felel meg az 
expresszionista stílusjegyek követelményeinek, a stílusjegyek megragadása 
teljesen pontatlan és azonosíthatatlan, és/vagy az eredeti kép kompozícióját 
és arányait egyáltalán nem tartotta be, az felismerhetetlen. 

0 pont 

► Stílus megjelenítése – 3. kubista  
 A feldolgozás tökéletesen megfelel a kubista stílusjegyek 

követelményeinek, a stílusjegyek megragadása nagyon pontos és kiválóan 
azonosítható, ugyanakkor pontosan megtartotta az eredeti kép 
kompozícióját és arányait. 

3 pont 

 A feldolgozás alapvetően megfelel a kubista stílusjegyek követelményeinek, 
a stílusjegyek megragadása viszonylag pontos és azonosítható, és/vagy az 
eredeti kép kompozícióját és arányait nem tartotta be pontosan. 

2 pont 

 A feldolgozás nem felel meg a kubista stílusjegyek követelményeinek, a 
stílusjegyek megragadása pontatlan és csak nehezen azonosítható, és/vagy 
az eredeti kép kompozícióját és arányait nem tartotta be. 

1 pont 

 A feldolgozás teljesen helytelen, azaz egyáltalán nem felel meg a 
kubista stílusjegyek követelményeinek, a stílusjegyek megragadása teljesen 
pontatlan és azonosíthatatlan, és/vagy az eredeti kép kompozícióját és 
arányait egyáltalán nem tartotta be, az felismerhetetlen. 

0 pont 

► Technika használata – 1. pointilista  
 Kiválóan választotta ki a pointilista jegyek megjelenítésére alkalmas 

technikát, a választott eszközt annak megfelelően használta, gondos, pontos 
munkát végzett. 

3 pont 

 Megfelelően választotta ki a pointilista jegyek megjelenítésére alkalmas 
technikát, a választott eszköz használata jó, de nem elég gondos a munka. 

2 pont 

 Megfelelően választotta ki a pointilista jegyek megjelenítésére alkalmas 
technikát, de a választott eszköz használata igen bizonytalan. 

1 pont 

 Teljesen rosszul választotta ki a pointilista jegyek megjelenítésére 
alkalmas technikát, és/vagy az eszközhasználat teljesen rossz, gondatlan 
munkát végzett. 

0 pont 

► Technika használata – 2. expresszionista  
 Kiválóan választotta ki az expresszionista jegyek megjelenítésére 

alkalmas technikát, a választott eszközt annak megfelelően használta, 
gondos, pontos munkát végzett. 

3 pont 

 Megfelelően választotta ki az expresszionista jegyek megjelenítésére 
alkalmas technikát, a választott eszköz használata jó, de nem elég gondos a 
munka. 

2 pont 
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 Megfelelően választotta ki az expresszionista jegyek megjelenítésére 
alkalmas technikát, de a választott eszköz használata igen bizonytalan. 

1 pont 

 Teljesen rosszul választotta ki az expresszionista jegyek megjelenítésére 
alkalmas technikát, és/vagy eszközhasználat teljesen rossz, gondatlan 
munkát végzett. 

0 pont 

► Technika használata – 3. kubista  
 Kiválóan választotta ki a kubista jegyek megjelenítésére alkalmas 

technikát, a választott eszközt annak megfelelően használta, gondos, pontos 
munkát végzett. 

3 pont 

 Megfelelően választotta ki a kubista jegyek megjelenítésére alkalmas 
technikát, a választott eszköz használata jó, de nem elég gondos a munka. 

2 pont 

 Megfelelően választotta ki a kubista jegyek megjelenítésére alkalmas 
technikát, de a választott eszköz használata igen bizonytalan. 

1 pont 

 Teljesen rosszul választotta ki a kubista jegyek megjelenítésére alkalmas 
technikát, és/vagy az eszközhasználat teljesen rossz, gondatlan munkát 
végzett. 

0 pont 

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

érdekes, átgondolt, gondos feladatmegoldás. 
5 pont 

 Alapvetően igen jó, alapvetően átgondolt, gondos feladatmegoldás. 4 pont 
 Jó munka, de bizonyos részeiben bizonytalanság érzékelhető. 3 pont 
 Jó munka, de bizonyos részeiben bizonytalanság érzékelhető, és/vagy az 

ismeretek megfogalmazása és gyakorlati megvalósítása nem eléggé 
következetes. 

2 pont 

 A megoldás több ponton is bizonytalan és/vagy nem megfelelő, 
pontatlan az ismeretek megfogalmazása, és a gyakorlati megvalósítása nem 
következetes vagy teljesen rossz. 

1 pont 

 Érdektelen, nagyon gyenge, gondatlan feladatmegoldás. 0 pont 
Összesen: 4 + (1 x 3) + (3 x 3) + (3 x 3) + 5 30 pont 
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6. feladat 
a) feladatrész 
Minden helyes válasz 1 pontot ér. 
b) feladatrész 
Ha a felsorolt kulcskifejezésekből legalább 16 szerepel a válaszban, 
maximális pontszám (16 pont) adható. Ha a felsoroltak közül több mint 
16 szerepel a válaszban, pluszpont akkor sem adható. 
c) feladatrész 
Ha a felsorolt kulcskifejezésekből legalább 3 szerepel a válaszban, 
maximális pontszám (3 pont) adható. Ha a felsoroltak közül több mint 3 
szerepel a válaszban, pluszpont akkor sem adható. 
d) feladatrész 
Ha a felsorolt kulcskifejezésekből legalább 7 szerepel a válaszban, 
maximális pontszám (7 pont) adható. Ha a felsoroltak közül több mint 7 
szerepel a válaszban, pluszpont akkor sem adható. 

Maximális 
pontszám 

a/A XIII. század 1 pont 
a/B XI. század 1 pont 
a/C XX. század 1 pont 
a/D XX. század 1 pont 
b)   

• A kép egy szent életét vagy történetet mesél el, vagy célja 
egyértelműen az eseményábrázolás. 

1 pont 

• A kép írott szöveg vagy egy narratív szerepben álló szöveg, 
vagy egyházi irodalom alapján készült, és/vagy annak 
pontos visszaadására törekszik. 

1 pont 

• A kép a szöveg elbeszélő jellege vagy időben történést leíró 
jellege által pontosan meghatározott, vagy a szöveg által 
szabályozott vizuális adottságokkal rendelkezik. 

1 pont 

• A kép azonban megváltoztatva a szöveg logikáját, új 
értelmi egységet teremt. 

1 pont 

• A vizuális megjelenítés szempontjából az idő sűrítése 
történik, vagy egy képen belül hosszabb időintervallumot 
vagy több idősíkot ölel fel, vagy egy képben jelenik meg az 
alvó ember és annak álma. 

1 pont 

• Kompozíciós szempontból az idősíkok elválnak egymástól, 
vagy a kép jobb és bal félre vagy vertikálisan két félre 
bontható, és/vagy a kompozíció egyben az időbeli 
különbségek megjelenítését szolgálja. 

1 pont 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 (

A
 k

ép
) 

• A képen egyidejűleg létező testi és szellemi jelenlét 
mutatkozik meg. 

1 pont 

• Történet vagy történelmi eseménysor jelenik meg a képen, 
vagy a képsorozatnak elbeszélő jellege vagy narratív 
funkciója van. 

1 pont 

• A szövegben elmesélhető történelmi eseménysorozat és 
annak vizuális megjelenése érzékelhetően párhuzamosan 
van jelen, vagy a szöveges elbeszélő jelleg legegyszerűbb 
vizuális megjelenítését láthatjuk egy képsorozatban. 

1 pont 

  
  

 (
B

 k
ép

) 

• A teljes képsorozat egy kompozícióba foglalva jelenik meg. 1 pont 
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• A képek egymásutánja térben és időben eltérő eseményeket 
jelenít meg, és/vagy megjelenése vagy szerkesztési elve 
hasonló a képregényhez.  

1 pont 

• A kép és a szöveg együttes megjelenése erősíti az elbeszélő 
jelleget, vagy az események térbeli és időbeli azonosítását 
segíti. 

1 pont 

• Az idő megjelenítésének nagyon közérthető vizuális 
rögzítése. 

1 pont 

 

• Olyan egyértelmű az elbeszélő szándék, hogy a szereplők 
ábrázolása vagy a figurák valósághű megjelenítése nem 
fontos. 

1 pont 

• A valóság egy pillanatának rögzítése vagy kimerevítése. 1 pont 
• A szabad szemmel nem látható időtöredék megragadása. 1 pont 
• Egy képben van jelen az adott pillanat és az idő múlásának 

jelzése is, vagy a rögzített pillanat torzult képe az idő 
múlására utal. 

1 pont 

• A mozgás ábrázolása egy pillanatba tömörítve vagy a 
mozgás mint időbeni folyamat egy képbe rögzítve jelenik 
meg. 

1 pont 

• Az adott technikai eszköz vagy a fotó technikai 
lehetőségeinek köszönhetően lehetséges egy időben előre 
haladó folyamatnak a pillanatra redukált rögzítése. 

1 pont 

• Ábrázolási szándék nincs, vagy a látvány valósághű 
rögzítése nem cél, csak a múló idő vagy mozgás 
kifejezéseként értelmezhető a kép. 

1 pont 

   
   

   
   

   
   

   
  (

C
 k

ép
) 

• A téma vagy a versenyautó megjelenítése összhangban van 
a megjeleníteni kívánt mögöttes tartalommal vagy a 
mozgás a sebesség bemutatásával. 

1 pont 

• Hiperrealista alkotás, és/vagy közvetlenül fénykép vagy 
fotó alapján készült festmény. 

1 pont 

• Egyetlen pillanat rögzített képe és/vagy egyetlen pillanat 
hangulatának a visszaadása. 

1 pont 

• A néző számára egyszerre van jelen egyrészt az adott 
pillanat vizuálisan felfogható nagyon pontos képe vagy a 
valóság ábrázolásának igénye, másrészt a fotószerű látás 
objektivitásának megkérdőjelezését célzó provokatív 
kifejező szándék. 

1 pont 

• A technikai eszköz vagy fotó közvetítő szerepének 
segítségével oldja meg az időpillanat rögzítését. 

1 pont 

• Kifejezési szándék a valóság pillanatának valóságosnak 
tűnő rögzítése, vagy a közvetítőeszközön keresztül rögzített 
kép illúzió, és/vagy a valóság képzetét kelt. 

1 pont 

   
   

   
   

   
   

   
   

 (
D

 k
ép

) 

• A képnek nem szándéka más idősíkok megjelenítése és/vagy 
az idő múlásának jelzés értékű és/vagy kifejező szándékú 
bemutatása. 

1 pont 

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

 maximum 
16 pont 
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c) Kinetikus művészet 1 pont 
 Akciófestészet 1 pont 
 Happening 1 pont 
 Performance vagy előadás-művészet 1 pont 
 Fluxus 1 pont 
 Event 1 pont 
 Process art vagy folyamatművészet 1 pont 
 maximum 

3 pont 
d) • A XX. század első negyedétől vagy a tízes évektől jelen lévő 

művészeti kifejezésmód, és/vagy komplex formában 
azonban csak az ötvenes években jelenik meg. 

1 pont 

 • A tárgyiasult műalkotásokkal szemben a cselekvésre vagy 
egy időben zajló akcióra teszi a hangsúlyt. 

1 pont 

 • Az idő kifejezése nem jelzésszerű, és/vagy nem közvetítő 
eszközök segítségével történik, és/vagy maga a kifejezés 
formája képviseli az időbeliséget vagy a mű maga a 
„történés”. 

1 pont 

 • Az eseményben vagy akcióban személyesen közreműködik a 
művész. 

1 pont 

 • Előzménye: a dadaizmus, az akciófestészet. 1 pont 
 • Meghatározó irányítóelve: expanzió, aktivitás. 1 pont 
 • Nyitott és/vagy intermediális művészeti tevékenységforma. 1 pont 
 • Változata: happening, performance, fluxus. 1 pont 
 • A happening lényege spontán és megtervezett események 

vagy véletlen gesztusok egy folyamatba szervezése és 
bemutatása, és/vagy amelyben a művész és közönsége 
egyaránt részt vesz. 

1 pont 

 • A művész és annak közönsége vagy a művészet és a 
művészeten kívüli szféra radikális összekapcsolása a cél. 

1 pont 

 • A fluxus a happeninggel rokon jelenségcsoport, és/vagy 
színházi jellege erősebb, és/vagy kísérleti színházhoz 
közelítő kifejezésforma és/vagy egyesíti az irodalmi, 
színházi és képzőművészeti megnyilvánulásokat. 

1 pont 

 • Mindkét akcióformának fontos célja a művészet és a 
hétköznapi élet provokatív összekapcsolása és/vagy akár 
szociális érzékenységet és/vagy lelki folyamatokat érintő 
problémák megidézése. 

1 pont 

 • A happeninget az különbözteti meg a performance-tól, 
hogy a performance műfajában a közönség nem játszik 
aktív szerepet, illetve kisebb a véletlen szerepe az 
előadásban. 

1 pont 

 • A performance esetében fontos az egymást követő 
események pontos megtervezése. 

1 pont 

 maximum 
7pont 

Összesen: (4 x 1) + (16 x 1) + (3 x 1) + (7 x 1) 30 pont 
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