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Útmutató a vizsgázók teljesítményének értékeléséhez 
 
 

 
• A javítási-értékelési útmutatóban feltüntetett szempontokra kizárólag a megadott pont-

számok adhatók.  

 
• A megadott pontszámok további bontása csak ott lehetséges, ahol erre külön utalás van. 

Az így kialakított pontszámok csak egész pontok lehetnek. 

 
• Az esszé javításakor úgynevezett kulcskifejezéseket, illetve fontos válaszelemeket kell 

keresni a dolgozatban. 

 
• Helyes válaszelemként kell értékelni minden olyan kifejezést, amely a javítási-

értékelési útmutatóban szereplő információk szinonimája, vagy ahhoz hasonló értékű, 
helytálló leírást ad. 

 
• Amennyiben a vizsgázó dolgozatában a javítási-értékelési útmutatóban nem szereplő, 

más helyes példát/példákat hoz (műemlék, alkotó vagy mű), azt/azokat a javításkor el 
kell fogadni. 

 
• A dolgozatban szereplő olvashatatlan nevek hibásnak minősülnek, a pontozásnál nem 

vehetők figyelembe. A külföldi nevek leírásában vétett esetleges hiba figyelmen kívül 
hagyható, amennyiben az még a beazonosítást egyértelműen lehetővé teszi.  
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I. 
 
Művészettörténet         (70 pont) 
A feladatok egy-egy művészettörténeti korszak megadott szempont szerinti megközelítéseit 
vagy összehasonlító elemzését tartalmazzák.  
 
Válasszon ki az alábbi művészettörténeti témakörökből (A, B, C) egyet, és maximum 4 
oldal terjedelemben foglalja össze a téma legfontosabb tudnivalóit! 
 

A) A kor történeti és társadalmi környezetébe ágyazva, mutassa be a bizánci mozaik-
művészetet! Helyszínük és fő kompozícióik alapján nevezze meg a legismertebb 
konstantinápolyi és ravennai mozaikegyütteseket, jellemezze témáikat és 
előadásmódjukat! Írásában térjen ki a mozaikművészet eredetére és technikájára is! 
 

 
 
Források:  
https://hu.wikipedia.org/wiki/Hagia_Szophia#/media/File:Haghia_Sophia_virgin_irene_john2.jpg  
https://hu.wikipedia.org/wiki/Hagia_Szophia#/media/File:Ayasofya-Innenansicht.jpg 
https://hu.wikipedia.org/wiki/San_Vitale-templom#/media/File:Mosaic_of_Theodora_-
_Basilica_San_Vitale_(Ravenna).jpg 
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Értékelési szempontok  Műveletek, tartalmak 
Elérhető 
pontszám

* 

A művészettörténeti 
folyamatok átlátása - 
tájékozódás 
térben és időben 
 

A választott művészettörténeti korszakot időben 
elhelyezi, bemutatja történeti - társadalmi 
környezetét. /  
Bizánci császárság: IV-XV. század: Constantinus 
római császár - a régi görög Byzantion helyén új 
székvárost alapít (Konstantinápoly) i. sz. 330 (ma: 
Isztambul); Európa leggazdagabb és legszervezettebb 
állama a kora középkorban. Fénykora: Justinianus 
császár (VI. sz.) uralma alatt, a kora bizánci korban. 
Török hódítás (1453) - a birodalom felbomlása. 
Kultúrája a görög, az államszervezet a római jogon 
alapszik. A bizánci császár egyben a keleti 
kereszténység, az ún. görögkeleti vagy ortodox 
egyház feje is (cezaropapizmus).  

10 

A műalkotások 
jellemzőinek 
felismerése 

A korszak legjelentősebb alkotásainak bemutatása.  
Görög-római eredetű mozaik technika; az 
ókeresztény művészet a IV. századtól vette át -  
Bizáncban éri el a csúcspontját. Mozaik: 
márványkockákból, üvegdarabokból vagy sokszínű, 
gyakran aranyozott égetett agyagkockákból álló 
kompozíciók, mellyel az épületek falát, mennyezetét 
borították. Szabálytalan vagy homorú falfelületekre 
is rakható (kupolák, félkupolák); Gazdag, változatos 
fény- és színeffektusok. 
A keresztény teológiai és az antik mitológiai 
elképzelések összekapcsolódása az ábrázolásban, az 
egyénivel szemben az általános hangsúlyozása. 
Arany háttér. Merev frontalitás és izokefália, 
szertartásosság, pompaszeretet, színgazdagság. 
Egyforma arcok, a fontosabb szereplők feje fölött 
gyakran szerepelhet a nevük. 
A leggyakoribb Krisztus ábrázolásmód: Pantokrátor 
Krisztus (ítélkező, szigorú, félalakos, kezében 
könyvvel); Szűz Mária ábrázolások ………. 
Minimum egy konstantinápolyi és egy ravennai 
templom mozaik bemutatása: 
Pl: Konstantinápoly: Hagia Szophia/Hagia Sophia: 
Konstantin császár és I. Justinianus császár 
tisztelgése Mária és a gyermek Jézus előtt; Krisztus 
Pantokrátor Máriával és Gábor arkangyallal; 
Deészisz mozaik: Jézus, Mária és Keresztelő Szt. 
János; Krisztus Pantokrátor, Zoé császárné és IX. 
Konstantin Monomakhosz császár; II. János és 
Eirene császárné (Piroska) tisztelegnek a Kis Jézust 
tartó Madonna előtt. 

13 
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Ravennai mozaikegyüttesek: 
San Apollinare Nouvo-templom oldalhajóiban: 
Krisztus csodáit és passiójának stációit bemutató 
felső tablók, szentek menetét ábrázoló alsó regiszter, 
Krisztus Pantokrátor, illetve Mária és a Gyermek 
képe. 
San Apollinare in Classe templom apszisa: Krisztus 
színeváltozás, Mózes és Illés próféták mellképe, 
Krisztust és az apostolokat „gemmata” keresztforma 
alatt három báránnyal ábrázolták. Szent Apollináris 
12 bárány társaságában. 
San Vitale-templom: Krisztus Pantokrátor 
delfinekkel, ószövetségi jelenetek, angyalokat 
megvendégelő Ábrahám, Izsák feláldozása, Jeremiás 
és Mózes, János és Lukács evangélisták jelképeikkel, 
Máté és Márk evangélista jelképeikkel. Titokzatos 
Bárány 4 angyal között, Krisztus Kozmokrátor, Szt. 
Vitale (a templom védőszentje), Eclesius püspök, a 
templom építtetője. Az északi falon Justinianus és 
kísérete, a déli oldalon Theodóra császárné 
udvarhölgyei között. 
Képrombolás (726-843), a vallásos művekben a 
képábrázolás tiltása (bálványimádás vétke). A 
lerombolt képek helyére hatalmas feszületek kerültek 
arany alapon. Vallási témájú képek helyettesítése 
szimbolikus jelentésű tárgyakkal, állatokkal és 
növényekkel; A képrombolást követően a teológusok 
által előírt, szigorú ikonográfia; Szigorú, 
szabályszerű rend, témák: a fő kupolában 
Pantokrátor, a Mindenható Isten, Theotokosz, az 
Isteni Szűzanya, az oldalhajókon a Szentírás 
tanításai. 

A dolgozat szerkezeti 
felépítése  
 

A téma bevezetése, rövid meghatározása/ az 
elemzési szempontok megnevezése/ a tárgy részletes 
kifejtése / az esszé lezárása 

4 

A dolgozat koherens 
szövegalkotása, 
nyelvhelyessége, 
szaknyelvi kifejezések 
használata 

Az adott terület ismereteinek kifejtése világos, a 
mondatok jól szerkesztettek / Az elemzés a tartalom 
arányos, logikus kifejtését szolgálja / A 
megállapítások árnyalt, pontos elemzőkészségről 
tanúskodnak. 

3 

Összes pontszám  30 

 
*Szaktanári elbírálás szerint  
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B) Készítsen elemzést az ókori görög és ókori római építészetről!  
Az ismert példák alapján, mutassa be a két kultúra jellemző építészeti téralakítását, 
szerkezeti megoldásait és az eltérő funkciókból fakadó új technológiákat, építmény 
típusokat! Írásában térjen ki a korszakok történeti és társadalmi hátterére, valamint ezek 
építészetre gyakorolt hatására is! 

   
Források:  
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/ce/2006_01_21_Ath%C3%A8nes_Parth%C3
%A9non.JPG/1024px-2006_01_21_Ath%C3%A8nes_Parth%C3%A9non.JPG 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8e/Trajan_s_column.jpg 
https://hu.wikipedia.org/wiki/Pantheon_(R%C3%B3ma)#/media/File:Pante%C3%B3n_de_Roma_alza
do.jpg 
 

Értékelési 
szempontok  Műveletek, tartalmak Elérhető 

pontszám* 

A 
művészettörténeti 
folyamatok 
átlátása - 
tájékozódás 
térben és időben 
 

A választott művészettörténeti korszakokat időben 
elhelyezi, bemutatja történeti - társadalmi környezetét. /  
Az ókori görög történelem szakaszai ie. VIII-I.sz. 
(homéroszi kor / archaikus kor / klasszikus kor / 
hellenizmus) / különálló poliszok, rabszolgatartó rend, 
gyarmatosítás, arisztokrácia (Spárta), antik demokrácia - 
rabszolgatartó demokrácia (Athén). 
A Római Birodalom létrejötte, államformái és főbb 
korszakai ie. VI.- isz. IV.sz. (királyság / köztársaság, 
császárság kora); Római hódítások – hatalmas 
birodalom - etruszk, görög hatás / Az államszervezés, 
közigazgatás, életmód és az építészet kapcsolata. 
Provinciák kiépítése. Császári reprezentáció: oszlopok, 
diadalívek. 

10 

A műalkotások 
jellemzőinek 
felismerése 

A korszak legjelentősebb műemlékeinek, alkotásainak 
bemutatása.  
- Ókori görög - politeizmus – többistenhit; 
Épületszerkezetek: támaszgerendás teherhordás, 
kőfalas, pilléres, oszlopos alátámasztó szerkezetek, 
kőgerendás áthidalás és síkfödém. Az építészet fő 
feladatait a vallás határozta meg, épületei a templomok 
(az istenszobor őrzésére) és színházak (theatron). A 
templom fő részei: lépcsős alépítmény (lábazat), 
oszlopsor (törzs), párkány (nyaktagozat), timpanon 
(fejezet) / Uralkodói reprezentáció: paloták, 

13 
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középületek: tanácsházak (buleutérion), piactér (agora), 
tornacsarnok (gümnászion), versenypálya (stadion); 
Emléképítmények: síremlékek, jelentős események 
emlékei. Várostervezés (a hellenisztikus kortól) 
derékszögű úthálózatok, középpontban az agora, 
helyenként csatornázva.  
(Klasszikus kori példák: Delphoi Apolló templom, 
Athéniek kincsesháza, Stadion; Paestum: Poszeidón-
templom; Athén: Akropolisz, Niké templom, Erectheion, 
Parthenon. 
Hellenizmus példái: Pergamon: Fellegvár, Zeusz oltár) 
- Ókori római téralakítás: jellemzően négyszög 
alaprajzú, hosszanti terek, szabályos sokszög vagy kör 
alaprajzú központos terek. Szerkezetek: síkfödém, 
boltozás, támaszgerendás, támaszos és íves teherhordó 
szerkezetek. A templomok felépítése: pódium (magas 
alépítmény), portikusz (nyitott oszlopcsarnok), cella 
(belső tér), apszis (a cellához kapcsolódó íves alaprajzú 
fülke az istenszobor számára). 
A római kor gyakorlati célú építészete: fórumok 
(közterek), fürdők (termák), cirkuszok, színházak 
(amfiteátrum), paloták, városházák (kúriák), villák, 
vízvezetékek (akvéduktusz / aquaeductus), csatornahíd 
(akvadukt / aquaduct), hidak, utak, diadaloszlopok és 
diadalívek; 
/ Köztársaság kori példák: Róma: Capitoliumi Jupiter-
templom, Forum Romanum, Via Appia, Aqua Marcia, 
Fabricius-híd, Vesta templom, Pompeii: Vettiusok háza, 
Amfiteátrum 
/ Császárság kori példák: Róma: Augustus Foruma, 
Theatrum Marcelli, Titus diadalíve, Colosseum, 
Pantheon, Traianus oszlopa, Hadrianus síremléke, 
Constantinus diadalíve) 

A dolgozat 
szerkezeti 
felépítése  
 

A téma bevezetése, rövid meghatározása/ az elemzési 
szempontok megnevezése/ a tárgy részletes kifejtése / az 
esszé lezárása 

4 

A dolgozat 
koherens 
szövegalkotása, 
nyelvhelyessége, 
szaknyelvi 
kifejezések 
használata 

Az adott terület ismereteinek kifejtése világos, a 
mondatok jól szerkesztettek / Az elemzés a tartalom 
arányos, logikus kifejtését szolgálja / A megállapítások 
árnyalt, pontos elemzőkészségről tanúskodnak 

3 

Összes pontszám  30 

 
*Szaktanári elbírálás szerint  
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C) Esszéjében mutassa be az impresszionizmus festészetét és kialakulásának 
körülményeit! Térjen ki az elnevezés eredetére, a stílus előzményeire, jellemezze a kor 
történeti és társadalmi környezetét, a művész társadalmi helyzetének változását! 
Ismertesse az impresszionista festészet jellemzőit, kedvelt témáit, stiláris és 
kompozíciós megoldásait. Elemzésében emeljen ki legalább három festményt, 
különböző művészektől!   

 

   
Források:  
https://hu.wikipedia.org/wiki/Impresszionizmus#/media/File:Claude_Monet,_Impression,_soleil_levant,
_1872.jpg 
https://hu.wikipedia.org/wiki/Edgar_Degas#/media/File:Edgar_Germain_Hilaire_Degas_018.jpg 
https://hu.wikipedia.org/wiki/Pierre-Auguste_Renoir#/media/File:Pierre-
Auguste_Renoir,_Le_Moulin_de_la_Galette.jpg 
 

Értékelési szempontok Műveletek, tartalmak Elérhető 
pontszám* 

A művészettörténeti 
folyamatok átlátása - 
tájékozódás 
térben és időben 
 

A választott művészettörténeti korszakokat időben 
elhelyezi, bemutatja történeti - társadalmi 
környezetét.   
/ 1874-től a XX. sz. elejéig. Előzményei: William 
Turner, barbizoni festők / John Constable és a plein 
air festészet. Nevét Monet „A fölkelő nap 
impressziója” című festményéről kapta. 
A XIX. sz. közepe - alapvető társadalmi változások, 
ipari forradalom, a kapitalizmus terjedése, modern 
metropolisok, elidegenedés, elmagányosodás, mint 
kollektív létélmény;  
Megváltozik a művész társadalmi helyzete, a 
megrendelővel való közvetlen kapcsolat helyébe a 
piaci viszonyok lépnek - a párizsi szalonok 
mintájára kiállításokat rendeznek. A polgári 
normákat elutasító, „bohém” művész alakja. 
Szembenállás az akadémikus festészettel. 
Kizsűrizett alkotások: Visszautasítottak Szalonja 
(Salon des Refusés). 

10 
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A műalkotások 
jellemzőinek 
felismerése 

A korszak legjelentősebb alkotóinak és alkotásainak 
helyes bemutatása.  
Jelentős alkotói pl.: Claude Monet (Nő a kertben, A 
felkelő nap impressziója, Nyári nap, A roueni 
katedrális reggel / délben, A londoni Parlament). 
Pierre Auguste Renoir (A hinta, Moulin de la 
Galette). Camille Pisarro (Vörös háztetők, Nő a 
kertben, Pont Neuf). Alfred Sisley (A louveciennes-
i út a hóban). Edgar Degas (Táncosnő a színpadon, 
A táncteremben)  
/ A látvány közvetlen, spontán rögzítése; Lokális 
színek (a tárgy felületi, helyi színei) helyett valőrök 
(a színek fényviszonyoktól függő telítettségének) 
használata. Reflexek (visszatükröződő színek) 
vizsgálata; Komplementer (kiegészítő) színek, 
színes árnyékok (pl. zöld és vörös, kék és narancs). 
A palettán történő keverés helyett optikai 
színkeverés (a néző szemében áll össze a szín); 
Vibráló tónusok, könnyed ecsetvonások, szubjektív 
látásmód; A kép fő tárgya és témája maga a fény. 
Hiányzik a kontúr- és vonalperspektíva; Az 
impresszionizmus ecsetvonásokká bontja a 
látványt, a benyomást (impressziót) teszi a mű 
érzékelésének alapelvévé.   

13 

A dolgozat szerkezeti 
felépítése  
 

A téma bevezetése, rövid meghatározása/ az 
elemzési szempontok megnevezése/ a tárgy részletes 
kifejtése / az esszé lezárása 

4 

A dolgozat koherens 
szövegalkotása, 
nyelvhelyessége, 
szaknyelvi kifejezések 
használata 

Az adott terület ismereteinek kifejtése világos, a 
mondatok jól szerkesztettek / Az elemzés a tartalom 
arányos, logikus kifejtését szolgálja / A 
megállapítások árnyalt, pontos elemzőkészségről 
tanúskodnak 

3 

Összes pontszám  30 

 
*Szaktanári elbírálás szerint  
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II. 
 
Rajz vagy festés         (70 pont) 
 
A rajz vagy festés feladat témája: ruhát viselő modell ábrázolása. A modell természetes 
testtartással ül, előre néz. Lazán nyitva tartott kezeit, a tenyereivel fölfelé a két combján 
pihenteti. 
 
Válasszon ki egy feladatot az alábbi (A, B, C, D) lehetőségek közül, és készítse el a 
leírásban megadott rajz- vagy festéstechnikával! 
 
A rajzlap jobb alsó sarkában láthatóan tüntesse fel az azonosítószámát és a kiválasztott 
feladat betűjelét! (Az azonosító jel híján a rajz nem értékelhető, a betűjel hiánya pedig 
pontlevonással jár) 
 
A) Készítsen félalakos, teljes tónusos rajzot az ülő figuráról! A képkivágás megválasztásakor 

ügyeljen arra, hogy a képen szerepeljenek az ülő figura kezei is! A modell ábrázolásakor 
érzékeltesse a figura térbeli helyzetét, jellegzetes formai jegyeit, egyedi karakterét! 
Választható eszközök: grafitceruza vagy rajzszén vagy pittkréta - vegyes technika nem 
megengedett.  

Az értékelés részletes szempontjai: 
  

1. Kompozíciós szabályok és a figura elhelyezése 10-0 pont 
- A vizsgázó ismeri és tudatosan alkalmazta a kompozíciós szabályokat. (Maximum 5 

pont: a figura tömegének, mozdulatának megfelelő a képkivágás, a figura a szükséges 
tér szabadon hagyásával kitölti a felületet, nincs a papír keretei közé szorítva. 2-2 pontot 
le kell vonni, ha valamely szempont nem érvényesül a rajzon.)  

- Az ülő figura feje, törzse, kezei teljes egészében megjelennek a rajzon. (Maximum 5 
pont, ha az ábrázolásra előírt módon jelenik meg a figura a papíron. 2-2 pontot le kell 
vonni, ha a figura valamely előírt része hiányzik a rajzról.)  

2. A figura, a fej tömege, belső arányai 10-0 pont 
- A figura arányait a vizsgázó pontosan megfigyelte és lerajzolta. (Maximum 5 pont: a 

figura arányai a valóságnak megfelelőek. 2-2 pontot le kell vonni, ha az egyes 
testarányok kicsinyítve, vagy felnagyítva jelennek meg a rajzon, pl. a kezek túl nagyok 
és/vagy a fej mérete túl kicsi a törzshöz viszonyítva.)  

- A száj, szemek, az orr és a fülek mérete arányos a rajzon. (Maximum 5 pont: az arc 
formái, arányai az arcon belül és a fej arányai szerint is megfelelőek. 2-2 pontot le kell 
vonni, ha valamely rész hibásan jelenik meg, az arc egyes részei túl kicsik vagy nagyok 
a fej többi részéhez viszonyítva. Nem adható pont, ha a fej ábrázolása minden belső 
arányosságot nélkülöz.) 

  



Képző- és iparművészet ismeretek — emelt szint Javítási-értékelési útmutató 

1721 írásbeli vizsga 11 / 16 2018. május 16. 

3.  Az emberi test megjelenítése 10-0 pont 
- Az ábrázolt test felépítése anatómiailag pontos. (Maximum 5 pont: a figura feje, 

nyaka, vállai az ember anatómiai felépítésének megfelelő képet mutatják. 2-2 pontot le 
kell vonni, ha az egyes testrészek ábrázolása sematikus és/vagy nem mutatja a 
megfigyelésre épülő anatómiai hűséget.)  

- A figura testrészei torzítás nélkül és helyesen megjelenítettek. (Maximum 5 pont: a 
figura rajza a fej, kar, kezek elhelyezkedését, mozdulatait és térbeli helyzetüket jól 
érzékelhetően ábrázolja. 2-2 pontot le kell vonni, ha a rajz valamely részében a 
rövidülés vagy a testformák torzítottan jelentkeznek.)  

4.      Vonalkezelés és tónusképzés 10-0 pont 
- A rajzon többféle, az alkotásnak megfelelő vonalminőség látható. (Maximum 5 pont: 

a rajz jól mutatja az ábrázoláshoz használt eszköz tudatos és rutinos alkalmazását, a 
különböző vonalértékek kiemelő szerepét. 2-2 pontot le kell vonni, ha a rajz 
tónusképzése egysíkú vagy 
hibás eszközhasználatot mutat.) A vizsgázó a tónusértékeket a helyesen, a 
fényviszonyoknak megfelelően jelenítette meg. (Maximum 5 pont: a figura sötét és 
világos színei, megvilágított és árnyékos részei a valóságnak megfelelőek, a tónusok 
ábrázolásmódja összefogott. Nem adható pont erre a követelményre, ha a rajz tónusok 
nélküli; 2-2 pontot le kell vonni, ha a rajz egyes részein a tónusértékek hibásak vagy a 
rajz egészét tekintve kiegyensúlyozatlanok.)  

 

5.     Lényegkiemelés és karakter 10-0 pont 
- A rajz kialakításával a vizsgázó irányítja a tekintetet, és kiemelte az általa meghatározott 

lényeges formai elemeket. (Maximum 5 pont: az ábrázolás legjobban kidolgozott elemei 
a figura lényeges formai tulajdonságaira összpontosítanak. 3 pontot le kell vonni, ha a 
rajzon a lényeges és elhanyagolható elemek is azonos kidolgozottsággal jelennek meg.)  

- A vizsgázó a rajzon jól felismerhető módon megjelenítette a modell karakterét. 
(Maximum 5 pont: a rajzoló a figura személyes külső jegyeit, a beállítás érzékelhető 
egyedi vonásait jól meg tudta ragadni. 2-2 pontot le kell vonni, ha az egyes vonások 
nem- vagy kevéssé tükrözik vissza a modell karakterét.)  

6.     A rajzeszközök használata 10-0 pont 
- Nem adható pont a 6. szempont alapján, ha a vizsgázó elmulasztotta a rajzlapon 

feltüntetni a választott feladat betűjelét vagy nem a választott feladatban előírt 
rajzeszközök valamelyikével dolgozott. 

- A vizsgázó a kiválasztott eszközt szakmailag helyesen, karakterének megfelelően 
használta. (Maximum 4 pont: a vizsgázó kihasználja a rajzeszközben rejlő vonal és 
tónusképző lehetőségeket. 3 pontot le kell vonni, ha a rajzeszköz használata kezdetleges, 
a rajzi előadásmód nem kellően kimunkált.)  

- Grafitceruza rajzán a vonalak tisztán kezeltek, maszatolás-mentesek, a szén vagy 
pittkréta-rajz tónusgazdag. (Maximum 3 pont: a rajzeszköz használata megfelel a 
klasszikus tanulmányrajzi követelményeknek.)  

- A grafitceruza rajzon a radír használata nem zavaró, a szén vagy pittkréta rajza 
megfelelően gazdag, fixált. (Maximum 3 pont: ha a grafitrajzon nincs zavaró radírfolt 
illetve a szénrajz, pittkréta rajza tónusgazdag, fixálása szakszerűen megtörtént.)  
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7. Összkép és kifejező erő                                                                   10-0 pont 
- A rajz befejezett és rendezett. (Maximum 6 pont: a rajz a látvány és a tanulmányrajz 

elsajátításának biztos ismeretét tükrözi és befejezett hatást kelt. 2-2 pontot le kell vonni, 
ha a rajz valamely részlete indokolatlanul vázlatos szinten maradt, vagy rajzi 
kifejezésmódja az egyes részleteket tekintve különböző szintű megoldásokat mutat.) A 
rajz megragadja a néző figyelmét és megidézi a beállítás karakterét. (Maximum 4 pont: 
a rajzoló képes a tanulmányrajzával a modell általános és egyedi vonásait is megragadni 
és azt egyéni módon közvetíteni a néző felé.)  

Összesen:  70-0 pont 
 
B) A rajzlapot két egyenlő felületre osztva, készítsen egy hideg- és egy meleg színekkel festett 
képet a modellről. A félalakot a két képen azonos nézőpontból, azonos képkivágással, a 
kezeivel együtt kell ábrázolni. Választható eszközök: bármilyen vizesbázisú, gyorsan száradó 
festék - vegyes technika nem megengedett.  
Az értékelés részletes szempontjai: 

 
1. Kompozíciós szabályok és a figura elhelyezése 10-0 pont 
- A vizsgázó ismeri és tudatosan alkalmazta a kompozíciós szabályokat. (Maximum 5 

pont: a figura elhelyezkedésének megfelelő a képkivágások, a szükséges tér szabadon 
hagyásával a figurák kitöltik a felületet, nincsenek a papír keretei közé szorítva. 2-2 
pontot le kell vonni, ha valamely szempont nem érvényesül a képeken.)  

- Az ülő figurák feje, keze teljes egészében megjelenik a festményeken. (Maximum 5 
pont, ha az előírt módon jelennek meg a figurák a papíron. 2-2 pontot le kell vonni, ha 
a figurák valamely előírt része hiányzik a képekről.)  

2. Hideg - meleg színek  10-0 pont 
- A hideg színek megfelelő és következetes használata az egyik képen. (Maximum 5 pont: 

ha az egyik képen a színskála hideg színei és annak árnyalatai dominálnak (kék-zöld-
lila). Nem adható pont, ha a képen mindkét színcsoport színei szerepelnek.)  

- A meleg színek megfelelő és következetes használata a másik képen. (Maximum 5 pont: 
ha a második képen a színskála meleg színei jelennek meg (sárga-narancs-vörös-bíbor). 
Nem adható pont, ha a képen mindkét színcsoport színei szerepelnek.)  

3. Színkeverés 10-0 pont 
- A képekhez kikevert színek - színárnyalatok megfelelőek. (Maximum 5 pont: a látvány 

ábrázolása a kikevert újabb színekkel és árnyalatokkal kellően plasztikus és gazdag.)  
- A vizsgázó a színkeverés törvényszerűségeit ismeri és alkalmazta. (Maximum 5 pont: 

a vizsgázó a képeken az átmeneti színeket (sárga-lila) kellő biztonsággal alkalmazza.)  
4. Lényegkiemelés és karakter 10-0 pont 
- A rajz kialakításával a vizsgázó irányítja a tekintetet, és kiemelte az általa 

meghatározott lényeges formai elemeket. (Maximum 5 pont: a képek legjobban 
kidolgozott részei a figurák lényeges formai tulajdonságaira összpontosítanak. 3 
pontot le kell vonni, ha a képeken a lényeges és elhanyagolható elemek is azonos 
kidolgozottsággal jelennek meg.)  

- A vizsgázó a képeken jól felismerhető módon megjelenítette a modell karakterét. 
(Maximum 5 pont: a képeken a figura személyes külső jegyeit, a beállítás egyedi 
vonásait jól meg tudta ragadni. 2-2 pontot le kell vonni, ha az ábrázolások nem- vagy 
kevéssé tükrözik vissza a modell karakterét.)  
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5. Az emberi test megjelenítése  10-0 pont 
- Az ábrázolt test felépítése anatómiailag pontos. (Maximum 5 pont: a képeken a figurák 

feje, nyaka, vállai az ember anatómiai felépítésének megfelelő képet mutatják. 2-2 pontot 
le kell vonni, ha az egyes testrészek ábrázolása sematikus és/vagy nem mutatja a 
megfigyelésre épülő anatómiai hűséget.)  

- A figura testrészei a térbeli helyzetüknek megfelelően, arányosan megjelenítettek. 
(Maximum 5 pont: a figurák ábrázolása a fej, kar, kezek elhelyezkedését, mozdulatait és 
térbeli helyzetüket jól érzékelhetően jeleníti meg. 2-2 pontot le kell vonni, ha a 
festményeken a rövidülések vagy a testformák torzítottan jelentkeznek.)  

6. Festői eszköztár - festői technikák  10-0 pont 
- Nem adható pont a 6. szempont alapján, ha a vizsgázó elmulasztotta a papíron feltüntetni 

a választott feladat betűjelét vagy, ha a képek valamilyen rajztechnikával vagy vegyes 
technikával készültek. 

- A vizsgázó a festéket az anyag és technika karakterének megfelelően használta. 
(Maximum 10 pont: a választott vizes bázisú festéknek megfelelő papír és anyaghasználat 
együttese. Pl. az akvarell technika tiszta, átlátszó felületeket ad, a papír felülete és színe 
is érvényesül, egy-két festékréteggel gazdag színvilág keletkezik. A papíron keveredő, 
vizesen összefolyó színek különleges színeket-textúrákat hoznak létre. A tempera, 
fedőfestékként finom árnyalatok, erős kontrasztok és rajzos megoldások készítését 
egyaránt lehetővé teszi. 3-3 pontot le kell vonni, ha a képeken a festői technikákban rejlő 
lehetőségek nem jelennek meg: kifestőkönyv jellegű színhasználat vagy elkoszolódott 
színek. 

7. A két kép megjelenése és képi ereje  10-0 pont 
- A képek befejezettek, a két festmény azonos módon kezelt. (Maximum 10 pont: a 

festmények a látvány és a tanulmányrajz elsajátításának biztos ismeretét tükrözi és 
befejezett hatást kelt. 3-3 pontot le kell vonni, ha a festmény valamely részlete 
indokolatlanul vázlatos szinten maradt, vagy kifejezésmódja az egyes részleteket tekintve 
különböző szintű megoldásokat mutat.)  

Összesen: 70-0 pont 
 

C) Rajzolja le a teljes ülő figurát és annak környezetét! A beállítástól, a helyszín berendezésétől, 
a lehetséges képkivágástól függően, a rajzához választhat álló vagy fekvő helyzetű 
kompozíciót. Törekedjen arra, hogy a képen mind a figura tömege, szerkezete, mind a térbeli 
viszonyok, a környezet berendezési tárgyai jól érzékelhetők legyenek! A rajzot redukált (két-
három) tónusértekkel jelenítse meg! Választható eszközök: grafitceruza vagy rajzszén vagy 
pittkréta - vegyes technika nem megengedett. 
 
Az értékelés részletes szempontjai: 
 

1. Kompozíciós szabályok és a figura elhelyezése 10-0 pont 
- A vizsgázó ismeri és tudatosan alkalmazta a kompozíciós szabályokat. (Maximum 5 pont: 

a figura elhelyezkedésének megfelelő a képkivágás, a szükséges tér szabadon hagyásával 
a figura kitölti a felületet, nincs a papír keretei közé szorítva. 2-2 pontot le kell vonni, ha 
valamely szempont nem érvényesül a rajzon.)  

- A rajzon a teljes ülő figura megjelenik a környezetével együtt. (Maximum 5 pont, ha az 
ábrázolásra előírt módon jelenik meg a figura a papíron. 2-2 pontot le kell vonni, ha a 
figura valamely része kiszorul a rajzlap felületéről vagy a környezet egyetlen eleme sem 
szerepel a képen.)  
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2.          A figura és tér elemeinek megjelenítése 10-0 pont 
- A figura arányai a modellnek és a beállításnak megfelelően jelennek meg a rajzon. 

(Maximum 5 pont: a figura az ábrázolt térben jól értelmezhető módon jelenik meg. 2-2 
pontot le kell vonni, ha a lerajzolt figura testarányai nem valóságosak vagy a téri elemek 
hibás perspektívával jelennek meg.)  

- A tér belső arányai a beállításnak megfelelően jelennek meg a rajzon. (Maximum 5 pont: 
a rajz a figurához képest téri viszonyokat pontosan ábrázolja.) 

3. Az emberi test megjelenítése 10-0 pont 
- Az ábrázolt test felépítése anatómiailag pontos. (Maximum 5 pont: a figura feje, nyaka, 

vállai az ember anatómiai felépítésének megfelelő képet mutatják. 2-2 pontot le kell 
vonni, ha az egyes testrészek ábrázolása sematikus és/vagy nem mutatja a megfigyelésre 
épülő anatómiai hűséget.)  

-  A figura testrészei torzítás nélkül és helyesen megjelenítettek. (Maximum 5 pont: a figura 
rajza a fej, kar, kezek elhelyezkedését, mozdulatait és térbeli helyzetüket jól 
érzékelhetően ábrázolja. 2-2 pontot le kell vonni, ha a rajz valamely részében a rövidülés 
vagy a testformák torzítottan jelentkeznek.)   
4. A fény-árnyék viszonyok és tónusképzés 10-0 pont 

- A rajzon a beállítás természetes vagy mesterséges megvilágítása szerinti térbeli fény-
árnyékviszonyok jelennek meg. (Maximum 5 pont: a rajz összefogott, tudatosan redukált, 
két-három tónusértékkel mutatja a figura térbeli elhelyezkedését és jellemző formáit.  2-
2 pontot le kell vonni, ha a rajz tónusképzése következetlen vagy túlrészletezett.)  

- A rajz jól adja vissza a megvilágításból, a plasztikus formákból és a színekből eredő 
világosabb és sötétebb tónusokat. fény-árnyék viszonyokat, önárnyékokat, vetett 
árnyékokat. (Maximum 5 pont: a figura sötét és világos színei, megvilágított és árnyékos 
részei a valóságnak megfelelőek, a tónusok ábrázolásmódja összefogott. Nem adható pont 
erre a követelményre, ha a rajz tónusok nélkül, kidolgozatlan maradt; 2-2 pontot le kell 
vonni, ha a rajz egyes részein a tónusértékek hibásak vagy a rajz egészét tekintve 
kiegyensúlyozatlanok.) 

5. Lényegkiemelés és karakter 10-0 pont 
- A rajz kialakításával a vizsgázó irányítja a tekintetet, és kiemeli az általa meghatározott 

lényeges formai elemeket. (Maximum 5 pont: az ábrázolás legjobban kidolgozott elemei a 
figura lényeges formai tulajdonságaira összpontosítanak. 3 pontot le kell vonni, ha a rajzon a 
lényeges és elhanyagolható elemek is azonos kidolgozottsággal jelennek meg.)  

- A vizsgázó a rajzon jól felismerhető módon megjelenítette a modell karakterét. 
(Maximum 5 pont: a rajzoló a figura személyes külső jegyeit, a beállítás érzékelhető 
egyedi vonásait jól meg tudta ragadni. 2-2 pontot le kell vonni, ha az egyes vonások nem- 
vagy kevéssé tükrözik vissza a modell karakterét.)  

6. Rajzeszközök használata, a rajz összképe 10-0 pont 
- Nem adható pont a 6. szempont alapján, ha a vizsgázó elmulasztotta a papíron feltüntetni 

a választott feladat betűjelét vagy, ha a vizsgázó nem az előírt rajzeszközök 
valamelyikével dolgozott.  

- A vizsgázó a választott rajzeszközöket szakmailag helyesen, azok karakterének 
megfelelően használta. (Maximum 4 pont: a vizsgázó kihasználja a rajzeszközben rejlő 
karakteres vonal- és tónusképző lehetőségeket. 2 pontot le kell vonni, ha a rajzeszköz 
használata kezdetleges, a rajzi előadásmód nem kellően kimunkált.)  

- A grafitceruza rajzon a vonalak tisztán kezeltek, maszatolás-mentesek, a szén vagy 
pittkréta-rajz karakteres tónus különbségeket mutat. (Maximum 3 pont: a rajzeszköz 
használata megfelel a klasszikus tanulmányrajzi követelményeknek.  
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- A grafitceruza rajzon a radír használata nem maszatol, a tónusokat a ceruza által 
kialakított vonalháló adja, a szén- vagy pittkréta rajz megfelelően fixált. (Maximum 3 
pont: ha a grafitrajzon nincs zavaró radírfolt, maszatolás, illetve a szénrajz, pittkréta rajz 
erőteljes, a fixálása szakszerűen megtörtént.  

7. Összkép és kifejezőerő 10-0 pont 
- A rajz befejezett és rendezett. (Maximum 6 pont: a rajz a látvány és a tanulmányrajz 

elsajátításának biztos ismeretét tükrözi és befejezett hatást kelt. 2-2 pontot le kell vonni, 
ha a rajz valamely részlete indokolatlanul vázlatos szinten maradt, vagy rajzi 
kifejezésmódja az egyes részleteket tekintve különböző szintű megoldásokat mutat.)  

- A rajz megragadja a néző figyelmét és megidézi a beállítás karakterét. (Maximum 4 pont: 
a rajzoló képes a tanulmányrajzával a modell általános és egyedi vonásait is megragadni 
és azt egyéni módon közvetíteni a néző felé.)  

Összesen: 70-0 pont 
 
D) Készítse el a félalakos képet tetszőlegesen megválasztott színes technika alkalmazásával! A 
figura és környezetének ábrázolása során törekedjen a látvány finom átlényegítésére a kép 
kompozíciója, dinamikája és a figura karaktere szerint! A képen szerepelnie kell az ülő figura 
kezeinek is! Választható eszközök: vizes bázisú, gyorsan száradó festék vagy pasztellkréta vagy 
egyéb színes eszköz. 
Az értékelés részletes szempontjai: 
 

1. Kompozíciós szabályok és a figura elhelyezése 10-0 pont 
- A vizsgázó ismeri és tudatosan alkalmazta a kompozíciós szabályokat. (Maximum 5 pont: 

a figura elhelyezkedésének megfelelő a képkivágás, a figura a szükséges tér szabadon 
hagyásával kitölti a felületet, nincs a papír keretei közé szorítva. 2-2 pontot le kell vonni, 
ha valamely szempont nem érvényesül a rajzon.)  

- Az ülő figura feje, keze teljes egészében megjelenik a színes képen. (Maximum 5 pont, 
ha az ábrázolásra előírt módon jelenik meg a figura a papíron. 2-2 pontot le kell vonni, 
ha a figura valamely előírt része hiányzik a rajzról.) 
2. Az ülő figura megjelenítése  10-0 pont 

- Az ábrázolt test felépítése anatómiailag pontos. (Maximum 5 pont: a képeken a figurák 
feje, nyaka, vállai az ember anatómiai felépítésének megfelelő képet mutatják. 2-2 pontot 
le kell vonni, ha az egyes testrészek ábrázolása sematikus és/vagy nem mutatja a 
megfigyelésre épülő anatómiai hűséget.)  

- A figura testrészei a térbeli helyzetüknek megfelelően, arányosan megjelenítettek. 
(Maximum 5 pont: a figura ábrázolása a fej, kar, kezek elhelyezkedését, mozdulatait és 
térbeli helyzetét jól érzékelhetően jeleníti meg. 2-2 pontot le kell vonni, ha a színes képen 
a rövidülések vagy a testformák torzítottan jelennek meg.)  
3. A test, a fej tömege és az arc belső arányainak megjelenítése 10-0 pont 

- A figura tömege a valóságnak megfelelően jelenik meg a rajzon. (Maximum 5 pont: a 
figura mérete, térbeli ábrázolása a valósághoz viszonyítva, megfelelőek. 2-2 pontot le kell 
vonni, ha a lerajzolt figura valamely része aránytalanul lekicsinyítve vagy felnagyítva 
jelenik meg a képen - pl. a kezek túl nagyok és/vagy a fej mérete túl kicsi a törzshöz 
viszonyítva.)  

- A fej és az arc arányait a vizsgázó pontosan megfigyelte és lerajzolta. (Maximum 5 pont: 
a figura arányai a valóságosnak megfelelnek. 2-2 pontot le kell vonni, ha az egyes 
részletformák – pl. a modell szeme, füle vagy szája aránytalanul kicsinyítve vagy 
felnagyítva jelennek meg a képen.)  
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4. Festői előadásmód, színhasználat 10-0 pont 
- A vizsgázó a festéket vagy a választott színes technikát az anyag és technika karakterének 

megfelelően használta. (Maximum 10 pont: a képet a választott vizes bázisú festékhez 
vagy egyéb színes technikához megfelelő képalkotási módszer, papír- és anyagválasztás 
jellemzi. A színes kép részletezettsége, faktúrája-textúrája a technikához mérten kellő 
gazdagságot mutat. 3-3 pontot le kell vonni, ha a képen a festői vagy egyéb színes 
technikákban rejlő lehetőségek nem jelennek meg: sematikus, bizonytalan ízlésű 
színhasználat vagy technikai következetlenségek mutatkoznak. Nem adható pont, ha a kép 
nem színes eszközzel készült.)  

5. Lényegkiemelés és karakter 10-0 pont 
- A rajz vagy festmény kialakításával a vizsgázó irányítja a tekintetet, és kiemeli az általa 

meghatározott lényeges elemeket. (Maximum 5 pont: a képek legjobban kidolgozott részei 
a figurák lényeges formai tulajdonságaira összpontosítanak. 3 pontot le kell vonni, ha a 
képeken a lényeges és elhanyagolható elemek is azonos kidolgozottsággal jelennek meg.)  

- A vizsgázó a képen jól felismerhető módon megjelenítette a modell karakterét. (Maximum 
5 pont: a képeken a figura személyes külső jegyeit, a beállítás egyedi vonásait jól meg 
tudta ragadni. 2-2 pontot le kell vonni, ha az ábrázolások nem- vagy kevéssé tükrözik 
vissza a modell karakterét.)  

6. Festői technikák 10-0 pont 
-  Nem adható pont a 6. szempont alapján, ha a vizsgázó elmulasztotta a papíron feltüntetni 

a választott feladat betűjelét vagy, ha a képek valamilyen rajztechnikával készültek. 
- A vizsgázó a festéket az anyag és technika karakterének megfelelően használta. (Maximum 

10 pont: a választott vizes bázisú festéknek megfelelő papír és anyaghasználat együttese. 
Pl. az akvarell technika tiszta, átlátszó felületeket ad, a papír felülete és színe is 
érvényesül, egy-két festékréteggel gazdag színvilág keletkezik. A papíron keveredő, 
vizesen összefolyó színek különleges színeket-textúrákat hoznak létre. A tempera, 
fedőfestékként finom árnyalatok, erős kontrasztok és rajzos megoldások készítését 
egyaránt lehetővé teszi. 3-3 pontot le kell vonni, ha a képeken a festői technikákban rejlő 
lehetőségek nem jelennek meg: kifestőkönyv jellegű színhasználat vagy elkoszolódott 
színek)  
7. Képi dinamikája, összhatása 10-0 pont 

- A színes kép befejezett, kialakítása során a vizsgázó a kompozíciós elemekkel tudatosan 
alakította a kép dinamikáját. (Maximum 6 pont: a kép / festmény a látvány 
megjelenítésének biztos ismeretét tükrözi és befejezett hatást kelt. A kép dinamikája 
felismerhető, a kompozíciós elemek tudatosan használtak. 2-2 pontot le kell vonni, ha a 
festmény valamely részlete indokolatlanul vázlatos maradt, vagy kifejezésmódja az 
egyes részleteket tekintve különböző szintű megoldásokat mutat.) 

- A kép megragadja a néző figyelmét és megidézi a beállítás hangulatát (Maximum 4 pont: 
a kép / festmény ábrázolásmódja alkalmas a modell általános és egyedi vonásainak 
megragadására, melyet egyéni módon közvetít a néző felé.)  

 

Összesen: 70-0 pont 
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