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Útmutató a vizsgázók teljesítményének értékeléséhez 
(az értékelő tanárok részére) 

 
 
 
A javítási-értékelési útmutatóban feltüntetett válaszokra kizárólag a megadott pontszá-
mok adhatók.  
 
A megadott pontszámok további bontása csak ott lehetséges, ahol erre külön utalás van. 
Az így kialakult pontszámok csak egész pontok lehetnek. 
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I. 

Művészettörténet, rövid választ igénylő és teszt jellegű feladatok   (30 pont) 
 
1.  Határozza meg, melyik művészettörténeti korstílus építészetére jellemzőek leginkább 

az alább felsorolt megoldások!  

csúcsívek, támpillér-támív rendszer, fiatornyok, mérmű, ólomüveg ablakok, csillagboltozat 

………………gótika / gótikus stílus…………… 

 
 
 
2.  Nevezze meg, hogy melyik ókori kultúra alkotásai láthatók az alábbi képeken! 

   

…………… ókori Róma / római kultúra ………………. 
Képek forrásai:  
https://en.wikipedia.org/wiki/Pont_du_Gard#/media/File:Pont_du_Gard_Oct_2007.jpg 
https://it.wikipedia.org/wiki/Villa_dei_Misteri#/media/File:Roman_fresco_Villa_dei_Misteri_Pompeii_-
_detail_with_dancing_menad_03.jpg 
https://en.wikipedia.org/wiki/Augustus_of_Prima_Porta#/media/File:Statue-Augustus.jpg 

 

 

 
  

1.  1 pont  
Összesen  1 pont  

2.  1 pont  
Összesen  1 pont  
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3.  Az alább felsorolt címek közül válassza ki, hogy mely bibliai témát lehet az adott 
képhez rendelni és írja be a kép alatti mezőbe!  

Utolsó vacsora  /  Teremtés  /  Vizitáció  /  Angyali üdvözlet  /  Utolsó ítélet  /  Pieta 

    

a) Angyali 
üdvözlet 

b) Vizitáció c) Utolsó ítélet d) Utolsó vacsora 

Képek forrásai: 
https://www.wikiart.org/en/el-greco/annunciation 
https://en.wikipedia.org/wiki/Master_MS#/media/File:Master_M_S_-_The_Visitation_-_WGA14334.jpg 
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Last_Judgment_(Michelangelo)#/media/File:Last_Judgement_(Michelangelo)
.jpg 
https://en.wikipedia.org/wiki/Dieric_Bouts#/media/File:Dieric_Bouts_-_The_Last_Supper_-_WGA03003.jpg 

 
 
 
 
 
4.  Melyik alkotáson ismerhető fel a kontraposzt? Karikázza be a megfelelő kép betűjelét! 

   

A B C 
Képek forrásai:  
https://hu.wikipedia.org/wiki/Mürón_(szobrász)#/media/File:Greek_statue_discus_thrower_2_century_aC.jpg 
https://en.wikipedia.org/wiki/Gudea#/media/File:Gudea_of_Lagash_Girsu.jpg 
http://gepeskonyv.btk.elte.hu/adatok/Okor-
kelet/Okori.es.keleti.muveszet/f/Image/Gorog%20muveszet/21.2..jpg 

 

3. a)  1 pont  
3. b)  1 pont  
3. c) 1 pont 
3. d) 1 pont 

Összesen  4 pont  

4.  1 pont  
Összesen  1 pont  
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5.  A alábbi meghatározások közül húzza alá azt a négyet, amelyek a képeken látható, 
Filippo Brunelleschi által tervezett épületre jellemzőek!  

 csegelyes kupola fedi 
 reneszánsz épület 
 csúcsívek használata 

 hosszanti elrendezésű 

 centrális alaprajzú 
 síkmennyezet fedi 

 antik mintaképek alkalmazása 
 románkorban emelt épület 

   

Képek forrásai: 
https: //hu.wikipedia.org/wiki/sagrestia_Vechia_(Firenze) 

 
 
 
 
6.  Egy 19. századi európai stíluskorszak három magyar alkotójának nevét adtuk meg. 

Nevezze meg a stílust, amelyet az alábbi művészek képviseltek! 

Madarász Viktor  /  Székely Bertalan  /  Zichy Mihály 

 
……………romantika…………… 

(Válaszként a „historizmus” is elfogadható.) 
 
 

  

 
5.  

bármelyik két 
helyes válasz 
1 pontot ér 

Összesen  2 pont  

6.  1 pont  
Összesen  1 pont  
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7.  A reprodukció tanulmányozása után, egészítse ki a Munkácsy Mihály festészetét 
elemző, hiányos szövegrészt! 

 
Munkácsy Mihály: Siralomház, 1869-1870 

A Siralomház c. festmény, a Tépéscsinálók c. műhöz hasonlóan, Munkácsy Mihály pályájának 
kezdetén készült. Ekkoriban vált Munkácsy kedvelt műfajává az …életkép.., gyakran örökítette 
meg a  szegény népélet eseményeit. A Munkácsy által a Siralomház c. képen is alkalmazott 
kompozíciós és stiláris megoldások, a fény-árnyék ellentétek alkalmazása a …realizmus... 
áramlatához kapcsolják festészetét. 
Kép forrása: http://mek.oszk.hu/01300/01338/html/nagykep.jpg 

 

 
8.  A következő táblázat két itáliai reneszánsz mester, Leonardo da Vinci és Tiziano 

Vecellio művészetével kapcsolatos állításokat tartalmaz. Írja be a bal oldali oszlopba 
Leonardo (L) vagy Tiziano (T) nevének kezdőbetűjét aszerint, hogy az állítások melyik 
művészre érvényesek! 

A festő 
betűjele 

  

T Giorgione mellett a velencei érett reneszánsz festészet legismertebb egyénisége 
volt. 

T Híres alkotását, az Urbinói Vénusz c. festményt a 19. század végén E. Manet is 
feldolgozta. 

L A firenzei származású festő életművének jelentős része Milánóhoz köthető, ahol 
a számos a művészeti ágban alkotó mester egy lovasszobor elkészítésén is 
dolgozott. 

L A reneszánsz polihisztor számos munkáját befejezetlenül hagyta. 
 

  
 
 
 
 

7. 1-1 pont 
Összesen 2 pont 

 

8. 

bármelyik 
két helyes 
válasz 1 
pontot ér 

Összesen 2 pont 
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9.  Az alábbi kifejezések közül húzza alá azt, amelyik az ókori görög kultúrához köthető!  

amphitheátrum  /  akropolisz / bordás keresztboltozat 

Kép forrása: http://mek.oszk.hu/01300/01338/html/elemzes.htm 

 

 

10. Állítsa párba az alább felsorolt festőket az általuk készített művekkel! Írja be a 
megfelelő művet a művész neve mellé! Az egyikük nevéhez a felsoroltak közül nem 
kapcsolható műalkotás – azt a sort hagyja üresen! 

Magányos cédrus  /  Majális  /  Vénusz születése  / Reggeli a szabadban 

 
Sandro Botticelli    Vénusz születése………… 

Szinyei Merse Pál        Majális……………….….. 

Paál László    -………………………….. 

Edouard Manet   Reggeli a szabadban…….. 

Csontváry Kosztka Tivadar Magányos cédrus………... 

 

 
 
 
11. Az alábbiakban a barokk festészet néhány kiemelkedő képviselőjét soroltuk fel. 

Nevezze meg, hogy melyik európai országhoz, földrajzi területhez kötődött 
munkásságuk! 
 Diego Velázquez: Spanyolország 

 Johannes Vermeer: Hollandia 
 Peter Paul Rubens: Flandria / Németalföld 

 Caravaggio: Itália vagy a mai Olaszország 

 

 

 

 

 

9.  1 pont  
Összesen  1 pont  

10. bármelyik két 
helyes válasz 
1 pontot ér 

Összesen  2 pont  

11. bármelyik két 
helyes válasz 
1 pontot ér 

Összesen  2 pont  
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12.  Írja le a fametszet fogalmát és technikai folyamatának kulcsmozzanatait! 

Az alábbi meghatározások vagy azok szinonimáinak használatával, minimum 4 helyes 

meghatározásra 2 pont adható;  

 grafikai technika 
 Európában a 15. század óta ismert  
 magasnyomású sokszorosító eljárás 
 készítésekor fadúcra viszik fel a rajzot,  
 a fekete vonalak meghagyásával, a vonalak közötti felületet vésővel, késsel 

kimélyítik, 
 az így kialakított felületet / a kiemelkedő részeket festékezik fel  
 papírlapot helyeznek a felületre,  
 majd lenyomatot készítenek róla (nyomtatóval, vagy hengerezéssel)  

 vagy egyéb helytálló válasz 

 
 
 
 
13.  Nevezze meg az alábbi szöveg által körülírt stíluskorszakot! Válaszát írja a pontozott 

vonalra! 
A 18. század második harmadától kb. a 19. század közepéig a barokk és rokokó művészetet 

Európa-szerte ez az irányzat váltotta fel. Jellemzője az ókori görög és római művészet 

szépségeszményének és formavilágának felelevenítése, az antik példaképek követése. 

Ünnepélyes, emelkedett megjelenítésre, egyszerű, geometrikusan meghatározott és letisztult 

formák elérésére törekedtek mind az építészet, mind a képző- és iparművészet területén. 

…………………………klasszicizmus…………………… 

 

 

 

 
  

12.  bármelyik két 
helyes válasz 
1 pontot ér 

Összesen 2 pont 

13. 1 pont 

Összesen 1 pont 
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14.  Jelölje aláhúzással, hogy a felsorolt építmények közül melyik nem illik a sorba!  

masztaba   /  egyiptomi piramis  /  zikkurat   /  sziklasír 

 (A zikkurat templom, míg a többi építmény, funkciója szerint temetkezési hely volt.) 

 
 
 
15.  Az alábbi képen látható (Giovanni Lorenzo) Bernini szobor alapján soroljon fel a 

barokk szobrászatra jellemző, legalább négy stílusjegyet! 

 
Kép forrása: https://www.artble.com/imgs/c/e/9/631723/pluto_and_proserpina.jpg 
 
Pl: 

 dinamizmus 

 az ábrázolt jelenet csúcspontjának megformálása 

 a cselekvő ember ábrázolása 

 a formák szövevényes összekapcsolódása – valódi körplasztika 

 drámaiság  

 realisztikus ábrázolásmód 

 anyagszerűség megjelenítése 

 érzelmek kifejezése 

 további helytálló válaszok 

 
 
 
 
 
  

14.  1 pont 

Összesen 1 pont 

15. 
bármelyik két 
helyes válasz 
1 pontot ér 

Összesen 2 pont 
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16.  A 19. század végén Budapest nagyszabású és dinamikus építkezések során vált 
világvárossá. Az ekkor emelt épületek jelentős hányada a historizmus szellemében 
készült. Jelölje aláhúzással, hogy az alább felsoroltak közül melyik épület nem 
sorolható a historizmushoz! 
 Operaház 

 Iparművészeti Múzeum 
 Parlament 

 Szent István bazilika 

 Halászbástya 

 

 

 

17.  Egészítse ki a hiányzó szakkifejezéssel az alábbi definíciót!  

Az impresszionizmusból továbbfejlődött francia festészeti irányzat, melyet más néven 

neoimpresszionizmusnak, divizionizmusnak is neveznek. A ...pointillizmus… tudományos 

alapokra helyezi az impresszionisták ösztönös, tapasztalaton alapuló eljárását, és a palettán 

történő színkeverést az ún. optikai keveréssel helyettesíti. A festők a képet apró, pontszerű 

ecsetvonásokból építik fel, s az így egymás mellé helyezett színpöttyökből a néző recehártyáján 

jön létre a színkeverés. (Az irányzat képviselői: Georges Seurat és Paul Signac.) 

 

 
18.  Nevezzen meg egy francia impresszionista festőművészt! 

Pl: C. Monet / E. Degas / A. Renoir / vagy egyéb helytálló válasz 

 

 
 

  

16.  1 pont  
Összesen  1 pont  

17.  1 pont  
Összesen  1 pont  

18.  1 pont  
Összesen  1 pont  
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19.  Az alábbiak közül melyik kép ábrázol szecessziós stílusú épület-belsőt? Karikázza 
be a megfelelő reprodukció betűjelét! 

   

A B C 

A képek forrásai:  
http://www.theatre-architecture.eu/res/archive/194/022156.jpg?seek=1381088661 

http://theredlist.com/media/database/design-categorie/here-and-now/1900-1910/belgium-art-nouveau/horta/030-horta-
theredlist.jpg 

https://1.bp.blogspot.com/-
KIVCig5ODsU/Vwmwj0kOu6I/AAAAAAAATfE/acWhwP09KsUzQBePLuwaSOj7xzBy0Bv3A/s1600/Captura-de-
pantalla-2016-02-19-a-las-3.29.17-p.m..png 

 

 

 

20.   Jelölje aláhúzással, hogy az alábbi híres alkotások közül, melyik nem Auguste Rodin 
szobra! 
 A csók 

 Pásztorlányka 

 Gondolkodó 

 Calais-i polgárok 

 
 

  

19.  1 pont  
Összesen  1 pont  

20.  1 pont  
Összesen  1 pont  
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II. 
 
Rajz vagy festés         (70 pont) 

 
A rajz vagy festés feladat témája 
Portréábrázolás élő modell után. A modell természetes tartással ül, fejét kissé lehajtva, 
lefelé néz, kezei tetszőlegesen összefogva, az ölében pihennek.  
 

 
Válasszon ki egy feladatot az alábbi (A, B, C) lehetőségek közül, és a rendelkezésre álló 
3x45 percben készítse el az adott rajz- vagy festéstechnikával!  
(A kezek megrajzolása nem követelmény.) 
A rajzlap jobb alsó sarkában, jól olvashatóan tüntesse fel nevét és a kiválasztott feladat 
betűjelét! (A név híján a rajz nem értékelhető, a betűjel hiánya pedig pontlevonással jár.) 
 
A) Készítsen szerkezetes rajzot a modellről! Az ábrázolás során a tónusok mellőzésével, 

láttassa a figura formáinak - fejének, nyakának, vállainak szerkezeti felépítését, 
mozdulatát, arányait és a modell egyedi karaktervonásait!  
Választható eszközök: grafitceruza vagy pittkréta - vegyes technika nem megengedett. 

 
Az értékelés részletes szempontjai: 
  

1. Kompozíciós szabályok betartása, a portré elhelyezése 12-0 pont 
- A vizsgázó ismeri és tudatosan alkalmazta a kompozíciós szabályokat.  

(Maximum 6 pont: a képkivágás a figura elhelyezkedésének megfelelő, a figura feje, nyaka 
és vállai a szükséges tér szabadon hagyásával betöltik a felületet, a portrérajz nincs a papír 
keretei közé szorítva. 3-3 pontot le kell vonni, ha valamelyik szempont nem érvényesül a 
rajzon.) 

- A rajzon a modell feje, válla dominál. (Maximum 6 pont, ha a figura ábrázolása az előírt 
félalakos formában jelenik meg a papíron (a kéz szerepeltetése nem követelmény). 2-2 
pontot le kell vonni, ha a fej az életnagyságnál nagyobb, esetleg kicsúszik a papírról vagy 
a rajz a nyaknál befejeződik vagy az ábrázolás nem használja ki a papír teljes felületét.) 
2. A figura, a fej tömege, belső arányai 12-0 pont 

- A figura tömegarányai a valóságnak megfelelően jelennek meg a rajzon. (Maximum 6 
pont: a modell térbeli ábrázolása a valóságnak megfelelő. 2-2 pontot le kell vonni, ha a 
lerajzolt figura egyes testformái túlzottan lekicsinyítve vagy felnagyítva jelennek meg a 
rajzlapon.) 

- A fej és az arc arányait a vizsgázó pontosan megfigyelte és lerajzolta. (Maximum 6 pont: 
a fej és arc tömegarányai a valóságnak megfelelőek. 2-2 pontot le kell vonni, ha a fej 
egyes részei arányukban kicsinyítve, vagy felnagyítva jelennek meg a rajzon, pl. a fül 
vagy száj mérete túl kicsi vagy nagy a fej és test arányaihoz viszonyítva. Nem adható 
pont, ha a figura, illetve a fej rajza minden arányosságot nélkülöz.) 
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3. Az emberi test megjelenítése 12-0 pont 
- Az ábrázolt portré- félalak anatómiai felépítése pontos megfigyelést mutat. (Maximum 6 

pont: a modell feje, nyaka, vállai a női vagy férfialak anatómiai felépítésének megfelelően 
jelenik meg. 3-3 pontot le kell vonni, ha az egyes testrészek - koponya, nyak, váll, kar 
ábrázolása sematikus, bábu-szerű - nem utal pontos megfigyelésre, formai értelmezésre.) 

- A fej, illetve figura ábrázolt részei torzítás nélkül jelennek meg. (Maximum 6 pont: a rajz 
a fej formáját, kar elhelyezkedését, tartását jól érzékelhetően ábrázolja. 2-2 pontot le kell 
vonni, ha a rajz valamely részében a rövidülés vagy a testformák torzítottan jelentkeznek.) 
4. A látvány értelmezése, a rajz vonalkezelése  12-0 pont 

- A rajzon többféle, az ábrázolás céljának megfelelő vonalminőség látható. (Maximum 6 
pont: a rajz jól mutatja a látvány és az ábrázolási ismeretek együttesének tudatos és rutinos 
alkalmazását, 3-3 pontot le kell vonni, ha a rajz szerkezetes ábrázolásmódja nem jelenik 
meg, vagy sematikus, nem mutatja a modell valódi arc- és testfelépítését, a test és a ruha 
formai felépítését, plasztikáját.)  

- A vizsgázó a vonalértékeket - az analizáló kereső, illetve kiemelő funkcióik szerint 
megfelelően jelenítette meg. (Maximum 6 pont: a rajz halványabb kereső vonalai és a 
hangsúlyosan kiemelt részek segítik a látvány értelmezését. Nem adható pont erre a 
követelményre, ha a rajz a modell felépítését nem ábrázolja; 2-2 pontot le kell vonni, ha a 
rajz egyes részein a vonalértékek hibásak vagy a rajz egészét tekintve 
kiegyensúlyozatlanok.) 
5. Lényegkiemelés és karakter 12-0 pont 

- A rajz kialakításával a vizsgázó irányítja a tekintetet, kiemelte az általa meghatározott, 
lényeges formai elemeket. (Maximum 6 pont: az ábrázolás legjobban kidolgozott elemei a 
figura lényeges formai tulajdonságaira összpontosítanak. 3 pontot le kell vonni, ha a rajz 
vonalszerkezetéből a végső forma nem válik ki megfelelően.) 

- A vizsgázó a rajzon jól felismerhető módon megjelenítette a modell karakterét. (Maximum 
6 pont: a rajzoló a figura külső személyes vonásait, a modell testtartását jól meg tudta 
ragadni. 2-2 pontot le kell vonni, ha az egyes arcvonások nem- vagy rosszul tükrözik vissza 
a modell karakterét vagy a beállítás túlzottan merev, élettelen.) 
6. A 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. 

- A vizsgázó a kiválasztott eszközt megfelelően használta. (Maximum 4 pont: a 
rajzeszközben rejlő vonalképző lehetőségeket kihasználta: a vonalerősség és 
vonalvastagság és a vonalak szövete érzékletes, változatos képet mutat. 1-3 pontot le kell 
vonni, ha a rajzeszköz használata kezdetleges, a rajzi előadásmód merev, nem kellően 
kimunkált. Nem adható pont, ha a vizsgázó nem az előírt rajzeszközök valamelyikével 
dolgozott.) 

- A ceruza- vagy pittkréta rajzon a vonalak tisztán kezeltek, maszatolás-mentesek. 
(Maximum 3 pont: a rajzeszköz használata megfelel a klasszikus tanulmányrajzi 
követelményeknek. Nem adható pont, ha a vizsgázó nem az előírt rajzeszközök 
valamelyikével dolgozott.)  

- A szerkezetes rajz tudatos felépítésű, befejezett. (Maximum 3 pont: a rajz a szerkezetes 
tanulmányrajz készítésének rutinját tükrözi és kiegyensúlyozott hatást kelt. 1-1 pontot le 
kell vonni, ha a rajz valamely részlete kidolgozatlan maradt, vagy rajzi kifejezésmódja az 
egyes részleteket tekintve különböző szintű megoldásokat mutat.)  

Összesen:  70-0 pont 
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B) Készítsen teljes tónusos rajzot a modellről! A képkivágás megválasztásakor ügyeljen arra, 
hogy a képen szerepeljenek a figura vállai és karjai is! A tanulmányrajzán érzékeltesse a 
modell megvilágítását, a természetes vagy mesterséges megvilágítás által keltett fény-
árnyékviszonyokat, az egyedi karakterjegyeket! Választható eszközök: grafitceruza vagy 
rajzszén vagy pittkréta - vegyes technika nem megengedett. 

Az értékelés részletes szempontjai: 
 

1. Kompozíciós szabályok betartása, a portré elhelyezése 12-0 pont 
- A vizsgázó ismeri és tudatosan alkalmazta a kompozíciós szabályokat. (Maximum 6 pont: 

a portré képkivágása megfelelő, a szükséges tér szabadon hagyása mellett a fej arányosan 
betölti a kép terét, a fej elhelyezése figyelembe veszi a tekintet irányát. 3-3 pontot le kell 
vonni, ha valamely szempont nem érvényesül a rajzon.) 

- A rajzon a modell feje, válla, a viselt ruházata dominál. (Maximum 6 pont, ha a figura 
ábrázolása az előírt portré formában jelenik meg a papíron. 2-2 pontot le kell vonni, ha a 
fej az életnagyságnál nagyobb, esetleg kicsúszik a papírról vagy a rajz a nyaknál 
befejeződik. Nem adható pont, ha a vizsgázó tévesen értelmezte a feladatot és pl. egész ülő 
alakot jelenített meg.) 
2. A fej tömege és az arc belső arányai 12-0 pont 

- A fej és vállak tömegét, a modell által viselt öltözék lényeges elemeit a vizsgázó pontosan 
megfigyelte és lerajzolta. (Maximum 6 pont: a fej és a test arányai a valóságnak 
megfelelőek. 2-2 pontot le kell vonni, ha a fej és a test egyes részei arányukban kicsinyítve, 
vagy felnagyítva jelennek meg a rajzon, pl. a nyak túl vékony vagy a fej túl kicsi a test 
arányaihoz viszonyítva, ha a ruha nem követi a testformáit.) 

- Az arc részei, fő formái a valóságnak megfelelően jelennek meg a rajzon. (Maximum 6 
pont: az arcrészek arányai, térbeli ábrázolása a valóságnak, megfelelőek. 2-2 pontot le kell 
vonni, ha az arc egyes részletei túlzottan lekicsinyítve vagy torzítva jelennek meg a rajzon, 
pl. a szemek túl kicsik vagy nagyobbak a valóságosnál.) 
3. Az emberi test megjelenítése 12-0 pont 

- Az ábrázolt fej, nyak, váll felépítése anatómiai ismereteket és pontos megfigyelést mutat. 
(Maximum 6 pont: a modell feje, nyaka, vállai az ember anatómiai felépítésének 
megfelelően jelennek meg. 3-3 pontot le kell vonni, ha az egyes testrészek - arc, koponya, 
nyak, váll ábrázolása sematikus, bábu-szerű - nem utal pontos megfigyelésre, formai 
értelmezésre.) 

- A fej és váll ábrázolt részei torzítás nélkül jelennek meg. (Maximum 6 pont: a rajz a fej 
formáját, a modell jellemző fejtartását jól érzékelhetően ábrázolja. 2-2 pontot le kell vonni, 
ha a rajz valamely részében a rövidülések vagy a testformák torzítottan jelentkeznek.) 
4. A fény-árnyék viszonyok és tónusképzés 12-0 pont 

- A rajzon következetes tónushasználat látható. (Maximum 6 pont: a modell és öltözékének 
sötét-világos színeit, illetve a megvilágított és árnyékos részeit jól érzékelteti, összefogott 
tónusértékkel ábrázolja. 2-2 pontot le kell vonni, ha a valós színhatások vagy 
fényárnyékhatások a rajzon nem érvényesülnek. Nem adható pont erre a követelményre, 
ha a rajz teljes egészében tónusok nélküli, vonalas ábrázolás marad.)  

- A rajzon megjelenített tónusok biztosítják a látvány plasztikus megjelenítését. (Maximum 
6 pont: a látvány plasztikus, összefogott ábrázolása. 2-2 pontot le kell vonni, ha a rajz egyes 
részein, a tónusértékek hibásak vagy nem jelenítik meg az önárnyékos, vetett árnyékos 
felületeket, az ábrázolás nem segíti a tér és forma érzékeltetését.) 
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5. Lényegkiemelés és karakter 12-0 pont 
- A rajz kialakításával a vizsgázó irányítja a tekintetet, és kiemeli az általa meghatározott 

lényeges formai elemeket. (Maximum 6 pont: az ábrázolás hangsúlyos 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 
6 pont: a vizsgázó a figura személyes külső jegyeit, a beállítás érzékelhető egyediségét, 
hangulatát jól meg tudta ragadni. 2-2 pontot le kell vonni, ha az egyes vonások, 
karakterjegyek nem- vagy rosszul tükrözik vissza a modell egyedi jellegzetességeit.) 

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. 
- A vizsgázó a kiválasztott eszközt megfelelően használta. (Maximum 4 pont: a rajzeszközben 

rejlő vonal és tónusképző lehetőségeket kihasználta: a vonalak és tónusok gazdag, változatos 
képet mutatnak. Nem adható pont, ha a vizsgázó nem az előírt rajzeszközök valamelyikével 
dolgozott. 1-3 pontot le kell vonni, ha a rajzeszköz használata kezdetleges, a rajzi 
előadásmód nem kellően kimunkált.) 

- A ceruza- vagy rajzszén vagy pittkréta rajzon a vonalak és tónusok tisztán kezeltek, 
tónusgazdag megoldás született. (Maximum 3 pont: a rajzeszköz használata megfelel a 
klasszikus tanulmányrajzi követelményeknek. Nem adható pont, ha a vizsgázó nem az előírt 
rajzeszközök valamelyikével dolgozott.)  

- A tónusos rajz tudatos felépítésű, befejezett. (Maximum 3 pont: a rajz a tónusos portré 
tanulmány készítésének rutinját tükrözi és kiegyensúlyozott hatást kelt. 1-1 pontot le kell 
vonni, ha a rajz valamely részlete kidolgozatlan maradt, vagy rajzi kifejezésmódja az egyes 
részleteket tekintve különböző szintű megoldásokat mutat.)  

Összesen: 70-0 pont 
 
C) Készítsen portré-tanulmányt színes technika alkalmazásával! A képen szerepeljenek a 

figura vállai és karjai is! Az ábrázolás során ügyeljen a kép kompozíciójára, a beállítás 
valós színeinek, a látvány hangulatának visszaadására és a modell tartásának, karakterének 
minél jobb megragadására! Választható eszközök: tempera vagy pasztellkréta - vegyes 
technika nem megengedett. 

 
Az értékelés részletes szempontjai: 
 

1. Kompozíciós szabályok betartása, a portré elhelyezése 12-0 pont 
- A vizsgázó ismeri és tudatosan alkalmazta a kompozíciós szabályokat. (Maximum 6 pont: 

a portré képkivágása megfelelő, a szükséges tér szabadon hagyása mellett a fej arányosan 
betölti a kép terét, a fej elhelyezése figyelembe veszi a tekintet irányát. 3-3 pontot le kell 
vonni, ha valamely szempont nem érvényesül a rajzon.) 

- A színes képen a modell feje, válla, az általa viselt öltözék jellemző formái dominálnak. 
(Maximum 6 pont, ha a figura ábrázolása az előírt portré-formában jelenik meg a papíron. 
2-2 pontot le kell vonni, ha a fej az életnagyságnál nagyobb, esetleg kicsúszik a papírról 
vagy a portré a nyaknál befejeződik.) 
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2. A fej tömege és az arc belső arányai 12-0 pont 
- A fej és arc arányait a vizsgázó pontosan megfigyelte és megfestette vagy krétával 

megrajzolta. (Maximum 6 pont: a fej és az arc arányai a valóságnak megfelelőek. 2-2 
pontot le kell vonni, ha a fej és az arc egyes részei arányukban kicsinyítve, vagy 
felnagyítva jelennek meg a rajzon, pl. a fej túl kicsi a test arányaihoz viszonyítva, ha a 
modell koponya vagy az arc arányai torzítottak) 

- Az arc részei, fő formái a valóságnak megfelelően jelennek meg a rajzon. (Maximum 6 
pont: az arc részeinek aránya, térbeli ábrázolása a valóságnak megfelelő. 2-2 pontot le 
kell vonni, ha az arcrészek torzítva jelennek meg a képen, vagy az arc részeinek térbeli 
helyzetét nem jól érzékelteti a vizsgázó.) 
3. A fej, váll és a modell öltözékének megjelenítése 12-0 pont 

- Az ábrázolt fej, az ülő alak és az általa viselt öltözék pontos, de összefogott ábrázolási 
formát mutat. (Maximum 6 pont: a képeken a modell feje, nyaka, vállai az ember anatómiai 
felépítésének megfelelő képet mutatják, az öltözék drapériája jól követi a test formáit. 3-3 
pontot le kell vonni, ha az egyes testrészek ábrázolása sematikus és/vagy nem mutatja a 
megfigyelésre épülő anatómiai hűséget.) 

- A figura feje, válla, a modell által viselt öltözék a térbeli helyzetüknek megfelelően, 
arányosan megjelenítettek. (Maximum 6 pont: a portré ábrázolása a fej, váll, karok 
elhelyezkedését, tartását és térbeli helyzetét jól érzékelhetően, pontosan jeleníti meg. 2-2 
pontot le kell vonni, ha a színes képen a rövidülések vagy a testformák torzítottan 
jelentkeznek.) 
4. Lényegkiemelés és karakter  12-0 pont 

- A színes kép kialakításával a vizsgázó irányítja a tekintetet, és kiemeli az általa 
meghatározott lényeges elemeket. (Maximum 6 pont: a képek legjobban kidolgozott részei 
a portré 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 6 pont: a képeken a figura személyes külső jegyeit, a drapéria és a beállítás 
egyedi vonásait jól meg tudta ragadni. 3-3 pontot le kell vonni, ha az ábrázolások nem- 
vagy rosszul jelenítik meg a modell karakterét.) 
5. A kép dinamikája, és képi ereje 12-0 pont 

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

- A kép megragadja a néző figyelmét és megidézi a beállítás hangulatát. 
(Maximum 6 pont: a színes kép ábrázolásmódja alkalmas a modell általános és egyedi 
vonásainak megragadására, képi feldolgozására, egyéni közvetítésére a néző felé.) 
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6. Festői technikák és festői eszköztár  10-0 pont 
- Nem adható pont a 6. szempont alapján, ha a vizsgázó elmulasztotta a papíron feltüntetni 

a választott feladat betűjelét vagy, ha a kép nem színes eszközzel készült. 
- A vizsgázó a festéket vagy a színes pasztellkrétát az anyagnak és a technika karakterének 

megfelelően használta. (Maximum 10 pont: a képen a választott festéknek vagy 
pasztellkrétának megfelelő anyaghasználat és technikai megoldások láthatók. Pl. a 
tempera, fedőfestékként finom árnyalatok, erős kontrasztok és rajzos megoldások 
készítését egyaránt lehetővé teszi; A pasztell színárnyalatait a rajzolás közben lehet 
kikeverni, folt- és vonalas ábrázolás is megvalósítható; 4-4 pontot le kell vonni, ha a 
képeken a festői technikákban rejlő lehetőségek nem jelennek meg: kifestőkönyv jellegű 
színhasználat vagy elkoszolódott színek jellemzők.)  

Összesen: 70-0 pont 
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