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Útmutató a vizsgázók teljesítményének értékeléséhez 
(az értékelőtanárok részére) 

 
 

A javítási-értékelési útmutatóban feltüntetett válaszokra kizárólag a megadott pontszámok 
adhatók.  

 

Amennyiben a vizsgázó válaszában nem magyar alkotókat, helyszíneket nevez meg, a 
pontosan azonosítható eredeti és a magyar nyelvben elterjedt névváltozatok is 
elfogadhatók. 

 

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. Vizsgafeladat 
Művészettörténet – tesztjellegű feladatok    (30 pont) 
 
 

1.) Az alábbi feladatban híres műalkotásokat és mestereket soroltunk fel. Állítsa 
párba az alkotókat műveikkel! (Írja a megfelelő címeket a művészek neve mellé! Figyelem, 

egy műalkotás pár nélkül marad!) 

 Dárdavivő  

 Vándor a ködtenger felett 

 Primavera 

 Gattamelata lovas szobra 

 Tulp doktor anatómiája 

Polükleitosz Dárdavivő 

Donatello Gattamelata lovas szobra 

Rembrandt Harmenszoon van Rijn Tulp doktor anatómiája 

Caspar David Friedrich Vándor a ködtender felett 

 

 

 

 
2.) Karikázza be annak a munkának a betűjelét, amelyik NEM sorolható a 
magyarországi gótikus művészet kiemelkedő alkotásai közé! 

 

A) Szent László-herma 

B) Gödöllő, Grassalkovich-kastély 
C) Kolozsvári Márton és György: Sárkányölő Szent György-szobor 

 
 
 
  

1.) Bármelyik két helyes 
válasz egy pontot ér. 

 

Összesen 2 pont  

2.) 1 pont  

Összesen 1 pont  
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3.) Karikázza be annak a képnek a betűjelét, amelyiken palmetta motívum látható! 
 

 

A) 

 

B) 

 

C) 

 
Képek forrásai: 

https://www.metmuseum.org/toah/images/hb/hb_48.11.5a,b.jpg 

http://ancientrome.ru/art/artwork/arch/rom/rome/sepulcrum-scipionum/sci010.jpg 

http://www.tarsolyosok.hu/images/galgocinagyit.jpg 
 
 
 

3.) 1 pont  

Összesen 1 pont  
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4.) Jellemző megjelenítésük és attribútumaik alapján határozza meg, kiket 
ábrázolnak az alábbi kompozíciók! (Írja a neveket a képek alatti pontozott vonalakra!) 

    

Evangélista (Szent) 
János  

 (Szent) Péter apostol  
 Szűz Mária 

 Jézus Krisztus vagy 
Krisztus Pantokrátor  

 
Képek forrásai: 
https://1.bp.blogspot.com/_qTDAEasFLtU/Rf67N3OHHfI/AAAAAAAACVM/z2nS4KdCBB4/s400/Gospel+Ill
umination+in+Gero+Codex.jpg 
http://www.artnet.com/WebServices/images/ll00001lldq0MJFgOjECfDrCWvaHBOckt8E/martin-schongauer-
st.-peter.jpg 
https://i.pinimg.com/originals/c2/7a/c6/c27ac610b402609c4b0d127f7df7cd42.jpg 
https://blogs.ancientfaith.com/morningoffering/wp-content/uploads/sites/6/2018/02/unknown-artist-christ-
pantocrator-duomo-di-cefalc3b9-cefalc3b9-itlay-sicily-mid-12th-century.jpg 
 
 
 
 
 
 
5.) Nevezzen meg két tetszőleges, a 19. század második felében virágzó európai 

stílusirányzatot! (Írja a pontozott vonalakra a stílusirányzatok elnevezését!) 

Lehetséges válaszok például: akadémizmus / historizmus / eklektika / realizmus / 
impresszionizmus / posztimpresszionizmus / szecesszió / szimbolizmus / pointillizmus 
(Szakmailag helyes, további válaszok is elfogadhatók.) 

 
 
 
 
 

4.) Bármelyik két helyes 
válasz egy pontot ér. 

 

Összesen 2 pont  

5.)  A) 1 pont 
B) 1 pont 

 

Összesen 2 pont  
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6.) Határozza meg, hogy az alábbi művészeti technikák, illetve építészettel és 
képzőművészettel kapcsolatos fogalmak melyik művészeti ághoz tartoznak!  
(Írja a pontozott vonalra válaszait! Figyelem, a felsoroltak között vannak olyanok is, amelyek 

nem rendelhetők egyik itt megjelölt ágazathoz sem!) 

 zikkurat           
 freskó          
 viaszveszejtéses bronzöntés 
 plein air 
 kannelura 
 relief 
 büszt   
 apszis 

Művészeti ág  

építészet   zikkurat / kannelura / apszis  

szobrászat viaszveszejtéses bronzöntés, relief, büszt  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.) Nevezze meg, hogy az alább felsorolt híres műalkotások melyik korstílus 
képviselői! (Válaszát írja a címek alatti pontozott vonalra!) 

 

Porta del Paradiso, Az athéni iskola A firenzei dóm kupolája 

reneszánsz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.) Bármelyik két helyes 
válasz egy pontot ér. 

 

Összesen 3 pont  

7.) 1 pont   

Összesen 1 pont 
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8.)  Karikázza be az alábbi virágcsendéletek közül azt, amelyik NEM impresszionista 
alkotás! (Karikázza be a kiválasztott kép betűjelét!) 

 

   

A) B) C) 

A képek forrásai: 
https://images.fineartamerica.com/images/artworkimages/mediumlarge/1/1-chrysanthemums-claude-monet.jpg 
https://imagenes.museothyssen.org/sites/default/files/imagen/obras/1938.1.b_florero-reverso.jpg 
http://www.renoir.net/images/paintings/bouquet-of-chrysanthemums.jpg 
 
 
 
 
 
 
9.) A felsorolt fogalmak közül válassza ki azt, amelyik az alábbi meghatározáshoz 
tartozik! 
 lunetta 
 kánon 
 monolit 
 miniatúra 
 ikonográfia  

Eredetileg a kézzel írott könyvek díszes kezdőbetűinek, egész oldalas vagy szövegbe illesztett 

képeinek, oldalszegély- vagy szövegkeret-díszítményének összefoglaló elnevezése, a 

könyvdíszítés legrégebbi formája.  

 
 
 
 

8.) 1 pont  

Összesen 1 pont  

9.) 1 pont  

Összesen 1 pont  
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10.) Az ókori görög kultúra alkotásai közül melyik készült a hellénizmus időszakában!  
(Karikázza be a kiválasztott kép betűjelét!) 

   

A) B) C) 

A képek forrásai: 
https://www.google.hu/search?q=discobolus&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiC7LqLiMzeAhU
NaBoKHTMIDZ8Q_AUIDigB&biw=1920&bih=927#imgrc=8eovIi5lHgDvrM: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3d/Aphrodite_of_Milos.jpg/800px-
Aphrodite_of_Milos.jpg 
https://i.pinimg.com/originals/22/2e/47/222e472eabb34397c696619cd51417a0.jpg 

 
 
 
 
 
  

10.) 1 pont  

Összesen 1 pont  
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11.)  Karikázza be annak a képnek a betűjelét, amelyiken az ókori egyiptomi kultúrára 
jellemző tárgyat(kat) lát!  

 

  

A) B) 

 
 

C) D) 
 
A képek forrásai: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5b/Athena_Herakles_Staatliche_Antikensammlungen_2301
_B_full.jpg 
https://images.metmuseum.org/CRDImages/an/original/DT861.jpg 
https://anthropology.si.edu/accessinganthropology/images/Canopic%20jars%20group2892.._ps-grp-2005-
33140.jpg 
https://dyn1.heritagestatic.com/lf?set=path%5B6%2F6%2F6%2F7%2F6667366%5D%2Csizedata%5B612x600
%5D&call=url%5Bfile%3Aproduct.chain%5D 
 

 
 
 
 
 
 
 

11.) 1 pont  

Összesen 1 pont  
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12.) Határozza meg, melyik nagy európai korstílus alkotásai láthatók az alábbi képeken! 
(Válaszát írja a képek alatti pontozott vonalra!) 

   

gótika / gótikus  
 
A képek forrásai: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Gothic_art#/media/File:Reims6.jpg 
https://hu.wikipedia.org/wiki/Garamszentbenedeki_%C3%BArkopors%C3%B3#/media/File:Garamszentbenede
ki_%C3%9Arkopors%C3%B3.jpg 
https://en.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A8s_Riches_Heures_du_Duc_de_Berry#/media/File:Les_Tr%C3%A8s_
Riches_Heures_du_duc_de_Berry_avril.jpg 

 
 
 
 
13.) Egészítse ki az alábbi hiányos leírást!  
(Írja be a kipontozott vonalakra az építész és az épület nevét!) 

 

Péchy Mihály és Hild József mellett a magyar klasszicizmus legjelentősebb építésze Pollack 
Mihály volt. Főműve, a Magyar Nemzeti Múzeum épülete, amely a Széchényi Ferenc által a 

nemzetnek adományozott gyűjteménynek és könyvtárnak adott otthont.  

 

 
  

12.) 1 pont  

Összesen 1 pont  

13.)  1-1 pont   

Összesen  2 pont   
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14.) Válassza ki az alábbi alaprajzok közül azt, amelyik a képen látható jáki  
Szent György-templomhoz tartozik! (Karikázza be a kiválasztott kép betűjelét!) 

 

 

A) 

 

B) 

 

C) 

A képek forrásai: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/dd/Ap%C3%A1ts%C3%A1gi_templom_%288941._sz%C3
%A1m%C3%BA_m%C5%B1eml%C3%A9k%29_7.jpg 
http://cms.sulinet.hu/get/d/40cf052a-1c14-448f-26e4-6561855dabae/1/9/b/Normal/08-19-06_jak_alaprajz2.jpg 
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szent_Erzs%C3%A9bet-
d%C3%B3m#/media/File:MZK_002_Nr_09_Der_Elisabeth-Dom_zu_Kaschau_in_Ungarn_-
_Fig._01_Grundriss.jpg 
http://mmi.elte.hu/szabadbolcseszet/mmi.elte.hu/szabadbolcseszet/mediatar/a_reneszansz_es_a_barokk_epiteszet
e_magyarorszagon/kesogot-35.%20Esztergom%2C%20Bak%25F3cz-k%25E1polna%2C%20alaprajz.jpg 
 
 
 
  14.) 1 pont  

Összesen 1 pont  
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15.) Nevezze meg, hogy melyik mű melyik korstílusban készült! (Válaszát írja a 

reprodukciók alatti pontozott vonalra!) 

A) klasszicizmus B) barokk 

 
Képek forrása: 
https://hu.wikipedia.org/wiki/Horatiusok_esk%C3%BCje#/media/File:Jacques-Louis_David_-
_Oath_of_the_Horatii_-_Google_Art_Project.jpg 
https://en.wikipedia.org/wiki/Gian_Lorenzo_Bernini#/media/File:Apollo_%26_Daphne_September_2a.jpg 
 

 
 
 
16.)  Az alábbi európai városok közül melyikhez köthető a szecesszió nagymesterének, 
Antoni Gaudínak az életműve? (Jelölje aláhúzással a megfelelőt!) 

 Párizs 
 Barcelona 
 Brüsszel 
 London 
 Bécs 
 München  

 

 
  

15.) A) 1 pont 
B) 1 pont 

 

Összesen 2 pont  

16.) 1 pont  

Összesen 1 pont  
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17.) A képek segítségével állapítsa meg, hogy az adott művészeti stílusirányzatra 
vonatkozóan, az alábbi állítások közül melyik igaz (I) és melyik hamis (H)!  
(Írja be a megfelelő betűjelet a sorok elé!) 

 

Théodore Géricault: 
A Medúza tutaja 

Caspar David Friedrich:  
Apátság a tölgyerőben 

Eugéne Delacroix: 
Villámlástól megriadt ló 

 
A képek forrásai: 
https://hu.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9odore_G%C3%A9ricault#/media/File:Th%C3%A9odore_G%C3%A9
ricault_-_Le_Radeau_de_la_M%C3%A9duse.jpg 
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Caspar_David_Friedrich_002.jpg 
https://hu.museum-digital.de/portal/singleimage.php?objektnum=204798&imagenr=165708 
 

igaz/I 
hamis/H 

 

H Képeiken gyakran ábrázolnak antik mitológiai témákat. 

I Festésmódjukat a képzelet, az érzelmek uralomra jutása jellemzi. 

H Kerülik a szertelenséget, céljuk a világosság, az érthetőség elérése.  
H Szívesen alkalmazzák az illuzionisztikus megformálás különféle eszközeit. 

I Kedvelik az élénk színeket, az erőteljes, drámai fényhatásokat. 

I Képeiken gyakran ábrázolják az ember és természet konfliktusát. 

I A múltba vágyódásuk jeleként gyakran a középkor időszakát idézik vissza. 

H Képeiket nagymérvű stilizálás, homogén, dekoratív felületetek jellemzik. 

 

 

 

 

 

 
 

17.) 
Bármelyik négy 

helyes válasz egy 
pontot ér. 

 

Összesen 2 pont  
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18.)  Nevezze meg, melyik festészeti technika leírásából valók az alábbi 
meghatározások! (Írja válaszát a kipontozott sorba!) 

 Alapanyagát kezdetben a díszítőfestészet alkalmazta festékek kötőanyagaként. 

 A hagyomány szerint Jan van Eyck és Antonello da Messina használták először 

táblaképek készítéséhez. 

 A korai németalföldi festők tökéletesítették az eljárást. / A 15. század során vált egyre 

gyakrabban alkalmazott technikává. 

olajfestés 

 
 
 
 
 
 
 
 
19.) Párosítsa az alábbi szakkifejezéseket és jelentésüket!  

(A párokat írja be az üres táblázatba!) 

 balusztrád / nyomóforma / faktúra / herma / korlát, mellvéd / 

 ereklyetartó / dúc / felületi minőség  

 
A) balusztrád korlát, mellvéd 

B) faktúra felületi minőség 

C) herma ereklyetartó 

D) dúc nyomóforma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18.)  1 pont   

Összesen 1 pont  

19.) Bármelyik két helyes 
sor egy pontot ér. 

 

Összesen  2 pont   
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20.)  Nevezze meg az alábbi híres alkotások mesterét, és határozza meg a művek 
műfaját vagy jellemző anyaghasználatát, technikáját! (A művész nevét írja a kipontozott 

vonalra!) 

A) Michelangelo (Buonarroti) 
 

B) A művek címe Az alkotások műfaja vagy anyaga, technikája 

Dávid szobrászat vagy márványszobor 

Pieta szobrászat vagy márványszobor 

Ádám teremtése festészet vagy freskó 

 

 

 
 
 
 
 

II. Vizsgafeladat 
Rajz vagy festés         (70 pont) 
 
A rajz- vagy festésfeladat témája: portréábrázolás élő modell után.  
A modell lazán ölbe tett kézzel ül, a fejét kissé a jobb válla felé fordítva előre néz.   
A kezek ábrázolása nem követelmény, de a nyak, a váll ábrázolása a feladathoz tartozik. 

 
Válasszon ki egy feladatot az alábbi (A, B, C) lehetőségek közül, és a rendelkezésre álló  
3 x 45 percben készítse el az adott rajz- vagy festéstechnikával!  
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 portrétanulmányt a modellről! Az ábrázolás során a tónusok 

mellőzésével láttassa a figura arcának, fejének, nyakának és vállainak felépítését, 
arányait, a modell ruházatának látható részét, mozdulatát és karaktervonásait!  
Választható eszközök: grafitceruza vagy pittkréta – vegyes technika nem 
megengedett. 

20.) A) 1 pont 
B) 1 pont  

Összesen 2 pont  
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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 portré rajza nincs a papír 
keretei közé szorítva. 2-2 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 történt (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 túlzottan kicsinyített, 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 az arc vagy fej 
egyes részei arányukban kicsinyítve vagy felnagyítva jelennek meg a rajzon, pl. a fül vagy a 
száj mérete túl kicsi vagy nagy a fej és a test arányaihoz viszonyítva. Nem adható pont, ha a 
figura, illetve a fej rajza minden arányosságot nélkülöz.) 
3. Az emberi test megjelenítése 12-0 pont 

- Az ábrázolt portré anatómiai felépítése pontos megfigyelést mutat. (Maximum 6 pont: 
a modell feje, nyaka, vállai a női vagy férfialak anatómiai felépítésének és a mozdulatának 
megfelelően jelenik meg. 2-2 pontot le kell vonni, ha az egyes testrészek – koponya, nyak, 
váll, kar − ábrázolása sematikus, bábuszerű, nem utal pontos megfigyelésre, formai 
értelmezésre, vagy a mozdulat nem érzékelhető, túl merev.) 
- A fej, illetve figura ábrázolt részei torzítás nélkül jelennek meg. (Maximum 6 pont: a 
rajz a fej formáját, a kar elhelyezkedését, tartását jól érzékelhetően ábrázolja. 2-2 pontot le 
kell vonni, ha a rajz valamely részében a rövidülés vagy a testformák torzítottan, vagy nem a 
beállításnak megfelelően jelennek meg.) 
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. 2-2 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 keresővonalai és a 
hangsúlyosan kiemelt részek segítik a látvány értelmezését. Nem adható pont erre a 
követelményre, ha a rajz a modell szerkezeti felépítését nem ábrázolja; csak a körvonalakra 
szorítkozik; 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 
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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 nem követi a látványt, 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 rajzlapján 
feltüntetni a választott feladat betűjelét. Nem adható pont, ha a vizsgázó nem a kiválasztott 
„A” feladat előírt rajzeszközének valamelyikével dolgozott. 
- A vizsgázó a kiválasztott eszközt megfelelően használta. (Maximum 4 pont: a 
rajzeszközben rejlő vonalképző lehetőségeket kihasználta: a vonalerősség, vonalvastagság és 
a vonalak szövete érzékletes, változatos képet mutat. 1-3 pontot le kell vonni, ha a rajzeszköz 
használata kezdetleges, a rajzi előadásmód nem kellően kimunkált.) 
- A ceruza- vagy pittkréta rajzon a vonalak tisztán kezeltek, maszatolásmentesek. 
(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 
 
 
B) Készítsen monokróm, teljes tónusos portrérajzot a modellről! A képkivágás 

megválasztásakor ügyeljen arra, hogy a képen szerepeljen a figura válla, karja is! A 
tanulmányrajzán érzékeltesse a modell megvilágítását, mozdulatát, a modell 
ruházatának látható részét és az arc egyedi karakterjegyeit! Választható eszközök: 
grafitceruza, vagy pittkréta, vagy rajzszén – 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, a váll és 
a karok arányosan betöltik a kép terét, a fej elhelyezése figyelembe veszi a mozdulat irányát. 
2-2 pontot le kell vonni, ha valamely szempont nem érvényesül a rajzon.) 

- A rajzon a modell feje, válla, viselt ruházata dominál. (Maximum 6 pont, ha a figura 
ábrázolása az előírt portréformában 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 erre a szempontra, ha a vizsgázó tévesen értelmezte a feladatot és pl. teljes ülő 
alakot jelenített meg.) 
2. A fej és a test tömege, az arc belső arányai 12-0 pont  

- A fej és a 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 
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vagy felnagyítva jelennek meg a rajzon, pl. a nyak túl vékony, vagy a koponya vagy az arc 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 megfelelő. 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 modell felépítése anatómiai ismereteket és pontos megfigyelést mutat. 
(Maximum 6 pont: a modell feje, nyaka, vállai az ember anatómiai felépítésének megfelelően 
jelennek meg. 2-2 pontot le kell vonni, ha az egyes testrészek – koponya, arc, nyak, váll − 
ábrázolása sematikus, bábuszerű, 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 sötét, valamint önárnyékos részeit 
jól érzékelteti, összefogott tónusértékkel ábrázolja. 2-2 pontot le kell vonni, ha a valós 
színerősségek vagy fény-árnyék hatások a rajzon nem érvényesülnek. Nem adható pont erre a 
követelményre, ha a rajz teljes egészében tónusok nélküli, vonalas ábrázolás marad.)  
- A rajzon megjelenített helyes tónusértékek 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.) 
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 rajzlapján 
feltüntetni a választott feladat betűjelét. Nem adható pont, ha a vizsgázó nem a kiválasztott 
„B” feladat előírt rajzeszközének valamelyikével dolgozott vagy pl. kétszínű pittkrétát 
használt. 
- 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.)  
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- 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 portrétanulmányt színes technika alkalmazásával! A képkivágás 

megválasztásakor ügyeljen arra, hogy a képen szerepeljen a figura válla, karja is! 
Az ábrázolás során ügyeljen a beállítás mozdulatának, valós színeinek visszaadására 
és a modell ruházatának, karakterének minél érzékletesebb 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. 2-2 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 portréformában 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.) 
2. A fej tömege és az arc belső arányai 12-0 pont 

- A fej, a koponya és az arc arányait a vizsgázó pontosan megfigyelte és megfestette, 
vagy színes 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 arcarányai 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 alak és a mozdulat, valamint az általa viselt öltözék pontos, de 
összefogott ábrázolási formát mutat. (Maximum 6 pont: a képen a modell feje, nyaka, vállai 
az ember anatómiai felépítésének megfelelő képet mutatják, az öltözék jól követi a test 
formáit. 2-2 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.) 
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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 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 nézőnek.) 
6. Festői technikák és festői eszköztár  10-0 pont 

- Nem adható pont a 6. szempont alapján, ha a vizsgázó elmulasztotta a rajzlapján 
feltüntetni a választott feladat betűjelét. Nem adható pont, ha a vizsgázó nem a kiválasztott 
„C” feladat előírt eszközének valamelyikével dolgozott. 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 vizsgázó a rajzolás közbeni színkeveréssel 
alakította ki, megvalósította a folt- és vonalas ábrázolás különböző formáit; 4-4 pontot le kell 
vonni, ha a képen a festői technikákban rejlő lehetőségek nem jelennek meg: kifestőkönyv 
jellegű direkt színhasználat vagy indokolatlanul elkoszolódott színek jellemzők.)  

Összesen: 70-0 pont 
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