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Útmutató a vizsgázók teljesítményének értékeléséhez 

(az értékelőtanárok részére – művészettörténet esszé) 

 

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

mok adhatók.  

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

így kialakított pontszámok csak egész pontok lehetnek. 

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

hetők figyelembe. Magyar nevek esetében csak a hibátlanul leírt, teljes nevek fogadhatók 

el. A külföldi nevek leírásában vétett esetleges hiba figyelmen kívül hagyható, amennyiben 

az az azonosítást egyértelműen lehetővé teszi.  

• Az esszé javításakor úgynevezett kulcskifejezéseket, illetve egyéb, szakmailag helyes, re-

leváns 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 le-

írást ad. 

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

helyes példát/példákat és gondolatokat ír le (műemlék, alkotó, mű és elemzési szempont), 

azt/azokat a javításkor el kell fogadni. 

• A feladatokhoz rendelt képanyag csak emlékeztetőül szolgál, a dolgozatban a vizsgázó 

más, szakmailag helyes példákra is szabadon utalhat. 
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A) Hasonlítsa össze az ókeresztény és a bizánci szakrális építészetet! Az ismert példák 

alapján, legalább 1-1 épület részletesebb elemzésével mutassa be a két korszak jellemző építé-

szeti téralakítását, szerkezeti megoldásait és az eltérő funkciókból fakadó új technológiákat, 

építménytípusokat!  A bazilika mint épülettípus szerkezeti felépítése, előzményei és tovább 

élése a későbbi korokban. Írásában térjen ki a korszakok történeti és társadalmi hátterére, va-

lamint ezek építészetre gyakorolt hatására is! 

 
 

   
 
 

   
 
A képek forrása: 
https://hu.wikipedia.org/wiki/San_Paolo_fuori_le_mura  
https://it.wikipedia.org/wiki/File:Ravenna,_sant%27apollinare_nuovo,_int._02.JPG 
https://en.wikipedia.org/wiki/Mausoleum_of_Galla_Placidia#/media/File:Mausoleum_of_Galla_Placi-
dia_in_Ravenna.JPG 
https://hu.wikipedia.org/wiki/Hagia_Szophia#/media/F%C3%A1jl:Hagia_sophia.jpg  
https://hu.wikipedia.org/wiki/Hagia_Szophia#/media/F%C3%A1jl:Ayasofya-Innenansicht.jpg 
https://hu.wikipedia.org/wiki/Hagia_Szophia#/media/F%C3%A1jl:Hagia_Sophia_Mars_2013.jpg 
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Értékelési 
szempontok Műveletek, tartalmak 

Elérhető 
pont-
szám 

A művészettör-
téneti folyama-
tok átlátása – 
tájékozódás 
térben és idő-
ben 

A választott művészettörténeti korszakokat időben elhelyezi, 
bemutatja történelmi-társadalmi környezetét 
 
Ókeresztény kor: IV–X. század / meginduló népvándorlás a 
IV. század végén / a hunok elől nyugatra húzódnak és orszá-
got alapítanak a keresztény gótok / Theodoric vezetésével bi-
rodalmat alapítanak, fővárosuk Ravenna / VI. században 
Frank Birodalom / a X. században normannok telepednek 
meg (Normandia) a mai Franciaország északnyugati részén. 
 
Bizánci császárság: IV–XVI. század / Constantinus római 
császár / a régi görög Byzantion helyén új székváros, Kons-
tantinápoly 330-ban (ma: Isztambul) / Európa leggazdagabb 
és legszervezettebb állama a kora középkorban / fénykora 
Justinianus császár (527–565) uralma alatt (kora bizánci kor-
ban) / a birodalom felbomlása 1453-ban, a török elfoglalja. 
Kultúrája görög eredetű, államszervezete a római jogon alap-
szik / a bizánci császár egyben a keleti kereszténységnek, az 
ún. görögkeleti vagy ortodox egyháznak feje is (cezaropapiz-
mus). 
Kereszténység / Constantinus császár uralkodásának idejétől 
(313 / milánói ediktum) a Római Birodalomban szabad val-
lásgyakorlatot vezetnek be (395-től államvallás lesz) / VI. 
századtól szerzetesrendek: a hitterjesztés és kultúra bázisai / 
továbbfejlesztették a római hagyatékot / a művészet a Nyu-
gat-római Birodalom területén: ókeresztény / a Kelet-római 
Birodalom területén bizánci művészet néven vált ismertté. 

10 

A műalkotások 
jellemzőinek 
felismerése 

 
A korszak legjelentősebb alkotóinak és alkotásainak helyes 
bemutatása 
 
Előzmények: katakombák (föld alatti, több emelet mély, lép-
csőkkel tagolt folyosóhálózatok, temetkezési helyekkel / 
Ókeresztény építészet: imaházak, temetőkápolnák (melyeket 
eleinte a katakombák fölé építik, jellegzetes alakjuk a cella 
trichora (három félköríves fülkével bővített négyszög alap-
rajzú tér) / templomok (egyszerű külső, gazdag belső, a hí-
vők gyülekezőhelye) / a keresztény vallás üldözésének meg-
szűnése után az istentiszteletek számára emelt épületek a ba-
zilikák formáit és elrendezését követték, az elnevezést is 
megtartották. Az ókeresztény bazilika a római bazilikák (me-
lyek még profán rendeltetésűek voltak) falakkal zárt terét és 
téglalap alaprajzát követi (átrium: oszlopfolyosóval körül-
vett, négyszög alaprajzú udvar, egyik oldalán a kapuval, a 
másik oldalán a templom előcsarnokával / narthex: a bazi-
lika előcsarnoka / hosszház: három- vagy öthajós épülettér, 

13 
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főhajója a mellékhajók fölé magasodik – (gádorfal) ezen a 
falrészen ablaksort nyitottak, melyeket oszlop- vagy pillérsor 
-választott el egymástól / a mennyezet fából készült, nyitott 
fedélszék vagy kazettás síkmennyezet zárja / szentély: a 
hosszház főtengelyében, a főhajótól diadalív választja el, 
eleinte félköríves fülke [apszis], melyben az oltár körül a 
szertartásokon a papok foglaltak helyet / a bazilika a hossz-
házhajóira merőleges keresztházzal bővül, az alaprajz latin 
kereszt alakú / középpontjában áll az oltárasztal és a négy-
oszlopos, baldachinnal fedett, kőből készült cibóriumoltár / 
az ókeresztény bazilikának nincs tornya. / A VI. századtól 
Itáliában a templomok mellé négyszög vagy kör alaprajzú 
harangtornyokat (campanile) építenek. / keresztelőkápolnák 
(baptisztériumok) és síremlékek (mauzóleumok): kör, négy-
szög vagy görögkereszt alakúak, az egyszerűbbeket kupolá-
val fedik, a gazdagabb megoldásoknál a kupolatér határfalait 
árkádsor tartja, és alacsonyabb, szintén boltozattal fedett tér-
rész övezi.  
/ Római példák: Callixtus-katakomba (II–V. század), Szent 
Cecília kriptája, a régi Szent Péter-bazilika (330-430 körül), 
Santa Constanza-mauzóleum (IV. század közepe), Santa Pa-
olo fuori le mura-bazilika (IV-V. század), San Agnese fuori 
le mura-bazilika (IV. század eleje), Santa Sabina-bazilika 
(422-432) / Ravennai példák: San Giovanni in Fonte-keresz-
telőkápolna (V. század első fele), Galla Placidia sírkápolnája 
(425 körül), San Apollinare Nuovo-bazilika (494-526), San 
Apollinare in Classe (felszentelték 549-ben), San Vitale-
templom (526-547) /ez utóbbi háromban korai bizánci moza-
ikok találhatók. 
 
Bizánci építészet: templom és kolostorépítészet (görögke-
reszt alapú centrális, főként kilencosztású alaprajz; eleinte 
hosszhajós elrendezésű, empórás, egyapszisos bazilikák jel-
lemzők / az építőanyag kő és fa / donga- és keresztboltoza-
tok, cikkelyes kupolák, csegelyes kupola / csegely: a kupola-
tér négy- vagy sokszögű alaprajza és a kupola kör alaprajza 
közötti gömbcikkelyes átmenet szerves megoldása / kupola: 
a föld felett uralkodó mennyboltot szimbolizálja. 
/ Példák: Anthemiosz és Izodórosz: Hagia Sophia-székes-
egyház, Konstantinápoly (VI. század) – komplex alaprajzi 
rendszer, San Vitale templom, Ravenna (VI. század első 
fele), San Marco-templom, Velence (XI. század második 
fele) / Közép-bizánci példák: Hosziosz Lukasz-templom és 
kolostor 

A dolgozat 
szerkezeti fel-
építése 

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

4 
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A dolgozat ko-
herens szöveg-
alkotása, nyelv-
helyessége, 
szaknyelvi kife-
jezések haszná-
lata 

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

3 

Összes pont-
szám  30 

 
 
B) Mutassa be a barokk festészetet a kor legjelentősebb alkotásain keresztül! Írásában tér-
jen ki a korszak történelmi hátterére, az alkotások előképeire, a barokk kor jellemző műfajaira 
is a különböző európai országokban! Legalább négy művész alkotásairól írjon részletesen! 
 

  
 

 

 

 

A képek forrása: 
https://hu.wikipedia.org/wiki/Diego_Vel%C3%A1zquez#/media/F%C3%A1jl:Di-
ego_Vel%C3%A1zquez_Las_Meninas_Die_Hoffr%C3%A4ulein.jpg 
https://hu.wikipedia.org/wiki/Peter_Paul_Rubens#/media/F%C3%A1jl:The_Three_Graces,_by_Pe-
ter_Paul_Rubens,_from_Prado_in_Google_Earth.jpg 
https://hu.wikipedia.org/wiki/Jan_Vermeer_van_Delft#/media/F%C3%A1jl:Jan_Vermeer_-
_The_Art_of_Painting_-_Google_Art_Project.jpg 
https://hu.wikipedia.org/wiki/Frans_Hals#/media/F%C3%A1jl:Frans_Hals_020.jpg 
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Értékelési szem-
pontok Műveletek, tartalmak Elérhető 

pontszám 

A művészettörté-
neti folyamatok 

átlátása – tájéko-
zódás térben és 

időben 

A választott művészettörténeti korszakokat időben elhe-
lyezi, bemutatja történelmi-társadalmi környezetét 
 
 / Barokk XVII–XVIII. század / „nyakatekert”, „szokat-
lan” (vagy szabálytalan formájú gyöngy) / Itáliából indult 
el / később főleg az abszolút monarchiák központjaiban, 
pl. Párizsban és Bécsben virágzott / az uralkodóosztály és 
a reformációval harcoló egyház összefogott egymással / a 
társadalomban hullámzó nyugtalanság tükröződik a mű-
vekben is / a klasszikus barokk stílus elsősorban a katoli-
kus országokban terjedt el / a németalföldi területeken a 
polgárság megerősödésével más felfogású barokk művé-
szet terjed el, új festői műfajok alakulnak ki / A francia 
abszolutizmus a francia „napkirály”, XIV. Lajos uralko-
dása idején teljesedett ki / ellenreformáció / jezsuiták 
rendje / a hívőket megszólító, elkápráztató művészet el-
terjedése / bibliai és mitológiai témák / meglepetést keltő 
fény-árnyék hatások / szenvedélyes mozgalmasság / fes-
tői hatáskeltés / legfőbb cél: lenyűgözni, meghatni és 
megnyerni a szemlélőt / színpadiasság és illúziókeltés  / 
az ellentétek konfliktusából teremt képi egységet / felfo-
kozott érzelmek / a mozgás, a plaszticitás, az érzelmi re-
akciók bemutatása pontos megfigyelésen alapszik 
 
 
A korszak legjelentősebb alkotóinak és alkotásainak he-
lyes bemutatása 
 

10 
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A műalkotások 
jellemzőinek fel-
ismerése 

A spanyol-francia királyi udvarban és a katolikus temp-
lomfestészetben: az uralkodók és családtagjaik egészala-
kos portréi mellett, illuzionisztikus térábrázolás / végte-
lenbe nyíló tér perspektivikus ábrázolása / felfokozott ér-
zelmek / jelképes ábrázolások: allegóriák és szimbólumok 
/ rejtett mondanivaló / bibliai témák / A németalföldi terü-
letek új témái a polgári megrendelők igényeinek megfele-
lően: csoportos portrék, önarcképek, egyszerű emberek 
ábrázolása, életképek, ravatalképek, önálló tájképek, rea-
lisztikus csendéletek. 
 
Anniballe Carracci (Itália) Madonna szentekkel, Mene-
külés Egyiptomba, Quo vadis? Krisztust sirató Madonna 
Michelangelo da Caravaggio (Itália) Máté elhivatása, 
Szent Pál megtérése, Bacchus, Diadalmas ámor 
Georges de la Tour (Franciaország) Szent József a gyer-
mek Jézussal, Bűnbánó Magdolna, Szent József álma 
Diego Rodriguez Velazquez (Spanyolország) Las Meninas 
(Az udvarhölgyek), A háromkirályok imádása, Vénusz 
tükörrel 
Frans Hals (Hollandia) A Szent György lövészegylet 
tisztjei és altisztjei, A bohóc játéka a lanton  
Remrandt van Rijn (Hollandia) Éjjeli őrjárat, Dr. Tulp 
anatómiája, Önarckép, Levétel a keresztről 
Williem Claesz Heda (Hollandia) Csendélet aranyozott 
serleggel, Csendélet, Reggeli rákkal  
Jan Vermeer van Delft (Hollandia) Műterem, Leány 
gyöngy fülbevalóval, Delft látképe, Krisztus Mária és 
Márta házában, A kerítőnő 
Pieter Pauwel / Paul Rubens (Famand) A kereszt felállí-
tása, Leukipposz lányainak elrablása, Medici Mária-fest-
ményciklus, Bundácska, A három Grácia 
Franz Anton Maulbertsch (Ausztria) Mária megdicsőü-
lése (Bécs), Plébániatemplom freskói (Sümeg), a váci 
székesegyház kupola- és szentélyfreskói (Vác) 
Mányoki Ádám (Magyarország) Önarckép, II. Rákóczi 
Ferenc képmása 

13 

A dolgozat szer-
kezeti felépítése 

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

4 

A dolgozat kohe-
rens szövegalko-
tása, nyelvhe-
lyessége, szak-
nyelvi kifejezé-
sek használata 

Az adott terület ismereteinek kifejtése világos, a monda-
tok jól szerkesztettek / Az elemzés a tartalom arányos, lo-
gikus kifejtését szolgálja / A megállapítások árnyalt, pon-
tos elemzőkészségről tanúskodnak 

3 

Összes pontszám  30 
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C) Mutassa be a szecessziót mint a kor összművészeti stílusirányzatát! Írásában térjen ki a 

mozgalom szellemi hátterére, előzményeire és nemzeti karakterére is! Részletesen ismertes-

sen legalább négy különböző alkotást más-más országokból az építészet, az iparművészet és a 

festészet területén! 
 

   
 

  
 
A képek forrása: 
https://hu.wikipedia.org/wiki/Victor_Horta_%C3%A9p%C3%BCletei_Br%C3%BCsszelben#/me-
dia/F%C3%A1jl:Tassel_House_stairway.JPG 
https://hu.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9_Lalique#/media/F%C3%A1jl:Ren%C3%A9_lailique,_pettorale_li-
bellula,_in_oro,_smalti,_crisoprazio,_calcedonio,_pietre_lunari_e_diamanti,_1897-98_ca._01.jpg 
https://en.wikipedia.org/wiki/Henri_de_Toulouse-Lautrec#/media/File:Lautrec_moulin_rouge,_la_gou-
lue_(poster)_1891.jpghttps://en.wikipedia.org/wiki/Sagrada_Fam%C3%ADlia#/me-
dia/File:%CE%A3%CE%B1%CE%B3%CF%81%CE%AC%CE%B4%CE%B1_%CE%A6%CE%B1%CE%BC
%CE%AF%CE%BB%CE%B9%CE%B1_2941.jpg 
https://en.wikipedia.org/wiki/Louis_Comfort_Tiffany#/media/File:Wisteria_Tiffany_Studios_Lamp.jpg 
https://en.wikipedia.org/wiki/Alphonse_Mucha#/media/File:Sarah_Bernhardt_Mucha_.jpg 
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Értékelési szem-

pontok Műveletek, tartalmak Elérhető 
pontszám 

A művészettörté-
neti folyamatok 
átlátása – tájéko-
zódás térben és 
időben 

A választott művészettörténeti korszakokat időben elhelyezi, 
bemutatja történelmi-társadalmi környezetét 
 
A XIX. sz. utolsó évtizede és a XX. század első harmada / 
összművészeti irányzat, szellemi magatartás Európában / az 
egyes országokban különböző elnevezések: pl. a Sezession 
(Ausztria), Jugendstil (Németország), Art Nouveau (Franciaor-
szág), szecesszió (Magyarország) / szembefordulás a historikus 
stílussal / romantikus, a szabadságot hirdető kifejezési forma / 
a stílusra hatással van a japán fametszetek megismerése / elter-
jedését az 1900. évi Párizsi Világkiállítás is segítette / városok 
fejlődése / nagy lendületet vett az építészet / felváltja az akadé-
mikussá váló eklektikus építészetet / igyekszik megszabadulni 
a formai kötöttségektől / a funkcióhoz közelebb álló újszerű, 
egyedi megoldásokat keres / szándéka szerint szeretné a művé-
szetet „megfiatalítani” / a modern élet lendülete / növényi világ 
stilizált motívumai / szabadon áramló formák / kedveli a szim-
bolikus és bizarr témákat / Legfőképp építészeti és iparművé-
szeti irányzat / leginkább a tárgyalakításban, a grafikában bon-
takozik ki, de jelentős hatással van a festészetre is.  
A stílus előfutárai: William Morris és John Ruskin (Arts and 
Crafts – Anglia) 
 

10 
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A műalkotások 
jellemzőinek felis-
merése 

A korszak legjelentősebb alkotóinak és alkotásainak helyes be-
mutatása 
 
Építészet / jellegzetes épülettípusok: középületek, magánhá-
zak, belsőépítészeti alkotások (a lépcsőkorláttól a szőnyegig / 
szabadon áramló formák a természet, elsősorban növényvilág 
stilizált motívumait (liliom, nőszirom, páfrány, erdei liánok) 
használják fel / Jelentős alkotói pl.: Victor Horta (Tassel pa-
lota); Antoni Gaudí (Barcelona: Güell-kápolna és park, 
Sagrada Família templom, Battló-ház, Milá-ház) Jozeph-Maria 
Olbrich (Bécs: Sezession pavilon) Otto Wagner (Bécs: Majo-
lika ház, Takarékpénztár); Lechner Ödön; (Budapesten magya-
ros motívumokkal megjelenített, Zsolnay kerámiával díszített 
épületek: Földtani Intézet, Postatakarékpénztár, Iparművészeti 
Múzeum); Kós Károly (Budapest: Állatkert) 
Iparművészet / hangsúlyos a kézművesség szerepe / az esztéti-
kum és funkcionalitás kapcsolata / gobelin, ékszerek, haszná-
lati tárgyak / 
A korszak alkotói pl.: Henry Van de Velde (Belgium, bútorok, 
használati- és dísztárgyak); Émile Gallé (Franciaország, kézi 
gyártású üvegek, bútorok); René Lalique (Franciaország, ék-
szerek: Szitakötő-nő); Louis Comfort Tiffany (USA, üvegabla-
kok, kerámiák, zománcok, fújt üvegek, lámpák, Tiffany-tech-
nika); Ch. Rennie Mackintosh (Nagy Britannia, Glasgow: Mű-
vészeti Iskola, bútorok);  
Festészet, plakátművészet, grafika / kedveli a szimbolikus, 
bizarr témákat / ornamentális stilizáltság (absztrakt naturalista 
formálás) / lokálszínek (a tárgyak saját színe, amelyet a kör-
nyezeti hatások nem módosítanak) / kontúrozott felületek / 
perspektíva nélküli terek / dekorativitás / megnyújtott figurák / 
allegorikus ábrázolásmód / táblaképek és hatalmas méretű fest-
mények készültek az épületek díszítésére / 
Jelentős alkotói pl.: Henri de Toulouse-Lautrec (Franciaország, 
plakátok); Alphonse Mucha (Csehország, plakátok, pénzje-
gyek, egyéb grafikai munkák); Egon Schiele (Ausztria, Váran-
dós nő); Gustav Klimt (Ausztria, Az asszony három életkora); 
Rippl-Rónai József (Magyarország, Nő kalitkával); Vasary Já-
nos (Magyarország, Aranykor); Gödöllői Művésztelep 

13 

A dolgozat szerke-
zeti felépítése 

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

4 

A dolgozat kohe-
rens szövegalko-
tása, nyelvhelyes-
sége, szaknyelvi 
kifejezések hasz-
nálata 

Az adott terület ismereteinek kifejtése világos, a mondatok jól 
szerkesztettek / Az elemzés a tartalom arányos, logikus kifejté-
sét szolgálja / A megállapítások árnyalt, pontos elemzőkészség-
ről tanúskodnak 

3 

Összes pontszám  30 
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II. Vizsgafeladat 
 
Rajz vagy festés         (70 pont) 
 
A rajz- vagy festésfeladat témája 
Ruhát viselő modell ábrázolása. A modell a szék támlájának vetett háttal ül, maga elé néz. 

Egyik kezében egy vizespalackot tart, a másik kezét nyitott tenyérrel a combján pihenteti. 

Olvassa el figyelmesen az alábbi feladatokat! Válasszon ki egyet az alábbi (A-B-C) lehe-
tőségek közül, és készítse el a képet a leírásban megadott rajz- vagy festéstechnikával! A 
képen szerepelniük kell az ülő figura kezeinek is! 
 
A) Készítsen félalakos, tónusgazdag rajzot az ülő figuráról! A modell ábrázolásakor érzé-

keltesse a figura térbeli helyzetét, jellegzetes formai jegyeit, egyedi karakterét! Választható esz-

közök: 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.)  

- A vizsgázó ismeri és tudatosan alkalmazta a kompozíciós szabályokat. A figura jól ér-
vényesül a képfelületen. (Maximum 5 pont: a figura mérete, térbeli ábrázolása a téri elemek-
hez és a valósághoz viszonyítva megfelelő, kellően kitölti a lap felületét. 4 pontot le kell 
vonni, ha a lerajzolt figura túlzottan lekicsinyítve jelenik meg a rajzlapon.)  

- 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 mé-
rete 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.) 
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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 érzékel-
hetően 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 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 meghatáro-

zott 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. (Maxi-
mum 5 pont: a rajzoló a figura személyes külső jegyeit, a beállítás érzékelhető egyedi voná-
sait 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 fel-

tüntetni 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 tónus-
képző lehetőségeket. 3 pontot le kell vonni, ha a rajzeszköz használata kezdetleges, a rajzi 
előadásmód nem kellően kimunkált.)  

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

- A grafitceruzarajzon a radír használata nem zavaró, a szén vagy pittkréta rajza megfe-
lelően 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 kifejezőerő 10–0 pont 
- A rajz befejezett és kiegyensúlyozott. (Maximum 6 pont: a rajz a látvány és a tanul-

mányrajz 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 kifeje-
zésmódja az egyes részleteket tekintve különböző szintű megoldásokat mutat.) A rajz meg-
ragadja a néző figyelmét és megidézi a beállítás karakterét. (Maximum 4 pont: a rajzoló ké-
pes tanulmányrajzával a modell általános és egyedi vonásait is megragadni és azt egyéni 
módon közvetíteni a nézőnek.)  

Összesen:  70–0 pont 
 
 

B) Rajzolja le a teljes ülő figurát és annak környezetét! A beállítástól, a helyszín berende-

zésétől függően válassza meg a képkivágást, az álló vagy fekvő helyzetű kompozíciót! Töre-

kedjen arra, hogy a képen mind a figura tömege, szerkezete, mind a térbeli viszonyok, a kör-

nyezet berendezési tárgyai jól érzékelhetők legyenek! A rajzot redukált (maximum két-há-

rom) 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 hagyásá-
val 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 fi-
gura valamely része kiszorul a rajzlap felületéről, vagy a környezet egyetlen eleme sem sze-
repel a képen.)  

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 pon-
tot 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 a 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.)  
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-  A figura testrészei torzítás nélkül és helyesen megjelenítettek. (Maximum 5 pont: a 
figura rajza a fej, kar, kezek elhelyezkedését, mozdulatait és térbeli helyzetüket jól érzékel-
hetően 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-árnyék viszonyok jelennek meg. (Maximum 5 pont: a rajz összefogott, tudatosan redu-
kált, 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 való-
ságnak megfelelőek, a tónusok ábrázolásmódja összefogott. Nem adható pont erre a követel-
ményre, 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 meghatáro-

zott 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. (Ma-
ximum 5 pont: a rajzoló a figura személyes külső jegyeit, a beállítás érzékelhető egyedi vo-
násait jól meg tudta ragadni. 2-2 pontot le kell vonni, ha az egyes vonások nem, vagy ke-
véssé 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 feltün-

tetni a választott feladat betűjelét, vagy ha a vizsgázó nem az előírt rajzeszközök valamelyi-
kével dolgozott.  

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

- A grafitceruzarajzon a vonalak tisztán kezeltek, maszatolásmentesek, a szén- vagy 
pittkrétarajz karakteres tónuskülönbségeket mutat. (Maximum 3 pont: a rajzeszköz haszná-
lata megfelel a klasszikus tanulmányrajzi követelményeknek.)  

- A grafitceruzarajzon a radír használata nem maszatol, a tónusokat a ceruza által ki-
alakított vonalháló adja, a szén- vagy pittkrétarajz megfelelően fixált. (Maximum 3 pont: ha 
a grafitrajzon nincs zavaró radírfolt, maszatolás, illetve a szénrajz, pittkrétarajz 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.)  
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- A rajz megragadja a néző figyelmét és megidézi a beállítás karakterét. (Maximum 4 
pont: a rajzoló képes tanulmányrajzával a modell általános és egyedi vonásait is megragadni 
és azt egyéni módon közvetíteni a nézőnek.)  

Összesen: 70–0 pont 
 

 
C)  Készítse el a félalakos képet a kiválasztott színes technika alkalmazásával! A figura és 

környezetének ábrázolása során törekedjen a látvány egyéni feldolgozására, finom átlényegí-

tésére a kép kompozíciójának, dinamikájának és a figura karakterének kialakításával!  

Választható eszközök: vizes bázisú, gyorsan száradó festék, vagy pasztellkréta, vagy egyéb 

azonos fajtájú többszínű 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 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 megfigye-
lésre 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 tér-
beli 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 megfelelő. 2-2 pontot le kell 
vonni, ha a lerajzolt figura valamely része aránytalanul lekicsinyítve vagy felnagyítva jele-
nik meg a képen – pl. a kezek túl nagyok, és/vagy a fej mérete túl kicsi a törzshöz viszo-
nyítva.)  

- 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 felna-
gyítva 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 karakte-

rének megfelelően használta. (Maximum 10 pont: a képet a választott vizes bázisú festék-
hez vagy egyéb színes technikához megfelelő képalkotási módszer, papír- és anyagválasz-
tás 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 techni-
kákban 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 ál-

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

- A vizsgázó a képen jól felismerhető módon megjelenítette a modell karakterét. (Ma-
ximum 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 feltün-

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

ximum 10 pont: a választott vizes bázisú festéknek megfelelő papír- és anyaghasználat 
együttese. Pl. az akvarelltechnika tiszta, átlátszó felületeket ad, a papír felülete és színe is 
érvényesül, egy-két festékréteggel gazdag színvilág keletkezik. A papíron keveredő, vize-
sen összefolyó színek különleges színeket-textúrákat hoznak létre. A tempera fedőfesték-
ként 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 je-
lennek 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 tudato-

san alakította a kép dinamikáját. (Maximum 6 pont: a kép/festmény a látvány megjelenítésé-
nek biztos ismeretét tükrözi és befejezett hatást kelt. A kép dinamikája felismerhető, a kom-
pozíciós elemek tudatosan használtak. 2-2 pontot le kell vonni, ha a festmény valamely rész-
lete indokolatlanul vázlatos maradt, vagy kifejezésmódja az egyes részleteket tekintve külön-
böző 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 megragadá-
sára, melyet egyéni módon közvetít a nézőnek.) 

Összesen: 70–0 pont 
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