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Általános tudnivalók 

 
Az emelt szintű feladatsor hat összetett feladatot tartalmaz. A hat feladatból a vizsgázónak 

csak négyet kell kiválasztania és megoldania. A kiválasztott feladatok sorszámát a 
vizsgázók a feladatsor megfelelő helyén bejelölik. A vizsgázó csak a kiválasztott feladatok 
megoldására kaphat pontokat, így az esetlegesen elkezdett további (két) feladattal többlet-
pontokat nem gyűjthet. Amennyiben a vizsgázó nem jelöli meg a kiválasztott feladatokat, és 
a megoldásokból nem dönthető el egyértelműen, hogy mely feladatokat választotta ki, akkor 
is csak négy feladat értékelendő. Hat elkezdett feladat esetében az utolsó egy-egy írásbeli és 
gyakorlati, öt elkezdett feladat esetében az utolsó írásbeli vagy gyakorlati feladat nem 
értékelhető. 
 
Írásbeli feladatok: 
 
• Feleletválasztó vagy egyszerű feleletalkotó feladatok esetében a választ csak akkor lehet 
helyesnek tekinteni, ha azonos vagy egyenértékű az értékelési útmutatóban feltüntetett 
válasszal. 
• A helyesírási és nyelvtani hibák nem számítanak bele az értékelésbe, az olvashatatlan 
válaszok viszont hibásnak minősülnek. 
•  A helyes válaszok maximális pontértéke minden esetben 1 pont. 
• A hibás vagy hiányos válaszok (vagyis minden más válasz, ami nem egyenértékű az  útmu-
tatóban szereplőkkel) minden esetben 0 pontot érnek. 
• Amennyiben az adott választ nem a megfelelő helyre írja be, vagy a feladatban megadotthoz 
képest máshogy jelöli a vizsgázó, de a megoldás teljesen egyértelmű (pl. egyszeres választás 
esetén egyértelmű, javítás nélküli bekarikázás), a válasz elfogadható. 
• Hosszabb feleletalkotó, esszé jellegű feladatok esetében a feladatmegoldásban úgynevezett 
„kulcskifejezéseket” vagy fontos válaszelemeket (szavakat, szókapcsolatokat, mondat-
részeket) kell keresni a szövegben. Az értékelési útmutató ebben az esetben ezeket a fontos 
válaszelemeket tünteti fel. 
• A helyes kulcskifejezések maximális pontértéke minden esetben 1 pont. Ha a megadott elem 
nem szerepel vagy helytelenül szerepel a válaszban, nem adható pont. 

Az értékelés megkönnyítése érdekében a részletes útmutató gyakran egy kulcskifeje-
zésnek különböző megfogalmazásait (szinonimáit) is felsorolja, amit az útmutató a “vagy” 
szócskával vagy a „/” jellel jelöl. Természetesen a felsoroltak közül bármelyik elfogadható 
helyes válaszként, de a szinonima értékű kifejezésekért csak 1 pont jár (még abban az 
esetben is, ha a válaszadó több kifejezéssel írja körül a fogalmat). (Pl. román stílusú vagy 
romanika = 1 pont.) Elfogadható helyes válaszként minden olyan válaszelem is, amely az 
értékelési útmutatóban szereplő adott kulcskifejezéssel (vagy szinonimájával) azonos értel-
mű, azonos jelentésű (pl. körülírása, jellemzése). 
• Bizonyos esetekben nem csak szinonima értékű kifejezések szerepelnek egyazon fontos 
válaszelem kategóriájában, amelyet a „/” jel vagy az „és/vagy” kifejezés jelöl. Ezek a válasz-
elemek egyenértékűek és kiváltják egymást, de a felsoroltakra csak 1 pont adható. Ez meg-
adja a lehetőséget az adott tartalommal kapcsolatos különböző helyes tartalmi elemek elfoga-
dására és értékelésére. 
• Hosszabb feleletalkotó, esszé jellegű feladatok esetében gyakran lehetősége van az értékelő-
nek az útmutatóban nem szereplő, de az értékelő által helyesnek ítélt válaszelem elfoga-
dására is 1–4 pont erejéig. 
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• Hosszabb feleletalkotó, esszé jellegű feladatok esetében a részletes útmutató gyakran több 
fontos válaszelemet is felsorol, de az elérhető pontértéket maximálja, például 15 fontos 
válaszelemet is tartalmazhat az útmutató, de csak 10 pont szerezhető maximálisan. Ezen 
értékelési eljárásnak is az a szerepe, hogy a különbözőképpen elsajátított ismeretek értékelésére 
is legyen lehetőség. 
• A részletes útmutatóban zárójelbe tett részek nem képezik feltétlenül a megoldás részét, 
hanem további magyarázatokkal segítik az értékelőt. 
• A feladatok megoldásában gyakran szerepelnek nevek. Idegen nevek megnevezésekor helyes 
válasznak tekinthető az a változat is, amikor nem a teljes név szerepel a megoldásban (pl. L. 
Bernini, Caravaggio). Magyar nevek esetében csak a teljes név fogadható el helyes 
megoldásnak (pl. Csontváry Kosztka Tivadar). 
 
Gyakorlati feladatok: 
 
• A rajzi feladatok esetében értékelési szempontok segítik az értékelőt. Minden feladatnál a 
három alapvető értékelési szempont: a feladat értelmezése, a feladat végrehajtása és az 
összbenyomás. A feladat végrehajtása további, az adott feladatnak megfelelő szempontok-
ra bomlik. 
• Minden értékelési szempont úgynevezett értékelési kritériumokban konkretizálódik, ami 
körülírja, jellemzi a munka minőségét a megfelelő értékelési szempont szerint. Minden krité-
riumhoz konkrét pontérték tartozik. 
• A feladat értelmezése 0–2 pontig, a feladat végrehajtása (szempontonként) 0–2 pontig, 
az összbenyomás 0–2 pontig értékelhető. 
• A feladat végrehajtása szemponton belül általában értékelendő a feladat megoldása rész-
feladatonként (pl. a), b), c) részfeladatok egyenként), illetve az egész feladat megoldására 
vonatkozó további közös szempontok (pl. vizuális kifejezőeszközök használata, technika 
használata). 
• A vizsgázó által elért pontot minden esetben a feladatlap megfelelő (szürke színnel jel-
zett), pontozásra kijelölt négyzeteibe írja! 
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1. feladat Pontszám 
ABLAKOK, KORSTÍLUSOK 

Feladat értelmezése  
- a feladatot minden tekintetben helyesen értelmezte 2 pont 
- a feladat értelmezése nem minden tekintetben kifogástalan 1 pont 
- a feladatot teljesen félreértette 0 pont 

összesen 2 pont 
Feladat végrehajtása 
1/a   Kapuzat-tervek 
Tervvázlat a gótikus ablakhoz (stíluskövetés) 
- a kapuzat tökéletesen alkalmazkodik az aktuális korstílushoz 2 pont 
- a kapuzat részelemeiben alkalmazkodik a stílushoz, de nem egységes 1 pont 
- a kapuzat alapvetően idegen az ábrázolandó stílustól 0 pont 
Tervvázlat a gótikus ablakhoz (díszítmények alkalmazása) 
- a díszítmények szervesen illeszkednek a kapuzat formai kialakításához, és 
jellemzőek a korstílusra 2 pont 

- a díszítmények nem illeszkednek logikusan a kapuzat formájához, de a 
korstílusra jellemzőek 1 pont 

- a díszítmények nem illeszkednek logikusan a kapuzat formájához, és 
idegenek a stílustól 0 pont 

Gótikus tervvázlat (összkép) 
- a vázlat összességében logikusan felépített és jól kivitelezett 2 pont 
- a vázlat összességében logikus és megfelelően kivitelezett 1 pont 
- a vázlat formai felépítése logikátlan, kivitelezésében gyenge 0 pont 
Tervvázlat a reneszánsz ablakhoz (stíluskövetés) 
- a kapuzat tökéletesen alkalmazkodik az aktuális korstílushoz 2 pont 
- a kapuzat részelemeiben alkalmazkodik a stílushoz, de nem egységes 1 pont 
- a kapuzat alapvetően idegen az ábrázolandó stílustól 0 pont 
Tervvázlat  a reneszánsz ablakhoz (díszítmények alkalmazása) 
- a díszítmények szervesen illeszkednek a kapuzat formai kialakításához, és 
jellemzőek a korstílusra 2 pont 

- a díszítmények nem illeszkednek logikusan a kapuzat formájához, de a 
korstílusra jellemzőek 1 pont 

- a díszítmények nem illeszkednek logikusan a kapuzat formájához, és 
idegenek a stílustól 0 pont 

Reneszánsz tervvázlat (összkép) 
- terve átgondolt, figyel a környezet formai, stiláris és funkcionális jellemzőire  2 pont 
- terve hiányos / nem kellően átgondolt, sablonos, bárhol elhelyezhető 1 pont 
- teljesen átgondolatlan, széteső kompozíció 0 pont 

összesen 12 pont 
1/b  Városlátkép 
Látkép (stílushűség) 
- látványrajza pontosan alkalmazkodik a korstílushoz 2 pont 
- látványrajza csak részleteiben alkalmazkodik a korstílushoz  1 pont 
- látványrajza sem részleteiben sem összességében nem alkalmazkodik a 

korstílushoz 0 pont 

Látkép (egységes nézőpont) 
- látványrajzán egységes nézőpont érzékelhető 2 pont 
- látványrajzához nem teljesen egységes a nézőpont 1 pont 
- látványrajzán nem észlelhető egységes, meghatározható nézőpont 0 pont 
Látkép (térábrázolás) 
- látványrajzán a térérzékeltetés kifogástalan 2 pont 
- látványrajzán a térérzékeltetés nem teljesen kifogástalan 1 pont 
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- látványrajzán a térérzékeltetés alkalmazása teljesen hibás 0 pont 
Látkép (arányrendszer) 
- látványrajzán arányos és karakteres az építészeti / plasztikai formarend 2 pont 
- látványrajzán a formák többnyire arányosak 1 pont 
- látványrajzán építészeti / plasztikai formák aránytalanok, kezdetlegesek 0 pont 
Látkép (adott képanyag alkalmazása) 
- látványrajzában a segéd képanyagot sikeresen alkalmazta, beépítette  

városképébe 2 pont 

- látványrajzán felismerhető a segéd képanyagot alkalmazása 1 pont 
- látványrajzában a segéd képanyagot nem alkalmazta, és nem tudott egységes 
városképet kialakítani 0 pont 

összesen 10 pont 
Technika 
- a munka minden fázisában megfelelő technikákat választott 2 pont 
- a technikák választása nem minden tekintetben megfelelő 1 pont 
- elhibázott technikaválasztás 0 pont 
 
- a vizuális kifejezés eszközeinek árnyalt használata jellemzi rajzát 2 pont 
- rajzi kifejezőeszközöket a célnak megfelelően, de nem túl árnyaltan használja 1 pont 
- rajzi kifejezése kezdetleges 0 pont 

összesen 4 pont 
Összbenyomás 
- hatásos, jó benyomást keltő munka, részértékei a produkcióban összeadódnak 2 pont 
- vannak értékei, de az összkép nem teljesen meggyőző 1 pont 
- tartalmi és technikai téren egyaránt értékelhetetlen, kidolgozatlan munka 0 pont 

összesen 2 pont 
összesen  30 pont 
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2. feladat Pontszám 
RÓMAI ÉPÍTÉSZET 

2/a 1)  Contantinus diadalív 1 pont 
2)  i.sz. 310 körül/312-315 1 pont 
3)  diadaloszlop 1 pont 
4)  Traianus oszlopa 1 pont 
5)  amphiteatrum 1 pont 
6)  i.sz.1 század / i. sz. 80 1 pont 

összesen 6 pont 
2/b dór oszloprend 1 pont 

ión oszloprend 1 pont 
korinthoszi oszloprend 1 pont 
archivolt / boltív 1 pont 
övpárkány 1 pont 
colosseum motívum 1 pont 

egyéb elfogadható válaszelem 1 pont 
legfeljebb 4 pont 

2/c A) reneszánsz 1 pont 
B) gótika 1 pont 
C) Bizánc / bizánci művészet / korakeresztény építészet 1 pont 

összesen 3 pont 
2/d bazilikális térelrendezés / bazilika / többhajós hosszanti tér 1 pont 

kapuzatként való megjelenés 1 pont 
a szentély előtti boltív mint diadalív Isten dicsőségére 1 pont 
kapu mint megtisztulás a templomba lépők számára / 
a szakrális és a világi teret elválasztó és összekötő elem 1 pont 

gádorfal / gádorablak 1 pont 
a szentély előtt, a gyülekezési csarnokot szakrális elem választja el a 
szentélytől 1 pont 

torony kerül a bazilikához 1 pont 
egyéb elfogadható válaszelem 1 pont 

legfeljebb 4 pont 
2/e Parthenon 1 pont 

Athéni Akropolisz 1 pont 
Pheidiász 1 pont 

összesen 3 pont 
2/f 

különbségek 
háttérábrázolás  1 pont 
allegorikus ábrázolás 1 pont 
mitológiai téma választása 1 pont 
valóságos események ábrázolása 1 pont 

hasonlóságok 
magas és féldomborművek alkalmazása 1 pont 
figurális domborművek anatómiailag hiteles 
ábrázolása 1 pont 

dinamikus csoportfűzés 1 pont 
egyéb elfogadható válaszelem 1 pont 

legfeljebb 4 pont 
2/g építészeti alkotás neve 

Nemzeti Múzeum, Budapest 1 pont 
Debreceni református nagytemplom 1 pont 
Esztergomi bazilika 1 pont 
Szépművészeti Múzeum, Budapest  1 pont 

egyéb elfogadható válaszelem 1 pont 
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antik építészeti forma 
boltozat 1 pont 
kupola 1 pont 
pilaszter 1 pont 
portikusz  1 pont 
tümpanon / emelt tümpanon 1 pont 
pódium / „pódium” lépcső 1 pont 

egyéb elfogadható válaszelem 1 pont 
Az építészeti formára akkor adható pont, ha az valóban a megnevezett épületen alkalmazott elem. 

legfeljebb 6 pont 
összesen 30 pont 

 
 

3. feladat Pontszám  
SZÍNEZETT METSZETEK 

Feladat értelmezése 
- a feladatot minden tekintetben helyesen értelmezte 2 pont 
- a feladat értelmezése nem minden tekintetben kifogástalan 1 pont 
- a feladatot teljesen félreértette 0 pont 

összesen 2 pont 
Feladat végrehajtása 
3/a Színvázlatok 
Föld 
- színvázlata átgondolt, jól felépített, illeszkedik a metszet kifejezési szándékához 2 pont 
- színvázlata figyel a metszet tartalmára, de nem emeli ki a lényeges elemeket 1 pont 
- színvázlata sematikus, nem figyel a tartalomra és a kifejezési szándékra 0 pont 
Tűz 
- színvázlata átgondolt, jól felépített, illeszkedik a metszet kifejezési szándékához 2 pont 
- színvázlata figyel a metszet tartalmára, de nem emeli ki a lényeges elemeket 1 pont 
- színvázlata sematikus, nem figyel a tartalomra és a kifejezési szándékra 0 pont 
Levegő 
- színvázlata átgondolt, jól felépített, illeszkedik a metszet kifejezési szándékához 2 pont 
- színvázlata figyel a metszet tartalmára, de nem emeli ki a lényeges elemeket 1 pont 
- színvázlata sematikus, nem figyel a tartalomra és a kifejezési szándékra 0 pont 

összesen 6 pont 
3/b Tervezés 
Kompozíciós vázlatok 
- három vagy több vázlattervet készített 2 pont 
- csak egy-két kompozíciós vázlatot készített 1 pont 
- nem készített vázlatterveket 0 pont 
A kiválasztott kompozíciós vázlatterv 
- terve átgondolt, figyel a sorozat formai és stiláriás jellemzőire 2 pont 
- terve nem kellően átgondolt, sablonos, a sorozathoz nem illeszkedő kompozíció 1 pont 
- teljesen átgondolatlan, széteső kompozíció 0 pont 

összesen 4 pont 
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3/c Kidolgozás 
Fejlesztés 
- grafikája arányaiban és elrendezésében tükrözi tervét, annak továbbfejlesztése 2 pont 
- grafikája arányaiban és elrendezésében tükrözi tervét, de nem fejlesztette tovább 1 pont 
- grafikája sem arányaiban sem elrendezésében nem egyezik tervével 0 pont 
Forma  
- részletgazdag formavilág és a testességet is érzékeltető vonalrendszer jellemzi 2 pont 
- részletgazdag a formavilága, de a testességet nem tudja érzékeltetni 1 pont 
- sablonos, aránytalan és jellegtelen formák 0 pont 
Tér 
- kidolgozott tervén többféle eszközzel több térréteget, távlatot tudott érzékeltetni 2 pont 
- kidolgozott tervén csak két térréteget tudott érzékeltetni 1 pont 
- kidolgozott tervének térszerkezete zavaros átgondolatlan 0 pont 
Kompozíció  
- a kompozíció egyensúlyban van, a figyelmet kontrasztokkal vezeti a lényegre 2 pont 
- a kompozíció egyensúlyban van, de a lényeget nem tudja kiemelni 1 pont 
- a kompozíció egyensúlytalan, zavaros 0 pont 
Kifejezés  
- kreatív megoldásokkal kifejező tartalmat hozott létre 2 pont 
- munkája a tartalmat közelítően kifejezi 1 pont 
- munkája nem a megadott tartalmat fejezi ki 0 pont 
Színvázlat, víz  
- színvázlata kifejező, illeszkedik a kifejezési szándékához és a sorozathoz 2 pont 
- színvázlata figyel a tartalomra, de nem illeszkedik a sorozathoz 1 pont 
- színvázlata sematikus, nem figyel a tartalomra és a kifejezési szándékra 0 pont 

összesen 12 pont 
 

Technika 
- a munka minden fázisában megfelelő technikákat választott 2 pont 
- a technikák választása nem minden tekintetben megfelelő 1 pont 
- elhibázott technikaválasztás 0 pont 
  
- a vizuális kifejezés eszközeinek árnyalt használata jellemzi rajzát 2 pont 
- rajzi kifejezőeszközöket a célnak megfelelően, de nem eléggé árnyaltan 
használja 1 pont 

- rajzi kifejezése kezdetleges 0 pont 
összesen 4 pont 

Összbenyomás  
- hatásos, jó benyomást keltő munka, részértékei a produkcióban összeadódnak 2 pont 
- vannak értékei, de az összkép nem teljesen meggyőző  1 pont 
- tartalmi és technikai téren egyaránt értékelhetetlen, kidolgozatlan munka 0 pont 

összesen 2 pont 
összesen 30 pont 

 
 

4. feladat Pontszám 
MENNYEZETEK 

4/a 1) (Andrea) Pozzo 1 pont 
2) freskó 1 pont 
3) 17. / XVII. 1 pont 
4) (Giovanni Battista) Tiepolo 1 pont 
5) freskó 1 pont 
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6) 18./ XVIII. 1 pont 
összesen 6 pont 

4/b 1) centrális perspektíva / vonalperspektíva /egyiránypontos perspektíva 1 pont 
 2) levegőperspektíva / színperspektíva 1 pont 
 3) szokatlan nézőpontok / alulnézeti ábrázolás / békaperspektíva 1 pont 
 4) formák testességének hangsúlyozása fény-árnyék hatásokkal 

(A sorrend más is lehet, de minden helyes válaszért csak egy pont adható) 
1 pont 

összesen 4 pont 
4/c 1) H 1 pont 

 2) A 1 pont 
 3) B 1 pont 
 4) G 1 pont 
 5) D 1 pont 
 6) I 1 pont 
 7) F 1 pont 
 8) C 1 pont 
 összesen 8 pont 

4/d 

FORMA-
ALKOTÁS 

San Ignazio templom 
geometrikus jellegű építészeti formákkal meghatározott 
teret dinamikusan lebegve mozgó figurák népesítik be 
 

1 pont 

würtzburgi érseki palota 
a változatos formájú felhőtömegek alatt, a sokfigurás 
kompozíció takarásában realisztikus természeti és épített 
környezeti részletek bukkannak fel 
 

1 pont 

TÉR-
KIALAKÍTÁS 

San Ignazio templom 
architektonikus elemekkel létrehozott egyiránypontos, 
felfelé nyíló illuzionisztikus tér 
 

1 pont 

würtzburgi érseki palota 
a mennyezet túlnyomó részét alkotó égbolton, egymást 
takaró plasztikus felhőtömegekkel létrehozott térrétegek 
 

1 pont 

SZÍN-
HASZNÁLAT 

San Ignazio templom 
erős, tiszta és tört derített színek felületek, formák / erős 
sötét-világos és komplementer kontrasztok 
 

1 pont 

würtzburgi érseki palota 
fény-árnyék hatásokkal modellált tört-, meleg-, derített 
színek és színes szürkék harmóniája 
 

1 pont 

 

KOMPOZÍCIÓ 

San Ignazio templom 
mozgalmas, a valós tér és a festett tér összekapcsolására 
törekvő kompozíció, ahol a bravúrosan szerkesztett 
perspektivikus vonalak is a figyelemvezetést szolgálják  
 

1 pont 

würtzburgi érseki palota 
életképszerű frízkompozíció felett a pogány istenek 
távolodó figurái lebegnek 
 

1 pont 
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TARTALOM/ 
KIFEJEZÉS 

San Ignazio templom 
Szent Ignác mennybemenetelének segítségével 
látomásszerűen tekinthetünk be a Krisztust és a szenteket 
befogadó égi világba 
 

1 pont 

würtzburgi érseki palota 
a négy kontinens értékeit, gazdagságát jelképező 
jelenetek határozottan elkülönülnek az égen megjelenő 
figuráktól 
 

1 pont 

összesen 10  pont 
4/e Az alkotó neve: (Franz)Sigrist 1 pont

Az alkotás címe: A négy fakultás 1 pont
összesen  2 pont 
összesen  30 pont 

 
5. feladat Pontszám  

MITOLÓGIA ÉS MOZGÁSÁBRÁZOLÁS 
Feladat értelmezése 
- a feladatot minden tekintetben helyesen értelmezte 2 pont 
- a feladat értelmezése nem minden tekintetben kifogástalan 1 pont 
- a feladatot teljesen félreértette 0 pont 

összesen 2 pont 
Feladat végrehajtása 
5/a Kéz vázlatok 
Szerkezet, anatómia 
a kéz felépítésében logikus, anatómiailag pontos 2 pont 
- a kéz felépítése alapvetően logikus, de vannak benne anatómia hiányosságok 1 pont 
- a rajz szerkezetében nélkülözi az anatómia törvényeit 0 pont 
Mozdulatsorozat 
- a mozgássorozat fázisrajzai érthetően követik egymást, érzékeltetik a mozdulatot 2 pont 
- a mozgássorozat fázisrajzaiból ki lehet következtetni a mozdulatot  1 pont 
- a fázisrajzok összessége nem ábrázol érthetően mozdulatsort  0 pont 
Ritmus, dinamika 
- a vázlatoknak érzékelhető ritmusa van, közvetítik a mozdulat dinamikáját  2 pont 
- bár a vázlatoknak érzékelhető ritmusa van, nem közvetíti a mozdulat dinamikáját 1 pont 
- a rajzok statikus jellege ellentmond a feladatnak 0 pont 
Térábrázolás  
- a rajzokon a formák térbeli elhelyezése érthető, következetes 2 pont 
- a rajzokon a formák térbeli elhelyezése nem mindig érthető 1 pont 
- a rajzok síkszerűek, nem keltenek térélményt 0 pont 

 
Vázlat-sorozat (összkép)  
- a vázlat összességében logikusan felépített és jól kivitelezett 2 pont 
- a vázlat összességében logikus és megfelelően kivitelezett 1 pont 
- a vázlat kivitelezésében gyenge 0 pont 

összesen 10 pont 
5/b Tánc mozdulatsorozat ábrázolása
Kompozíció 
- terve átgondolt, figyel a környezet formai, stiláris és funkcionális jellemzőire  2 pont 
- terve hiányos / nem kellően átgondolt, sablonos, bárhol elhelyezhető kompozíció 1 pont 
- teljesen átgondolatlan, széteső kompozíció 0 pont 
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Szerkezet, anatómia 
- az alakok felépítése logikus, anatómiailag pontos 2 pont 
- az alakok felépítése alapvetően logikus, de vannak benne anatómia hiányosságok 1 pont 
- az alakok nem veszik figyelembe az anatómia alapvető törvényeit 0 pont 
Mozdulatsorozat 
- a mozgássorozat fázisrajzai érthetően követik egymást, érzékeltetik a mozdulatot 2 pont 
- a mozgássorozat fázisrajzaiból ki lehet következtetni a mozdulatot  1 pont 
- a fázisrajzok összessége nem ábrázol érthetően mozdulatsort  0 pont 
Ritmus, dinamika 
- a vázlatoknak érzékelhető ritmusa van, közvetítik a mozdulat dinamikáját  2 pont 
- bár a vázlatoknak érzékelhető ritmusa van, nem közvetíti a mozdulat dinamikáját 1 pont 
- a rajzok statikus jellege ellentmond a feladatnak 0 pont 
Tériség kifejezése 
- a rajzokon a formák térbeli elhelyezése érthető, következetes 2 pont 
- a rajzokon a formák térbeli elhelyezése nem mindig érthető 1 pont 
- a rajzok síkszerűek, nem keltenek térélményt 0 pont 
Vázlatterv(összkép) 
- a vázlat összességében logikusan felépített és jól kivitelezett 2 pont 
- a vázlat összességében logikus és megfelelően kivitelezett 1 pont 
- a vázlat kivitelezésében gyenge 0 pont 

összesen 12 pont 
Technika 
- a munka minden fázisában megfelelő technikákat választott 2 pont 
- a technikák választása nem minden tekintetben megfelelő 1 pont 
- elhibázott technikaválasztás 0 pont 
 
- a vizuális kifejezés eszközeinek árnyalt használata jellemzi rajzait 2 pont 
- rajzi kifejezőeszközöket a célnak megfelelően, de nem túl árnyaltan használja 1 pont 
- rajzi kifejezése kezdetleges 0 pont 

összesen 4 pont 
Összbenyomás 
- hatásos, jó benyomást keltő munka, részértékei a produkcióban összeadódnak 2 pont 
- vannak értékei, de az összkép nem teljesen meggyőző 1 pont 
- tartalmi és technikai téren egyaránt értékelhetetlen, igénytelen munka 0 pont 

összesen 2 pont 
összesen 30 pont 

 
  



Vizuális kultúra — emelt szint Javítási-értékelési útmutató 

1912 gyakorlati vizsga 12 / 13 2020. május 19. 

 
 
 

6. feladat Pontszám 
MAGYAR MŰVÉSZET A MILLENIUMI ÉVEKBEN 

6/a 1) Medgyaszay István 1 pont 
2) Madárház 1 pont 
3) Schikedanz Albert 1 pont 
4) Szépművészeti Múzeum 1 pont 
5) Lechner Ödön 1 pont 
6) Postatakarékpénztár 1 pont 

összesen 6 pont 
6/b 

helyszín 

C) 
szabad nyílt tér határoló eleme 
 

1 pont 

E) 
szűk városi környezet része 
 

1 pont 

tömegalakítás 

C) 
Szimmetrikus, plasztikusan (rizalitokkal) tagolt felépítés 
/ hangsúlyos portikusz /  
egyéb elfogadható válaszelem 
 

1 pont 

E) 
a zárt tömegeket csak az egyedien megformált ablakok 
rajzolatai tagolják /  
egyéb elfogadható válaszelem 
 

1 pont 

stílus 

C) 
historizáló eklektika / kívül antik görög római és 
reneszánsz elemek, belül történelmi stílusok felvonulása 
 

1 pont 

E) 
szecesszió 
 

1 pont 

díszítés 

C) 
korintoszi oszloprenddel kialakított előcsarnok felett 
timpanon / a timpanonban az olimpiai Zeusz templom 
szoborcsoportjának másolata 
 

1 pont 

E) 
keleti és magyar népi motívumokból alkotott gazdag 
ornamentika az épület minden elemén / színes mázas, a 
Zsolnay gyár által készített kerámia burkolatok és tetőzet 
 

1 pont 

 összesen  8  pont 
 
  



Vizuális kultúra — emelt szint Javítási-értékelési útmutató 

1912 gyakorlati vizsga 13 / 13 2020. május 19. 

 
6/c Alkotó: Fadrusz János 1 pont 

a szoborcsoportot a talapzattal kiemelt Mátyás lovas alakja és a talapzat 
mellett két-két mellékfigura alkotja 

1 pont 

a főalak erőt és magabiztosságot sugárzó nyugodt, statikus lovas figura  1 pont 
a mellékalakokat belső érzéseket kifejező dinamikus és  figyelemvezető 
gesztusok, tekintetek jellemzik 

1 pont 

a fő és mellékalakok egységbe zárják a kompozíciót  1 pont 
szemből háromszögbe foglalható kompozíció 1 pont 
a kompozíció a háttér gótikus templomfalához igazodik 1 pont

egyéb elfogadható válaszelem 1 pont
legfeljebb 4 pont 

6/d  Ferenczy Károly 1 pont 
  1  pont 

6/e 1) Rippl-Rónai József 1 pont 
2) Madárdal 1 pont 
3) A varázsló kertje 1 pont 
4) Mednyánszy László 1 pont 
5) Csavargófej 1 pont 
6) Csók István 1 pont 
7) N 1 pont 
8) Csontváry Kosztka Tivadar 1 pont 

összesen  8 pont 
6/f FORMA: a vonal és a rajz fölénybe kerül a fény-árnyék hatásokkal 

szemben 
1 pont 

SZÍN: erőteljes komplementer és sötét-világos színkontrasztok 1 pont 
TÉR: perspektívával szemben síkszerű térrétegek 1 pont 
KIFEJEZÉS: a dekoratív, ornamentális ritmus a hangsúlyos a hangulati, 
érzelmi hatásokkal szemben 

1 pont 

egyéb elfogadható válaszelem 1 pont 
legfeljebb  3 pont 
összesen 30 pont 
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