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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 tanulók a 
feladatsor megfelelő helyén bejelölik. A vizsgázó csak a kiválasztott feladatok megoldására 
kaphat pontokat, így az esetlegesen elkezdett további (két) feladattal többletpontokat 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 ér-
tékelendő. Ha mind a 6 feladatot elkezdte akkor az utolsó egy írásbeli a zutolsó egy gyakorlati, 
5 elkezdett feladat esetén pedig 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 megadott-

hoz képest máshogy jelöli a vizsgázó, de a megoldás teljesen egyértelmű (pl. egyszeres 
választás esetén egyértelmű, javítás nélküli bekarikázás), a válasz elfogadható. 

• Amennyiben a vizsgázó több válaszelemet ír vagy jelöl meg, mint amennyit a feladat kér, 
a válasz csak a beírás sorrendjében értékelhető! 

• Hosszabb feleletalkotó, esszé jellegű kérdések esetében a feladatmegoldásban úgyneve-
zett 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 kulcskifejezésnek különböző 
megfogalmazásait (szinonimáit) is felsorolja, amit az útmutató „/” jellel, illetve a „vagy” 
szócskával jelöl. Természetesen a felsoroltak közül bármelyik elfogadható helyes válasz-
ként, 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 értelmű, 
azonos jelentésű (pl. körülírása, jellemzése). 

• Bizonyos esetekben nem csak szinonima értékű kifejezések szerepelnek egyazon fontos 
válaszelem kategóriájában, amelyet az „és/vagy” kifejezés jelöl. Ezek a válaszelemek 
egyenértékűek, és kiváltják egymást, de a felsoroltakra csak 1 pont adható. Ez megadja a 
lehetőséget az adott tartalommal kapcsolatos különböző konkrét tartalmi elemek elfogadá-
sára és értékelésére. 
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• Hosszabb feleletalkotó, esszé jellegű kérdések esetében gyakran lehetősége van az értéke-
lőnek az útmutatóban nem szereplő, de az értékelő által helyesnek ítélt válaszelem el-
fogadására is 1 –4 pont erejéig. 

• Hosszabb feleletalkotó, esszé jellegű kérdések 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 értéke-
lésére is legyen lehetőség. 

• A részletes útmutatóban zárójelbe „( )” tett részek nem képezik feltétlenül a megoldás ré-
szét, hanem további magyarázatokkal segítik az értékelőt. 

• A feladatok megoldásában gyakran szerepelnek nevek. Idegen nevek megnevezéskor 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 meg-
oldásnak (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 szempon-
tokra bomlik. 

• Minden értékelési szempont úgynevezett értékelési kritériumokban konkretizálódik, 
ami körülírja, jellemzi a munka minőségét a megfelelő értékelési szempont szerint. Minden 
kritériumhoz 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 
részfeladatonként (pl. a), b), c) részfeladatok egyenként), illetve az egész feladat megol-
dására 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 

ÖKOLÓGIAI LÁBNYOM  
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 

legfeljebb 2 pont 
Feladat végrehajtása 
1/a feladatrész 
Munkaterv elkészítéséhez szükséges szempontok megfogalmazása  
A technikai lépéssor feltételeit és a vizuális tervezés szempontrendszerét is 
célratörően és megfelelő szaktartalommal fogalmazta meg.  2 pont 

A technikai lépéssor feltételeit és a vizuális tervezés szempontrendszerét hiá-
nyosan, kevésbé előrelátóan, de megfelelő szaktartalommal fogalmazta meg. 1 pont 

A vizuális tervezés és a technikai kivitelezés szempontrendszerét bizonytalan 
szaktartalommal és összefüggéstelenül fogalmazta meg. 0 pont 

legfeljebb 2 pont 
Munkaterv – a problémafelvetéshez kapcsolódó ismeretek gyűjtése a téma és a tarta-
lom összekapcsolásához 
Kiváló asszociációs bázissal rendelkezik, a tervezés szempontjából adott fel-
tételek figyelembevételével gyűjtése (jegyzetei) érdekes, átütő, és kiválóan se-
gíti a tervezőmunkát. 

2 pont 

Jó asszociációs bázissal rendelkezik, a tervezés szempontjából adott feltételek 
figyelembevételével gyűjtése (jegyzetei) megfelelő, segíti a tervezőmunkát, 
de eredeti gondolatokat nem tartalmaz. 

1 pont 

Asszociációs bázisa gyenge, ötletei közhelyesek és/vagy nem veszik eléggé 
figyelembe a tervezés szempontjából adott feltételeket és/vagy gyűjtése nem 
segíti a tervezést. 

0 pont 

legfeljebb 2 pont 
Munkaterv – a tartalmat erősítő képi motívumok, jelek, jelképek gyűjtése, alkotása, 
motívumok stilizálása 
Kiváló ötletei vannak, a megadott feltételek figyelembevételével vázlatai 
mind érdekesek, és egymástól különböznek, az ötletek mindegyike kiválóan 
megfelel az adott feladatnak. 

2 pont 

Jó ötletei vannak, a megadott feltételek figyelembevételével vázlatai között 
van érdekes, de az ötletek nem elég különbözőek, megfelelő számú tervvázla-
tot készített és az ötletek közül van olyan, amely jól megfelel az adott célnak. 

1 pont 

Az ötletei közhelyesek, érdektelenek, és/vagy nem csak a megadott feltételek 
figyelembevételével készítette el vázlatait és/vagy nem készített elegendő váz-
latot. 

0 pont 

legfeljebb 2 pont 
1/b feladatrész 
Tervvázlatok készítése 
Három eltérő vázlattervet készített és ebből az egyik színvázlatot is tartalmaz. 2 pont 
Három eltérő vázlattervet készített, de színes változatot nem készített. 1 pont 
Háromnál kevesebb vázlattervet készített. 0 pont 

legfeljebb 2 pont 
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Tervvázlatok készítése – ötletek kiválasztása 
Több kiváló terve közül minden szempontból, kellő körültekintéssel a legjobb 
hármat választotta ki. 2 pont 

Csak két ötletéből sikerült vázlattervet kidolgoznia.  
A kevés ötlet közül a választás nem volt nehéz feladat. 1 pont 

Csak egy ötletéből készített kompozíciós tervet. / Nem a legjobb tervét válasz-
totta ki és/vagy csak bizonyos szempontból sikerült tervet választott, ami a 
körültekintés, a kritikai érzék hiányáról tanúskodik. 

0 pont 

legfeljebb 2 pont 
Tervvázlatok készítése – ökológiai kölcsönhatások megértése, vizualizálása 
Vázlatterveiben érvényesül a megadott témakör megértése és a megfogalma-
zott problémafelvetéseket szemléletes formarendhez tudta kapcsolni. 2 pont 

Vázlatterveiben felismerhető a választott témakör, de a problémafelvetéshez 
nem tudott megfelelő vizuális kifejezőeszközöket társítani. 1 pont 

Vázlatterveiben nehezen lehet felismerni az kölcsönhatások jellegét és tartal-
mát. Formarendje nem illeszkedik a választott tartalomhoz. 0 pont 

legfeljebb 2 pont 
Tervvázlatok készítése – tervek kidolgozása 
A kiválasztott ötlettervek kidolgozása gondos, pontos, a funkcionális és vizu-
ális elvárásoknak teljes mértékben megfelel, kiválóan készítette el a gyűjtött 
vizuális jelekből és az ötlettervből a végleges tervvázlatot. 

2 pont 

A kiválasztott ötlettervek kidolgozása pontos, a funkcionális és vizuális elvá-
rásoknak alapvetően megfelel és/vagy jól készítette el az ötlettervből a végle-
ges tervváltozatot, de az ötlet kidolgozása az első vázlathoz képest nem fejlő-
dött. 

1 pont 

A kiválasztott vizuális ötletek kidolgozása pontatlan és/vagy nem igazán felel 
meg a funkcionális és vizuális elvárásoknak, és/vagy nem készíti el pontosan 
az ötlettervből a végleges tervvázlatot, és/vagy az ötlet kidolgozása a tervhez 
képest visszafejlődést mutat. 

0 pont 

legfeljebb 2 pont 
1/c feladatrész 
Kivitelezés tervvázlatának kiválasztása 
Több kiváló tervvázlata közül, kellő körültekintéssel a legjobb kompozíciót 
választotta ki. 2 pont 

Legjobban sikerült tervvázlatát választotta ki, de a gyengébb tervek közül tör-
tént választás nem volt nehéz feladat. 1 pont 

Nem a legjobb tervvázlatát választotta ki és/vagy csak bizonyos szempontból 
sikerült tervet választott. 0 pont 

legfeljebb 2 pont 
Végleges kompozíció létrehozása 
A kiválasztott terv kidolgozása gondos, pontos, a funkcionális és vizuális el-
várásoknak teljes mértékben megfelel. 2 pont 

A kiválasztott terv kidolgozása pontos, a funkcionális és vizuális elvárásoknak 
alapvetően megfelel  1 pont 

A kiválasztott terv kidolgozása pontatlan és/vagy nem igazán felel meg a funk-
cionális és vizuális elvárásoknak,  0 pont 

legfeljebb 2 pont 
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Végleges kompozíció változásai a vázlattervekhez képest 
Tovább gondolva készítette el a tervből a végleges változatot és/vagy az ötlet 
kidolgozása a tervhez képest fejlődött. 2 pont 

Pontosan készítette el a tervből a végleges változatot, de az ötlet kidolgozása 
a tervhez képest nem fejlődött. 1 pont 

Nem készíti el pontosan a tervből a végleges változatot, és/vagy az ötlet kidol-
gozása a tervhez képest visszafejlődést mutat. 0 pont 

legfeljebb 2 pont 
Vizuális kommunikáció minősége 
Képi közlései nagyon pontosan érthetők, a szándéknak, az adott célnak és a 
megadott feltételeknek (funkció és vizualitás) teljesen megfelelnek. 2 pont 

Képi közlései alapvetően érthetők, a szándéknak, az adott célnak megfelelnek. 1 pont 
Alapvetően nem használja jól a vizuális kifejezőeszközöket (pl. vonal, 
forma, szín, arányok), ami gyakran akadályozza vagy félreérthetővé teszi a 
kompozíció értelmezését. 

0 pont 

legfeljebb 2 pont 
Vizuális kifejezőerő minősége 
Kiválóan használja a vizuális kifejezőeszközöket (pl.: szín-, forma-, arány- és 
térkontrasztok) 2 pont 

A felhasznált formákban vannak bizonytalanságok és/vagy a megadott felté-
teleknek (funkció és vizualitás) nem pontosan felelnek meg. 1 pont 

A képi tartalomhoz nem társultak megfelelő kifejezőeszközök, a megjelenítés 
az adott tartalmi célnak csak részben felel meg. 0 pont 

legfeljebb 2 pont 
Technika használata 
A feladatban választott eszköz használata kiváló, a bemutathatóságot nagyban 
elősegíti, az adott eszközt megfelelően használta, gondos, pontos munkát vég-
zett. 

2 pont 

A feladatban választott eszköz használata jó, a bemutathatóságot segíti 
és/vagy az adott eszközt megfelelően használta alapvetően pontos munkát 
végzett, de előfordul bizonytalanság az eszközhasználat során. 

1 pont 

A feladatban választott eszköz használata nem megfelelő, nem segíti a bemu-
tathatóságot vagy több helyen bizonytalanság észlelhető az eszközhasználat 
során. 

0 pont 

legfeljebb 2 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 

legfeljebb 2 pont 
Összesen 30 pont 
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2. feladat Pontszám  

ÖNARCKÉP ÉS ALKOTÁS 

2/a 

A 1 1 pont 
B 4  
C 2 1 pont 
D 5  
E 3 1 pont 
F 6  
G 8 1 pont 
H 10  
I 9 1 pont 
K 7 1 pont 

legfeljebb 6 pont 

2/b 

A (Vincent van) Gogh  
B (Paul) Cézanne 1 pont 
C (Albrecht) Dürer 1 pont 
D (Francisco) Goya 1 pont 
E Leonardo (da Vinci) 1 pont 
F (Henri) Matisse 1 pont 
G Moholy-Nagy László  
H (Edvard) Munch 1 pont 
I (Pablo) Picasso  
K Rembrandt (Harmensz van Rijn)  

legfeljebb 6 pont 

2/c 

A Út ciprusokkal 1 pont 
B Mount-Sainte-Victoire  
C Melankólia 1 pont 
D 1808. május 3.  
E Anatómiai tanulmány  
F A vörös desszert 1 pont 
G Fényrekvizítum  
H Sikoly 1 pont 
I Avignoni kisasszonyok 1 pont 
K Éjjeli őrjárat/A lövészegylet kivonulása 1 pont 

legfeljebb 6 pont 

2/d A posztimpresszionista 1 pont 
F fauv 1 pont 

legfeljebb 2 pont 
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2/e 

I) Avignoni kisasszonyok 
XX. századi festmény 1 pont 
Kubista festmény 1 pont 
A látványt geometrikus formákra bontja/Több nézetet ábrázol egy-
szerre. 1 pont 

Öt női akt/Megformálása botrányt váltott ki. 1 pont 
Maszkszerű arcok/Utalás a törzsi művészetre. 1 pont 
Újraértelmezett térviszony. 1 pont 
A belső szerkezet megragadása a lényeges. 1 pont 
A csoport tagjai halmazként kapcsolódnak egymáshoz. 1 pont 
Nem jelentős a fény-árnyék játéka. 1 pont 
Visszafogott tört színárnyalatok. 1 pont 

Egyéb elfogadható tartalmi elem 1 pont 
legfeljebb 5 pont 

K) Éjjeli őrjárat/A lövészegylet kivonulása 
XVII. századi festmény 1 pont 
Barokk festmény 1 pont 
Színpadias hatás. 1 pont 
A megrendelőknek nem tetszett a kép, mert nem ábrázolt minden-
kit azonos hangsúlyal/láthatósággal/tablószerűen 1 pont 

Az előtérben a kapitány (Frans Banningh Cocq) és a hadnagy 
(Willem van Ruytenburch) alakja a leghangsúlysabb. 1 pont 

Az esemény ábrázolásán van a hangsúly/Mozgalmas, nyüzsgő je-
lenet. 1 pont 

Azt a pillanatot ábrázolja, amikor a kapitány kiadja a hadnagynak 
a menetparancsot. 1 pont 

A zászlóvivő felemeli a lobogót, a dobos pergőn veri hangszerét, 
többen fegyverüket igazgatják. 1 pont 

A csoportot közösségként ábrázolja. 1 pont 
Változatos fény-árnyék viszonyok 1 pont 

Egyéb elfogadható tartalmi elem. 1 pont 
legfeljebb 5 pont 

 Összesen 30 pont 
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3. feladat Pontszám 

FÉNYVARÁZS A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJÁN  
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 

legfeljebb 2 pont 
Feladat végrehajtása 
3/a) Lámpatervek készítése múzeumi épületekhez 
a három szolárlámpa terve jelentősen különbözik egymástól 2 pont 
a három szolárlámpa terve hasonló egymáshoz 1 pont 
a három szolárlámpa terve majdnem ugyanolyan 0 pont 

legfeljebb 2 pont 
mindhárom terven látható az adott múzeumépülettel való szerves stílus- és for-
makapcsolat megjelenése 2 pont 

két terven látható az adott múzeumépülettel való szerves stílus-és formakapcso-
lat megjelenése 1 pont 

egy terven, vagy egyik terven sem látható az adott múzeumépülettel való szer-
ves stílus- és formakapcsolat megjelenése 0 pont 

legfeljebb 2 pont 
a lámpatestek arányrendszere jó, a stabilitás jól érzékelhető 2 pont 
két lámpatest arányrendszere jó, a stabilitás jól érzékelhető 1 pont 
egy lámpatest arányrendszere jó csak, vagy az arányrendszer nem megfelelő 0 pont 

legfeljebb 2 pont 
minden tervén jól érzékelhető a forma, az anyag, és a funkció kapcsolata 2 pont 
két tervén jól érzékelhető a forma, az anyag, és a funkció kapcsolata 1 pont 
nem érzékelhető a forma, az anyag, és a funkció kapcsolata 0 pont 

legfeljebb 2 pont 
egyedi, fantáziadús ötletei vannak 2 pont 
van egyedi ötlete is 1 pont 
nincs egyedi ötlete, tervei sablonosak 0 pont 

legfeljebb 2 pont 
a terveken a térbeliség érzékeltetése jó 2 pont 
a terveken a térbeliség érzékeltetése bizonytalan 1 pont 
a terveken a térbeliséget helytelenül érzékelteti az alkotó 0 pont 

legfeljebb 2 pont 
3/b) A lámpa színterve és vetületi rajza 
a színterv jól illeszkedik az épület stílusához és a környezet hangulatához 2 pont 
a színterv kevésbé illeszkedik az épület stílusához 1 pont 
a színterv nem illeszkedik az épület stílusához és a környezet hangulatához 0 pont 

legfeljebb 2 pont 
a vetületi rajz szabályai szerint készítette el rajzát 2 pont 
vannak hiányosságai a vetületi rajzának 1 pont 
helytelenül rajzolta meg a vetületi rajzokat 0 pont 

legfeljebb 2 pont 
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3/c) Logó tervezése 
a logótervezés, az absztrahálás szabályait helyesen értelmezte és ábrázolta 2 pont 
a logótervezés, az absztrahálás szabályainak értelmezése bizonytalan 1 pont 
a logótervezés, az absztrahálás szabályait helytelenül értelmezte és ábrázolta 0 pont 

legfeljebb 2 pont 
a kép és a szöveg kapcsolata különleges, kreatív 2 pont 
a kép és a szöveg kapcsolata jó, de nem ötletes 1 pont 
a kép és a szöveg kapcsolata sablonos 0 pont 

legfeljebb 2 pont 
3/d) Reklámplakát 
a reklámplakát terve kifejező és ötletes, szuggesztív erejű 2 pont 
a reklámplakát terve kifejező és ötletes 1 pont 
a reklámplakát terve kifejező, de nem ötletes 0 pont 

legfeljebb 2 pont 
a reklámplakát színterve a színtani ismeretekre alapozva épül fel, ennek ered-
ményeként érdekes, figyelemfelhívó alkotás lett 2 pont 

a reklámplakát színterve a színtani ismeretekre alapozva épül fel 1 pont 
a reklámplakát színterve kevésbé veszi figyelembe a színtani ismereteket 0 pont 

legfeljebb 2 pont 
a kép és a szöveg kreatív alkalmazása érdekes alkotást eredményezett  2 pont 
a kép és a szöveg alkalmazása kreatív, de nem eredményezett érdekes alkotást 1 pont 
a kép és a szöveg alkalmazása nem kreatív 0 pont 

legfeljebb 2 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 

legfeljebb 2 pont 
Összesen 30 pont 

 
4. FELADAT Pontszám 

KÖNYVEK AZ ÉPÍTÉSZETRŐL  

4/a 

1. M 1 pont 
2. P 1 pont 
3. B 1 pont 
4. A 1 pont 
5. I 1 pont 
6. E 1 pont 
7. L 1 pont 
8. D/K (csak 1 pont adható) 1 pont 
9. F 1 pont 
10. G 1 pont 
11. O 1 pont 
12. N 1 pont 

legfeljebb 12 pont 
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4/b 

reneszánsz G 1 pont 

barokk I 1 pont 
N 1 pont 

klasszicizmus F 1 pont 

szecesszió 
M 1 pont 
O 1 pont 
A 1 pont 

legfeljebb 7 pont 

4/c 

A latin modulus szóból ered az elnevezés, jelentése mérték 1 pont 
A modulorrendszer az épület emberi arányrendjét biztosí-
tani kívánó elmélet. 

1 pont 

A Le Corbusier által kidolgozott méret- és arányrendszer le-
hetővé teszi az épület ideális kialakítását. 

1 pont 

A modulorrendszer alapja először egy 175 cm, majd a ké-
sőbbi módosítás eredményeként egy 183 cm, átlagos magas-
ságú, felemelt karú férfi volt.  

1 pont 

Az aranymetszésből levont mértékegység, amelyet Le Cor-
busier az építészeti terveinek alapegységéül alakított ki. 

1 pont 

egyéb elfogadható válasz 1 pont 
legfeljebb 3 pont 

4/d 

Wright 1 pont 
Makovecz Imre 1 pont 
Aalto 1 pont 
Le Corbusier 1 pont 

egyéb elfogadható válasz 1 pont 
legfeljebb 1 pont 

4/e 

Sportcsarnok 1 pont 
római olimpiai játékokra tervezte 1 pont 
A közbenső alátámasztás nélküli (58,5 méter átmérőjű) épü-
let különlegessége az Y alakú ferde támaszok. 

1 pont 

Vasbeton héjszerkezete van. 1 pont 
Nyomott típusú héjszerkezetű. 1 pont 

egyéb elfogadható válasz 1 pont 
legfeljebb 3 pont 

4/f Mondrian 1 pont 
egyéb elfogadható válasz 1 pont 

legfeljebb 1 pont 

4/g 
1 C 1 pont 
2 P 1 pont 
3 G 1 pont 

legfeljebb 3 pont 
Összesen 30 pont 
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5. feladat Pontszám 

CÍMERTERV  
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 

legfeljebb 2 pont 
Feladat végrehajtása 
5/a) Pajzsforma 
a rajzon jól felismerhető a kiválasztott pajzsforma és a mesteralak 2 pont 
a rajzon felismerhető a kiválasztott pajzsforma és a mesteralak 1 pont 
a rajzon nem ismerhető fel a pajzsforma és a mesteralak 0 pont 

legfeljebb 2 pont 
5/b) A címerábrák autentikussága 
a címerábrákon jól felismerhetőek a város jellegzetességei 2 pont 
a címerábrák közül vannak olyanok, amelyeken felismerhetőek a város 
jellegzetességei  1 pont 

az elkészült rajzok típusrajzok, nem ismerhetőek fel Visegrád jellegzetes-
ségei 0 pont 

legfeljebb 2 pont 
a címerábrák készítésénél minden ábránál jól alkalmazta a stilizálást   2 pont 
a címerábrák készítésénél nem minden ábránál alkalmazta jól a stilizálást  1 pont 
a címerábrák készítésénél nem jól alkalmazta a stilizálást 0 pont 

legfeljebb 2 pont 
a mesteralakokban elhelyezett ábrák kompozícióját helyesen tervezte meg  

2 pont 

a mesteralakokban elhelyezett ábrák közül van olyan, amelyiknek a kom-
pozícióját helyesen tervezte meg  1 pont 

a mesteralakokban elhelyezett ábrák kompozícióját nem helyesen tervezte 
meg  0 pont 

legfeljebb 2 pont 
5/c A pajzstartó alakok 
a pajzstartó alakok formai átírása tökéletes 2 pont 
a pajzstartó alakok formai átírása megfelelő 1 pont 
a pajzstartó alakok formai átírása nem megfelelő 0 pont 

legfeljebb 2 pont 
5/d A sisak, a sisakdísz, a takaró és a színek 
a sisak mérete, aránya a pajzshoz viszonyítva jó, térbelisége tökéletes 2 pont 
a sisak mérete, aránya a pajzshoz viszonyítva jó, de nem jól érzékelhető a 
térbelisége 1 pont 

a sisak mérete, aránya a pajzshoz viszonyítva nem jó, térbelisége nem jól 
érzékelhető 0 pont 

legfeljebb 2 pont 
a takaró az alkotó által tervezett, egyedi formavilágú és plasztikájú, jól 
keretezi a pajzsot 2 pont 
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a takaró az alkotó által tervezett, egyedi formavilágú, plasztikája bizony-
talanságot mutat, jól keretezi a pajzsot 1 pont 

a takaró sablonos, plasztikája bizonytalanságot mutat, nem jól keretezi a 
pajzsot 0 pont 

legfeljebb 2 pont 
a színek használata tökéletes és jól elrendezett 2 pont 
a színek használata tökéletes, elrendezésük nem megfelelő 1 pont 
a színek használata nem felel meg a címerkészítés szabályainak, az elren-
dezésük nem megfelelő 0 pont 

legfeljebb 2 pont 
a címerpajzs és a pajzson kívüli címerábrázolás egysége kiválóan megva-
lósult az alkotáson, szerves vizuális egységet alkot   2 pont 

a címerpajzs és a pajzson kívüli címerábrázolás egysége jelen van az al-
kotáson 1 pont 

a címerpajzs és a pajzson kívüli címerábrázolás egysége nem jelenik meg 
az alkotáson 0 pont 

legfeljebb 2 pont 
a sisakdísz egyedi, térbelisége jól érzékelhető  2 pont 
a sisakdísz tipikus, térbelisége jól érzékelhető 1 pont 
a sisakdísz tipikus, és nem érzékelhető a térbelisége 0 pont 

legfeljebb 2 pont 
terve kifejező és ötletes 2 pont 
terve kifejező, de nem ötletes 1 pont 
terve nem kifejező és nem ötletes 0 pont 

legfeljebb 2 pont 
 

Technika 
a címertervezés során tökéletesen választotta meg az ábrázoláshoz hasz-
nált technikát 2 pont 

a címertervezés során jól választotta meg az ábrázoláshoz használt tech-
nikát 1 pont 

a címertervezés során nem jól választotta meg az ábrázoláshoz használt 
technikát 0 pont 

legfeljebb 2 pont 
az alkotói folyamat minden fázisában kifogástalan volt a technika haszná-
lata 2 pont 

az alkotói folyamat nem minden fázisában volt kifogástalan a technika 
használata 1 pont 

nem rendelkezik kellő jártassággal az egyes technikákban 0 pont 
legfeljebb 2 pont 

 

Összbenyomás 
hatásos, jó benyomást keltő munka, részértékei a produkcióban össze-
adódnak 2 pont 

vannak értékei, de az összkép nem teljesen meggyőző 1 pont 
tartalmi és technikai téren egyaránt értékelhetetlen, igénytelen munka 0 pont 

legfeljebb 2 pont 
Összesen 30 pont 
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6. feladat Pontszám 

RÓMA, AZ ÖRÖK VÁROS 

6/a 

1/a „Vesta templom” 1 pont 
2/a Palazzo Farnese/Farnese palota 1 pont 
3/a Colosseum 1 pont 
4/a Constantinus diadalív 1 pont 
1/b peripterosz/körtemplom 1 pont 
2/b övpárkány 1 pont 
3/b árkád 1 pont 
4/b dongaboltozat 1 pont 

legfeljebb 8 pont 

6/b 

A reneszánsz 1 pont 
B etruszk  1 pont 
C ókori/antik római művészet 1 pont 
D ókeresztény 1 pont 

legfeljebb 4 pont 

6/c 

A 
1. Giacomo della Porta 1 pont 
2. Il Gesu 1 pont 

B 1. Bernini 1 pont 
2. Szent Teréz extázisa 1 pont 

C 1. Caravaggio 1 pont 
2. Szent Pál megtérése 1 pont 

legfeljebb 6 pont 
Építészet  
csiga-, kagylómotívum/oldalvoluták 1 pont 
diadalívszerűen kialakított hármas kapumotívum 1 pont 
timpanonnal lezárt falfülke 1 pont 
korinthoszi oszlopfős, kettőzött falpillérek 1 pont 
két szintet elválasztó övpárkány, erős fény-árnyék hatás 1 pont 

egyéb elfogadható válasz 1 pont 
legfeljebb 2 pont 

Szobrászat  
fény-árnyék hatás 1 pont 
mozgalmasság 1 pont 
többféle anyag használata/többféle felület-megmunkálás 1 pont 
felfokozott érzelmek kifejezése 1 pont 
dinamika/ellentétek konfliktusa 1 pont 

egyéb elfogadható válasz  
legfeljebb 2 pont 

Festészet  
realizmus/részletek pontos ábrázolása 1 pont 
dinamikus/érzelemkifejező mozdulatok/gesztusok 1 pont 
tónuskontrasztok/fény-árnyék kontraszt 1 pont 
átlós kompozíció/feszes kompozíció 1 pont 
meglepő nézőpontok/rövidülésben megfestett formák 1 pont 

egyéb elfogadható válasz 1 pont 
legfeljebb 2 pont 
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6/d A Utolsó ítélet 1 pont 
B Athéni iskola 1 pont 

 2 pont 

6/e Traianus oszlopa 1 pont 
legfeljebb 1 pont 

6/f 

balusztrád 
mellvéd/bábos korlát/ 
teraszokon/erkélyeken/lépcsőknél/ 
részei: talplemez, fedőlemez, baluszter (oszlopocskák) 

1 pont 

illuzionizmus 
a mélység és a plaszticitás – három dimenzió – érzékeltetése  
vonal-perspektívával, színperspektívával, fény-árnyék és va-
lőr segítségével a festészetben 
a barokk architektúra-festészetben önálló műfaj lett, a falak 
és a mennyezetek látszatarchitektúrával díszítése. 

1 pont 

gádorfal 
bazilikális elrendezésű templomoknál a főhajó mellékhajó 
fölé emelkedő oldalfala, amelyen levő ablakokon át a főhajó 
közvetlenül fényt kap 

1 pont 

legfeljebb 3 pont 
Összesen 30 pont 
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