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Útmutató a vizsgázók teljesítményének értékeléséhez 

(az értékelő tanárok részére – a művészettörténet feladatokhoz) 
 

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 elfogadhatóak. 

A megadott pontszámok további bontása csak ott lehetséges, ahol erre külön utalás van. Az így 
kialakult pontszámok csak egész pontok lehetnek. 

Az egyszerű feleletalkotó feladatok esetében a választ csak akkor lehet helyesnek tekinteni, ha 
azonos vagy egyenértékű a javítási-értékelési útmutatóban feltüntetett válasszal.  

Az olvashatatlan válaszok hibának minősülnek.  

Ha a vizsgázó az adott választ a feladatban megadotthoz képest máshogy jelöli, de a megoldás 
teljesen egyértelmű és helyes, a válasz elfogadható.   

Azoknál a feladatoknál, amelyeknél több válaszelem közül kell a jó megoldást (megoldásokat) 
kiválasztani, a szükségesnél több elem megjelölése esetén a válaszra 1-1 ponttal kevesebbet 
kell adni. A feladatokra 0-nál kevesebb pont nem adható. Amennyiben a vizsgázó a feladatban 
az összes elemet kijelöli vagy felhasználja, annak ellenére, hogy abban a helyes válasz is benne 
van, 0 pontot kell adni.  

A feladatban meghatározott számú válaszoknál esetleges többletként felsorolt helyes 
megoldásokért az előírt maximális pontot meghaladó „jutalompont” nem adható. 
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Művészettörténet, rövid választ igénylő és teszt jellegű feladatok 
 

1. feladat 1 pont 

Karikázza be annak a képnek a betűjelét, amelyiken felismeri a legnagyobb felületek törvényét 
(legjellemzőbb nézetek törvényét)! 
 

 

A) 

 

B) 

 

C) 

A képek jegyzéke: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Basilica_of_San_Vitale#/media/File:Mosaic_of_Theodora_-
_Basilica_San_Vitale_(Ravenna,_Italy).jpg 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ef/Tutanchamon_%28js%29_3detalle.jpg 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c8/King_St._Ladislaus.jpg/300px-
King_St._Ladislaus.jpg 
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2. feladat 2 pont 

 

Párosítsa össze az alábbi szakkifejezéseket és a 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 

 
bármelyik 2 helyes sor 1 pont 

 

3. feladat 1 pont 

Párosítsa az ókori görög istenalakokat a mitológiában betöltött szerepeik meghatározásával! 
Írja be az alábbi meghatározásokat a táblázatba az istenek neve alá! 

a tengerek, folyók és források istene    /    a szépség és a szerelem istene     / 

a bölcsesség, a háború és a művészetek istene 

A) Pallasz Athéné  B) Poszeidón C) Aphrodité  

a bölcsesség, a háború és 
a művészetek istene 

a tengerek, folyók és 
források istene 

a szépség és a szerelem 
istene 

 
 

4. feladat 3 pont 

Határozza meg, hogy az alábbi művek közül melyek az ókori Egyiptom alkotásai! Írja a 
pontozott vonalra ezek betűjeleit! (Figyeljen rá, hogy három képet lehet az ókori Egyiptom 
kultúrájához kötni!) 
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A) B) C) 

  
 

D) E) F) 

  
 

G) H) I) 
 
 

Ókori Egyiptom: B / D / E 
bármelyik helyes válasz 1 pont 

A képek jegyzéke: 
A) https://en.wikipedia.org/wiki/Lamassu#/media/File:Door_guardian_figure_(Lamassu)_from_Nimrud_2.jpg 
B) https://en.wikipedia.org/wiki/Ramesses_II#/media/File:Luxor_Temple_-_panoramio_(10).jpg 
C) https://en.wikipedia.org/wiki/Colosseum#/media/File:Colosseo_2008.jpg 
D) https://hu.wikipedia.org/wiki/Tutanhamon#/media/F%C3%A1jl:CairoEgMuseumTaaMaskMostlyPhotographed.jpg 
E) https://en.wikipedia.org/wiki/Ramesses_II#/media/File:Luxor_Temple_-_panoramio_(10).jpg 
F) https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6d/Knossos_fresco_women.jpg 
G) https://en.wikipedia.org/wiki/Gudea#/media/File:Gudea_of_Lagash_Girsu.jpg 
H) https://en.wikipedia.org/wiki/Pottery_of_ancient_Greece#/media/File:Niobid_Painter_-_Red-
Figure_Amphora_with_Musical_Scene_-_Walters_482712_-_Side_A.jpg 
I) https://en.wikipedia.org/wiki/Ishtar_Gate#/media/File:Ishtar_Gate_at_Berlin_Museum.jpg 
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5. feladat 1 pont 

 
Határozza meg, hogy a felsorolt művészeti technikák, fogalmak közül melyiknek a jellemzőit 
olvashatja az alábbi sorokban! Válaszát jelölje aláhúzással!  
(Ügyeljen rá, hogy a felsoroltak közül legfeljebb egy művészeti technikát válasszon ki!) 
 
 

 jellemző anyaga: kő, fém, fa, csont, agyag 
 az alapból plasztikusan kiemelkedő, faragott vagy mintázott ábrázolás 
 kiemelkedésének mértéke szerint lehet lapos, magas vagy mély 

 
 

Művészeti technikák, fogalmak: 

úrihímzés   /   rekeszzománc    /    domborítás     /    fametszet    /     freskó     /   cizellálás    /    

szekkó    /   relief   /     gouache   /      homokfúvás     /    intarzia 

 

6. feladat 2 pont 

 
Párosítsa össze az alábbi művészeti stílusokat a felsorolt művészekkel! Az adott művészeti 
stílusban alkotó mesterek nevét írja be a táblázat megfelelő sorába! (Ügyeljen arra, hogy csak 
négy művész nevét használja fel!) 

 
Gustav Klimt   /    Peter Paul Rubens    /    Caspar David Friedrich    /   Anton Gaudí     / 

Paul Gauguin    /      Raffaello (Sanzio) /     Gustave Courbet     /    M.S. mester 

A) reneszánsz Raffaello (Sanzio) 

B) barokk Peter Paul Rubens 

C) romantika Caspar David Friedrich 

D) realizmus Gustave Courbet 

 
bármelyik 2 helyes válasz 1 pont 

  



Képző- és iparművészeti ismeretek — középszint Javítási-értékelési útmutató 

2111 írásbeli vizsga 7 / 18 2021. október 22. 

7. feladat 3 pont 

 
Állítsa párba a képeken látható épületeket az alaprajzukkal! Megoldását a reprodukciók alatt 
található táblázatban tüntesse fel úgy, hogy a megfelelő alaprajz számát az épület betűjele mellé 
írja! (Az egyik alaprajzhoz nem lehet épületet társítani.) 

 

 

 

 

A) 2 B) 4 C) 3 

 
 

  

1 2 

 
 

3 4 

bármelyik helyes válasz 1 pont 
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A képek forrásai: 
A) https://en.wikipedia.org/wiki/Pantheon,_Rome#/media/File:Pantheon_Rome_04_2016_6460.jpg 
B) https://hu.wikipedia.org/wiki/J%C3%A1ki_templom#/media/F%C3%A1jl:Ap%C3%A1ts%C3%A1gi_templo
m_(8941._sz%C3%A1m%C3%BA_m%C5%B1eml%C3%A9k)_7.jpg 
C) https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyar_Nemzeti_M%C3%BAzeum#/media/F%C3%A1jl:Palotanegyedcivertanlegi1
.jpg 
1) https://i.pinimg.com/originals/31/83/52/3183522223672ab17c48c0dc414a6c07.jpg 
2) https://en.wikipedia.org/wiki/Pantheon,_Rome#/media/File:Dehio_1_Pantheon_Floor_plan.jpg 
3) https://i.pinimg.com/originals/31/83/52/3183522223672ab17c48c0dc414a6c07.jpg 
4)https://lh3.googleusercontent.com/proxy/hFvOE2p3WFEsCXxha4kMmHbg7gVSd1mezygLBgUqH5zxxVN3IvS
0HvUkvzTglHfqlnO6obR9wDIx2augT2Gz1tU3YkU 
 

8. feladat 2 pont 

Az alábbi képen látható festmény segítségével soroljon fel négy olyan stílusjegyet, amely 
kifejezetten a klasszicizmus festészetére jellemző! 

 
 

 antik történelmi / mitológiai téma megjelenítése 
 példaképállítás  
 színpadias beállítás / szűk, színpadszerű tér 
 antikizáló viselet 
 szigorúan szerkesztett kompozíció 
 a képsíkkal párhuzamos kompozíció 
 egyszerű / puritán építészeti környezet 
 idealizáló emberábrázolás 
 éles kontúrok 
 kimunkált, részletgazdag festésmód 
 kemény, szikár ábrázolásmód 
 erős megvilágítás 

egyéb, szakmailag helyes válasz is elfogadható 
bármelyik 2 helyes válasz 1 pont 

A kép forrása: 
https://hu.wikipedia.org/wiki/Horatiusok_esk%C3%BCje#/media/F%C3%A1jl:Jacques-
Louis_David,_Le_Serment_des_Horaces.jpg  
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9. feladat 1 pont 

Határozza meg, hogy az alábbi híres festők és műalkotásaik melyik stílusirányzathoz / 
stílusáramlathoz sorolhatók! Válaszát írja a pontozott vonalra! 

 

 Pierre-Auguste Renoir: Tánc a Moulin de la Galette-ben 
 Claude Monet: A Saint-Lazare pályaudvar 
 Edgar Degas: Nők kávéházi teraszon, este 

impresszionizmus 
 

10. feladat 3 pont 

Az alábbi képeken bibliai tárgyú alkotásokat lát. A felsorolt témák közül írja a megfelelőt a 
képek alatti vonalakra! (Ügyeljen arra, hogy három témát nem lehet alkotáshoz társítani.) 

Angyali üdvözlet   /    Utolsó vacsora   /    Ádám teremtése   / 

/   Utolsó ítélet    /    Kiűzetés a Paradicsomból   /   Vizitáció 

 

 

 
  

A) Vizitáció B) Utolsó vacsora C) Kiűzetés a 
Paradicsomból 

 

bármelyik helyes válasz 1 pont 
A képek forrásai: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Master_MS#/media/File:Master_M_S_-_The_Visitation_-_WGA14334.jpg 
https://hu.wikipedia.org/wiki/Az_utols%C3%B3_vacsora_(da_Vinci-
festm%C3%A9ny)#/media/F%C3%A1jl:The_Last_Supper_-_Leonardo_Da_Vinci_-
_High_Resolution_32x16.jpg 
https://en.wikipedia.org/wiki/Brancacci_Chapel#/media/File:Masaccio,_The_Expulsion.jpg 
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11. feladat 1 pont 

A felsorolt magyar művészeti alkotások közül válassza ki azt, amelyik NEM a 19. században 

készült! Húzza alá a megfelelő választ! 

 
A) Madarász Viktor: Hunyadi László siratása 

B) Benczúr Gyula: Vajk megkeresztelése 

C) Mányoki Ádám: II. Rákóczi Ferenc képmása 
D) Paál László: Erdei út 

 

12. feladat 2 pont 

Az alábbiakban művészeti technikákat, építészethez kapcsolódó fogalmakat, mű- és 
tárgytípusokat soroltunk fel. Írja a definíciók mellé a megfelelő fogalmat! (A felsoroltak közül 
csak egyet-egyet lehet a leírásokhoz társítani.) 

tarsolylemez   /    amfiteátrum     /     rézmetszet     /    rekeszzománc    / 

timpanon    /    akropolisz    /     zikkurat     /     piramis 

bármelyik 2 helyes válasz 1 pont 

 

Az ókori görög város magaslati része. Kezdetben 
várfallal körülvett uralkodói székhely, majd az 
i .e. I. évezredben a városok kultikus, vallási központjai 
lettek. A leghíresebb példája Athénban található. 

akropolisz 

Az ötvöstárgyak díszítésének kedvelt módja. Ez a 
technika a bizánci művészetben élte fénykorát. Az 
aranyból készült alaplemezre forrasztott vékony 
aranyszalagok választják el egymástól a különböző színű, 
kiégetett rekeszeket. 

rekeszzománc 

Mélynyomású grafikai sokszorosító eljárás. A metsző a 
véső segítségével a sima lemezbe vési a rajzot. A 
nyomaton kívánt fekete vonalak mélyítettek.  

rézmetszet 

A magyar honfoglalás kori férfi viselet egyik 
legjellegzetesebb darabja. Ezt az ötvöstárgyat gyakran 
díszítették palmetta-motívummal. 

tarsolylemez 
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13. feladat 2 pont 

A felsorolásban szereplő magyar festők közül válassza ki a képeken látható alkotások készítőit! 
Írja a megfelelőt a képek alatti vonalakra!  

 

Stróbl Alajos    /    Csontváry Kosztka Tivadar     /      Ferenczy István    /     

Munkácsy Mihály   /    Rippl-Rónai József    /    Barabás Miklós 

 

  

A)  Csontváry Kosztka Tivadar B) Rippl-Rónai József 
 

bármelyik helyes válasz 1 pont 
 
 

14. feladat 1 pont 

Jelölje aláhúzással a következő híres művek közül azt, amelyik időben a legkorábbi!  
 
 Michelangelo: Pieta 

 Rembrandt: Éjjeli őrjárat 

 Claude Monet: Impresszió, a felkelő nap 

 Mürón: Diszkoszvető 
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15. feladat 1 pont 

Melyik ókori kultúrához köthetők az alábbi képek? Válaszát írja a pontozott vonalra! 

 

 

 

 

 
Lehetséges válaszok: Róma / ókori Róma / Római Birodalom / római kultúra 
 
A képek forrásai: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/74/Roman_fresco_Villa_dei_Misteri_Pompeii_009.jp
g/800px-Roman_fresco_Villa_dei_Misteri_Pompeii_009.jpg 
https://en.wikipedia.org/wiki/Trajan#/media/File:Trajan's_Column_Panorama.jpeg 
https://en.wikipedia.org/wiki/Roman_art#/media/File:Cameo_August_BM_Gem3577.jpg 
 

16. feladat 2 pont 

Húzza alá az alábbi kifejezések közül azt a négyet, amely a gótikus építészetre jellemző! 
 

 meander  
 fiatorony  
 timpanon 
 legyezőboltozat 
 támpillér 
 mozaik 
 csegelyes kupola 
 colosseum-motívum 
 ólomüveg ablak 

bármelyik 2 helyes válasz 1 pont 
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17. feladat 1 pont 

Karikázza be annak az alkotásnak a betűjelét, amelyikre az összes felsorolt állítás igaz! 
 

• szecessziós stílusú  
• intarziával díszített 
• lakberendezési tárgy 
• európai alkotás 

 

 

 

  

A) B) C) 

 
 
A képek forrásai: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Tiffany_%26_Co. 
https://en.wikipedia.org/wiki/%C3%89mile_Gall%C3%A9#/media/File:%C3%89mile_gall%C3%A9,_mobile_fo
glia_di_banano,_1900_ca.jpg 
https://en.wikipedia.org/wiki/Art_Nouveau#/media/File:Abbesses.JPG 
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18. feladat 1 pont 

A 19. század kiemelkedő magyar szobrászának művét látja az alábbi képen. Válaszoljon a 
táblázatban található kérdésekre, válassza ki a helyes megoldásokat az alább felsoroltakból!  
 
 Fadrusz János / Izsó Miklós / Georg Raphael Donner / Stróbl Alajos / Ferenczy István 

 gótikus / reneszánsz / klasszicista / barokk / romantikus / szecessziós 

 

 

Ki készítette a szobrot? 
Ferenczy István 

Milyen stílusban készült? 
klasszicista 

 
Csak akkor adható meg az 1 pont, ha mindkét kérdésre helyesen válaszolt, 0,5 pont nem 
adható. 
 
A kép forrása: 
https://forum.index.hu/Search/showArticleResult?topic_id=9204653&aq_ext=1&aq_text=p%E1sztorl%E1nyka 
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II. Rajz vagy festés  70 pont 

 
 
A rajz- vagy festésfeladat témája: portréábrázolás élő modell után. 
A modell természetes testtartással, kissé oldalra dőlve, a szék egyik karfájára támaszkodva ül, 
fejét felemelve előre néz. A kezek ábrázolása nem része a feladatnak (ebben a feladatban 
kompozíciós hibának minősül), de a nyak, a váll ábrázolása a feladathoz tartozik. 
 

 
Válasszon ki egy feladatot az alábbi (A vagy B) lehetőségek közül, és készítse el az adott 
rajz- vagy festéstechnikával!  
 
A) Készítsen monokróm, teljes tónusos portrérajzot a modellről! A képkivágás 

megválasztásakor ügyeljen arra, hogy a képen a kompozíciónak megfelelően szerepeljen 
a figura válla, karja is!  
A tanulmányrajzán érzékeltesse a modell megvilágítását, a mozdulatot, a modell nyaka 
körül a ruházatának látható részeit, és igyekezzen visszaadni 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, a 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, 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 
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 test formáit.) 

- Az arc részei, fő formái a valóságnak megfelelően jelennek meg a rajzon. (Maximum 
6 pont: az arcrészek arányai, térbeli ábrázolása a valóságnak megfelelőek. 2-2 pontot le kell 
vonni, ha az arc egyes részletei túlzottan lekicsinyítve vagy torzítva jelennek meg a rajzon, 
pl. a szemek túl kicsik, vagy nagyobbak a valóságosnál.) 
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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 utalnak 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 modellt és öltözékének 
sötét-világos színeit, illetve a megvilágított és sötét, illetve 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 

- A vizsgázó a kiválasztott monokróm eszközt megfelelően használta. (Maximum 4 pont: 
a rajzeszközben rejlő vonal- és tónusképző lehetőségeket kihasználta: a vonalak és tónusok 
gazdag, változatos képet mutatnak. Nem adható pont, ha a vizsgázó nem az előírt 
rajzeszközök valamelyikével dolgozott. 1-3 pontot le kell vonni, ha a rajzeszköz használata 
kezdetleges, a rajzi előadásmód nem kellően kimunkált.) 

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

- 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 
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B) Készítsen portrétanulmányt színes technika alkalmazásával! A képkivágás 
megválasztásakor ügyeljen arra, hogy a képen a kompozíciónak megfelelően szerepeljen 
a figura válla, karja is.  

Az ábrázolás során törekedjen a beállítás valós színeinek visszaadására és a modell 
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 koponya vagy az arc arányai torzítottak.) 

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

3. A fej, váll és a modell öltözékének megjelenítése 12-0 pont 

- Az ábrázolt fej, az alak és a mozdulat, valamint az általa viselt öltözék pontos, de 
összefogott ábrázolási formát mutat. (Maximum 6 pont: a képeken a modell feje, nyaka, 
vállai az ember anatómiai felépítésének megfelelő képet mutatják, az öltözék 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 kép legjobban kidolgozott részei a 
portré lényeges formai tulajdonságaira összpontosítanak. 3 pontot le kell vonni, ha a képen 
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 képen 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 néző felé.) 

6. Festői technikák és festői eszköztár  10-0 pont 

- 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 láthatóak. 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 képeken a festői technikákban rejlő lehetőségek nem jelennek meg: 
kifestőkönyv jellegű direkt színhasználat vagy elkoszolódott színek jellemzőek.)  

Összesen: 70-0 pont 
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