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Útmutató a vizsgázók teljesítményének értékeléséhez 

(az értékelő tanárok részére a művészettörténet feladatokhoz) 

 

 
• 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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Művészettörténet esszé (30 pont) 
 
Válasszon ki egyet az alábbi esszétémák közül és azt dolgozza ki maximum négy oldal 
terjedelemben! 

A) feladat 

Írjon rövid esszét a román kori szobrászatról! Mutassa be a korszakra jellemző plaszti-
kus díszítőelemeket, szobortípusokat, kapcsolatukat az épületekkel! Térjen ki a szobrok 
kialakítását, formálását meghatározó eszmékre, a korszak történelmi hátterére és az elő-
képekre! Nevezze meg legalább két épület alkotásait és ismertesse részletesebben is!  

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 történeti-társadalmi környezetét.  
 
Román művészet / kb. a XI-XIII. század közepe / az elne-
vezés utal a római hagyományokra / a Karoling kultúra és 
az Otto-kori művészet hatása / A feudális rend és az egy-
ház kapcsolata, harca (invesztitúraharc) / szerzetesrend 
(bencések) / Franciaországból és Itáliából indult ki / ke-
resztesháború / fejlett keleti műveltség / XII. században a 
pápaság győzelme 
 

10 

A műalkotások 
jellemzőinek fel-
ismerése 

A korszak legjelentősebb alkotóinak és alkotásainak he-
lyes bemutatása.  
A román kori szobrok jellemzően az épület „tartozékai”, 
az épülettel szerves egységet alkotnak. 
Egyházi célú épületek: templomok / székesegyházak / 
katedrálisok / dómok / plébániatemplomok / kolostor-
templomok / kolostorok / keresztelőkápolnák / temetőká-
polnák / csontházak. 
A román kori templomok, melyek a szobrászati alkotások 
hátterét adták, zömök, erődítményszerű, zárt megjelené-
sűek / vaskos falak / nehéz kőboltozat / félköríves boltívek 
/ dongaboltozat / hevederívek / bordás keresztboltozat / 
oszlopok (kör keresztmetszetű) és pillérek (négy- vagy 
sokszög keresztmetszetű támasz) /félköríves ablakok / 
ikerablakok / sugárirányú, küllős oszlopokkal osztott ró-
zsaablakok / bélletes kapuk. / Az épületplasztika / dom-
borművek / fülkeszobrok az épületek hangsúlyos részein 
kerülnek elhelyezésre: pl. kapubélletek oszlopai között / a 
kapunyílások feletti ívmezőben / oszlopfőkön / szószéke-
ken / szentélykorlátokon vagy kiemelt funkciójú helye-
ken jelentek meg mint a kapuk domborművű díszítésé-
nél vagy az oszlopfejezetek plasztikus kialakításakor. 
A templomkapu kiemelt hely / itt zajlottak a tárgyalások, 
ítélethirdetések / a kapu egyben védelmet nyújtott – mene-
dékjog  

13 
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Bélletes kapuk: a vastag fal megnyitására fokozatosan 
szűkülő kapuzatok sorát alakítják ki: oszloplábazatokból, 
oszlopokból, oszlopfőkből állnak, a timpanont ívelt hen-
geres formák tagolják / díszítésük egységes, de változatos 
faragott mintázatú / az oroszlánszimbólum a bíráskodásra 
utalt   
A templomkapu oromfalába épített dombormű, az Utolsó 
ítélet jelenete a trónoló Krisztust ábrázolja, ahogy a túlvi-
lágot Paradicsomra és Pokolra osztja fel / Krisztus széttárt 
karja a kereszthalálra utal, míg a felemelt kéz a végítéletet 
ábrázolja, amint Pokolra küldi az elkárhozottakat / zsúfolt 
kompozíciók, sok mellékalakkal – Mária, apostolok, an-
gyalok figurái   
Az oszlopfők szimbolikája mára már nehezen megfejthető 
/ az állalakok, misztikus lények előképei Elő-Ázsiáig, Af-
rikáig nyúlik vissza  
Világi épületek, várak, erődök: 
A nemesi várak egyszerre szolgálták a település védelmét 
és a lakófunkciókat. A legfőbb védelmi szerepe a városfa-
laknak és erődöknek volt / A várak kiemelt részein dom-
borműves díszítések, gyakori a pillérek, oszlopok faragott 
díszítése is. 
A szobrok jellemzői: egyszerűsített / elnagyolt formák / 
zömök test / naiv megfogalmazás / a ruhás alakok gyakran 
ritmikus sorokba rendezve / merev testtartás / érzelem-
mentes megjelenítés / sematikus arc-, test- és ruhaábrázo-
lás / ó- és újszövetségi jelenetek / 
nyújtott figurák az oszlopokon / tömzsi figurák a párká-
nyokon, gyámköveken / vallásos jelenetek / gazdag geo-
metrikus és növényi ornamentika, emberi figurák vagy 
szörnyek, hibrid lények az oszlopfőkön – a szörnyalakok 
és az esetenként megjelenített mezítelen nőalakok, az in-
dák között viaskodó figurák a bűn vagy a sátáni kísértés 
megtestesítői. 
A kőfaragók-szobrászok általában névtelenek, csak az 
építtetőt említik a feljegyzések / előfordulnak szignatúrák 
/ a stílusjegyek alapján lehet esetenként felismerni egy al-
kotó műveit / az első ismert román kori szobrász Gisleber-
tus. 
 
Pl.: Saint-Lazare székesegyház (Autun, Franciaország) 
oszlopfője és kapuja; Szent Magdolna apátság (Vézelay, 
Franciaország) oszlopfője és kapuja; A Jáki templom fő-
kapuja a XIII. századból; Kalocsai királyfej; Sámson-
dombormű (altemplom, Pécs) 
Gislebertus (Cluny, Vézelay: timpanon, Autun: Éva a Pa-
radicsomban) Wiligelmus mester (Modena: Ádám és Éva) 
Benedetto Antelami (Székesegyház, Parma: Krisztus levé-
tele a keresztről)     
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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, nyelvhelyes-
sége, szaknyelvi 
kifejezések hasz-
nálata 

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

3 

Összes pontszám  30 
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Képek jegyzéke:  
 
https://hu.wikipedia.org/wiki/J%C3%A1ki_templom#/media/F%C3%A1jl:J%C3%A1k-1.JPG 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f6/Jak5FotoThalerTamas.JPG 
https://hu.wikipedia.org/wiki/Romanika#/media/F%C3%A1jl:Ferrara,_duomo,_nicholaus,_leone_01.JPG 
https://en.wikipedia.org/wiki/Autun_Cathedral#/media/File:118_Autun_Cath%C3%A9drale_Saint-La-
zare_Le_tympan_(d%C3%A9tail).jpg 
https://fr.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9zelay#/media/Fichier:Basilique_Ste_Madeleine_Moulin_Mystique.jpg 
https://en.wikipedia.org/wiki/Autun_Cathedral#/media/File:AUTUN_Gislebertus_Eva.JPG 
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B) feladat 

 
Írjon rövid tanulmányt „Leonardo, a reneszánsz ember” címmel! Mutassa be a művész 
munkásságát, korát, az alkotásokra hatást gyakorló történelmi és társadalmi környezetet, a 
korszakot meghatározó változásokat! Részletesen mutassa be Leonardo da Vinci legalább 3 
alkotását! Térjen ki a figurák megjelenítésére, elemezze a képek sajátos kompozícióját és 
szimbólumrendszerét is! 

Értékelési szempontok Műveletek, tartalmak Elérhető 
pontszám 

A művészettörténeti 
folyamatok átlátása – 
tájékozódás térben és 
időben 

A választott művészettörténeti korszakokat időben 
elhelyezi, bemutatja történelmi-társadalmi környe-
zetét 
 
Reneszánsz XIV−XVI. század / kora reneszánsz 
(1420–1450), érett reneszánsz (1500–1540), késő 
reneszánsz (1540–1580) / az itáliai művészeti ko-
rok: trecento (1300-as évek), quattrocento (1400-as 
évek), cinquecento (1500-as évek) / „újjászületés”, 
humanizmus / egyik legfejlettebb területe Észak-
Itália / kézműipar és kereskedelem / meggazdago-
dott polgárság / több város köztársasággá alakult át 
/ a városokat jellemzően pénzváltókból lett bank-
árok irányítják (pl. Firenzét a Mediciek) / vagy 
zsoldos hadak vezéreiből kerültek a város élére 
egyeduralkodók / ők a kultúra és a művészet legna-
gyobb pártfogói / a legjellemzőbb városok (pl. Fi-
renze, Róma, Velence) / az emberi szépség ábrázo-
lása és vizsgálata / a neoplatonista filozófia XV. 
századi megerősödése: „mindennek mértéke az em-
ber” / középpontban az ideális emberi test / újjáé-
ledő görög "Kalos kai agathos" (szép és kiváló) elv 
/ bibliai témák / férfiábrázolás / a természet kutatása 
/  kulturális alap a görög és római szellem / tudomá-
nyos módszereken alapuló kutatás (pl. boncolás) / 
anatómiai ismeretek / előtérbe kerül az ember egyé-
nisége / kialakul a művész fogalma és szerepköre / 
polihisztor: a sokoldalúan képzett és tanult ember, 
több területhez is értő tudós. 

10 
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A műalkotások jellem-
zőinek felismerése 

A korszak legjelentősebb alkotóinak és alkotásainak 
helyes bemutatása 
 
Leonardo da Vinci: (1452–1519) itáliai polihisztor 
(festő, tudós, matematikus, feltaláló, anatómus, 
szobrász, építész, zeneszerző, költő és író egy sze-
mélyben – igazi reneszánsz polihisztor / Toszkáná-
ban / Vinci városa mellett született törvénytelen 
gyermekként (apja a város jegyzője, anyja fiatal pa-
rasztlány vagy rabszolgalány) / 1466 körül utazik 
Firenzébe, Andrea del Verrocchio szobrász-ötvös-
festő műhelyében lesz gyakornok / elbűvölő, társa-
ságkedvelő, rendkívül művelt és kíváncsi ember /  
1482–1499 között Milánóban Ludovico Sforza 
herceg udvari tudósa és művésze / Sforza lovas-
szobrának agyagvázlatát a Szépművészeti Múzeum 
őrzi / Ekkor készült az Az utolsó vacsora freskója is 
/Firenze, 1502-től Cesare Borgia szolgálatába áll / 
ebből az időből való sok harci találmánya, erődít-
mény, hadi gépezet tervei / 1503–1506 között festi 
a Mona Lisát (Gioconda), melynek elkészítése há-
rom évbe telt, de abból is két évet a mosoly megfes-
tésével töltött a mester / Párhuzamosan Az anghiari 
csata című freskón dolgozik (Palazzo Vecchio ta-
nácsterme), mely a viaszos alapozás miatt később 
tönkrement /  
1506-ban ismét Milánóba hívják (Charles d'Am-
boise marsall, a Milánói Hercegség franca kor-
mányzója) / itt festi a Sziklás Madonna egyik válto-
zatát és a Szent Anna harmadmagával-t / 
1513–1516 között Rómában tartózkodik tanítvá-
nya, Melzi kíséretében / X. Leó pápa Raffaello és 
Michelangelo mellett szerette volna foglalkoztatni / 
botanikával és matematikával foglalkozott / igazi 
megbízásokat nem kapott / a pápa öccse (Giuliano 
de' Medici) támogatta / Giuliano halála után távozik  
1517-ben Franciaországba költözik I. Ferenc (a 
Milánót meghódító francia király) meghívására a 
király első festője, mérnöke és építésze címet, vala-
mint járadékot kap / Feljegyzéseit tükörírással ké-
szíti, hogy ne lehessen könnyen elolvasni /   
Mérnöki eredményei: színházdíszletek és jelme-
zek / optikai és vonalperspektíva tanulmányok / 
csatornaépítés, folyószabályozás, öntözőrendszerek 
/ víztározók és hidak tervezése / kéziratait nem dol-
gozta ki  kiadásra / sok felismerését újra fel kellett 
fedeznie más kutatóknak / 
Képein saját jelképrendszert alakít ki a szentek és a 
Szentlélek ábrázolására. 

13 
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Alkotásai pl.: Utolsó vacsora (1495-1497) freskó, 
melyet a Santa Maria delle Grazie kolostor refektó-
riumába festett, óriási visszhangra talált / méltatták 
a tökéletes kompozícióját, a mesterien felépített je-
lenet üzenetét „Ti közületek egy elárul engem” Le-
onardo egyéni karakterekként, a lelkiállapotukat is 
megjelenítve festette meg az apostolokat. Az áruló 
Júdás figuráját szinte kirekesztik a csoportból – 
mégis ő Krisztus ellenpontja a kép kompozíciójá-
ban. 
Vitruvius tanulmány – az emberi test művészetre 
gyakorolt hatását foglalta össze / az emberi test 
megismerésére gyakran végzett boncolásokat / 
Hölgy hermelinnel – a festő finom fény-árnyék ha-
tással, mesterien fejezte ki az ábrázolt fiatal hölgy 
belső gazdagságát. A fiatal nő izgatottságát csak a 
kezében tartott fehér menyét jelzi. A szinte ideali-
zált szépségű arcon megjelenik az alig észrevehető, 
titokzatos mosoly / 
Sziklás Madonna; Salvator Mundi (1500 körül) 
Mona Lisa (1503-1506) Leonardo legismertebb 
műve, melynek női figurája a harmónia és a titokza-
tosság megtestesítője / a háttérben a toszkán vagy 
lombard táj visszafogottságát a levegőperspektíva 
használata adja / a sfumato – a leheletfinom színát-
menetek használata a sejtelmes megjelenést erősíti / 
festményein a nőalakok kezei szobrászi plaszticitás-
sal, kecses, lágy tartással jelennek meg.    
/ Szent Anna harmadmagával, Keresztelő Szent 
János (1513-1516) 

A dolgozat szerkezeti 
felépítése 

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

4 

A dolgozat koherens 
szövegalkotása, nyelv-
helyessége, szaknyelvi 
kifejezések használata 

Az adott terület ismereteinek kifejtése világos, a 
mondatok jól szerkesztettek / Az elemzés a tartalom 
arányos, logikus kifejtését szolgálja / A megállapí-
tások árnyalt, pontos elemzőkészségről tanúskodnak 

3 

Összes pontszám  30 
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Képek jegyzéke:  
https://hu.wikipedia.org/wiki/Leonardo_da_Vinci#/media/F%C3%A1jl:0_The_Vitruvian_Man_-_by_Leo-
nardo_da_Vinci.jpg 
https://hu.wikipedia.org/wiki/Leonardo_da_Vinci#/media/F%C3%A1jl:Mona_Lisa,_by_Leo-
nardo_da_Vinci,_from_C2RMF_retouched.jpg 
https://hu.wikipedia.org/wiki/Leonardo_da_Vinci#/media/F%C3%A1jl:Leonardo_self.jpg 
 
 

C) feladat  

Rövid esszében mutassa be a posztimpresszionista festészetet, annak irányzatait! Írásában 
térjen ki az elnevezés eredetére, a stílus előzményeire, jellemezze a kor történeti és társa-
dalmi környezetét, a művészek társadalmi helyzetének változását! Emelje ki, hasonlítsa 
össze Vincent van Gogh és Paul Gauguin életművét! A két művész legalább két-két fest-
ményének részletesebb bemutatásán keresztül ismertesse festészetük jellemzőit, kedvelt 
témáit, stiláris és kompozíciós megoldásait! 

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 történeti-társadalmi környezetét.   
/ A XIX. század utolsó harmada / előzménye az impresszi-
onizmus / a latin poszt jelenése: valami utáni / nem egysé-
ges stílus / inkább gyűjtőfogalom, azokat a törekvéseket 
soroljuk ide, amelyek az impresszionista stílust szerették 
volna túlszárnyalni / ide sorolható  a neoimpresszionizmus 
/ pointillizmus, szintetizmus / cloisonnizmus / Pont Aven-i 
iskola, a Nabis festőcsoport / Követőik elszakadnak az ön-
magáért való természetábrázolástól / a képeken a kompo-
zíció újbóli előtérbe kerülése és a dekorativitás jellemző / 
fontos a tartalmi-formai egyensúly / a festők alkotásaikkal 
és életvitelükkel egyaránt tiltakoznak a polgári normák el-
len. 

10 
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A műalkotások 
jellemzőinek fel-
ismerése 

A korszak legjelentősebb alkotóinak és alkotásainak he-
lyes bemutatása.  
 
A posztimpresszionizmus különböző irányzatai / Pointill-
izmus: pontszerű ecsetvonások, optikai keverés (alapszí-
nek), divizionizmus (a felület felosztása), tudományos ala-
pok, optikai törvények kutatása, a látás pszichológiája, a 
fény és a szín elemzése, kontúr- és vonalas perspektíva. 
(pl. Georges Seurat és Paul Signac) 
Paul Cézanne: új valóság teremtése – az egyensúly, a sta-
bilitás és a geometrikus valóság festészete / a forma és a 
szín függ egymástól / a tárgyak mértani alakzatokra bon-
tása / a műalkotás az új valóság. Pont Aven-i iskola: a szín 
és a vonal önálló kifejezőeszköz / a nagy felületű tiszta 
színek egyedi viszonyokat és harmóniákat hoznak létre.  
 
Paul Gauguin: kalandos életű francia festő / tengerész-
tiszt, majd jómódú tőzsdeügynök volt, feleségétől öt gyer-
meke születik, ezt követően fordul a festészet felé / az 
impresszionisták képeiből számára hiányzott a képzelőerő 
és a gondolat./ festményeivel ezt az űrt kívánta kitölteni / 
időközben elszegényedett, kiábrándultságában a természet 
ősi formáját kereste / elhagyta családját / Tahitire (Poliné-
zia) költözött / a nyomor, betegség ellenére egyedi hangu-
latú, karakteres festmények születtek / Tehura egy tahiti 
lány, élettársa és modellje lett / az egzotikus környezet be-
mutatása, élénk színű, síkszerű ábrázolás jellemzi / később 
visszatért Franciaországba / örökségéből Párizsban műter-
met rendezett be / kiállítását értetlenül fogadták / újból 
visszament Tahitire / az őslakosok védelme miatt összetű-
zésbe került a hatóságokkal / Polinéziában halt meg / mű-
vészetét halála után ismerték el. 
Gauguin hatására, de nélküle jött létre a Nabis csoport: 
(héber jelentése próféta) idealista, szimbolikus, transzcen-
dens / előrevetíti a szecesszió és az expresszionizmus tö-
rekvéseit is.  
(Alkotásai, pl. Vízió mise után; Jákob harca az angyallal; 
Sárga Krisztus; Fekete sertések; Kalapos önarckép; Aha oe 
Feii, Két tahiti nő / Tahiti nők piros gyümölccsel; Honnan 
jövünk? Kik vagyunk? Hová megyünk?). 
 
Vincent Van Gogh: holland festőművész / teológiát ta-
nult, egy ideig parasztok és szénbányászok között élt, ké-
peihez is ebben a körben keresett témákat / barna és zöld 
színekkel festette meg a szegények életét / öccse, Theo 
van Gogh támogatta, műtermet rendezett be számára Há-
gában / Párizsban megismerte az impresszionistákat, ahol 
műveit többször kiállították a Függetlenek Szalonjában / 
később Dél-Franciaországba költözött / ragyogó színekkel, 

13 
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eredeti, örvénylő ecsetkezeléssel festette a provence-i tája-
kat, önarcképeket, csendéleteket / a festéket több rétegben, 
vastagon vitte fel a vászonra / meghatározó a sárga, a kék 
vagy a vörös és a zöld szín használata / a színeknek erős 
szimbolikus hatást tulajdonít /nem a valóság színeit adja 
vissza, hanem képeihez a palettán lévő színeket használja 
fel /utolsó képeinek komor, drámai hangulata akkori lelki-
állapotának tükre is egyben / az expresszionizmus előfu-
tára, mert képei egyedülálló látási-érzelmi vibrálást, izgal-
mat tudtak kelteni / Ciprusok, olajfák, hegyek vagy akár 
egy városi utca képe is a kék-sárga színek együttesével 
kelt lüktető, különös hatást.  
A kezdeti mély barátság Gauguin-nal megszakad / van 
Gogh egyre rosszabb lelki állapotba került / 
1888-ban Arles-i látogatásakor borotvával támadt Gauguin 
ra / Gauguin elmenekült / van Gogh saját bal fülét vágta le 
/ elmegyógyintézetbe került / végül öngyilkosságot köve-
tett el. (Alkotásai: pl. Krumplievők; Napraforgók; Éjjeli 
kávézó; Csillagos éj; Önarcképek; Templom Auvers-ben;)  
 

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, nyelvhelyes-
sége, szaknyelvi 
kifejezések hasz-
nálata 

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

3 

Összes pontszám  30 
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https://hu.wikipedia.org/wiki/Paul_Gauguin#/media/F%C3%A1jl:Paul_Gau-
guin_%E2%80%93_Aha_oe_Feii.jpg 
https://en.wikipedia.org/wiki/Two_Tahitian_Women#/media/File:Paul_Gauguin_-_Deux_Tahitiennes.jpg 
https://hu.wikipedia.org/wiki/Paul_Gauguin#/media/F%C3%A1jl:Paul_Gauguin_111.jpg 
https://en.wikipedia.org/wiki/Vincent_van_Gogh#/media/File:Vincent_van_Gogh_-_Self-Portrait_-_Go-
ogle_Art_Project_(454045).jpg 
https://en.wikipedia.org/wiki/Vincent_van_Gogh#/media/File:Vincent_van_Gogh_-_De_slaapkamer_-_Go-
ogle_Art_Project.jpg 
https://en.wikipedia.org/wiki/Vincent_van_Gogh#/media/File:Van_Gogh_-_Starry_Night_-_Google_Art_Pro-
ject.jpg 
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II. Vizsgafeladat 
 
Rajz vagy festés (70 pont) 
 
A rajz- vagy festésfeladat témája 
Ruhát viselő modell ábrázolása. A modell kényelmesen ül a széken, kissé oldalra fordított fej-

jel előre néz. Karjait maga előtt összefonja úgy, hogy a kezei láthatók maradnak. 

 
 
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 eszközök: grafitceruza, vagy rajzszén, vagy pittkréta – vegyes technika nem meg-
engedett.  

 
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 külön-
böző vonalértékek kiemelő szerepét. 2-2 pontot le kell vonni, ha a rajz tónusképzése egy-
síkú, 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 való-
ságnak megfelelőek, a tónusok ábrázolásmódja összefogott. Nem adható pont erre a követel-
ményre, ha a rajz tónusok nélküli; 2-2 pontot le kell vonni, ha a rajz egyes részein a tónusér-
tékek 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 meg-
engedett. 
 

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.)  

-  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.)  
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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 redukált, 
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. a fény-árnyék viszonyokat, önárnyékokat, vetett árnyéko-
kat. (Maximum 5 pont: a figura sötét és világos színei, megvilágított és árnyékos részei a va-
lóságnak megfelelőek, a tónusok ábrázolásmódja összefogott. Nem adható pont erre a köve-
telményre, 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.)  

- 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 
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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.)  

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.)  
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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 képek legjobban kidolgozott ré-
szei a figurák lényeges formai tulajdonságaira összpontosítanak. 3 pontot le kell vonni, ha a 
képeken a lényeges és elhanyagolható elemek is azonos kidolgozottsággal jelennek meg.)  

- A vizsgázó a képen jól felismerhető módon megjelenítette a modell karakterét. (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 festmény a látvány megjelenítésének 
biztos ismeretét tükrözi és befejezett hatást kelt. A kép dinamikája felismerhető, a kompozí-
ciós elemek tudatosan használtak. 2-2 pontot le kell vonni, ha a festmény valamely részlete 
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 festmény ábrázolásmódja alkalmas a modell általános és egyedi vonásainak megra-
gadására, melyet egyéni módon közvetít a nézőnek.) 

Összesen: 70–0 pont 
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