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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 elfogadhatók. 

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, több elem megjelölése esetén a válaszra 1-1 ponttal kevesebbet kell adni. 
A feladatokra 0-nál kevesebb pont nem adható. Amennyiben a vizsgázó az összes elemet 
kijelöli, annak ellenére, hogy abban a helyes válasz is benne van, 0 pontot kell adni.  

Az esetleges többletként felsorolt helyes megoldásokért az előírt maximális pontot meghaladó 
„jutalompont” nem adható. 
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Művészettörténet, rövid választ igénylő és tesztjellegű feladatok 

1. feladat  3 pont 
 
Határozza meg, hogy az alább látható híres műalkotások melyik nagy művészeti korszak 

alkotásai! Írja be a képek betűjeleit a táblázatban szereplő, megfelelő korszakhoz! Ügyeljen 

arra, hogy a képek közül legfeljebb 5 művet használhat fel! 

 

A) B) C) D) 

  

E) F) G) H) 

 

Művészeti korszakok A kép betűjele 
ókori Egyiptom C) 
ókori Róma F) 
román stílus G) 
gótika A) 
reneszánsz D) 

Három jó megoldás 1 pont, négy jó megoldás 2 pont, öt jó megoldás 3 pont. 

A képek jegyzéke: 
https://hu.wikipedia.org/wiki/Reimsi_katedr%C3%A1lis#/media/F%C3%A1jl:Facade_de_Notre_Dame_de_Rei
ms.png 
https://hu.wikipedia.org/wiki/Edgar_Degas#/media/F%C3%A1jl:Edgar_Germain_Hilaire_Degas_033.jpg 
https://en.wikipedia.org/wiki/Art_of_ancient_Egypt#/media/File:The_seated_scribe-E_3023-IMG_4267-
gradient-contrast.jpg 
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https://en.wikipedia.org/wiki/Raphael#/media/File:Raphael_-_Madonna_in_the_Meadow_-
_Google_Art_Project.jpg 
https://en.wikipedia.org/wiki/Istv%C3%A1n_Ferenczy#/media/File:Little_Shepherdess_2.jpg 
https://en.wikipedia.org/wiki/Arch_of_Titus#/media/File:Arch_Titus,_Forum_Romanum,_Rome,_Italy.jpg 
https://hu.wikipedia.org/wiki/J%C3%A1ki_templom#/media/F%C3%A1jl:Ap%C3%A1ts%C3%A1gi_templom_(
8941._sz%C3%A1m%C3%BA_m%C5%B1eml%C3%A9k)_7.jpg 
https://en.wikipedia.org/wiki/Ancient_Greek_art#/media/File:Laocoon_Pio-Clementino_Inv1059-1064-1067.jpg 
 

2. feladat  3 pont 

Határozza meg, hogy a felsorolt művészeti technikák vagy fogalmak melyik, a táblázatban 

szereplő művészeti ághoz kapcsolhatók! Ügyeljen arra, hogy a felsoroltak közül nem 

mindegyik rendelhető a két művészeti ághoz! Írja válaszait a táblázat megfelelő cellájába! 

 

sfumato / intarzia / gemma / piramis / rekeszzománc / 

 kontraposzt / pillér / akvarell / keresztboltozat 

 

Művészeti ágak Technikák, fogalmak 

építészet piramis, pillér, keresztboltozat 

iparművészet intarzia, gemma, rekeszzománc 

Bármelyik 2 helyes válasz 1 pont. 

 
3. feladat  1 pont 

Határozza meg, hogy az alább felsorolt híres festmények melyik magyar művész munkái! 

Írja válaszát a pontozott vonalra! 

Lilaruhás nő / Szerelmespár / Majális 

Szinyei Merse Pál 
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4. feladat  1 pont 
Melyik európai stíluskorszak alkotásai láthatók a reprodukciókon?  

A stíluskorszak megnevezését írja a pontozott vonalra! 

 
 

romantika 
A képek jegyzéke: 
https://img6.indafoto.hu/1/9/5049_148148d62be67e0916a833931bd32b26/814903_cb4be61ce45f290f822aebe7
2aca1c70_xl.jpg 
https://en.wikipedia.org/wiki/Romanticism#/media/File:Delacroix_-_La_Mort_de_Sardanapale_(1827).jpg 
https://hu.wikipedia.org/wiki/Romantika#/media/F%C3%A1jl:Caspar_David_Friedrich_-
_Wanderer_above_the_sea_of_fog.jpg 
 

5. feladat  1 pont 
Válassza ki azt a festményt, és húzza alá a betűjelét, amelyre kivétel nélkül az összes felsorolt 

meghatározás igaz! Ügyeljen arra, hogy csak egy képet jelölhet meg! 

holland festő műve / portré / barokk / művészt ábrázol / olajfestmény / önarckép  

  

A) B) C) 
 
A képek jegyzéke: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Rembrandt#/media/File:Rembrandt_van_Rijn_-_Self-Portrait_-Google_Art_Project.jpg 
https://en.wikipedia.org/wiki/Equestrian_Portrait_of_Philip_IV#/media/File:Diego_Vel%C3%A1zquez_053.jpg 
https://en.wikipedia.org/wiki/Vincent_van_Gogh#/media/File:Van_Gogh_-_Portrait_of_Pere_Tanguy_1887-8.JPG 
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6. feladat  1 pont 
Jelölje aláhúzással a következő művészettörténeti korszakok, stílusirányzatok közül azt, 

amelyik időben a legkorábbi! Ügyeljen arra, hogy csak egy megnevezést húzhat alá!  

 

reneszánsz / impresszionizmus / manierizmus / gótika / barokk / realizmus / szecesszió 

 
7. feladat  3 pont 
A következő feladatban ismert műveket, valamint a keresztény kultúrkörhöz, Bibliához kötődő 

témák megnevezését találja. Állítsa párba a témákat a megfelelő ábrázolásokkal! Válaszoljon a 

kompozíciók betűjelével! Ügyeljen arra, hogy két megnevezéshez nem lehet műalkotást 

kapcsolni! 

  

A) B) C) 

 

A mű témája A képek betűjele 

Dávid (Dávid legyőzi Góliátot) C) 
Pieta (A fájdalmas anya) - 
Ádám és Éva B) 
Ábrahám és Izsák története (Ábrahám áldozata) A) 
Zsuzsanna és a vének - 

Bármelyik helyes válasz 1 pont. 

A képek jegyzéke: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4f/Rembrandt_Harmensz._van_Rijn_035.jpg 
https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%81d%C3%A1m_%C3%A9s_%C3%89va#/media/F%C3%A1jl:Albrecht_D
%C3%BCrer,_Adam_and_Eve,_1504,_Engraving.jpg 
https://en.wikipedia.org/wiki/David_(Bernini)#/media/File:Galleria_Borghese_42.jpg 
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8. feladat  2 pont 

Írja a rövid leírások mellé a megfelelő megnevezést az alábbi felsorolásból! Ügyeljen arra, hogy 

a felsorolt megnevezések közül csak egyet-egyet lehet a leíráshoz rendelni! 

 

palmetta / kanópusz / miniatúra / amfora / rézmetszet / valőr / litográfia / ikon / kontraszt 

Meghatározások Megnevezés 

Öblös, rendszerint két füllel ellátott ókori görög edénytípus amfora 

A kódexeket díszítő kép megnevezése a késő antik, 
valamint a középkori művészetben miniatúra 

Mélynyomású sokszorosító grafikai eljárás rézmetszet 

A szín tónusértéke, a színfolt fénnyel való telítettsége valőr 

Bármelyik 2 helyes válasz 1 pont. 

9. feladat  1 pont 

Határozza meg az alábbi kép készítőjét! Húzza alá a felsorolásban a megfelelő nevet!  

Csontváry Kosztka Tivadar / Ferenczy István / Munkácsy Mihály / Benczúr Gyula 

 

 
 

Képjegyzék: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Mih%C3%A1ly_Munk%C3%A1csy#/media/File:Munkacsy_-
_Christ_in_front_of_Pilate.jpg 
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10. feladat  4 pont 

A képen ókori görög szobrok (illetve másolataik) láthatók. A szobrok megfigyelése alapján 

soroljon fel az ókori görög klasszikus kor szobrászatára jellemző, legalább négy sajátosságot,  

stílusjegyet! Válaszait írja a pontozott vonalakra! 

   

 

1.) ..... bronzszobrok / kőberakással kiemelt szemek  

2) ..... anatómiai hűségű testábrázolás / polykleitoszi arányrendszer / kánon  

3)  ..... kontraposzt / ellenbeállítás 

4)  .... nyugodt, méltósággal teli beállítás és/vagy karakteres mozdulatábrázolás 

 

Egyéb, szakmailag elfogadható válaszok: pl. a szobrok az ember nagyságát, szépségét hirdetik 

/ idealizált ábrázolásmód / technika: bronzöntés és/vagy márványfaragás / stilizálás / az 

archaikus korra jellemző merev testtartás feloldása / a meztelen férfitest ábrázolása / finom 

mozdulatok / pihenő tartás / a testsúly az egyik lábra nehezedik / dinamikus mozdulatok / 

ünnepélyesség / stb. 

Minden helyes válasz 1 pont. 

Képek jegyzéke: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/98/Riace_bronzes_-_Statue_A-
_Ancient_Greek_warrior.jpg/800px-Riace_bronzes_-_Statue_A-_Ancient_Greek_warrior.jpg 
https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%93kori_g%C3%B6r%C3%B6g_m%C5%B1v%C3%A9szet#/media/F%C3%
A1jl:Delphi_charioteer_front_DSC06255.JPG 
https://hu.wikipedia.org/wiki/Diszkobolosz#/media/F%C3%A1jl:Greek_statue_discus_thrower_2_century_aC.jp
g 
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11. feladat  3 pont 

Az alábbi feladatban különböző magyarországi épületeket lát. Válaszoljon a képek alatti 

táblázatban feltett kérdésekre! 

 

Mi az épület funkciója? Mi ez az épület és hol áll? Mi az épület funkciója? 

kastély / főúri rezidencia  esztergomi bazilika / 
székesegyház 

múzeum / iparművészeti 
múzeum 

Melyik stíluskorszakban épült?  Melyik stíluskorszakban 
épült?  

Melyik stíluskorszakban 
épült?  

barokk / rokokó  klasszicizmus  szecesszió 

Bármelyik 2 helyes válasz 1 pont. 

Képek jegyzéke: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Eszterh%C3%A1za#/media/File:Fertod07jul0004.jpg 
https://hu.wikipedia.org/wiki/Esztergomi_bazilika#/media/F%C3%A1jl:Basilica_in_Esztergom,_Hungary_01.jp
g 
https://hu.wikipedia.org/wiki/Iparm%C5%B1v%C3%A9szeti_M%C3%BAzeum#/media/F%C3%A1jl:Museum_o
f_Applied_Arts_(Budapest).jpg 
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12. feladat  1 pont 
Az alábbi képeken különböző korszakokból való épületrészek fotóját látja. Határozza meg, 

hogy melyik mű kialakításánál játszott fontos szerepet a kerámia!  
Húzza alá a megfelelő betűjelet! 

 

 

 

A) B) C) 

Képek jegyzéke: 
https://hu.wikipedia.org/wiki/Sainte-Chapelle#/media/F%C3%A1jl:Sainte_Chapelle_-_Upper_level_1.jpg 
https://hu.wikipedia.org/wiki/Mozaik#/media/F%C3%A1jl:Ravenna-apollinarenuovo01.jpg 
https://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1jl:Pergamonmuseum_Ishtartor_06.jpg 
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13. feladat  1 pont 
Az alábbi képen a Speyerben emelt székesegyházat látja. A kép segítségével határozza meg, 

hogy a táblázatban található alaprajzok közül melyik a speyeri dóm alaprajza!  

Húzza alá a megfelelő betűjelet! 

 
 

 
 

 
 

 
 

A) B) C) 

Képek jegyzéke: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c7/Speyer_dom_11.jpg/1280px-Speyer_dom_11.jpg 
https://i.pinimg.com/originals/31/83/52/3183522223672ab17c48c0dc414a6c07.jpg 
https://en.wikipedia.org/wiki/Pantheon,_Rome#/media/File:Dehio_1_Pantheon_Floor_plan.jpg 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/ba/Dehio_48_Speyer.jpg/800px-
Dehio_48_Speyer.jpg 
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14. feladat  1 pont 
Az alábbi három, klasszikus oszlopfejezetet ábrázoló kép közül jelölje meg azt, amelyik lábazat 

nélkül áll az alapzatán! Húzza alá a megfelelő betűjelet! 

   

A) B) C) 

Képek jegyzéke: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/16/DoricParthenon.jpg 
https://en.wikipedia.org/wiki/Classical_order#/media/File:CorinthianOrderPantheon.jpg 
https://en.wikipedia.org/wiki/Classical_order#/media/File:IonicCapitalPriene.jpg 

15. feladat  3 pont 

Az alább felsoroltak közül három megnevezés nem jellemző az ókori egyiptomi kultúrák 

művészetére. A hibás megnevezéseket jelölje aláhúzással! Ügyeljen arra, hogy csak három 

elemet jelölhet meg! 

béllet / hieroglifa / kanópusz / tondó / masztaba 

/ herma / obeliszk / piramis / usebti 

Minden helyes válasz 1 pont. 
 

16. feladat  1 pont 

Egészítse ki az alábbi leírást a művész nevével! Írja a pontozott vonalra a művész nevét!   

......(Peter Paul) Rubens........... (1577-1640) a spanyolbarát Flandria hivatalos festője, a 

barokk korszak egyik legnagyobb mestere. Nemesi családból származott, járt Itáliában és 

Spanyolországban is. Nagy méretű vásznain nem az eszményi szépséget kívánta megjeleníteni, 

hanem inkább az őt körülvevő világot formálta át saját festői eszközeivel. A megrendelésre 

készített képein antik történetek, allegorikus témák, portrék, aktok szerepeltek leggyakrabban 

(Pl.: Vénusz bundában, Szt. Katalin eljegyzése, Medici-sorozat, A három grácia).   
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Rajz vagy festés   70 pont 

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

 
Válassza ki az egyik feladatot az alábbi (A - 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 

- Nem adható pont erre a szempontra, ha a vizsgázó tévesen értelmezte a feladatot és pl. 
teljes ülő alakot jelenített meg. 

- 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 fejtartás, a 
tekintet 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.)  

2. A fej és a jelzett test tömege, az arc belső arányai 12-0 pont 
- A fej és 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, illetve 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: ha megfelelőek az arcrészek arányai, a valóság térbeli ábrázolása. 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. A fej, a jelzett test és a modell öltözékének formai 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 utal pontos megfigyelésre, formai 
értelmezésre.) 

- A fej és váll ábrázolt részei torzítás nélkül jelennek meg. (Maximum 6 pont: a rajz a fej 
formáját, a modell 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 

- Nem adható pont erre a követelményre, ha a rajz teljes egészében tónusok nélküli, vonalas 
ábrázolás marad.  

- A rajzon következetes tónushasználat látható. (Maximum 6 pont: a modell 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- árnyékhatások a rajzon nem érvényesülnek.) 

- 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. 3-3 pontot le kell vonni, ha az egyes 
vonások, karakterjegyek nem- vagy rosszul tükrözik vissza a modell egyedi 
jellegzetességeit, az ábrázolás sematikus marad.) 

6. Rajzeszközök használata, a rajz összképe 10-0 pont 

- Nem adható pont erre a szempontra, ha a vizsgázó nem az előírt rajzeszközök 
valamelyikével dolgozott, vagy pl. több színű pittkrétát használt. 

- 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. 1-3 pontot le kell vonni, ha a rajzeszköz használata 
kezdetleges, a rajzi előadásmód nem kellően kimunkált.) 

- A ceruza- vagy rajzszén- vagy pittkrétarajzon a vonalak és tónusok tisztán kezeltek, 
tónusgazdag megoldás született. (Maximum 3 pont: a rajzeszköz használata megfelel a 
klasszikus tanulmányrajzi követelményeknek.)  

- A tónusos rajz tudatos felépítésű, befejezett. (Maximum 3 pont: a rajz a tónusos 
portrétanulmány 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 

- Nem adható pont erre a szempontra, ha a vizsgázó tévesen értelmezte a feladatot és pl. 
teljes ülő alakot jelenített meg. 

- 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 fejtartás, 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 és a jelzett test tömege, az arc belső arányai 12-0 pont 

- A fej, a koponya és 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 modell koponya- vagy az arcarányai 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, a jelzett test és a modell öltözékének formai megjelenítése 12-0 pont 
- Az ábrázolt fej, az alak és a mozdulat, valamint az általa viselt öltözék pontos, 

összefogott, hiteles 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 arca, haja, nyaka és a vállai, a modell által viselt öltözék a térbeli helyzetüknek 
megfelelően, arányosan és plasztikusan megjelenítettek. (Maximum 6 pont: a portré 
ábrázolása a fej, testrészek elhelyezkedését, tartását és térbeli helyzetét jól érzékelhetően, 
pontosan és plasztikusan jeleníti meg. 2-2 pontot le kell vonni, ha a színes képen a 
rövidülések, az egyes testformák torzítottan vagy a térbeliség ábrázolása nélkül jelennek 
meg.) 

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 képek legjobban kidolgozott részei 
a portré 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.  
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(Maximum 6 pont: a képeken a figura személyes külső jegyeit, karakterét 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, tartását.) 

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 kép 
valamely részlete zavaróan kidolgozatlan maradt, vagy kifejezésmódja az egyes 
részleteket tekintve különböző szintű megoldásokat mutat.) 

- A kép megragadja a néző figyelmét és visszaadja 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. 3-3 
pontot le kell vonni, ha a kép jellegtelen, sematikus vagy széteső maradt.) 

6. Festői technikák és festői eszköztár  10-0 pont 
- A vizsgázó a festéket vagy a színes pasztellkrétát az anyagnak és a technika karakterének, 

lehetőségeinek megfelelően használta. (Maximum 10 pont: a képen a választott festéknek 
vagy pasztellkrétának megfelelő anyaghasználat és technikai megoldások láthatók. 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. 
5-5 pontot le kell vonni, ha a képeken a festői technikákban rejlő lehetőségek nem 
jelennek meg: kifestőkönyv-jellegű direkt színhasználat vagy koncepció nélküli, 
következetlen színhasználat jellemző.)  

Összesen: 70-0 pont 
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