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VIZUÁLIS KULTÚRA 

Középszint 

Helyszíni alkotómunka 

  



PROJEKTFELADATOK 

 

 

 

A következő két feladat közül válasszon ki egyet (A vagy B feladatot)! A kiválasztott feladatot 

részfeladatonként (1-4. feladatrész) szabadon dolgozza fel úgy, hogy a leadásra kerülő 

munkaanyag feleljen meg egy vizuális projekt követelményeinek!  

Némelyik feladatrész több - akár különböző technikákkal készült - részmegoldást is 

tartalmazhat.  

A feladatmegoldás során keletkezett gondolatait, ötleteit bátran dokumentálja, és vázlatait, 

jegyzeteit is csatolja a végeredményhez! 

 

 

BAUHAUS Múzeumváros 

 

A világ több országában megjelent századunkban a múzeumváros fogalma. A múzeumvárosban 

koncentráltan, egy csoportban jelennek meg a kulturális értékeket bemutató múzeumok. A 

jelenlegi projekt feladat is ehhez a fogalomhoz kapcsolódik.  

 

 

A feladat – Bauhaus múzeumváros arculatterve 

 

1. Ismerkedjen meg a 20. század első felének legjelentősebb művészeti intézményének 

céljaival, tevékenységével! Készítsen szabadon választott technikával egy fényképes, 

rajzos gondolattérképet A/2-es méretben, amelyben bemutatja a Bauhaus iskola 

koncepcióját, a műhelyeket, a tanszékvezetőket! A gondolattérkép rajza tükrözze a 

„Bauhaus eszmét”! 

 

2. Tervezze meg a múzeum főhomlokzatát egy A/3-as méretű rajzlapra grafikai eszközök 

használatával! Vegye figyelembe e szellemi központ építészeti alapelveit és a 

bemutatott célkitűzések sokrétűségét! 

 

3. Tervezze meg az új múzeum logóját, amely a képi szimbólumok mellett tipografikus 

elemeket is tartalmazhat. A tervét használja fel egy levélpapír és egy boríték tervének 

elkészítéséhez. A három tervet egy-egy A/4-es rajzlapra készítse el! A boríték 

szabásrajzát, hajtogatását is tervezze meg, majd készítse el a logóval ellátott borítékot! 

A boríték elkészítése során is vegye figyelembe az alkotóműhely szellemiségét és 

kreativitását! 

 

4. Az első három feladat során szerzett ismeretei alapján készítsen egy 8-12 oldalas képes, 

szöveges múzeumi füzetet, amelyben képgyűjteménye mellett felhasználhatja saját 

rajzait és fényképfelvételeit is! A füzet formája, színei, grafikai arculata tükrözze a 

Bauhaus elveit és gyakorlatát!  A kiadvány méretét, formáját és a technikáját szabadon 

választhatja meg (pl.: szabadkézi rajz, digitális szerkesztés). A múzeumi füzet a 

mesterek műhelyek bemutatása mellett tartalmazzon olyan ötletes feladatokat (pl.: 

rejtvény, szabadulószoba, detektívjáték, stb.) amelyek az alaposabb megismerést 

segítik. 

 

 



 

B feladat – Moholy-Nagy László terem tervezése 

 

1. A magyar és a világ képzőművészetének jelentős alakja Moholy-Nagy László. Képzelje 

el, hogy a Bauhaus múzeumon belül egy külön teremben látható a magyar származású 

alkotó művészeti tevékenységének bemutatása. Ismerje meg az alkotó képzőművészeti 

munkásságát nyomtatott és az elektronikus forrásanyagok segítségével! Az 

összegyűjtött képes, szöveges anyagokból (forrásmegjelöléssel) állítson össze egy  

A/2-es méretű tablót! Válassza ki a művész munkásságának azon jellemző területeit, 

alkotásait, amelyekkel be tudja mutatni a sokoldalú művészt!  

 

2. Határozza el, hogy a művész mely alkotásait állítja ki és készítse el a kiállításra kerülő 

alkotások számozott listáját! Tervezze meg a kiállítóterem feliratainak betűtípusát és az 

alkotások feliratszövegének tervét!  

 

3. Tervezze meg a Moholy-Nagy László terem alaprajzát majd készítse el az 

egyiránypontos perspektivikus rajzát is! A listaszámokkal mindkét rajzon jelölje az 

alkotások elhelyezésének kompozíciós rendjét! Az alaprajzot és a perspektivikus rajzot 

A/3-as méretben készítse el! Tervezzen az elmélyült élménybefogadást segítő 

ülőalkalmatosságokat is A/4-es méretben. Ezek helyzetét is jelezze rajzain!  

 

4. Készítse el a terem méretarányos makettjét! A makett feleljen meg a perspektivikus 

tervnek és a terem alaprajzának. Makettjén jelenjenek meg az elképzelt tér-, szín-, és 

tónuskontrasztok! Készítsen (pl.: a fényviszonyokat is tükröző) fényképsorozatot a kész 

makettről. Az elkészült papírképekből készítsen tablót A/2-es méretben! 
 

  



Helyszíni alkotómunka 

 

 

Fontos tudnivalók 

 

 

 

 

A vizsga helyszínén elkészítendő feladatot szabadon választott szabadkézi (nem digitális) 

technikával kell megoldania a vizsga 120 perces időkerete alatt.  

 

 

A szabadkézi alkotó eljáráshoz szükséges alapvető képalkotó (grafikai, festői, modellező, 

szerkesztő) eszközöket és anyagokat a vizsgázó biztosítja. 

 

 

A vizsgázó a helyszínén elkészítendő feladatot a projekt bemutatása során szóban ismerteti 

és értelmezi mind a projekt témájával, az azt reprezentáló produktummal, mind a 

portfólióban megjelenített saját munkáival összefüggésben. 

 

 

A vizsga helyszínén elkészítendő alkotásról leolvasható a megfigyelő, értelmező, 

megjelenítő, tervező és képalkotó minőségek a következő szempontok figyelembevételével 

kerülnek értékelésre: 

I.    Anyag- és eszközhasználat 

II.   Formaalakítás 

III. Téralakítás 

IV. Kompozíció 

V.  Képi tartalom és kifejezés 

 

  



1. mintafeladatsor 

 

A feladatsor két feladatot– a) és b) – tartalmaz, amelyek közül válasszon ki egyet, és csak 

a kiválasztott feladatot kell kidolgoznia és beadnia! Figyeljen, mert a feladatok több 

részfeladatot is tartalmazhatnak!  

Minden egyes beadandó lapra, illetve minden oldalra írja fel a nevét és osztályát, valamint 

a választott feladat betűjelét! 

 

a) feladat 

GEOMETRIKUS FORMATANULMÁNY 

A Bauhaus iskola tevékenységét elsősorban a formatervezési programjai és 

művészetpedagógiai elvei alapján az egész világon nagyra értékelik. A művészi tervezés, a 

kézműves minőségek és az ipari technológiák összekapcsolásának irányelvei a mai napig 

hatnak. A képzés alapját az egyszerű mértani alapformák és formakapcsolatok tanulmányozása, 

valamint a régi mesterek alkotásainak elemzése jelentették. 

 

A mellékelt vetületi rajzok (a/1 és a/2) felhasználásával rekonstruálja a geometrikus 

formák térbeli látványát! A térbeliséget és a plaszticitást a nézőpont kiválasztásával és 

egy képzeletbeli oldalfény által létrehozott fény-árnyék hatásokkal érzékeltesse! 

A két térhatású látványtervét elkészítheti szerkesztő eszközökkel, az axonometrikus 

ábrázolás szabályait alkalmazva, vagy szabadkézi rajzzal, a perspektivikus ábrázolás 

szabályainak megfelelően! 

A feladatmegoldásokat egy-egy A/3-as méretű rajzlapra készítse szabadon választott 

technikával. 

 

a/1 részfeladat 

  



a/2 részfeladat 

 
 

 

 

b) feladat 

ÜLŐBÚTOR TERVEZÉS 

A Bauhaus kurzusok alapozó feladatai között szerepelt az egyszerű alapformákból és 

anyagokból pl.: lécekből, deszkákból, drótokból alkotott statikus és dinamikus térplasztikák 

készítése. Később a megismert szobrászati alapfogalmakat alkalmazva terveztek és készítettek 

konstruktív tárgyakat pl.: bútorokat, lámpákat, kerámiákat, játékokat, épületterveket. 

Törekedtek a képzőművészet, a művészi tervezés és az ipari technológia összekapcsolására, 

ezek egységének megteremtésére.  

 

b/1 részfeladat 

Tervezzen a Bauhaus szellemében iskolai folyosókon is elhelyezhető praktikus 

ülőbútorokat, amelyek kisebb csoportokba rendezve lehetőséget adnak óraközi 

megbeszélésekre, pihenésre, jegyzetelésre, a közösségi tér formálására! 

 

b/2 részfeladat 

A tervei felhasználásával készítse el a közösségi iskolabútorok optimális elhelyezésének 

látványtervét!  

 

A terveket és a látványtervet egy-egy A/3-as méretű rajzlapra készítse szabadon választott 

technikával. 

  



2. mintafeladatsor 

 

A feladatsor két – a) és b) –feladatot tartalmaz, amelyek közül válasszon ki egyet, és csak 

a kiválasztott feladatot kell kidolgoznia és beadnia! Figyeljen, mert a feladatok több 

részfeladatot is tartalmazhatnak!  

Minden egyes beadandó lapra, illetve minden oldalra írja fel a nevét és osztályát, valamint 

a választott feladat betűjelét! 

 

a) feladat 

JELMEZTERVEZÉS 

A Bauhaus képzési programjában a szcenikai ismeretek, a színpadépítéshez és a színpadi 

játékhoz kapcsolódó tervezői és kivitelezői munkafolyamatok is helyet kaptak. A tanítványokat 

egyidejűleg tanították a formatan és a kézművesség mesterei. Konstruktív szellemben törekedtek 

a megjelenített személyiségek érzelmi töltéseit alapformákkal, formakontrasztokkal és színekkel 

kifejezni. A színpadi játék és látvány időbeli folyamatát így a megtalált szimbolikus formákból, 

színekből, mozgásokból, fényekből és hangokból hozták létre. A testet sokszor burokként 

körülvevő térplasztika-jelmezek a mozgás karakterét is befolyásolták. 

 

a/1 részfeladat 

Készítsen a Bauhaus művészi törekvéseit felidéző jelmezterveket egy elképzelt 

háromszereplős kortárs táncelőadáshoz! 

 

a/2 részfeladat 

Jelmeztervei felhasználásával készítse el annak a színpadi jelenetnek a látványtervét, 

ahol mindhárom szereplő jelen van!  

 

A feladatmegoldásokat egy-egy A/3-as méretű rajzlapra készítse szabadon választott 

technikával. 

 

b) feladat 

KÖRNYEZETTERVEZÉS GYEREKEKNEK 

A Bauhaus iskola műhelyeinek sikeres termékei közé tartoztak a gyerekek képzelőerejét és 

megfigyelőképességét fejlesztő gyerekjátékok, gyerekbútorok. A harmonikus arányok, vidám 

színek konstruktív formavilághoz kapcsolódtak. A képzőművészet, a művészi formatervezés és 

az ipari technológia összekapcsolására, ezek egységének megteremtésére ezen a területen is 

törekedtek.  

 

b/1 részfeladat 

Az alábbiakban felsorolt témakörökből egyet kiválasztva tervezzen óvodások számára 

csoportmunkára is alkalmazható eszközöket! Tervezésnél vegye figyelembe az életkori 

sajátosságokat, arányviszonyokat és a használat jellegét! 

Témakörök:  

o építőjáték készlet 

o bábszínház  

o festéshez, rajzoláshoz és kézműves tevékenységekhez használható munkaasztal 

o az elkészült sík és térbeli gyermekalkotások bemutatására alkalmas óvodai installáció 

 

 



b/2 részfeladat 

Tervei felhasználásával készítse el a megtervezett gyerekjáték vagy gyerekbútor 

legfontosabb jellemzőit bemutató látványtervét!  

 

A terveket és a látványtervet egy-egy A/3-as méretű rajzlapra készítse szabadon választott 

technikával!  



A vizsga helyszínén készített alkotás értékelése 
 

 

 

A vizsgán használható segédeszközök 

 

A gyakorlati vizsga helyszínén megismert feladatot a vizsgázó szabadon választott szabadkézi 

(nem digitális) technikával oldja meg a vizsga 120 perces időkerete alatt. A szabadkézi alkotó 

eljáráshoz szükséges alapvető képalkotó (grafikai, festői, szobrászi, modellező, szerkesztő) 

eszközöket és anyagokat a vizsgázó biztosítja. 

 

A vizsgázó által választott szabadkézi képalkotó eljárás használata alkalmas arra, hogy a 

projektmunkában és a portfólióban szerepeltetett alkotások képi minőségével való 

összehasonlításban bizonyítsa azok sajátkezűségét.  

 

 

Értékelési szempontsor 

 

A vizsga helyszínén elkészítendő alkotásról leolvasható megfigyelő, értelmező, megjelenítő, 

tervező és képalkotó képességek és minőségek értékelése a következő kritériumokra bontott 

szempontsor figyelembevételével történhet: 

 

I. Anyag- és eszközhasználat 

II. Formaalakítás 

III. Téralakítás 

IV. Kompozíció 

V. Képi tartalom és kifejezés 

 

A fenti szempontokhoz tartozó kritériumrendszer világosan értelmezhető jellemzőkkel írja 

le az adott szempont szerint teljesülő minőséget, melyekhez pontskála tartozik. 

 

A vizsgázó által az alábbi pontskálák alapján elért pontszámot 2-vel megszorozva kapjuk meg 

a vizsgapontok számát. Ha például a vizsgázó 10 pontot ér el a vizsgaanyaga alapján, akkor 

10 × 2 = 20 pont a vizsgapontszáma. 

 

 

Értékelési pontskála 

 

 

I. Anyag- és eszközhasználat legfeljebb:  2 pont 

Bátran, kreatív módon, a tartalomra és a kifejezési célra is figyelve használta a 

választott anyagokat és eszközöket. 
2 pont 

A felhasznált anyagok és eszközök tulajdonságait figyelembe vette, de 

egysíkúan alkalmazta a képalkotó munka során. 
1 pont 

Járatlan a felhasznált anyagok és eszközök használatában.  0 pont 

 

  



 

 

II. Formaalakítás legfeljebb:  2 pont 

Pontosan értelmezte a formaszerkezeteket, arányviszonyokat, 

formaátmeneteket és a formák karaktervonásait. A kifejezési cél érdekében 

képes volt ezek kiemelésére vagy torzítására. 

2 pont 

Formaalkotása, formaértelmezése bizonytalan, nem találta meg a helyes 

arányviszonyokat, vagy nem tárta fel a belső formaszerkezet és a külső 

formarend kapcsolatát.  

1 pont 

Az arányok, a formarend és a formakapcsolatok értelmezése többnyire hibás.  0 pont 

 

 

 

III. Téralakítás  legfeljebb:  2 pont 

A térformák, térbeli helyzetek ábrázolási módját összehangolta a kifejezési 

célokkal. Képes a képi tér és a képformátum összekapcsolására. 
2 pont 

A téri helyzeteket, térszerkezetet takarással, mérettel, nézőpontválasztással jól 

érzékeltette, de nem tudott koherens képi teret létrehozni. 
1 pont 

A képi téralkotás és tértagolás alapeszközeinek és módjainak alkalmazásában 

járatlan (pl.: rövidülés, tónus, takarás, nézőpont, elhelyezés, síkba forgatás) 
0 pont 

 

 

 

IV. Kompozíció  legfeljebb:  2 pont 

Jól alkalmazott kontrasztokat a kompozíciós egyensúly létrehozásához és a 

figyelemvezetéshez (pl.: szín-, tónus-, forma-, arány-, felület- és térkontraszt). 

Formarendjét a kifejezési célhoz és a figyelemvezetés erővonalaihoz igazította 

(pl.: statikus, dinamikus, kiegyensúlyozott, ritmikus).  

2 pont 

Megteremtette a formaelemek, formatömegek kinetikus egyensúlyát, de nem 

alkalmazott megfelelő kifejezőeszközöket a lényeg kiemelésére és a figyelem 

irányítására. 

1 pont 

Kompozíciója véletlenszerű, rendezetlen, nem kapcsolódik a témakör 

tartalmaihoz és a választott formátumhoz. 
0 pont 

 

 

 

V. Képi tartalom és kifejezés legfeljebb:  2 pont 

Látásmódja, képi megoldásai, szimbolikus tartalmai adekvát módon 

kapcsolódnak a projekt témájához és a feldolgozás során készített 

produktumokhoz. 

2 pont 

Feladatmegoldása, a vizuális nyelv elemeinek használata a projektben használt 

formanyelvhez és a feldolgozott tartalmakhoz csak lazán kapcsolódik.  
1 pont 

A feladatmegoldása nem kapcsolódik a projektfeladathoz készült 

produktumok képi minőségéhez és tartalmi értékeihez. 
0 pont 

 
 


