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Rajz és vizuális kultúra — középszint Javítási-értékelési útmutató 

Általános tudnivalók 

• Feleletválasztó vagy egyszerű feleletalkotó feladatok esetében a választ csak akkor 
lehet helyesnek tekinteni, ha azonos vagy egyenértékű az értékelési útmutatóban 
feltüntetett válasszal. 

• A helyesírási és nyelvtani hibák nem számítanak bele az értékelésbe, az 
olvashatatlan válaszok viszont hibásnak minősülnek. 

• A helyes válaszok maximális pontértéke minden esetben 1 pont. A hibás vagy 
hiányos válaszok (vagyis minden más válasz, ami nem egyenértékű az útmutatóban 
szereplőkkel) minden esetben 0 pontot ér. 

• Amennyiben az adott választ nem a megfelelő helyre írja be vagy a feladatban 
megadotthoz képest máshogy jelöli a vizsgázó, de a megoldás teljesen egyértelmű (pl. 
egyszeres választás esetén egyértelmű, javítás nélküli bekarikázás) a válasz elfogadható. 

• Hosszabb feleletalkotó, esszé kérdések esetében a feladatmegoldásban úgynevezett 
„kulcskifejezéseket” vagy fontos válaszelemeket kell keresni. Az értékelési 
útmutató ebben az esetben ezeket a fontos válaszelemeket tünteti fel.  

• A helyes „kulcskifejezések” maximális pontértéke minden esetben 1 pont. Ha a 
megadott válaszelem nem, vagy helytelenül szerepel a válaszban, nem adható pont. Az 
értékelés megkönnyítése érdekében a részletes útmutató gyakran egy 
kulcskifejezéseknek különböző megfogalmazásait (szinonimáit) is felsorolja, amit 
az útmutató a “vagy” szócskával jelöl. Természetesen a felsoroltak közül bármelyik 
elfogadható helyes válaszként, de a szinonima értelmű kifejezésekért csak 1 pont 
jár (még abban az esetben is, ha a válaszadó több kifejezéssel írja körül a fogalmat). 
(Pl. román stílusú vagy romanika = 1 pont) Elfogadható helyes válaszként minden 
olyan válaszelem is, amely az értékelési útmutatóban szereplő adott kulcskifejezéssel 
(vagy szinonimájával) azonos értelmű, azonos jelentésű (pl. körülírása, jellemzése). 

• Bizonyos esetekben nem csak szinonima értelmű kifejezések szerepelnek egyazon 
fontos válaszelem kategóriájában, amelyet az „és/vagy” kifejezés jelöl. Ezek a 
válaszelemek egyenértékűek és kiváltják egymást, de a felsoroltakra csak 1 pont 
adható. Ez megadja a lehetőséget az adott tartalommal kapcsolatos különböző konkrét 
tartalmi elemek elfogadására és értékelésére. 

• Hosszabb feleletalkotó, esszé kérdések esetében gyakran lehetősége van az 
értékelőnek az útmutatóban nem szereplő, de az értékelő által helyesnek ítélt 
válaszelem elfogadására is 1–2 pont erejéig. 

• Hosszabb feleletalkotó, esszé kérdések esetében a részletes útmutató gyakran több 
fontos válaszelemet is felsorol, de az elérhető pontértéket maximálja, például 15 
fontos válaszelemet is tartalmaz az útmutató, de csak 10 pont szerezhető 
maximálisan. Ezen értékelési eljárásnak is az a szerepe, hogy a különbözőképpen 
elsajátított ismeretek elfogadására és értékelésére is lehetőség legyen. 

• A részletes útmutatóban zárójelbe “( )” tett részek nem képezik feltétlenül a 
megoldás részét, hanem további magyarázatokkal segítik az értékelőt. 

• A feladatok megoldásában gyakran szerepelnek nevek. Külföldi nevek 
megnevezéskor helyes válasznak tekinthető az a változat is, amikor nem a teljes név 
szerepel a megoldásban. (Pl.: L. Bernini, Caravaggio) Magyar nevek esetében csak a 
teljes név fogadható el helyes megoldásnak. (Pl. Csontváry Kosztka Tivadar.) 

• A pontozást végezze minden feladat esetében a feladatlap megfelelő (szürke 
színnel jelzett), pontozásra kijelölt négyzeteibe! 
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1. feladat 
a) és b) feladatrész 
Minden helyes válasz 1 pontot ér. Mivel az épületek konkrét felismerése 
nem része a feladatnak, ezért pont nem adható. 
c) feladatrész 
Ha a felsorolt “kulcskifejezésekből” részfeladatonként legalább kettő 
szerepel a válaszban, maximális pontszám (2 pont) adható. Ha a 
felsoroltak közül több mint kettő szerepel a válaszban, pluszpont akkor 
sem adható. 

Maximális 
pontszám 

a) A. 1 pont 
b) Gótikus stílusú. 1 pont 
 A többi reneszánsz stílusú. 1 pont 
c) • A gótikus épületet összetettebb tömeg jellemzi, míg a 

reneszánsz épületet zárt hatású és/vagy nyugodt tömeg. 
1 pont 

 • A gótikus épület karcsú és/vagy légies és/vagy magasba törő 
és/vagy vertikális, míg a reneszánszra a vízszintes tagolás a 
jellemző. 

1 pont 

 • A gótikus épület térhatároló szerkezete áttört és/vagy vázas 
és/vagy kevésbé tömör falas, míg a reneszánsz egységes 
és/vagy kevéssé áttört vagy tömör. 

1 pont 

 • A gótikus épületet csúcsíves nyílásáthidalás jellemzik, a 
reneszánsz gyakran egyenes vagy félköríves 
nyílászáródásával szemben. 

1 pont 

 • A gótikus épületet pillérekké csökkenő faltestek jellemzik 
és/vagy merevítő támívek és támpillérek támasztják, míg a 
reneszánsz épületre nem jellemző a külső díszes támaszték. 

1 pont 

 • A gótikus épület homlokzatának igen fontos díszítőeleme az 
ablak, pl. rózsaablak, a reneszánsz épületre nem jellemző a 
rózsaablak, viszont fontos jellemzője hogy átveszi az antik 
római tagozatokat. 

1 pont 

 legfeljebb 
2 pont 

a) A. 1 pont 
b)  Román stílusban épült. 1 pont 

A többi ókori római épület. 1 pont 
c) • A román stílusú templom jellegzetes tér- és tömegalakítása a 

többhajós bazilikális elrendezés vagy többhajós hosszház, 
amely főhajóból és keskenyebb, alacsonyabb mellékhajóból és 
keresztházból áll, míg a római kori bazilikára nem jellemző a 
keresztház. 

1 pont 

 • A román kori épületre nem jellemző az egytengelyes, frontális 
kialakítás, míg a római kori épületek fontos tulajdonsága a 
frontalitás. 

1 pont 

 • A román kori épület tömegét tornyok teszik összetettebbé, míg 
a római épületre ez nem jellemző. 

1 pont 

 • A románkori épület nem megemelt alapzatra épül, míg a 
román kori épület fontos jellegzetessége, hogy (egy fronton) 
lépcsővel ellátott aláépítményre, pódiumra épül. 

1 pont 
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 • A román kori épület tömörfalas szerkezetű vagy vastag falú 
kis méretű ablakokkal áttört, míg a római kori épület 
teherhordó szerkezete támaszos és/vagy gerendás vagy 
oszlopokkal alátámasztott. 

1 pont 

 • A román kori épületnek nem meghatározó eleme az 
oszloprend és/vagy az épülethez tartozó előcsarnok, míg a 
római kori épület fontos jellemzője a (matematikai 
pontossággal kiszámított) oszloptagolás vagy oszloprend 
és/vagy oszlopsorral körbevett nyitott előtér, mely 
timpanonnal zárul. 

1 pont 

 legfeljebb 
2 pont 

a) B. 1 pont 
b) Klasszicista stílusban épült. 1 pont 

A többi szecessziós stílusú. 1 pont 
c) • A klasszicista építészet alapvetően tengely mentén szerveződő 

térkapcsolatokból áll, míg a szecesszió építészete 
érvényteleníti a történeti korok építészetének szabályokon 
alapuló térszervezési elveit vagy nem egységes térszervezés. 

1 pont 

 • A klasszicista építészet tömegalakításának fontos ismérve a 
homlokzat elé kiugratott, lépcsőzettel megemelt, oszlopokkal 
határolt háromszög vagy timpanon záródású nyílt előtér, míg 
a szecesszióban nem jellemző a portikusz vagy timpanonnal 
záródó nyílt előtér. 

1 pont 

 • A klasszicista épületet töretlen és/vagy egyszerű síkokkal 
határolt megjelenés jellemzi, míg a szecesszió (mind a tömeg, 
mind a formaalakításban pl. homlokzat díszítése) kerüli az 
egyenes vonalakat, helyette finoman ívelő és/vagy növényi 
ornamentikára emlékeztető vonalakat használ. 

1 pont 

 • A klasszicista épület meghatározó jegye az oszloprend, míg a 
szecesszió építészetére nem jellemző az ókorból átvett 
oszloprend. 

1 pont 

 • A klasszicista épület meghatározó jegye a vízszintes tagolás, 
míg a szecesszió építészetében nem jellemző a homlokzat 
egyenes tagolása. 

1 pont 

 • A klasszicista építészetre nem jellemző a szerkezethez nem 
kapcsolódó díszítőmotívumok alkalmazása, míg a szecesszió 
építészetére jellemző a díszítés és/vagy leginkább a stilizált 
természeti formák megjelenítése. 

1 pont 

 legfeljebb 
2 pont 

Összesen 15 pont 
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2. feladat 

Ha az alábbi “kulcskifejezésekből” részfeladatonként (azaz A. és B. 
képről egyenként) legalább hét szerepel a válaszban, maximális 
pontszám (7 pont) adható. Ha az alább felsoroltak közül több mint hét 
szerepel a válaszban, plusz pont akkor sem adható. 

Maximális 
pontszám 

A. • Nyugodt és/vagy kiegyensúlyozott kompozíció és/vagy a kép 
közepén függőleges képtengely állítható vagy szimmetria. 

1 pont 

• A kép szereplői egy egyszerű horizontális elrendezésben 
vannak vagy a képtérben keresztben elhelyezett asztal világos 
sávja fogja össze a sok szereplőt. 

1 pont 

• A képen a reneszánsz perspektíva vagy vonalperspektíva 
szerinti rövidülést láthatjuk. 

1 pont 

• A perspektivikus rövidülés enyészpontjában Jézus alakja 
helyezkedik el. 

1 pont 

• A perspektivikus rövidülés enyészpontja Jézus alakjával, ami 
egybeesik a kép középpontjával vagy Jézus a kép 
középpontjában helyezkedik el, ahová a rövidülés 
irányvonalai is vezetik a szemet. 

1 pont 

• A szereplők csoportba rendezése segíti a szereplők 
áttekintését és/vagy felismerését és/vagy azonosítását és/vagy 
növeli a kép dramaturgiai erejét. 

1 pont 

• A szereplők tekintetének és mozdulatainak iránya a kép 
középpontjába és/vagy a kép főszereplőjére vagy Jézusra 
irányul. 

1 pont 

• A kép szereplőinek valósághű vagy természet utáni 
megjelenítésére törekszik. 

1 pont 

• A kép hátterében (ablakok) kinyílik a képtér vagy a tér 
kitágul a végtelenbe és/vagy a képnek különböző térrétegei 
vannak vagy előtér, középtér, háttér. 

1 pont 

• A reneszánsz művészetre jellemző színhasználat vagy dominál 
a vörös, kék, fehér. 

1 pont 

• Erőteljes fény-árnyék viszonyok érzékeltetése nem lényeges. 1 pont 
• A kép felfokozott érzelmi állapotát a szereplők gesztusai 

érzékeltetik. 
1 pont 

• A bibliai történet hitelességét figyelembe veszi a kép 
szereplőinek, illetve feltételezhető viselkedésének 
tekintetében.  

1 pont 

• A kép szereplőinek minden cselekedete és gesztusa csak és 
kizárólag a megjelenített esemény (az árulás 
kinyilatkoztatásának) drámai hatását szolgálja. 

1 pont 

• Egyéb (fentebb nem szereplő) helyes válaszelem. 1 pont 
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• További (fentebb nem szereplő) helyes válaszelem. 1 pont 
 legfeljebb 

7 pont 
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B. • Dinamikus és/vagy mozgalmas kompozíció. 1 pont 

• Átlós kompozíció, melyet a kép átlójában elhelyezett asztal 
határoz meg. 

1 pont 

• Szimmetriatengely nem határozható meg vagy nem 
szimmetrikus elrendezés. 

1 pont 

• A képen nem határozható meg előtér, középtér, háttér vagy a 
képnek nincsenek térrétegei, mégis több színtéren zajlanak az 
események. 

1 pont 

• A képen a reneszánsz perspektíva szerinti igen erőteljes 
rövidülést láthatjuk vagy vonalperspektíva kicsit magasabb 
nézőpontból és/vagy nagyon erős téri mélység és/vagy az 
enyészpont teljesen a kép szélére esik. 

1 pont 

• Jézus a kép középpontjában helyezkedik el, de ez nem a 
perspektivikus ábrázolás enyészpontja. 

1 pont 

• A kép igen sok szereplőjének tekintete és mozdulata nem 
feltétlenül a kép középpontjába és/vagy Jézus alakjára irányul 
vagy a dinamikus mozgás több irányba is vezeti a tekintetet. 

1 pont 

• A kép szereplőinek valósághű vagy természet utáni 
megjelenítésére törekszik. 

1 pont 

• A késő reneszánsz vagy barokk színhasználatára emlékeztető 
vonás a sötét színek vagy barnás árnyalatú színek használata. 

1 pont 

• A hangsúlyos fény-árnyék hatások érzékeltetése fokozza a 
képen látható plasztikus hatást és/vagy anyagszerűséget. 

1 pont 

• Az erőteljes fény-árnyék hatások érzékeltetése fokozza a kép 
dramaturgiai hatását vagy drámai hatását. 

1 pont 

• Jézus fénysugárral körülvett központi alakjának 
ellenpontjaként a képtér bal felső sarkában is erőteljes 
fénysugár jelenik meg az isteni jelenlét szimbólumaként 
és/vagy ez egyben a kép erőteljes fény-árnyék hatásának a 
forrása. 

1 pont 

• Nemcsak a szereplők gesztusai és cselekedetei fokozzák a kép 
drámai hatását, hanem a kompozíció, fény-árnyék hatások. 

1 pont 

• A sok szereplő és a szereplők mozgalmas cselekedetei 
befolyásolja az esemény (az árulás kinyilatkoztatásának) 
drámai súlyát vagy mintha egy mozgalmas lakomát ábrázolna 
a kép, benne a drámai eseményre utaló jelekkel. 

1 pont 

• Egyéb (fentebb nem szereplő) helyes válaszelem. 1 pont 
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• További (fentebb nem szereplő) helyes válaszelem. 1 pont 
 legfeljebb 

7 pont 
Összesen 14 pont 
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3. feladat 

a) feladatrész 
Minden megfelelő párban elhelyezett kép 1 pontot ér. 
b) feladatrész 
Minden helyes válasz 1 pontot ér. (A kép párok sorrendje nem lényeges, 
ezért a feladatrész javítása az előző feladatrészhez képest értelemszerű.) 

Maximális 
pontszám 

a) Ha a A. C-vel áll párban. 1 pont 
 Ha a B. G-vel áll párban. 1 pont 
 Ha a D. E-vel áll párban. 1 pont 
 Ha a F. H-val áll párban. 1 pont 
b) Posztimpresszionizmus vagy posztimpresszionista 1 pont 
 Expresszionizmus vagy expresszionista 1 pont 
 Fauvizmus vagy fauves vagy „Vadak” 1 pont 
 Szürrealizmus vagy szürrealista 1 pont 
c) 1. • XIX. század végi művészeti irányzat. 1 pont 

• Az impresszionizmusból indul ki. 1 pont 
• Impresszió jelentése benyomás. 1 pont 
• Elszakadás az önmagáért való természetábrázolástól vagy 

nem cél a természethű vagy plasztikus ábrázolás. 
1 pont 

• Az alkotás lényeges momentuma a mű formai-tartalmi 
egyensúlyának vizsgálata. 

1 pont 

• Szubjektív látásmód és/vagy az ábrázolt dolog személyes 
megjelenítése. 

1 pont 

• Erőteljes és/vagy ragyogó színek használata. 1 pont 

(P
os

zt
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• Sajátos ecsetkezelés. 1 pont 
 legfeljebb 

2 pont 
c) 2. • XX. századi művészeti irányzat. 1 pont 

• Expresszió jelentése kifejezés. 1 pont 
• Személyes vagy belső érzelmek kifejezése. 1 pont 
• Saját személyes érzelmek kivetítése a tárgyi világra vagy 

személyes ábrázolás vagy önkényesen átalakított látvány vagy 
eltorzított formák vagy szubjektív látásmód. 

1 pont 

• Felfokozott érzelmi töltés vagy érzelmi telítettség vagy negatív 
érzelmek megjelenítése vagy heves, szenvedélyes alkotói indulat. 

1 pont 

• Színek drámai kezelése vagy önkényes színhasználat vagy 
felerősített színhatások az érzelmek és/vagy hangulat kifejezésére. 

1 pont 

(E
xp

re
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• A látható tárgy maga nem fontos vagy a színek és formák 
megteremtése az adott felületen. 

1 pont 

 legfeljebb 
2 pont 
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c) 3. • XX. századi művészeti irányzat. 1 pont 

• Fauve-ok vagy fauves jelentése vadak. 1 pont 
• Nevüket a harsogó és/vagy vad színellentétek miatt kapták. 1 pont 
• Felfokozott érzelmek kifejezése és/vagy kiváltása. 1 pont 
• Térábrázolás nem jellemző vagy síkszerű ábrázolás. 1 pont 
• Redukált formák és színek összjátéka vagy dekoratív 

megjelenés adja a kép értelmét. 
1 pont 

• Tiszta vagy élénk színek és/vagy színkontrasztok használata. 1 pont 

   
 (

F
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) 

• A formákat gyakran kontúr határolja vagy kontúrokkal jelzett 
színsíkok. 

1 pont 

 legfeljebb 
2 pont 

c/4. • XX. századi művészeti irányzat. 1 pont 
 • Surréal jelentése valóság feletti. 1 pont 

• Az ész, az értelem, a tudat, a gondolkodás működése nem 
elegendő a kifejezéshez és/vagy az érzékelhető világon túli 
dolgok kifejezése. 

1 pont 

• Az álom és/vagy a tudatalatti kifejezése vagy szabad asszociáció 
vagy képzettársítás biztosítja az élet teljes szabadságát. 

1 pont 

• A mű önműködő lelki folyamatok hatására jön létre vagy 
lélektani automatizmus vagy a tudatalatti felszabadítása vagy 
gátlástalan önkifejezés. 

1 pont 

• A realitás és/vagy a gondolkodás helyett a tudattalan és/vagy 
álomvilág és/vagy hallucináció és/vagy a fantázia és/vagy 
irrealitás és/vagy őrület megmutatása a cél. 

1 pont 
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• Hatással van rá a primitív népek gondolkodása vagy a 
mágikus művészet. 

1 pont 

 legfeljebb 
2 pont 

Összesen 16 pont 
 

4. feladat 
Minden helyes válasz 1 pontot ér. Maximális 

pontszám 
a) B. 1 pont 
b) A. 1 pont 
c) B. 1 pont 
d) C. 1 pont 
e) B. 1 pont 

Összesen 5 pont 
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5. feladat 
a) feladatrész 
Minden megfelelő csoportba elhelyezett kép 1 pontot ér. (A képek 
sorrendje és a táblázat kép oszlopában történő elhelyezés nem lényeges, 
tehát értelemszerűen.) 
b) feladatrész 
Minden helyes válasz 1 pontot ér. 

Maximális 
pontszám 

a) Ha az A. egy csoportban van a C-vel. 1 pont 
 Ha az A. egy csoportban van a D-vel. 1 pont 
 Ha a C. egy csoportban van a D-vel.                  (tehát: A. – C. – D.) 1 pont 
 Ha a B. egy csoportban van az E-vel. 1 pont 
 Ha a B. egy csoportban van az F-vel. 1 pont 
 Ha az E. egy csoportban van az F-vel.                 (tehát: B. – E. – F.) 1 pont 
b) Barokk – (A. C. D. csoport) 1 pont 
 Reneszánsz – (B. E. F. csoport) 1 pont 

Összesen 8 pont 
 

6. feladat 
a) feladatrész 
Minden megfelelő sorrendben elhelyezett kép 1 pontot ér. 
b) feladatrész 
Minden helyes válasz 1 pontot ér. 

Maximális 
pontszám 

a) D-vel kezdődik a sor. 1 pont 
 Ha D. után C. következik. 1 pont 
 Ha C. után B. következik. 1 pont 
 Ha B. után E. következik. 1 pont 
 Ha E. után A. következik.          (tehát: D. → C. → B. → E. → A.) 1 pont 
b) Csontváry Kosztka Tivadar 1 pont 
 Rembrandt (Harmensz van Rijn) 1 pont 
 Raffaello (Santi) 1 pont 
 Giotto (di Bondone) 1 pont 
 (Claude) Monet 1 pont 

Összesen 10 pont 
 

7. feladat 
a) feladatrész 
Minden megfelelő sorrendben elhelyezett kép 1 pontot ér. 
b) feladatrész 
Minden helyes válasz 1 pontot ér. 

Maximális 
pontszám 

a) B-vel kezdődik a sor. 1 pont 
 Ha B. után E. következik. 1 pont 
 Ha E. után D. következik. 1 pont 
 Ha D. után A. következik. 1 pont 
 Ha A. után F. következik. 1 pont 
 Ha F. után C. következik.       (tehát: B. → E. → D. → A. → F. →C.) 1 pont 
b) C. 1 pont 

Összesen 7 pont 
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