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II. A VIZSGA LEÍRÁSA
A vizsga részei
Írásbeli vizsga
180 perc
75 pont

Középszint
Gyakorlati vizsga (portfolió)*
15 perc
75 pont
vagy
Gyakorlati vizsga (projekt)**

Emelt szint
Gyakorlati vizsga
240 perc
120 pont

Szóbeli vizsga
20 perc
30 pont

75 pont

A vizsgán használható segédeszközök

A vizsgázó
biztosítja
A
vizsgabizottságot
működtető
intézmény
biztosítja

A vizsgázó
biztosítja
A
vizsgabizottságot
működtető
intézmény
biztosítja

Középszint
Gyakorlati vizsga (portfolió)*

Írásbeli
vizsga
NINCS

NINCS

NINCS

vizsgaanyag rendezett
körülmények között történő
bemutatását

Emelt szint
Gyakorlati vizsga
Szóbeli vizsga
az alapvető anyagokat és
eszközöket
NINCS

NINCS
NINCS

Középszint
Gyakorlati vizsga (projekt)**

Írásbeli
vizsga
NINCS

a projektmunka elkészítéséhez
szükséges eszközöket
NINCS

NINCS

Nyilvánosságra hozandók
Anyag

Írásbeli vizsga
NINCS

Középszint
Gyakorlati vizsga (portfolió)*
NINCS

NINCS

NINCS

Emelt szint
Gyakorlati vizsga
Szóbeli vizsga
szükséges anyagok és
témakörök
eszközök listája
jogszabály szerint
jogszabály szerint

Mikor?

Anyag

Írásbeli vizsga
NINCS
NINCS

Középszint
Gyakorlati vizsga (projekt)**
legalább két projekttéma megadása
december 1-ig

Mikor?

* Portfolió: Az a vizsgázó, aki érettségi bizonyítvánnyal nem rendelkezik, és tanulói
jogviszonyban van, a korábbi tanulmányai során készült munkáiból megadott szempontok szerint
összeválogat egy gyűjteményt, és azt a megfelelő módon, bemutatásra alkalmas formában kiállítja.
** Projekt: Az a vizsgázó, aki érettségi bizonyítvánnyal rendelkezik vagy nincs tanulói
jogviszonyban, egy központilag megadott témájú vizuális projektmunkát készít el.
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KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA
Írásbeli vizsga
180 perc

Gyakorlati vizsga
15 perc
(az előkészületekre fordítható idő kötetlen)
Portfólió vagy projekt
75 pont

Művészettörténet-műelemző feladatsor
75 pont

Írásbeli vizsga
Általános szabályok
Az írásbeli vizsgarészben a vizsgázóknak egy központi írásbeli feladatsort kell megoldaniuk. A
vizsgázó a rendelkezésére álló időt tetszése szerint oszthatja meg az egyes feladatok között és
megoldásuk sorrendjét is meghatározhatja.
Az írásbeli feladatlap tartalmi és formai jellemzŊi
Az írásbeli feladatsor tartalmi arányait több szempontrendszer határozza meg.
- A vizuális kultúra részterületei szerint:

Képzőművészet
Tárgy- és környezetkultúra
Vizuális kommunikáció
Összesen:

50%
40%
10%
100%

- Földrajzi régiók / Kultúrák szerint:

Európai kultúrák
Európán kívüli (klasszikus) kultúrák
Összesen:

80%
20%
100%

- Korszakok szerint:

Őskor-XVIII. Század
XIX.-XX. század
Összesen:

60%
40%
100%

Az írásbeli feladatsor és a feladatok jellemzŊi
Az írásbeli vizsgarészben a feladat egy képmelléklettel illusztrált művészettörténet, műelemző
jellegű, legalább hat feladatból álló feladatsor megoldása. Az írásbeli vizsgarész feladatsora
összetett - több részelemet tartalmazó - feladatból áll. A középszintű írásbeli feladatsor 40-50%-a
feleletalkotó típusú, amelyből legalább egy elemző vagy összehasonlító jellegű esszéfeladat.
A befogadás folyamatának mérésére alkalmas írásbeli feladattípusok a feleletválasztó és a
feleletalkotó feladatok csoportja.
Az adott vizsgatárgy lényegéből következik, hogy mindkét feladattípusban nagy gyakorisággal
szerepel képi eszközök segítségével megadott feladat vagy megoldásváltozat is (pl. elemző vázlat
készítése vagy képek/reprodukciók párosítása adott szempontok szerint).
Feleletválasztó feladat
A feleletválasztó feladattípusok (pl. alternatív válaszok, többszörös választás, válaszok illesztésecsoportosítása) esetében jellemző feladattípus a kép és szöveg vagy a kép és kép adott szempontok
szerinti párba állítása, csoportosítása vagy sorrendbe állítása.
Példák a párosítás szempontjaira:
- alkotó és műve,
- adott mű és korstílus/stílusirányzat,
- mű és mű (pl. azonos stílusirányzat alapján),
- műrészlet és műrészlet,
- alkotó és alkotó (pl. azonos korban),
- mű és „korszakalkotó” művészetelméleti fogalom,
- korstílus/stílusirányzat és „korszakalkotó” művészetelméleti fogalom,
- (mű)tárgy és tulajdonságai, funkciója,
- szakkifejezés és annak pontos jelentése.
Példák a csoportosítás szempontjaira:
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- korszakok szerint,
- korstílusok/stílusirányzatok szerint (ezen belül pl. mű - alkotó - idő),
- földrajzi (kultúrtörténeti) elhelyezkedés szerint (pl. európai, Európán kívüli kultúrák),
- műfajok, műtípusok szerint.
Példák a sorrend felállításának szempontjaira:
- időrend (pl. évszázadok) szerint,
- korstílusok/stílusirányzatok szerint (ezen belül pl. mű - alkotó - idő).
Feleletalkotó feladat
A feleletalkotó típusú, rövid választ (pl. egy szó, egy mondat) igénylő feladatok jellemzően a
részletes követelményekben meghatározott tartalmak (pl. alkotó neve, alkotás címe, stílusa, konkrét
fogalmak) felismerését, megnevezését, meghatározását jelentik. A fent említett feladattípus jellemző
változata, ha csak részinformáció, információtöredék áll rendelkezésre a felismeréshez (pl.
képrészlet, képtöredék).
A hosszabb választ igénylő, esszétípusú feladatok középszinten minden esetben megadják a
megfigyelési szempontokat, legyen az akár elemző vagy összehasonlító jellegű feladat. (Pl.
Elemezze az adott művet formaalkotás, kifejezés, kompozíció és funkció szerint!) Középszinten
mind az elemző, mind az összehasonlító feladatok esetén a feladat tárgya kép (pl. műalkotás) vagy
ábra (pl. grafikon).
A feleletalkotó feladatok típusai például:
- művészeti ágak, műfajok, műtípusok felismerése, jellemzése;
- időszakok, korszakok, alkotók, művek, stílusjegyek megnevezése, jellemzése, összehasonlítása,
értékelése;
- műtárgyak, tárgyak elemzése, összehasonlítása, értékelése;
- főbb művészettörténeti korszakok leírása, összehasonlítása a művészet változását befolyásoló
alapvető kultúrtörténeti összefüggések szempontjából;
- művészeti fogalmak, szakkifejezések felismerése és szakszerű meghatározása, megfelelő
használata;
- verbális és vizuális műelemző eszközök, módszerek használata.
Az írásbeli feladatlap értékelése
Az írásbeli feladatsor értékelését központi javítási-értékelési útmutató alapján a szaktanár végzi.
Az írásbeli vizsgarészben 75 pont szerezhető.
Az írásbeli feladatsor javítási-értékelési útmutatója minden egyes feladat esetében tartalmazza a
helyesnek tekinthető választ és a hozzájuk tartozó pontértékeket. Azoknál a feladatoknál, ahol nem
egyértelmű az elfogadható válasz, ismerteti az elfogadható lehetőségeket, tartalmi elemeket
(kulcsfogalmakat) és azok pontozási eljárását. A pontozási eljárás alapelve, hogy a jó válasz és
válaszelem meghatározott pontot érdemel, azonban rossz, vagy hiányos válasz esetén pontlevonás
nem lehetséges.
Gyakorlati vizsga
Általános szabályok
A gyakorlati vizsgarész feladata egy portfolió összeállítása. Az adott vizsgarész produktuma
gyakorlati munka eredményeként jön létre, de a vizsgának része az elkészült munkák szóbeli
bemutatása is, ezért a portfólió tanári értékelése a szóbeli vizsga keretei között zajlik.
A portfolió összeállításának szempontjai központilag adottak és évről évre ismétlődnek. A vizsgát
megelőzően a vizsgaanyag kiválogatásához lehetőséget kell biztosítani a vizsgázó és a szaktanár
közötti konzultációra. A vizsga során a vizsgabizottságot működtető intézménynek lehetőséget kell
biztosítania a vizsgabizottság számára a vizsgaanyag rendezett körülmények között történő
megtekintésére (pl. egy kiállítás formájában).
Minden olyan esetben, amikor a tanulói jogviszony megszűnése miatt nem biztosíthatók a
portfolió összeállításának megfelelő feltételei (pl. a vizsgázó által önállóan, ellenőrzött keretek
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között készült munkák összegyűjtése), a gyakorlati vizsga során a vizsgázók feladata egy
központilag megadott témájú vizuális projektmunka elkészítése.
A választhatóság érdekében minden évben legalább két központilag megadott projkettémát kell
biztosítani, amelyek közül a vizsgázó egyet választ. Az elkészült projektmunkát a vizsgabizottságot
működtető intézményben legkésőbb az adott vizsgaidőszak írásbeli vizsgáinak kezdetéig kell
beadni. A beadott munkát a továbbiakban írásbeli feladatsorként kell kezelni.
A gyakorlati vizsga feladatának jellemzŊi
A portfolió/projekt mint a folyamatmérés egyik fontos eszköze kap szerepet a középszintű
vizsgában. A portfolió jelentése: a vizsgázó korábbi tanulmányai során készült munkáiból megadott
szempontok szerint összeválogat egy gyűjteményt, és azt a megfelelő módon, bemutatásra alkalmas
formában kiállítja. Ez a gyűjtemény lehetőséget nyújt arra, hogy ne csupán egy véletlenszerűen
kiragadott vizsgamunkát értékeljünk, hanem több munkán keresztül az alkotóképesség folyamatába
is betekintést nyerhessünk.
A vizuális projekt egy bőséges asszociációs bázissal bíró téma vizuális feldolgozása szabadon
választott eszközökkel. A projektmunka meghatározó vonása, hogy a téma feldolgozása önálló
munkafolyamat eredménye. A végeredmény eléréséig vezető gondolatmenetet a vizsgázónak
vizuálisan dokumentálnia is kell (pl. munkanaplóban).
A portfolió összeállításának feltételei
A portfolióba kizárólag ellenőrzött keretek között, a vizsgázó által készített és kiválogatott,
lehetőleg az utolsó két tanév folyamán készült munkák kerülhetnek be. Ennek természetesen
feltétele, hogy az adott időszakban, az iskolában készült munkákat megfelelő körülmények között
megőrizzék.
A portfoliónak 8 darab munkát kell tartalmaznia. A munkák mérete nem korlátozott.
A portfolió összeállítása a következő szempontok szerint történik:
Tartalmazzon
1. két olyan munkát, amelyet sikeresnek tart a vizsgázó;
2. egy olyan munkát, amelyet kevésbé tart sikeresnek a vizsgázó;
3. egy olyan munkát, amelyet a legkedveltebb technikájával készített a vizsgázó;
4. egy olyan munkát, amely egy tárgy tervezését dokumentálja (több rajz is lehet egy lapon);
5. egy olyan munkát, amely látvány alapján készült tanulmányrajz, festmény vagy plasztika
(fotója);
6. egy olyan munkát, amely képet és szöveget együttesen alkalmazó kompozíció;
7. egy olyan munkát, amely a vizsgázó által szabadon választott téma tetszőleges feldolgozása.
A vizsgára kiválogatott munkákat a hitelesség érdekében a megfelelő jelölésekkel és a szaktanár
aláírásával kell ellátni.
A munkák hátoldalán szerepeljen a vizsgázó neve és a készítés dátuma, valamint a fenti listának
megfelelő azonosító szám! (Pl. a 3. sorszámmal ellátott munkáról a vizsgáztatók tudni fogják, hogy
a vizsgázó legkedveltebb technikájával készült munkájáról van szó.)
Vizsga előtt a saját szaktanár aláírásával hitelesíti a kiválogatott anyagot, igazolva, hogy valóban
az iskolában, az adott vizsgázó által készült munkák alkotják a portfólió anyagát.
A portfolió bemutatása
A kiválogatott anyaghoz kapcsolódva a vizsgázó szóban önállóan bemutatja, értékeli, értelmezi
munkáját és indokolja a válogatását, ismerteti a munkáját irányító főbb gondolatokat. A bemutatást
a vizsgacsoport szóbeli vizsgáinak keretében kell megtartani.
A projektmunka elkészítése
A munka szabadon választott eszközökkel történik, melyekről a vizsgázó önmaga gondoskodik. A
munka mérete nem meghatározott.
Az elkészült projektmunkát és a munkanaplót legkésőbb a vizsgaidőszak megkezdéséig le kell
adni a vizsgabizottságot működtető intézménybe a készítő nevének és a választott témának a
feltüntetésével. A vizsgaanyag kezelése az írásbeli feladatsorra vonatkozó előírások szerint történik.

4

Érvényes: 2017. május-júniusi vizsgaidőszaktól

A gyakorlati vizsga értékelése
A gyakorlati vizsgarészben a portfolió esetében szerezhetŊ 75 pontból 60 pont a gyakorlati
vizsgaanyagra, 15 pont pedig annak szóbeli bemutatására adható.
A portfolió értékelése csak abban az esetben lehetséges, ha megfelel a kiírásban szereplő formai
követelményeknek, azaz:
- megfelelő számú munkát tartalmaz,
- a munkák a kiírásnak (a listának) megfelelően kerültek kiválogatásra,
- a munkák hitelesítése megtörtént,
- a munkák számokkal történő azonosítása szintén megtörtént.
A projektmunka esetében szerezhetŊ 75 pontot teljes egészében a gyakorlati vizsgaanyagra
kell megítélni.
A portfolió értékelése
A portfolió esetében a rajzi, illetve gyakorlati jellegű munkák értékelését a központi értékelési
útmutatóban meghatározott, értékelési kritériumokra bontott szempontsor alapján végzi az értékelő.
Öt (négy plusz egy) különböző szempont alapján kell megvizsgálni a vizsgamunkákat, azaz
kizárólag a gyakorlati teljesítményt.
Szempontok:
I. Problémamegoldó képesség
II. Vizuális kommunikációs képesség
III. Kreativitás, tartalmi komplexitás (az alkotás tartalmi árnyaltsága)
IV. Közlés, kifejezés, alkotás technikája
V. Összkép
A fenti szempontokhoz tartozó kritériumrendszer világosan értelmezhető jellemzőkkel írja le az
adott szempont szerint teljesülő minőséget, melyekhez pontskála tartozik.
A vizsgázó által az alábbi pontskála alapján elért összpontszámot 2-vel megszorozva megkapjuk a
vizsgarész pontszámát. Ha például a vizsgázó 22 pontot ér el a vizsgaanyaga alapján, akkor 22 x 2 =
44 pont a vizsgarész pontszáma.
Értékelési útmutató
összesen: 6 pont
I. Problémamegoldó képesség
1.
- A saját élmények, tapasztalatok hasznosítása egyértelmű a munkáiban, és ezeket az élményeket
nagyon jól, szuggesztíven beépíti az alkotómunkájába.
- Megállapítható saját élmények, tapasztalatok hasznosítása, de ezek érvényesítése nem meghatározó
és meggyőző az alkotó munka beépítésébe.
- Előfordul saját élmények, tapasztalatok hasznosítása, azonban nem adekvát azok beépülése az
alkotó munkába.
- Nyilvánvalóan nem támaszkodott saját élményeire, tapasztalataira.
2.
- A feladat megoldásához érzékelhetően tanulmányozta mások hasonló problémákra adott
megoldásait, és ezeket a tapasztalatokat nagyon jól használta fel saját munkáiban.
- A feladat megoldásához érzékelhetően tanulmányozta mások hasonló problémákra adott
megoldásait, de ezeket a tapasztalatokat nem megfelelően adaptálja saját munkája során.
- A munkájában alig kimutatható az érdeklődés mások megoldásai iránt, illetve azokat rosszul
adaptálja saját munkája során.
- Semmilyen érdeklődést nem mutatott mások megoldásai iránt.
összesen: 9 pont
II. Vizuális kommunikációs képesség
1.
- Vizuális közléseit pontosan, érthetően, nagyon világosan képes dokumentálni.
- Vizuális közlései alapvetően világosak, de helyenként nehezen értelmezhetők vagy félreérthetők.
- Vizuális közlései alapvetően nehezen értelmezhetők vagy félreérthetők.
- A dokumentáció vizuális közlése teljesen zavaros vagy szegényes.
2.
- A vizuális kifejezés eszközeit (vonal, szín, forma, kompozíció stb.) a célnak megfelelően, kitűnően
alkalmazza.
- A vizuális kifejezés eszközeit alapvetően megfelelően alkalmazza.
- A vizuális kifejezés eszközeit többször pontatlanul, nem a kifejezés céljának megfelelően
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alkalmazza.
- A vizuális kifejezés eszközeit esetlegesen vagy helytelenül alkalmazza.
3.
- A rajzi kifejezése igen árnyalt, érdekes, esetleg egyéni elemeket is tartalmaz.
- A rajzi kifejezés árnyalt, illetve a célnak megfelelő, de szokványos.
- A rajzi kifejezés nem elég árnyalt, illetve gyakran a célnak nem megfelelő.
- A rajzi kifejezése igen kezdetleges, illetve a célnak nem megfelelő.

0 pont
3 pont
2 pont
1 pont
0 pont

összesen: 6 pont
III. Kreativitás, tartalmi komplexitás (az alkotás tartalmi árnyaltsága)
1.
- Tervei, elképzelései vagy előadásmódja igen érdekes, kreatív, innovatív.
3 pont
- Munkáinak vannak érdekes, egyéni vonásai.
2 pont
- Munkái alapvetően szokványosak, de néhol új ötletek nyomai észlelhetők.
1 pont
- Munkái teljesen szokványosak, semmi egyéni vonás nem észlelhető rajtuk.
0 pont
2.
- Munkái tartalmilag komplexek, érzékelhetően igen elmélyültek.
3 pont
- Munkájában vannak értékes, egyéni tartalmi momentumok, de helyenként egysíkú.
2 pont
- Munkáira nem jellemző a tartalmi komplexitás, elmélyülés.
1 pont
- Közhelyszerű, érdektelen munkák.
0 pont
összesen: 6 pont
IV. Közlés, kifejezés, alkotás technikai színvonala
1.
- Munkáit a célnak, szándékának megfelelő magas szintű előadásmód jellemzi.
3 pont
- Munkáit alapvetően a célnak, szándékának megfelelő előadásmód jellemzi, de helyenként
2 pont
bizonytalan.
- Előadásmódját gyakran jellemzi bizonytalanság.
1 pont
- Ügyetlen, érzéketlen, kezdetleges előadásmód jellemzi.
0 pont
2.
- A bemutatott technikák mindegyikét kiválóan műveli.
3 pont
- A bemutatott technikákat kisebb hibákkal, a célnak megfelelően műveli.
2 pont
- A bemutatott technikák jelentősebb részében nem rendelkezik kellő jártassággal vagy nem mutat
1 pont
érdeklődést a különböző technikák iránt.
- A bemutatott technikákban nem rendelkezik kellő jártassággal.
0 pont
összesen: 3 pont
V. Összkép
- A mappa koherens, igen színvonalas munkákat tartalmaz.
3 pont
- A mappa alapvetően jó munkákat tartalmaz.
2 pont
- A munkák között van néhány jó.
1 pont
- A munkák többsége felkészületlenségről tanúskodik.
0 pont
Összesen: 30 pont
Maximális pontszám: 30 pont x 2=60
pont

A portfolió szóbeli bemutatásának értékelése
A portfolió szóbeli bemutatásának értékelése az alábbi értékelési útmutató segítségével történik.
Az értékelési útmutató tartalmazza a megítélés alapját képező szempontsort. Minden egyes
értékelési szempont további kritériumokra bomlik. A kritériumok a szóbeli feleletet jellemzik az
adott értékelési szempont tekintetében, a megítélhető pontszámokkal együtt.
A szóbeli bemutatást az alábbi szempontok szerint kell értékelni:
I. Önismeret (személyes relevancia, önértékelés)
II. Érvelés
III. Szaknyelv használata
IV. Téma felismerhetősége
V. Nyelvhelyesség
Értékelési útmutató
összesen: 3 pont
I. Önismeret (személyes relevancia, önértékelés)
- A vizsgázó önállóan képes saját munkáját kritikailag szemlélni, értékelése helytálló és érthető.
- A vizsgázó kis rávezetéssel képes helytálló, érthető kritikai észrevételeket tenni munkájára
vonatkozólag.
- Csak részben vagy zavaros formában képes kritika megfogalmazására saját munkáit illetően, ami
vagy gyenge önismeretről tanúskodik vagy nem képes annak pontos megfogalmazására.
- Nem képes saját munkáját kritikailag szemlélni (pl. a sikeresebb és kevésbé sikeres munkákat
megkülönböztetni), illetve teljesen téves önképet mutat.
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összesen: 3 pont
II. Érvelés
- A vizsgázó pontosan és önállóan képes álláspontját megfogalmazni, ezt világosan érthetővé teszi
3 pont
mások számára is.
- A vizsgázó alapvetően (kis segítséggel) képes képviselni egy álláspontot, és azt hozzávetőleges
2 pont
pontossággal mások számára is érthetővé tudja tenni.
- Nincs határozott álláspontja, érvelése többnyire pontatlan, illetve zavaros.
1 pont
- Nem képes saját gondolatainak, érveinek megfogalmazására.
0 pont
összesen: 3 pont
III. Szaknyelv használata
- A vizsgázó pontos, megfelelő jelentéssel, megfelelő mértékben és megközelítésből használja a
3 pont
szakmai-tudományos kifejezéseket.
- A vizsgázó többnyire pontosan, megfelelő mértékben használja a szakmai-tudományos
2 pont
kifejezéseket, de nem mindig megfelelő szövegkörnyezetben.
- A vizsgázó törekszik a szakmai-tudományos kifejezések használatára, de gyakran hibásan, illetve
1 pont
nem a megfelelő szövegkörnyezetben használja.
- A vizsgázó egyáltalán nem használja vagy teljesen pontatlanul, rosszul használja a szakmai0 pont
tudományos kifejezéseket.
összesen: 3 pont
IV. Téma felismerhetŊsége
- A vizsgázó minden részletében az adott témáról beszél, és ez könnyen, világosan felismerhető.
3 pont
- A vizsgázó alapvetően az adott témáról beszél, de bizonyos résztémáknál megkerüli a konkrét
2 pont
választ vagy lényegtelen, illetve nem oda illő részleteket érint.
- A vizsgázó csak érinti az adott témát, gyakran megkerüli a konkrét választ vagy lényegtelen, illetve
1 pont
oda nem illő részletekről beszél.
- A vizsgázó nem az adott témáról beszél, illetve megkerüli a konkrét választ, csak lényegtelen,
0 pont
illetve nem oda illő részletekről beszél.
összesen: 3 pont
V. Nyelvhelyesség
- A vizsgázó felelete koherens, jól felépített, nyelvtanilag helyes és érthető, felelete minden
3 pont
részletében szabatos, lényegre törő és hatásos.
- A vizsgázó felelete alapvetően jól felépített, de bizonyos esetekben nem teljesen érthető, logikailag
2 pont
nem pontosan kapcsolódó gondolatmenetet fejt ki, esetleg nyelvtanilag helytelen mondatokat használ,
alapvetően lényegre törő, de nem biztos, hogy kellő hatást ér el.
- A vizsgázó felelete nem jól felépített, gyakran érthetetlen vagy nyelvtanilag helytelen, nem eléggé
1 pont
lényegre törő és nem éri el vele a kellő hatást.
- A vizsgázó felelete rosszul felépített, logikai összefüggések nem vagy csak elvétve lelhetők fel,
0 pont
számtalan érthetetlen vagy nyelvtanilag helytelen mondatot használ.
Maximális pontszám: 15 pont

A vizsgán az eredmények rögzítésére egyéni értékelőlap készítését javasoljuk.
A projektmunka értékelése
A projektmunkára összesen 75 pont adható.
A projektmunka esetében az értékelést központilag kidolgozott javítási-értékelési útmutató alapján
kell végezni az alábbi szempontok szerint.
I. Problémamegoldó képesség
II. Vizuális kommunikációs képesség
III. Kreativitás, tartalmi komplexitás (az alkotás tartalmi árnyaltsága)
IV. Közlés, kifejezés, alkotás technikája
V. Összkép
A fenti szempontokhoz tartozó kritériumrendszer világosan értelmezhető jellemzőkkel írja le az
adott szempont szerint teljesülő minőséget, melyekhez pontskála tartozik.

EMELT SZINTŰ VIZSGA
Szóbeli vizsga
20 perc
Két feladat kifejtése
30 pont

Gyakorlati vizsga
240 perc
Művészettörténet-műelemző és rajzi feladatsor
120 pont
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Gyakorlati vizsga
Általános szabályok
A gyakorlati vizsgarészben a vizsgázóknak egy központi feladatsort kell megoldaniuk. A vizsgázó
a rendelkezésére álló időt tetszése szerint oszthatja meg az egyes feladatok között és megoldásuk
sorrendjét is meghatározhatja.
A gyakorlati vizsga során az alapvető anyagokról és eszközökről a vizsgázó gondoskodik. A
vizsgaközpont az adott évben szükséges anyagok és eszközök listáját nyilvánosságra hozza.
A gyakorlati feladatsor jellemzŊi
A gyakorlati feladatsort összesen 6 összetett, több részfeladatból álló feladat alkotja. Ebből 3
feladat gyakorlati jellegű, az alkotói, míg további 3 feladat a befogadói ismeretek, készségek és
képességek mérését szolgálja. Az összesen 6 feladatból 4 feladatot kell a vizsgázónak kiválasztania
és megoldania. Így az egyéni választástól függően jön létre a különböző készségeket, képességeket
mérő gyakorlati feladatsor. A vizsgázónak a választását a feladatlapon meghatározott módon
jelölnie kell.
Művészettörténet-műelemző feladatok
A befogadói típusú művészettörténet-műelemző feladatok összetett, gyakran képmelléklettel
illusztrált részfeladatok összessége. Az emelt szintű feladatsorban - a középszinthez képest - csak a
feladatok kisebb részénél szerepelnek a megoldást segítő képek, reprodukciók, így fontosabb
szerepet kap az elsajátított ismeretek pontos felidézése és a vizuális emlékezet, továbbá a képzelet és
az ítéletalkotás. Az emelt szintű írásbeli feladatok mindegyike tartalmaz elemző vagy összehasonlító
jellegű esszé feladatrészt.
A három művészettörténet-műelemző feladat a követelményekben adott különböző témákat fed le
(pl. különböző művészettörténeti korokat reprezentál).
Az emelt szintű befogadói ismereteket, készségeket és képességeket mérő feladattípusok
megegyeznek a középszinten felsorolt feladattípusokkal, az emelt szinten azonban többségében
feleletalkotó feladatok szerepelnek.
Az esszé-feladat megoldásánál alapvető követelmény a szakszókészlet pontos, adekvát,
választékos használata. Az elemzések gyakran nem csak kronologikus szempontból történő leíró
jellegű megközelítést igényelnek (pl. Röviden mutassa be, jellemezze a reneszánsz festészetet!),
hanem az elsajátított ismeretek összetett alkalmazását is (pl. Hasonlítsa össze a reneszánsz és a XX.
század festészetében a térszemlélet legdominánsabb elemeit!).
Rajzi feladatok
Az emelt szintű alkotói ismereteket, készségeket és képességeket mérő rajzi feladatok szintén több
részből álló, összetett feladatok, melyek egy-egy téma köré csoportosulnak. Egy-egy feladatban
minden esetben különböző jellegű rajzi tevékenységek (pl. szabadkézi rajz látvány után, tervezés,
színvázlatkészítés) is előfordulnak.
A gyakorlati jellegű rajzi feladatok közül legalább egy feladat a tárgy- és környezetkultúrához
vagy a vizuális kommunikációhoz kapcsolódó tervezés.
A rajzi feladatok típusai például:
- látvány megfigyelése alapján vázlat vagy szabadkézi rajz készítése;
- látvány vagy elképzelés alapján tárgyak testességének, plasztikus formáinak visszaadása;
- anyagi minőségek megjelenítése különböző eszközökkel;
- egyszerű tárgyak szerkezetét, felépítését, működését értelmező szabadkézi rajz készítése;
- tárgyak, organizmusok szerkezetét értelmező szabadkézi rajz elkészítése;
- színkombinációs feladat megoldása;
- adott színek pontos kikeverése;
- színvázlat készítése;
- tónusredukció készítése;
- egyszerű geometrikus testek ábrázolása különböző ábrázolási rendszerekben;
- térrekonstrukciós feladat megoldása vetületi rajz alapján;
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- geometrikus test kiterítése síkba;
- téri helyzetek megjelenítése csak vonallal;
- téri helyzetek megjelenítése az adott célnak legmegfelelőbb formában;
- mozgást, folyamatot bemutató szabadkézi rajz készítése;
- történet illusztratív megjelenítése vizuális eszközökkel;
- érzelmek, lelkiállapotok megjelenítése vizuális eszközökkel;
- nem vizuális jellegű információk képi megjelenítése, képi jellé alakítása;
- adott felület díszítésének megtervezése;
- adott látványelemekből díszítés tervezése;
- tárgytervezés, tervvázlat készítése;
- egyszerű csomagolásterv készítése;
- tárgy átalakítása adott cél érdekében;
- kép és szöveg együttes használata adott cél érdekében;
- felirat készítése adott feladat betöltésére.
A gyakorlati feladatsor értékelése
Az értékelés részletes központi javítási-értékelési útmutató alapján történik.
Az emelt szintű gyakorlati vizsgarészben összesen 120 pontot lehet elérni. Minden feladat
maximálisan 30 pontot ér.
A vizsgázónak a kiválasztott feladatokat megfelelő módon jelölnie kell, csak a négy megjelölt
feladat értékelhető. A nem jelölt, de esetlegesen elkezdett feladatok nem értékelhetők, azok
részmegoldásaival további pontszám nem gyűjthető. A vizsga végén a felügyelőtanárnak
ellenőriznie kell, hogy megtörtént-e a kiválasztott feladatok megjelölése.
Amennyiben ennek ellenére is hiányos a jelölés, illetve nem dönthető el egyértelműen a választás,
hat elkezdett feladat esetében mind az alkotói, mind a befogadói típusú utolsó egy-egy feladat nem
értékelendő; öt elkezdett feladat esetében a harmadik alkotói vagy befogadói típusú feladat
megoldása nem értékelendő.
A művészettörténet-műelemző feladatok értékelése
A művészettörténet-műelemző feladatok javítási-értékelési útmutatója minden egyes feladat
esetében tartalmazza a helyesnek tekinthető választ és a hozzájuk tartozó pontértékeket. Azoknál a
feladatoknál, ahol nem egyértelmű a válasz, az útmutató ismerteti az elfogadható lehetőségeket,
tartalmi elemeket (kulcsfogalmakat) és azok pontozási eljárását. A pontozási eljárás alapelve, hogy a
jó válasz és válaszelem meghatározott pontot érdemel, azonban rossz, vagy hiányos válasz esetén
pontlevonás nem lehetséges.
Rajzi feladatok értékelése
A rajzi, illetve gyakorlati jellegű feladatok esetében az értékelés szintén központi javításiértékelési útmutató segítségével történik. Minden egyes rajzi feladathoz adott értékelési
szempontsor tartozik. A szempontok további értékelési kritériumokra bomlanak. A kritériumok a
munka minőségét írják körül, jellemzik az adott értékelési szempont szerint a megítélhető
pontszámokkal együtt.
Szóbeli vizsga
Általános szabályok
Az emelt szintű szóbeli vizsga központi tételsor alapján zajlik. A tételek különböző témakörökre
épülnek.
A tételt a vizsgázónak önállóan kell kifejtenie. Közbekérdezni csak akkor lehet, ha teljesen
helytelen úton indult el, vagy nyilvánvaló, hogy elakadt. (Ez esetben segítő kérdést lehet feltenni,
amennyiben az még a felelési időbe belefér.)
A tétel kifejtéséhez szükséges mellékleteket, színes reprodukciókat a tétel tartalmazza, vagy a
vizsgázó megfelelő formában megkapja.
A szóbeli vizsgarész témaköreit a szabályzatnak megfelelő módon és időpontban nyilvánosságra
kell hozni.
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A szóbeli tételsor jellemzŊi
A tételsor legalább 15, különböző témakör alapján készült tételt tartalmaz. A témakörök, így a
tételsor lefedi a követelményekben megfogalmazott témákat.
Minden tétel két feladatból áll. Az első feladat két alfeladatot tartalmaz, amelyek közül a vizsgázó
választhat, és csak a választott alfeladatot kell kidolgoznia és bemutatnia. Az egyik alfeladat minden
esetben leíró jellegű (pl. bizonyos stílusirányzat bemutatása), míg a másik mindig műelemzés (pl.
összehasonlító műelemzés).
A második feladat minden esetben egy adott alkotótechnika leíró jellegű bemutatása.
A szóbeli vizsgarész értékelése
A szóbeli vizsga értékelése központi értékelési útmutató segítségével történik. Az emelt szintű
szóbeli vizsgarészben 30 pont szerezhető. Az értékelési útmutató tartalmazza a megítélés alapját
képező szempontsort. Minden egyes értékelési szempont további kritériumokra bomlik. A
kritériumok a szóbeli feleletet jellemzik az adott értékelési szempont tekintetében, a megítélhető
pontszámokkal együtt.
A szóbeli feleletet az alábbi szempontok szerint kell értékelni:
I. Elvárható tartalmi elemek (az adott téma szerint részletezve lásd az értékelési útmutatóban)
II. Téma (tartalom) felismerhetősége
III. Szaknyelv használata
IV. Nyelvhelyesség
V. Nyelvi kifejezésmód
VI. Beszédhelyzetnek megfelelő kommunikáció
Értékelési pontskála
összesen: 15 pont
I. Elvárható tartalmi elemek
Minden tétel esetében az értékelési útmutatóban konkrét tartalmi elemek (kulcskifejezések)
szerepelnek mindkét feladatra vonatkozóan.
- ...
... pont
- ...
... pont
- ...
... pont
összesen: 3 pont
II. Téma (tartalom) felismerhetŊsége
- A vizsgázó minden részletében az adott témáról beszél, és ez könnyen, világosan felismerhető.
3 pont
- A vizsgázó alapvetően az adott témáról beszél, de bizonyos résztémáknál megkerüli a konkrét
2 pont
választ, vagy lényegtelen, illetve nem oda illő részleteket érint.
- A vizsgázó csak érinti az adott témát, gyakran megkerüli a konkrét választ, többnyire
1 pont
lényegtelen, illetve oda nem illő részletekről beszél.
- A vizsgázó nem az adott témáról beszél, illetve megkerüli a konkrét választ, csak lényegtelen,
0 pont
illetve nem oda illő részletekről beszél.
összesen: 3 pont
III. Szaknyelv használata
- A vizsgázó pontos, megfelelő jelentéssel, megfelelő mértékben és helyes szövegkörnyezetben
3 pont
használja a szakmai-tudományos kifejezéseket.
- A vizsgázó többnyire pontosan, megfelelő mértékben, de nem mindig megfelelő
2 pont
szövegkörnyezetben használja a szakmai-tudományos kifejezéseket.
- A vizsgázó törekszik a szakmai-tudományos kifejezések használatára, de gyakran hibásan,
1 pont
illetve nem a megfelelő szövegkörnyezetben használja.
- A vizsgázó egyáltalán nem vagy teljesen pontatlanul használja a szakmai-tudományos
0 pont
kifejezéseket.
összesen: 3 pont
IV. Nyelvhelyesség
- A vizsgázó nyelvtanilag helyes és érthető mondatokban fejezi ki önmagát.
3 pont
- A vizsgázó felelete bizonyos esetekben nem teljesen érthető, mert nyelvtanilag helytelen,
2 pont
érthetetlen mondatokat használ.
- A vizsgázó felelete gyakran érthetetlen vagy félreérthető, mert nyelvtanilag helytelen
1 pont
mondatokat használ.
- A vizsgázó felelete teljesen érthetetlen vagy félreérthető, mert nyelvtanilag helytelen
0 pont
mondatokat használ.
összesen: 3 pont
V. Nyelvi kifejezésmód
- A vizsgázó felelete koherens, logikailag jól felépített, felelete minden részletében lényegre törő
3 pont
és hatásos.
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- A vizsgázó felelete alapvetően jól felépített, de bizonyos esetekben logikailag nem kapcsolódó
2 pont
gondolatmenetet fejt ki, többnyire lényegre törő, de nem biztos, hogy kellő hatást ér el.
- A vizsgázó felelete nem jól felépített, logikailag nem kapcsolódó gondolatmenetekre alapszik,
1 pont
nem eléggé lényegre törő, és nem éri el vele a kellő hatást.
- A vizsgázó felelete teljesen rosszul felépített, a logikai összefüggések nem, vagy csak elvétve
0 pont
lelhetők fel.
összesen: 3 pont
VI. Beszédhelyzetnek megfelelŊ kommunikáció
- A vizsgázó pontosan és önállóan képes mondanivalóját megfogalmazni, ezt világosan érthetővé
3 pont
teszi mások számára is, esetenként bemutatja személyes érintettségét is a témában.
- A vizsgázó kis segítséggel képes megfogalmazni a mondanivalóját, és azt hozzávetőleges
2 pont
pontossággal mások számára is képes érthetővé tenni, személyes érintettséget (véleményt)
azonban nem tud megfogalmazni.
- A vizsgázó kommunikációja többnyire pontatlan, illetve zavaros, mondanivalóját nehezen tudja
1 pont
megfogalmazni, személyes véleménye nincs.
- A vizsgázó nem képes saját gondolatainak, érveinek megfogalmazására.
0 pont
Maximális pontszám: 30 pont
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