
OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEK 

RAJZ-ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 

6 ÉVFOLYAMOS KÉPZÉS ESETÉN 

 

7. ÉVFOLYAM 

ÍRÁSBELI: Művészettörténet, műelemző jellegű, szakkifejezések definícióját is tartalmazó 

legalább 6 feladatból álló feladatsor megoldása a barokk, a klasszicizmus, a romantika, a magyar 

történelmi festészet, az impresszionizmus, posztimpresszionizmus korszakok jellegzetes, órai 

feladatokat szemléltető alkotásokhoz kapcsolódva. / 45 perc / 

ALKOTÓ FELADAT 

1. MŰVÉSZETTÖRTÉNETI SZÓFELHŐ / 45 perc / 

Szófelhő rajzolása / színes ceruza, filctoll, A/4-es rajzlap / választott fent felsorolt 

művészeti műfajt jellemző kifejezéseinek felhasználásával azt  a művészeti korszakot 

szimbolizáló formában, a témához kapcsolódó háttérrel. 

 

2. AZ ELKÉSZÜLT ALKOTÁS SZÓBELI BEMUTATÁSA, ÖNÉRTÉKELÉSE 

MEGADOTT SZEMPONTOK SZERINT, a feladathoz kapcsolódó szakkifejezések 

használatával. / 10 perc / 

Forma, Felismerhetőség, Háttér, Technikai megoldás, Egyéni ötlet. 

 

8. ÉVFOLYAM 

ÍRÁSBELI: Művészettörténet, műelemző jellegű, szakkifejezések definícióját is tartalmazó 

legalább 6 feladatból álló feladatsor megoldása posztimpresszionizmus, az avantgarde korszakok / 

kubizmus, szürrealizmus, futurizmus, expresszionizmus korszakok jellegzetes, órai feladatokat 

szemléltető alkotásokhoz kapcsolódva. / 45 perc / 

ALKOTÓ FELADAT 

1. ÖLTÖZÉK KIEGÉSZÍTŐ TERVEZÉSE MEGFIGYELT TERMÉSZETI FORMÁKBÓL 

KIINDULVA / 60 perc / 

Adott természeti forma látvány utáni grafikus tanulmányrajza ön-és vetett árnyék 

megjelenítésével. A forma redukálása, transzformálása a természeti forma jellegzetes 

jegyeiből kiinduló választott évszakhoz kapcsolódó öltözék kiegészítő tervezésével 

célközönség számára. /A/3-as rajzlap, grafit –és színes ceruzák, filctoll /  

 

2. AZ ELKÉSZÜLT ALKOTÁS SZÓBELI BEMUTATÁSA, ÖNÉRTÉKELÉSE 

MEGADOTT SZEMPONTOK SZERINT, a feladathoz kapcsolódó szakkifejezések 

használatával. / 10 perc /  

Felismerhetőség / természeti forma, tervezett tárgy / Formai kapcsolat / természeti forma, 

tervezett tárgy / Plasztikusság / ön-és vetett árnyék megjelenítése  , Technikai megoldás, 

Egyéni ötlet 



 

 

 

9. ÉVFOLYAM 

ÍRÁSBELI: Művészettörténet, műelemző jellegű, szakkifejezések definícióját is tartalmazó 

legalább 6 feladatból álló feladatsor megoldása a kortárs művészet / public art, street art 

ábrázolási rendszerek jellegzetes, órai feladatokat szemléltető alkotásokhoz kapcsolódva.. / 45 perc / 

ALKOTÓ FELADAT 

1. CSENDÉLET-TÁJKÉP / 60 perc / 

Természeti és mesterséges formákból álló beállítás forma- és anyagérzékeltető felvázolása, majd 

kifejező tájképpé alakítása kiegészítésekkel, formakapcsolatok és térkapcsolatok létrehozásával festői 

technikával. / A/3-as rajzlap, grafitceruza, vízfesték / 

A tájképnek  egyedi cím adása. 

 

2. AZ ELKÉSZÜLT ALKOTÁS SZÓBELI BEMUTATÁSA, ÖNÉRTÉKELÉSE 

MEGADOTT SZEMPONTOK SZERINT, a feladathoz kapcsolódó szakkifejezések 

használatával. / 10 perc / 

Forma /felismerhetőség, transzformálás / Felismerhetőség / tájkép és cím kapcsolata, 

kiinduló csendélet és annak tájképi továbbgondolásának kapcsolata / Technikai megoldás 

/ festői megoldások, színek, árnyalatok / Térbeliség / komponálás, árnyalatok /Egyéni 

ötlet 

 

10. ÉVFOLYAM 

ÍRÁSBELI: Művészettörténet, műelemző jellegű, szakkifejezések definícióját is tartalmazó 

legalább 6 feladatból álló feladatsor megoldása a szecesszió, kortárs művészet /correspondence art, 

mail art, stamp art /avanatgarde irányzatok, korszakok jellegzetes, órai feladatokat szemléltető 

alkotásokhoz kapcsolódva.. / 45 perc / 

ALKOTÓ FELADAT 

1. ISKOLÁNK SZECESSZIÓS BÉLYEGE / 45 perc / 

Szecessziós bélyeg / akvarell ceruza, vízfesték, B/5-ös rajzlap / tervezése iskolánknak, a 

szecesszió formajegyeinek felhasználásával, az iskola jellegzetességeihez kapcsolva. 

A bélyeg eladási kampány szlogenjének megfogalmazása, a felírat kalligrafikus 

megjelenítése a terven. 

 

2. AZ ELKÉSZÜLT ALKOTÁS SZÓBELI BEMUTATÁSA, ÖNÉRTÉKELÉSE 

MEGADOTT SZEMPONTOK SZERINT, a feladathoz kapcsolódó szakkifejezések 

használatával. / 10 perc / 

Forma, Felismerhetőség / szecessziós motívumok, Baár Madas / Színek / szecesszió /, 

Reklám szlogen, Felirat, Kompozíció, Technikai megoldás, Egyéni ötlet. 

 



 

11. ÉVFOLYAM 

ÍRÁSBELI: Művészettörténet, műelemző jellegű, szakkifejezések definícióját is tartalmazó 

legalább 6 feladatból álló feladatsor megoldása a mobil szobrászat, kinetikus szobrászat, metafizikus 

festészet, irányzatok,  korszakok jellegzetes, órai feladatokat szemléltető alkotásokhoz kapcsolódva.. / 

45 perc / 

ALKOTÓ FELADAT 

1. REKLÁM-TÁRGY  / 45 perc / 

Adott tárgy / pl. golyóstoll, coca-colás üveg, ásványvizes üveg / formájából kiinduló új 

funkciójú használati tárgy tervezése célközönség számára. 

A tárgy funkciójának, anyagának meghatározása. Reklám szlogen kitalálása. A terv, a 

magyarázó szöveg stílusának és elrendezésének vizuális kapcsolata. 

 / A/4-es rajzlap, színes ceruza, filctoll, grafit ceruza /  

2. AZ ELKÉSZÜLT ALKOTÁS SZÓBELI BEMUTATÁSA, ÖNÉRTÉKELÉSE 

MEGADOTT SZEMPONTOK SZERINT, a feladathoz kapcsolódó szakkifejezések 

használatával. / 10 perc / 

Forma / anyag, funkció /, Felismerhetőség /forma, funkció /, Kompozíció / forma, szöveg, 

Technikai megoldás, Egyéni ötlet. 

 

 


