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Képző- és iparművészeti ismeretek — középszint

Javítási-értékelési útmutató

Útmutató a vizsgázók teljesítményének értékeléséhez
(az értékelőtanárok 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.

•

A feleletválasztós kérdések esetében csak az egyértelműen jelölt megoldások
fogadhatók el.

•

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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I. Vizsgafeladat
Művészettörténet, rövid választ igénylő és tesztjellegű feladatok

30 pont

1.) Jelölje aláhúzással a következő művészettörténeti korszakok közül azt, amelyik időben a
legkorábbi!
•
•
•
•
•
•

reneszánsz
gótika
barokk
realizmus
klasszicizmus
manierizmus

1 pont
2.) Az alábbi feladatban híres mestereket és műalkotásokat soroltunk fel! Állítsa párba az
alkotókat műveikkel! (Írja a megfelelő címeket az alkotójának neve mellé! Figyelem, két
mesterhez ezúttal nem lehet művet rendelni!)
Tiziano

Urbinói Vénusz

Auguste Rodin

-

Diego Velázquez

Udvarhölgyek (Las Meninas)

Eugéne Delacroix

A szabadság vezeti a népet

Donatello

Dávid

Jan Vermeer van Delft

-

• Udvarhölgyek (Las Meninas)
• Dávid
• A szabadság vezeti a népet
• Urbinói Vénusz
2 pont
Bármelyik két helyes válasz 2 pont.
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3.) Határozza meg, melyik képen látható szecessziós stílusú mű, illetve annak részlete!
(Ügyeljen arra, hogy csak egy alkotást jelölhet meg!)

A)

B)

C)

A szecessziós stílusú műalkotás betűjele: C)
A képek forrásai:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/72/Emesesdreemhungary.JPG
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/5c/Vitrail_Chartres_NotreDame_210209_1.jpg/280px-Vitrail_Chartres_Notre-Dame_210209_1.jpg
https://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1jl:Window_with_flower_motives_from_the_Villa_Alp%C3%A1r.jpg

1 pont

4.) Jelölje meg az alábbi táblázatban, hogy a felsorolt meghatározások közül, melyik köthető
a 19. század művészetéhez! A megfelelő cellába tegyen „X” jelet! (Ügyeljen arra, hogy csak
négy helyre kerülhet „X”!)
felfedezték a fametszet technikáját
ekkor készült a Mona Lisa
ebben az évszázadban bontakozott ki a romantika stíluskorszaka

X

jellemző könyv-típusa a miniatúrákkal díszített kódex
kiemelkedő jelentőségű Edouard Manet: Reggeli a szabadban c. műve

X

ekkor épült a Pollack Mihály által tervezett Magyar Nemzeti Múzeum

X

Gian Lorenzo Bernini vezetésével kiépítették a római Szent Péter bazilika előtti teret
a historizmus kibontakozásának évszázada

X
2 pont
Bármelyik két helyes válasz 2 pont.

2021 írásbeli vizsga

4 / 15

2020. október 26.

Képző- és iparművészeti ismeretek — középszint

Javítási-értékelési útmutató

5.) Nevezze meg, hogy az alább felsorolt híres művészek melyik korstílus képviselői!
Rembrandt Harmenszoon van Rijn / Peter Paul Rubens / Caravaggio
A korszak megnevezése: barokk
1 pont

6.) Az alábbi feladatban ismert építészeti alkotásokat lát. Válaszoljon a táblázatban feltett
kérdésekre!

Mi az az épület neve?
Eiffel- torony
Melyik városban található?
Párizs
Mi az épület funkciója?
Parlament

Melyik városban található?
London
Mi volt az épület eredeti funkciója?
Királyi palota / Királyi vár
Melyik városban található?
Budapest
A képek forrásai:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d2/Eiffelturm.JPG/375px-Eiffelturm.JPG
https://en.wikipedia.org/wiki/Palace_of_Westminster#/media/File:London_Parliament_2007-1.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/14/Buda--Castles01.jpg/1024px-Buda--Castles01.jpg

3 pont
Bármelyik két helyes válasz 1 pont.
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7.) Írja a képek alatti mezőbe a művek, illetve tárgyak megnevezését / funkcióját!

szárnyasoltár vagy
oltárkép

kanópusz-edények vagy
a halott belső szerveit tartó
edények

tarsolylemez

A képek forrásai:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/6a/Altar_of_Veit_Stoss%2C_St._Mary%27s_Church
%2C_Krakow%2C_Poland.jpg/863px_Altar_of_Veit_Stoss%2C_St._Mary%27s_Church%2C_Krakow%2C_Pol
and.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8f/CanopicJarsOfNeskhons-BritishMuseumAugust21-08.jpg/250px-CanopicJarsOfNeskhons-BritishMuseum-August21-08.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/-aibG2q2XhIo/VokEUwwmzjI/AAAAAAAAIcg/JOFq4JDvaIc/s512Ic42/RT_HO_42_1871_3_Nr002.jpg

3 pont
Minden helyes válasz 1 pont.
8.) Az alábbiakban művészeti műfajokat, technikákat soroltunk föl. Írja a definíciók mellé a
megfelelő fogalmat! (Ügyeljen arra, hogy a felsorolt fogalmak közül csak négyet lehet a
leírásokhoz rendelni!)
fametszet / ikon / szarkofág / miniatúra / agora / diadalív / dombormű / fibula
A) szigorú szabályok szerint készített, fára festett vallásos kép
megnevezése az ortodox egyházi művészetben

ikon

B) eredetileg a győztes római hadvezérek vagy a császár tiszteletére
emelt kapu, amelyen keresztül bevonult a városba

diadalív.

C) a szobrászat ezen ágánál a térben kialakított formák az
alapsíkból csak részben emelkednek ki

dombormű

D) kőből, esetleg fából, fémből, kerámiából készített nagyméretű,
díszes koporsó

szarkofág

2 pont
Bármelyik két helyes válasz 1 pont.
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9.) Az alábbi képen látható szobor-pár segítségével sorolja fel az ókori Egyiptom
szobrászatának legalább négy jellemző vonását!

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

a szobrok alapanyaga jellemzően: kő (esetenként agyag vagy fa)
a szobrokat festették
hieroglifák megjelenése a szobrokon vagy domborműveken
frontalitás / egy fő nézetre komponált ábrázolásmód
szimmetria
tömbszerűség
a megjelenített alakok idealizálása
stilizálás
összefogott, zárt felépítés
nyugodt / visszafogott / fegyelmezett ábrázolás
simára csiszolt felületek
egyéb, szakmailag elfogadható válasz

A kép forrása:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/41/%C3%84gyptisches_Museum_Kairo_2016-0329_Rahotep_Nofret_01.jpg/250px-%C3%84gyptisches_Museum_Kairo_2016-03-29_Rahotep_Nofret_01.jpg

2 pont
Bármelyik két helyes válasz 1 pont.
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10.) Nevezze meg az alábbi híres reneszánsz művek készítőit! Válaszait írja be a képek alatti
kipontozott vonalra!

A) (Sandro) Botticelli

B) Raffaello (Santi)

C) Michelangelo (Buonarroti)

A képek forrásai:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0b/Sandro_Botticelli_-_La_nascita_di_Venere__Google_Art_Project_-_edited.jpg/400px-Sandro_Botticelli_-_La_nascita_di_Venere_-_Google_Art_Project__edited.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/The_School_of_Athens#/media/File:%22The_School_of_Athens%22_by_Raffaello
_Sanzio_da_Urbino.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/ac/Creaci%C3%B3n_de_Ad%C3%A1m.jpg/330pxCreaci%C3%B3n_de_Ad%C3%A1m.jpg

3 pont
Minden helyes válasz 1 pont.
11.) A 10.) pontban szereplő reneszánsz képek közül válassza ki és írja a pontozott vonalra
annak a műnek a betűjelét, amelyik bibliai történetet ábrázol!
A bibliai történetet ábrázoló alkotás betűjele: C)
1 pont

12.) Jelölje aláhúzással az alábbi híres művészek közül azt, akinek az alkotásai NEM
sorolhatók az impresszionizmushoz! (Ügyeljen arra, hogy csak egy nevet húzhat alá!)
• Claude Monet
• Edgar Degas
• Jacques-Louis David
• Pierre-Auguste Renoir

1 pont
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13.) Húzza alá a felsoroltak közül azt a négy meghatározást, amely igaz az alábbi képen látható
festményre!

• a klasszicizmus egyik ismert alkotása
• a realizmus stílusáramlatához sorolható festmény
• sokalakos életkép
• uralkodói megrendelésre készített alkotás
• idealizált figurák
• az arcok mimikájának hangsúlyos megjelenítése
• plein air festmény
• sötét-világos ellentét hatásos, drámai alkalmazása
A kép forrása:
https://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1jl:Siralomh%C3%A1z_Munk%C3%A1csy_Mih%C3%A1ly_festm%C3
%A9nye.jpg

2 pont
Bármelyik két helyes válasz 1 pont.
14.) Írja a kipontozott vonalra az alább felsorolt híres alkotások festőjének nevét!
• Sziklás Madonna
• Hölgy hermelinnel
• Szent Anna harmadmagával
A festő neve: Leonardo (da Vinci)
1 pont
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15.) Válassza ki és írja a kipontozott vonalra azt a fogalmat, amelyiknek a leírását olvashatja
az alábbiakban!
granuláció • rekeszzománc • domborítás • rézkarc •
enkausztika • vésés • gouache • gravírozás
A(z) domborítás, német eredetű szóval: trébelés, amelynek alkalmazása során a fémlemezt
hideg úton, kalapálással formálják és a plasztikus díszítést a belső oldal felől alakítják ki.
1 pont

16.) Az alábbi képeken látható részleteken azonos korstílusban készített épületek láthatók. Írja
a pontozott vonalra a művészettörténeti stíluskorszak elnevezését!

romanika / román kor
A képek forrásai:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fc/Nef_de_la_basilique_de_V%C3%A9zelay_%C3%A
0_14h27_le_23_juin_1976.jpg/220pxNef_de_la_basilique_de_V%C3%A9zelay_%C3%A0_14h27_le_23_juin_1976.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9b/118_Autun_Cath%C3%A9drale_SaintLazare_Le_tympan_%28d%C3%A9tail%29.jpg/300px-118_Autun_Cath%C3%A9drale_SaintLazare_Le_tympan_%28d%C3%A9tail%29.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/12/Maria_Laach_02.jpg/220px-Maria_Laach_02.jpg

1 pont
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17.) Válassza ki azt az alkotást, amelyre valamennyi alább felsorolt jellemző igaz!
A válaszadáshoz karikázza be a kiválasztott épület betűjelét!

•
•
•
•

A)

B)

C)

D)

profán célú épület
barokk stílusú
francia épület
nagy park kapcsolódik hozzá

A képek forrásai:
https://hu.wikipedia.org/wiki/Notre-Dame-sz%C3%A9kesegyh%C3%A1z_(P%C3%A1rizs)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Versaillesi_kast%C3%A9ly#/media/F%C3%A1jl:Chateau_Versailles_Galerie_des_Glaces.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/H%C3%B4tel_Tassel#/media/File:Tassel_House_stairway.JPG
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15781169
https://hu.wikipedia.org/wiki/Barokk_%C3%A9p%C3%ADt%C3%A9szet#/media/F%C3%A1jl:Il_Gesu.jpg

1 pont
18.) Az alább felsorolt épületek közül melyeket tervezte Ybl Miklós? Húzza alá a megfelelő
épületek nevét! (Ügyeljen rá, hogy csak két helyes válasz lehetséges.)
•
•
•
•
•
•

Operaház
Pesti Vígadó
Várkert bazár
Iparművészeti Múzeum
Országház
Szépművészeti Múzeum
Minden helyes válasz 1 pont.
2 pont
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II. Vizsgafeladat
II. Rajz- vagy festés feladat

70 pont

A rajz- vagy festés feladat témája: portréábrázolás élő modell után.
A modell természetes testtartással ül, kezeit az ölében tartja, a fejét kissé oldalra fordítja.
A kezek ábrázolása nem része a feladatnak (kompozíciós hibának minősül), de a nyak, a váll
ábrázolása a feladathoz tartozik.
Válasszon ki egy feladatot az alábbi (A - B) lehetőségek közül, és készítse el az adott rajz- vagy
festéstechnikával!
A) Készítsen monokróm, teljes tónusos portré rajzot 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
fejmozdulatot, 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

- 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 mozdulat 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 portré formában 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.
Nem adható pont, ha a vizsgázó tévesen értelmezte a feladatot és pl. teljes ülő alakot
jelenített meg.)
12-0 pont
2. A fej és a test tömege, az arc belső arányai
- 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 vagy az arc túl kicsi
a test arányaihoz viszonyítva, ha a ruha nem követi a testformáit.)
- Az arc részei, fő formái a valóságnak megfelelően jelennek meg a rajzon. (Maximum 6 pont:
az arcrészek arányai, térbeli ábrázolása a valóságnak, megfelelőek. 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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12-0 pont

3. Az emberi test megjelenítése

- 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 jellemző fejtartását jól érzékelhetően ábrázolja. 2-2 pontot le kell vonni,
ha a rajz valamely részében a rövidülések vagy a testformák torzítottan jelentkeznek.)
12-0 pont
4. A fény-árnyék viszonyok és tónusképzés
- 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. Nem adható pont erre a követelményre, ha
a rajz teljes egészében tónusok nélküli, vonalas ábrázolás marad.)
- 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.)
12-0 pont
5. Lényegkiemelés és karakter
- 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. 2-2 pontot le kell vonni, ha az egyes vonások,
karakterjegyek nem- vagy rosszul tükrözik vissza a modell egyedi jellegzetességeit.)
10-0 pont
6. Rajzeszközök használata, a rajz összképe
- Nem adható pont a 6. szempont alapján, ha a vizsgázó elmulasztotta a rajzlapján feltüntetni
a választott feladat betűjelét vagy az A) jel feltüntetése ellenére színes eszközt használt.
- A vizsgázó a kiválasztott eszközt megfelelően használta. (Maximum 4 pont: a rajzeszközben
rejlő vonal és tónusképző lehetőségeket kihasználta: a vonalak és tónusok gazdag, változatos
képet mutatnak. Nem adható pont, ha a vizsgázó nem az előírt rajzeszközök valamelyikével
dolgozott. 1-3 pontot le kell vonni, ha a rajzeszköz használata kezdetleges, a rajzi
előadásmód nem kellően kimunkált.)
- A ceruza- vagy rajzszén vagy pittkréta rajzon a vonalak és tónusok tisztán kezeltek,
tónusgazdag megoldás született. (Maximum 3 pont: a rajzeszköz használata megfelel a
klasszikus tanulmányrajzi követelményeknek. Nem adható pont, ha a vizsgázó nem az előírt
rajzeszközök valamelyikével dolgozott vagy pl. kétszínű pittkrétát használt.)
- A tónusos rajz tudatos felépítésű, befejezett. (Maximum 3 pont: a rajz a tónusos portré
tanulmány 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)

Javítási-értékelési útmutató

Készítsen portré tanulmányt 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

- 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 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 portré-formában 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.)
12-0 pont
2. A fej tömege és az arc belső arányai
- 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 arc arányai 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.)
12-0 pont
3. A fej, váll és a modell öltözékének megjelenítése
- Az ábrázolt fej, az alak és a mozdulat, valamint az általa viselt öltözék pontos, de összefogott
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 feje, válla, a modell által viselt öltözék a térbeli helyzetüknek megfelelően,
arányosan megjelenítettek. (Maximum 6 pont: a portré ábrázolása a fej, váll, karok
elhelyezkedését, tartását és térbeli helyzetét jól érzékelhetően, pontosan jeleníti meg. 2-2
pontot le kell vonni, ha a színes képen a rövidülések vagy a testformák torzítottan
jelentkeznek.)
12-0 pont
4. Lényegkiemelés és karakter
- 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. (Maximum
6 pont: a képeken a figura személyes külső jegyeit, 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.)
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12-0 pont

5. A kép dinamikája, és képi ereje

- 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 festmény
valamely részlete zavaróan kidolgozatlan maradt, vagy kifejezésmódja az egyes részleteket
tekintve különböző szintű megoldásokat mutat.
- A kép megragadja a néző figyelmét és megidézi 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.)
10-0 pont
6. Festői technikák és festői eszköztár
- Nem adható pont a 6. szempont alapján, ha a vizsgázó elmulasztotta a rajzlapján feltüntetni
a választott feladat betűjelét vagy a B) jel feltüntetése ellenére a kép nem színes eszközzel
készült.
- A vizsgázó a festéket vagy a színes pasztellkrétát az anyagnak és a technika karakterének
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; 4-4 pontot le
kell vonni, ha a képeken a festői technikákban rejlő lehetőségek nem jelennek meg:
kifestőkönyv jellegű direkt színhasználat vagy elkoszolódott színek jellemzők.)
Összesen:
70-0 pont
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