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Képző- és iparművészeti tanszak 

Vizuális alapismeretek 

Az előképzősök komplex művészeti tárgya 

 Kötelező tárgyak: rajz,- festés,- mintázás 

           műhelyelőkészítő, műhelygyakorlat 

 Kötelező műhelygyakorlat választható tanszakai: 

  Képzőművészet: grafika, festészet, szobrászat. 

  Média: fotó-videó  

Iparművészet: bábkészítő, bőrműves, fatárgy-készítő, fémműves, kerámia,         

                         kézművesség, makett- és papírtárgykészítő, textil, tűzzománc- 

                         készítő.        

Szabadon választható tárgyak: művészettörténet, népművészet A szabad sáv keretében a fenti tárgyak vagy a 
műhelygyakorlatok bármelyike választható 

A képző- és iparművészet tanszak óraterve 

ÉVFOLYAMOK 
   Előképző Alapfok Továbbképző 
Tantárgy   1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Vizuális 
alapismeretek 

2-4 2-4           

Rajz, festés, 
mintázás 

   

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

Műhely előkészítő   2 2         

Műhely gyakorlat      

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

Szab.vál.tant.   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Szabad sáv   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Összesen 2-4 2-4 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 

 



 
 

 

A rajz- festés- mintázás és műhelygyakorlatok óraszáma 1-3 vagy 3-1 arányban átcsoportosítható. Az előképzőt a 
tanulóknak nem kötelező elvégeznie.  

A MŰVÉSZETI ALAP VIZSGA ÉS ZÁRÓVIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI 

1. A művészeti alapvizsgára és záróvizsgára bocsátás feltételei 
Művészeti alapvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási intézmény 

utolsó alapfokú évfolyamát sikeresen elvégezte, és a vizsgára jelentkezett. 
Művészeti záróvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási intézmény 

utolsó továbbképző évfolyamát sikeresen elvégezte, és a vizsgára jelentkezett. 

2. A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményei, feladatai meghatározásának módja 
A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményeit, vizsgafeladatait - valamennyi 

vizsgatantárgy tekintetében - az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja 
figyelembevételével kell meghatározni. 
A művészeti alapvizsga és záróvizsga feladatait a követelmények alapján a vizsgát szervező 
intézmény állítja össze oly módon, hogy azokból mérhető és elbírálható legyen a tanuló 
felkészültsége és tudása. 

Az alapvizsga és záróvizsga feladatait a vizsgabizottság elnöke hagyja jóvá, amennyiben az 
nem, felel meg a követelményeknek, átdolgoztathatja. 

A vizsga tantárgyai: 
- rajz-festés-mintázás 
- műhelygyakorlat 
A fentieken felül szabadon választható vizsgatárgy: 
- művészettörténet, 
- népművészet 
A szabadon választható vizsgatárgyak esetén a művészeti alapvizsga és záróvizsga írásbeli és 

szóbeli vizsgarészekből áll. 
A szabadon választható tantárgyak közül vizsgatantárgynak csak az a tantárgy választható, 

amelyet az intézmény pedagógiai programja szerint biztosít, valamint amely esetében a tanuló a 
tantárgy tanításának utolsó évfolyamán az előírt tantárgyi követelményeknek eleget tett. 

 

3. A művészeti alapvizsga és záróvizsga egyes részei alóli felmentés 
Mentesülhet (részlegesen vagy teljes mértékben) az adott tantárgyból a művészeti alapvizsga, 

illetve záróvizsga letétele alól az a tanuló, aki az országos művészeti tanulmányi versenyen - 
egyéni versenyzőként - a versenyfelhívásban meghatározott helyezést, teljesítményt, szintet 
eléri. 

Ha a tanuló már rendelkezik a képző- és iparművészeti ág valamelyik tanszakán megszerzett 
alapvizsga- vagy záróvizsga-bizonyítvánnyal, akkor felmentés adható rajz-festés-mintázás 
tantárgyból. A műhelygyakorlat vizsgarész alól felmentés nem adható. 

4. A művészeti alapvizsga és záróvizsga minősítése 
A tanuló teljesítményét a művészeti alapvizsgán és a záróvizsgán vizsgatantárgyanként 

külön-külön osztályzattal kell minősíteni. 
A művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga eredményét a vizsgatantárgyakból kapott 

osztályzatok számtani közepe adja. Ha az átlagszámítás eredménye öt tizedre végződik, a 
vizsgatantárgy végső eredmény meghatározásában a műhelygyakorlat tantárgyból kapott 
osztályzat a döntő. 

Eredményes művészeti alapvizsgát, illetve záróvizsgát tett az a tanuló, aki valamennyi előírt 
vizsga-tantárgy vizsgakövetelményeit teljesítette. 
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Sikertelen a művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga, ha a tanuló valamely vizsgarészből, 
illetve vizsgatantárgyból elégtelen érdemjegyet kapott. Sikertelen vizsga esetén a tanulónak 
csak abból a vizsgarészből, illetve vizsgatantárgyból kell javítóvizsgát tennie, amelynek 
vizsgakövetelményét nem teljesítette. 

A RAJZ-FESTÉS-MINTÁZÁS TANTÁRGY VIZSGAKÖVETELMÉNYEI 

A RAJZ-FESTÉS-MINTÁZÁS MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA KÖVETELMÉNYEI 

1. A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 

A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama: 
Rajz-festés-mintázás max. 90 perc 

2. A vizsga tartalma 

A gyakorlati vizsga feladatát az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból mérhető 
legyen a tanuló vizuális gondolkodása, ábrázoló, kifejező készsége, tervező képessége, 
képtárgyalkotó tudása. 

A feladatmegoldás tükrözze a tanuló látványmegfigyelő, értelmező, megjelenítő, elemző, a 
gondolati tartalomnak megfelelő átíró, kifejező, alkotó készségét, a képzőművészeti ágakról - 
grafikáról, festészetről, szobrászatról -, a képzőművészeti ágak műfajairól, a különböző 
műfajok esztétikai törvényszerűségeiről megszerzett ismeretét, a tanuló képzőművészeti 
technikákban való jártasságát, képességét. 

A rajz festés-mintázás gyakorlati vizsga két részből tevődik össze: 
A) Rajzi, tervezési dokumentációval együtt benyújtott alkotás. 
A dokumentáció szemléltesse az intézmény által meghatározott komplex képzőművészeti 

(rajzi, festési, mintázási elemeket magába foglaló) feladat megoldásának fázisait 
(tanulmányrajzok, tervvázlatok, színtervek, anyagkísérletek, faktúratanulmányok...). A tanuló 
által benyújtott alkotás a feladatra adott megoldás vagy megoldások. 

A vizsgamunkát az alapfok utolsó évfolyamának szorgalmi ideje alatt, a második félévben 
kell elkészíteni, és a művészeti alapvizsga napját megelőzően tíz nappal kell a tanulónak 
leadnia a vizsgát szervező intézménynek. 

B) Az alapvizsga helyszínén és ideje alatt önállón készített tanulmány. 
Az intézmény által meghatározott gondolati tartalom kifejezésére alkalmas, szabadon 

választott eszközökkel (grafikai, festészeti vagy plasztikai eljárásokkal) készített tanulmány 
témája lehet: 

- természetes forma, 
- mesterséges forma, 
- forma és mozgás, 
- forma, tér, szerkezet. 

3. A vizsga értékelése 

Rajz-festés-mintázás gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai: 
- megfigyelő, látvány- és karaktermegjelenítő képesség, 
- gondolati tartalomnak, műfaji sajátosságoknak megfelelő átíró, kifejező készség, 
- képzőművészeti technikákban való jártasság, 
- kísérletező készség, 
- tervező, feladatmegoldó készség, 
- kreativitás, 
- manuális készség. 

A RAJZ-FESTÉS-MINTÁZÁS MŰVÉSZETI ZÁRÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI 



 
 

 

1. A vizsga részei 
A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 

A gyakorlati vizsga tantárgyai és időtartama: 
Rajz-festés-mintázás max. 120 perc, 

2. A vizsga tartalma 
A gyakorlati vizsga feladatát az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból mérhető 

legyen a tanuló vizuális gondolkodása, látványmegfigyelő, -értelmező, a gondolati tartalomnak 
megfelelő átíró, kifejező készsége, tervező képessége, képtárgyalkotó tudása. A 
feladatmegoldás tükrözze a tanuló művészeti ismereteit, a képzőművészeti ágakról - grafikáról, 
festészetről, szobrászatról -, a képzőművészeti műfajokról, a különböző műfajok esztétikai 
törvényszerűségeiről megszerzett tudását. A tárgyalkotó feladat megoldása mutassa be a tanuló 
képzőművészeti technikákban való jártasságát, képességét, tudását, művészi igényességét. 

A rajz-festés-mintázás gyakorlati vizsga két részből tevődik össze: 
A) Rajzi, tervezési dokumentációval együtt benyújtott projektfeladat. 
A projektfeladat megoldását bemutató portfolió szemléltesse az intézmény által 

meghatározott komplex képzőművészeti (rajzi, festési, mintázási elemeket magába foglaló) 
feladat megoldásának menetét (időterv, folyamatterv), fázisait (tanulmányrajzok, tervvázlatok, 
szerkezeti rajzok, forma- kompozíció-, és színtervek, anyagkísérletek, faktúratanulmányok, 
plasztikai kísérletek, makettek, látvány- és arculattervek...), a feladatra adott választ vagy 
válaszokat. 

A vizsgamunkát a továbbképző utolsó évfolyamának szorgalmi ideje alatt, a második 
félévben kell elkészíteni, és a művészeti alapvizsga napját megelőzően tíz nappal kell a 
tanulónak leadnia a vizsgát szervező intézménynek. 
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B) A záróvizsga helyszínén és ideje alatt önállóan készített tanulmány. 
Az intézmény által meghatározott gondolati tartalom kifejezésére alkalmas, szabadon 

választott (grafikai, festészeti, plasztikai) eljárásokkal készült tanulmány témája lehet: 
- természetes formák, 
- mesterséges formák, 
- külső vagy belső tér, 
- térben megjelenő figura, 
- portré. 
 

3. A vizsga értékelése 

Rajz-festés-mintázás gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai: 
- megfigyelő, látvány- és karaktermegjelenítő képesség, 
- gondolati tartalomnak, műfaji sajátosságoknak megfelelő átíró, kifejező készség, 
- tervező, feladatmegoldó készség, 
- képzőművészeti technikákban való jártasság, 
- kísérletező készség, 
- kreativitás, 
- manuális készség, 
- művészeti ismeretek, 
- esztétikai érzékenység, 
- tárgyalkotó készség, 
- a feladatmegoldás egyedisége, minősége, összhatása. 

A GRAFIKA TANSZAK VIZSGAKÖVETELMÉNYEI 

A GRAFIKA MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA KÖVETELMÉNYEI 

1. A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgarészekből áll. 

A gyakorlati vizsga tantárgyai és időtartama: 
Rajz-festés-mintázás max. 90 perc 
Grafika műhelygyakorlat max. 180 perc 
- rajzi, tervezési feladat 50 perc 
- grafikakészítés 130 perc 

2. A vizsga tartalma 

A vizsgafeladatot az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból mérhető legyen a 
tanuló tervező, alkotó képessége. A tervező feladat tükrözze a tanuló a grafikaművészet 
anyagairól, műfaji sajátosságairól, esztétikai törvényszerűségeiről, az egyedi és a sokszorosított 
grafikatechnikai lehetőségekről megszerzett ismeretét. Az alkotó feladat megoldása mutassa be 
a tanuló grafikai technikákban elért jártasságát, tudását. 

A grafika műhelygyakorlat vizsga két részből tevődik össze: 
A) Rajzi, tervezési dokumentációval együtt benyújtott kész grafikai alkotás. 
A benyújtott vizsgamunka - tanári irányítással - színes rajzi, tervezési munka alapján 

létrehozott, a tanult grafikai technikák bármelyikének alkalmazásával megvalósított grafikai 
alkotás, amely lehet: 

- alkalmazott grafikai vagy tervezőgrafikai feladat (meghívó, bélyeg...), 
- versillusztráció, 
- természeti forma tanulmánya, átírása. 



 
 

 

A vizsgamunkát az alapfok utolsó évfolyamának szorgalmi ideje alatt, a második félévben 
kell elkészíteni, és a művészeti alapvizsga napját megelőzően tíz nappal kell a tanulónak 
leadnia a vizsgát szervező intézménynek. 

B) Az alapvizsga helyszínén, ideje alatt önállóan elkészített grafikai alkotás. 
Az intézmény által meghatározott vizsgamunka tervvázlat alapján megvalósított egyedi rajz 

vagy sokszorosításra alkalmas technikával elkészített grafikai alkotás, amely lehet: 
- exlibris, 
- embléma, 
- piktogram, 
- illusztráció, 
- mintatervezés különböző felületek, faktúrák alapján. 

3. A vizsga értékelése 

A grafika műhelygyakorlat vizsga értékelésének általános szempontjai: 
- rajzi, tervezői készség, 
- tartalomnak, műfaji sajátosságoknak megfelelő átíró, kifejező készség, 
- alapvető anyag- és eszközhasználati ismeret, jártasság, 
- egyedi és sokszorosított grafikatechnikai ismeret, 
- színelméleti alapismeretek, 
- a kész munka összhatása. 

A GRAFIKA MŰVÉSZETI ZÁRÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI 

1. A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati és szóbeli vizsgarészekből áll. 

1.1. A gyakorlati vizsga tantárgyai és időtartama: 
Rajz-festés-mintázás max. 120 perc 

Grafika műhelygyakorlat max. 240 perc 
- rajzi, tervezési feladat 60 perc 
- grafikakészítés 180 perc 

1.2. A szóbeli vizsga tantárgya és időtartama: 
Grafika műhelygyakorlat max. 10 perc 

2. A vizsga tartalma 

A vizsgafeladatot az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból mérhető legyen a 
tanuló tervező, alkotó képessége. A tervező feladat tükrözze a tanuló látványértelmező, 
megjelenítő, a tartalomnak megfelelő elemző, átíró, képalkotó képességét, a grafika anyagairól, 
műfaji sajátosságairól, esztétikai törvényszerűségeiről megszerzett ismeretét. Az alkotó feladat 
megoldása mutassa be a tanuló grafikai technikákban elért jártasságát, tudását, művészi 
igényességét. 

2.1. A grafikai műhelygyakorlat gyakorlati vizsga két részből tevődik össze: 
A) Rajzi, tervezési dokumentációval, szakmai indoklással együtt benyújtott kész grafikai 

alkotás. 
A benyújtott vizsgamunka - tanári irányítással - színes rajzi tervezési munka alapján 

megvalósított grafikai alkotás, amely lehet: 
- stílustanulmány, 
- borítóterv hang- és képanyaghordozókra (CD-, DVD-borító...), 
- könyvborító terv, könyvillusztráció, 
- naptár. 



 

8 
er

er
   

A vizsgamunkát a továbbképző utolsó évfolyamának szorgalmi ideje alatt, a második 
félévben kell elkészíteni, és a művészeti záróvizsga napját megelőzően tíz nappal kell a 
tanulónak leadnia a vizsgát szervező intézménynek. 

B) A záróvizsga helyszínén, ideje alatt önállóan elkészített grafikai alkotás. 
Az intézmény által meghatározott vizsgamunka tervvázlatokból álló, betű és szöveg együttes 

kompozíciójára és szabadon választott technika alkalmazására épülő grafikai alkotás, amely 
lehet: 

- plakát, 
- könyvborító, 
- vers- vagy prózaillusztráció. 

2.2. A grafika műhelygyakorlat szóbeli vizsga tartalma: 
- a grafika anyagai, eszközei, 
- grafikai technikák és technológiák, 
- a grafika műfaji sajátosságai, 
- a grafikaművészet legjelentősebb alkotásai, alkotói, 
- a grafikaművészet stíluskorszakai, 
- a magyar grafika jeles képviselői, 
- egészség- és környezetvédelmi alapismeretek. 

3. A vizsga értékelése 

3.1. A grafika műhelygyakorlat gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai: 
- tartalomnak, műfaji sajátosságoknak megfelelő megjelenítő, átíró, kifejező készség, 
- rajzi, tervező és kivitelező készség, 
- a grafikai ismeretek gyakorlati alkalmazásának (egyedi és sokszorosított grafikák, vegyes 

technikák) szintje, 
- eredetiség, egyediség, 
- a kész munka összhatása. 

3.2. A grafika műhelygyakorlat szóbeli vizsga értékelésének általános szempontjai: 
- a követelményekben meghatározott elméleti anyag ismerete, 
- a megfogalmazás szabatossága, pontossága, 
- kommunikációs készség. 

FESTÉSZET TANSZAK VIZSGAKÖVETELMÉNYEI 

A FESTÉSZET MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA KÖVETELMÉNYEI 

1. A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgarészekből áll. 

A gyakorlati vizsga tantárgyai és időtartama: 
Rajz-festés-mintázás max. 90 perc 
Festészet műhelygyakorlat max. 180 perc 
- rajzi, tervezési feladat 50 perc 
- képtárgykészítés 130 perc 

2. A vizsga tartalma 

A vizsgafeladatot az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból mérhető legyen a 
tanuló tervező, képalkotó képessége. A tervező feladat tükrözze a tanuló festőművészet 
anyagairól, műfaji sajátosságairól, esztétikai törvényszerűségeiről, képépítési szabályairól, 
színtani alapjairól megszerzett ismeretét. Az alkotó feladat megoldása mutassa be a tanuló 
festészeti technikákban elért jártasságát, tudását. 



 
 

 

A festészet műhelygyakorlat vizsga két részből tevődik össze: 
A) Rajzi, tervezési dokumentációval együtt benyújtott kész festészeti alkotás vagy 

alkotássorozat. 
A benyújtott vizsgamunka - tanári irányítással - színes rajzi, tervezési munka alapján 

létrehozott, a tanult festészeti technikák bármelyikének alkalmazásával elkészített festészeti 
alkotás, amely lehet: 

- belső tér egy részletének feldolgozása, 
- külső tér egy részletének feldolgozása, 
- irodalmi mű illusztrációja, 
- emberi, társadalmi vagy művészeti problémára adott válasz, 
- érzelmi hangulatot kifejező önarcképsorozat, 
- figurális ábrázolás a színek érzelmi hatásainak felhasználásával, 
- díszletterv. 
A vizsgamunkát az alapfok utolsó évfolyamának szorgalmi ideje alatt, a második félévben 

kell elkészíteni, és a művészeti alapvizsga napját megelőzően tíz nappal kell a tanulónak 
leadnia a vizsgát szervező intézménynek. 

 
 
B) Az alapvizsga helyszínén, ideje alatt önállóan elkészített festészeti alkotás. 
A festészeti vizsgatárgy az intézmény által meghatározott gondolati tartalom kifejezésére 

alkalmas, a tanuló által készített színes tervvázlat alapján, szabadon választott technikával 
létrehozott színes kompozíció, amely lehet: 

- különböző karakterű tárgyak csendéletszerű beállítása, 
- a belső tér egy részletének ábrázolása, 
- portré vagy önarckép, 
- képző- vagy iparművészeti, esetleg irodalmi vagy zenei mű személyes átírása, 

stílustanulmány. 

3. A vizsga értékelése 

A festészet műhelygyakorlat vizsga értékelésének általános szempontjai: 
- rajzi, tervezői képesség, 
- képépítés, kompozíció, 
- kifejezőerő, hangulati hatás, 
- tartalomhoz illő technika megválasztása, 
- a festészeti ismeretek gyakorlati alkalmazásának (telítettség, lokál és valőr színek, 

kontrasztok, fény-árnyék-szín összefüggései) szintje, 
- anyag- és eszközhasználati ismeret, jártasság, 
- a kész munka összhatása. 
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A FESTÉSZET MŰVÉSZETI ZÁRÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI 

1. A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati és szóbeli vizsgarészekből áll. 

 

1.1. A gyakorlati vizsga tantárgyai és időtartama: 
Rajz-festés-mintázás max. 120 perc 
Festészet műhelygyakorlat max. 240 perc 
- rajzi, tervezési feladat 60 perc 
- képtárgyalkotás 180 perc 

1.2. A szóbeli vizsga tantárgya és időtartama: 
Festészet műhelygyakorlat max. 10 perc 

2. A vizsga tartalma 

A vizsgafeladatot az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból mérhető legyen a 
tanuló tervező, alkotó képessége. A tervező feladat tükrözze a tanuló látványértelmező, 
megjelenítő, gondolati tartalomnak megfelelő elemző, átíró, képalkotó képességét, a festészet 
anyagairól, műfaji sajátosságairól, esztétikai törvényszerűségeiről megszerzett ismeretét. Az 
alkotó feladat megoldása mutassa be a tanuló festészeti technikákban elért jártasságát, tudását, 
művészi igényességét. 

2.1. A festészet műhelygyakorlat gyakorlati vizsga két részből tevődik össze. 
A) Rajzi, tervezési dokumentációval, szakmai indoklással együtt benyújtott kész festészeti 

alkotás vagy alkotássorozat. 
A benyújtott vizsgamunka - tanári irányítással - színes rajzi tervezési munka alapján 

megvalósított nagyobb méretű, a tanult technikák bármelyikével elkészített festészeti alkotás, 
amely lehet: 

- csendélet, 
- portré, 
- lakótér ábrázolása (otthoni környezet, saját szoba ...), 
- jelmezterv, 
- reklámtéma feldolgozása. 
A vizsgamunkát a továbbképző utolsó évfolyamának szorgalmi ideje alatt, a második 

félévben kell elkészíteni, és a művészeti záróvizsga napját megelőzően tíz nappal kell a 
tanulónak leadnia a vizsgát szervező intézménynek. 

B) A záróvizsga helyszínén, ideje alatt önállóan készített festészeti alkotás. 
A vizsgamunka az intézmény által meghatározott gondolati tartalom kifejezésére alkalmas, 

színes tervvázlatokra épülő, nagyobb méretű, szabadon választott technikával elkészített 
festészeti alkotás, amely lehet: 

- természetes vagy mesterséges forma, 
- enteriőrbe elhelyezett figura, 
- saját fotó feldolgozása, 
- illusztráció, 
- elbeszélő képsorozat saját témára. 

2.2. A festészet műhelygyakorlat szóbeli vizsga tartalma: 
- a festészet anyagai, technikai eszközei, 
- festészet nyelvi kifejezőeszközei (azok jel- és jelentésrendszere), műfajai, 
- festészeti technikák és technológiák, 
- a festészet műfaji sajátosságai, 
- a festőművészet legjelentősebb alkotói és alkotásai, 



 
 

 

- a festőművészet stíluskorszakai, 
- a magyar festészet jeles képviselői, 
- egészség- és környezetvédelmi alapismeretek. 

3. A vizsga értékelése 

3.1. A festészet műhelygyakorlat gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai: 
- a tartalomnak, műfaji sajátosságoknak megfelelő megjelenítő, átíró, kifejező képesség, 
- a tervező és kivitelező képesség, 
- színtani ismeretekben való jártasság, 
- a kompozíció törvényeinek ismerete, 
- a festészeti eljárások és technikák alkalmazásának szintje, 
- eredetiség, egyediség, 
- a kész munka összhatása. 

3.2. A festészet műhelygyakorlat szóbeli vizsga értékelésének általános szempontjai: 
- a követelményekben meghatározott elméleti anyag ismerete, 
- a megfogalmazás szabatossága, pontossága, 
- kommunikációs készség. 

 
 

SZABADON VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAK 

A MŰVÉSZETTÖRTÉNETI ALAPVIZSGA KÖVETELMÉNYEI 

1. A vizsga részei 

A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. 

1.1. Az írásbeli vizsga tantárgya és időtartama: 
Művészettörténet max. 45 perc 

1.2. A szóbeli vizsga tantárgya és időtartama: 
Művészettörténet max. 15 perc 

2. A vizsga tartalma 

2.1. Művészettörténet írásbeli vizsga tartalma: 
Az írásbeli vizsga feladatát az intézmény úgy határozza meg, hogy az írásbeli dolgozatból 

mérhető legyen a tanuló művészettörténeti ismerete, műelemzési jártassága, az építészetről, a 
képzőművészeti ágakról - grafikáról, festészetről, szobrászatról -, a képzőművészeti ágak 
műfajairól, a különböző műfajok esztétikai törvényszerűségeiről megszerzett tudása, 
ismeretszerző igénye, egyéni kutatómunkája. 

A művészettörténeti írásbeli vizsga két vizsgarészből tevődik össze: 
A) Műalkotásokkal, tanulmányrajzokkal illusztrált műelemzés, műleírás. 
A tanuló által készített írásbeli munka szemléltesse az intézmény által meghatározott 

komplex műelemző, műleíró feladat megoldásának fázisait, a feladatra adott egyéni választ, 
válaszokat. 

A vizsgamunkát az alapfok utolsó évfolyamának szorgalmi ideje alatt, a második félévben 
kell elkészíteni, és a művészeti alapvizsga napját megelőzően tíz nappal kell a tanulónak 
leadnia a vizsgát szervező intézménynek. 

B) Az intézmény által összeállított művészettörténeti kérdéseket tartalmazó tesztlap kitöltése 
a vizsga helyszínén és ideje alatt. 

2.2. Művészettörténet szóbeli vizsga tartalma: 
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- művészettörténeti alapfogalmak, 
- a művészettörténet helye és szerepe a tudományok között, 
- a művészet vizuális nyelve, 
- a képző- és iparművészet ágai, műfajai, 
- a képzőművészeti ágak és műfajok kapcsolata, kölcsönhatása, 
- a művészet kezdetei, az őskori művészet, 
- az ókori Egyiptom, Mezopotámia művészete, 
- Kína, Japán, India, Afrika művészete, 
- a prekolumbiánus művészet, 
- Kréta, Mükéné művészete, a görög művészet szellemisége, 
- etruszk és római művészet, Bizánc művészete, 
- a népvándorlás korának művészete, 
- a román és gótikus kor művészete, 
- a reneszánsz művészete, 
- a barokk és rokokó művészete, 
- a klasszicizmus, romantika és realizmus művészete, 
- az impresszionizmus és posztimpresszionizmus művészete, 
- a századforduló építészete és képzőművészete, 
- a 20. század első felének művészete, 
- a két világháború közötti és az 1945 utáni művészet. 
A szóbeli vizsgafeladatokat az intézmény úgy határozza meg, hogy a feleletekből mérhető 

legyen, hogy a tanuló milyen szinten: 
- ismeri az egyes művészettörténeti korok, korstílusok kifejezési szándékát és módját, 
- tud eligazodni a tárgy- és környezetkultúra világában, 
- tudja kifejezni művészeti és esztétikai élményeit, 
- ismeri fel a művészettörténeti ágak kapcsolatát, 
- képes a műalkotások önálló értelmezésére, elemzésére. 

3. A vizsga értékelése 

3.1. A művészettörténet írásbeli vizsga értékelésének általános szempontjai: 
- befogadó, megfigyelő, értelmező, eligazodó készség, 
- analizáló és szintetizáló készség, 
- összehasonlító készség, 
- tervező, feladatmegoldó készség, 
- műelemző készség, 
- műfaj- és stílusismeret, 
- műtárgyismeret, 
- fogalomismeret. 

3.2. Művészettörténet szóbeli vizsga értékelésének általános szempontjai: 
- a követelményekben meghatározott elméleti anyag ismerete, 
- a megfogalmazás szabatossága, pontossága. 

A MŰVÉSZETTÖRTÉNETI ZÁRÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI 

1. A vizsga részei 

A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. 

1.1. Az írásbeli vizsga tantárgya és időtartama: 
Művészettörténet max. 60 perc 

1.2. A szóbeli vizsga tantárgya és időtartama: 
Művészettörténet max. 20 perc 



 
 

 

2. A vizsga tartalma 

2.1. Művészettörténet írásbeli vizsga tartalma: 
Az írásbeli vizsga feladatát az intézmény úgy határozza meg, hogy az írásbeli dolgozatból 

mérhető legyen a - tanuló művészettörténeti ismerete, műelemzési jártassága, elemző, 
összehasonlító képessége, az építészetről, grafikáról, festészetről, szobrászatról, azok 
műfajairól, alkotóiról, a különböző műfajok esztétikai törvényszerűségeiről megszerzett tudása, 
ismeretszerző igénye, egyéni kutatómunkája. 

A művészettörténeti írásbeli vizsga két vizsgarészből tevődik össze: 
A) Műalkotásokkal, tanulmányrajzokkal illusztrált műelemzés, műleírás. 
A tanuló által készített írásbeli munka szemléltesse az intézmény által meghatározott 

komplex műelemző, műleíró feladat megoldásának fázisait, a feladatra adott egyéni választ, 
válaszokat. 

A vizsgamunkát a továbbképző utolsó évfolyamának szorgalmi ideje alatt, a második 
félévben kell elkészíteni, és a művészeti alapvizsga napját megelőzően tíz nappal kell a 
tanulónak leadnia a vizsgát szervező intézménynek. 

B) Az intézmény által összeállított művészettörténeti kérdéseket tartalmazó tesztlap kitöltése 
a vizsga helyszínén és ideje alatt. 

2.2. Művészettörténet szóbeli vizsga tartalma: 
- primitív művészet egykor és ma, 
- népművészet, városi folklór, 
- naiv művészet, 
- az antikvitás és hatásai a művészettörténetben, 
- hiedelemvilág és művészet, 
- vallás és művészet, 
- ideológiák és művészet, 
- hivatalos művészet és az avantgárd, 
- művészet és kommunikáció, 
- kortárs művészet. 
A szóbeli vizsgafeladatokat az intézmény úgy határozza meg, hogy a feleletekből mérhető 

legyen, hogy a tanuló milyen szinten: 
- ismeri művészettörténeti korok lényeges alkotóit és alkotásait, 
- ismeri a művészettörténeti korok sajátosságait, 
- tudja elemezni a megismert műalkotásokat, 
- tud összehasonlító elemzéseket végezni, 
- tud eligazodni a tárgy- és környezetkultúra világában, 
- tudja kifejezni művészeti és esztétikai élményeit. 

3. A vizsga értékelése 

3.1. A művészettörténet írásbeli vizsga értékelésének általános szempontjai: 
- befogadó, megfigyelő, értelmező, eligazodó készség, 
- analizáló és szintetizáló készség, 
- összehasonlító készség, 
- tervező, feladatmegoldó készség, 
- műelemző készség, 
- műfaj- és stílusismeret, 
- műtárgyismeret, 
- fogalomismeret. 

3.2. Művészettörténet szóbeli vizsga értékelésének általános szempontjai: 
- a követelményekben meghatározott elméleti anyag ismerete, 
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- a megfogalmazás szabatossága, pontossága, 
- kommunikációs készség. 

 
  



 
 

 

Vizuális alapismeretek 

 

ELŐKÉPZŐ 1. OSZTÁLY 

 

Ismerkedés a tanulókkal 

Élményrajzok alapján tájékozódás a tanulók előzetes ismereteiről, rajzi 
készségszintjéről. 

 

Élménykifejezés 

Élményrajzokon szereplők érzelmeinek kifejezése. 

Az öröm ( születésnapomon, győztem…), bánat ( szomorú voltam, mert…), félelem 
( megijedtem…) megjelenítése. 

A színek hangulati szerepének felhasználása (mérettel, tiszta színnel a kép központi 
alakjának kiemelése) 

Technika: zsírkréta, színes ceruza, filctoll. 

 

Ismerkedés a képi kifejezés alapelemeivel 

Vizuális alapelemek: a pont, a vonal, folt megismerése. 

Játékos gyakorlatok: 

-Pont: sűrűsödés, ritkulás, vonal és folt képzése ponttal (eső, esőcseppek, szirmok) 

-Vonal: sűrűsödés, ritkulás, vékony, vastag,  rövid, hosszú vonalból foltképzés 
(zápor, szalmakötegek) 

-Folt: kicsi-nagy, fekete-fehér foltritmus (tél) 

Technika: grafitceruza, tusrajz, papírtépés. 

Műalkotások bemutatása: 

Őskori barlangrajzok,  

Pointillista képek,  

Victor Vasarely vonalas jellegű képei. 
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Ismerkedés a kiemeléssel, a lényegmegragadással. 

Karakter kifejezése arányok torzításával. 

Hasonlóság, azonosság különbözőség észrevetetése. 

Jellemvonások felismerése képekről, fotókról. 

Technika: plasztikai feladatok. 

 

A tér felfedezése 

A képmezőben való tájékozódás és ennek gyakorlati alkalmazása. 

Téri szituációs feladatok végzése építőkockával. 

Irányfelismerés játék közben (fenn, lenn, kívül, belül). 

Irányok ábrázolásával kapcsolatos munkák készítése mesejelenetekből. 

Technika: zsírkréta, tempera. 

 

A tér ábrázolása 

A tanult téri szituációk és  arányok ábrázolása saját élmény alapján (állatkertben, 
cirkuszban, játszótéren) 

Séta az állatkertben, játszótéren (termések, növények gyűjtése). 

Állatok rajza, formázása agyagból. 

Technika: zsírkréta, diófapác, lavírozott pác, monotípia, agyagozás. 

 

Bábkészítés, bábjátszás 

A séta során összegyűjtött termések felhasználásával bábkészítés egyéni ötlet 
alapján. 

Az elkészült bábok segítségével szituációs játékok, mese dramatizálása. 

 

A színek világának felfedezése 

Ismerkedés a színekkel: 



 
 

 

-a főszínek megismerése, 

-színkeverési próbálkozások, 

-a hideg-meleg színek megismerése, 

-színkontrasztok szerepe, 

-a sötét és világos színek hangulati hatása,. 

A feladatok elvégezhetők:  

-zene felhasználásával, 

-az évszakok színeinek megfigyeltetésével, 

-színkompozíciók létrehozásával 

 Javasolt technika: Akvarell, színe ceruza, mozaik. 

 

Kiállítás, múzeumlátogatás 

Múzeum, vagy kiállítás közös látogatása. Lehetőség szerint néprajzi anyg 
megtekintése (tájház, népi eszközök, viseletek). 

Csoportkiállítás rendezése. 

 

MINIMUMKÖVETELMÉNY: 

 

A tanuló legyen képes:  

-A vizuális alapelemek összefüggéseinek felismerésére. 

-Az alapelemek alkalmazására.(pont, vonal, folt, irány, tér) 

-Ábrázolásaiban a színek hangulatkeltő erejére építeni. 

Rendelkezzen alapvető jártassággal a színkeverésben. 

Jártasság szintjén ismerje a csoportos munka alapelveit. 
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ELŐKÉSZÍTŐ 2. OSZTÁLY 

 

Az előző évi ismeret felmérése 

A méretek, arányok megértése, felmérése. 

A tér érzékeltetése ( takarások) 

 Szubjektív színhasználat. 

Meseillusztráció készítés: leporelló – kollektív munkával. 

Technika: tempera, viaszolt festékbe karcolás. 

Műalkotások bemutatása: egyiptomi képek (takarások, kiterített kép) 

 

A szerkezet felfedezése 

Szerkezettel kapcsolatos feladatok (rész-egész, folyamat, kezdet, vég, sorrend) 
gyakorlati alkalmazása tematikus munkán ( pl. szüret) 

Technika: filctoll, papírdúc, papírvágás, ragasztás. 

 

Portré és alakrajz 

Önarckép készítése ( emlékezetből, vagy tükörből) 

Szüleim portréja (alapvető arányokra figyelemmel) 

Többalakos kompozíció rajzolása (karácsonyi ünnepkör) 

Technika: grafitceruza, zsírkréta, kollázs 

 

A sík és tér 

A sík és tér fogalmának gyakorlati megismerése. 

Maszk rajza, maszk készítése. 

Témakör : farsangi népszokások (busójárás) 

A külső tér megfigyelése séta során. 

Vázlatok készítése épületekről. 



 
 

 

Játékos épülettervezés. (Papírplasztika, makett készítése vegyes anyagok 
felhasználásával.) 

A térről szerzett ismeretek felhasználása kollektív munka során (az utcán). 

A feladatsorban javasolt technikák: zsírkréta, pasztellkréta, tempera, agyag. 

 

 

A színek kifejező szerepe 

A színek hangulati felhasználása. 

Komplementer színek, színpárok, színárnyalatok, tört és tiszta színek megismerése. 

Gyermekvershez, meséhez díszlet és báb készítése. 

Dramatizálás 

Kiállítás, múzeumlátogatás 

 

MINIMUMKÖVETELMÉNY 

 

A tanuló legyen képes:  

-A vizuális alapelemeket ( pont, vonal, sík, folt, felület, irány, tér, kontraszt) 
felismerni és alkalmazni. 

-Megfigyeléseit, élményeit egyszerű tárgyak, rajzok, festmények formájában 
megörökíteni. 

-A színek hangulatkeltő erejét alkalmazni. 

Ismerje és legyen képes alkalmazni:  

-a kiemelést, 

-az anyag, forma, és funkció összefüggéseit, 

-az időbeliség képi kifejezésének néhány lehetőségét, 

-önállóan (tanári korrektúra mellett) a megismert technikákat. 

Legyen képes a megismert műalkotásokról é s környezetükben levő tárgyakról 
(tanári segédlettel) véleményt mondani. 
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RAJZ-FESTÉS-MINTÁZÁS 

 

ALAPFOK 1.OSZTÁLY 

 

Formai felfedezések 

A természet és ember alkotta környezet esztétikai szempontú vizsgálata. 

Közvetlen élmények elemzése, motívumgyűjtés (gyűjtögetés) 

A forma (természetes és mesterséges) egészének és részeinek kapcsolata. 

Jellemző nézetek, karakter megjelenése vonalképző eszközökkel. 

A formák csoportjának kompozíciós megoldásai a kiemelés, sűrítés alkalmazásával. 
(lavírozott tus, pác eljárás) 

A feladatokhoz, problémákhoz kapcsolt műalkotások elemzése. 

Mintázás. Plasztikai minőségekben (ritmus, textúra, pozitív-negatív) gazdag felület 
létrehozása agyaglapon nyomhagyással. 

Az írás és nyomtatás története a mezopotámiai kultúrától  kezdődően. 

Különféle anyagokból ( természeti, mesterséges) kollográfia készítése a faktúrák 
kontrasztjával. 

Színek kölcsönhatása 

Művészeti élmények (színház, tánc, mesék) feldolgozása színes kompozícióban, 
színkontrasztok, színharmóniák alkalmazásával. (pasztell, tempera, kevert technikák 
megoldásaival.) 

Saját élmény kifejezése képsorozattal a feladathoz kapcsolt műalkotások elemzése 
nyomán, szubjektív szín-, térábrázolás lehetőségeivel. 

Mesehős portréja a színek kifejező erejének alkalmazásával(vidámság,  bánat, 
félelem) 

 

Forma és mozgás 

Portré. Karakter ábrázolása a mimika, groteszk lehetőségeivel. 

Mozgásváltozás, mozdulat, egyszerű mozgássor elemzése, megjelenítése. 



 
 

 

Vonalas ábrázolás közvetlen élmény (mozgásos szituációk, film, fotó) alapján. 

A forma felépítése, formatömegek megjelenítése ecsetvázlattal, színfoltokkal(álló, 
guggoló, több-kevesebb, figura, árnyképek) 

Szobrászati alkotások elemzése, kiállítás látogatás.  

A téli ünnepkör néhány eleme(hagyományok, szokások) 

Több figurás kisplasztika mintázása ünnepkörökhöz kapcsolódóan. (Betlehem, 
regölés) 

Az anyagszerűség követelményeinek megtartása, ragasztás agyagpéppel. 

Játékkonstruálás, agyag-kerámia fejű bábok, babák, textil és más anyagok 
alkalmazásával. 

 

Emberek és terek 

Épített terek, helyi építészeti( műemlék) alkotások megfigyelése, építészeti 
motívumok gyűjtése.(vázlatok) 

Síkjellegű városképi kompozíciók készítése sötét-világos foltredukcióval, 
kontraszttal. 

Tus és szénrajzok nagyobb méretben. 

Plasztikai megjelenítés papír és más anyagokkal. 

Térplasztika illusztratív tartalommal (labirintus). 

Nagyméretű, színes képi kompozíciók, csoportmunkával szubjektív szín és 
térhasználattal, az alkalmas technika megválasztásával. 

 

MINIMUMKÖVETELMÉNY 

 A tanuló ismerje és legyen képes alkalmazni 

-a síkbeli ábrázolás elemeit, 

-a különböző rajzi és festészeti technikákat(tus, szénrajz, vízfestés, tempera) 

Legyen képes vizuális élményeit megjeleníteni. 
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ALAPFOK 2. OSZTÁLY 

 

Természeti motívumok 

Növények (fák) formája , szerkezete, színei, a formai és színkarakterek.(színes 
ceruzák, kréták, akvarell technika) 

Tematikus feladatok a tanulmányok felhasználásával. 

Életfa motívum megjelenése (népmesék, legendák, mítoszok alapján), sgrafitto 
jellegű viaszos technika alkalmazása. 

Átírás képi igénnyel, egyéni esztétikusan formált kifejezéssel (színes tus) 

Növény és állattanulmányok, illusztrációk különböző művészeti korokból, 
különböző kultúrákból. 

A mítoszok, legendák állatai. 

Fantáziára épülő illusztratív feladatok. 

Állatok ábrázolása közvetlen élmény alapján. 

Mozgás, arány, formatömeg érzékeltetése vonalrajzzal. 

A mesék táltosai, paripái, alkotó képzelet és tanulmányok felhasználásával, figurális 
dombormű mintázása. 

 

Kép, jel, jelkép, szimbólum 

A forma jele, a karácsony jelképei-dekoratív tervezés. 

Mézeskalács formák tervezése. 

A mézeskalácssütés hagyományai, a mézeskalács díszítése. 

Karácsonyi díszek szalmából. 

A népi játék, a népi kézművesség néhány eleme. 

Az emberi arc belső arányai, a karakter, a mozgás-váltás, a mimika megjelenítése 
képi igénnyel. 

Alakoskodások, szimbolikus tartalmak megjelenítése plasztikában. 

Viselhető maszk készítése torzítással, szimbolikus tartalommal, plasztikai minőség, 
grafikai minőségek alkalmazásával.(papírmasé, gipszmasé, agyag) 



 
 

 

A képzőművészet és a társművészetek(színház, irodalom, zene, tánc) kapcsolata. 

Testfestés, maszk, jelmez, díszlet készítése. 

  

Forma, tér, szerkezet 

A különböző korok szerkezeti találmányainak vizsgálata. 

Konstruálás, különböző szerkezetek készítése többféle anyag 
felhasználásával.(pálcák, drót) 

Néhány egyszerű szerkezet képi síkredukciója. 

Képzelt gépek, szerkezetek, emberszabású konstrukciók színes kompozíciói, 
csoportmunkában, nagyméretben, illusztratív tartalommal. 

Kiállítás látogatása (műfajok felismerése) 

 

 

MINIMUMKÖVETELMÉNY 

 

A tanuló rendelkezzen alapvető formaismerettel. 

Tudja alkotó módon alkalmazni ismereteit a képi, rajzi, plasztikai 
kifejezésmódokban. 

Ismerje és alkalmazza a síkbeli ábrázolás alapelemeit. 

Legyen képes egyszerű rajzi, festészeti technikák alkalmazására. 

Tanári segítséggel legyen képes egyszerű beállítások képi, plasztikai bemutatására: 
a mesék, irodalmi művek képi megfogalmazására. 
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ALAPFOK 3. OSZTÁLY 

 

A síkból a térbe  

Emelkedő forma grafikai, színbeli, plasztikai és egyéb feldolgozása. 

A vizuális lapelemek (pont, vonal, folt) virtuális(képzelt) térbe történő 
elmozdulásai. 

Játék a vonallal a sík és a tér határán. 

 

Térábrázolási rendszerek 

Térábrázolási rendszerek feldolgozása a művészettörténet nagykorszakain keresztül, 
műalkotás elemző órák segítségével. 

Őskor, egyiptomi, görög, római korok. 

 

Tér és idő feldolgozása 

Saját élmény, munkafolyamat megjelenítése képsorozattal. 

Teljes síkba forgatás, mitologikus terek építése, megrajzolása axonometrikus 
formában. 

Technika: tempera, tollrajz 

 

Statika és dinamika 

Statikus és dinamikus kompozíciók fejlesztése, alá-fölé szervezés, nagyságrendi 
kiemelések természetes és mesterséges formák, saját élmény és illusztrációs 
feladatok segítségével. 

A kompozíciós elemek szerepe. 

Technika: tollrajz, festés, kollázs, nyomatok, plasztika. 

Vonal, folt, szín 

A vonal, folt, szín formaképző szerepének vizsgálata szabad témaválasztás alapján. 

A természetes és mesterséges környezet, a hagyományos népi életmód 
eseményeinek feldolgozása. 



 
 

 

 

Archaikus kultúrkincs 

Az archaikus kultúrkincs és évszakokhoz fűződő népi hagyományok képi, plasztikai 
és grafikai feldolgozása. 

Teremtésmítoszok, Gilgames eposz, görög mitológia. 

 

MINIMUMKÖVETELMÉNY 

 

A tanuló ismerje és használja a sík és tér alapelemeinek rendszerét. 

Tudjon bánni a grafikai eszközök közül a tollal és a krétával. 

Ismerje a 12 fokú színskálát és tudja azt képe elkészítésénél alkalmazni. 

Ismerje az emberiség mítoszainak néhány fontos művét és legyen képes ezzel 
kapcsolatos művek elkészítésére. 

Tudja és ismerje a vonal, folt, szín képalakító szerepét. 

 

 

ALAPFOK 4. OSZTÁLY 

 

Szín-világ 

Szín –világ a monokróm színhasználattól a komplementer színpárokig. 

Egy főszínre hangolás, főszín és elsődleges keverékszínei. 

Tiszta színekből és szürkékből építkező kép. 

Három főszínre hangolt kép. 

Magában való színkontraszt (J. Itten), színezet kontraszt. 

Komplementer színpárok. 

Szín és tér, színes tér-színes plasztikák. 
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Spirál és hullám 

Természetes és mesterséges formák szerkezeti, látvány utáni, és élményszerű 
feldolgozása. 

Képi (olajpasztell, tempera, fotó, montázs, kollázs), grafikai, (metszet, tollrajz)és 
plasztikai(gipsz, agyag) feldolgozás. 

 

Műalkotás elemzés 

Összehasonlító elemzés az ókeresztény kortól a XX sz. elejéig. 

Az elemzés és az összehasonlítás az évfolyam feladataihoz kötődik. 

 

Életképek 

Életképekés térábrázolási rendszerek. 

Korok ünnepeinek és hétköznapjainak megjelenítése a magismert térábrázolási 
rendszerek segítségével. 

Képi, grafikai, plasztikai, fotó, videó feldolgozások, életképek, jelmezek, díszletek. 

 

Mondák, eposzok 

Mondák, eposzok illusztrációs feldolgozása, képi megjelenítése.(Biblia, Arthur 
mondakör, Mahabharata-Szávitri története, a csodaszarvas monda) 

Főhős és mellékszerplő viszonyának kompozíciós érzékeltetése. 

Ikonszerűség és epikus előadásmód. 

Zárt formájú kompozíciók. 

 

MINIMUMKÖVETELMÉNY 

A tanuló ismerje a szín téralakító szerepét a monokrómiától a komplementerekig. 

Legyen képes mesterséges és természetes formák szerkezeti rajzának elkészítésére, 
a bennük rejlő dinamika felismerésére. 

Legyen képes illusztrációs munkák elkészítésére. 

 



 
 

 

ALAPFOK 5. OSZTÁLY 

 

 

Szerkesztések 

Az axonometria, perspektíva, rekonstrukció tapasztalati úton való megismertetése. 

 

Test-modellek 

Az egyszerű és összetett forgástestektől a zárt és nyitott szögletes testekig. 

Modellezés, származtatás, nézőpontváltás, vonal érékek. 

Technika: ceruza , szénrajz. 

 

Drapériák, egyszerű csendéletek 

Színproblémák: lokál, valőr, reflexek, szín redukció, monokromitás. 

Megvilágítási feladatok. 

Telifény, szemből világítás, ellen és súrolófény(rajz, festés, fotó) 

 

A reneszánsz, a barokk, a klasszicizmus és a romantika 

A kompozíciós módszerek, a tér illuzionisztikus megjelenítése. 

A műfajok születése. 

A megismert művészettörténeti korok műveinek felhasználásával parafrázisok 
készítése.(portré, csendélet, tájkép) 

 

MINIMUMKÖVETELMÉNY 

 

 

A tanuló ismerje a vetületi, axonometrikus és perspektivikus ábrázolás alapelemeit, 
tudjon azok segítségével bonyolult testcsoportokat ábrázolni. 
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Legyen képes a színdinamikai ismeretei felhasználásával önálló képeket elkészíteni. 

Ismerje és tudja alkalmazni önálló munkánál a plasztikai szabályokat, negatív, 
pozitív formákat. 

 

ALAPFOK 6. OSZTÁLY 

 

Nézőpontváltás 

Természeti formák és drapériák együttes megjelenítése, kompozícióba rendezése. 

Nézőpontváltás. 

A kompozíció és a látványábrázolás szempontjai. 

Festés, rajzolás (tempera, akvarell, pasztell, ceruza, kréták, toll, szén) 

 

A portré 

Portré készítése élő modellről. 

Szerkezeti és arányrend. 

A fej mozgásban. 

Nézőpontváltások, tónusos ábrázolás.(képi igénnyel9 

A portrérajzolás kánonjai. 

 

Az emberi alak 

Alak vázolása, arányai, térbeli helyzetének, mozgásának felismerése és 
feldolgozása. 

Kroki, szerkezeti rajz, résztanulmányok (kéz, láb) 

Rajzi, plasztikai munkák. 

 

 

Játék a műalkotással 



 
 

 

Impresszionizmus, századelő, törzsi kultúrák, fauve, a XX. sz.-i izmusok, 
avantgarde, neoavantgarde. 

Játék a műalkotásokkal(belenyúlás, átalakítás, montázsok) 

A megismert művészettörténeti korszakok kreatív feldolgozása képi, plasztikai 
eszközökkel. 

 

Szintezis-Mestermunka 

Önálló alkotás létrehozása személyes, vagy irodalmi élmény alapján tetszés szerinti 
technikával az eddig megismert képzőművészeti témák, feladatok és technikák 
segítségével. 

 

MINIMUMKÖVETELMÉNY 

 

A tanuló ismerje és használja a jártasság szintjén a képi, plasztikai, grafikai 
technikák alapelemeit. 

Sajátítsa el és használja az ábrázolási konvenciók alapformáit. 

Legyen képes önállóan a klasszikus emberábrázolás szabályainak alkalmazására 
(képi, plasztikai feldolgozás) 

Ismerje a művészettörténet nagy korszakait, legyen jártas a műalkotások 
elemzésében. 

 

TOVÁBBKÉPZŐ 

 7. OSZTÁLY 

 

Feladatok a térre- síkban 

Rajzolt és festett belső terek-a perspektíva törvényei szerint. 

Teremsarok, táj az ablakon át, beállított enterieur rajzolása, festése. 

A felületek és formák változatos megjelenítése-kiemelések és tónusozások. 

A perspektíva érzékeltetése vonalakkal. 
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Szerkezeti rajz, tónusos rajz szénnel, pittel, pasztellal, akvarell. 

Az elkészült tanulmányok feldolgozása: tollrajz, színespapírkollázs és grafikai lapok 
(lino és papírmetszet) formájában. 

Feladatok a térre- térben 

A külső és belső tér ábrázolása egyszerű térbeli elemek segítségével. 

Agyagszobor, agyag plakett készítése a mintázás alapelveinek-formaépítés, arányok, 
térbeliség, pozitív-negatív formák-szemléletes megjelenítésével. 

Javasolt szemléltetés: Nagy István, Ferenczy Károly, Ferenczy Béni, Barcsay, 
Vuillard, Schaár Erzsébet. 

 

Feladatok a térre 

A drapéria. 

Szerkezeti és tónusos rajzok, kevert anyagokkal való ábrázolás,(rajz és akvarell, 
szén és pasztell) a drapériamozgásban. 

A szálló drapéria, mint téma. 

Fotó készítése drapériáról és annak megfestése. 

A drapéria, mint plasztikai elem, takarások és díszítések. 

A drapéria, mint jel. 

Fríz mintázása, gipszfaragás drapériamotívum után, gipszöntések drapériáról. 

Javasolt szemléltetés: 

Caravaggio, Barcsay, Manzu, Christo, Giacometti. 

 

A portré 

Egyszerű szerkezeti rajzok, a formák felismerése az árnyék váltakozásakor az arcon, 
bevilágítási feladatok, fej rekonstrukció koponya alapján és szerkezeti ismeretek.(pl. 
Magyar Nemzeti Múzeum koponyából történő rekonstrukciós szobrainak vizsgálata) 

Koponya ceruzarajza. 

A portré, mint karakter, karikatúrák, krokik készítése modell alapján, vonalas rajz, 
önarckép. 



 
 

 

Portré készítése, koponya mintázása. 

Gömb, mint térbeli probléma-mintázás. 

Osztott gömb, gömbszeletek egymásra mintázása. 

Portré gipsszel való mintázása, a fej rajza és mintázása különböző nézetekből. 

Javasolt szemléltetés: 

Reneszánsz portrék, Cezanne festmények, római portrészobrok, Melocco, Barcsay, 
Picasso, Schaár, Modigliani. 

 

Rajzi és plasztikai tanulmányok „segédanyagai” 

Vázlatok készítése. 

A vonallal való rajzolás módozatai pontozott, rácsozott, satírozott rajz és foltképzés, 
(nagyítás, és kicsinyítés rajz segítségével) vonalhálós rajzolás, faktúrák, a 
mintázásban testrészek, fejrészek rajzolása és mintázása, esetleg gipszöntvény 
alapján. 

Fotóhitelességű és expresszív résztanulmányok, krokik. 

Javasolt szemléltetés: Dürer, Rembrandt, Székely Bertalan, Escher, Ferenczy Béni, 
Picasso, Lautrec 

 

Ábrázolás és szerkesztés 

A  perspektíva és egyéb ábrázolási konvenciók és felhasználásuk a művészi 
ábrázolásban. 

Gyakorlatok a kétpontos perspektívával, a kavalieri axonometria és a Monge 
szerkesztéssel. 

Vonal a térben-fém, spárga, és üvegplasztikák. 

Javasolt szemléltetés: 

Escher, építészeti rajzok, tervek. 

 

Nagy méret, kis méret 
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A korábbiakban feldolgozott témák, tanulmányok egyéni vagy csoportos módon 
történő megfestése, megrajzolása nagy méretben 8csomagolópapír, AO rajzlap) 
illetve kisméretű kartonra(A4 méret) 

A méretváltásból adódó kompozíciós problémák kielemzése. 

Az olajfesték használatának kipróbálása. 

 

MINIMUMKÖVETELMÉNY 

A tanuló legyen jártas a vizuális nyelv kifejezőeszközeinek alkalmazásában. 

Ismerje a sík és térábrázolás szabályrendszerét, a rajzi, festészeti és plasztikai 
ábrázolások leggyakoribb formáit, az ábrázoló geometria és a szerkesztő 
térábrázolás szabályait. 

Legyen jártas a látvány, illetve annak képi megjelenítésének értelmezésében, a sík 
és térbeli művek önálló alkotó létrehozásában. 

 

 8. OSZTÁLY 

 

Az alak 

Krokik az állatkertben, vagy vázlatok háziállatokról. 

Krokik csoporttársakról, fekvő és mozgó alakok. 

Rajz, agyag és viasz krokik, tus és pácvázlatok. 

Csontváz rajza. 

Körberajzolások, tükörrajzok, fotók egymásról, azok rajzban történő átdolgozása, 
kollázsok, montázsok emberi alakok átalakításával, emberi alakrészletek rajzainak 
összeillesztése, fotoszekvenciák emberek mozgásáról. 

Javasolt szemléltetés.  

Izsó Miklós, Muybridge, Hockney, Rodin, Holbein, Dürer 

Figura a térben 

Beállítás enterieurben, a figura és a tér viszonya a  fény-árnyék változásaiban. 



 
 

 

A geometrikus tér és a szerkesztett árnyék figuráival, arányproblémák, agyagban 
mintázott figura épített térben, ülő, és álló figurák külső és belső térben, Pain air és 
embercsoport. 

Javasolt szemléltetés: 

Szirnyei, Degas, Monet, Schaár, Caravaggio, ElGreco, Csernus 

 

Átváltozások 

Az eddig készített munkák feldolgozása más anyagokkal, más méretben. 

Új beállítások szokatlan megvilágítási effektekkel. 

Plasztikai munkák szokatlan, talált anyagokkal. 

Egy feladat sokféle megoldása, variációk, anyagokra, stílusokra. 

Javasolt szemléltetés: 

Ernst, Picasso, Ensor, Dali, Duchamp 

 

Változatok művészettörténeti alkotásokra 

Másolatok készítése, hagyományos festészeti, plasztikai és grafikai eljárásokkal, 
belerajzolások, átfestések, stílusparódiák, híres festmények megmintázása, méret-és 
elemváltoztatások. 

 

A természetben 

Vázlatok és  festmények készítése a természetben. 

A  plein-airben való munka megismertetése. 

Grafikai művek készítése vonalrajztól, lavírozott tusig. 

Az akvarell és a gouache. Fotózás a természetben. 

Fotoséták. 

Javasolt szemléltetés: 

A barbizoni iskola alkotásai, a nagybányaiak, a szolnoki és szentedrei művésztelep 
műveiből. 
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A szerkesztett és az illuzórikus tér 

(Látszat és valóság) 

A perspektíva csapdái, kvázi-terek készítése- tükörobjektek, díszlettervek egy 
megadott műhöz, egy ismert pl. reneszánsz belső tér (festményháttér) megépítése 
makettben, megszerkesztése rajzban. 

Javasolt szemléltetés: 

Díszlettervek, építészeti alkotások, Bachmann, Hollein. 

 

MINIMUMKÖVETELMÉNY 

 

A látványértelmezésben szerepet játszó tényezők (fény -árnyék, folt, elrendezés, 
stb.) tudatos alkalmazása az alkotó munkában. 

A megjelenítés intenzitásának befolyásolása az önálló tevékenységekben. 

A vizuális nyelv jelentésrendszerének ismerete, elemzőképesség. 

Az anatómia alapvető törvényszerűségeinek ismerete. 

A képi konvenciók ismerete. 

A rajzi, festészeti, és plasztikai ábrázolás leggyakrabban használt eljárásaiban 
valójártasság. 

 9. OSZTÁLY 

 

Átírás és alkalmazás 

Természet utáni tanulmányok átírása különböző grafikai technikákkal(tus, 
fotográfia, papírmetszet, linómetszet) 

Tervezési feladatok alkalmazott grafikai munkákra. 

Plakátok, naptárak, arculatok tervezése. 

Arcátírások, arcfestések, díszítő ábrázolások a testen, testfestés, tetoválás. 

Smink és karakter, jellemző arcok egy színházi előadás szereplőinél. 

Javasolt szemléltetés: 



 
 

 

Tetoválások, törzsi maszkok, ausztrál bennszülöttek testfestései, japán 
színészálarcok, fotográfiák, linómetszetek (Nolde, Kirchner) plakátok különböző 
korokból. 

 

Játék a színekkel 

Színsorok készítése és alkalmazása szabadon választott témára. 

Színperspektíva és alkalmazása a korában elkészült művek felhasználásával. 

Színviszonylatok érzékeltetése-fehér kép, fekete kép-készítése. 

Monokrómia, monotónia, egyszínű sorozatok festése. 

Javasolt szemléltetés: 

A szinoid színrendszer, a Bauhaus színtani dokumentumai, Károlyi Zs., Francesca 
festmények. 

 

A térplasztika 

 Szobortervek külső környezetben. 

Formatanulmányok kövekről. 

Absztrakt formák. 

Természetes formák. 

Kút terv. 

Figura és természeti forma (pl. növény, szikla) kapcsolata a plasztikában. 

Különböző anyagok felhasználása térplasztikai munkákhoz. 

Javasolt szemléltetés. 

Moore,Hepworth, Serra, Cragg 

 

A filmvilág 

Filmtervek készítése adott témára: 

-a kompozíció gyakorlása 

-a kivágás 
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-montázs megismerése 

-önfilm készítése videokamerával, vagy S-8 kamerával. 

Javasolt szemléltetés: 

BBS filmek a 60-as, 80-as évekből, Maurer, Erdély 

 

A műalkotás, mint korélmény 

Játékos feldolgozás különböző stílusú képzőművészeti alkotásokkal. 

Szobrok megfestése, festmények, megmintázása, stílusparódiák. 

Alkotások készítése különböző eszközökkel, különböző stílusokban. 

Műalkotásmontázsok, anakronisztikus részletek beépítése a műalkotásokba. 

 

 

Népművészet és természet 

Népművészeti alkotások és azok anyagainak feldolgozása természetközeli technikák 
(fazekasság, szövés, fonás, kosárfonás) beépítése alkotásokba. 

Ismerkedés a magyar népviselet és tárgykultúrájával. 

Javasolt szemléltetés: 

Népművészeti alkotások, anyagok, technikák, Samu Géza, Schéner Mihály, 
„Fáskör” művészei. 

 

MINIMUMKÖVETELMÉNY 

Az elvont gondolkodás 8absztrakció, redukáló és átíró képesség) kialakítása és 
gyakorlati alkalmazása. 

Az elemző képesség jártassági szinten történő alkalmazása. 

Az ábrázoló geometria és alkalmazásának ismerete. 

A vizuális kommunikáció jel és jelzésrendszerének alkalmazása. 

Az önálló alkotómunkára valótörekvés kialakítsa és gyakorlása. 

 



 
 

 

 10. OSZTÁLY 

Feladatok a festészeti alapismeretek összefoglalására 

Szabadon választott témában tempera, vagy olajfestmény készítése, színtervekkel és 
rajzi tanulmányokkal együtt nagy méretben.(portfolió az alkotási folyamatról) 

 

Feladatok a szobrászati alapismeretek összefoglalására 

Szabadon választott anyaggal (gipsz, agyag, fa, viasz) köztéri szoborterv elkészítése 
szobrászállvány használatával. 

Tervrajzok, esetleg a mű elhelyezését imitáló fotomontázsok 
mellékletével.(portfolió a készülő szobor munkafázisairól) 

 

Feladata grafikai technikák alapszintű ismereteinek összefoglalására 

Egy alkalmazott, vagy sokszorosított technikájú grafikai lap készítése szabadon 
választott témában, előkészítő vázlatokkal együtt. (portfolió a készítés folyamatáról, 
az esetleges felhasználási módról-könyv, naptár, prospektus) 

 

Reklám 

A tömegkommunikációs eszközök, sajtó, Tv, rádió, működésének megismerése 
(tájékozódás szintjén) 

Egy reklámkampány vizuális elemeinek megszervezése (arculat, riportok, kisfilm) 
tervezési szinten. 

Javasolt szemléltetés.  

Reklámfilmek és szövegek a tömegkommunikációs csatornákról. 

 

Médiaművészet 

Alapszintű ismeretek elsajátítása a videós és számítógépes grafikai, művészeti 
kifejezésmódokban. 

Rövid videós önfilm (önportré) készítése, ehhez számítógépes feliratok, 
szövegsorok és egyéb grafikai anyagok tervezése és kivitelezése. 
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Javasolt szemléltetés: 

Videoművek-Bódy, Révész 

 

MINIMUMKÖVETELMÉNY 

A tanuló ismerje: 

-A vizuális nyelv kifejezőeszközeit 

-Azok jel és jelentésrendszerét 

-A sík és térábrázolás szabályrendszerét. 

-Az ábrázoló geometria alapelemeit. 

-A rajzi, festészeti és plasztikai ábrázolás leggyakrabban használt eljárásait. 

-A médiaművészet kifejezőeszközeit és azok jelrendszerének alapjait. 

-A képi konvenciók jelentéshordozó elemeit. 

-Az anatómia alapvető törvényszerűségeit és azok ábrázolási konvencióit. 

-A vizuális nyelv kommunikációs eszközrendszerét. 

-A művészettörténet nagy korszakait. 

 

A tanuló legyen képes: 

-A tanár által, vagy önállóan kijelölt témák önálló (korrektúra 
segítségével)feldolgozására. 

-A művészeti alkotómunka különböző elemeinek egyidejű alkalmazására. 

-Sík és térbeli művek létrehozására. 

-Konkrét és elvont képi és plasztikai gondolatok megjelenítésére. 

-A látvány illetve az abból történő absztrakció elemző értelmezésére, sokrétű 
feldolgozására (tanári segítséggel) 

-a művészettörténti korszakok megismert értékeit kreatív módon alkalmazni, 
adaptálni sajt alkotómunkájukban. 

GRAFIKA-FESTÉSZET TANSZAK 



 
 

 

MŰHELYELŐKÉSZÍTŐ 

Monotypia 

Az egyedi rajz és a sokszorosítás kezdetei. 

Pozitív és negatív lenyomat 

Jelhagyás tárgyakkal 

több szín felhengerelése 

A vonal, folt szerepe 

Ritmus ösztönösség, automatizmus szerkesztettség 

Frottázs 

Agyagnyomatok, kopírozás 

Különböző fakturális tárgyak nyomatai (bársony, vászon) 

Kisebb méretű tárgyak lenyomtatása (gomb, papír zsebkendő. levél) 

Tárgypecsét-kedvenc, jellemző tárgy nyomata-mappákon, füzeteken 

Papírmetszet 

Egyszerű papírmetszet készítése 

Vágás, tépés, kartonból, alakítás, képtépés 

Játékosság 

 

CÉLOK, FELADATOK, SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK 

A műhelygyakorlat célja, feladata: 
• A grafika-festészet műhelygyakorlat célja, olyan általános és speciális ismeretek nyújtása, melynek 

segítségével a tanuló önálló, kreatív alkotások, alkotás-sorozatok létrehozására lesz képes.  
Általános célok, feladatok: 
• A tanulók életkori sajátosságainak megfelelő, erős motivációs alapon nyugvó, változatos ismeret, 

és tapasztalatszerző, valamint alkotó tevékenységek biztosítása. 
• Feladattudatosság kialakítása, az egy témával, témakörrel való hosszabb idejű, elmélyült 

foglalkozás megteremtésével. 
• A tanulói kreatív tevékenység inspiratív ösztönzése az egymásra épülő, összefüggő feladatsorok, 

projektek megfogalmazása által. 
• A tanulók türelmének, és kitartásának fejlesztése a nagyobb lélegzetű munkák segítségével. 
• A tanulók együttműködési és a szociális képességeinek, az elfogadás, a kritikai gondolkodás és a 

tudatos választás képességének a fejlesztése a közös alkotásban és a projektmunkában való 
részvétel által. 
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• A problémamegoldó képességek fejlesztése egyéni, kis és nagy-csoportokban végzett változatos 
megismerési-, alkotási munkaformák során. 

• A tanulók önkifejezési érzékének fejlesztése, különösen a személyre szabott feladatok, és egyéni 
korrektúrák megvalósítása révén. 

• A tanulók önmaguk és a valóság törvényszerűségeinek egyre pontosabb és mélyebb megértéséhez 
juttatni a gyakorlati tevékenységek és a kritikus megfigyelés segítségével; 

• Nyitott szemlélet kialakítása, hogy egyre tudatosabban használhassák a hagyományos és az új 
médiumokat 

• A tanulók váljanak képessé a vizuális nyelv kifejező elemeinek, eszközeinek egyre tudatosabb 
felismerésére és használatára, hogy az alkotói szándékuk szerinti hatás, jelentés hordozója lehessen 
az általuk elkészített mű. 

• Hangsúlyos a tanulói képzelet, a belső képek és a valóság törvényszerűségeiből fakadó vizuális 
látványelemek összekapcsolásának, és a mozgóképi nyelvnek a fejlesztése 

• Az egyéni tanulási és alkotói folyamat bejárása során biztosítsa a tanuló számára az egyéni 
fejlődési különbségekből adódó differenciált fejlesztési lehetőségeket.  

• Képi, képtárgyi alkotások létrehozásával reagálni, választ adni emberi, társadalmi, vagy művészeti 
problémákra. 

 

Az alapfok végére a tanuló legyen képes: 

- felkészültsége legyen alkalmas arra, hogy tanulmányait szakirányban tovább folytathassa. 
 

 
Szakirányú célok és követelmények: 
• A festészeti, valamint az egyedi és sokszorosított grafikai eljárások, technikák megismerése. 

• A festészeti és grafikai tevékenységekhez szükséges elméleti és gyakorlati tudnivalók 
alkalmazásával önálló alkotások készítése. 

•  
A grafika két fő területének: a képgrafikusi és az alkalmazott grafikai tevékenységnek 

megismertetése. 
sajátítsa el a grafikai munkához szükséges technikai eszközök használatát, 
ismerkedjen meg a grafika lehetőségeivel és korlátaival (sokszorosítható grafikák, 

illusztráció, reklámgrafika stb.), 
- tudja kiválasztani és alkalmazni az egyéniségének megfelelő grafikai technikát, 
- ismerje a szaknyelvet, 
- legyen tájékozott a grafika és a festészet művészettörténetében, 
A grafika-festészet műhelygyakorlat feladata, hogy a kreatív alkotó gyakorlattal 

párhuzamosan a tanulót ismertesse meg 
- a grafikai tevékenységhez szükséges technikai anyagok, eszközök, szerszámok 

működésével, kezelésével, 
- a grafikai művészet egy-egy kiemelkedő képviselőjével, 

- a segédanyagok tulajdonságaival, használatával, 
- a szabványokkal, a méretekkel, az installálási törvényekkel, 
- a képépítés törvényszerűségeivel, 
- a színelmélet alapjaival. 
A grafika-festészet műhelygyakorlat feladata, hogy a tanulóban 
- fejlessze ki a feladatok elvégzéséhez szükséges önálló, kreatív, alkotói módszert, 
- alakuljon ki véleménynyilvánítási igény és képesség, 
- alakuljon ki a készített mű esztétikus megjelenítésének képessége. 



 
 

 

Követelmények 
A tanuló az alapfok végén ismerje 
- a képépítés alapvető szabályait, 
- a tanult grafikai és festészeti technikákat, ezek továbbfejlesztési lehetőségeit, határeseteit 

és korlátait, 
- az egyedi és sokszorosított grafika - különösen a megismert magasnyomási eljárások - 

sokszínű technikai lehetőségeit, 
 - a nyomtatásra és dúckészítésre alkalmas papírfajtákat, a linó és fém anyagokat. 
- a grafika és festészet történeti és technikai sajátosságait, 
A tanuló legyen képes 
- az eddig megismert grafikai és festészeti technikák alkalmazására, 
- vázlatkészítésre, motívumgyűjtésre, feldolgozásra, átírásra, dúcra dolgozásra, 
- az egyedi és sokszorosított grafika - különösen a megismert magasnyomási eljárások - 

sokszínű technikai lehetőségeinek alkalmazására, 
- esztétikus képi megjelenítésre. 
A tanuló a továbbképző végén ismerje 
- a legújabb nemzetközi és hazai festészeti, és sokszorosított grafikai törekvéseket és azok 

képviselőit, 
- a hazai kortárs grafika és festészet eredményeit. 
A tanuló legyen képes 
- önálló kifejezőkészségre és grafikai komponálásra, 
- technikailag tiszta és kevert technikájú lapok létrehozására, 
- az iparban használatos reklámhordozók (könyv, lemezborító, plakát) tervezésére, 
- klasszikus sokszorosított grafikai faximile reprodukció készítésére, 
- önálló gondolatokkal és képi világgal bíró illusztrációk létrehozására, 
- kiállításra alkalmas munkák alkotására. 

 

3.OSZTÁLY 
A grafika 

A grafika fogalma 

A rajz szerepe a képzőművészetben 

Az egyedi rajz 

A sokszorosított lapok 

Történeti áttekintés 

Alkalmazott és képgrafika különbözősége 

 A grafika nagymesterei 

A grafika anyagai, eszközei 

A kézi és gépi sokszorosítás eszközei, műveletei 

A grafikai műhelygépek megismerése 

A grafikai technikák műfaji követelményei 
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Az egyedi rajz szerepe a képi világ megismerésében és a képépítésben 

A rajz egyedisége, műfaji kritériumai 

A gesztusrajz 

Az eszközök műfajkijelölő szerepe 

Számítógépes grafika érintése 

A képzőművészet alapfogalmainak szerepe a grafikai munkában 

ritmus, felület, kompozíció, folt, szín méret 

 

Vonalkarakterjáték 

A vonal pszichikai kifejezőereje  

Az egyéniség megjelenítése önarckép vonallal, absztrakcióval 

Vérmérsékletet mutató vonalhasználat 

Különböző sorsok, korok, különböző vonalhasználat 

A kifejezés, alkotás eszközrendszerének megismerése lényegkiemelés,figyelemvezetés, elhagyás, 
leegyszerűsítés,  

az elemek elrendezése, ritmus, egyensúly, szimmetria 

eszköz: ceruzarajz, krétarajz 

 

Gyakorlat 

 

Alkotás: Egyedi rajzok készítése 

Feladatok: 

A vonal ritmust kifejező hatása 

Ritmikus, lüktető felület kialakítása automatikus vonalhasználattal. 

Sűrítés, lazítás, tömörítés,  

Nyugodt és kavargó felületalakítás 

Vonalháló vonalgubanc 

Tenger kifejezése-nyugodt, háborgó vonalakkal 

 

A vonal karaktermegjelenítő szerepe 



 
 

 

A vonalkarakterek tudatos használata 

Dombos sziklás táj, beépített környezet 

 

A jelrendszer szerepe 

Élettörténeti mese 12 részben 

A mese mértani formákkal való kifejezése (háromszög, négyzet…) 

Én ez a forma vagyok.Szüleim, nagyszüleim, testvéreim …ilyen formák 

Elrendezés a képmezőben 

Mi történik. Jönnek , mennek, meghalnak gondolat kifejezése 

 

Az illusztráció 

Tusrajz 

Monokromitás, foltképzés szerepe 

Csurgatás, fröcskölés, fújás 

Átalakítás, belelátás, formafelfedezés 

 

Az alkalmazott grafika 

Érintőlegesen az alkalmazott grafika a piktogramm, a betű, monogramm bemutatása 

Egyedi jelek-térkép, közlekedési jel, pecsételők, monogramm 

Saját mappa tervezése 

Saját jel, embléma 

Organikus képalakítás 

Természeti formák grafikai tanulmányozása 

Szerves elrendezés, kiemelés, elhagyás, pozitív, negatív , átrendezés 

 

MINIMUMKÖVETELMÉNY 

A tanuló tudjon gyakorlatban és elméletben különbséget tenni z egyedi és a sokszorosított grafikai 
eljárások között.. ismerje és alkalmazza azt. 

 

4. OSZTÁLY 
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A nyomtatás fogalma 

Természetes formanyomatok tanulmányozása 

A nyomtatott kép  létrehozásának  kritériumai 

pozitív-negatív foltok, tömegek, pont vonal, ritmus, egyensúlí 

 

Grafika történet 

Természeti népek, nyomhagyás, nyomolvasás) 

középkor, textil előnyomás, rajzolás,  

nyomtatás feltalálása 

A betű, a könyvnyomtatás 

A nyomtatott kép használhatósága 

Az alkotás technikái 

Agyagnyomatok, krumplinyomat, frottázs, papírvéset 

 

GYAKORLAT 

Különböző színű és felületű papírra különböző tárgyakkal nyomatok készítése 

A dúc fogalma- az alakítható anyagok 

A folt szerepe a vizuális nyelvben 

Sokszorisítás 

Ritmus 

Nyomhagyási kísérletek 

A természetben, a környezetünkben található nyomhagyásra alkalmas tárgyak gyűjtése 

A nyomhagyás elmélete, gyakorlata 

Újbegynyomat, aprópénznyomat, stb, 

Frottázs, kopírozás, dúcként használva nyomtatás 

 

Nyomtatás tárggyal 

Kedvenc tárggyal nyomtatás-pozitív-negatív 

A folt és a foltrendszer optikai játék, vízszintes, függőleges, ferde elrendezés 

Képkeret, bordür,  



 
 

 

piktogramm 

Természeti forma és azok rajza, frottázsa 

Lenyomtatással saját jel kialakítása 

 

Textilnyomatok 

faktúranyomatok készítése 

 Geomertikus kép kialakítása 

 

Krumplinyomat 

faragása, majd nyomtatása 

Terülődísz, ruhaminta, tapétaminta 

 

Papírmetszet 

A magas nyomás fogalma 

kartonból csíkok vágása, foltképzés 

A dúc fokozatos gazdagítása 

Játékosság a tervezésben 

 

Papírpecsét 

papírpecsét készítése dombornyomással 

Játék a fénymásolóval 

Fénymásolt képek egymásra nyomtatásra 

Telítettséggel, elmozgatással variációk 

 

MINIMUMKÖVETELMÉNY 

A tanuló ismerje a frottázs és a monotypia fogalmát, ismerje fel technikai különbözőségüket 

Tudjon róluk beszélni. 
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5: OSZTÁLY 

 

Természeti formák megfigyelése 

Tömeg, egyensúly, pozitív, negatív forma 

A sokszorosított grafika műfaji jellegzetességei 

Belső szerkezet, játékosság, felület, elrendezés 

 

Grafika történet 

magyar linómetszők 

 

Technikai ismeretek 

Az átírás lehetőségei, megfigyelés-a képi jegyek megfigyelése 

A linó sajátosságai, arányrendek, felületkitöltés, ritmus 

A megtervezés szükségessége 

 

GYAKORLAT 

 

Magasnyomás: linómetszés 

Anyag és eszközismeret: Véső eszközök, henger, festék állag, balesetvédelem 

Ismerkedés a linóskészítéssel:  

Történeti áttekintés 

ujjgyakorlatok 

linó sajátosságai, műfaji követelményei 

Két színnel nyomat 

 

Pecsételőhenger 

 Kis négyzetekkel pecsételőhenger kialakítása 

Tömegábrázolás kezdetei 

Tapéta, falminta, csomagolópapír 

 



 
 

 

 Exlibris 

A kisgrafika fogalma 

redukció 

A betű szerepe a dúcon 

névjegykészítés 

 

Linókészítés 

Önálló linólap tervezése 

Vágás, nyomás 

 

A színes sokszorosítás alapjai 

 

MINIMUMKÖVETELMÉNY 

A tanuló gyakorlatban tudjon feladatának megfelelően választani a magasnyomási technikák 
között. A papír és linó nyomatok különbségei 

 

6. OSZTÁLY 

A képi megjelenítés eszközei 

A kifejezés, a látvány élmény eszköz egysége.  

Az egyéni kifejezőeszközök megtalálása 

A látványértelmezésének műveletei 

átírás, pont, vonal, folt szerepe 

Személyes élmény, fantáziavilág kivetítése 

 

GYAKORLAT 

A fém alapú dúcok lehetőségeinek megismerései 

Új nyomhagyási technikák 
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A hidegtű 

Alapozatlan, puszta felfényesített lemezre karcolás tűvel. a felületek megdolgozása jelet hagyó 
eszközzel.  

A dúc felnagyatásával vonlkarakter kialakítása 

 

Nyomtatási gyakorlatok 

technológiai sor 

 

Szabad asszociációk 

Különböző alakú dúcok variációi 

Tudatos komponálás 

Szabad és megdolgozott felületek aránya 

 

A savak szerepe a nyomtatásban 

Alapozóanyagok felfestésével savazás 

Savak szerepe 

Fémek keménysége 

Vízjelek, papírméretek ismerete 

Aláírás, paszlartuzás, installálás 

 

felületgazdagítás 

A savazott felületek karcolása 

Tiszta és kevert anyagok vegyítése 

 

Komplex feladat:naptár készítése 

 

MINIMUMKÖVETELMÉNY 
A tanuló tudjon különbséget tenni a magas és mélynyomás között. Legyen képes a munkáját 
bemutatni. 

 

 



 
 

 

7. OSZTÁLY 

 

Grafikai ismeretek 

Az elmúlt évben tanultak összegzése 

A rézkarc és rézmetszés fogalma, története 

 

GYAKORLAT 

 

Rézkarckésztíés 

Az anyag gyakorlati megismerése 

kemény, félkemény, lágy 

Megmunkálás: fazettázás, polírozás, alapozás, kormozás, kikaparás 

 

Egymaratásáos rézkarc késztése 

Szabadon választott kisméretű lemez előkészítése után kis természeti forma rajzolása 

 

Másolás 

Egy művészettörténetből vett példa tanulmányozása 

Pauzálás, átfordítás 

 

Stílustanulmány 

Próbalemezek, próbanyomatok készítése 

A marófolyadék, az idő, a vonalháló megismerése 

festékkeverési gyakorlatok 

 

Javítási lehetőségek 

A kész vagy rontott lemez újradolgozása 

 

A másolat tökéletesítése 

Nüanszok a mester véletlenei, gesztusai 
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Tudatos alakítás 

 

Variálás 

A már kész nyomódúc variálása 

 

A pszeudo fogalma 

A hamisítás etikai problémái 

 

MINIMUMKÖVETELMÉNY  

A tanuló ismerje a hidegtű és a rézkarc közötti különbségeket 

 

 

9.OSZTÁLY 

 

Az egyediség kritériumai 

Az egyéniség kialakítása, mesterek példái 

Klasszicitás, modernség 

Önálló forma és karaktervilág 

 

GYAKORLAT 

Önálló tevékenység-döntéshozatal 

Önálló munkavégzés-szerszámrend, munkasarok kialakítása 

 

Szabadon választott téma rézkarcban 

Egyéni tervezés, technikai útmutatás 

Kiemelés, elhagyás, tökéletesítés 

 

Adott témára való komponálás 

alázat és ötlet 

Különbözőségek-egyezőségek 



 
 

 

Zene képi megjelenítése 

 

Illusztrációk készítése versekhez 

Szabadon választott versek illsutrációi.  

Emóciók, figyelem, megfelelés. 

 

A betű és kép összeépítése 

Könyvborító, plakát tervezése 

 

MINIMUMKÖVETELMÉNY 

A tanuló ismerje fel és tudj alkalmazni a grafikai sorozatok ismétlődő műfaji, stiláris eszközeit, 
foltmaratási és foltlétrehozási eljárásokat 

 

 

10.OSZTÁLY 

 

A sokszorosított grafikai eljárások megújításának lehetőségei (Warhol) 

Klasszikus lapok manipulálásának etikai kérdései 

 

GYAKORLAT 

Manipulálás 

Klassszikus rézkarc, linó manipulálása 

Új felületeken való nyomtatása 

 

Megújítási lehetőségek keresése.  

op art, redy art, pop art, fluxus, body art, happening 

 

Akciók létrehozása 

Önálló hangulatú sokszorosított eljárások nyomait magán viselő akciók létrehozása 

Performance-csoportban 
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XX. sz. i grafika 

Tapasztalatcsere 

Grafikusok műhelyeinek megismerése 

Számítógépes grafika lehetőségei 

Nyomdaipar és számítógép 

Számítógép a tervezésben 

 

MINIMUMKÖVETELMÉNY 

A tanuló ismerje és alkalmazza a XX. sz-i grafikai törekvések eges eredményét. Ismerje  grafika 
történetét, fő törekvéseit, alapfokon legyen tájékozott a számítógépes grafikában.  

 

 

 

FESTÉSZET TANSZAK 

 

MŰHELYELŐKÉSZÍTŐ: 

 

Festések kis és nagy méretben 

Kis méret tárgyak színeinek kiválasztása, megfestése kis papírokon. 

Óriásképek, óriás tárgyak egyszínű és színgazdag felületek megfestése nagy méretű 
papírokon. 

Játék festett papírokkal. 

Kollázs készítése csoportos és egyéni spontán festési gyakorlatok(szemléltetés pl. 
Matisse kollázsok) felhasználásával. 

 

A színes világ 

Festésgyakorlatok, színkeverések. 

Az elsődleges és másodlagos kevert színek. 

Színkeverési kísérletek papíron, palettán, vízben. 



 
 

 

 

Az ecset és a papír 

Az eszközök ismerete és használata. 

Gyakorlatok festészeti eszközökre. 

Csíkhúzási versenyek. 

 

A tervezett kép 

Egy saját élmény (kirándulás, sportesemény, ünnep, táj, kulturális esemény) 
megfestése vázlatkészítéssel nagy méretben. 

 

A természet színei 

Variációk a négy évszak színeire és zenéjére. 

Festési gyakorlatok természeti megfigyelések (szabadtéri séta, csendélet) nyomán. 

A színhangulattal való festés módszere- színdominancia, színpreferencia egy-egy 
hangulat érzékeltetésére. (szemléltetés: Leonardo, Brueghel, impresszionisták.) 

 

Színkompozíciók 

 

A szín ereje, a szín mélysége, a szín mozgása. 

Különböző kompozíciós változatok a színdinamika, a színkontraszt alapelemeire. 

Csoportos és egyéni feladatok temperával. 

 

Az ünnepek 

 

A különböző ünnepek színvilágának megismerése, kifejezése. (vízfestés) 

Felület, forma, színekkel való kifejezése (szemléltetés: Chagall akvarell) 
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Kis színtér 

Papírból épített tér megfestése (szemléltetés: díszlettervek) 

Csoportmunka a színek térépítő szerepére. 

 

FESTÉSZET MŰHELY 

CÉLOK, FELADATOK, SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK 

A festészet műhelymunka célja, hogy a tanuló ismerje meg 
- azokat az anyagokat és eljárásokat, amelyek a festői munka legfontosabb elemei, 
- a színtan egyes alapvető problémáit és azok alkalmazását a festészetben, 
- a festészeti technikákat, kifejezési nyelvi eszközeit, 
- a szín és fény alapvető összefüggéseit, 
- a sík és a szín, a tér és a szín látványban és alkotásban jelentkező összefüggéseit, 
- a legkorszerűbb festészeti eljárások alapjait, 
- a festészet határát kitágító képzőművészeti eljárásokat. 
A festészet műhelymunka feladata, hogy a tanuló 
- sajátítsa el a festészeti technikákat, eljárásokat, 

- szerezzen ismeretet a festészet mint a képzőművészet egy műfaja jelentőségéről és 
történetéről. 

A tanuló legyen képes festészeti ismeretek elsajátításával az adott műfaj sokféleségében 
eligazodni, önálló alkotásokat készíteni. 

Követelmények 
A tanuló az alapfok végén ismerje 
- a hagyományos festészeti technikákat, 
- a technikák alkalmazásának módozatait, 
- a festészet történetének nagy korszakait, 
- a festészeti technikák határeseteit (pl. montázs, kollázs, manipulált fotó, festett 

síkplasztikák), 
- a fotó, film, videó, számítógép színalkotó és -visszaadó szerepét. 
A tanuló legyen képes 
- a megismert festészeti technikákkal műveket készíteni, 
- figurákat, tájakat, tárgyakat ábrázolni, 
- vázlatokat készíteni, és azok után festményeket alkotni, 
- síkban és térben, beállítás után és szabadon festményeket készíteni, 
- a festészet határeseteit jelentő műveket (montázs, kollázs, fotómanipuláció, 

computergrafika) alkotni, 
- véleményt alkotni a festészet történetének jelentős műveiről. 
A tanuló a továbbképző végén ismerje 
- a festészet technikai eljárásait, 
- a technikai eljárások alkalmazását különböző feladatokban, 
- a kompozíció törvényeit, 
- a szabadon értelmezett, de a festészet műfaját nem meghaladó eljárásokat (videofestészet, 

computer festészet), 
- a színház és képzőművészet találkozását jelentő színpadi festészetet (díszlet), 
- a festészettörténet nagy alkotásait, 
- a festészetnek a művészettörténetben elfoglalt helyét, 



 
 

 

- azokat a szakkifejezéseket, melyekkel egy festészeti alkotást jellemezhet, értelmezhet, 
elemezhet. 

A tanuló legyen képes 
- önálló festészeti alkotások, festmények és színes dekoratív művek tervezésére és 

létrehozására, 
- saját alkotó tevékenységének következetes nyomon követésére és dokumentálására 

(portfolió készítése), 
- a megismert festészeti technikák változatos és szakszerű alkalmazására, 
- önálló véleményformálásra saját és mások műveit illetően, 
- véleményének szakszerű kifejezésekkel való interpretálására. 

 

ALAPFOK 3. OSZTÁLY 

 

A fekete is szín 

A fekete szín használata (a fekete szoba, a fekete tárgy) 

A szürkétől a feketéig tartó árnyalatok kipróbálása tárgyak festése, árnyékok 
kialakítása során. 

(szemléltetés: Boltansky, Kline, Hartung) 

 

A körvonal 

A színek hangsúlyozása 

A képi erővonalak kiemelése a körvonal segítségével. 

Tárgyak árnyékának körvonalai és színei. 

Kivágott formák beépítése, térbe helyezése (szemléltetés: Schiele, Klimt, Gauguin) 

 

A festészet története I. 

A barlangrajztól a középkorig. 

A festészet festészettechnikai és történeti áttekintése. 

Anyagok, eszközök, megoldások az őskori és koraközépkori művészetben. 

A különböző korok festészeti megoldásainak példaként való felhasználása, 
alkalmazása. 
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Vázlatok a szabadban 

Akvarell és tusrajzok-színezett tusrajzok-a szabad térről. 

A gyors, könnyed festés technikájának elsajátítása (szemléltetés: Szőnyi, Ferenczy 
K.) 

 

A festett tusrajz 

A ceruzarajzok részleteinek, háttereinek megfestése. 

A két technika egymás mellet élése. 

A ceruzarajz technikájának a festéshez való alkalmazása. 

 

 

MINIMUMKÖVETELMÉNY 

A tanuló ismerte a tónus, a telítettség, a színezettség fogalmát. 

Legyen képes ezeket a fogalmakat festői gyakorlatában alkalmazni, 
színárnyalatokkal dolgozni. 

Tudjon önállóan ecsetrajzokat készíteni, ismerje a tusrajz, az akvarell technika 
sajátosságait. 

Legyen képes képzőművészeti alkotások színproblémáit felismerni, azokról saját 
szavaival beszélni. 

 

 

ALAPFOK 4. OSZTÁLY 

 

A sötéttől a fényig 

Kompozíciók készítése, melyben a fény-árnyék színekkel kifejezhető. 

Megvilágított és nagyon világos színszoba, vagy színes dobozok mesterséges 
fényben. (szemléltetés: Szikora T. Károlyi Zs.) 

 

 



 
 

 

Ez én vagyok 

A festett pasztell (szemléltetés Rippl-Rónai, Nagy I.) jellemzői. 

Portré vagy önarckép készítése. 

A pasztell technika megismerése. 

A színek keverése. 

 

Egy kedves hely/szín szoba/ 

Régebbi vázlatok, vagy képzelet után egy színes tér megfestése, megépítése, 
berendezése- csoportmunkával. 

 

Illusztráció 

Legalább 10 kisméretű illusztráció készítése irodalmi műhöz. (pl toldi, János vitéz) 

Az illusztráció technikája- rajzsorozat, ecset, guache, toll.( szemléltetés: Reich, 
Chagall, Dali) 

A rajz, ecset toll, guache technikájának elsajátítása. 

 

A festészet története II. 

A reneszánsztól a romantikáig. 

Festészeti eljárások, technikák megismerése. 

A falfestészet. 

Az illuzionizmus.  

 

MINIMUMKÖVETELMÉNY 

A tanuló ismerje a 12-es színkört, a színek hőfokhatását, a fény-árnyék-szín 
összefüggéseit. 
Ismerje és alkalmazza a gouache és a pasztell technikák alapjait. 

Használja tudatosan kompozícióiban az eddig tanult színproblémákat. 
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ALAPFOK 5. OSZTÁLY 

Két arckép 

Zenére (pl. Bartók, Sztravinszkij, kortárs jazz) színes alapra festékkel, színes 
papírral, pasztellel színes alkotások készítése nagy méretben. 

Improvizációk és tervezett művek (szemléltetés: Klee, Soutine) 

 

Kontrasztok 

Bartók zenéjének inspirációjára kisméretű sorozatok, színes, ragasztott képek 
készítése-színkontrasztok, hideg-meleg, komplementerek alkalmazásával 
(szemléltetés: Klee, Mondian, Itten) 

 

A festészet története III. 

A realizmustól a posztimpresszionizmusig. 

Elemzések a festés módszeréről, a színhasználatról, az anyagról. 

A műteremfestészet és a plain -air. 

 

Reggeli a szabadban- avagy a majális 

Szinyei –Merse képének „átfestése” beállítás után. 

Diakép készítés a beállításról, a dia kinagyítása és újrafestése. 

A két mű összehasonlítása. 

 

Mostan színes tintákról álmodom 

Nagyméretű színes tus és filctollrajzok, dekoratív, díszletjellegű (függönyszerű) 
megoldások- textiltervek készítése (szemléltetés: magyar textilművek) 

 

 

 

 



 
 

 

 

MINIMUMKÖVETELMÉNY 

A tanuló ismerje és tudja alkalmazni a színmodulációkat, a színkontrasztokat, a 
színönkontrasztot, a hideg –meleg kontrasztot, a komplementer kontrasztot, a lokál 
és valőr színeket. 

Legyen képes önállóan nagyobb méretű, több tárgyat magába foglaló, színes 
kompozíció tervezésére és kivitelezésére. 

 

ALAPFOK 6. OSZTÁLY 

 

A secco és a mozaik 

 A dekoratív (murális) festészet egyes technikáinak megismerése. 

Mozaikrakás gipszöntéssel, gipsz alapú secco készítés. 

Elméleti ismerkedés a freskó és sgrafito technikával.(szemléltetés: bizánci 
mozaikok, reneszánsz és manierista freskók, seccok.) 

 

A festészet története IV 

A XX. század a századelőtől Matisse haláláig. 

A megújuló festészet, a Bauhaus, a festészet új útjai. 

 

A „ mestermű” 

Az eddigi ismeretek szintézise önálló, nagyméretű festmény készítésével. 

A minkához rajzi, szín és írásos vázlatokat (portfóliót) kell mellékelni, a téma és a 
technika szabadon választott. 
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MINIMUMKÖVETELMÉNY 

 

A tanuló ismerje és tudja alkalmazni az előző években a műhelymunka során 
elsajátított ismereteket. Legyen képes önálló tervező munkára. Tudjon dekoratív, 
illusztratív vagy tanulmányszerű (beállítás utáni) festményeket készíteni. Ismerje a 
freskó, secco, mozaik, sgrafitto technika alapelemeit.. Használja tudatosan a színtan 
általa megismert fogalomköreit.( keverések, színdinamika, kontraszthatások). 
Legyen képes elemezni  a  festészet történetének a XX. Sz. közepéig terjedő 
időszakát, annak jelentős alkotásait, a képzőművészet (festészet) kifejezésével 
megfogalmazni elemzésének tárgyát. Legyen ismerete az alkotó folyamatok 
szakmai és lelki tényezőiről. Tudja és ismerje fel (kritikusan és önkritikusan9 saját 
és társai alkotásainak erényeit és hibáit. 

 

TOVÁBBKÉPZŐ 7. OSZTÁLY 

 

A beállítás I. 

Csendélet illetve portré beállítása a műteremben. 

Megvilágítási problémák, fényviszonyok elemzése. 

A színek derítése. 

A drapéria, a tárgy, a tér színbeli viszonyai. 

Vázlat és nagyméretű  festmény készítése. (szemléltetés: Caravaggio, Cezanne, 
Morandi, Csernus) 

 

A beállítás II. 

A tárgy(portré) feldolgozása, átírása más anyagokkal. 

Különböző művészeti stílusokkal (pl barokk, impresszionista, expresszionista, 
szürrealista)stílusgyakorlatok. 

 

A plakát 



 
 

 

Tetszőleges reklámtéma feldolgozása színdinamikai szempontokalapján. 

A színek hatása, a színek információsegítő szerepe. 

A fotó a szín egymásra hatása. 

Színes diakép készítése a munkáról, nagyítás (szemléltetés: lengyel, magyar 
plakátok, festett plakátok, gigantposztrek) 

 

A színtan 

A színek tudományos vizsgálata, a szinoid gömb. 

Szinoidkészítés. 

 

MINIMUMKÖVETELMÉNY 

 

A tanuló ismerje és a gyakorlatban alkalmazza a színtani ismereteit a szinoid 
színeinek alapján, a színek érzelmeket alakító hatását saját festményein, az 
alkalmazott grafika és a szín reklámpszichológiai törvényeit és összefüggéseit, a 
tanulmányszerű portré és csendélet valamint tájfestés néhány problémáját. 

8. ÉVFOLYAM 

 

A figura 

Interieurban elhelyezett figura megfestése. 

Reflexek, megvilágítás, a drapéria árnyékai. (szemléltetés: Bonnard, Bacon, 
Ferenczy K. ) 

 

A táj 

Festés szabadban akvarellel, temperával. 

A kép befejezése, újrakomponálása, újraalkotása műteremben a helyszínen készített 
saját fotók alapján. (szemléltetés: Paál László, Mednyánszky, impresszionisták) 
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Az olajfestés titka 

Az olajfestés technikájának alapjai. 

A festés története, a vászon, a vakkeret, az ecsetek, az alapozás megismerése. 

 

A színes film 

A színek játéka, a színek bizonyos irányba történő eltorzítása, megváltoztatása. 

Színes fénykép, video, számítógépes grafika készítése. 

 

A személyes szín-tér 

Kis színes vázlatok tervezése lakótér színdinamikai megoldásához. 

 

MINIMUMKÖVETELMÉNY 

 

A tanuló legyen képes önálló alkotó tevékenységre a festészet határterületein 
(kollázs, montázs, manipulált foto). 

Tudjon véleményt formálni a festészet történetének jelentős alkotásairól, különböző 
anyagokkal színes alkotásokat létrehozni, azokat egyéniségének megfelelő 
tartalommal megtölteni. 

Legyen képes figura megfestésére térben, tájkép megfestésére természetben, 
vázlatok alapján műteremben. 

Ismerje a foto , a film, a video, a számítógép színalkotó és visszaadó szerepét, az 
olajfestés technikájának alapjait. 

9. ÉVFOLYAM 

 

Stíluskalandok 

Ismerkedés az újvad festészettel. 

Azonos témára fotorealista, tassiszta, gesztusképek készítése. 

 



 
 

 

 

A díszlet 

Szabadon választott színpadi mű színpadképének, jelmeztervének elkészítése és 
makettszerű kivitelezése. 

 

Az olajfestés 

Tetszőleges témára kisméretű olajfestmény készítése, olaj ill. tempera vázlatokkal. 

 

MINIMUMKÖVETELMÉNY 

 

A tanuló ismerje és tudja személyes véleménye alapján elemezni a XX. század 
második felének különböző stílusirányzatait, azok ismeretében önálló alkotásokat 
készíteni. 

Tudjon az olajfestési technikával szabadon választott művet alkotni. 

Legyen képes az általa választott színpadi műhöz szcenikai tervet, díszlettervet 
készíteni. 

 

10. ÉVFOLYAM 

 

Az emlékmás 

Videofilm elkészítésére alkalmas filmdíszletszerű, nagyméretű színes figura és tér 
megalkotása (papír, gipsz, faszerkezet) 

A videofilm rajzos forgatókönyvének megtervezése, elkészítése. 

 

A portréfilm 

Rövid 5-8 perces videofilm készítése egy kortárs festőművészről, annak alkotási 
módszeréről, személyes beszélgetés, vagy bemutatás formájában. 

Forgatókönyv, fotodokumentáció. 
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A mestermű 

Szabadon választott témában egy portfólióval dokumentált mestermunka készítése, 
lehetőség szerint minél változatosabb festészeti technikai megoldásokkal. 

 

MINIMUMKÖVETELMÉNY 

 

A tanuló legyen képes bonyolultabb festészeti feladatok önálló megértésére és 
elvégzésére., szabad alkotó munkára, az eddig megismert tananyagot felhasználva 
térben és síkban egyaránt színbeli, festészeti problémák megoldására. 

Rendelkezzen önálló kritikai véleménnyel a kortárs művészet hazai és külföldi 
mestereinek munkásságával kapcsolatban. 

Ismereteiről tudjon nagyméretű tervezett alkotásában számot adni. 

 

MŰVÉSZETTÖRTÉNET 

CÉLOK, FELADATOK, SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK 

A művészettörténet oktatás szorosan kötődik a művészeti képzés programjához, a rajz-
festés-mintázás órákon, valamint a műhelyekben folyó elméleti és gyakorlati tudnivalók 
elsajátításával párhuzamosan nyújt ismereteket, ugyanakkor igyekszik kapcsolatot találni a 
társművészetek felé is. 

A tantárgy tanításának célja, hogy 
- keltse fel a tanuló érdeklődését, tegye érzékennyé és nyitottá a műalkotások által nyújtott 

vizuális élmény befogadására, 
- a tanuló sajátítsa el a vizuális nyelv alapelemeit, tanuljon meg olvasni a műalkotásokból, 
- a közösen végzett és egyéni műelemzéseken keresztül ismerje meg az egyes korokra 

jellemző legfontosabb stílusirányzatokat, 
- a már megismert művészettörténeti korokat új összefüggésbe helyezze, vizsgálja azok 

formanyelvét és stílusjegyeit, 
- kiemelten foglalkozzék a korok-korszakok kapcsolataival, a kölcsönhatásokkal, egymásra 
épülésekkel, ellentétekkel, szakításokkal az összehasonlító elemzések során, 

- biztosítsa az eligazodást a művészettörténet emlékanyagában, valamint az ismeretek 
beépülését, felhasználhatóságát a tanuló életébe és munkájába, 

- az ábrázolási és kifejezési módok tanulmányozásával, az anyagok, műfajok, technikák, 
eljárások megismerésével váljon képessé az önálló, alkotó jellegű műelemzésre. 

A tantárgy tanításának feladata, hogy 
- nyújtson művészettörténeti, művészetelméleti és műfaji ismereteket az őskortól 

napjainkig, 
- foglalkozzék a világkép és a képzőművészet viszonyával, 



 
 

 

- mutassa be a művészet folytonosságát és korról korra változó jellegét; 
- mutassa be a művészeti ágak kapcsolatát, 
- ismertesse a művészettörténet nagy alkotóit és jellemző alkotásait az őskortál napjainkig, 
- végezze el az egyes művészettörténeti korok jellemző stílusjegyeinek összehasonlítását, 
- értelmezze a kortárs művészet hagyományokhoz való viszonyát, 
- foglalkozzék a tárgy- és környezetkultúra történetével, 
- ismertesse a tárgy- és környezetkultúra alkotásait a művészettörténeti korokban, a népi 

kultúrákban és a városi folklórban. 
A tanulóval ismertesse meg 
- a művészetek formanyelvének alapvető elemeit, 
- a művészet ábrázolás- és kifejezésbeli sajátosságait, 
- a legjellemzőbb kifejezőeszközöket és komponálásmódokat a műalkotásokban, 
- a tárgyi környezet elemeit és az esztétikai minőségek kifejeződését a látványokban, 
- alakítsa ki a tanulóban az önálló tájékozódás képességét, az ismeretszerzés igényét 

jelentős műemlékek, 
- múzeumok, gyűjtemények felkeresésével, kiállítások látogatásával, 
- értelmezze a művészet helyét a kultúrában és a társadalomban, 
- fejlessze a képi-plasztikai önkifejezés képességét a megismert alkotó eljárások 

igénybevételével, 
- használja a legkülönbözőbb és legkorszerűbb művészeti médiumokat, 
- érzékeltesse a műfajhatárok elmosódását, 
- ismertesse a műfajok közötti közlekedés lehetőségeit. 
Követelmények 
A tanuló az alapfok végén ismerje 
- az elemi kifejezési eljárásokat és ábrázolási módozatokat (konvenciókat), s ismerje fel 

azokat konkrét műalkotásokban, 
- a művészettörténeti korok (korszakok), irányzatok főbb stílusjegyeit és legkiemelkedőbb 

alkotóit, alkotásait. 
A tanuló tudjon 
- műalkotásokat olvasni a témák és stíluselemek szempontjából, 
- eligazodni és szelektálni a tárgy- és környezetkultúra világában, 
- megismert stílusjegyeket az egyéni alkotómunkában felhasználni; az egyes 

művészettörténeti korokra jellemző kifejezésmódok, utánzások alkalmazásával. 
A tanuló legyen képes 
- az egyes művészettörténeti korokra jellemző stílusjegyek felismerésére, 
- művészeti, esztétikai élmények kifejtésére szóban, írásban és kompozíciós vázlatokban, 
- a megismert művészettörténeti korok időrendi áttekintésére, 
- a művészettörténeti ágak kapcsolatainak és kölcsönhatásainak felismerésére, 
- a környezet és a mindennapok vizuális hatásainak feldolgozására, 
- műalkotások értelmezésére, elemzésére egyéni véleményalkotással, 
- a tanult kifejezési formák és ábrázolásmódok alkotó alkalmazására. 
A tanuló a továbbképző végén ismerje 
- a művészettörténeti korok lényeges sajátosságait a legfontosabb alkotók és legjellemzőbb 

alkotások tükrében, 
- tudja olvasni, elemezni a tanult műalkotásokat, 
- értse meg a természeti és mesterséges környezet viszonyát és azok kölcsönhatásait. 
A tanuló tudjon 
- összehasonlító elemzéseket végezni jellemző példák, műalkotások segítségével, 
- alkotó módon használni megismert kifejezési eljárásokat és ábrázolási konvenciókat 

személyes élmények kifejezésére, 
- reálisan értékelni - önmaga és mások munkáját, eredményeit. 
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A tanuló legyen képes 
- összefüggések megértésére a kor és a műalkotások kapcsolatában, 
- tájékozódni a művészettörténet nagy korszakaiban, 
- ismertetni az adott kor kiemelkedő alkotóinak munkásságát és elemezni alkotásaikat, 
- észlelni és megítélni esztétikai minőségeket tájban, épített környezetben és tárgyakban, 
- felismerni koronként jellemző alkotásokat a tárgy- és környezetkultúra világából, 
- önállóan dönteni az alkotó munkában alkalmazandó technikák, anyagok és eszközök 

megválasztásában. 
A tanulónak alakuljon ki önálló, alkotószellemű műelemző készsége a vélemények 

ütköztetésével, a vitakészség fejlesztésével. 
 
3. OSZTÁLY 
 
Őskor 
Mezopotámia 
Egyiptom 
Kínai Birodalomr 
Japán művészete 
India művészete 
Afrika művészete 
Prekolumbián művészet 
Kréta és Mükéné 
Görög művészet 
Hellenizmus 
 
4. OSZTÁLY 
 
Etruszkok 
Róma 
Bizánc, késő római művészet. 
Népvándorlás kora 
Iszlám 
Romanika 
Gótika 
 
5. OSZTÁLY 
 
reneszánsz 
barokk 
rokokó 
klasszicizmus 
romantika 
realizmus 
 
6. OSZTÁLY 
 
Impresszionizmus 
posztimpresszionizmus 
századforduló 
XX. ss. első fele 
fauve 
Kubizmus 



 
 

 

futurizmus 
expresszionizmus 
konstruktivizmus,  
dada 
szürrealizmus 
Bauhaus 
Absztrakt expresszionizmus 
tasizmus 
hiperrealizmus 
pop art 
op atr  
kinetikus művészet 
minimal art 
konceptual  
land art, body art 
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