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I. feladatlap
Művészettörténet
Teszt jellegű, rövid feladatok
1.

30 pont

Az alábbi fotókon ókori egyiptomi műemlékeket, alkotásokat lát.
Helyezze a képeket időrendi sorrendbe, írja be a képek alatt található betűjelet

a)

a táblázatba a legkorábbival kezdve!
Írja a betűjelek mellé a táblázat megfelelő celláiba, hogy mi látható a képeken!

b)

A

B

C

Források: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2d
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/28
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/af/

a)

Időrend betűjellel

b)

Az alkotások megnevezése

C

Gízai piramisok

B

Az Abu-Szimbel-i templom

A

Tutanhamon fáraó halotti maszkja
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1. a)

1 pont

1. b)
Összesen

3 pont
4 pont
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A következő alkotások az antik római művészet egyik nagy korszakában készültek.
a) Nevezze meg, hogy melyik az a korszak, amelyben a szobor és az építmény
született!
……………………… A császárság kora. ……………………………………..
b) Írja be a táblázatba, melyek ezek a műalkotások!

A

B

Források: https://upload.wikimedia.org/wikipedia
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/78/

b) Az alkotások megnevezése
A

Augustus császár szobra (Vatikán/Róma)

B

Colosseum (Róma)
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2. a)

1 pont

2. b)
Összesen

2 pont
3 pont
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Az alábbi alkotások a bizánci művészet egyik jellegzetes technikáját mutatják.

3.

a)

Mi ez a technika?

………………………………… Mozaik. ………………………………………
b)

A táblázatba írja be, hogy a főalakokat tekintve kiket ábrázolnak az alkotások,

és mely híres épületekben találhatók (az épület és a város megnevezésével)!

A

B

Források:
https://hu.wikipedia.org/wiki
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons

A képen látható alkotások helyszíne (épület, város)
A

Krisztus – Hagia Sophia (Konstantinápoly – Isztambul)

B

Theodora császárnő és kísérete – San Vitale templom (Ravenna)
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3. a)

1 pont

3. b)
Összesen

3 pont
4 pont

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA

2016. NOVEMBER

A következő felsorolásban a román művészet és a gótikus művészet jellemzőit

4.

olvashatja. A meghatározások előtt betűjellel jelezze, hogy az állítás a román
művészetre (R) vagy a gótikus művészetre (G) vonatkozik-e!

Betűjel A korszakok jellemzői
Az építészetben a félköríves boltozatot fölváltja a csúcsív, a falakat kívül
G

támpillérek támasztják meg, a falszerkezetek könnyedebbé, az oszlopok karcsúbbá
válnak.

R

G

R

A szobrok nem fejeznek ki érzelmeket, a ruharedők zárt formába rendezettek.
A festészetben az erősen nyújtott alakok körül megjelenik a természet egyszerű,
jelzésszerű ábrázolása.
A festészet szoros kapcsolatban áll az építészettel, témája és ábrázolásmódja merev
és szimbolikus.

Bármely két helyes válasz 1 pontot ér.
4.
2 pont
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A következő képeken az itáliai reneszánsz híres festményei közül látható három.
a)

Az alábbi olasz megnevezéseket felhasználva a betűjelek mellé a táblázatba írja

be, hogy a képek melyik reneszánsz korszakban készültek!

quattrocento / trecento / cinquecento
b) Párosítsa az alkotásokat az alkotójukkal, írja be a megfelelő neveket a táblázatba!

Giotto (di Bondone) / Raffaello Santi / Masaccio

A

A kép betűjele

B

a) Korszak elnevezése

C

Alkotó neve

b)

A

cinquecento

Raffaello Santi

B

quattrocento

Masaccio

C

trecento

Giotto (di Bondone)
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5. a)

1 pont

5.b)
Összesen

3 pont
4 pont
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Párosítsa az alább felsorolt megnevezéseket a leírásokhoz! Írja be a fogalmakat a
megfelelő sorba!
sfumato / sgrafitto / stallum
Megnevezések

Meghatározások
A gótikus és reneszánsz templomok szentélyének két oldalán a
papság vagy a kórus elhelyezését szolgáló díszes ülőbútorzat.

stallum

Magas háttámlái vannak, felül baldachin zárja le, s
olvasóállvánnyal ellátott térdeplő csatlakozik hozzá. Fából készült,
gyakran faragott, intarziás kivitelben.
A reneszánsz festési módnak azt a technikáját jelöli, amely kerüli

sfumato

az éles részleteket, észrevétlenül vezet át a sötét árnyalatokból a
világos árnyalatokba vagy a világosból a sötétbe, azaz feloldja a
kontúrokat, párás lágyságú festői előadást tesz lehetővé.
Az olasz „kikarcol, kikapar” kifejezés, a vakolt fal díszítésére
szolgáló eljárás neve. A falra két vagy több különböző színű

sgrafitto

vékony vakolatréteget raknak föl, előbb a sötétet, aztán a
világosat, majd a mintának megfelelően a felső réteg(ek)ből a
szükséges rész(eke)t kikaparják. Így a minta az alsó sötét réteg(ek)
színében tűnik elő.

6.
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3 pont
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A következő képeken barokk festmények szerepelnek.
A táblázat megfelelő sorába, szülőhelyük szerint, írja be a festők nevét!

a)

Rembrandt van Rijn / Diego Velázquez / Georges de la Tour
A festők neve mellé írja be a táblázatba az általuk festett kép betűjelét!

b)

A

B

C

Források:
https://hu.wikipedia.org/wiki
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8c
https://hu.wikipedia.org/wiki

a) A festő neve

b) A kép betűjele

holland

Rembrandt van Rijn

B

francia

Georges de la Tour

C

spanyol

Diego Velázquez

A
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7. a)

1 pont

7. b)
Összesen

3 pont
4 pont
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Mit jelent az „aranymetszés” kifejezés?

8.

Válassza ki a következő meghatározások közül a helyeset, és jelezze az előtte lévő
üres cellában X-szel!
A természeti forma, illetve a műalkotás elemeinek, részeinek egymáshoz való
viszonya. Arányosnak mondunk egy művet, ha az a harmónia érzetét sugallja.
A legrégibb mélynyomású sokszorosító eljárás, és az így készült grafikai lap. A
rajzot a metsző finom vésővel „metszi” bele az aranylemezbe. A rajz vonalai
mélyedést alkotnak, amelybe beledörzsölik a festéket. A nedves puha papírra erős
prés segítségével kerül át a rajz.
Olyan arányviszony két méret között, amely a tökéletes harmónia érzetét kelti.
X

Ha a két méret közül a kisebbiket a-val, a nagyobbikat b-vel jelöljük,
matematikailag így írható le: a : b = b : (a + b). Azaz a kisebbik rész úgy aránylik
a nagyobbhoz, mint a nagyobb az egészhez.

8.
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2 pont
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A következő képeken klasszicista és romantikus alkotásokat lát.
a)

Párosítsa össze az alkotók nevét az alkotásukkal, írja be a képek alatt látható

betűjelet az alkotó neve mellé!
b)

Határozza meg, melyik alkotás tartozik a klasszicista, melyik a romantikus

stílusba! Írja be a megfelelő korstílust az utolsó oszlopba!

A

B

C

Források:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/70
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d2
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a7

a) Az alkotások betűjele

b) Korstílus

Izsó Miklós

B

romantikus

Eugene Delacroix

C

romantikus

Jacques-Louis David

A

klasszicista
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9. a)

1 pont

9. b)
Összesen

3 pont
4 pont
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II. feladatlap
Rajz vagy festés
A rajz vagy festés feladat témája: Portréábrázolás élő modell után
Válasszon ki egy feladatot az alábbi (A, B, C) lehetőségek közül, és készítse el az adott
rajz- vagy festéstechnikával!
A feladat megoldásához kötelezően használandó papír mérete: A/2 (420x594 mm).
A feladat kiválasztását követően a papírt a felügyelő tanártól kapja meg.
Törekedjen arra, hogy a modellt ne teljes profilban ábrázolja, ennek érdekében (amennyiben a
helyszín lehetőségei megengedik, a többi vizsgázó zavarása nélkül), a vizsga megkezdésekor
változtathatja a rajzbak helyét.
A) Készítsen szerkezetes rajzot a modellről! A félalakos ábrázolás során (a kezek
megrajzolása nem követelmény) a tónusok mellőzésével láttassa a figura fejének,
nyakának és vállainak felépítését, arányait és a modell karaktervonásait!
Választható eszközök: grafitceruza vagy pittkréta - vegyes technika nem megengedett.
Az értékelés részletes szempontjai:
Kompozíciós szabályok betartása, a félalak elhelyezése
12-0 pont
A vizsgázó ismeri és tudatosan alkalmazta a kompozíciós szabályokat.
(Maximum 6 pont: a képkivágás a figura elhelyezkedésének megfelelő, a figura a szükséges
tér szabadon hagyásával betölti a felületet, nincs a papír keretei közé szorítva. 2-2 pontot le
kell vonni, ha valamely szempont nem érvényesül a rajzon.)
A rajzon a modell feje, válla dominál. (Maximum 6 pont, ha a figura ábrázolása az
előírt félalakos formában jelenik meg a papíron (a kéz szerepeltetése nem kötelező). 2-2
pontot le kell vonni, ha a fej az életnagyságnál nagyobb, esetleg kicsúszik a papírról, vagy a
rajz a nyaknál befejeződik.)
A figura, a fej tömege, arányai
12-0 pont
A félalak tömegarányai a valóságnak megfelelően jelennek meg a rajzon. (Maximum
6 pont: a figura térbeli ábrázolása a valóságnak megfelelő. 2-2 pontot le kell vonni, ha a
lerajzolt figura túlzottan lekicsinyítve vagy felnagyítva jelenik meg a rajzlapon.)
A fej arányait a vizsgázó pontosan megfigyelte és lerajzolta. (Maximum 6 pont: a fej
arányai a valóságnak megfelelőek. 2-2 pontot le kell vonni, ha a fej egyes részei arányukban
kicsinyítve vagy felnagyítva jelennek meg a rajzon, pl. a fül vagy száj mérete túl kicsi vagy
nagy a fej és test arányaihoz viszonyítva.)
Az emberi test megjelenítése
12-0 pont
Az ábrázolt félalak anatómiai felépítése 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, nyak, váll, kar ábrázolása sematikus,
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bábuszerű, nem utal pontos megfigyelésre, formai értelmezésre.)
A fej, illetve figura ábrázolt részei torzítás nélkül jelennek meg. (Maximum 6 pont: a
rajz a fej formáját, kar elhelyezkedését, tartását jól érzékelhetően ábrázolja. 2-2 pontot le kell
vonni, ha a rajz valamely részében a rövidülés vagy a testformák torzítottan jelentkeznek.)
A látvány értelmezése, a rajz vonalkezelése
12-0 pont
A rajzon többféle, az ábrázolás céljának megfelelő vonalminőség látható. (Maximum
6 pont: a rajz jól mutatja a látvány és az ábrázolási ismeretek együttesének tudatos és rutinos
alkalmazását, 2-2 pontot le kell vonni, ha a rajz szerkezetes ábrázolásmódja nem jelenik meg,
vagy sematikus, nem mutatja a modell valódi arc- és testfelépítését.)
A vizsgázó a vonalértékeket az analizáló kereső, illetve kiemelő funkcióik szerint
megfelelően jelenítette meg. (Maximum 6 pont: a rajz halványabb keresővonalai és a
hangsúlyosan kiemelt részek segítik a látvány értelmezését. Nem adható pont erre a
követelményre, ha a rajz a modell felépítését nem ábrázolja; 2-2 pontot le kell vonni, ha a
rajz egyes részein a vonalértékek hibásak vagy a rajz egészét tekintve kiegyensúlyozatlanok.)
Lényegkiemelés és karakter
12-0 pont
A rajz kialakításával a vizsgázó irányítja a tekintetet, és kiemelte az általa
meghatározott lényeges formai elemeket. (Maximum 6 pont: az ábrázolás legjobban
kidolgozott elemei a figura lényeges formai tulajdonságaira összpontosítanak. 3 pontot le kell
vonni, ha a rajz vonalszerkezetéből a végső forma nem válik ki megfelelően.)
A vizsgázó a rajzon jól felismerhető módon megjelenítette a modell karakterét.
(Maximum 6 pont: a rajzoló a figura külső személyes vonásait, a modell testtartását jól meg
tudta ragadni. 2-2 pontot le kell vonni, ha az egyes arcvonások nem, vagy rosszul tükrözik
vissza a modell karakterét, vagy a beállítás túlzottan merev, élettelen.)
A rajzeszközök használata, a rajz összképe
10-0 pont
A vizsgázó a kiválasztott eszközt megfelelően használta. (Maximum 4 pont: a
rajzeszközben rejlő vonalképző lehetőségeket kihasználta: a vonalerősség és vonalvastagság
és a vonalak szövete 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- és pittkréta rajzon a vonalak tisztán kezeltek, maszatolásmentesek.
(Maximum 3 pont: a rajzeszköz használata megfelel a klasszikus tanulmányrajzi
követelményeknek. Nem adható pont, ha a vizsgázó nem az előírt rajzeszközök
valamelyikével dolgozott.)
A szerkezetes rajz tudatos felépítésű, befejezett. (Maximum 3 pont: a rajz a
szerkezetes tanulmányrajz 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) Készítsen teljes tónusos rajzot a modellről! A képkivágás megválasztásakor ügyeljen
arra, hogy a képen szerepeljen a figura válla is! Tanulmányrajzán érzékeltesse a modell
megvilágítását, a fény-árnyékviszonyokat, az egyedi karakterjegyeket! Választható
eszközök: grafitceruza, vagy rajzszén, vagy pittkréta - vegyes technika nem megengedett.
Az értékelés részletes szempontjai:
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 rajzon a modell feje, válla dominál. (Maximum 6 pont, ha a figura ábrázolása az
előírt portréformában 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.)
A fej tömege és az arc belső arányai
12-0 pont
A fej és vállak tömegét 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 fej túl kicsi a test arányaihoz viszonyítva.)
Az arc részei, fő formái a valóságnak megfelelően jelennek meg a rajzon. (Maximum
6 pont: az arc részeinek 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.)
Az emberi test megjelenítése
12-0 pont
Az ábrázolt fej anatómiai felépítése 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, arc, koponya, 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 rövidülés vagy a testformák torzítottan jelentkeznek.)
A fény-árnyék viszonyok és tónusképzés
12-0 pont
A rajzon következetes tónushasználat látható. (Maximum 6 pont: a portré sötétvilágos színeit, illetve a megvilágított és árnyékos részeit jól érzékelteti, összefogott
tónusértékkel ábrázolja. Nem adható pont erre a követelményre, ha a rajz teljes mértékben
vonalas ábrázolás marad, tónusok nélküli.)
A rajzon megjelenített tónusok 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 vagy vetett
árnyékos felületeket.)
Lényegkiemelés és karakter
12-0 pont
A rajz kialakításával a vizsgázó irányítja a tekintetet, és kiemeli az általa
meghatározott lényeges formai elemeket. (Maximum 6 pont: az ábrázolás legjobban
kidolgozott elemei a figura lényeges formai tulajdonságaira összpontosítanak. 3 pontot le kell
vonni, ha a rajzon a lényeges és elhanyagolható elemek is azonos kidolgozottsággal jelennek
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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 egyedi
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.)
Rajzeszközök használata, a rajz összképe
10-0 pont
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-, rajzszén és pittkréta rajzon a vonalak és tónusok tisztán kezeltek,
maszatolásmentesek. (Maximum 3 pont: a rajzeszköz használata megfelel a klasszikus
tanulmányrajzi követelményeknek. Nem adható pont, ha a vizsgázó nem az előírt
rajzeszközök valamelyikével dolgozott.)
A tónusos rajz tudatos felépítésű, befejezett. (Maximum 3 pont: a rajz a tónusos
portrétanulmány 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
C) Készítsen portrétanulmányt színes technika alkalmazásával! Az ábrázolás során ügyeljen
a kép kompozíciójára, a beállítás valós színeinek visszaadására és a modell karakterének
minél jobb megragadására! Választható eszközök: tempera vagy pasztellkréta - vegyes
technika nem megengedett.
Az értékelés részletes szempontjai:
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 dominál. (Maximum 6 pont, ha a figura ábrázolása
az előírt portréformában 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.)
Festői technikák és festői eszköztár
12-0 pont
A vizsgázó a festéket vagy a színes krétát az anyagnak és a technika karakterének
megfelelően használta. (Maximum 12 pont: a választott festéknek vagy pasztellkrétának
megfelelő anyaghasználat és technikai megoldások. Pl. a tempera, fedőfestékként finom
árnyalatok, erős kontrasztok és rajzos megoldások készítését egyaránt lehetővé teszi. A
pasztell színárnyalatait a rajzolás közben lehet kikeverni, a folt- és vonalas ábrázolás is
megvalósítható; 4-4 pontot le kell vonni, ha a képeken a festői technikákban rejlő
lehetőségek nem jelennek meg: kifestőkönyv jellegű színhasználat vagy elkoszolódott színek
jellemzőek. Nem adható pont, amennyiben a kép nem színes eszközzel készült.)
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A fej és arc megjelenítése
12-0 pont
Az ábrázolt fej és arc felépítése anatómiailag helyes. (Maximum 6 pont: a képeken a
modell feje, nyaka, vállai az ember anatómiai felépítésének megfelelő képet mutatják. 2-2
pontot le kell vonni, ha az egyes testrészek ábrázolása sematikus és/vagy nem mutat
megfigyelésre épülő anatómiai hűséget.)
- A figura arca és feje, válla térbeli helyzetüknek megfelelően, arányosan megjelenítettek.
(Maximum 6 pont: a portré ábrázolása a fej, váll, kar elhelyezkedését, mozdulatait és térbeli
helyzetüket jól érzékelhetően jeleníti meg. 2-2 pontot le kell vonni, ha a színes képen a
rövidülések vagy a testformák torzítottan jelentkeznek.)
Lényegkiemelés és karakter
12-0 pont
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, a beállítás egyedi vonásait jól
meg tudta ragadni. 3-3 pontot le kell vonni, ha az ábrázolások nem, vagy rosszul tükrözik
vissza a modell karakterét.)
A kép dinamikája, megjelenése és képi ereje
12-0 pont
A színes kép befejezett, kialakítása során a vizsgázó a kompozíciós elemeket
felhasználva tudatosan alakította a kép dinamikáját.
(Maximum 6 pont: a kép/színes kép a látvány megjelenítésének biztos ismeretét tükrözi és
befejezett hatást kelt. A kép dinamikája felismerhető, a kompozíciós elemek tudatosan
használtak. 2-2 pontot le kell vonni, ha a festmény valamely részlete zavaróan vázlatos
szinten 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, melyet egyéni módon közvetít a nézőnek.)
A kép megjelenése és képi ereje
10-0 pont
A kép befejezett, erős hangulatteremtő ereje van. (Maximum 5 pont: a kép a
látványértelmezés és a tanulmánykészítés elsajátítását tükrözi és befejezett hatást kelt. 2-2
pontot le kell vonni, ha a kép valamely részlete indokolatlanul vázlatos szinten maradt, vagy
kifejezésmódja az egyes részleteket tekintve különböző szintű megoldásokat mutat.)
A kép megragadja a néző figyelmét és megidézi a beállítás hangulatát. (Maximum 5
pont: a kép ábrázolásmódja alkalmas a modell általános és egyedi vonásainak
megragadására, annak egyéni közvetítésére a nézőnek.)
Összesen:
70-0 pont
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