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A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről 
és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. 
 
Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító száma és 
megnevezése, valamint a kapcsolódó szakképesítés megnevezése: 
 
54 211 08 0010 54 01 Általános festő Festő 
54 211 08 0010 54 02 Díszítő festő Festő 

 
A tételek kidolgozásához segédanyag használható: 
 

– Kurt Vehlte: A festészet nyersanyagai és technikái. (Balassi kiadó) ISBN 9635065787 
– A képzőművészet iskolája. (Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata) ISBN 9633361834 
– Általános művészettörténet 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A tételsor a 20/2008. (VII.29.) OKM rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és 
vizsgakövetelménye alapján készült. 
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1. Ön megbízást kap egy adott térbe figurális táblakép megfestésére. A kép 
technikája: olajfestmény. Ismertesse az olajfestés technikai feltételeit! Hogyan tervezné 
meg a munkáját? Mutassa be a műtermi festés eszközeit! 

Információtartalom vázlata 

 Az olajfesték felületképző, formaalkotó képessége 

 Az adott tér stiláris jellemzőinek figyelembevétele, a nyitott és a zárt kompozíció elve 

 Festőállványok, ecsetek, paletta, olajfesték temperák, akril, hordozófelületek, világítási 

lehetőségek 

 Az adott tér színeinek vizsgálata, azzal harmonikus színrend keresése 

 A tematika szerinti mozgásrendek tanulmányozása 

 A kompozíciós vázlatok és színvázlat jelentősége 

 A vászon alapozás, a félolaj, olaj alapozás és a krétaalapozás ismertetése és 

jelentőségük ismerete 
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A vizsgázó neve: .....................................................................................  

Értékelő lap 

1. Ön megbízást kap egy adott térbe figurális táblakép megfestésére. A kép 
technikája: olajfestmény. Ismertesse az olajfestés technikai feltételeit! Hogyan tervezné 
meg a munkáját? Mutassa be a műtermi festés eszközeit! 

Típus 
Szakmai ismeretek alkalmazása a 

szakmai és vizsgakövetelmény szerint
Az információtartalom vázlata 

alapján 

Pontszámok 

Max. Elért 

A 

Olajtechnikák, tempera- és 
pasztellképek festése 
 
 
A táblakép-festészeti technikák 
anyagai, eszközei 

Az olajfesték felületképző, 
formaalkotó képessége 

10  

Festőállványok, ecsetek, paletta 
olajfesték temperák, akril, 
hordozófelületek, világítási 
lehetőségek 

10  

Az adott tér stiláris jellemzőinek 
figyelembevétele,a nyitott és a zárt 
kompozíció elve 

10  

Az adott tér színeinek vizsgálata, 
azzal harmonikus színrend keresése 

10  

B 
A vászon keretre feszítése, alapozása a 
megfelelő technika számára 

A tematika szerinti mozgásrendek 
tanulmányozása 

10  

A kompozíciós vázlatok, színvázlat 
jelentősége 

10  

A vászon alapozás, a félolaj, az olaj 
alapozás és a krétaalapozás 
ismertetése és jelentőségük 
ismerete 

10  

Összesen 70  

Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 

5 Táblakép-festészeti anyagok eszközök 8  

Összesen 8  

  ...............................................   ...............................................  
 dátum aláírás 
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A vizsgázó neve: .....................................................................................  

 Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 

Személyes 

Önállóság 2  

Elhivatottság, elkötelezettség 2  

Megbízhatóság 2  

Társas 

Kompromisszumkészség 2  

Kapcsolatfenntartó készség 2  

Motiválhatóság 2  

Módszer 

Ismeretek helyénvaló alkalmazása 2  

Tervezés 3  

Információgyűjtés 1  

Kreativitás, ötletgazdagság 2  

Figyelem-összpontosítás 2  

Összesen 22  

Mindösszesen 100  

  ...............................................   ...............................................  
 dátum aláírás 
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2. Ön megbízást kap egy tájkép témájú táblakép megfestésére. Melyek a tájképfestés 
technikai ismérvei? Ismertessen a helyszíni munkára alkalmas festőtechnikákat, 
hordozófelületeket! 

Információtartalom vázlata 

 A horizontális és a vertikális komponálás elve 

 A hideg és a meleg színek téralkotó képessége 

 A növényzet formaváltozásai, absztrakt megjelenítésük lehetőségei 

 Az olajfesték, a tempera és a pasztell felhordásának lehetőségei 

 Az alapozott és az alapozatlan vászon feszítésének elve; az alapozó felhordásának 

módja 

 A tábori állvány, a festődoboz, a paletta, az ecsetek, a hordozófelület és a festékek 

leírása 

 A táj formai, atmoszférikus jellemzőinek kompozíciós jelentősége 
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A vizsgázó neve: .....................................................................................  

Értékelő lap 

2. Ön megbízást kap egy tájkép témájú táblakép megfestésére. Melyek a tájképfestés 
technikai ismérvei? Ismertessen a helyszíni munkára alkalmas festőtechnikákat, 
hordozófelületeket! 

Típus 
Szakmai ismeretek 

alkalmazása a szakmai és 
vizsgakövetelmény szerint 

Az információtartalom vázlata 
alapján 

Pontszámok

Max. Elért

A 
A színek törvényszerűségei és 
kifejezőereje 

A horizontális és a vertikális 
komponálás elve 

15  

A hideg és a meleg színek téralkotó 
képessége 

10  

A növényzet formaváltozásai, 
absztrakt megjelenítésük lehetőségei 

10  

A 
Olajtechnikák, tempera- és 
pasztellképek festése 

Az olajfesték, a tempera és a pasztell 
felhordásának lehetőségei  

10  

B 
A vászon keretre feszítése, 
alapozása a megfelelő technika 
számára 

Az alapozott és az alapozatlan 
vászon feszítésének elve; az alapozó 
felhordásának módja 

10  

A 
A táblakép-festészeti technikák 
anyagai, eszközei 

A tábori állvány, a festődoboz, a 
paletta, az ecsetek, a hordozófelület 
és a festékek leírása 

10  

A táj formai, atmoszferikus 
jellemzőinek kompozíciós 
jelentősége 

5  

Összesen 70  

Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért

5 Táblakép-festészeti anyagok eszközök 4  

4 Térérzékelés 3  

Összesen 7  

  ...............................................   ...............................................  
 dátum aláírás 
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A vizsgázó neve: .....................................................................................  

 Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért

Személyes 

Térlátás 3  

Elhivatottság, elkötelezettség 3  

Fejlődőképesség, önfejlesztés 2  

Társas 
Motiválhatóság 3  

Kapcsolatfenntartó készség 2  

Módszer 

Kreativitás, ötletgazdagság 3  

Ismeretek helyén való alkalmazása 3  

Figyelem-összpontosítás 2  

Módszeres munkavégzés 2  

Összesen 23  

Mindösszesen 100  

  ...............................................   ...............................................  
 dátum aláírás 
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3. Ön megbízást kap adott falfelületre szerelt táblakép (pannó) megfestésére. A kép 
témája: csoportkép, technikája: tojástempera. Ismertesse a munkafolyamatot! Melyek a 
tojástempera kép technikai feltételei? 

Információtartalom vázlata 

 Az adott térhez alkalmazkodó kompozíció fő szempontjai 

 Tojástempera emulzió készítése 

 A fatábla alapozásának technikája és a félolaj alapozó tulajdonságai 

 Az adott tér főbb színeire reflektáló színrend keresése 

 A tér és a forma kibontása színkontrasztokkal; a telített és a telítetlen színek téralkotó 

képessége 

 Figurális kompozíciókhoz készítendő tanulmányrajzok jelentősége 
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A vizsgázó neve: .....................................................................................  

Értékelő lap 

3. Ön megbízást kap adott falfelületre szerelt táblakép (pannó) megfestésére. A kép 
témája: csoportkép, technikája: tojástempera. Ismertesse a helyszíni munkafolyamatot!  
Melyek a tojástempera kép technikai feltételei? 

Típus 
Szakmai ismeretek alkalmazása 
a szakmai és vizsgakövetelmény 

szerint 

Az információtartalom vázlata 
alapján 

Pontszámok

Max. Elért

A 
 
 
 
 

B 
 

Olajtechnikák, tempera- és 
pasztellképek festése 
 
 
 
Táblakép-festészeti technikák 
hordozóinak előkészítése 

Az adott térhez alkalmazkodó 
kompozíció fő szempontjai 

10  

Tojástempera emulzió készítése 15  

A fatábla alapozásának technikája 
és a félolaj alapozó tulajdonságai 

15  

Az adott tér atmoszférájára 
reflektáló színrend keresése 

10  

A tér és a forma kibontása 
színkontrasztokkal; a telített és a 
telítetlen színek téralkotó képessége 

10  

Figurális kompozíciókhoz 
készítendő tanulmányrajzok 
jelentősége 

10  

Összesen 70  

Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért

5 Táblakép-festészeti anyagok eszközök 8  

Összesen 8  

  ...............................................   ...............................................  
 dátum aláírás 
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A vizsgázó neve: .....................................................................................  

 Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 

Személyes 
Önállóság 2  

Elhivatottság, elkötelezettség 3  

Társas 

Motiválhatóság 5  

Kapcsolatfenntartó készség 2  

Prezentációs készség 3  

Módszer 

Kreativitás, ötletgazdagság 2  

Ismeretek helyénvaló alkalmazása 3  

Gyakorlatias feladatértelmezés 2  

Összesen 22  

Mindösszesen 100  

  ...............................................   ...............................................  
 dátum aláírás 
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4. Ön egy közintézménytől felkérést kap az előadóterem belső falának díszítésére, 
szabadon választott technikával. Ismertesse a különböző murális technikákat, valamint 
a helyszíni munka feltételeit! 

Információtartalom vázlata 

 Kontraszthatások színnel, plasztikával 

 Szekkó festése kazein (szerves) kötőagyaggal, a technika ismertetése 

 A pigmentek és a kötőanyagok ismertetése, a festék felhordásának eszközei 

 A színek atmoszférateremtő hatása 

 Sablon készítése, az átmásolás technikája 

 A falfelület előkészítésének, javításának jelentősége 
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A vizsgázó neve: .....................................................................................  

Értékelő lap 

4. Ön egy közintézménytől felkérést kap az előadóterem belső falának díszítésére, 
szabadon választott technikával. Ismertesse a különböző murális technikákat, valamint 
a helyszíni munka feltételeit! 

Típus 
Szakmai ismeretek alkalmazása 
a szakmai és vizsgakövetelmény 

szerint 

Az információtartalom vázlata 
alapján 

Pontszámok

Max. Elért

B Freskó, szekko, szgrafittó festése 

Kontraszthatások színnel, 
plasztikával 

10  

Szekkó festése kazein (szerves) 
kötőagyaggal, a technika 
ismertetése 

15  

A 
A falfestészeti technikák anyagai, 
eszközei 

A pigmentek és a kötőanyagok 
ismertetése, a festék felhordásának 
eszközei 

15  

A színek atmoszférateremtő hatása 10  

B 

Falfestészeti technikák 
mintarajzainak tervezése, átvitele a 
felületre 

Sablon készítése, az átmásolás 
technikája 

10  

Falfelületek, hordozóanyagok 
tulajdonságai 

A falfelület előkészítésének, 
javításának jelentősége 

10  

Összesen 70  

Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért

5 Falfestészeti eszközök, anyagok 5  

4 Térérzékelés 3  

Összesen 8  

  ...............................................   ...............................................  
 dátum aláírás 
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A vizsgázó neve: .....................................................................................  

 Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért

Személyes 

Önállóság 3  

Döntésképesség 2  

Elhivatottság, elkötelezettség 3  

Társas 
Motiválhatóság 3  

Kapcsolatfenntartó készség 2  

Módszer 

Ismeretek helyénvaló alkalmazása 3  

Problémaelemzés, -feltárás 2  

Tervezés 2  

Kreativitás, ötletgazdagság 2  

Összesen 22  

Mindösszesen 100  

  ...............................................   ...............................................  
 dátum aláírás 
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5. Ön felkérést kap egy pizzéria külső-belső dekorációs festésének elvégzésére. 
Milyen murális technikák alkalmazhatók külső, illetve belső felületekre? 

Információtartalom vázlata 

 Felületképzés habarccsal, festékkel; a festék felhordásának lehetőségei 

 A kívánt atmoszféra megteremtése színekkel, a színvázlat használatának fontossága 

 A témának megfelelő motívumok kifejezési lehetőségei 

 A vakolat előkészítésének szükségessége a szekkó festéséhez 

 Vizes bázisú festék készítésének technikája pigmentből és plextolból; kültéri festékek 

alkalmazása 

 A kompozíciós vázlat fő szempontjai a helyiség funkciójának figyelembevételével 

 A vendéglátóipari jelzések megjelenítése a kompozícióban 

 Mészálló pigmentek ismertetése kazein és plextol kötőanyaghoz 
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A vizsgázó neve: .....................................................................................  

Értékelő lap 

5. Ön felkérést kap egy pizzéria külső-belső dekorációs festésének elvégzésére. 
Milyen murális technikák alkalmazhatók külső, illetve belső felületekre? 

Típus 
Szakmai ismeretek alkalmazása a 

szakmai és vizsgakövetelmény 
szerint 

Az információtartalom vázlata 
alapján 

Pontszámok

Max. Elért

A 
A falfestészeti technikák anyagai, 
eszközei 

A felületképzés habarccsal, festékkel; a 
festék felhordásának lehetőségei 

15  

A kívánt atmoszféra megteremtése 
színekkel, a színvázlat használatának 
fontossága 

10  

B 

Freskó, szekko, szgrafittó festése 
 
 
Az olajos és a vizes-bázisú festékek 
fajtái, tulajdonságai 

A témának megfelelő motívumok 
kifejezési lehetőségei 

10  

A vakolat előkészítésének 
szükségessége a szekkó festéséhez 

10  

Vizes bázisú festék készítésének 
technikája pigmentből és plextolból; 
kültéri festékek alkalmazása 

10  

C 

A forma és a funkció összhangjának 
megjelenése a festészetben 

A kompozíciós vázlat fő szempontjai a 
helyiség funkciójának 
figyelembevételével 

5  

A különböző gesztus-, és 
jelrendszerek alkalmazása a 
festészetben 

A vendéglátóipari jelzések 
megjelenítése a kompozícióban 

5  

Az ásványi eredetű pigmentek, 
kötőanyagok fajtái, tulajdonságai 

Mészálló pigmentek ismertetése kazein 
és plextol kötőanyaghoz 

5  

Összesen 70  

Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért

5 Falfestészeti eszközök, anyagok 7  

Összesen 7  

  ...............................................   ...............................................  
 dátum aláírás 
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A vizsgázó neve: .....................................................................................  

 Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 

Személyes 
Önállóság 3  

Elhivatottság, elkötelezettség 4  

Társas 
Motiválhatóság 3  

Kompromisszumkészség 3  

Módszer 

Ismeretek helyénvaló alkalmazása 4  

Tervezés 3  

Kreativitás, ötletgazdagság 3  

Összesen 23  

Mindösszesen 100  

  ...............................................   ...............................................  
 dátum aláírás 
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6. Ön felkérést kap egy újonnan épült társasház főhomlokzatának szgrafittó 
díszítésére szabadon választott témában. Ismertesse a szgrafittó technikát! Melyek a 
témaválasztás főbb szempontjai? 

Információtartalom vázlata 

 A homlokzat helyzetéhez, arányaihoz igazodó kompozíció jellemzői 

 A témakeresés módja 

 A vakolatrétegek színezése, felhordásuk technikája 

 A mérethelyes karton rajzolásának és a felületre való átvitelének technikája 

 A vakolatrétegek visszakaparásának technikai leírása 

 A hordozófelület előkészítésének jelentősége 

 Mészálló pigmentek keresése, a megfelelő mész kiválasztása 
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A vizsgázó neve: .....................................................................................  

Értékelő lap 

6. Ön felkérést kap egy újonnan épült társasház főhomlokzatának szgrafittó 
díszítésére szabadon választott témában. Ismertesse a szgrafittó technikát! Melyek a 
témaválasztás főbb szempontjai? 

Típus 
Szakmai ismeretek alkalmazása a 

szakmai és vizsgakövetelmény 
szerint 

Az információtartalom vázlata 
alapján 

Pontszámok

Max. Elért

A 
A falfestészeti technikák anyagai, 
eszközei 

A homlokzat helyzetéhez, 
arányaihoz igazodó kompozíció 
jellemzői 

15  

A témakeresés módja 10  

A vakolatrétegek színezése, 
felhordásuk technikája 

10  

B 

Falfestészeti technikák 
mintarajzainak tervezése, átvitele a 
felületre 

A mérethelyes karton rajzolásának 
és a felületre való átvitelének 
technikája 

10  

Freskó, szekko, szgrafittó festése 
A vakolatrétegek 
visszakaparásának technikai 
leírása 

10  

Falfelületek, hordozóanyagok 
tulajdonságai 

A hordozófelület előkészítésének 
jelentősége 

10  

C 
Az ásványi eredetű pigmentek, 
kötőanyagok fajtái, tulajdonságai 

Mészálló pigmentek keresése, a 
megfelelő mész kiválasztása 

5  

Összesen 70  

Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért

5 Falfestészeti eszközök, anyagok 7  

Összesen 7  

  ...............................................   ...............................................  
 dátum aláírás 
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A vizsgázó neve: .....................................................................................  

 Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 

Személyes 

Önállóság 3  

Döntésképesség 3  

Térlátás 3  

Társas 
Motiválhatóság 3  

Kompromisszumkészség 3  

Módszer 

Ismeretek helyénvaló alkalmazása 3  

Gyakorlatias feladatértelmezés 3  

Kreativitás, ötletgazdagság 3  

Összesen 24  

Mindösszesen 100  

  ...............................................   ...............................................  
 dátum aláírás 
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7. Ön felkérést kap egy családi ház uszodaterének dekorációs festésére. Melyek az 
uszodatérben alkalmazható falfestési technikák? Hogyan tervezné meg a munkát? 
Ismertesse a falfestés technikai folyamatát! 

Információtartalom vázlata 

 Vizes bázisú festékek készítésének technikája pigmentből és plextolból; a festék 

felhordásának módja, hígítása, akrilok, színezőpaszták használata 

 A funkciónak megfelelő komponálás elve 

 A fal, festésre való előkészítése, a vakolás és a javítás technikái 

 A helyiség és a kompozíció atmoszférájának megfelelő színrend meghatározása, a 

színvázlat jelentősége 

 A figurális kompozícióhoz végzendő előtanulmányok fontossága 

 A mérethelyes karton rajzolásának és a felületre való átvitelének technikája; a vetítés 

lehetőségei 
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A vizsgázó neve: .....................................................................................  

Értékelő lap 

7. Ön felkérést kap egy családi ház uszodaterének dekorációs festésére. Melyek az 
uszodatérben alkalmazható falfestési technikák? Hogyan tervezné meg a munkát? 
Ismertesse a falfestés technikai folyamatát! 

Típus 
Szakmai ismeretek alkalmazása 
a szakmai és vizsgakövetelmény 

szerint 

Az információtartalom vázlata 
alapján 

Pontszámok

Max. Elért

A 
A falfestészeti technikák anyagai, 
eszközei 

Vizes bázisú festékek készítésének 
technikája pigmentből és plextolból, 
a festék felhordásának módja, 
hígítása, akrilok, színezőpaszták 
használata 

15  

B 
Az olajos és a vizes-bázisú 
festékek fajtái, tulajdonságai 

15  

A funkciónak megfelelő 
komponálás elve 

10  

B 
Falfelületek, hordozóanyagok 
tulajdonságai 

A fal festésre való előkészítése, a 
vakolás és a javítás technikái 

10  

A helyiség és a kompozíció 
atmoszférájának megfelelő színrend 
meghatározása, a színvázlat 
jelentősége 

10  

A figurális kompozícióhoz 
végzendő előtanulmányok 
fontossága 

5  

B 
Falfestészeti technikák 
mintarajzainak tervezése, átvitele 
a felületre 

A mérethelyes karton rajzolásának 
és a felületre való átvitelének 
technikája; a vetítés lehetőségei 

5  

Összesen 70  

Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért

5 Falfestészeti eszközök, anyagok 8  

Összesen 8  

  ...............................................   ...............................................  
 dátum aláírás 
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A vizsgázó neve: .....................................................................................  

 Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 

Személyes 

Térlátás 3  

Önállóság 3  

Döntésképesség 2  

Társas 
Motiválhatóság 3  

Kompromisszumkészség 2  

Módszer 

Ismeretek helyénvaló alkalmazása 3  

Tervezés 3  

Kreativitás, ötletgazdagság 3  

Összesen 22  

Mindösszesen 100  

  ...............................................   ...............................................  
 dátum aláírás 
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8. Ön felkérést kap adott darabszámú táblaképsorozat elkészítésére kötött témában. 
Hogyan mutatná be a tervezett képsorozatot a megbízónak? Ismertesse a különböző 
hordozófelületeket, és az azokra alkalmazható alapozási és festészeti technikákat! 

Információtartalom vázlata 

 A táblaképfestés menete; problémafelvetés és megoldás a festészet eszközeivel; a téma 

feldolgozása, az információgyűjtés menete 

 Félolaj és olajalapozás készítésének módja vászonra, illetve fatáblára 

 A képsorozatnak megfelelő hordozófelület és festék kiválasztásának szempontjai, 

állvány, paletta, ecsetek 

 A tematikának megfelelő kompozíciós vázlat sorozatba ágyazása 

 A képek lakkozásának, keretezésének fontossága; aláírás és hátoldali jelzések 
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A vizsgázó neve: .....................................................................................  

Értékelő lap 

8. Ön felkérést kap adott darabszámú táblaképsorozat elkészítésére kötött témában. 
Hogyan mutatná be a tervezett képsorozatot a megbízónak? Ismertesse a különböző 
hordozófelületeket, és az azokra alkalmazható alapozási és festészeti technikákat! 

Típus 
Szakmai ismeretek alkalmazása 
a szakmai és vizsgakövetelmény 

szerint 

Az információtartalom vázlata 
alapján 

Pontszámok

Max. Elért

B 
 
 
 
 
 
 
 

A 

Táblakép-festészeti technikák 
hordozóinak előkészítése 
 
 
 
 
 
 
A táblakép-festészeti technikák 
anyagai, eszközei 

A táblaképfestés menete; 
problémafelvetés és megoldás a 
festészet eszközeivel; a téma 
feldolgozása, az információgyűjtés 
menete 

15  

10  

Félolaj és olajalapozás készítésének 
módja vászonra, illetve fatáblára 

15  

A képsorozatnak megfelelő 
hordozófelület és festék 
kiválasztásának szempontjai, 
állvány, paletta, ecsetek 

10  

A tematikának megfelelő 
kompozíciós vázlat sorozatba 
ágyazása 

10  

A képek lakkozásának, 
keretezésének fontossága; aláírás és 
hátoldali jelzések 

10  

Összesen 70  

Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért

5 Táblakép-festészeti anyagok eszközök 5  

3 Információforrások kezelése 3  

Összesen 8  

  ...............................................   ...............................................  
 dátum aláírás 
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A vizsgázó neve: .....................................................................................  

 Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 

Személyes 

Önállóság 2  

Döntésképesség 2  

Elhivatottság, elkötelezettség 3  

Társas 

Motiválhatóság 2  

Prezentációs készség 2  

Kompromisszumkészség 2  

Módszer 

Absztrakt (elméleti) gondolkodás 2  

Kreativitás, ötletgazdagság 2  

Ismeretek helyén való alkalmazása 3  

Nyitott hozzáállás 2  

Összesen 22  

Mindösszesen 100  

  ...............................................   ...............................................  
 dátum aláírás 
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9. Ön felkérést kap egy fiatalok által látogatott szórakozóhely belső dekorálására. 
Milyen murális technikák alkalmazhatók vegyesen a helyiség jellegéből adódóan? 
Melyek a témaválasztás főbb szempontjai? 

Információtartalom vázlata 

 A festékek felhordásokra alkalmas eszközök (ecsetek, szórópisztoly stb.) 

kiválasztásának szempontjai 

 A helyiség funkciójának megfelelő motívumok jellege, a makett készítésének 

fontossága 

 A formai, színbeli kontraszthatások keresése, a színkompozíció szerepe 

 A falfelületek előkészítésének, javításának fontossága; az egymással vegyíthető 

festékek tulajdonságai; a plasztikai megoldások szerepe a dekorációban 

 Új felületképzési lehetőségek szabad alkalmazása a falfelületeken 

 Klasszikus dekorációs technikák alkalmazása; a kazeintempera technikája 
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A vizsgázó neve: .....................................................................................  

Értékelő lap 

9. Ön felkérést kap egy fiatalok által látogatott szórakozóhely belső dekorálására. 
Milyen murális technikák alkalmazhatók vegyesen a helyiség jellegéből adódóan? 
Melyek a témaválasztás főbb szempontjai? 

Típus 
Szakmai ismeretek alkalmazása 
a szakmai és vizsgakövetelmény 

szerint 

Az információtartalom vázlata 
alapján 

Pontszámok

Max. Elért

A 
A falfestészeti technikák anyagai, 
eszközei 

A festékek felhordásokra alkalmas 
eszközök (ecsetek, szórópisztoly 
stb.) kiválasztásának szempontjai 

10  

A helyiség funkciójának megfelelő 
motívumok jellege, a makett 
készítésének fontossága 

10  

A formai, színbeli kontraszthatások 
keresése, a színkompozíció szerepe 

10  

B 
Falfelületek, hordozóanyagok 
tulajdonságai 

A falfelületek előkészítésének, 
javításának fontossága; az 
egymással vegyíthető festékek 
tulajdonságai, a plasztikai 
megoldások szerepe a dekorációban 

10  

C 

A felületi, fakturális hatások a 
festészetben, ezek technikai 
megoldásai 

10  

Experimentális technikák 
(kollázs, montázs, dekollázs) 
alkalmazása 

Új felületképzési lehetőségek 
szabad alkalmazása a falfelületeken 

10  

B Freskó, szekko, szgrafittó festése 
Klasszikus dekorációs technikák 
alkalmazása; a kazeintempera 
technikája 

10  

Összesen 70  

Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért

5 Falfestészeti eszközök, anyagok 7  

Összesen 7  

  ...............................................   ...............................................  
 dátum aláírás 
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A vizsgázó neve: .....................................................................................  

 Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 

Személyes 

Önállóság 3  

Döntésképesség 2  

Fejlődőképesség, önfejlesztés 2  

Társas 
Motiválhatóság 3  

Kompromisszumkészség 2  

Módszer 

Absztrakt (elméleti) gondolkodás 2  

Kreativitás, ötletgazdagság 3  

Új ötletek, megoldások kipróbálása 3  

Gyakorlatias feladatértelmezés 3  

Összesen 23  

Mindösszesen 100  

  ...............................................   ...............................................  
 dátum aláírás 
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10. Ön felkérést kap portré táblakép megfestésére. Hogyan tervezné meg a munkát? 
Melyek az olajképfestés technikai feltételei? Hogyan installálná a kész képet? 

Információtartalom vázlata 

 A félalak és környezete viszonyáról készítendő kompozíciós vázlatok fontossága 

 A fej és a környezet színbeli kapcsolata; a színvázlat célja 

 Az olajfesték formaalkotó képessége 

 A fej, nyak és a felsőtest anatómiai kapcsolata 

 A modell ideális megvilágításának jelentősége 

 A lenvászon rámára feszítésének és az olajalapozás készítésének technikája 

 A képek lakkozásának, keretezésének fontossága 
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A vizsgázó neve: .....................................................................................  

Értékelő lap 

10. Ön felkérést kap portré táblakép megfestésére. Hogyan tervezné meg a munkát? 
Melyek az olajképfestés technikai feltételei? Hogyan installálná a kész képet? 

Típus 
Szakmai ismeretek alkalmazása 
a szakmai és vizsgakövetelmény 

szerint 

Az információtartalom vázlata 
alapján 

Pontszámok

Max. Elért

A 
 
 
 
 
 

B 

Olajtechnikák, tempera- és 
pasztellképek festése 
 
 
 
A vászon keretre feszítése, 
alapozása a megfelelő technika 
számára 

A félalak és környezete viszonyáról 
készítendő kompozíciós vázlatok 
fontossága 

10  

A fej és a környezet színbeli 
kapcsolata; a színvázlat célja 

10  

Az olajfesték formaalkotó 
képessége 

15  

A fej, nyak és a felsőtest anatómiai 
kapcsolata 

10  

A modell ideális megvilágításának 
jelentősége 

10  

A lenvászon rámára feszítésének és 
az olajalapozás készítésének 
technikája 

5  

A képek lakkozásának, 
keretezésének fontossága 

10  

Összesen 70  

Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért

5 Táblakép-festészeti anyagok eszközök 5  

2 ECDL 6. m Prezentáció 2  

Összesen 7  

  ...............................................   ...............................................  
 dátum aláírás 
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A vizsgázó neve: .....................................................................................  

 Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 

Személyes 
Elhivatottság, elkötelezettség 3  

Önállóság 3  

Társas 
Kompromisszumkészség 3  

Prezentációs készség 3  

Módszer 

Ismeretek helyénvaló alkalmazása 4  

Nyitott hozzáállás 3  

Figyelem-összpontosítás 3  

Összesen 22  

Mindösszesen 100  

  ...............................................   ...............................................  
 dátum aláírás 
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11. Ön felkérést kap üvegmozaik kép készítésére egy családi ház nappalijának 
padlójára. Hogyan végezné el a munkát a tervezéstől a kivitelezésig? Mik az üvegmozaik 
technikai feltételei? 

Információtartalom vázlata 

 A munkafolyamat megtervezése, időbeni ütemezése 

 A tervek, vázlatok jellege, a színminta célja, az anyagszükséglet összeállításának 

szempontjai 

 Az üvegmozaik lerakásának nehézségei; a ragasztóanyagok és a fugázó tulajdonságai 

 Az adott tematikához kapcsolódó motívumgyűjtés módja 

 Az adott térhez illeszkedő kompozíció szempontjai, a színvázlatok célja 

 A mozaik lerakásának technikája 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
1016-06 Festés 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
2. vizsgafeladat 
Festészeti technikák 

34/53 

A vizsgázó neve: .....................................................................................  

Értékelő lap 

11. Ön felkérést kap üvegmozaik kép készítésére egy családi ház nappalijának 
padlójára. Hogyan végezné el a munkát a tervezéstől a kivitelezésig? Mik az üvegmozaik 
technikai feltételei? 

Típus 
Szakmai ismeretek 

alkalmazása a szakmai és 
vizsgakövetelmény szerint 

Az információtartalom vázlata 
alapján 

Pontszámok

Max. Elért

B 
 
 
 
 

A 
 
 
 

C 

Mozaiktechnikák anyagai, 
eszközei 
 
 
 
A képkomponálás szabályai 
 
 
 
Mozaiktechnikák kivitelezése 

A munkafolyamat megtervezése, 
időbeni ütemezése 

15  

A tervek, vázlatok jellege, a 
színminta célja, az anyagszükséglet 
összeállításának szempontjai 

15  

Az üvegmozaik lerakásának 
nehézségei; a ragasztóanyagok és a 
fugázó tulajdonságai 

15  

Az adott tematikához kapcsolódó 
motívumgyűjtés módja 

10  

Az adott térhez illeszkedő 
kompozíció szempontjai, a 
színvázlatok célja 

5  

A mozaik lerakásának technikája 10  

Összesen 70  

Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért

5 
Egyéb murális technikák (tűzzománc, üvegablak, mozaik, márványozás, 
patinázás) eszközei, anyagai 

8  

Összesen 8  

  ...............................................   ...............................................  
 dátum aláírás 
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A vizsgázó neve: .....................................................................................  

 Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 

Személyes 

Önállóság 3  

Döntésképesség 3  

Elhivatottság, elkötelezettség 3  

Társas 
Prezentációs készség 3  

Motiválhatóság 2  

Módszer 

Kreativitás, ötletgazdagság 3  

Ismeretek helyén való alkalmazása 3  

Tervezés 2  

Összesen 22  

Mindösszesen 100  

  ...............................................   ...............................................  
 dátum aláírás 
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12. Ön felkérést kap egy vakolat nélküli közösségi tér belső falfelületeinek 
nonfiguratív díszítésére. A tervezés során milyen motívumrendszert alkalmazna? 
Mutasson be alapvető színkontrasztokat, melyek az egyén mentális állapotát 
befolyásolhatják! 

Információtartalom vázlata 

 A természeti formák absztrakt megjelenítése 

 A színkapcsolatok mentális hatásainak vizsgálata 

 Plasztikai elemek alkalmazása a kifejezés érdekében 

 A szekkó festés technikája, a szerves és a szervetlen kötőanyagok jellemzői 

 A falfelület előkészítése festésre, a vakolás és a javítás technikái 

 Falfelületek díszítése applikációs technikával 
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A vizsgázó neve: .....................................................................................  

Értékelő lap 

12. Ön felkérést kap egy vakolat nélküli közösségi tér belső falfelületeinek 
nonfiguratív díszítésére. A tervezés során milyen motívumrendszert alkalmazna? 
Mutasson be alapvető színkontrasztokat, melyek az egyén mentális állapotát 
befolyásolhatják! 

Típus 
Szakmai ismeretek alkalmazása 
a szakmai és vizsgakövetelmény 

szerint 

Az információtartalom vázlata 
alapján 

Pontszámok

Max. Elért

B 
 
 
 
 

B 
 
 
 

C 
 

Freskó, szekko, szgrafittó festése 
 
 
 
Falfelületek, hordozóanyagok 
tulajdonságai 
 
 
 
Experimentális technikák (kollázs, 
montázs, dekollázs) alkalmazása 

A természeti formák absztrakt 
megjelenítése 

10  

A színkapcsolatok mentális 
hatásainak vizsgálata 

15  

Plasztikai elemek alkalmazása a 
kifejezés érdekében 

15  

A szekkó festés technikája, a 
szerves és  szervetlen kötőanyagok 
jellemzői 

10  

A falfelület előkészítése festésre, a 
vakolás és a javítás technikái 

10  

Falfelületek díszítése applikációs 
technikával 

10  

Összesen 70  

Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért

5 Falfestészeti eszközök, anyagok 7  

Összesen 7  

  ...............................................   ...............................................  
 dátum aláírás 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
1016-06 Festés 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
2. vizsgafeladat 
Festészeti technikák 

38/53 

A vizsgázó neve: .....................................................................................  

 Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 

Személyes 
Elhivatottság, elkötelezettség 5  

Döntésképesség 3  

Társas 
Motiválhatóság 4  

Prezentációs készség 3  

Módszer 
Absztrakt (elméleti) gondolkodás 3  

Ismeretek helyén való alkalmazása 5  

Összesen 23  

Mindösszesen 100  

  ...............................................   ...............................................  
 dátum aláírás 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
1016-06 Festés 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
2. vizsgafeladat 
Festészeti technikák 

39/53 

13. Ön felkérést kap egy késő barokk kúria belső falfelületének freskó festésére. 
Ismertesse a teljes munkafolyamatot és annak technikai feltételeit! Mik a barokk kor 
stiláris jellemzői? 

Információtartalom vázlata 

 Az állapotfelmérés, a tervezés, az egyeztetés és az előkészítés módjai 

 A falfelületek vakolásra való előkészítése szükségessége, a pigmentek, ecsetek stb. 

kiválasztásának szempontjai 

 A friss vakolatra festés technikája, a sablon felmásolásának módja 

 A mérethelyes karton elkészítésének és az egynapi felülethez szükséges sablonok 

kivágásának fontossága 

 A barokk kor stílusjegyei 

 A kor stiláris jellemzőinek alkalmazása a komponálásban 

 A tanulmányrajzok jelentősége 

 A mészálló pigmentek megnevezése 
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A vizsgázó neve: .....................................................................................  

Értékelő lap 

13. Ön felkérést kap egy késő barokk kúria belső falfelületének freskó festésére.  
Ismertesse a teljes munkafolyamatot és annak technikai feltételeit! Mik a barokk kor 
stiláris jellemzői? 

Típus 
Szakmai ismeretek alkalmazása 
a szakmai és vizsgakövetelmény 

szerint 

Az információtartalom vázlata 
alapján 

Pontszámok

Max. Elért

A 
A falfestészeti technikák anyagai, 
eszközei 

Az állapotfelmérés, a tervezés, az 
egyeztetés és az előkészítés módjai 

10  

A falfelületek vakolásra való 
előkészítésének szükségessége, a 
pigmentek, ecsetek stb. 
kiválasztásának szempontjai 

10  

B 

Freskó, szekko, szgrafittó festése 
A friss vakolatra festés technikája, a 
sablon felmásolásának módja 

10  

Falfestészeti technikák 
mintarajzainak tervezése, átvitele 
a felületre 

A mérethelyes karton 
elkészítésének és az egynapi 
felülethez szükséges sablonok 
kivágásának fontossága 

10  

A 
 
 
 

C 

A festészeti stílusok kronológiája, 
stiláris meghatározása 
 
 
Az ásványi eredetű pigmentek, 
kötőanyagok fajtái, tulajdonságai 

A barokk kor stílusjegyei 10  

A kor stiláris jellemzőinek 
alkalmazása a komponálásban 

10  

A tanulmányrajzok jelentősége 5  

A mészálló pigmentek 
megnevezése 

5  

Összesen 70  

Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért

5 Falfestészeti eszközök, anyagok 7  

Összesen 7  

  ...............................................   ...............................................  
 dátum aláírás 
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A vizsgázó neve: .....................................................................................  

 Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 

Személyes 

Elhivatottság, elkötelezettség 3  

Önállóság 2  

Döntésképesség 2  

Társas 

Motiválhatóság 3  

Prezentációs készség 2  

Kompromisszumkészség 2  

Módszer 

Ismeretek helyénvaló alkalmazása 3  

Kreativitás, ötletgazdagság 2  

Információgyűjtés 2  

Gyakorlatias feladatértelmezés 2  

Összesen 23  

Mindösszesen 100  

  ...............................................   ...............................................  
 dátum aláírás 
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14. Ön felkérést kap egy szakrális épület néhány hiányzó ólomüveg ablakának 
pótlására. Hogyan tervezné meg és bonyolítaná le a kivitelezést? Milyen munkavédelmi 
szabályokra hívná fel a munkatársak figyelmét? 

Információtartalom vázlata 

 A meglévő ablakok stílusának, kompozícióinak vizsgálata 

 A meglévő ablakok motívumainak tanulmányozása, az új kompozíció beágyazásának 

szempontjai 

 A meglévő ablakok kompozíciós rendjét követő vázlatok szükségessége 

 A színkompozíció készítésének szempontjai 

 A mérethelyes tervrajz jelentősége, az ólomüveg ablak elkészítésének technikája 

 A védőfelszerelés használatának szükségessége 

 Az ólomablak készítésénél és behelyezésénél lehetséges veszélyek 
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A vizsgázó neve: .....................................................................................  

Értékelő lap 

14. Ön felkérést kap egy szakrális épület néhány hiányzó ólomüveg ablakának 
pótlására. Hogyan tervezné meg és bonyolítaná le a kivitelezést? Milyen munkavédelmi 
szabályokra hívná fel a munkatársak figyelmét? 

Típus 
Szakmai ismeretek alkalmazása a 

szakmai és vizsgakövetelmény 
szerint 

Az információtartalom vázlata alapján 
Pontszámok

Max. Elért

C 
 
 

B 
 
 

C 
 

Színes (ólomkeretes) üvegablak 
elkészítése 
 
Állagmegóvás 
 
 
Színes (ólomkeretes) üvegbalak 
elkészítése 

A meglévő ablakok stílusának, 
kompozícióinak vizsgálata 

10  

A meglévő ablakok motívumainak 
tanulmányozása, az új kompozíció 
beágyazásának szempontjai 

15  

A meglévő ablakok kompozíciós rendjét 
követő vázlatok szükségessége 

10  

A színkompozíció készítésének 
szempontjai 

10  

A mérethelyes tervrajz jelentősége, az 
ólomüveg ablak elkészítésének technikája 

10  

A védőfelszerelés használatának 
szükségessége 

10  

Az ólomablak készítésénél és 
behelyezésénél lehetséges veszélyek 

5  

Összesen 70  

Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért

3 Információforrások kezelése 2  

3 Olvasott szakmai szöveg megértése 2  

5 
Egyéb murális technikák (tűzzománc, üvegablak, mozaik, márványozás, 
patinázás) eszközei, anyagai 

3  

Összesen 7  

  ...............................................   ...............................................  
 dátum aláírás 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
1016-06 Festés 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
2. vizsgafeladat 
Festészeti technikák 

44/53 

A vizsgázó neve: .....................................................................................  

 Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 

Személyes 

Önállóság 3  

Döntésképesség 2  

Elhivatottság, elkötelezettség 3  

Társas 
Motiválhatóság 3  

Prezentációs készség 2  

Módszer 

Kreativitás, ötletgazdagság 3  

Ismeretek helyén való alkalmazása 3  

Módszeres munkavégzés 2  

Tervezés 2  

Összesen 23  

Mindösszesen 100  

  ...............................................   ...............................................  
 dátum aláírás 
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15. Ön megbízást kap egy, a népművészet értékeit bemutató kiállítás 
térdekorációjának elkészítésére. Melyek a falkép tervezésének szempontjai? Melyek a 
szekko technika munkamenetei?  

Információtartalom vázlata 

 A népi motívumok rajzvázlatainak további absztrakciós lehetőségei 

 Az egyes tájegységekre jellemző motívumok kompozíciós lehetőségeinek vizsgálata 

 A sablon felmásolásának technikája 

 A diszperziós és a szerves kötőanyagú falfestékek alkalmazása száraz felületre; a 

kazeintempera technikája 
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A vizsgázó neve: .....................................................................................  

Értékelő lap 

15. Ön megbízást kap egy, a népművészet értékeit bemutató kiállítás 
térdekorációjának elkészítésére.  Melyek a falkép tervezésének szempontjai? Melyek a 
szekko technika munkamenetei? 

Típus 
Szakmai ismeretek 

alkalmazása a szakmai és 
vizsgakövetelmény szerint 

Az információtartalom vázlata 
alapján 

Pontszámok

Max. Elért

B 

Falfestészeti technikák 
mintarajzainak tervezése, 
átvitele a felületre 
 
 
 
Freskó, szekko, szgrafittó 
festése 

A népi motívumok rajzvázlatainak 
további absztrakciós lehetőségei 

10  

Az egyes tájegységekre jellemző 
motívumok kompozíciós 
lehetőségeinek vizsgálata 

35  

A sablon felmásolásának technikája 10  

A diszperziós és a szerves kötőanyagú 
falfestékek alkalmazása száraz 
felületre; a kazeintempera technikája 

15  

Összesen 70  

Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért

3 Olvasott szakmai szöveg megértése 4  

5 Falfestészeti eszközök, anyagok 3  

Összesen 7  

  ...............................................   ...............................................  
 dátum aláírás 
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A vizsgázó neve: .....................................................................................  

 Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 

Személyes 

Szorgalom, igyekezet 2  

Önállóság 2  

Fejlődőképesség, önfejlesztés 2  

Társas 

Kompromisszumkészség 2  

Motiválhatóság 2  

Prezentációs készség 2  

Módszer 

Ismeretek helyén való alkalmazása 3  

Információgyűjtés 2  

Eredményorientáltság 2  

Tervezés 2  

Gyakorlatias feladatértelmezés 2  

Összesen 23  

Mindösszesen 100  

  ...............................................   ...............................................  
 dátum aláírás 
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16. Ön felkérést kap egy modern kávéház belső falfelületeinek nonfiguratív díszítésére. 
Ismertesse a diszperziós festékek alkalmazásának lehetőségeit! Ismertesse a tervezés fő 
szempontjait a helyiség funkciójának figyelembevételével! 

Információtartalom vázlata 

 A helyiség funkciójához, stílusához alkalmazkodó kompozíciós vázlatrajzok elve 

 A motívum kontraszthatásainak helyes alkalmazása, a vázlatterv és a makett jelentősége 

 A színvázlat szerepe a helyiség hangulatának, stílusának figyelembevételével 

 Absztrakt formák keresése a kompozícióhoz; a vendéglátóipari jelrendszer motívumként 

való alkalmazása 

 A diszperziós festék tulajdonságai, a falfelület diszperziós festésre való előkészítésének, 

alapozásának technikája 

 Mészálló pigmentek kiválasztása, a festék ecsettel, szórópisztollyal való felhordásának 

lehetősége 
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A vizsgázó neve: .....................................................................................  

Értékelő lap 

16. Ön felkérést kap egy modern kávéház belső falfelületeinek nonfiguratív díszítésére. 
Ismertesse a diszperziós festékek alkalmazásának lehetőségeit! Ismertesse a tervezés fő 
szempontjait a helyiség funkciójának figyelembevételével! 

Típus 
Szakmai ismeretek alkalmazása 
a szakmai és vizsgakövetelmény 

szerint 
Az információtartalom vázlata alapján 

Pontszámok

Max. Elért

C 
 
 
 
 
 
 

B 
 
 
 
 
 

A 

A különböző gesztus-, és 
jelrendszerek alkalmazása a 
festészetben 
 
 
 
 
Az olajos és a vizes-bázisú 
festékek fajtái, tulajdonságai 
 
 
 
 
A falfestészeti technikák anyagai, 
eszközei 

A helyiség funkciójához, stílusához 
alkalmazkodó kompozíciós vázlatrajzok 
elve 

15  

A motívum kontraszthatásainak helyes 
alkalmazása, a vázlatterv és a makett 
jelentősége 

15  

A színvázlat szerepe a helyiség 
hangulatának, stílusának 
figyelembevételével 

10  

Absztrakt formák keresése a 
kompozícióhoz; a vendéglátóipari 
jelrendszer motívumként való alkalmazása 

5  

5  

A diszperziós festék tulajdonságai, a 
falfelület diszperziós festésre való 
előkészítésének, alapozásának technikája 

10  

Mészálló pigmentek kiválasztása, a festék 
ecsettel, szórópisztollyal való felhordásának 
lehetősége 

10  

Összesen 70  

Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért

5 Falfestészeti eszközök, anyagok 4  

4 Térérzékelés 4  

Összesen 8  

  ...............................................   ...............................................  
 dátum aláírás 
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A vizsgázó neve: .....................................................................................  

 Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 

Személyes 
Döntésképesség 3  

Önállóság 3  

Társas 
Motiválhatóság 3  

Prezentációs készség 2  

Módszer 

Kreativitás, ötletgazdagság 3  

Új ötletek, megoldások kipróbálása 3  

Gyakorlatias feladatértelmezés 3  

Tervezés 2  

Összesen 22  

Mindösszesen 100  

  ...............................................   ...............................................  
 dátum aláírás 
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17. Ön képsorozatot fest egy család minden tagjáról. Milyen festéktípusok 
használhatóak a helyszíni munkán? Ismertesse a táblaképfestés eszközeit! 

Információtartalom vázlata 

 A hordozófelületek fajtái, az olajos és a vizes bázisú festékek fajtái 

 A színvázlatok jelentősége az egyes karakterek ismeretében 

 A kompozíciós vázlatrajzok készítésének szempontjai 

 A tanulmányrajzok fontossága az egyén karakterének megismerése céljából 

 Vászon, fatábla, karton alapozása, a félolaj és az olajalap készítésének technikája; a 

vászon rámára való feszítésének módja 
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A vizsgázó neve: .....................................................................................  

Értékelő lap 

17. Ön képsorozatot fest egy család minden tagjáról. Milyen festéktípusok 
használhatóak a helyszíni munkán? Ismertesse a táblaképfestés eszközeit! 

Típus 
Szakmai ismeretek 

alkalmazása a szakmai és 
vizsgakövetelmény szerint 

Az információtartalom vázlata 
alapján 

Pontszámok

Max. Elért

A 
 
 
 
 
 

B 

A táblakép-festészeti 
technikák anyagai, eszközei 
 
 
 
 
Táblakép-festészeti technikák 
hordozóinak előkészítése 

A hordozófelületek fajtái, az olajos és a 
vizes bázisú festékek fajtái 

15  

A színvázlatok jelentősége az egyes 
karakterek ismeretében 

10  

A kompozíciós vázlatrajzok 
készítésének szempontjai 

10  

A tanulmányrajzok fontossága az egyén 
karakterének megismerése céljából 

25  

Vászon, fatábla, karton alapozása, a 
félolaj és az olajalap készítésének 
technikája; a vászon rámára való 
feszítésének módja 

10  

Összesen 70  

Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért

5 Táblakép-festészeti anyagok eszközök 8  

Összesen 8  

  ...............................................   ...............................................  
 dátum aláírás 
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A vizsgázó neve: .....................................................................................  

 Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 

Személyes 

Elhivatottság, elkötelezettség 3  

Önállóság 3  

Precizitás 2  

Társas 
Motiválhatóság 3  

Kompromisszumkészség 3  

Módszer 

Ismeretek helyénvaló alkalmazása 3  

Nyitott hozzáállás 3  

Figyelem-összpontosítás 2  

Összesen 22  

Mindösszesen 100  

  ...............................................   ...............................................  
 dátum aláírás 


