
A készségfelmérő vizsgák időpontja a Művészeti Szaklíceum 

KÉPZŐMŰVÉSZET és MŰÉPÍTÉSZET szakára  

IX. osztályba felvételizők számára 

- magyar és román tagozatra 
 
 

1) BEÍRATKOZÁS  A IX. OSZTÁLYOS  KÉPESSÉGVIZSGÁRA   

2020.június 2.-5. között  9-től 16 óráig  

  - Leadás  személyesen az iskola titkárságán , előzetes telefonos  vagy az 

admitere_ix_2020@liceuldeartams.ro e-mail címen történő egyeztetéssel,        

  - vagy postán/ gyorsfutár szolgálattal visszaigazolással ( confirmare de primire) elküldhetőek 

a beiratkozáshoz  a következő, szükséges dokumentumok: 

a) ) beiratkozási nyomtatvány (a saját iskola által kibocsátott beiratkozási lap melléklete/ anexa 

la fișa de înscriere) 

  

b) Egy CD/ DVD, mely a 10 vizsgamunkáról ( JPG formátumban) készült képanyagot 

tartalmazza 

c) A tanuló és a szülő (gyám) aláírással hitelesített nyilatkozata, mely szerint a diák 

saját/eredeti  munkáiról készült fotókat  tartalmazza a portfolió. 

 

Figyelem! Az informatikai alkalmazás nem teszi lehetővé, a jelentkezést több 

tanintézmény készségfelmérő próbájára. 

 

A portfolió tartalmára vonatkozó javaslatok: 

 

- A PORTFOLIÓ A FELVÉTELIZŐ DIÁK 10 (tíz) MUNKÁJÁRÓL KÉSZÜLT JÓ 

MINŐSÉGŰ KÉPET  TARTALMAZZON CD-re, vagy DVD-re másolva.  

- A munkák A3-as mérűek legyenek ( a szobrok kivételével).  

- 5 természet utáni tanulmányrajz, és 5 szabadon választott kompozíció,  

változatos képzőművészeti problematikával. 

 
 

KÉPZŐ-

MŰVÉSZET 
KIÉRTÉKELÉS A VIZSGA MIBENLÉTE 

a) Természet 

utáni 

tanulmányrajz 

 

2020  

Június 10-11 

1)Természet utáni tanulmányrajz (5 db): 

-Lehet: 

a) 3 tárgyból álló csendélet-tanulmány 

 ( 1,Egy bármilyen mértani test (kocka, hasáb, gúla..vagy doboz) 

        2, Egy korsó/kancsó/üveg/pohár; 3,Egy gyümölcs/ zöldség) 

b)Mértani testekből álló csendélet-tanulmány ( Pl.gömb, kocka,hasáb, gúla)  

c)Természeti formákról készült tanulmányrajz is lehet a portfolió része 

(Pl.emberi/ állati test izomzatát, felépítését tanulmányozó rajz...) 

A csendéleteket, tanulmányokat  grafitceruzákkal, A3-as méretű lapra kell 

rajzolni! Az árnyalásnál/ satírozásnál, a különböző sötétségű tónusfokoztok 



elérése érdekében, ajánlottak a puhább grafithegyű B-és (B2-12) ceruzák. A 

vonalzók használata nem megengedett!  

 

 

Az értékelés szempontjai/ Értékelési kritériumok: 

-A plasztikai tér elrendezése/ komponálása (a tárgyak lapkeretbe történő helyes 

belefoglalása); 

-Arányok , a tárgyak közt fennálló viszonyok érzékeltetése 

-Forma szerkesztése, a tárgyak karaktere, és az anyagszerűség érzékeltetése 

-Tér és formatömeg érzékeltetése vonallal és tónusértékekkel (satírozással) 

 

b) Kompozíció  

színben(festészet)  

vagy térformában 

(szobrászat, 

mintázás) 

 

2020  

Június 10-11 

2) Kompozíció színben (festészet) (5 db) :     

   (A3-as rajzlapon valamilyen víz-alapú festékkel kivitelezett, plasztikai feladat 

alapján megfestett figurativ vagy nonfigurativ alkotás) 

-Lehet: 

a) Figurális (2-5 ember alakos) statikus vagy dinamikus 

kompozíció,valamilyen színkontraszt   alkalmazásával ( pl.hideg-meleg 

színkontraszt, kiegészítő színkontraszt, tónus-kontraszt) 

(A portfolió legalább 3 figurális kompozíciót kell tartalmazzon) 

b) Szabad  kompozíció ( absztrakt elemekkel, stilizált motívumokkal, 

dekoratív elemekkel..stb.)   

c)  Természeti formaelemeket( struktúrákat) tartalmazó kompozíció  

/tájkép /csendélet színben, valamilyen színprobléma megoldásával (pl.    

dominancia, szín-ellentét...)  

 

Kompozíció ,térforma   (szobrászat)    ( 5 munka) : 

(A portfolióban szerepelhetnek  a szín kompozíciók helyett a diák szobor-

kompozícióiról  készült jó minőségű felvételek) 

-Lehet: 

a) 1-3 alakos kompozíció ,körplasztika ( pl.agyagban), maximum 25 cm 

magas  

b) Dombormű ( figurális kompozíció/ nonfigurativ kompozíció/ anatómiai     

részlet)  

c) Portré, körplasztika (  mintázás, agyag,.. ) 

 

 A kompozíció értékelésének szempontjai: 
-Kompozíciós egység 

- Kifejező színhasználat,( ahol esedékes) arányok, mozgás érzékeltetése, a 

formatömegek művészi megmunkálása 

-Eredetiség, személyes  jegyek, kreativitás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MŰÉPÍTÉSZET KIÉRTÉKELÉS A VIZSGA MIBENLÉTE 

a)Természet utáni 

tanulmányrajz 

 

2020  

Június 10-11 

SAJÁT, A3-AS MÉRETŰ MUNKÁK/ RAJZOK FOTÓI: 

5 (öt) csendélettanulmány, mindegyik külön plasztikai feladat alapján 

megrajzolva, CD/ DVD-re megírva. 

 

PONTOSÍTÁS/ LEÍRÁS: 

Csendélet alatt, különböző rendeltetésű és anyagú (fa, fém/inox, üveg, műanyag, 

karton, stb.) tárgyak kiegyensúlyozott, harmonikus egységbe szervezett 

kompozícióját értjük. (Legkevesebb 3 megrajzolt tárgy) 

Ezen tárgyak között, természeti/növényi formák (gyümölcsök, zöldségek) is 

lehetnek. 

Egy másik ábrázolási lehetőség lehet egy geometrikus/ mértani formákból 

alkotott kompozíció (legalább 3 mértani test), pld: kocka, henger, gömb vagy 

gúla.  

A hangsúlyt a következőkre ajánlott fektetni: 

1. Kompozíciós egyensúly 

2. Precíz, helyes szerkesztés (vonalzó nélkül!)  

3. A tárgyak formatömegének és anyagszerűségének érzékeltetése 

A csendéleteket grafitceruzákkal, A3-as méretű lapra kell rajzolni! Az 

árnyalásnál/ satírozásnál, a különböző sötétségű tónusfokoztok elérése 

érdekében, ajánlottak a puhább grafithegyű B-és (B2-12) ceruzák. A vonalzók 

használata nem megengedett!  

A csendélettanulmányok kiértékelési kritériumrendszere: 

- a plasztikai felület/ tér megkomponálása (a tárgyak lapkeretbe történő 

helyes belefoglalása); 

- tárgyak közti méretkülönbségek (arányok); 

- a tárgyak formakaraktere, valamint ezek anyagszerűségének 

érzékeltetése; 

- a térbeliség/ térhatás és formatömeg megoldása vonalak és tónusértékek 

segítségével. 

 



b) Kompozíció  

színben(festészet)  

vagy 

térformában(szobrá

szat, mintázás) 

 

2020  

Június 10-11 

SAJÁT, A3-AS MÉRETŰ KOMPOZÍCIÓK/ RAJZOK FOTÓI: 

5 (öt) szabad kompozíció, mindegyik külön plasztikai feladat 

alapján megrajzolva, CD/ DVD-re megírva. 

  

PONTOSÍTÁS/ LEÍRÁS: 

Ezen próba alatt a jelentkező diákok kreativitását, valamint a 

perspektívatannal/ távlattannal kapcsolatos ismereteit vizsgáljuk; hogyan 

használja a perspektivikus ábrázolás szabályait a térmélység és a 

formatömegek érzékeltetésénél.  

Ezen munkák lehetnek perspektivikus épületrajzok (házak, tömbházak, 

templomok, múzeumok, várak, bevásárlóközpontok, stb.), valamint utcák, 

városi terek (parkok, városközponti terek, épületegyüttesek, stb.). 

Az adekvát/megfelelő satírozás segítségével érzékeltetni kell a specifikus 

anyagszerűséget és formatömeget (fa, kő- és téglafelület, üveg, fém, cseréptető, 

stb.). 

Ajánlott egy pár környezeti elem (fák, bokrok, emberi alakok, kültéri 

bútordarabok, világítótestek) bekomponálása is.  

Ugyancsak perspektivikus ábrázolásban, lehet bútorozott belső tereket/ 

enteriőröket (pld. nappali, műterem) is rajzolni.  

A perspektivikus ábrázolás lehet egy futóponttal (centrál-perspektíva), vagy két 

futóponttal megszerkesztett perspektíva.  

Ennél a feladatnál megengedett, sőt ajánlott a segédeszközök használata 

(vonalzó, derékszögű vonalzó, körző, szögmérő, stb.).  

A kivitelezésnél használhatók a grafitceruzák, színesceruzák, akvarell, színes 

filctollak, vegyes technika.   

 

A perspektivikus térkompozíciók kiértékelési kritérumrendszere: 

 

- a színkompozíció/ térkompozíció harmóniája, egységessége; 

- színbeli expresszivitás, avagy az épületek, környezeti elemek közti 

helyes méretkülönbségek (arányok), azok sajátos 



formakarakterének, valamint anyagszerűségének, és adott esetben a 

mozgás plasztikus érzékeltetése;  

- a térbeliség/ térhatás és formatömeg megoldása a perspektív 

vonalak, különböző tónusértékek és színárnyalatok segítségével; 

- a sajátos, egyéni stílusjegy, eredetiség, kreativitás. 

 

Megjegyzés:  

Az architektúra szakos líceumi osztályoknál, a kompozíciók 

a szakspecifikus kontextusnak/ szempontrendszernek lesznek 

megfeleltetve! 

EREDMÉNYHIRDETÉS 2020. VI. 12.  a főépületben, Forradalom u. 9. sz. És az iskola weboldalán 

 

 

MEGJEGYZÉSEK:  

 

1. Azon tanulók, akik az általános iskolákból jelentkeznek, a portfólióval együtt leadnak 

egy, a gimnáziumi képzőművészet-tanára, vagy a Gyerekek Palotájánál oktató szaktanára 

által kibocsátott ajánlólevelet is.   

2. Azon képzőművészet szakra jelentkező tanulók, akik agyagban mintázott, saját 

szobrászati (figuratív/ emberalakos kompozíciók) alkotásokkal is rendelkeznek, betehetik 

a portfóliójukba a színkompozíciók helyett.  

3. Az architektúra szakos líceumi osztályoknál, a kompozíciók a szakspecifikus 

kontextusnak/ szempontrendszernek lesznek megfeleltetve! 

4. Mindegyik próbánál a minimális átmenő jegy 5 (ötös), mely aritmetikai átlagnak 

(számtani közép) kerekítés nélküli, két-tizedesjegy pontossággal történő meghatározását, 

az osztályozó bizottság tanárainak osztályzatai alapján számítják ki.  

5. A képességi vizsga utáni végső jegy/eredmény, kerekítés nélküli, két-tizedesjegy 

pontosságú aritmetikai átlagának meghatározása, az I. és II. próbán elért osztályzatok 

alapján történik.  

6. A képességi próbák utáni végső, minimális átmenő jegy, a jelen megjegyzés 5. pontjának 

megfelelően számítva, 6 (hatos) kell legyen!   

7. Amennyiben egy jelentkező nem adta le/ nem postázta az I. és II. próbánál leszögezett 

kért/beküldendő munkák számát, hiányzónak/érvénytelen vizsgázónak minősül.  

8. A művészeti szakirány képességi vizsgáit nem lehet megfellebbezni! 

 

 

 


