
Vizuális kultúra 9. évfolyam 

RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNY 

A képzelet világa 9. tankönyv alapján 

 

Az alkotó tevékenységben a síkbeli, térbeli kifejezőeszközök, térábrázolási konvenciók, a 

színtani ismeretek megfelelő alkalmazása. 

A kifejezésnek megfelelő kompozíció használata. 

Kulcsfogalmak ismerete. 

A művészet stíluskorszakait reprezentáló legfontosabb művészeti alkotások, alkotók 

felismerése. (Őskor, ókor, kora keresztény, népvándorlás kora, romanika és gótika.) 

A megfigyelés segítségével műelemző módszerek alkalmazása.  

Vizuális esztétikai jellegű értékítéletek megfogalmazása. 

A technikai médiumok képalkotó módszereinek ismerete. 

Írásbeli vizsga                                 Szóbeli vizsga 

45 perc                                            10 perc 

35 pont                                            15 pont 

Az írásbeli vizsga elméleti kérdéseket tartalmaz a tankönyv alapján. (Teszt) 

A szóbeli vizsgára három otthoni alkotást hoz a vizsgázó, amit 10 percben bemutat a 

bizottságnak. 

Az értékelés a pedagógiai programban olvasható táblázatnak megfelelően történik. 

 

Vizuális kultúra 10. évfolyam 

RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNY 

A képzelet világa 10. tankönyv alapján 

 

Az alkotó tevékenységben a síkbeli, térbeli kifejezőeszközök, térábrázolási konvenciók, a 

színtani ismeretek megfelelő alkalmazása. A kifejezésnek megfelelő kompozíció használata. 

 

 



Kulcsfogalmak ismerete. 

A művészet stíluskorszakait reprezentáló legfontosabb művészeti alkotások, alkotók 

felismerése. (Reneszánsz, barokk, 19. sz. művészete, a századforduló és a 20. sz. művészete.) 

A megfigyelés segítségével műelemző módszerek alkalmazása. Vizuális esztétikai jellegű 

értékítéletek megfogalmazása. 

A tömegkommunikáció eszközeinek és formáinak ismerete, csoportosítása, értelmezése. 

Vizuális reklámok értelmezése. 

Tárgy és funkció kapcsolatának átfogó értelmezése. 

A magyar népművészet építészetének és tárgyi emlékeinek ismerete. Jellegzetes 

díszítőmotívumok felismerése. Fontosabb néprajzi tájegységek. 

Írásbeli vizsga                                                 Szóbeli vizsga 

45 perc                                                             10 perc 

35 pont                                                            15 pont  

Az írásbeli vizsga elméleti kérdéseket tartalmaz a tankönyv alapján. (Teszt) 

A szóbeli vizsgára három otthoni alkotást hoz a vizsgázó, amit 10 percben bemutat a 

bizottságnak. 

Az értékelés a pedagógiai programban olvasható táblázatnak megfelelően történik. 

 

Vizuális kultúra 12. évfolyam 

RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNY 

A képzelet világa 9. és 10. tankönyvek alapján 

 

A művészet stíluskorszakait reprezentáló legfontosabb művészeti alkotások, alkotók 

felismerése. 

Őskor, ókor, kora keresztény, népvándorlás kora, romanika és gótika, reneszánsz, barokk, 19.sz. 

művészete, a századforduló és a 20. sz. művészete. 

A megfigyelés segítségével műelemző módszerek alkalmazása.  Vizuális esztétikai jellegű 

értékítéletek megfogalmazása. 

Kulcsfogalmak ismerete. (Kislexikon) 

Az alkotó tevékenységben a síkbeli, tárbeli kifejezőeszközök, térábrázolási konvenciók, a 

színtani ismeretek megfelelő alkalmazása. A kifejezésnek megfelelő kompozíció használata. 



Írásbeli vizsga                                           Szóbeli vizsga 

45 perc                                                      10 perc 

35 pont                                                      15 pont 

Az írásbeli vizsga elméleti kérdéseket tartalmaz a tankönyvek alapján. (Teszt) 

A szóbeli vizsgára három otthoni alkotást hoz a vizsgázó, melyeket 10 percben bemutat a 

bizottságnak. 

Az értékelés a pedagógiai programban olvasható táblázatnak megfelelően történik. 

 

 


