KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZETI ÁG
I. RÉSZ
A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA ÉS ZÁRÓVIZSGA ÁLTALÁNOS
KÖVETELMÉNYEI
1. Az 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. Az alapvizsga és záróvizsga követelményei, feladatai meghatározásának módja
Az alapvizsga és záróvizsga követelményeit, vizsgafeladatait – valamennyi vizsgatantárgy tekintetében – az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja figyelembevételével kell meghatározni.
Az alapvizsgán és záróvizsgán a szakmai követelményeknek megfelelő szint kérhető számon.
Az 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 kötelező tantárgy (rajz-festés-mintázás) és a kötelezően választható tárgyak (a különböző
tanszakok műhelygyakorlat tantárgyai) alapvizsgája gyakorlati vizsgákból, a művészeti záróvizsga gyakorlati és szóbeli vizsgarészekből áll, a szabadon választható tantárgyak (művészettörténet, népművészet) alap és záróvizsgája írásbeli és szóbeli vizsgákból áll.
A vizsga tantárgyai:
Az alapfokú, illetve továbbképző évfolyamot elvégző, vizsgára jelentkező tanuló az alap és
záróvizsgán a két kötelező tárgyból: rajz – festés – mintázásból és műhelygyakorlatból, illetve
önkéntes választás alapján, ezeken felül a szabadon választható tárgyakból is tehet vizsgát, ha
a vizsgáztatási követelmények teljesítésére felkészült. A szabadon választható tantárgyak közül vizsgatárgynak csak az választható, amelyet az intézmény pedagógiai programja szerint
biztosít, valamint a tanuló legalább százharmincnyolc órában tanult, és az évfolyamokra előírt
tantárgyi követelményeknek eleget tett.
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3. A művészeti alapvizsga és záróvizsga egyes részei alóli felmentés
Mentesülhet (részlegesen vagy teljesen) az adott tantárgyból a művészeti alapvizsga, illetve
záróvizsga letétele alól az a tanuló, aki az országos 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 záró vizsga minősítése
Az alapfokú művészetoktatási intézmény a megadott általános értékelési szempontok figyelembevételével készített részletes értékelési szempont alapján minősít. A tanuló teljesítményét
az alapvizsgán és a záróvizsgán vizsgatantárgyanként külön-külön osztályzattal kell minősíteni.
A művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga eredményét a vizsgarészekből kapott osztályzatok
számtani közepe adja. Ha az átlagszámítás eredménye öt tizedre végződik, a végső eredmény
meghatározásában a gyakorlati tantárgyból kapott osztályzat a döntő. Eredményes művészeti
alapvizsgát, illetve záróvizsgát tett az a tanuló, aki valamennyi előírt vizsga-tantárgy vizsgakövetelményeit teljesítette.
Sikertelen a vizsga, ha a tanuló valamely vizsgarészből, illetve vizsgatantárgyból elégtelen érdem-jegyet kapott. Sikertelen vizsga esetén a tanulónak csak abból a vizsgarészből, illetve
vizsgatan-tárgyból kell javítóvizsgát tennie, amelynek vizsgakövetelményét nem teljesítette.

5. Alapvizsga és záróvizsga szervezése
A művészeti alapvizsga és záróvizsga csak alapfokú művészetoktatási intézményben szervezhető.

2

II. RÉSZ
MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA KÖVETELMÉNYEI
KÖZÖS KÖTELEZŐ TANTÁRGY
RAJZ-FESTÉS-MINTÁZÁS
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, képtárgy alkotó 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 tanuló által készített alkotás. A dokumentáció szemléltesse az intézmény által meghatározott komplex képzőművészeti (rajzi,
festési mintázási elemeket magába foglaló) feladat megoldásának fázisait (pl.: 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.
A tetszőlegesen választott eszközökkel (grafikai, festészeti vagy plasztikai eljárásokkal) készített tanulmány témája lehet:
 természetes forma,
 mesterséges forma,
 forma és mozgás,
 forma, tér, szerkezet.
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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.

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, képtárgy alkotó 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.
A rajz-festés-mintázás gyakorlati vizsga két részből tevődik össze:
A) Rajzi, tervezési dokumentációval együtt benyújtott a tanuló által megoldott 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 (pl.: 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.
B) A záróvizsga helyszínén és ideje alatt önállóan készített tanulmány. A tetszőlegesen választott (grafikai, festészeti, plasztikai) eljárásokkal készülő tanulmány témája lehet:
 természetes formák,
 mesterséges formák,
 külső vagy belső tér,
 térben álló figura,
 portré.
4

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.
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KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ MŰHELYGYAKORLAT
GRAFIKA MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA KÖVETELMÉNYEI
1. A vizsga részei
A vizsga gyakorlati vizsgarészekből áll.
A gyakorlati vizsga tantárgyai és időtartama:
Rajz-festés-mintázás*
Grafika műhelygyakorlat
 rajzi, tervezési feladat
 grafikakészítés

max. 90 perc
max. 180 perc
50 perc
130 perc

*A rajz-festés-mintázás kötelező tantárgy záróvizsga követelményét a II. fejezet tartalmazza.
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 grafikatechnika lehetőségeiről 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:
 meghívó,
 bélyeg,
 versillusztráció,
 természeti forma tanulmánya és átírása.
A vizsgamunkát az alapfok utolsó évfolyamának szorgalmi ideje alatt, a második félévben
kell elkészíteni, és a művészeti alapvizsga napját megelőzően tíz nappal korábban kell a tanulónak leadnia a vizsgát szervező intézménynek.
B) Az alapvizsga helyszínén, ideje alatt, önállóan elkészített grafikai alkotás
A vizsgamunka tervvázlat alapján megvalósított egyedi rajz, vagy sokszorosításra alkalmas
technikával elkészített grafikai alkotás, amely lehet:
 exlibris,
 embléma,
 piktogram,
 illusztráció.
 különböző felületek, faktúrák alapján mintatervezés.
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3. A vizsga értékelése
A grafika műhelygyakorlat vizsga értékelésének általános szempontjai:
 rajzi, tervezői készség,
 tartalomnak, műfaji sajátosságoknak megfelelő átíró és kifejező készség,
 alapvető anyag- és eszközhasználati ismeret, jártasság,
 egyedi és sokszorosított grafikatechnikai ismeret,
 színelméleti alapismeretek,
 a kész munka összhatása.

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*
Grafika műhelygyakorlat
 rajzi, tervezési feladat
 grafikakészítés

max. 120 perc
max. 240 perc
60 perc
180 perc

*A rajz-festés-mintázás kötelező tantárgy záróvizsga követelményét a II. fejezet tartalmazza.
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.

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,
 lemezborító készítése,
 egyedi könyv kivitelezése,
 naptár.
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A vizsgamunkát a továbbképző utolsó évfolyamának szorgalmi ideje alatt, a második félévben kell elkészíteni, és a művészeti záróvizsga napját megelőzően tíz nappal korábban kell a
tanulónak leadnia a vizsgát szervező intézménynek.
B) A záróvizsga helyszínén, ideje alatt, önállóan elkészített grafikai alkotás.
A 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,
grafikatechnikák 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.
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FESTÉSZET MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA KÖVETELMÉNYEI
1. A vizsga részei
A vizsga gyakorlati vizsgarészekből áll.
A gyakorlati vizsga tantárgyai és időtartama:
Rajz-festés-mintázás*
Festészet műhelygyakorlat
 rajzi, tervezési feladat
 képtárgy készítés

max. 90 perc
max.180 perc
50 perc
130 perc

*A rajz-festés-mintázás kötelező tantárgy záróvizsga követelményét a II. fejezet tartalmazza.
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 tanulónak a festőművészet
anyagairól, műfaji sajátosságairól, esztétikai törvényszerűségeiről, a képépítés szabályairól, a
színtani ismeretekről 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.
A benyújtott vizsgamunka, – tanári irányítással – színes rajzi, tervezési munka alapján létrehozott, a tanult festészeti technikák bármelyikének alkalmazásával elkészített festészeti alkotás, amely lehet:
 csendéletszerű tanulmány,
 külső tér egy részletének feldolgozása,
 irodalmi mű illusztrációja,
 érzelmi hangulatot kifejező önarcképsorozat,
 díszletterv.
A vizsgamunkát az alapfok utolsó évfolyamának szorgalmi ideje alatt, a második félévben
kell elkészíteni, és a művészeti alapvizsga napját megelőzően tíz nappal korábban kell a tanulónak leadnia a vizsgát szervező intézménynek.
B) Az alapvizsga helyszínén, ideje alatt, önállóan elkészített festészeti alkotás.
A festészet vizsgatárgy gondolati tartalom kifejezésére alkalmas, a tanuló által készített színes
tervvázlat alapján létrehozott, szabadon választott technikával elkészített színes kompozíció,
amely lehet:
 különböző karakterű tárgyak csendéletszerű beállítása,
 a belső tér egy részletének ábrázolása,
 portré vagy önarckép,
 zenei hangulat kifejezése,
 stílustanulmány.
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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.

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*
Festészet műhelygyakorlat
 rajzi, tervezési feladat
 képtárgyalkotás
1.2. A szóbeli vizsga tantárgya és időtartama:
Festészet műhelygyakorlat

max. 120 perc
max. 240 perc
60 perc
180 perc

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.
2.1. A festészet műhelygyakorlat gyakorlati vizsga két részből tevődik össze.
A) Rajzi, tervezési dokumentációval, szakmai indoklással együtt benyújtott kész festészeti alkotás.
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.
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A vizsgamunkát a továbbképző utolsó évfolyamának szorgalmi ideje alatt, a második félévben kell elkészíteni, és a művészeti záróvizsga napját megelőzően tíz nappal korábban kell a
tanulónak leadnia a vizsgát szervező intézménynek.
B) A záróvizsga helyszínén, ideje alatt, önállóan készített festészeti alkotás.
A vizsgamunka színes tervvázlatokra épülő, nagyobb méretű, szabadon választott technikával
elkészített festészeti alkotás, amely lehet:
 természetes és mesterséges formák,
 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 kifejező eszközei, (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.
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FOTÓ MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA KÖVETELMÉNYEI
1. A vizsga részei
A vizsga gyakorlati vizsgarészekből áll.
A gyakorlati vizsga tantárgyai és időtartama:
Rajz-festés-mintázás*
Fotó műhelygyakorlat
 rajzi, tervezési feladat
 fotó munka készítése

max. 90 perc
max. 180 perc
50 perc
130 perc

*A rajz-festés-mintázás kötelező tantárgy záróvizsga követelményét a II. fejezet tartalmazza.
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 tanulónak a fotóművészet anyagairól, műfaji sajátosságairól, esztétikai törvényszerűségeiről megszerzett ismeretét. Az alkotó
feladat megoldása mutassa be a tanuló fotótechnikai jártasságát, tudását.
A fotó műhelygyakorlat vizsga két részből tevődik össze:
A) Rajzi, tervezési dokumentációval együtt benyújtott kész fotóalkotás.
A benyújtott vizsgamunka, - tanári irányítással - rajzi és szöveges tervezési munka alapján, a
tanult technikai ismeretek segítségével megvalósított fotóalkotás, amely lehet:
 fotogram,
 mozgás érzetének visszaadása képi eszközökkel,
 egyszerű szituáció ábrázolása képsorokban,
 képsorozat készítése azonos kompozíciós elv alapján,
 storyboard készítése.
A vizsgamunkát az alapfok utolsó évfolyamának szorgalmi ideje alatt, a második félévben
kell elkészíteni, és a művészeti alapvizsga napját megelőzően tíz nappal korábban kell a tanulónak leadnia a vizsgát szervező intézménynek.
B) Az alapvizsga helyszínén, ideje alatt, önállóan elkészített fotóalkotás.
A fotó vizsgatárgy tervvázlatok vagy képes forgatókönyv alapján elkészített alkotás, amely
lehet:
 tárgyfotó,
 környezetfotó,
 kockázással készült rövid tárgy animáció,
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3. A vizsga értékelése
A fotó műhelygyakorlat vizsga értékelésének általános szempontjai:
 labortechnikai eszközök és eljárások ismerete,
 a fényképezés eszközeinek és anyagainak ismerete, tudatos használata,
 a kompozíció alapelemeinek ismerete, alkalmazása,
 a képkivágások képalakító eljárások ismerete,
 önállóság, eredetiség,
 dokumentáció.

FOTÓ 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*
Fotó műhelygyakorlat
 rajzi, tervezési feladat
 fotó munka készítés

max. 90 perc
max. 240 perc
60 perc
180 perc

*A rajz-festés-mintázás kötelező tantárgy záróvizsga követelményét a II. fejezet tartalmazza.
1.2. A szóbeli vizsga tantárgya és időtartama:
 Fotó 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 tanulónak a fotóművészet anyagairól, eljárásairól, műfaji sajátosságairól, esztétikai törvényszerűségeiről, megszerzett ismeretét. Az alkotó feladat megoldása mutassa be a tanuló fotótechnikai jártasságát, tudását.

2.1. A fotó műhelygyakorlat gyakorlati vizsga két részből tevődik össze.
A) Rajzi, tervezési dokumentációval, szakmai indoklással együtt benyújtott kész fotóalkotás.
A benyújtott vizsgamunka – tanári irányítással – rajzi és szöveges tervezési munka alapján, a
tanult technikai ismeretek segítségével megvalósított fotóalkotás, amely lehet:
 portrésorozat különböző megvilágításban,
 a kollázs, montázs, frottázs, kemogram lehetőségeit kihasználó újszerű, egyéni próbálkozás,
 ritmusképzés ön- és vetett árnyékkal,
.
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A vizsgamunkát a továbbképző utolsó évfolyamának szorgalmi ideje alatt, a második félévben kell elkészíteni, és a művészeti alapvizsga napját megelőzően tíz nappal korábban kell a
tanulónak leadnia a vizsgát szervező intézménynek.
B) A záróvizsga helyszínén, ideje alatt, önállóan készített fotóalkotás.
A fotó vizsgamunka tervvázlatok vagy képes forgatókönyv alapján elkészített alkotás, amely
lehet:
 portréfotó,
 reklámfotó,
 mikro- vagy makrovilágot bemutató fotó,
2.2 A fotó műhelygyakorlat szóbeli vizsga tartalma:







az álló- és mozgókép létrehozásának anyagai, eszközei és műfajai,
a fotózás technikái és technológiája,
a fotóművészet legjelentősebb alkotásai, alkotói,
a fényképezés története,
a magyar fotóművészet jeles képviselői,
egészség- és környezetvédelmi alapismeretek.

3. A vizsga értékelése
3.1. A fotó műhelygyakorlat gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai:
 labortechnikai ismeretek,
 lényegkiemelés eszközeinek és módjainak ismerete,
 a képi kontrasztok ismerete,
 képkivágások képalakító hatásának alkalmazása
 kompozíciós rendszerek ismerete és alkalmazása,
 felvételi terv és ahhoz illeszkedő vázlatok készítésének képessége,
 jelenetek képsorokra bontásának képessége,
 rövid, feszesen vágott technika alkalmazása.
3.2. A fotó műhelygyakorlat szóbeli vizsga értékelésének általános szempontjai:
 a követelményekben meghatározott elméleti anyag ismerete,
 a megfogalmazás szabatossága, pontossága.
 kommunikációs készség.
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FATÁRGYKÉSZÍTŐ
MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA KÖVETELMÉNYEI
1. A vizsga részei
A vizsga gyakorlati vizsgarészekből áll.
A gyakorlati vizsga tantárgyai és időtartama:
Rajz-festés-mintázás*
Fatárgykészítő műhelygyakorlat
 rajzi, tervezési feladat
 tárgykészítés

max. 90 perc
max.180 perc
30 perc
150 perc

*A rajz-festés-mintázás kötelező tantárgy alapvizsga vizsgakövetelményét a II. fejezet tartalmazza.
2. A vizsga tartalma
A vizsgafeladatot az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból mérhető legyen a tanuló tárgytervező, tárgyalkotó képessége, tárgy- és környezetkultúra iránti érzékenysége. A
tárgytervező feladat tükrözze a tanuló gondolati tartalomnak megfelelő konstruáló, formatervező készségét, kreativitását, a fatárgykészítés műfaji sajátosságairól, esztétikai törvényszerűségeiről, hagyományairól megszerzett ismereteit. A tárgyalkotó feladat megoldása mutassa be
a tanuló fatárgykészítés során megszerzett technikai jártasságát, szakmai tudását.
A fatárgykészítő műhelygyakorlat vizsga két részből tevődik össze:
A) Rajzi, tervezési dokumentációval együtt benyújtott kész faműves tárgy vagy tárgycsoport.
A benyújtott – tanári irányítással tervezett és kivitelezett – színes rajzi, tervezési munka alapján szabadon választott díszítési és összeállítási technikával készített (anyagdarabolással, fűrészeléssel, hasítással, vájással, marással; reszeléssel, csiszolással tisztázott; fakötéssel, ragasztással, szögeléssel, csavarozással összeállított, karcolozással, spanyolozással, áttört- vagy
domborfaragással, intarziával díszített; felületkezelt, pácolt, viaszolt…) fatárgy lehet:
 fajáték,
 hagyománytárgy,
 lakberendezési tárgy, bútor (doboz, szék…).
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 faműves tárgy.
A faműves vizsgatárgy az intézmény által meghatározott funkcióval rendelkező tárgytípus díszítése a tanuló által készített színes tervvázlat alapján, szabadon választott faműves technikával (előkészített, kiszabott fa alapra, adott funkció függvényében, a forma - díszítmény összhangjának figyelembe vételével) létrehozott alkotás.
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3. A vizsga értékelése
A faműves műhelygyakorlat vizsga értékelésének általános szempontjai:
 tárgytervező képesség,
 formaalkotó és díszítményképző készség,
 anyag- és eszközhasználati ismeret, jártasság,
 faműves alapismeret,
 megfelelően alkalmazott faműves technikák,
 a vizsgamunka összhatása.

FATÁRGYKÉSZÍTŐ
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*
Fatárgykészítő műhelygyakorlat
- rajzi, tervezési feladat
- tárgyalkotás

max. 120 perc
240 perc
40 perc
200 perc

*A rajz-festés-mintázás kötelező tantárgy záróvizsga követelményét a II. fejezet tartalmazza.
1.2. A szóbeli vizsga tantárgya és időtartama:
Fatárgykészítő műhelygyakorlat

max.

10 perc

2. A vizsga tartalma
A vizsgafeladatot az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból mérhető legyen a tanuló tárgytervező, tárgyalkotó képessége, tárgy- és környezetkultúra iránti elkötelezettsége.
A tárgytervező feladat tükrözze a tanuló funkciónak, gondolati tartalomnak megfelelő formatervező készségét, kreativitását, a faművesség anyagairól, tárgyalkotó technikáiról, felületdíszítési módozatairól, a faművesség műfaji sajátosságairól, esztétikai törvényszerűségeiről, hagyományairól megszerzett ismereteit.
A tárgyalkotó feladat megoldása mutassa be a tanuló fatárgykészítő műhelygyakorlat során
megszerzett technikai jártasságát, szakmai tudását.

16

2.1. A fatárgykészítő műhelygyakorlat gyakorlati vizsga két részből tevődik össze:
A) Rajzi, tervezési dokumentációval, szakmai indoklással együtt benyújtott kész faműves tárgy vagy
tárgycsoport. A benyújtott – tanári irányítással tervezett és kivitelezett – színes rajzi, tervezési munka
alapján (vázlat-, szerkezet-, nézet-, műszaki rajzi dokumentáció) szabadon választott díszítési és ös-szeállítási technikával (alábbi műveletek valamelyikével vagy azok kombinációjával – anyagdarabolásal, fűrészeléssel, hasítással, vájással, marással, esztergályozással, faragással; reszeléssel, csiszolással gyalulással tisztázott; fakötéssel, ragasztással, szögeléssel, csavarozással – összeállított, karcolozással, spanyolozással, áttört- vagy domborfaragással, intarziával, festéssel díszített; felületkezelt, pácolt, viaszolt…) készített fatárgy lehet:







fajáték,
munkaeszköz,
népi hangszer,
hagyománytárgy
lakberendezési tárgy, bútor.

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) A záróvizsga helyszínén, ideje alatt, önállóan elkészített fatárgy.
A vizsgafeladat az intézmény által meghatározott funkcióval rendelkező tárgytípus díszítése, a
tanuló által készített tervvázlat alapján, szabadon választott faműves technikával (előkészített,
kiszabott fa alapra, adott funkció függvényében, a funkció – forma - díszítmény összhangjának figyelembe vételével) létrehozott alkotás (bot, tükörkeret vagy festett kazetta…).
2.2 A fatárgykészítő műhelygyakorlat szóbeli vizsga tartalma:


















a fatárgykészítés anyagai, az anyagok tulajdonságai,
a fatárgykészítés eszközei, műveletei,
a tervezés szempontjai,
a díszítés módjai (karcolozás, spanyolozás, domborfaragás, áttört faragás, intarzia…),
felületkezelési eljárások,
a faművesség alkalmazási területei, tárgyi emlékei,
jelentéstartalom a tárgyakon,
pásztorfaragások,
fajátékok,
népi hangszerek,
paraszti bútorok (ülőalkalmatosságok, asztalok, ácsolt és festett ládák…),
a népi építészet fából készült elemei, szerkezetei (boronaépítkezés, kapuk…),
a paraszti gazdálkodás fából készült eszközei,
a faművesség történeti fejlődése, technikai változásai,
az asztalos, bognár- és kádármesterség főbb jellemzői,
a hagyományok továbbéltetésének lehetőségei,
a fatárgykészítés egészség- és környezetvédelmi alapismeretei.
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3. A vizsga értékelése
3.1. A fatárgykészítő műhelygyakorlat gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai:
 tárgytervező képesség,
 formaalkotó és díszítményképző készség,
 anyag- és eszközhasználati ismeret, jártasság,
 faműves alapismeret,
 a tervezéshez szükséges magyarázó-közlő rajz szintje,
 a terv egyedisége,
 a megfelelő faműves műveletek, munkafolyamatok kiválasztása,
 a faműves technikák műfaji sajátosságainak megfelelő alkalmazása,
 a forma és a díszítmény összhangja, a vizsgamunka összhatása.
3.2. A fatárgykészítő műhelygyakorlat szóbeli vizsga értékelésének általános szempontjai:
 a követelményekben meghatározott elméleti anyag ismerete,
 a megfogalmazás szabatossága, pontossága,
 kommunikációs készség.
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KERÁMIA MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA KÖVETELMÉNYEI
1. A vizsga részei
A vizsga gyakorlati vizsgarészekből áll.
A gyakorlati vizsga tantárgyai és időtartama
Rajz-festés-mintázás*
Kerámia műhelygyakorlat
- rajzi, tervezési feladat
- tárgykészítés agyagból

max. 90 perc
max. 180 perc
50 perc
130 perc

*A rajz-festés-mintázás kötelező tantárgy alapvizsga vizsgakövetelményét a II. fejezet tartalmazza.
2. A vizsga tartalma
A vizsgafeladatot az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból mérhető legyen a tanuló tárgytervező, tárgyalkotó képessége. A feladat tükrözze a tanulónak a kerámiaművészet
műfaji sajátosságairól, esztétikai törvényszerűségeiről megszerzett ismeretét. A tárgyalkotó
feladat megoldásában mutassa be a tanuló kerámiatechnikai jártasságát, tudását.
A kerámia műhelygyakorlat vizsga két részből tevődik össze:
A) Rajzi, tervezési dokumentációval együtt benyújtott kész kerámia tárgy vagy tárgycsoport.
A kerámia tárgy vagy tárgycsoport – tanári irányítással – színes rajzi, tervezési munka alapján
megvalósított, égetett és/vagy festett, mázazott alkotás, amely lehet:
 felrakással vagy korongozással készült egyszerűbb használati tárgy vagy díszedény,
 mintázott, festett vagy mázazott plasztika.
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 készített kerámiatárgy.
A kerámia vizsgatárgy színes tervvázlat alapján agyagból készül, amely választott technikával, nyomhagyásos, pecsételt, plasztikus, felületdíszítések alkalmazásával lehet:
 korongozott tálka vagy edény,
 felrakással készült edény,
 lapból épített kerek alaprajzú vagy szögletes edény,
 a kerámiában használatos kézi formázási, mintázási eljárásokkal készült plasztika
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3. A vizsga értékelése
A kerámia műhelygyakorlat vizsga értékelésének általános szempontjai:
 rajzi, plasztikai, tárgytervező készség,
 alapvető eszköz- és szerszámismeret,
 felrakott, korongozott és lapból épített edénykészítés fázisainak, illetve azok
helyes sorrendjének ismerete,
 alapvető díszítési eljárások ismerete,
 egyszerű festési, mázazási módok ismerete,
 forma és díszítmény összhangja,
 a tárgyak színezésének, színvilágának harmóniája.
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KERÁMIA 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*
Kerámia műhelygyakorlat
- rajzi, tervezési feladat
- tárgykészítés agyagból

max. 120 perc
max. 240 perc
60 perc
180 perc

*A rajz-festés-mintázás kötelező tantárgy záróvizsga vizsgakövetelményét a II. fejezet tartalmazza.
1.2. A szóbeli vizsga tantárgya és időtartama
Kerámia műhelygyakorlat

max. 10 perc

2. A vizsga tartalma
A vizsgafeladatot az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból mérhető legyen a tanuló tárgytervező, tárgyalkotó képessége. A feladat tükrözze a tanulónak a gondolati tartalomnak megfelelő elemző, átíró, formaértelmező készségét, a kerámiaművészet műfaji sajátosságairól, esztétikai törvényszerűségeiről megszerzett ismeretét. A tárgyalkotó feladat megoldásában mutassa be a tanuló kerámiatechnikai jártasságát, tudását.
2.1. A kerámia műhelygyakorlat gyakorlati vizsga két részből tevődik össze:
A) Rajzi, tervezési dokumentációval, szakmai indoklással együtt benyújtott kész kerámia
tárgy vagy tárgy együttes.
A kerámia tárgy vagy tárgy együttes – tanári irányítással – színes rajzi, tervezési munka alapján megvalósított, égetett és/vagy festett, mázazott alkotás, amely lehet:
 felrakással, korongozással, vagy a kézi formázási technikák kombinációjával
készített használati tárgy vagy díszedény, dombormű, csempe, vagy mintázott,
festett, mázazott plasztika.
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 kerámiatárgy.
A kerámia vizsgatárgy színes tervvázlat alapján agyagból készül, amely választott technikával, plasztikus, felületdíszítések alkalmazásával lehet:
 korongozott tál vagy edény,
 felrakással készült edény,
 lapból épített edény,
 dombormű, csempe,
 kézi formázási módok kombinációjával készített tárgy,
 a kerámiában használatos mintázási eljárásokkal készült plasztika.
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2.2. A kerámia műhelygyakorlat szóbeli vizsga tartalma:
 a kerámia anyagai,
 a kerámiaformázás műveletei, technológiája,
 díszítési eljárások,
 égetési módok,
 a kerámiaművészet fejlődési korszakai,
 a magyar agyagművesség,
 egészség- és környezetvédelmi alapismeretek

3. A vizsga értékelése
3.1. A kerámia műhelygyakorlat gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai:
 rajzi, plasztikai, tárgytervező készség,
 a rajzi tervezés és a kivitelezés pontossága,
 a kerámia tárgykészítés technikáinak alapvető ismerete,
 alapvető díszítési eljárások ismerete,
 kerámiafestési, mázazási módok ismerete,
 forma és díszítmény összhangja,
 a tárgyak színezésének, színvilágának harmóniája.
3.2. A kerámia műhelygyakorlat szóbeli vizsga értékelésének általános szempontjai:
 a követelményekben meghatározott elméleti anyag ismerete,
 a megfogalmazás szabatossága, pontossága,
 kommunikációs készség.
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KÉZMŰVES MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA KÖVETELMÉNYEI
1. A vizsga részei
A vizsga gyakorlati vizsgarészekből áll.
A gyakorlati vizsga tantárgyai és időtartama:
Rajz-festés-mintázás*
Kézműves műhelygyakorlat
- rajzi, tervezési feladat
- tárgykészítés

max. 90 perc
max.180 perc
30 perc
150 perc

*A rajz-festés-mintázás kötelező tantárgy alapvizsga vizsgakövetelményét a II. fejezet tartalmazza.
2. A vizsga tartalma
A vizsgafeladatot az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból mérhető legyen a tanuló tárgytervező, tárgyalkotó képessége. A tárgytervező feladat tükrözze a tanuló funkciónak, gondolati tartalomnak megfelelő formatervező, környezetalakító készségét, a kézművesség hagyományos anyagairól, műfaji sajátosságairól, esztétikai törvényszerűségeiről megszerzett ismereteit. A tárgyalkotó feladat megoldása mutassa be a tanuló kézművességben megszerzett jártasságát, szakmai tudását.
A kézműves műhelygyakorlat vizsga két részből tevődik össze:
A) Rajzi, tervezési dokumentációval együtt benyújtott hagyományos kézműves eljárással készített tárgy vagy tárgycsoport.
A benyújtott – tanári irányítással tervezett és kivitelezett – színes rajzi, tervezési munka alapján szabadon választott technikával (természetes alapanyagokból készített, formázással, festéssel, fonással, fűzéssel, szövéssel, nemezeléssel, domborítással, varrással…) alakított és díszített kézműves alkotás lehet:
 gyermekjáték,
 népi hangszer,
 hagyománytárgy,
 használati tárgy,
 ajándéktárgy.
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 kézműves tárgy.
A kézműves vizsgatárgy az intézmény által meghatározott használati funkcióra alkalmas, a
tanuló által készített színes tervvázlat alapján, természetes anyagokból, szabadon választott
kézműves technikával létrehozott alkotás (gyermekjáték, maszk…).
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3. A vizsga értékelése
A kézműves műhelygyakorlat vizsga értékelésének általános szempontjai:
 tárgytervező képesség,
 formaalkotó és díszítményképző készség,
 anyag- és eszközhasználati ismeret, jártasság,
 kézműves alapismeret,
 a műfaji jellegzetességek megfelelő alkalmazása,
 a vizsgamunka összhatása.

KÉZMŰVES 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*
Kézműves műhelygyakorlat
 rajzi, tervezési feladat
 tárgyalkotás

max. 120 perc
max. 240 perc
40 perc
200 perc

*A rajz-festés-mintázás kötelező tantárgy záróvizsga követelményét a II. fejezet tartalmazza.
1.2. A szóbeli vizsga tantárgya és időtartama:
 Kézműves műhelygyakorlat

max.

10 perc

2. A vizsga tartalma
A vizsgafeladatot az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból mérhető legyen a tanuló tárgytervező, tárgyalkotó képessége. A tárgytervező feladat tükrözze a tanuló funkciónak, tartalomnak megfelelő formatervező, környezetalakító készségét. A kézművességhez tartozó anyagok tulajdonságairól, felhasználási lehetőségeiről, a kézművesség munkafolyamatairól, a díszítési módszerek műfaji sajátosságairól, esztétikai törvényszerűségeiről, hagyományairól, a népművészet kézműves emlékeiről megszerzett ismereteit. A tárgyalkotó feladat
megoldása mutassa be a tanuló kézművességben megszerzett technikai jártasságát, szakmai
tudását.

2.1. A kézműves műhelygyakorlat gyakorlati vizsga két részből tevődik össze:
A) Rajzi, tervezési dokumentációval, szakmai indoklással együtt benyújtott kész kézműves
tárgy vagy tárgycsoport.
A benyújtott – tanári irányítással tervezett és kivitelezett – színes rajzi, tervezési munka alapján (vázlat-, szerkezet-, nézet-, műszaki rajzi dokumentáció) szabadon választott díszítési és
összeállítási technikával (ásványi, növényi vagy állati eredetű anyagokból készült, formázás-
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sal, fonással, szövéssel, nemezeléssel, domborítással, varrással, faragással, batikolással…) létrehozott vizsgamunka lehet:
 népi gyermekjáték,
 népi hangszer,
 hagyománytárgy,
 használati tárgy (lakástextil, öltözet-kiegészítő…),
 ajándéktárgy.
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) A záróvizsga helyszínén, ideje alatt, önállóan készített kézműves tárgy.
A kézműves vizsgatárgy az intézmény által meghatározott funkcióval rendelkező, a tanuló által készített terv alapján, hagyományos kézműves anyagokból, tetszőleges kézműves technikával megoldott alkotás (öltözet-kiegészítő, ékszer…).
2.2 A kézműves műhelygyakorlat szóbeli vizsga tartalma:










a kézművesség anyagai,
kézműves technikák, technológiák,
kézműves díszítési módok,
tárgyakhoz kapcsolódó hagyományok, jelentéstartalom a tárgyakon,
a kézműves mesterségek kialakulása, szakosodása,
a kézművesség tárgytípusai,
a kézművesség legjelentősebb tárgyi emlékei, alkotói, műhelyei,
a hagyományok továbbéltetésének lehetőségei,
a kézművesség egészség- és környezetvédelmi alapismeretei.

3. A vizsga értékelése
3.1. A kézműves műhelygyakorlat gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai:
 funkciónak, műfaji sajátosságoknak megfelelő tervező, szerkesztő, modellező készség,
 manuális és konstruáló készség,
 díszítő, stilizáló készség,
 a tervezéshez szükséges magyarázó-közlő rajz szintje,
 a terv egyedisége, kreativitása,
 az anyag- és eszközhasználat szintje,
 a kézműves ismeretek gyakorlati alkalmazásának (szabás, összeillesztés, díszítés…)
szintje,
 a megfelelő kézműves műveletek, munkafolyamatok kiválasztása,
 a vizsgatárgy összhatása, a funkció – forma - díszítmény összhangja.
3.2. A kézműves műhelygyakorlat szóbeli vizsga értékelésének általános szempontjai:
 a követelményekben meghatározott elméleti anyag ismerete,
 a megfogalmazás szabatossága, pontossága,
 kommunikációs készség.
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TEXTILMŰVES MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA KÖVETELMÉNYEI
1. A vizsga részei
A vizsga gyakorlati vizsgarészekből áll.
A gyakorlati vizsga tantárgyai és időtartama:
Rajz-festés-mintázás*
Textilműves műhelygyakorlat
- rajzi, tervezési feladat
- tárgykészítés

max. 90 perc
max. 180 perc
50 perc
130 perc

*A rajz-festés-mintázás kötelező tantárgy alapvizsga vizsgakövetelményét a II. fejezet tartalmazza.
2. A vizsga tartalma
A vizsgafeladatot az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból mérhető legyen a tanuló tárgytervező, tárgyalkotó képessége. A tárgytervező feladat tükrözze a tanuló funkciónak, gondolati tartalomnak megfelelő formatervező, környezetalakító készségét, a textilművesség természetes alapanyagairól, műfaji sajátosságairól, esztétikai törvényszerűségeiről
megszerzett ismereteit. A tárgyalkotó feladat megoldása mutassa be a tanuló textilművességben megszerzett jártasságát, szakmai tudását.
A textilműves műhelygyakorlat vizsga két részből tevődik össze:
A) Rajzi, tervezési dokumentációval együtt benyújtott kész textilműves tárgy vagy tárgycsoport.
A benyújtott – tanári irányítással tervezett és kivitelezett – színes rajzi, tervezési munka alapján szabadon választott műveletekkel (szövéssel, nemezeléssel…) létrehozott tárgy, vagy a
vásárolt textil meghatározott funkció szerinti alakításával (szabás, varrás…), díszítésével
(szálhúzás, hímzés, batikolás, festés, nyomódúcos mintázás, applikálás, kollázsszerű anyagtársítás…) létrehozott vizsgamunka lehet:
 textilbáb,
 öltözetdarab, öltözet-kiegészítő,
 lakástextil,
 használati tárgy,
 textilplasztika.
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 tervezett és elkészített textilműves tárgy.
A textilműves vizsgatárgy az intézmény által meghatározott használati funkcióra alkalmas, a
tanuló által készített színes tervvázlat alapján, szabadon választott textilműves technikával létrehozott alkotás.
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A textilműves tárgy többek között lehet asszociációra, motívumképzésre alkalmas formák átírásával, különféle eljárással díszített öltözködési vagy lakástextil.
3. A vizsga értékelése
A textilműves műhelygyakorlat vizsga értékelésének általános szempontjai:
 tárgytervező képesség,
 formaalakító és díszítményképző készség,
 kifejező készség,
 anyag- és eszközhasználati ismeret, jártasság,
 textiles alapismeret (alapanyag és anyagalakítási ismeret, jártasság),
 műfaji sajátosságok megfelelő alkalmazása,
 a vizsgamunka összhatása.

TEXTILMŰVES 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*
Textilműves műhelygyakorlat
 rajzi, tervezési feladat
 tárgyalkotás

max. 120 perc
max. 240 perc
40 perc
200 perc

*A rajz-festés-mintázás kötelező tantárgy záróvizsga követelményét a II. fejezet tartalmazza.
1.2. A szóbeli vizsga tantárgya és időtartama:
Textilműves műhelygyakorlat

max.

10 perc

2. A vizsga tartalma
2.1. A textilműves műhelygyakorlat gyakorlati vizsga tartalma:
A vizsgafeladatot az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból mérhető legyen a tanuló tárgytervező, tárgyalkotó képessége. A tárgytervező feladat tükrözze a tanuló funkciónak, gondolati tartalomnak megfelelő formatervező készségét, a textilművesség természetes
alapanyagairól, műfaji sajátosságairól, tárgyköreiről, a hagyományos és kortárs textilek, a lakás- és öltözködéskultúra esztétikai törvényszerűségeiről megszerzett ismereteit. A tárgyalkotó feladat megoldása mutassa be a tanuló textilművességben megszerzett jártasságát, mesterségbeli tudását.
A) Rajzi, tervezési dokumentációval, szakmai indoklással együtt benyújtott kész textilműves
tárgy vagy tárgy együttes.
A benyújtott - a tanári irányítással tervezett és kivitelezett – színes rajzi, tervezési munka
alapján szabadon választott műveletekkel - szövéssel (torontáli, szumák, ógobelin, erdélyi festékes), nemezeléssel - létrehozott tárgy, vagy a vásárolt textil meghatározott funkció szerinti
alakításával (szabás, varrás…), díszítésével (szálhúzás, hímzés, batikolás, festés, nyomódúcos
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mintázás, applikálás, kollázsolt anyagtársítás…), illetve a felsorolt műveletek kombinációjával létrehozott vizsgamunka lehet:
 textilbáb,
 öltözetdarab, öltözet-kiegészítő (kalap, táska, öv…),
 lakástextil,
 használati tárgy,
 textilplasztika.
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 záróvizsga helyszínén, ideje alatt, önállóan tervezett és elkészített textilműves tárgy.
A textilműves vizsgatárgy az intézmény által meghatározott használati funkcióra alkalmas, a
tanuló által készített színes tervvázlat alapján, szabadon választott textilműves technikával létrehozott alkotás.
A textilműves tárgy többek között lehet szabad anyagtársításokkal létrehozott használati
tárgy.
2.2 A textilműves műhelygyakorlat szóbeli vizsga tartalma:














a textilművesség természetes alapanyagai,
a textilművesség vegyszerei,
textilt létrehozó eszközök, technikák,
a textil fajtái, a textilfajták szerkezete,
textilműves díszítési módok,
a társműfajok (grafika, festészet) megjelenése a textilen,
a textilművesség ágai,
szőttesek, szőnyegek,
a textilművesség legjelentősebb tárgyi emlékei,
népi textíliák,
textilképek, textilplasztikák a kortárs művészetben,
divattörténet,
a textilművesség egészség- és környezetvédelmi alapismeretei.

3. A vizsga értékelése
3.1. A textilműves műhelygyakorlat gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai:
 funkciónak, műfaji sajátosságoknak megfelelő tervező, szerkesztő, modellező készség,
 tárgyformáló, díszítő, stilizáló készség,
 a tervezéshez szükséges magyarázó-közlő rajz szintje,
 a terv egyedisége,
 a műfaji lehetőségek egyéni alkalmazása,
 a műveletek, munkafolyamatok helyes alkalmazása,
 az alkalmazás szintje,
 a textilműves tárgy összhatása, esztétikuma.
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3.2. A textilműves műhelygyakorlat szóbeli vizsga értékelésének általános szempontjai:
 a követelményekben meghatározott elméleti anyag ismerete,
 a megfogalmazás szabatossága, pontossága,
 kommunikációs készség.
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TŰZZOMÁNCKÉSZÍTŐ MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA KÖVETELMÉNYEI
1. A vizsga részei
A vizsga gyakorlati vizsgarészekből áll.
A gyakorlati vizsga tantárgyai és időtartama:
Rajz-festés-mintázás*
Tűzzománc műhelygyakorlat
 rajzi, tervezési feladat
 tárgykészítés

max. 90 perc
max.180 perc
50 perc
130 perc

*A rajz-festés-mintázás kötelező tantárgy alapvizsga vizsgakövetelményét a II. fejezet tartalmazza.

2. A vizsga tartalma
A vizsgafeladatot az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból mérhető legyen a tanuló tárgytervező, tárgyalkotó képessége. A tárgytervező feladat tükrözze a tanuló gondolati
tartalomnak megfelelő képalkotó és formatervező készségét, a zománcművészet anyagairól,
műfaji sajátosságairól, esztétikai törvényszerűségeiről megszerzett ismereteit. A tárgyalkotó
feladat megoldása mutassa be a tanuló zománctechnikai jártasságát, szakmai tudását.
A tűzzománckészítő műhelygyakorlat vizsga két részből tevődik össze:
A) Rajzi, tervezési dokumentációval együtt benyújtott kész tűzzománcozott dísztárgytárgy
vagy tárgycsoport.
A benyújtott – tanári irányítással tervezett és kivitelezett – színes rajzi, tervezési munka alapján alapozott vagy alapozatlan lemezre a tanult zománcbevonási, díszítési technikák alkalmazásával létrehozott vizsgamunka lehet:
 zománcozott kép,
 zománcbetét,
 zománcozott ékszer vagy zománcozott ruha-kiegészítő.
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 tervezett és elkészített zománcozott tárgy.
A zománcozott vizsgatárgy az intézmény által meghatározott funkcióra, gondolai tartalom kifejezésére alkalmas, a tanuló által készített színes tervvázlat alapján megtervezett, lealapozott
lemezre az alábbi zománcműves technikával vagy azok kombinációjával (visszakaparás, rászitálás, csurgatás, borzolás, visszaszedés, ráfestés, átégetés, glicerines megoldás…) elkészített zománcalkotás.
A munka kivitelezésénél a kiégetés fázisához szaktanári felügyeletre van szükség.
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3. A vizsga értékelése
A tűzzománckészítő műhelygyakorlat vizsga értékelésének általános szempontjai:
 látványmegfigyelő képesség
 a gondolati tartalomnak, műfaji sajátosságoknak megfelelő átíró képesség,
 tárgytervező képesség,
 anyag- és eszközhasználati ismeret, jártasság,
 zománcozási alapismeret (zománcfelvitel, szárítás, égetés),
 zománcdíszítési ismeret,
 megfelelően alkalmazott műfaji sajátosságok,
 a zománcozott tárgy összhatása.

TŰZZOMÁNCKÉSZÍTŐ 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*
Tűzzománckészítő műhelygyakorlat
 rajzi, tervezési feladat
 tárgyalkotás

max. 120 perc
max. 240 perc
60 perc
180 perc

*A rajz-festés-mintázás kötelező tantárgy záróvizsga követelményét a II. fejezet tartalmazza.
1.2. A szóbeli vizsga tantárgya és időtartama:
Tűzzománckészítő műhelygyakorlat

max.

10 perc

2. A vizsga tartalma
A vizsgafeladatot az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból mérhető legyen a tanuló tárgytervező, tárgyalkotó képessége. A tárgytervező feladat tükrözze a tanuló látványértelmező, gondolati tartalomnak megfelelő elemző, átíró, képalkotó, formatervező készségét, a
zománcművészet anyagairól, műfaji sajátosságairól, esztétikai törvényszerűségeiről megszerzett ismereteit. A tárgyalkotó feladat megoldása mutassa be a tanuló zománctechnikai jártasságát, mesterségbeli tudását.
2.1. A tűzzománckészítő műhelygyakorlat gyakorlati vizsga két vizsgarészből tevődik össze:
A) Rajzi, tervezési dokumentációval, szakmai indoklással együtt benyújtott kész tűzzománcozott dísztárgytárgy vagy tárgycsoport.
A benyújtott – tanári irányítással tervezett és kivitelezett – színes rajzi, tervezési munka (tanulmányrajz, tervvázlat, szerkezet-, nézet-, műszaki rajzi dokumentáció) alapján vörösréz le31

mezre, ipari- vagy ékszerzománc használatával, festőzománc vagy ötvöszománc (filigrán-, rekesz-, sodrony- vagy azsúr) technikával díszített tűzzománcozott tárgy vagy tárgyegyüttes lehet:
 címer, cégér,
 ékszerkollekció (függő, medál, melltű, hajdísz, gyűrű, karperec…),
 ruhakiegészítő kollekció (gombok, csatok, öv- és táskarátétek…),
 lakberendezési tárgy (kép, díszdoboz, szelence, tálka, kisplasztika…),
 épületdísz (portál, murália, névtábla, címer…).
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) A záróvizsga helyszínén, ideje alatt, önállóan tervezett és elkészített zománcozott tárgy.
A vizsgamunka színes tervvázlat alapján készített zománcgrafika, vagy zománcfestmény.
A zománcozott vizsgatárgy az intézmény által meghatározott funkcióra, gondolati tartalom kifejezésére alkalmas, a tanuló által készített színes tervvázlat alapján megtervezett, lealapozott
lemezre készített tűzzománc alkotás.
2.2. A tűzzománckészítő műhelygyakorlat szóbeli vizsga tartalma:



a zománcművészet műfaji sajátosságai,
a zománcozás anyagai,









a fémalakítás műveletei,
zománctechnikák és műveletek,
zománcdíszítési módok,
a zománcművészet legjelentősebb tárgyi emlékei, alkotói, műhelyei,
a zománcművészet fejlődési szakaszai, technikai vonulatai, stíluskorszakai,
a magyar zománcművészet,
a zománcozás egészség- és környezetvédelmi alapismeretei.

3. A vizsga értékelése
3.1. A tűzzománckészítő műhelygyakorlat gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai:
 a gondolati tartalomnak, műfaji sajátosságoknak megfelelő megjelenítő, átíró,
kifejező készség,
 a tervezéshez szükséges magyarázó-közlő rajz szintje,
 a terv egyedisége,
 a zománcozási műveletek, munkafolyamatok ismerete,
 a zománcozási ismeretek gyakorlati alkalmazásának (zománcozás, szárítás,
égetés, égetés utáni műveletek) szintje,
 a zománcozott tárgy összhatása, esztétikuma.
3.2. A tűzzománckészítő műhelygyakorlat szóbeli vizsga értékelésének általános szempontjai:
 a követelményekben meghatározott elméleti anyag ismerete,
 a megfogalmazás szabatossága, pontossága,
 kommunikációs készség.
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IV. FEJEZET
SZABADON VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAK
MŰVÉSZETTÖRTÉNET
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 kutató munkája.
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) Művészettörténeti kérdéseket tartalmazó tesztlap kitöltése a vizsga helyszínén és ideje
alatt.
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2.2. Művészettörténet szóbeli vizsga tartalma:
 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..
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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 kutató munkája.
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) 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 avantgard,
 művészet és kommunikáció,
 kortárs művészet.
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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,
 a megfogalmazás szabatossága, pontossága.
 kommunikációs készség.
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NÉPMŰVÉSZETI ALAPVIZSGA KÖVETELMÉNYEI
1. A vizsga részei
A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll.
1.1. Az írásbeli vizsga tantárgya és időtartama:
Népművészet

max. 45 perc

1.2. A szóbeli vizsga tantárgya és időtartama:
Népművészet

max. 15 perc

2. A vizsga tartalma
2.1. A népművészet írásbeli vizsga tartalma:
Az írásbeli vizsga feladatát az intézmény úgy határozza meg, hogy az írásbeli dolgozatból
mérhető legyen a tanuló néprajzi ismerete: népszokásokról, népköltészetről, hitvilágról, életmódról, a hagyományos tárgyalkotásról megszerzett tudása.
A népművészet írásbeli vizsga két vizsgarészből tevődik össze:
A) Rajzokkal illusztrált néprajzi gyűjtőmunka.
A tanuló által készített írásbeli munka szemléltesse az intézmény által meghatározott feladat
megoldásának lépéseit, a tanuló adott témában szerzett ismereteit, egyéni gyűjtőmunkáját.
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) Népművészeti kérdéseket tartalmazó tesztlap kitöltése a vizsga helyszínén és ideje alatt.
Az írásbeli vizsga feladatát az intézmény úgy határozza meg, hogy az írásbeli dolgozatból
mérhető legyen a tanuló népszokásokról, népköltészetről, hitvilágról, életmódról megszerzett
ismerete.
2.2. A népművészet szóbeli vizsga tartalma:
 a néprajz kutatási tárgya, a népi kultúra fogalma,
 a hagyományozódás kérdésköre, az egyén és közösség viszonya,
 a népköltészet ágai (népmesék, népmondák, közmondások, találós kérdések,
mondókák …),
 népszokások (jeles napok, az emberélet fordulói),
 népi hitvilág, világkép,
 gyermekjátékok,
 természet-harmonikus életmód, földművelés, állattartás,
 közösségi munkamegosztás, munkaalkalmakhoz kapcsolódó szokások, hiedelmek,
 népi építészet, a parasztház berendezése, bútorai, a belső terek funkciói,
 hagyományos tárgyalkotás.
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A szóbeli vizsgafeladatokat az intézmény úgy határozza meg, hogy a feleletekből mérhető legyen, hogy a tanuló az életkori sajátosságainak megfelelően milyen szinten:
 tud eligazodni a népköltészet világában,
 ismeri a szokások helyét és szerepét a népéletben,
 ismeri a karácsonyi, húsvéti és pünkösdi ünnepkör alapjait,
 ismeri az emberélet fordulóihoz kapcsolódó szokásokat,
 ismeri a munkaalkalmakat, a hozzájuk kapcsolódó szokásokat, népköltészeti
alkotásokat, hiedelmeket,
 tájékozott a népi építészet, a hagyományos tárgy- és környezetkultúra világában,
 ismeri fel az összefüggéseket.
3. A vizsga értékelése
3.1. A népművészet írásbeli vizsga értékelésének általános szempontjai:
 megfigyelő, értelmező készség,
 összehasonlító, összegző készség,
 feladatmegoldó készség,
 tárgyismeret,
 helyes fogalomhasználat,
 tárgyelemző készség.
3.2. A népművészet szóbeli vizsga értékelésének általános szempontjai:
 a követelményekben meghatározott elméleti anyag ismerete,
 a megfogalmazás szabatossága, pontossága.

NÉPMŰVÉSZETI ZÁRÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI
1. A vizsga részei
A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll.
1.1. Az írásbeli vizsga tantárgya és időtartama:
Népművészet

max. 60 perc

1.2. A szóbeli vizsga tantárgya és időtartama:
Népművészet

max. 20 perc

2. A vizsga tartalma
2.1. A népművészet írásbeli vizsga tartalma:
Az írásbeli vizsga feladatát az intézmény úgy határozza meg, hogy az írásbeli dolgozatból
mérhető legyen a tanuló népművészeti ismerete: a népművészetről, a hagyományos tárgyalkotásról (vessző-, sás-, gyékény-, szalma-, csuhé-, fa- és bőrmunkák, népi kerámiák, textilek, viseletek) megszerzett tudása.
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A népművészet írásbeli vizsga két vizsgarészből tevődik össze:
A) Rajzokkal illusztrált tárgyelemzés, műleírás.
A tanuló által készített írásbeli munka szemléltesse az intézmény által meghatározott tárgyelemző feladat megoldásának lépéseit, a tanuló adott témában megszerzett ismereteit, egyéni
gyűjtőmunkáját, tárgyleírását.
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) Népművészeti kérdéseket tartalmazó tesztlap kitöltése a vizsga helyszínén és ideje alatt.
Az írásbeli vizsga feladatát az intézmény úgy határozza meg, hogy az írásbeli dolgozatból
mérhető legyen a tanuló népművészeti ismerete, tárgyelemző jártassága, a népművészet ágairól, azok esztétikai törvényszerűségeiről megszerzett tudása, megfigyelő, ismeretszerző igénye.
2.2. A népművészet szóbeli vizsga tartalma:
 a népművészet fogalma, a népművészet korszakai,
 a hagyományos tárgyalkotás természeti, társadalmi, gazdasági meghatározói,
 a hagyományos tárgyak esztétikuma, a tárgyak megjelenését meghatározó ös-szetevők (funkció, anyag, méret, technika, forma, díszítés) összefüggései,
 a népművészet motívumrendszere, a tárgyakkal kifejezett jelentéstartalom,
 vessző-, sás-, gyékény-, szalma-, csuhé- és famunkák a magyar paraszti kultúrában
 a parasztfaragás és pásztorfaragás sajátos tárgyai, a tárgyak motívumkincse,
 a fazekasság tárgytípusai, hagyománytárgyai, a magyar lakta területek fazekas
központjai,
 bőr- és szűcsmunkák,
 mézesbábosság, tojásfestés,
 szőttesek, népi hímzések, kékfestés,
 a népviselet fogalma, a viselet elemei, a viselet jelentéstartalma,
 a népi kultúra táji tagolódása,
 a Dunántúl, Alföld, Felföld és Erdély legfontosabb tájegységeinek népművészete,
 a népművészet továbbélése, hagyományápolás.
A szóbeli vizsgafeladatokat az intézmény úgy határozza meg, hogy a feleletekből mérhető legyen, hogy a tanuló milyen szinten:
 ismeri népművészet mibenlétét, motívumrendszerét, korszakait, ágait és alkotásait,
 ismeri a fa, bőr, textil és népi kerámia jellemzőit,
 ismeri a magyar nyelvterület legfontosabb tájegységeinek népművészetét,
 tud eligazodni a tárgy- és környezetkultúra világában,
 tudja elemezni a megismert tárgyakat,
 tud összehasonlító elemzéseket végezni,
 tudja rendszerezni a népi kultúráról megszerzett ismereteit,
 tudja kifejezni művészeti és esztétikai élményeit.
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3. A vizsga értékelése
3.1. A népművészet írásbeli vizsga értékelésének általános szempontjai:
 megfigyelő, értelmező készség,
 összehasonlító, összegző készség,
 feladatmegoldó készség,
 tárgyismeret,
 fogalomismeret,
 tárgyelemző készség.
3.2. A népművészet szóbeli vizsga értékelésének általános szempontjai:
 a követelményekben meghatározott elméleti anyag ismerete,
 a megfogalmazás szabatossága, pontossága,
 kommunikációs készség.
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