
Művészettörténet: 
 
Aki 11. évfolyamon bukott: Reneszánsz, Manierizmus, Barokk (rokokó), 
Klasszicizmus, Romantika. 
Aki 10. évfolyamon bukott: Ókeresztény, Bizánc, Népvándorlás kora, Román 
kor, Gótika. 
Aki 9. évfolyamon bukott: Őskor, Mezopotámia, Ókori Egyiptom, Ókori 
Görögök művészete.  
 
Rajz, festés, mintázás 
9. évfolyam 
Mappa - portfólió bemutatása 
minimum 10-12 db munka 
 
Tanulmányrajzok: 
     - kocka, hasáb, különböző térformák szerkezeti rajza (A3, ceruza v. szén) 
     - egyszerűbb tárgyak csoportjáról tónusos tanulmány rajz (A3, ceruza v. 
szén) 
     - egyszerűbb tárgyak csoportja - csendélet színes tanulmánya (A3, 
pasztell v. tempera, v. akvarell) 
     - drapéria (A3, ceruza v. szén v. pasztell) 
     - természeti forma több nézetből, hossz és keresztmetszet tónusos és 
színes tanulmányok               (szabadon választható technikák és méret) 
     - krokik állatokról, emberi alakról (ceruza, tus, toll) 
Élményrajzok 
     - szabadon választható méret és technika 
Karakter tervezés (szabadon választható méret és technika) 
     - természeti forma tanulmányból kiindulva figura tervezése 
     - ellentétpárok megjelenítése emberi (v. valamilyen lény) alakban 
Parafrázis (szabadon választható méret és technika) 
     - szabadon választott műalkotás megjelenítése egy fiktív animáció 
helyszíneként - a tanuló által elképzelt, v. valós történelmi korban és több 
helyszínre osztva kell átdolgozza a kiválasztott képet 
     - szorgalmi: karaktert tervezni a helyszínhez és kitalálva egy történetet 
storyboard-ot készíteni 
 
Digitális művészeti gyakorlatok 9. évfolyam 
  
·      Adobe Photoshop haladó programismeretet felmérő gyakorlati feladat 

Adathordozón a következő munkákat kell bemutatni, ez a feltétele a 
vizsga megkezdésének: 

·      Átváltozás Animáció 
·      Montázs – reklámfilm 
·      Szabadon választott feladatmegoldás 
 
Szakrajz 11. évfolyam 
 
Mappa bemutatás a következő munkákkal: 



 
• 8-10 db tanulmányrajz: kockológia, drapéria, bonyolultabb tárgyak 

csoportja, anatómia 
• Színtan 
• Ember és drapéria 
Elmélet: az emberi alak arányrendszere, művészettörténeti példák 
Gyakorlat: krokik, műalkotás feldolgozása, átalakítása szabadon 
választható színes technikával (2db min. A4 méretben) 
• Kéz  
Elmélet: emberi kéz csont- és izomrendszere, művészettörténeti példák 
Gyakorlat: 1 db rajz a csontrendszerről, 1 db rajz modell után kézről, 
szakma csoportnak megfelelő technikával a kéz témakör feldolgozása 
egyéni inspiráció alapján 
• Expresszív kifejezés 
Elmélet: avandgárd művészeti mozgalmak, expresszionizmus és 
előfutárai, fauve art, futurizmus, expresszív kifejezés a képzőművészetben 

Gyakorlat: 1 db expresszív alkotás létrehozása 
Az éves munkákból minimum 3 db A3 tabló paszpartúzása 
 
Ábrázolástechnika 
9. évf. 
 
Geometrikus testek ábrázolása: 
- 3 db ceruzarajz kockatestről különböző nézetekből (szögletes testek 
szerkezeti rajzai, perspektíva, főpont, horizont, összetartás, rövidülés, 
láthatóság) 
- 3 db ceruzarajz 3 szögletes test kompozíciójáról (kocka, hasábok) 
különböző nézetekből (szögletes testek szerkezeti rajzai) 
- 3 db ceruzarajz 3 szögletes- és forgástest kompozíciójáról (hasáb, henger, 
gömb) különböző nézetekből 
- 1 db tónusos ceruzarajz szögletes- és forgástest kompozíciójáról (hasáb, 
henger, gömb) 
 
9. évfolyam: 
Adatbázis - és szoftverfejlesztés tantárgyból 
 
1. Készítse el csoporthonlapot otthon önállóan a tanultak szerint 
A honlap elkészítésének menetét dokumentálja egy dolgozatban és majd a 
szóbeli vizsgán védje azt meg. 
2. Szóbeli kérdések: 
- Milyen operációs rendszereket ismer és melyekkel találkozott itt az 
iskolában? 
- Milyen csoportokra lehet osztani a felhasználói programokat? 
- Mutasson be egy tetszőleges grafikai programot! 
- Mik a különbségek a felhasználói és a fejlesztői programok között? 
- Milyen táblázat- és adatbáziskezelői szoftvereket ismer? 
 
 



Információtechnikai gyakorlatok tantárgyból 
 
1. Számítógépes karbantartási gyakorlati feladat 
 
2. Szóbeli kérdések: 
- A számítógépek fő részei 
- Adatároló eszközök 
- Perifériák 
- Karbantartási feladatok 
- Mutassa be egy számítógép életciklusát a beüzemeléstől a selejtezésig 
 


