
Vizsgakövetelmények vizuális kultúrából az 1. évfolyam végén 

 

Térbeli építményeket tud emelni, játékszituációnak megfelelően – közben képes a tárgyak 

egymás mellé rendelésére próbálkozással. 

Téralakítását spontán és irányított megfigyeléssel kíséri, megfigyeléseit szóban is törekszik 

megfogalmazni. 

Térbeli tapasztalatait szubjektív módon építi be ábrázolásaiba. 

Élmény, képzelet és emlékezet alapján gazdag egyéni formakincs jelenik meg. 

A kézbe vett tárgy szemlélés utáni lerajzolása – szubjektivitás! 

Összehasonlításon alapuló tapasztalatai vannak a tárgyak legjellemzőbb tulajdonságairól. 

Tud egyszerű játéktárgyat elképzelni, magának, másnak elkészíteni. 

Szubjektív színválasztásra épülő színes munkák, többféle színárnyalat (véletlenszerű!). 

Szin béli összehasonlítással szerez tapasztalatokat a legfeltűnőbb szín béli tulajdonságokról. 

Ismeri, megnevezi a festékszíneket. 

Kiemelés színnel (ösztönös megnyilvánulásként). 

Az ábrázolás anyagjaival és technikáival segítséggel, próbálkozva, kísérletezve dolgozik. 

Tudja a festéket oldani, hígítani, sűríteni. 

Bátran gyúrja az agyagot, lapos és tömbszerű formát is alakít kezével (elsődleges mintázó 

eszköze). 

Papírtépésben, nyírásban, ragasztásban önálló. 

Képes a képi-plasztikai önkifejezésre, fantáziavilága bátran, határozottan mutatkozik meg. 

Képes kiemelni a számára fontos képi részleteket, érzelmi indítékból, kiemelési céllal díszít, 

alakít forma-és színritmust. 

Képes az adott térrész, képfelület betöltésére. 

Szabadon és bátran használja az életkorára jellemző sajátos, kevert ábrázolási módokat 

(röntgenrajz, kiterítés stb.) 

Képes a természet formáiban, színeiben, szép tárgyakban gyönyörködni, különleges formákra, 

jelenségekre, műalkotásokra rácsodálkozni. 

Képes a képen látható formák, színek, alakok felismerésére, felsorolására, megnevezi 

a már ismert kifejezési eszközöket (pont, vonal, szín stb.) 

Szerzett tapasztalatot művészeti könyvek, albumok nézegetésével, múzeumlátogatással. 

A megismert munkafogásokat bíztatással alkalmazni tudja. 

A rajzeszközöket rendeltetésszerűen használja. 

Igényes környezetére, év végére már tevékenyen részt vesz annak szépítésében. 

 

Vizsgakövetelmények vizuális kultúrából a 2. évfolyam végén 

 

Már gazdagabb tapasztalata van a térlehatárolás, alátámasztás, lefedés módjáról, a tárgyak 

egymáshoz való térbeli viszonylatairól, térbeli irányokról. 

Ábrázolásaiban személyi kifejezésmódján átszűrve jelennek meg a téri tapasztalatok. 

Szerepelteti a lent-fent, viszonylatait. 

A dolgok összetartozását a formák összekapcsolásával is képes kifejezni képen, plasztikában 

és építésben is. 

Ismeretei vannak az iskola épületének legfontosabb részeiről, ezek funkciójáról. 

Rajzain, plasztikáin a formák árnyaltabbak, több belső részlettel megjelenőek. 

Képes elképzelés és emlékezet alapján ember-és állatfigurákat, különféle formákat rajzolni, 

mintázni, megfigyelni és jelezni az alakok mozgását. 

Tagoltság, fő forma, leglényegesebb részek viszonyának felismerése. 

Képes a sokoldalúan megfigyelt tárgy ábrázolására, a számára érdekes részlet kiemelésével. 

Képes a megfelelő játékcél érdekében tárgyak, apró játékok kreatív felhasználására. 



Több-kevesebb önállósággal használja a formák összehasonlítását segítő kifejezéseket. 

Törekszik a színek érzelemközvetítő hatásának kihasználására, gyarapodtak ismeretei 

a színezet, telítettségi és világossági különbségekről (színárnyalatok). 

Gazdagabb az egyéni színvilága, bátrabban használja a színeket. 

Képes sokféle színárnyalat keverésére. Biztonsággal megnevezi a festékszíneket. 

Felismeri a tiszta színeket, ill. azok árnyalatait. 

Nevelői irányítással képes figyelemmel kísérni változásokat. Képes 2-3 mozgásfázis képi 

megragadására. 

Gyakorlott (abb) az építés, konstruálás, tárgykészítés, rajzolás, festés, mintázás eljárásaiban. 

Jártas a festés technikájában, tud festéket oldani, keverni, agyagból lapos és tömbszerű 

formákat készíteni, a célnak megfelelően. 

Ismeri, használja a papírtépést, ragasztást, hajtogatást, nyírást, kötözést. 

Képes személyes élménye, emlékképe ábrázolására, az ábrázoltak szóbeli kiegészítésre. 

Gyakorlott a vizuális nyelv alapelemeinek használatában, ezekre a képolvasás alkalmával 

ráismer. 

Képes más tantárgy képes feladatainak megértésére, a megoldást rajzosan végrehajtani. 

Képes a megadott térrész, rajzfelület betöltésére elemek rendezésével (komponálás). 

A számára érzelmileg fontos szereplőt kiemeli – színnel, mérettel, elhelyezéssel, 

arányviszonyokkal, díszítéssel. 

Gyakorlott a képolvasásban, jól aktivizálható az épületekről, képekről, szobrokról való 

beszélgetésre. 

Képes „tanácsot adni” társának a munkájához, véleményt nyilvánítani a megfelelő módon. 

 

Tantárgyi követelmények 

Rajz 3. osztály 

– Tudja, mi az azonosság, hasonlóság. 

– Ismerje a fő- és mellékszíneket. 

– Tudja a tempera és vízfesték jellemző fogásait alkalmazni. 

– Tudjon valamely eseményt, élményt megfogalmazni. 

– Tudjon valamely eseményt, élményt vizuálisan megjeleníteni. 

– Ismerjen néhány népművészeti technikát. 

– Legyen képes alkalmazni néhány technikát. (pl. szövés, fonás) 

– Gyermekkori sajátosságainak megfelelően tudjon jeleket felismerni, új jeleket 

alkalmazni 

– a közlekedés vagy tanulmányaihoz kapcsolódóan más területen. 

– Legyen képes élmény befogadására saját és társai munkájának elemzése során. 

– Legyen képes alkalmazni néhány kézműves-technikát. 

 

Tantárgyi követelmények 

Rajz 4. osztály 

 

– Ismerjék a vizuális nyelv alapelemeit, tudják a kifejezési szándéknak megfelelően 

használni a kompozíciós eljárásokat. 

– Legyenek képesek személyes élményeik életkoruknak megfelelő szinten történő 

megjelenítésére képen és plasztikában. 

– Legyenek képesek tárgyak folyamatos megfigyelésére, megjelenítésére megfigyelés 

alapján. 

– Legyenek képesek tárgyak különböző nézeti rajzának elkészítésére. 

– Tudják a látványnak megfelelően meghatározni a rajzlap helyzetét. 

– Ismerjenek legalább három műalkotást és azok alkotóját. 



– Tárgyalkotás során ismerjék és alkalmazzák a balesetvédelmi szabályokat. gyűjt 

képeket, rendben tartja felszerelését, környezetét, igényes. 

 

Vizuális kultúra 5. évfolyam 

 

A tanuló képes legyen: 

a.) Személyes élmények, elképzelt történetek, érzelmek vizuális megjelenítésére, különböző 

eszközökkel az előtanulmányok során szerzett tapasztalatok alkalmazásával. Fontos a tér és 

sík megkülönböztetése, megjelenítése különböző méretű és formájú felületeken való 

komponálása. 

b.) A vizuális közlés különböző műfajú köznapi és művészi formáinak felismerése. A 

megfigyelt jelenségek térbeli helyzetének, arányainak, plaszticitásának és szín- és 

fényviszonyainak megfigyelése és ábrázolása. 

c.) A természeti vagy épített környezet térbeli megjelenítése. Események képsorozatban 

történő közlése, illetve képsorozatok olvasása. 

d.) Magyarázó rajzok, képes használati utasítás pontos értelmezése. A legfontosabb vizuális 

jelek, jelzések, szimbólumok értelmezése, alkotó használata. 

e.)Egyszerű téri helyzetek leírása, megjelenítése. Térkapcsolatok, térbeli viszonyok, térbeli 

tagolódások létrehozása. Különböző korok és kultúrák tárgyi és épített környezetének 

vizsgálata. Színkör ismerete. 

A tanuló ismerje művészettörténetből:  

– őskori, egyiptomi, mezopotámiai, görög, római művészetet 

– Megalitikus építészet (pl. Stonehenge), őskori mágikus ábrázolás (pl. altamirai 

barlangrajz); ókori egyiptomi és mezopotámiai sírtípusok és templomok (pl. Kheopsz 

piramisa, Zikkurat – Ur, karnaki Ámon-templom),  

– faragott mészkőszobor az ókori Egyiptomból (pl. Írnok szobor, Nofretete fejszobra), 

– halotti kultusz tárgyai (pl. Tutanhamon arany halotti maszkja),  

– az ókori Egyiptom ábrázolását bemutató falfestmény vagy dombormű (pl. Fáraó 

vadászaton – thébai falfestmény),  

– az ókori görög és római templom (pl. athéni Akropolisz: Parthenon, Erektheion; 

Pantheon), ókori színház, amfiteátrum (pl. Colosseum), görög és római 

emberábrázolás (pl. delphoi kocsihajtó, Szamothrakéi Niké, Laokoóncsoport, 

– római portré szobor. 

 

Vizuális kultúra 6. évfolyam 

 

A tanuló képes legyen: 

a.) A vizuális nyelv alapelemeinek ismerete és alkalmazása a kifejező alkotásokban. 

Különböző festészeti, grafikai és plasztikai technikák alapszintű alkalmazása. Személyes 

élmények, elképzelt történetek, érzelmek vizuális megjelenítése különböző eszközökkel az 

előtanulmányok során szerzett tapasztalatok alkalmazásával. Önálló vélemény 

megfogalmazása saját és mások munkáiról. 

b.) Művészeti ágak és a képzőművészeti ágak legfontosabb megkülönböztető jegyeinek 

felismerése. 

Művészeti alkotások, vizuális jelenségek, látványok verbális leírása. A legjelentősebb 

művészettörténeti stíluskorszakok és irányzatok elemi ismerete legjellemzőbb műtárgyain és 

szimbolikus tárgyain keresztül. 

c.) A közvetlen tapasztalatok útján szerzett élmények feldolgozása, megfigyelt jelenség 

látványelemeinek megnevezése. Egyszerű vizuálisan értelmezhető jelenségek, jelzések, közlő 



ábrák értelmezése. Tájékozódás vizuális elemek alapján. Az egyszerű vizuális kommunikációt 

szolgáló megjelenések: jel, alaprajz, térkép értelmezése. Magyarázó rajzok, képes használati 

utasítás pontos értelmezése. A legfontosabb képi utasítások követése, illetve ilyenek 

létrehozása. 

d.) Az emberi gesztusok, mimika, mozdulatok értelmezése. Alapfokú jártasság dramatikus 

játékformákban. A különböző kommunikációs felületeken megjelenő reklám 

hatásmechanizmusának értelmezése és alkotó használata. 

e.) Egyszerű téri helyzetek leírása, megjelenítése. Térkapcsolatok, térbeli viszonyok, térbeli 

tagolódások létrehozása. Egyszerű kompozíciós alapelvek a kifejezésnek megfelelő 

használata. Önálló vélemény megfogalmazása saját és mások munkájáról. 

A tanuló ismerje művészettörténetből: 

– Korakeresztény és bizánci templom (pl. Santa Sabina, Hagia Sophia),  

– népvándorlás kori tárgy (pl. nagyszentmiklósi kincs, honfoglaláskori öltözet),  

– románkori és gótikus templom, székesegyház (pl. pisai dóm, jáki bencés apátsági 

templom,) 

– A Magyar Szent Korona és koronázási palást,  

– épületdíszítő és oltárszobrok a középkorból (pl. V. Stoss),  

– gótikus freskó és oltárkép (pl. Giotto, M.S. Mester),  

– gótikus üvegablak (pl. chartres-i katedrális üvegablakai),   

– reneszánsz művészetet és mesterei (pl. Michelangelo B., Leonardo da Vinci, Raffaello 

S., Dürer, P. Bruegel, 

A válogatás fontos szempontja, hogy a bemutatott művek az egyetemes művészettörténet 

legjelentősebb és tipikus műveivel szemléltessék a témát, illetve hangsúly kerüljön a magyar 

művészet- és építészettörténetben megtalálható leglényegesebb példákra is. 

 

 

Vizuális kultúra 7. 

 

A tanuló képes legyen: 

a.) Önkifejezés alkalmazása az alkotó-tevékenységekben. Különböző festészeti, grafikai és 

plasztikai technikák kifejezési szándéknak megfelelő alkalmazása. 

Érzelmek, hangulatok megfogalmazása egyéni szín- és formavilágban. A kifejezésnek 

megfelelő kompozíció használata. Látványok, jelenségek asszociatív megjelenítése, kifejező 

feldolgozása színes technikákkal (pl. akvarell, temperafestés, fotó kollázs/montázs, pasztell, 

vegyes technika), különböző színérzet (pl. hideg, meleg), illetve különböző ábrázolási 

rendszerek (pl. perspektíva, axonometria) használatával. 

b A vizuális közlés különböző műfajú köznapi és művészi formáinak árnyalt 

megkülönböztetése. 

Időbeni folyamatok értelmezhető vizuális megjelenítése. Jelenségek megfigyelése adott 

szempontok alapján. Időbeli folyamatok, változások megfigyelése, ábrázolása. Tervvázlatok 

készítése. Mozgások megfigyelése, megjelenítése. Időbeni folyamatok értelmezhető 

megjelenítése. 

c Jelenségek megfigyelése adott szempontok alapján. Időbeli folyamatok, változások 

megfigyelése, ábrázolása. Fényképek, újságképek, reklámképek csoportosítása adott 

szempontok alapján, olvasása, értelmezése. A reprodukálás, a technikai úton rögzített 

kép/hang és az ábrázolás fogalmának ismerete. 

d.) Megfigyelések alapján a vizuális közlések érdekében különböző rajzi technikák 

alkalmazása. 

Tárgykészítő, kézműves technikák megfelelő alkalmazása. A választás lehetőségének 

mérlegelése a feladatok meg-oldása során felmerülő ötletek között. 



e.) Épített, tervezett környezet értelmezése különböző módon. Különböző korú és típusú 

tárgyak, épületek felmérése, elemzése, értelmezése különböző szempontok alapján. Az 

építészet térszervező és tömegalakítást szolgáló eszközeinek megértése. 

A tanuló ismerje művészettörténetből: 

– 19. század építészetének megjelenéseit (pl. Pollack Mihály: Nemzeti Múzeum, Steindl 

Imre: Országház, Esztergomi Bazilika), 

– romantika, realizmus és impresszionizmus, posztimpresszionizmus festői (pl. F. Goya, 

Munkácsy Mihály, Szinyei Merse Pál, E. Manet, C. Monet, V. van Gogh, P., Gauguin, 

P. Cézanne) 

– barokk palota és kastély (pl. chambordi kastély, versailles-i palota, fertődi Eszterházy-

kastély), a és 

– barokk mesterei (pl., P. P. Rubens, Rembrandt, D. Velazquez, Vermeer van Delf). 

A válogatás fontos szempontja, hogy a bemutatott művek az egyetemes művészettörténet 

legjelentősebb és tipikus műveivel szemléltessék a témát, illetve hangsúly kerüljön a magyar 

művészet- és építészettörténetben megtalálható leglényegesebb példákra is. 

 

Vizuális kultúra 8. évfolyam 

A tanuló képes legyen: 

a.) A kifejezésnek megfelelő kompozíció elkészítésére. Ismerje a vizuális átírás, stilizálás, 

textúra, faktúra, parafrázis, mozgásfázis, fotó kollázs, montázs fogalmát. Személyes 

gondolatok, érzelmek vizuális megjelenítésére a vizuális kifejezés alapvető eszközeinek 

segítségével. Önálló vélemény megfogalmazása saját és mások munkáiról. 

b.) Különböző ábrázolási rendszerek, színkontrasztok, felületi hatások felismerése, kifejező 

szerepükértékelése műalkotások tematikus elemzésén keresztül. A legjelentősebb 

művészettörténeti stíluskorszakok és irányzatok legjellemzőbb műalkotásainak és szimbolikus 

tárgyainak azonosítása. 

c.) Nem vizuális természetű információk érzékletes képi megfogalmazására. Időbeni 

folyamatok értelmezhető vizuális megjelenítésére.(zenei élmény) 

d.) Különböző mozgások vizuális rögzítésére. Reflektálás filmes élményekre, szabad 

asszociáció használatára. Az életkornak megfelelő mozgóképi (film, televízió, videó, 

komputerjáték, web) szövegértés képességének fejlesztésére, az önálló és kritikus attitűd 

kialakítására, a mozgóképi írásolvasás tudás fejlesztése. Alapszintű mozgóképnyelvi 

tájékozottság megszerzésére. 

e.) Építészeti, tárgyi elemek és az ezzel kapcsolatos foglalkozások felismerésére, közösségi, 

személyes, szakrális tér, alaprajztípus, organikus építészet, használati tárgy, dísztárgy, rituális 

tárgy, viselet, kézművesség, ipari formatervezés. 

A tanuló ismerje művészettörténetből: 

– 19–20. század fordulójának irányzatai (pl. A. Gaudi, A. Rodin, G. Klimt, Rippl-Rónai 

József,Csontváry Kosztka Tivadar),  

– 20. századi és kortárs irányzatok példái (pl. W. Gropius, F. L. Wright, Le Corbusier, 

Makovecz Imre, H. Moore, H. Matisse, P. Picasso, M. Duchamp, M. Chagall, S. Dali, 

Kassák Lajos, J. Pollock, A. Warhol, V. Vasarely, Erdély Miklós). 

A válogatás fontos szempontja, hogy a bemutatott művek a művészettörténet legjelentősebb 

és tipikus műveivel szemléltessék a témát, illetve hangsúly kerüljön a magyar művészet- és 

építészettörténetben megtalálható leglényegesebb példákra is. 

 


