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SZOBRÁSZAT ÉS KERÁMIA MŰHELYGYAKORLAT 
 

A szobrászat és kerámia műhelygyakorlat célja az általános és szakirányú vizuális műveltség megalapozása, 
fejlesztése, mindazoknak az elméleti és gyakorlati ismereteknek az átadása, melyek képessé teszik a tanulót 
térbeli szobrászati és kerámia tervek, alkotások létrehozására. Célja továbbá olyan fejlett formakultúra, rajzi, 
színtani, plasztikai ismeret, technikai tudás átadása és igényesség kialakítása, amely felkészít a művészi igényű 
alkotómunkára, az igényes plasztikai tárgyalkotásra.  
A műhelygyakorlat feladata a szobrászat és kerámia műfaji sajátosságainak megismertetése, a feladatok 
megtervezéséhez szükséges ismeretek elsajátíttatása, a tárgyalkotáshoz szükséges anyag– és eszközismeret, 
eszközhasználat biztosítása, a munkaszervező készségek, képességek kialakítása.  
A tárgyformálás hagyományos és új anyagainak, az egyes technológiai eljárások kivitelezési módjának és azok 
alkalmazási területének, valamint a szobrász és kerámia műterem felszerelésének megismertetése.  
A munka során használt anyagok és szerszámok takarékos és sokoldalú használatának megtanítása, 
kéziszerszámok készítése. 
A kreatív feladatmegoldások gyakoroltatása a tervtől a kész munkáig. 
A klasszikus szobrászat és kerámia formai megoldásainak és az azoktól való elszakadás lehetőségeinek 
bemutatása. 

 
 

Alapfokú évfolyamok 
 

                                      4. évfolyam 
 

Fejlesztési feladatok  

– A plasztikai formáláshoz kapcsolódó művészettörténeti példák megismertetése 
– Az alapvető szobrászati és kerámiatörténeti, valamint technikai tudnivalók megismertetése.   
– A szobrász és kerámia tárgykészítési technikák alkalmazásában való jártasság kialakítása  
– Egyszerű mintázó szerszámok elkészítése 
– Egyszerű felrakott és díszített edények készítése  
– Az alapvető mintázási ismeretekhez szükséges készségek kialakítása és fejlesztése 
 

Tananyag 

Szobrászat és kerámia ismeretek 
A megoldott feladatok során elsajátított plasztikai és kerámiaformáláshoz illeszthető művészettörténeti 
ismeretek 
Az agyag felhasználási területei a művészettörténet nagy korszakaiban 
Az agyag legfontosabb jellemzői, kezelése, alakítási lehetőségei 
Kerámiatárgy készítésének fázisai, formaadás, engobozás, mázazás munkarendje 
Baleset–, munka– és környezetvédelmi ismeretek 
Feladatcsoportok 
Ismerkedés a szobrász és kerámiaműhellyel 
– A szerszámok bemutatása, megnevezése 
– Agyag, gyurma, tészta, viasz, nemez – mint plasztikus anyagok – összehasonlítása 
– Egyszerű organikus formák mintázása 
– Állatfigurák mintázása 
 
Pozitív–negatív formák megismerése és formálása 
– Faktúragyűjtés, apró természeti formákról (nyomatok készítése) gipsznegatív öntése 
– Egyszerű tárgyak lenyomata agyagban, megőrzésük: terrakottában, gipszben 
– Monogrampecsét faragása 
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Felületdíszítés színekkel 
– Masszagyúrás, lapsodrás, kerek és négyzetes síkfelület tagolása engobbal 
– Színes agyagok 
– Színes masszák készítése földfestékekkel,  
– Ritmusgyakorlatok – ékszerkészítés 
 
Plasztikai élménygyűjtés 
– Múzeumlátogatás 
 
Szabadon formálható kerámia 
– Apró agyagplasztikák – ember és állatfigurák – készítése, földfestékkel való díszítése 
 
Szobrászat és kerámiamintázási gyakorlatok 
– Gyakorlatok az arányérzék fejlesztésére: alapformák, rész–egész viszonya, pozitív–negatív formák 
– Formaelemzések: természeti és mesterséges tárgyak 
– Relief készítése 
 
Állatábrázolás a különböző művészeti korokban 
– Múzeum– és könyvtárlátogatás 
– Állatrajzolás után mintázás: arányérzék fejlesztő gyakorlat 
– Kicsinyítés–nagyítás 
– Domborműmintázás agyagból 
– Relief és körplasztika készítése állatfigurákkal 
– Üregelt körplasztika készítése 
– Anyagválasztás – agyag, fa, gipsz 
 
– Mintázófa és szobrászgyűrű készítése 
– Mintázás pozitív–negatív plasztikai elemekkel 
– Terrakottára égetés. Gipszforma vétel terrakottáról 
– Gipszformába préseléssel sokszorosítás 
– A relief tagolása festéssel, engobozással 
 
Pozitív, negatív, relief készítése 
– Gipszlap öntése, agyagba, gipszbe való karcolás, felületképzés 
– Negatív ellenpár készítése 
 
Edénykészítés  
– Szabadformálású és felrakott edények készítése 
– Különféle marokedény készítése, azok díszítése nyomhagyással  
– Formára vagy formába rakott intarziaedény 
– Kézi korongon történő edényfelrakás 
 
Értékelés és kiállítás rendezés 
– Az év során készített tárgyak közös értékelése, a szaktanár irányításával 
– Ismerkedés a kiállítás rendezéssel  
 

Követelmény 

A tanuló ismerje: 
– a plasztikai formáláshoz kapcsolódó művészettörténeti példákat. 
Legyen képes: 
– alkalmazni alapszinten az elsajátított tárgykészítési technikákat. 
– egyszerű edényeket felrakással elkészíteni és díszíteni.  
– életkorának megfelelő szinten megjeleníteni elképzeléseit, agyagban és gipszben. 
 
 



         A Garabonciás Művészeti Iskola Pedagógiai Programja  2017 
 
 
 

6 
 

5. évfolyam 
 

Fejlesztési feladatok  

– A plasztikai formáláshoz kapcsolódó művészettörténeti példák megismertetése 
– Az alapvető mintázási és edénykészítési technikák alkalmazása 
– A megismert tárgyalkotó eljárás gyakoroltatása, hogy ép tárgyat tudjon létrehozni.  
– Minta alapján egyszerű kéziszerszámok készítése és használata 
– A plasztilinnel, gipsszel, agyaggal való bánásmód elsajátíttatása  
– Kisebb feladatok önálló megoldására való felkészítés.  
– Tanári vezetéssel, bonyolultabb feladatok elvégzésére történő felkészítés.  
 

Tananyag 

Szobrászat és kerámia ismeretek 
A megoldott feladatok során elsajátított plasztikai és kerámiaformáláshoz illeszthető művészettörténeti 
ismeretek 
Relief és körplasztika 
A kerámiaégetésben rejlő lehetőségek 
A máz, mint védőréteg és színezőanyag 
A gipsz, mint átmeneti, és mint végleges anyag 
Szögletes formák összeépítése, vetemedés, zsugorodás 
Baleset–, munka– és környezetvédelmi ismeretek 
 
Feladatcsoportok 
Szobrászat és kerámiamintázási gyakorlatok 
Pénzérmék, plakettek mintázása 
– Múzeumi példák alapján pénzérmék, plakettek mintázása plasztilinből 
– Gipszforma vétel. Préselés gipszformába, terrakotta égetés 
– Gipsz pozitív öntése, retusálása 
 
Az építészet és a társművészetek kapcsolata 
– Szobrok a közterületeken 
– Makettek készítése  
– Nagyobb méretű térforma felrakása samottos agyagból  
– Agyagvágó, simító kéziszerszámok készítése  
 
Műterem– és gyárlátogatás 
– Szobrászművész munka közben  
– Üzemlátogatás kerámiagyárban: gipszműhely, nyersgyártó–formázó műhely, festőműhelyek, különböző 
hőfokon üzemeltetett kemencék és a kész termékek megtekintése 
 
Felületalakítás  
– Nyomhagyásos gyakorlatok síkfelületen 
– Síkfelület tagolása engobbal (csíkozás, fröcskölés, ecsettel való festés, írókázás ...) 
 
Edénykészítés 
– Síklapokból készített egyszerű fedeles tárgy készítése, díszítése a ritmusgyakorlatok alkalmazásával 
 
Korongozás 
– Egyszerű alapformák, azok díszítése a ritmusgyakorlatok alkalmazásával 
 
Értékelés és kiállítás rendezés 
– A tanév során készült munkák közös értékelése, válogatása 
– Záró kiállítás rendezése szaktanári irányítással 
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Követelmény 

A tanuló ismerje: 
– a plasztikai formáláshoz kapcsolódó művészettörténeti példákat. 
Legyen képes: 
– a megismert tárgyalakítási eljárás birtokában ép tárgyat létrehozni. 
– minta alapján egyszerű kéziszerszámok készítésére. 
– mintázni és formázni plasztilinnel, gipsszel, agyaggal. 
– kisebb feladatok önálló megoldására. 
– tanári vezetéssel bonyolultabb feladatok elkészítésére. 
 
 

6. évfolyam 
 

Fejlesztési feladatok  

– A plasztikai formáláshoz kapcsolódó művészettörténeti példák megismertetése 
– Különböző alapszintű tárgykészítési technikák megismertetése és gyakoroltatása  
– Az önálló megoldási készség kialakítása, különböző plasztikai feladatok (dombormű, körplasztika) 
megoldásával  
– Az alapfogások elsajátíttatása, kisebb hengeres formák korongozásának megtanítása és gyakoroltatása 
– Az edényformálás és a mázak használatában való jártasság kialakítása 
 

Tananyag 

Szobrászat és kerámia ismeretek 
A megoldott feladatok során elsajátított plasztikai és kerámiaformáláshoz illeszthető művészettörténeti 
ismeretek 
Képzési lehetőségek megismerése: iskolalátogatás művészeti szakközépiskolában 
Szobrászati technikákat felhasználó szakmák megismerése: épületszobrász, szobrászművész, keramikusművész  
Műterem látogatás szobrász– és keramikusművésznél 
Alacsony– és magastűzü masszák és azok mázazása, égetése 
Oxidáló és redukáló égetés, kemencék 
Baleset–, munka– és környezetvédelmi ismeretek 
 
Feladatcsoportok 
Szobrászat–kerámia gyakorlatok 
– Egyszerű körplasztikák pozitív–negatív öntése 
 
Portré mintázása  
– Vázra épített portré mintázása agyagból 
– A kész fejről 2 feles gipszforma vétel–tanári segítséggel 
– A kiüregelt, kiszáradt agyagfej égetése terrakottára 
– A kiégetett agyagfej patinázása tanári segítséggel 
 
Drót és faelemekkel térkompozíció készítése 
– Az anyagok egymást erősítő hatásának, kifejező erejének tudatos felhasználása 
 
Anyaggyűjtés 
– Edényformák rajzolása, díszítmények másolása, elemzése 
 
Korongozás  
– Egyszerű hengeres formák fölhúzása, a felület tagolása engobbal 
– Egyszerű edényformák korongozása különféle peremmegoldással 
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– Fenékszög esztergálása 
– Fedő kialakítása 
 
Fülezés 
– Fülhúzás, felragasztás 
 
Mázas edény készítés 
– Mázazási, kemencerakási gyakorlatok 
– Az égetés figyelemmel kísérése 
 
Értékelés és kiállítás rendezés 
– A tanév során készült munkák közös értékelése, válogatása 
– Záró kiállítás rendezése szaktanári irányítással 
 

Követelmény 

A tanuló ismerje: 
– a plasztikai formáláshoz kapcsolódó művészettörténeti példákat. 
– alapszinten az elsajátított tárgykészítési technikákat. 
Legyen képes: 
– önállóan megoldani különböző plasztikai feladatokat (dombormű, körplasztika).  
– kisebb hengeres formát korongozni  
Legyen jártassága az edényformálásban és a mázak használatában 
 
 

Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 
 

A tanuló ismerje: 

– a szobrászat– és a kerámiatörténet fontosabb állomásait, eredményeit,  
– a kiemelkedő jelentőségű műveket, alkotásokat, és azok készítőit, 
– a szobor– és kerámiakészítés alapjait, a felhasznált anyagok tulajdonságait, felhasználási területét, a készítés 
technikáját,  
– a forma és díszítmény összhangjára vonatkozó esztétikai követelményeket, 
– a balesetvédelmi szabályokat, 
– a legfontosabb munkavédelmi tudnivalókat. 
 

A tanuló legyen képes: 

– az anyagismeret birtokában a célnak legmegfelelőbb eljárást alkalmazni, 
– életkorának megfelelően tapasztalatait, ismereteit beépíteni az alkotás folyamatába, 
– a tárgyalkotás folyamatában a forma és díszítmény összhangját megteremteni, 
– a tárgyakat, az anyag–funkció–forma szempontjai szerint értelmezni, 
– domborművet és kisplasztikát mintázni, faragni, építeni, térkonstrukciót készíteni, 
– különféle edénykészítési technikákat alkalmazni, 
– igényesen megoldani a kreatív feladatokat, az elképzeléseket a tervtől a kész munkáig, 
– saját munkáit elemző módon értékelni, rendszerezni, dokumentálni, 
– a helyes munkamenetet, munkavédelmi szabályokat következetesen betartani, 
– együttműködni a munkafolyamat résztvevőivel. 
 

A tanuló rendelkezzen: 

– a plasztikai formálás készségével, 
– saját és más munkájának szóbeli, közösség előtti értékelésének képességével. 
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A művészeti alapvizsga követelményei 
 

A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 
 

A vizsga tantárgya és időtartama  

Szobrászat és kerámia műhelygyakorlat  
– tervezés 40 perc 
– tárgykészítés 140 perc 
 

A vizsga tartalma 

A vizsgafeladatot az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból mérhető legyen a tanuló tervező, 
plasztikai alkotó, képessége. A terv tükrözze a tanulónak a szobrászat és kerámiaművészet, anyagairól, műfaji 
sajátosságairól, esztétikai törvényszerűségeiről, megszerzett ismeretét. A megvalósított tárgy mutassa be a 
tanuló szobrászati–, kerámiatechnikai jártasságát, tudását. 
A szobrászat és kerámia műhelygyakorlat vizsga két részből tevődik össze: 
A) Tervezési dokumentációval együtt benyújtott kész tárgy, tárgycsoport a szobrászat vagy kerámia műfajából.  
A benyújtott vizsgamunka – tanári irányítással megvalósított – tervezési munka alapján elkészített alkotás, 
amely lehet: 
– mintázott, faragott, applikált dombormű terrakottából, gipszből, fából, vagy bármely más anyagból, 
– mintázott körplasztika, égetett agyagból, gipszből – mázazva, festve vagy patinázva, 
– drótból, fából, hungarocellből, vagy egyéb szobrászati anyagból készített plasztika, 
– felrakással, korongolással vagy egyéb technikával készült tárgy, tárgycsoport.   
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 tárgy, tárgycsoport a szobrászat vagy kerámia 
műfajából.  
Az intézmény által meghatározott vizsgafeladat tervvázlat alapján, agyagból vagy egyéb szobrászati anyagból, 
szabadon választott mintázási, konstruálási, felületdíszítési technikával létrehozott alkotás, amely lehet: 
– figurális vagy nonfiguratív plakett, dombormű,   
– korongozott vagy más technikával készített edény, 
– a szobrászatban és a kerámiában használatos eljárások valamelyikével, vagy ötvözésével készült plasztika. 
 
A vizsga értékelése 
– tervezési, plasztikai tárgyformáló készség, 
– alapvető anyag–, eszköz– és szerszámhasználati ismeret, jártasság, 
– a szobrászat és kerámia alapvető technikáinak ismerete, gyakorlati alkalmazása, 
– térformálás, konstruáló és kompozíciós készség, 
– a tartalomnak megfelelő anyag, forma, technika és kifejezésmód megválasztása és használata, 
– az elkészült munka összhangja. 
 
 

Továbbképző évfolyamok 
 

7. évfolyam 
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Fejlesztési feladatok  

– A plasztikai formáláshoz kapcsolódó művészettörténeti példák megismertetése 
– A különböző tárgyalkotó eljárások megismertetése és gyakoroltatása alapszinten 
– A tanév során megismertetett új fogalmak megértetése és elsajátíttatása a tanulóval, hogy azokat a 
gyakorlatban helyesen tudja alkalmazni.  
– Rajzi gyűjtés nyomán vázlat és tervkészítéshez szükséges ismeretek elsajátíttatása  
– Felrakással vagy korongolással öblös tárgy elkészítése  
– Az egyszerű gipszforma készítés és sokszorosításhoz szükséges készség, képesség kialakítása  
– A szobrász –kerámia tevékenységhez kapcsolódó baleset–, munka– és környezetvédelmi szabályok és azok 
gyakorlati alkalmazásának megismertetése  
 

Tananyag 

Szobrászat és kerámia ismeretek 
A megoldott feladatok során elsajátított plasztikai és kerámiaformáláshoz illeszthető művészettörténeti 
ismeretek 
A fény és árnyék szerepe a plasztikában 
A ritmus 
A geometrikus forma 
A szín jelentősége a szobrászatban és kerámiában 
A stilizálás és a kompozíció fogalma, törvényszerűségei, a jel fogalma 
A díszítmények eredete 
A monogram, a címer 
Könyvtári és múzeumi anyaggyűjtés 
Az agyag összetétele, anyagszerkezete 
Kerámiatárgy készítésének munkafolyamata – agyaggyúrás, formaadási eljárások, szárítás, mázazás égetés 
rendje 
Égetési alapismeretek 
Baleset–, munka– és környezetvédelmi ismeretek 
 
Feladatcsoportok 
Szobrászat–kerámia gyakorlatok  
– Kötött és szabad formálás összekapcsolása 
– Préselés agyagból 
– Engobozás, mázazás, égetés 
– Gipszbe vésett monogram tervezése, kivitelezése 
– Különböző anyagok viselkedésének vizsgálata: növekedés–zsugorodás, kemény–lágy, kopás–csiszolódás 
– Formaalakító természeti erők megfigyelése, rajzi leképzése 
– Egyszerű szerkezetek építése: drótból, dróthálóból, papírból 
 
Különböző művészettörténeti korokból való padlólapok másolása 
– Gyűjtőmunka alapján padlólap másolás 
– Tervrajz átmásolása gipszlapra 
– Negatív vésés, pozitív gipszöntés 
– Mindkét modellről gipszforma vétel 
– Bepréseléssel a sokszorosítás gyakorlása 
– Engobozás, zsengélő égetés 
 
Tárgyelemzés 
– Az elkészült padlólap elemzése 
– A funkció–forma–anyag és díszítmény megjelenési formáinak értelmezése 
 
Nagyítás 
– Kirándulás során gyűjtött vízkoptatta kavicsok, kövek felnagyításával agyagszobrok alkotása 
– Kézzel épített, felrakott formák 
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– Színezés engobbal és mázakkal, égetés  
– A felnagyított természeti formák újraalkotása drótból, dróthálóból, papírból 
 
Szabad és kötött formálás összekapcsolása 
– Figurális agyagplasztika kézi korongon felrakott edény részeként való alkalmazása 
– Tervezés és anyaggyűjtés látványszerű rajz segítségével 
 
Értékelés és kiállítás rendezés 
– A tanév során készült munkák közös értékelése, válogatása 
– Záró kiállítás rendezése szaktanári irányítással 
 

Követelmény 

A tanuló ismerje: 
– a plasztikai formáláshoz kapcsolódó művészettörténeti példákat. 
– a használat során megismert különböző anyagok tulajdonságait, jellegzetességeit. 
– a szakmához kapcsolódó baleset–, munka– és környezetvédelmi szabályokat és a gyakorlatban alkalmazza 
azokat.  
Legyen képes: 
– alkalmazni alapszinten az elsajátított tárgykészítési technikákat. 
– rajzi gyűjtés nyomán tervet, vázlatot készíteni  
– felrakással vagy korongolással öblös tárgyat (tárgyakat) elkészíteni. 
– a tanév során megismert új fogalmakat a gyakorlatban helyesen alkalmazni.  
– gipszformát készíteni, és tárgyakat sokszorosítani. 
 
 

8. évfolyam 
 

Fejlesztési feladatok  

– A plasztikai formáláshoz kapcsolódó művészettörténeti példák megismertetése 
– A különböző tárgykészítési technikák megismertetése és gyakoroltatása  
– A tárgykészítés során eltérő mintaszervezési megoldások alkalmazásának megismertetése 
– A sorolható csempék és reliefek elkészítésénél a különböző módszerek elsajátíttatása  
 

Tananyag 

Szobrászat és kerámia ismeretek 
A megoldott feladatok során elsajátított plasztikai és kerámiaformáláshoz illeszthető művészettörténeti 
ismeretek 
A stilizálás és kompozíció kapcsolata és törvényszerűségei 
A jel fogalma 
Az emberi lépték – arányösszefüggések 
Az élő test vázszerkezetének egyes részei 
Padlólapok és kályhaszemek, készítése 
Különféle mázazási eljárások – máz alatti, máz feletti festés, sgraffito 
Baleset–, munka– és környezetvédelmi ismeretek 
 
Feladatcsoportok 
Szobrászat és kerámia gyakorlatok 
– A csontok formáinak vizsgálata, elemzése, mintázása 
– Mintázás előtti nagyítás 
– Tartóváz készítése fémből, drótból 
– Állatkoponya mintázása a plasztika érzékeltetésével 
– Gipsznegatív készítése testrészletről 
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– Festett és mázazott padlócsempe készítése 
– Tervezés anyaggyűjtéssel, stilizálás 
 
Tárgyelemzés 
– A tananyaghoz kapcsolódó plasztika elemzése történeti, művészettörténeti keretbe foglalva 
 

Követelmény 

A tanuló ismerje: 
– a plasztikai formáláshoz kapcsolódó művészettörténeti példákat. 
– gyakorlottan alkalmazza az alapvető szobrászati és kerámia technológiai eljárásokat  
Legyen képes: 
– Műalkotások értő elemzésére a stilizálás érdekében 
– A stilizálás érdekében látványszerű rajzok egyszerűsítésére  
 
 

9. évfolyam 
 

Fejlesztési feladatok  

 
– A plasztikai formáláshoz kapcsolódó művészettörténeti példák megismertetése 
– Az emberi lépték és arányösszefüggései alaposabb megismertetése 
– Életnagyságú részlet nagyításának bemutatása és gyakoroltatása 
– Koponya és csontváz alaposabb elemzése 
– Képi redukció és írott szöveg együttesének elemzése és alkalmazásának gyakoroltatása 
 

Tananyag 

Szobrászat és kerámia ismeretek 
A megoldott feladatok során elsajátított plasztikai és kerámiaformáláshoz illeszthető művészettörténeti 
ismeretek 
Természetes és mesterséges szerkezetek viszonya  
– csontváz rajzolása 
– részletkiemelés és nagyítás 
– a nagyítás felhasználása mintázáskor 
– a megmintázott részlet posztamensen való elhelyezése 
 
Stilizálás, deformálás 
– Mozdulatrajzok ruhás alakról 
– Ceruzavázlatok, tanulmányrajzok 
– Kis méretű agyagvázlatok stilizálva, deformálva 
 
Az emberi lépték 
– Gipsznegatív készítése különböző testrészletekről – arcról, kézről 
– Az arányösszefüggések megbeszélése 
Emberi koponya mintázása 
– koponya rajzolása, a forma és szerkezet értelmezése hangsúlyozása 
– koponya mintázása életnagyságban 
– a szobor üregelése, vagy gipszbe öntése 
Gyakorlati feladatok 
 – Síkfelület és plasztika kapcsolata 
 
Felületkialakítási gyakorlatok 
– Anyaggyűjtés, díszítménymásolás, elemzés 
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– Tervezés anyagban. Adott felület szabad illetve kötött rendszerű plasztikus tagolása 
– Pozitív és negatív viszonylatok kihasználása 
 
Plasztikus padlócsempe 
– Tervezés anyaggyűjtéssel 
– Mintaszervezés, sorolható és terülő díszítmények 
– Tárgykészítés gipsznegatív segítségével 
 
Egyedi relief 
– Organikus forma redukált képi megjelenítése és írott szöveg együttes alkalmazása 
– Lapos vagy magas plasztikájú egyedi megjelenésű dombormű tervezése és készítése szabadon választható 
funkcióra 
 
Tárgyelemzés 
– A tananyaghoz kapcsolódó szobor vagy kerámiatárgy elemzése történeti, művészettörténeti keretbe foglalva 
– A forma, szerkezet, valamint a funkció és díszítmény megjelenési formáinak értelmezése 
 
Értékelés és kiállítás rendezés 
– A tanév során készült munkák értékelése, válogatása 
– Záró kiállítás rendezése szaktanári irányítással 
 

Követelmény 

A tanuló ismerje: 
– a plasztikai formáláshoz kapcsolódó művészettörténeti példákat. 
– az emberi test fontosabb arányviszonyait 
Legyen képes: 
– alkalmazni az elsajátított tárgykészítési technikákat  
– organikus formák redukált, jelzésszerű egyszerűsítésére 
– műalkotások értő elemzésére 
 
 

10. évfolyam 
 

Fejlesztési feladatok  

– A plasztikai formáláshoz kapcsolódó művészettörténeti példák megismertetése 
– Az alapvető technológiai és szaktörténeti tudnivalók megismertetése úgy, hogy a tanuló képes legyen azokat 
szakszerűen alkalmazni 
– Az alapvető tervezési ismeretek és tárgykészítési technikák elsajátíttatása  
– Az építészeti elemek szobrászati díszítésének és törvényszerűségeinek megismertetése  
– A mintázásban való jártasság fejlesztése  
– Portré és ember figura mintázási készség fejlesztése 
– A használati funkcióra való tárgytervezés alapelveinek a megismertetése  
 

Tananyag 

Szobrászat és kerámia ismeretek 
A megoldott feladatok során elsajátított plasztikai és kerámiaformáláshoz illeszthető művészettörténeti 
ismeretek 
Az emberi figura, mint a szobrászat tárgya 
Az emberi alak megjelenítése a különböző kultúrákban 
A figura és környezet összefüggései a plasztikai formálás szempontjából 
A töredék, a torzó problémája a művészetekben 
Az épített tér és a szobor kapcsolata művészettörténeti példákon 
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Kőedény– és porcelángyárak  
A formatervezés jelentősége 
Egyedi kortárs kerámia, 
A sorozatgyártással korongon készült edény összehasonlítása forma, anyag, szerkezet, szilárdság szempontjai 
szerint 
Korongolt edény díszítésének lehetőségei: zsinórozás, plasztikus dombormű, csíkozás, sgraffito, fröcskölés, 
fésűs dísz, holdazás, ecsettel való festés, írókázás  
Elektromos, gáz–, koksz– és olajtüzelésű kemencék 
A redukció különböző formái – feketeedény, porcelánégetés, raku  
Baleset–, munka– és környezetvédelmi ismeretek 
 
Feladatcsoportok 
Portré mintázás 
Rajzi előtanulmányok – fejrajz  
 Római portré rajzolása 
– Vázkészítés, mintázófa, mintázó gyűrű készítése 
– Mintázás, római portré másolása 
 
Szobrászati díszek készítése építészeti elemekhez 
– Ornamentika rajzolása és mintázása (másolat) 
 
Torzó mintázása agyagból 
– Krokizás modell után 
– Vázlatok, tanulmányrajzok 
– Vázkészítés drótból, vasból, fából 
– Mintázás agyagból 
– Gipszforma vétel szilikon betéttel 
– Pozitív öntése gipszből 
– Múzeumi, könyvtári előtanulmányok, aktrajz, kroki modell után 
– Vázkészítés vas, fa, drót felhasználásával 
– 1/2–es méretben tömeg–szerkezet téri viszonyok figyelembevételével alak mintázása 
– Egy kiválasztott részletről gipsz formavétel 
– Látogatás kőszobrász műteremben 
 
Felületdíszítési gyakorlat 
– Anyaggyűjtés, díszítménymásolás, elemzés 
– Az elméletben megismert díszítőtechnikák gyakorlása 
– A begyakorolt technikák valamelyikének alkalmazásával önálló vonal–, folt–ritmusok kialakítása síkfelületen 
 
Szögletes edény és díszítménye 
– Különböző rendeltetésű és formájú, egymással harmonizáló szögletes edény–együttes kialakítása 
összeépítéssel, díszítése a fenti technikák alkalmazásával 
 
Korongozott edény és díszítménye 
– Különböző profilú korongolt tálféleségek készítése, díszítése festéssel, mázazással 
– A tervezést megelőző anyaggyűjtés kapcsán kompozíciós alapesetek rajzos elemzése 
 
Edényrészek kialakítása 
– Préselt fül készítése kétfeles forma segítségével 
– Korongozott csőr összeépítése az edénytesttel, a fül felragasztása 
– Értelmező rajzok készítése pl. kiöntőedény esetére 
 
Díszítményvariációs gyakorlat 
– Azonos formájú és méretű korongozott tárgysorozat díszítési variációi 
 
Tárgy együttes készítése 
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– Azonos formavilágú, harmonikus tárgy együttes tervezése, elkészítése kézműves eszközökkel 
– Az elképzelt darabok látványszerű megjelenítése rajzban 
 
Értékelés és kiállítás rendezés 
– A tanév során készült munkák közös értékelése, válogatása 
– Záró kiállítás rendezése szaktanári irányítással 
 

Követelmény 

A tanuló ismerje: 
– a plasztikai formáláshoz kapcsolódó művészettörténeti példákat. 
– a szobrászat és a kerámia klasszikus műfajait. 
– a használati funkcióra tervezett tárgyak formai problémáit  
– az építészeti elemek szobrászati díszítésének törvényszerűségeit.  
Legyen képes:  
– gyakorlottan alkalmazni az elsajátított tárgykészítési technikákat alapszinten. 
– Műalkotások értő elemzésére 
Rendelkezzen alapvető tervezési ismeretekkel. 
 
 

Követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után 
 

A tanuló ismerje: 

– a szobor– és kerámiakészítés anyagait, azok tulajdonságait és felhasználási területét, 
– a szobrászat és kerámiaművészet klasszikus műfajait, történetük fontosabb állomásait, 
– a formai jellemzőket a történeti és kortárs tárgyakon, 
– egyes tárgytípusok formái és rendeltetése közötti összefüggéseket, 
– a forma és díszítmény összhangjának jelentőségét, 
– a szobrász és kerámia műterem szükséges berendezését, felszerelését, az anyagok előírásszerű kezelését, 
– a műalkotás és a környezet összefüggéseit a megformált tárgy és enteriőr viszonylatában, 
– a legfontosabb munkavédelmi teendőket.  
 

A tanuló legyen képes: 

 – munkájában a szaktárgyi és személyes kompetenciáit felhasználni,   
– a műtárgyakat elemezni rendeltetés, forma és díszítmény szempontja szerint, 
– ismereteit, pozitív élményeit a tárgykészítés folyamatába beépíteni, 
– a szobrászat és kerámia hagyományos anyagait használni, 
– a szobrászat és kerámia segédanyagait (gipsz, plasztilin, szilikon…) alkalmazni, 
– a szobrászatban és kerámiában használatos speciális kéziszerszámokat (mintázófa, simító, gipszelő 
szerszámok…) előállítani, 
– a megmunkáláshoz szükséges kéziszerszámokat és gépeket használni, 
– a feladatnak megfelelő váz– és tartószerkezetet összeállítani, 
– tervezett, igényes munkát végezni, 
– önállóan tervezni az anyag–funkció–forma egységében, 
– terveit látványszerű és formaértelmező műhelyrajzban megjeleníteni, 
– a szakmai elméleti és gyakorlati ismeretek birtokában a tervet megvalósítani, 
– a feladatokat megfelelő általános műveltsége folytán kreatívan megoldani, 
– a természeti és mesterséges formákat megmintázni, átírni, 
– domborművet és kisplasztikát mintázni, faragni, építeni, térkonstrukciót készíteni, 
– különféle edénykészítési technikákat alkalmazni, 
– a célt és az eredményt összevetni, 
– biztonsági és balesetvédelmi előírásokat betartani. 
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A művészeti záróvizsga követelményei 
 

A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati és szóbeli vizsgarészekből áll. 
 

A vizsga tantárgya és időtartama 

Szobrászat és kerámia műhelygyakorlat  
A gyakorlati vizsga időtartama 
– tervezés 50 perc 
– tárgyalkotás 190 perc 
A szóbeli vizsga időtartama: max. 10 perc 
 

A vizsga tartalma 

A vizsgafeladatot az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból mérhető legyen a tanuló tervező, 
plasztikai alkotó, konstruáló készsége. A terv tükrözze a tanuló gondolati tartalomnak megfelelő elemző, átíró, 
formaértelmező készségét, a szobrászat és a kerámia anyagairól, műfaji sajátosságairól, esztétikai 
törvényszerűségeiről megszerzett ismeretét.  
A megvalósított tárgy mutassa be a tanuló szobrászati és kerámia technikákban elért jártasságát, tudását, 
művészi igényességét. 
 
1. A szobrászat és kerámia műhelygyakorlat gyakorlati vizsga két részből tevődik össze: 
A) Tervezési dokumentációval együtt benyújtott kész tárgy, tárgycsoport a szobrászat vagy kerámia műfajából.  
A benyújtott vizsgamunka – tanári irányítással megvalósított – tervezési munka alapján létrehozott alkotás, 
amely lehet: 
– mintázott, faragott, applikált dombormű terrakottából, gipszből, fából vagy bármely más anyagból, 
– mintázott körplasztika, égetett agyagból, gipszből – mázazva, festve vagy patinázva, 
– drótból, fából, hungarocellből vagy egyéb szobrászati anyagból készített plasztika,   
– felrakással, korongolással vagy egyéb technikák kombinációjával készített tárgy, tárgycsoport,   
– épületkerámia vagy épületszobrászati díszítőelem. 
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 tárgy, tárgycsoport a szobrászat vagy kerámia 
műfajából.  
Az intézmény által meghatározott vizsgafeladat tervvázlat alapján, agyagból vagy egyéb szobrászati anyagból, 
szabadon választott mintázási, konstruálási, felületdíszítési technikával létrehozott alkotás, amely lehet: 
– figurális vagy nonfiguratív plakett, dombormű,   
– korongozott vagy más technikával készített edény, 
– a szobrászatban és a kerámiában használatos eljárások valamelyikével, vagy ötvözésével készült plasztika, 
– mintázott építészeti díszítőelem. 
 
2. A szóbeli vizsga tartalma: 
– az elkészített tárgy bemutatása, 
– a szobrászat és kerámia anyagai, eszközei, műfajai, 
– szobrászatban és kerámiában alkalmazott technikák, 
– a szobrászat és kerámia művészettörténeti stíluskorszakai, 
– a szobrászat és kerámia legjelentősebb alkotásai, alkotói,  
– a szobrászat, a kerámia és az építészet kapcsolata, 
– egészség– és környezetvédelmi alapismeretek. 
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A vizsga értékelése  

A gyakorlati vizsga értékelése 
– a tartalomnak, műfaji sajátosságoknak megfelelő megjelenítő, átíró, absztraháló kifejező készség, 
– tervezői, plasztikai tárgyformáló, kivitelező készség, 
– formatani ismeretekben való jártasság, a kompozíció törvényeinek ismerete, 
– műalkotás és környezet összefüggéseinek ismerete, 
– a szobrászati és kerámia technikák és eljárások alkalmazásának szintje, 
– felületkezelési eljárások ismerete, 
– díszítési eljárások ismerete, 
– kreativitás, egyediség, 
– az elkészült munka összhangja. 
 
A szóbeli vizsga értékelése 
– a követelményekben meghatározott elméleti anyag ismerete, 
– a megfogalmazás szakszerűsége, pontossága, 
– kommunikációs készség. 
 
 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) 
taneszközök 

Mintázó állványok 
Mintázó szerszámok 
Faragó szerszámok (gipszhez, fához, kőhöz) 
Kéziszerszámok különböző segédanyagok megmunkálásához 
Munkaasztalok 
Agyagos láda 
Korong (láb–, gépi, kézi korongok) 
Kemence (fatüzelésű, elektromos, gáz–, vagy olajfűtésű) 
Kemence tartozékok 
Hőfokmérő–, szabályozó műszer 
Szárítóberendezés vagy szárítópolc 
Keverő és tároló edények 
Kéziszerszámok, festékező, mázazó eszközök  
Kisgépek 
Tároló szekrények 
Mérőeszközök 
Gipszműhely–felszerelések, gipszformák 
Vizes blokk 
Egyéni védőfelszerelések 
Munkabiztonsági berendezések 
Környezetvédelmi berendezések 
 
 
 
 


