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KÉPZŐ-ÉS IPARMŰVÉSZETI ÁG 

GRAFIKA 

 

Művészeti iskolánk kötelékében sikeresen végig vitt grafika tanszaki tanulmányok, 

alapvizsgával zárulnak. A diákok számot adnak megszerzett tudásukról, valamint a felsőbb 

évfolyamokba való lépés lehetőségét is megteremtik. A tartalmas években szerteágazó tudásra 

tettek szert, elsajátították a legalapvetőbb képességeket és készségeket, amelyek megteremtik a 

sikeres vizsga alapjait. 

A közzétett vizsgatételek tartalmazzák széleskörben azokat az ismereteket, amelyekkel 

nemcsak a grafikai képzés során találkoztak, hanem az általános tantervi oktatásban is 

megtalálható egy részük. A vizsga kettő részre, szóbeli és gyakorlati egységekre tagolódik. A 

szóbeli, átfogó vizsgatételek felölelik azt az elméleti anyagot, amely a művészetek 

kialakulásától a napjaink modern irányzatáig nyújtanak betekintést. A gyakorlati feladat tételei 

teret adnak a kreatív gondolkodásnak, valamint a látvány utáni képalkotásoknak. 

 

Szóbeli vizsgatételek 

1. A művészet vizuális nyelve a képző-és iparművészet ágai, műfajai, jellemzői. 

Képzőművészet 

A képzőművészet fogalma mindazon művészeti ágakat felöleli, melyek eredményét nézni, látni 

lehet és célja nem valamely konkrét használati funkció kiszolgálása. A képzőművész 

szemléletének lényege, hogy gondolatai megfogalmazására autonóm műalkotás létrehozása 

céljával dolgozik. Nem fontos számára művének „használhatósága”.  

https://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%A9pz%C5%91m%C5%B1v%C3%A9szet 

Iparművészet 

Az iparművészet a gyűjtőfogalma azoknak a tevékenységeknek, amelyekkel használati- és 

dísztárgyakat, művészi igényű és technikájú kivitelezéssel hoznak létre. A 20. század közepétől 

kezdve ide sorolják az ipari formatervezést (design) és a lakberendezést is (grafika, tipográfia, 

fotóművészet, építészet, kerámia művészet, eötvös-, üveg-, forma-, textil-, és csomagolás 

művészet) 

 https://hu.wikipedia.org/wiki/Iparm%C5%B1v%C3%A9szet 

https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/0d0cc85d-f7b5-41fb-aec0-d1b8362c7ebf_e90c4562-46d5-

4b3a-a5ed-d640f67b512a_4b689ab8-8562-4513-a0a1-c0536f93bcdb_55e1d7fc-58aa-4647-

https://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%A9pz%C5%91m%C5%B1v%C3%A9szet
https://hu.wikipedia.org/wiki/Iparm%C5%B1v%C3%A9szet
https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/0d0cc85d-f7b5-41fb-aec0-d1b8362c7ebf_e90c4562-46d5-4b3a-a5ed-d640f67b512a_4b689ab8-8562-4513-a0a1-c0536f93bcdb_55e1d7fc-58aa-4647-a269-30b150aebe33_bb8196d1-df40-41a6-81b5-5eace1d9d453_39b78101-8cc3-4128-84c9-9315847983f0
https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/0d0cc85d-f7b5-41fb-aec0-d1b8362c7ebf_e90c4562-46d5-4b3a-a5ed-d640f67b512a_4b689ab8-8562-4513-a0a1-c0536f93bcdb_55e1d7fc-58aa-4647-a269-30b150aebe33_bb8196d1-df40-41a6-81b5-5eace1d9d453_39b78101-8cc3-4128-84c9-9315847983f0


a269-30b150aebe33_bb8196d1-df40-41a6-81b5-5eace1d9d453_39b78101-8cc3-4128-84c9-

9315847983f0 

2. A rajzolás alapelemei, a pont- vonal- folt megjelenési formái. A vizuális jelrendszer kifejező 

eszközei. 

Pont, vonal, folt 

E három elem a vizuális nyelv alapvető alkotóeleme. Az alkalmazás során ezek egymásra 

épülnek, a rengeteg pontból lesz a vonal, a még több pontból és vonalból pedig a különböző 

foltok. 

A pontnak önmagában nincs díszítő hatása, azonban ha egymás mellé helyezzük, kialakul egy 

sorminta. A pontok számának növelésével alakul ki a pontsor és pontfaktúra, amelynek folt 

hatása van. A pont, mint képalkotó elem szerepelhet egy kompozícióban, ebben az esetben 

raszter hatású képet kapunk. 

A pontok mozgatásával különböző vonalak jöhetnek létre. Egyenesek, görbék, szabályosak és 

szabálytalanok, zártak vagy nyitottak. A vonalak különböző karakterűek lehetnek. Kelthetik a 

mozgás érzetét, érzékeltethetik a tér mélységét. A vonal tagolhat és feloszthat, kontúrként 

formát határolhat, foltot alakíthat ki, vagy jeleket ábrázolhat. 

A folt viselkedése és jellege alapján lehet szabályos vagy szabálytalan, vonalas, grafikus, 

tömör vagy festői, szélei pedig elmosódottak, élesek vagy lépcsőzetesek. Az íves kontúrú 

foltok lágyak, puhák organikusak, míg az egyenesekkel határolt foltok határozottak, kemények 

és dinamikusak. A pozitív és negatív foltok osztják ketté a teret. A körvonalon belül 

elhelyezkedő a pozitív, a kívül lévő a negatív folt. A pozitív és negatív elemek együttesen 

alkothatják a kép fény-árnyék hatását is. 

https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/0d0cc85d-f7b5-41fb-aec0-d1b8362c7ebf_e90c4562-46d5-

4b3a-a5ed-d640f67b512a_4b689ab8-8562-4513-a0a1-c0536f93bcdb_42a83fa2-6642-4375-

a54f-ab302ab7586f_c5c86db4-5fb8-4f62-85ba-405382f72ed6_d8738486-62a3-43e9-8952-

2062c4e5d3a3 

 

3. Építészeti szerkezetek. A tartó-határoló elemek rövid történeti áttekintése. Az őskor-ókor 

művészete. A művészetek kezdetei. 

A kőoszlop alkalmazását legkorábbról az ókori Egyiptomból, az i. e. 27. században 

tevékenykedő Imhotep munkáiból is ismerjük. Ezek eleinte még lábazat és fejezet nélküliek 

voltak, később azonban az oszloptörzset bordázták, a fejezetet pedig már növényi motívumokkal 

díszítették. A görög építészet tökéletesítette az oszlopokat (a legismertebbek a dór, ión és 

korinthoszi oszloprendek), olyannyira, hogy majdnem valamennyi utána következő építészeti 

stílus vagy egyszerűen átvette a görög oszlopformákat. A római építőművészet a görög 

oszlopokat még gazdagabban képezte ki, a törzseket virággal, levéllel díszítette, megcsavarta 

stb. Az oszlop alkalmazásában fontos változást jelentett, hogy a rómaiak, mint különálló 

egységet illesztették be íves és boltozatos szerkezeti rendszerekbe és így inkább esztétikai 

funkciója került előtérbe, mintsem szerkezeti szerepe. Az oszlopot gyakran oszlopszékre 

helyezték, esetenként a falazatba süllyesztették (a térbe kiugró keresztmetszet mértékétől 

függően ezeket fél- vagy háromnegyedoszlopnak hívjuk).  

Dór oszlop: Az ókori görög építészet legszigorúbb, legpuritánabb módon kialakított oszlopa, 

amely lábazat nélkül áll az alapzaton. Törzse erősen sudarasodó, mély kannelúrák tagolják, s az 

egyszerű fejezetet négyzetes abakusz zárja le. 

https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/0d0cc85d-f7b5-41fb-aec0-d1b8362c7ebf_e90c4562-46d5-4b3a-a5ed-d640f67b512a_4b689ab8-8562-4513-a0a1-c0536f93bcdb_55e1d7fc-58aa-4647-a269-30b150aebe33_bb8196d1-df40-41a6-81b5-5eace1d9d453_39b78101-8cc3-4128-84c9-9315847983f0
https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/0d0cc85d-f7b5-41fb-aec0-d1b8362c7ebf_e90c4562-46d5-4b3a-a5ed-d640f67b512a_4b689ab8-8562-4513-a0a1-c0536f93bcdb_55e1d7fc-58aa-4647-a269-30b150aebe33_bb8196d1-df40-41a6-81b5-5eace1d9d453_39b78101-8cc3-4128-84c9-9315847983f0
https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/0d0cc85d-f7b5-41fb-aec0-d1b8362c7ebf_e90c4562-46d5-4b3a-a5ed-d640f67b512a_4b689ab8-8562-4513-a0a1-c0536f93bcdb_42a83fa2-6642-4375-a54f-ab302ab7586f_c5c86db4-5fb8-4f62-85ba-405382f72ed6_d8738486-62a3-43e9-8952-2062c4e5d3a3
https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/0d0cc85d-f7b5-41fb-aec0-d1b8362c7ebf_e90c4562-46d5-4b3a-a5ed-d640f67b512a_4b689ab8-8562-4513-a0a1-c0536f93bcdb_42a83fa2-6642-4375-a54f-ab302ab7586f_c5c86db4-5fb8-4f62-85ba-405382f72ed6_d8738486-62a3-43e9-8952-2062c4e5d3a3
https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/0d0cc85d-f7b5-41fb-aec0-d1b8362c7ebf_e90c4562-46d5-4b3a-a5ed-d640f67b512a_4b689ab8-8562-4513-a0a1-c0536f93bcdb_42a83fa2-6642-4375-a54f-ab302ab7586f_c5c86db4-5fb8-4f62-85ba-405382f72ed6_d8738486-62a3-43e9-8952-2062c4e5d3a3
https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/0d0cc85d-f7b5-41fb-aec0-d1b8362c7ebf_e90c4562-46d5-4b3a-a5ed-d640f67b512a_4b689ab8-8562-4513-a0a1-c0536f93bcdb_42a83fa2-6642-4375-a54f-ab302ab7586f_c5c86db4-5fb8-4f62-85ba-405382f72ed6_d8738486-62a3-43e9-8952-2062c4e5d3a3


Ión oszlop: Az ókori görög építészet legkecsesebb oszlopa, amely már tagozott lábazattal 

rendelkezik, s legjellegzetesebb eleme a homlokoldalon csigavonalban tekeredő, oldalnézetben 

párnatagként megjelenő páros voluta. 

Korinthoszi oszlop: A ión stílust követő ókori görög oszloptípus, amelynek oszlopfőjét két 

egymás feletti sorban akantuszlevelek koszorúja övezi, s ezt az oszloptörzstől asztragalosz 

választja el. 

Toszkán oszlop vagy római dór oszlop: Az etruszk építészetben megjelent, egyszerű, 

elnagyolt arányú, vájat nélküli oszlop, amelyből a reneszánsz építészek alkottak önálló 

oszloprendet. 

Kompozit oszlop: Az ókori Rómában kialakult, a ión és a korinthoszi oszlop tulajdonságait 

ötvöző oszloptípus, tágabb értelemben bonyolult felépítésű oszlop. 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Oszlop 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fdokumen.tips%2Fdocumen

ts%2Fazepiteszetrovidtortenete-

2.html&psig=AOvVaw2KRgY0rB_EuZsaas1bXfZU&ust=1637681661812000&sourc

e=images&cd=vfe&ved=0CAgQjRxqFwoTCPidkualrPQCFQAAAAAdAAAAABB2 

https://hirmagazin.sulinet.hu/hu/pedagogia/a-muveszetek-eredete-oskor 

 

  

https://hu.wikipedia.org/wiki/Oszlop
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fdokumen.tips%2Fdocuments%2Fazepiteszetrovidtortenete-2.html&psig=AOvVaw2KRgY0rB_EuZsaas1bXfZU&ust=1637681661812000&source=images&cd=vfe&ved=0CAgQjRxqFwoTCPidkualrPQCFQAAAAAdAAAAABB2
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fdokumen.tips%2Fdocuments%2Fazepiteszetrovidtortenete-2.html&psig=AOvVaw2KRgY0rB_EuZsaas1bXfZU&ust=1637681661812000&source=images&cd=vfe&ved=0CAgQjRxqFwoTCPidkualrPQCFQAAAAAdAAAAABB2
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fdokumen.tips%2Fdocuments%2Fazepiteszetrovidtortenete-2.html&psig=AOvVaw2KRgY0rB_EuZsaas1bXfZU&ust=1637681661812000&source=images&cd=vfe&ved=0CAgQjRxqFwoTCPidkualrPQCFQAAAAAdAAAAABB2
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fdokumen.tips%2Fdocuments%2Fazepiteszetrovidtortenete-2.html&psig=AOvVaw2KRgY0rB_EuZsaas1bXfZU&ust=1637681661812000&source=images&cd=vfe&ved=0CAgQjRxqFwoTCPidkualrPQCFQAAAAAdAAAAABB2
https://hirmagazin.sulinet.hu/hu/pedagogia/a-muveszetek-eredete-oskor


4. A színek jellemzői. A színkör a színelméleti alapfogalmak ismertetése. A színek keverése, 

telt-tört színek. A színek hatásai, jelentése. A színek szerepe. 

https://www.fuggonyfutar.hu/blog/2015/05/a-szinek-hatasa-kozerzetunkre/ 

 

5. A képi kifejezési eszközök. A vizuális jelrendszer alapjai. A képi elvonatkoztatás, 

elvonatkoztatás fokozás, egyszerűsítés. 

https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/0d0cc85d-f7b5-41fb-aec0-d1b8362c7ebf_e90c4562-

46d5-4b3a-a5ed-d640f67b512a_4b689ab8-8562-4513-a0a1-c0536f93bcdb_42a83fa2-

6642-4375-a54f-ab302ab7586f_c5c86db4-5fb8-4f62-85ba-405382f72ed6 

 

6. A középkor művészete. A reneszánsz művészet kiemelkedő művészei, festőgéniuszok. A 

térábrázolás fejlődése. 

https://hu.thpanorama.com/articles/arte/arte-renacentista-caractersticas-pintura-

arquitectura-y-escultura.html 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Perspekt%C3%ADva 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Romanika 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Romanika 

 

7. A kompozíció. Különböző komponálási módok. A képszerkesztés szabályai. A képi 

egyensúly, a figyelemvezetés bemutatása műalkotásokon keresztül. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Kompoz%C3%ADci%C3%B3_a_k%C3%A9pz%C5%9

1m%C5%B1v%C3%A9szetben 

 

8. A jel, jelkép, szimbólum. A művészi átírás, transzponálás elemzése műalkotásokon keresztül, 

az absztrakció a modern művészeti irányzatokban. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Absztrakt_m%C5%B1v%C3%A9szet 

 

9. A szobrászat kifejező eszközei, anyagai, eszközei. Szobrászati technikák ismertetése. A 

plasztikai kifejezés formanyelve. A szobrászat kiemelkedő művészei a 19-20. században. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Szobr%C3%A1szat 

 

10. Ábrázolási konvenciók. A sík és térábrázolás fejődése. A perspektíva rendszere, távlati 

törvényszerűségek elemzése, a látszati ábrázolás különféle módozatai.  

Perspektíva – Wikipédia (wikipedia.org) 

https://www.fuggonyfutar.hu/blog/2015/05/a-szinek-hatasa-kozerzetunkre/
https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/0d0cc85d-f7b5-41fb-aec0-d1b8362c7ebf_e90c4562-46d5-4b3a-a5ed-d640f67b512a_4b689ab8-8562-4513-a0a1-c0536f93bcdb_42a83fa2-6642-4375-a54f-ab302ab7586f_c5c86db4-5fb8-4f62-85ba-405382f72ed6
https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/0d0cc85d-f7b5-41fb-aec0-d1b8362c7ebf_e90c4562-46d5-4b3a-a5ed-d640f67b512a_4b689ab8-8562-4513-a0a1-c0536f93bcdb_42a83fa2-6642-4375-a54f-ab302ab7586f_c5c86db4-5fb8-4f62-85ba-405382f72ed6
https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/0d0cc85d-f7b5-41fb-aec0-d1b8362c7ebf_e90c4562-46d5-4b3a-a5ed-d640f67b512a_4b689ab8-8562-4513-a0a1-c0536f93bcdb_42a83fa2-6642-4375-a54f-ab302ab7586f_c5c86db4-5fb8-4f62-85ba-405382f72ed6
https://hu.thpanorama.com/articles/arte/arte-renacentista-caractersticas-pintura-arquitectura-y-escultura.html
https://hu.thpanorama.com/articles/arte/arte-renacentista-caractersticas-pintura-arquitectura-y-escultura.html
https://hu.wikipedia.org/wiki/Perspekt%C3%ADva
https://hu.wikipedia.org/wiki/Romanika
https://hu.wikipedia.org/wiki/Romanika
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kompoz%C3%ADci%C3%B3_a_k%C3%A9pz%C5%91m%C5%B1v%C3%A9szetben
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kompoz%C3%ADci%C3%B3_a_k%C3%A9pz%C5%91m%C5%B1v%C3%A9szetben
https://hu.wikipedia.org/wiki/Absztrakt_m%C5%B1v%C3%A9szet
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szobr%C3%A1szat
https://hu.wikipedia.org/wiki/Perspekt%C3%ADva


 

11. A 18-19. sz. művészeti irányzatai. A klasszicista és romantikus stílus összehasonlítása. A 

magyar történelmi festészet kiemelkedő alakjai. 

http://enciklopedia.fazekas.hu/tarsmuv/klasszicizmus.htm 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Romantika 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Barokk 

 

12. A műszaki jellegű ábrázolás alapjai. Rend és törvény a formák világában. Az axonometrikus 

és vetületi ábrázolás összehasonlítása. 

Készségfejlesztés | Sulinet Tudásbázis 

Műszaki ismeretek | Sulinet Tudásbázis 

13. A festészet történeti áttekintése. A festői látásmód a művészi ábrázolásban. Egyes festészeti 

technikák ismertetése. 

 

https://www.irodalmiradio.hu/femis/muveszetek/2technika/2festesz.htm 

 

14. Az impresszionizmustól az avantgárd művészetig. A szín és a fény szerepe a művészi 

ábrázolásban. 

http://enciklopedia.fazekas.hu/tarsmuv/avantgard.htm 

http://enciklopedia.fazekas.hu/tarsmuv/klasszicizmus.htm
https://hu.wikipedia.org/wiki/Romantika
https://hu.wikipedia.org/wiki/Barokk
https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/0d0cc85d-f7b5-41fb-aec0-d1b8362c7ebf_e90c4562-46d5-4b3a-a5ed-d640f67b512a_4b689ab8-8562-4513-a0a1-c0536f93bcdb_42a83fa2-6642-4375-a54f-ab302ab7586f_c5c86db4-5fb8-4f62-85ba-405382f72ed6_09a8df0d-0b6e-42ee-801d-f14224f364ee_c52838f1-7090-420b-9b34-621fd6449320
https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/szakkepzes/vegyipar/muszaki-ismeretek/a-vetuleti-abrazolas-szabalyai/vetuleti-abrazolas
https://www.irodalmiradio.hu/femis/muveszetek/2technika/2festesz.htm
http://enciklopedia.fazekas.hu/tarsmuv/avantgard.htm


 

15. A mozgás és az idő ábrázolása. A film és fotóművészet formanyelve. A hagyományos és a 

virtuális művészetek összehasonlítása. 

https://mediamania.gportal.hu/gindex.php?pg=14408182&nid=5398184 

 

Vegyes  

https://sites.google.com/site/mvszettrtnet/Home/a-mvszetek-felosztsa 

 https://www.irodalmiradio.hu/femis/muveszetek/3stilus/06barok/6epit.htm 

 https://rajz-tanfolyam.hu/tonusskala-gyakorlat/ 

 https://rajzshop.hu/arnyekolas-szinesceruzaval/ 
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