
Vizuális kultúra 

A vizsga típusa gyakorlati és elméleti vizsga. A vizsga Vizuális kultúra tantárgyból teljes 

mértékben  az adott félévben/tanévben a tananyagban szereplő követelményeire épül. A 

gyakorlati vizsga részét képezi egy minimum három alkotásból álló mappa benyújtása a tanuló 

éves (féléves) munkáiból. 

 

5. évfolyam 

1.félév 

• A vizuális nyelv és kifejezés eszközeinek megfelelő alkalmazása az alkotó 

tevékenység során a vizuális emlékezet segítségével és megfigyelés alapján. 

• A valóság, modell (pl. épített és természetes környezet, tárgyak, alakok) célirányos 

megfigyelése adott szempontok (pl. térbeli helyzet, arány, plaszticitás, színviszonyok) 

alapján, és ábrázolása síkban illetve térben, különböző technikákkal. 

• Személyes élmények, elképzelt történetek, érzelmek megjelenítése meghatározott 

művészettörténeti korszakok stílusjegyeinek elemzése, és inspiráló, alkotó felhasználása által 

síkban és/vagy térben. 

• A népművészetben és az archaikus kultúrákban jelen lévő képi motívumok, jelek, 

jelképek, szimbólumok értelmezése és felhasználása alkotó tevékenység során. 

• Egyszerű kompozíciós alapelvek a kifejezésnek megfelelő használata a képalkotásban. 

 

2. félév 

• Térbeli és időbeli változások lehetséges vizuális megjelenéseinek értelmezése, és 

egyszerű mozgásélmények, időbeli változások megjelenítése. 

• A mindennapokban használt vizuális jelek értelmezése, ennek analógiájára saját 

jelzésrendszerek kialakítása. 

• Szöveg és kép együttes jelentésének értelmezése különböző helyzetekben és 

alkalmazása különböző alkotó jellegű tevékenység során. 

• Az épített és tárgyi környezet elemző megfigyelése alapján egyszerű következtetések 

megfogalmazása. 

• Néhány rajzi és tárgykészítési technika megfelelő használata az alkotótevékenység 

során. 

• Önálló vélemény megfogalmazása saját és mások munkájáról 

 



6. évfolyam 

 

I.félév 

 

 

• Néhány rajzi és tárgykészítési technika megfelelő használata az alkotótevékenység 

során. 

• Egyszerű téri helyzetek leírása (pl. formai, szerkezeti, felületi, tónusbeli), az adott 

valós látvány sajátosságaiból kiinduló kompozíció egy részletének képi igényű nagyítása, 

illetve kompozíciós variációk létrehozása, különböző színes technikákkal. 

• A természet, (pl. növény, időjárás, ember, táj, állat) az épített környezet (pl. épület, 

település, híd) időbeli folyamatainak, változásainak megfigyelése, modellezése személyesen 

választott cél érdekében. A folyamatok dokumentálása, ábrázolása saját készítésű fotókkal, 

képekkel, szöveggel. 

• A legfontosabb egyezményes vizuális jelek, jelzések, szimbólumok (pl. tájékozódás, 

közlekedés, cégérek, parancsikonok, attributumok) gyűjtése, értelmezése. 

 

II.félév 

 

• Reflektálás társművészeti alkotásokra vizuális eszközökkel. 

• A legfontosabb művészettörténeti korok azonosítása. 

• Vizuális jelenségek, tárgyak, műalkotások elemzése során a vizuális megfigyelés 

pontos megfogalmazása. 

• Fontosabb szimbolikus és kulturális üzenetet közvetítő tárgyak felismerése. 

• A vizuális megfigyelés és elemzés során önálló kérdések megfogalmazása. 

• Önálló vélemény megfogalmazása saját és mások munkájáról. 

 

7. évfolyam 

 

I.félév 

Célirányos vizuális megfigyelési szempontok önálló alkalmazása. 

• Látvány plaszticitásának és színviszonyainak, érzelmi hatásainak megfigyelése és 

kifejező ábrázolása. 

 



• Színtani alapok kifejező használata és ismerete. 

• Önkifejezés alkalmazása az alkotó-tevékenységekben. 

• A vizuális nyelv és kifejezés eszközeinek tudatos és pontos alkalmazása az 

alkotótevékenység során adott célok kifejezése érdekében. 

 

II.félév 

 

• Bonyolultabb kompozíciós alapelvek használata különböző célok érdekében. 

• Térbeli és időbeli változások vizuális megjelenítésének kifejező vagy közlő 

szándéknak megjelelő értelmezése, és következtetések megfogalmazása. 

• Alapvetően közlő funkcióban lévő képi vagy képi és szöveges megjelenések egyszerű 

értelmezése. 

• Az épített és tárgyi környezet elemző megfigyelése alapján összetettebb 

következtetések megfogalmazása. 

• Önálló vélemény megfogalmazása saját és mások munkájáról. 

 

8. évfolyam 

I.félév 

 

Célirányos vizuális megfigyelési szempontok önálló alkalmazása. 

 

• Látvány plaszticitásának és színviszonyainak, érzelmi hatásainak megfigyelése és 

kifejező ábrázolása. 

 

• Színtani alapok kifejező használata és ismerete. 

• Önkifejezés alkalmazása az alkotó-tevékenységekben. 

 

• A vizuális nyelv és kifejezés eszközeinek tudatos és pontos alkalmazása az 

alkotótevékenység során adott célok kifejezése érdekében. 

 

II. félév 

 

• Bonyolultabb kompozíciós alapelvek használata különböző célok érdekében. 

 



• Térbeli és időbeli változások vizuális megjelenítésének kifejező vagy közlő 

szándéknak megjelelő értelmezése, és következtetések megfogalmazása. 

 

• Alapvetően közlő funkcióban lévő képi vagy képi és szöveges megjelenések egyszerű 

értelmezése. 

 

• Az épített és tárgyi környezet elemző megfigyelése alapján összetettebb 

következtetések megfogalmazása. 

 

• Önálló vélemény megfogalmazása saját és mások munkájáról. 

 

 

 

 

 

 

 


