
KÉPZŐMŰVÉSZETI TANSZAK  

GRAFIKA ÉS FESTÉSZET 

Minimum követelmények 

 

Vizuális alapozó gyakorlatok  

Előképző 1-2.osztály: 

- Az adott évfolyam tananyagának ismerete, életkorának megfelelő szintű alkalmazása.  

- A művészetek iránti érzékenység, kreativitás. 

 

Vizuális alkotó gyakorlat 

1. évfolyam: 

-  Ismerje az alapvető képzőművészeti technikákat. 

- Legyen képes motívumgyűjtésre, vázlatkészítésre. 

2. évfolyam: 

- Ismerje a témához kapcsolódó formákat, színeket, motívumokat. 

- Ábrázolási technikái, vizuális eszköztára legyen egyre árnyaltabb. 

3. évfolyam: 

- Ismerje és alkalmazza a változatos technikákat, egyszerű kézműves technikai 

fogásokat, plasztikus megoldásokat. 

- Legyen képes a látvány és a jelenség értelmezésére. 

- Törekedjen a képek kidolgozottságára, technikai következetességére. 

4. évfolyam: 

- Legyen képes egy gondolat, téma értelmezésére, kibontására, sík és plasztikus 

variációk létrehozására. 

- Színtani és kompozíciós ismereteinek felhasználásával bizonyítson egyre nagyobb 

önállóságot. 

- Tudjon változatos forma-, faktúra- és felületminőségeket létrehozni. 

5. évfolyam: 

- Legyen képes látvány és jelenség értelmezésére, azok tovább gondolására, átírására. 

- Képek készítésénél használja egyre magabiztosabban a színtani- és kompozíciós 

alapismereteit, technikai eszköztárát. 

- Tudja alkalmazni a perspektíva szabályait. 

6. évfolyam: 

- Legyen képes a látvány és jelenségek megragadására, alkotó módon történő 

felhasználására. 

- Tudja a kifejezésnek leginkább megfelelő eszközöket, anyagokat megválasztani. 

- Alkalmazza kreatív módon a tervezéstől a tárgyalkotásig tartó folyamatban a vizuális 

kifejezés formáit, elemeit, nyelvezetét.  

Grafika és festészet alapjai 

1. évfolyam: 

- Legyen képes a vonal, forma, felület és textúra változatos alkalmazásra. 

- Alkalmazza a szín szerepét az érzelmek kifejezésében. 

- Ábrázolásaiban alkalmazza az alapvető kompozíciós megoldásokat. 

2. évfolyam: 

- A képalkotásban tudjon létrehozni felület és textúra kontrasztokat. 

- Ismerje a vonal és a szín térképző szerepét. 

- Tudja alkalmazni a díszítés, a kiemelés alapvető módjait. 

3. évfolyam: 

- Legyen képes a vonal, forma, folt, felület, szín és textúra kifejező használatára. 

- Alkalmazzon egyedi motívumokat. 

- Tudjon színkontrasztra, színharmóniára épülő színes kompozíciót létrehozni. 



 

Grafika és festészet műhelygyakorlat 

4. évfolyam: 

- Legyen képes a vonal, forma, folt, felület, szín és textúra kifejezési szándék szerinti 

használatára. 

- Tudjon változatos grafikai és festészeti technikákkal alkotásokat létrehozni. 

5. évfolyam: 

- Tudja alkalmazni a fény-árnyék-szín összefüggéseit a külső látvány és a lelki tartalmak 

megjelenítése során.  

- Ismerje a léptékváltás adta lehetőségeket, a sablonnyomat, a dombornyomat, a 

linómetszés technikáját. 

- Legyen képes véleményformálásra az alkotásokkal kapcsolatban. 

6. évfolyam: 

- Ismerje a képépítés törvényszerűségeit, kompozíciós lehetőségeit. 

- Grafikai és festészeti tudásának alkalmazásával önálló koncepció alapján legyen képes 

alkotásokat létrehozni. 

- Ismerje a sokszorosító grafikai eljárásokat. 

- Munkája legyen esztétikusan összeállított, tükrözze a műalkotás és környezet 

összefüggésének felismerését. 


