
 
 

A készségfelmérő vizsgák lezajlása a Művészeti Szaklíceum 
KÉPZŐMŰVÉSZET és MŰÉPÍTÉSZET szakára IX. osztályba felvételizők számára 

- magyar és román tagozatra 
 

KÉPZŐ-
MŰVÉSZET 

és MŰÉPÍTÉSZET 

IDŐ, HELY A DIÁKOK BEÍRATÁSA 

A JELENTKEZŐK 

BEÍRÁSA 

2021. JÚNIUS 
7 – 14-ÉN 9-15 
ÓRA KÖZÖTT 

A TITKÁRSÁ-
GON 

A jelölt beiratkozásához szükségesek 
a következő iratok,  
amelyeket telefonon (0365 882687)  vagy emailben ( admitere9@liceuldeartams.ro), 
- postán vagy gyorsfutárral küldött levélben (tértivevénnyel) 
 

egyeztetett időpont alapján a Művészeti Szaklíceum titkárságán lehet benyújtani: 
   

a) beiratkozási nyomtatvány (az eredeti iskolától a beiratkozási lap melléklete); 
b) a munkák portfóliója:  
egy mappa A3-as méretű eredeti munkákkal, rajzokkal (1. próba)  
és egy CD- /DVD/ USB adathordozó  festészeti/ szobrászati munkák digitális 
másolatával (2. próba); 
c) saját felelősségű nyilatkozat, amelyet a jelölt és a szülője egyaránt aláírt, arról, 
hogy a portfólióban levő és az adathordozón rögzített munkák saját készítésűek. 

KÉPZŐ-

MŰVÉSZET 
IDŐ A VIZSGA MIBENLÉTE/ A PORTFÓLIÓ TARTALMA 

1.  

A RAJZKÉSZSÉG 

felmérése 

 

 

 2021.  

június 15 - 18. 

 

5 (öt) TERMÉSZET UTÁNI RAJZ, CSENDÉLET (mappa eredeti rajzokkal) 

 természet utáni rajz – csendélet, három tárggyal, melyek közül egy forgástest 
(cseréptárgy, mértani testek, természetes vagy gipszből készült gyümölcs 
vagy zöldség,), ceruza- vagy szénrajz.  

ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK: 

-A tér megkomponálása (elhelyezés a lapon) 
-A tárgyak közötti viszony (arányok) 
-A tárgyak alakja, karaktere, anyagszerűség 
-A tér és a tömeg érzékeltetése vonallal és árnyalatokkal. 

 2*A 
KREATIVITÁS- 

KÉSZSÉG 
felmérése (szín- 

vagy 

térkompozíció) 

 

*Egyiket kell 
választani a kettő 

közül. 

2021.  

június 15 - 18. 

 

5 (öt) felvétel saját munkáról (CD / DVD /USB – adathordozón) 
  ALAKOS KOMPOZÍCIÓK, mindegyikben különböző téma és színprobléma 
megoldása 

a) SZÍNKOMPOZÍCIÓ: alakos kompozíció, vízfestékekkel (tempera, akvarell, 
guach, akrilfesték) 

vagy 

b) TÉRKOMPOZÍCIÓ, ronde-bosse kompozíció alakokkal, agyagmintázás; 
ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK: 

-A kompozíció egysége és megfelelés a témának; 
-A kromatikus kifejezőerő, illetve az elemek közötti viszony, arányok, 
mozgás, a formák; 
-Egyediség, egyéniség, kreativitás. 

MŰÉPÍTÉSZET IDŐ A VIZSGA MIBENLÉTE/ A PORTFÓLIÓ TARTALMA 

1.  

RAJZKÉSZSÉG 

felmérése 

 

 

2021.  

június 15 - 18. 

 

5 (öt) TERMÉSZET UTÁNI RAJZ, CSENDÉLET (mappa eredeti rajzokkal)  

 Természet utáni rajz – csendélet, három tárggyal, melyek közül egy 
forgástest (cseréptárgy, mértani testek, természetes vagy gipszből készült 
gyümölcs vagy zöldség, más tárgyak), / mértani testek,/ saját szoba, /ismert 
helyi épület vagy ismert helyi köztéri tárgy, bútor/ vagy egy épület 
homlokzatának díszítése  ceruza- vagy szénrajz.  

ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK: 
-A tér megkomponálása (elhelyezés a lapon) 
-A tárgyak közötti viszony,  arányok (a csendéleten) 

mailto:admitere9@liceuldeartams.ro


-A tárgyak alakja, karaktere, anyagszerűség 
-A tér és a tömeg érzékeltetése vonallal és árnyalatokkal. 

 2. A 

KREATIVITÁS- 
KÉSZSÉG 

felmérése 

 

2021.  

június 15 - 18. 

 

5 (öt) felvétel saját munkáról (CD / DVD /USB – adathordozón) 
  KOMPOZÍCIÓ ÉPÍTÉSZETI FORMÁKKAL / KÜLSŐ ÉS /VAGY BELSŐ 
KÖRNYEZETTEL 
ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK: 

- A tér megkomponálása (elhelyezés az oldalon); 
-A grafikai szerkesztések helyessége (ha alkalmaztak); 
- A kompozíció plasztikai megvalósítása; 

EREDMÉNYHIRDETÉS 2021. VI. 18.  a Weboldalon és a főépületben a hirdetőtáblán,  
Forradalom u. 9. sz. 

 

 

MEGJEGYZÉS:  

- Azoknak a diákoknak, akik általános iskolából érkeznek, szükséges ajánlást hozniuk az iskolájuk 

vagy a Gyermekek Palotája / Klubja rajztanárától. 

 

A készségfelmérő vizsgák átmenő átlaga legkevesebb 6-os. 

A képzőművészeti alkalmassági vizsgát nem lehet megóvni! 

 

 


