A készségfelmérő vizsgák időpontja a Művészeti Szaklíceum
KÉPZŐMŰVÉSZET és MŰÉPÍTÉSZET szakára IX. osztályba felvételizők számára
- magyar és román tagozatra

KÉPZŐMŰVÉSZET

Május 18-20
TÉRBELI LÁTÁS
-rajzTANULMÁNYRAJZ: csendélet 3 különböző tárgyból,
melyek közül: legalább egy forgástest (például:
kerámiaedény, geometrikus testek, valódi vagy
gipszből készült gyümölcs vagy zöldség).
A tárgyak különbözni fognak formában,
anyagszerűségben, méretben.
Technika: Ceruza vagy szén
Értékelési kritériumok:
 Elrendezés a plasztikai térben (komponálás,
kompozíciós egység)
 Tárgyak közötti arány
 Vonal és tónusskála felhasználásával tárgyak
tömegének és térbeliségének kifejezése
Munkaidő: 5 óra
Munkaeszközök: A3-as méretű papír,
grafitceruzák/szén, radír

KREATIVITÁS PRÓBA
-festészet vagy szobrászatKOMPOZÍCIÓ egy adott témában, melyet a vizsgázó
FESTÉSZETBEN vagy SZOBRÁSZATBAN valósít meg.
a) FESTÉSZET: Háromalakos kompozíció
 Technika: vízalapú festékek (tempera, akril, akvarel,
gouache)
b) SZOBRÁSZAT: Alakos kompozíció, „ronde- bosse”-ban
 Technika: agyagszobrászat
Értékelési kritériumok:
 Kompozíciós egység
 Színbeli expreszivítás (kifejezőerő), illetve szobrászat
esetén: arányosság, mozgás, dinamika, formák
plasztikai megoldása
 Személyes stílusjegy, eredetiség, kreativitás
Munkaidő: 4 óra
Munkaeszközök: : A3-as méretű papír, vízalapú festékek,
ecsetek, pohár víznek, törlőkendő

MŰÉPÍTÉSZET

Május 18-20
TÉRBELI LÁTÁS
-rajz-

KREATIVITÁS PRÓBA
-színes rajz-

TANULMÁNY
Csendélet
Ceruzával készült szabadkézi rajz, A3-as formátumon,
3 különböző testtel, melyből az egyik forgástest.
A testek különbözőek lesznek formában,
anyagszerűségben, texturában és satírozási
megjelenítésben (pl. kocka, henger, kúp, kerámia
edény, gyümölcs, csésze, stb. )

KOMPOZICIÓ színben egy adott témáról, melyet a felvételi
bizottság határoz meg.
A kompozició tartalmazhat architekturális formákat
perspektívában vissszaadva, kül- és belterek, épületek és
környezete (egy vagy két futópontos perspektívában )
Javasolva lesz egy színfeladat is (komplementáris kontraszt,
hideg-meleg kontraszt, stb.)

Értékelési kritériumok:
Térkompozició (laprahelyezés);
Testek közti kapcsolat (arány);
A testek formája, anyagszerűsége, jellegzetessége;
A tér és forma ábrázolása;
Értékarány;
Munkaidő: 5 óra
Munkaanyag: A3-as papír, hb-s, 2b-s,4b-s ceruzák,
radír

Technika – színes ceruza, karióka, vízfesték, vegyes.
Segédeszközök is használhatóak mint a vonalzó, körző, stb.
Értékelési kritériumok:
Az adott feladat helyes megoldása;
A kompozició egyensúlya, a részletek minősége, és a
perspektíva helyes ábrázolása. A különböző anyag és
textúra kifejező ábrázolása.
Színkombináció minősége és kifejezése
Eredetiség, személyes kifejezési mód, kreativitás.
Munkaidő: 4 óra
Munkaanyag: Jó minőségű és vastag A3-as lap, színes
ceruza, karióka, vízfesték, ecset, edény víznek, stb.
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