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BA ZÁRÓVIZSGA 2019 

 

 

  

1. A/        Az őskor művészete és az ókori kelet művészete 
B/ Az írás kialakulása, fejlődéstörténete. Az írás előzményei, ékírás, képírás és  

  betűírás. A görög írás és a latin betű fejlődése. A humanista latin betűformák  
  térhódítása, metamorfózisuk a huszadik században. 
 C/        A kerámiakészítés alaptechnikái és műfajai. 
  Ismertesse a kapcsolódó technológiákat! 
 
  
 

2. A/        Ókori görög művészet 
B/ A színekről való gondolkodás fejlődése. Színrendszerek. Arisztotelész, Newton, 

  Goethe, Ostwald, Itten színtani munkássága elemzése, összevetése a lényeges elemek 
  kiemelésével. Mutassa be a CIE és a SZINOID színrendszert! 

C/        A szobrászat sokszorosító technikái. Pozitív, negatív forma. Öntési alaptechnikák 
  ismertetése (pl. gipsz, fém, beton, stb.) 

 
 

 
3. A/        Róma és a provinciák művészete 

 B/      Az emberi test anatómiai arányrendszere 
Ismertesse az emberi test aránykülönbségeit a különböző nemeknél és életkorokban! 

Hozzon művészettörténeti vonatkozású példákat az emberi test ábrázolási kánonjaira! 
 C/        Az arány, ritmus, szimmetria, aszimmetria és a modularitás szerepe a  
  formaalkotásban 
 
 
 

4. A/        Az őskeresztény és Bizánci művészet 
B/        A vizuális kommunikáció alapfogalmi rendszere: Mutassa be a vizuális  
 kommunikáció létrejöttének kritériumait, szereplőit, funkcióit! Ismertesse a vizuális 
 kommunikációban használt jel típusokat szemantikai felosztás szerint! 
C/  Műhelygyakorlat (választható kérdés, egy kérdés megválaszolása szükséges): 

1.) Nyomatfelismerés: Melyek azok a markánsan látható tulajdonságai a 
magasnyomású, a mélynyomású és a síknyomású nyomatoknak, amelyekről 
egyértelműen megkülönböztethetőek, illetve felismerhetőek? Térjen ki a signatura 
jelzések ismertetésére is! 

 2.) Az üvegművészet műfajai és technikái 
3.) Monunentális festészet: freskó, szekkó, mozaik, üvegfestészet 

  
 

 
5. A/        A romanika Európában 

B/ A vizuális észlelés és funkciói, a képlátás folyamata: Rendszerezze a látás 
 mechanizmusát, észlelési funkcióit, illetve a képlátás folyamatrendszerét! Mutassa be a

 vizuális közlés metódusát és ismertesse példákon keresztül az ábrázolási konvenciók 
működésmódját! 

C/        A szobrászat  műfaji jellemzőinek bemutatása, anyagai, eszközei, alaptechnikái 
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6. A/        A gótika 

B/ A színérzékelés alapjai: A színek fizikai, biológiai és pszichológiai megközelítése. 
 Színek osztályzása, rendszerezése, jellemzése. Kivonó és összeadó színkeverés  
 magyarázata. 
C/ A figuratív és a nonfiguratív alkotások felépítésének jellegzetességei  
 Az alkotási folyamatban, illetve a mű-befogadás folyamatában megfigyelhető 

hasonlóságok és különbségek kiemelésével. 
 
 

 
 

7.  A/        Reneszánsz építészet 
B/ A  tapasztalati távlattan Ismertesse a különböző helyzetű párhuzamos egyenesek és 

különböző helyzetű körök távlati viszonyait és ábrázolási konvencióit!  
C/         A természet mint konstrukciós mintakép. Természeti formákból kiinduló 

plasztikai tanulmányok. Aranymetszés, Fibonacci számsor ismertetése 
képzőművészeti példákon keresztül. 

 
 
 
  

8. A/        A reneszánsz képzőművészete 
 B/        Az emberi vázrendszer alapvető funkciói Ismertesse a csontok kapcsolódásának 
  különböző módjait, nevezze meg az ízületi típusokat, mondjon rájuk példát az  
  emberi testben és jellemezze mozgásukat! 

 C/        A tér és a szín kölcsönhatásai: 
  Mutassa be a színek téralakító jellemzőit! A színek térhatása a hétköznapokban és a 
  művészetben. Sfumato szerepe a festményeken. 
 
  
 
 

9. A/        Középkori magyar építészet     
B/        Tipográfia és betűismeret. A tipográfia fogalma. A betűtest felépítése, alkotóelemei. 

  Az egyes betűrészek jellemzői, funkciójuk. A főbb betűcsaládok és betűtípusok  
  karakterjegyeinek ismertetése. Néhány karakteres szövegkép konstruálási elv  

  ismertetése. (Egalizásások, szövegkép-tengelyek, szövegtükör, stb.)         
C/  Ábrázolás, kifejezés lehetőségei vonalakkal (arány, szerkezet, formakarakter). 

Mutassa be a művészi rajz technikáit, anyagait és eszközeit. 
 
 
 

 
10. A/        A középkor képzőművészete Magyarországon 

B/ Képek kategorizálása: Rendszerezze a képeket a cél illetve a vizuális retorika 
szemszögéből! 

C/ A kompozíció képalakító hatásai és eszközei 
  

 
  
 

11. A/        A magyar reneszánsz és barokk képzőművészet 
B/ A perspektivikus ábrázolás és az optikai eszközök kapcsolata 

Ismertesse a perspektíva fejlesztésekben szerepet játszó rajzi segédeszközök és optikai 
eszközök szerepét és működési elvét. Mutassa be a centrális perspektíva ábrázolási 
rendszerének sajátosságait! 

C/ A tekintet irányításának képi eszközei: Ismertesse a fókusz, kompozíció, kontraszt, 
arány, ritmus és háttér képalakító szerepét, valamint képzőművészeti példákon keresztül 
mutassa be hatásmechanizmusukat!  
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12. A/        Barokk építészet 
B/        A térábrázolás rendszerei. Térábrázolási konvenciók és alkalmazásaik a  

  művészetekben 
 C/ Az illúziókeltés módszerei és szerepe a képzőművészetben 
 
 
 

13. A/       Barokk képzőművészet  
B/ Az akt: Mutassa be a meztelen emberi test ábrázolásának hagyományait, az ábrázolás 

koronkénti (formai és jelentésbeli) változásait művészettörténeti példákon keresztül! 
C/ Műhelygyakorlat (választható kérdés, egy kérdés megválaszolása szükséges): 

1.) Fotográfia: A digitális fotó térhódítása. A digitalizáció hatása a fotográfiára és a 

fotóművészetre. A technikai változások szerepe a képalkotás folyamatában és a fotóhoz 
fűződő viszonyunkban 
2.) A populáris és a szerzői mozgóképes alkotások jellegzetességei, 

különbségei 
3.) Grafikai technikák: Mutasson be a fametszet, a rézkarc és a litográfia, valamint a 

szitanyomás műfajában alkotó, egy-egy meghatározó művészt, alkotást, a 
művészettörténet bármely korszakából! Ismertesse a fenti műfajok technikai 
jellegzetességeit!  

 
 
 

14. A/        Klasszicizmus és romantika 

B/          Színharmóniák: Ismertesse, vesse össze a színharmónia és diszharmónia fogalmát! 
Példákon keresztül mutassa be gyakorlati jelentőségét! Magyarázza el Johannes Itten 
színharmónia elméletét! 

C/ A plasztikusság és térbeliség, a megvilágítottság szerepe a kompozícióban. 
   Jellemezze a különböző irányú megvilágítás viszonylatait (ön-, és vetett árnyék, reflex). 
  Ismertesse a tónusos ábrázolás alapvető szabályszerűségeit és módszereit!         
 
 
 

15. A/        Realizmus és Barbizon 
 B/        Test-reprezentációk, önreprezentáció a képzőművészetben 

Az emberi test, illetve a művész testének fizikai megjelenése a műben a kezdetektől az 
akcióművészetig (performance stb.) 

C/        A tér, a fény, a formák színes képi megjelenítése.  
Ismertesse a színekkel történő ábrázolás alapvető szabályszerűségeit és módszereit! 

 
 
 
 

16. A/        Impresszionizmus, Neo- és posztimpresszionizmus 
 B/        Színkontrasztok: Ismertesse a kontraszt, illetve a színkontraszt fogalmát! Nevezze 
  meg a hét színkontrasztot jellemezze és hasonlítsa őket össze a lényeges különbségek 
  figyelembevételével!  

C/       A formaelemzés foltszerű elvonatkoztatással. A tónusrend és felületképzés 
 szerepe a művészetben. Elemezze az anyagszerűség, textúra és a felület 
 tulajdonságainak szerepét a képalkotásban!   

 
  
 
 

17. A/        Szimbolizmus (Nabis,Redon, Moreau, Pont Aveni iskola) és Szecesszió 
B/       A színek fiziológiai és érzelmi hatása. Színszimbolika. Színpreferencia. 

Rendszerezze a színeket fiziológiai, érzelmi hatásuk alapján! Válasszon ki egy 
tetszőleges színt és mutassa be általános, illetve kultúrafüggő szimbólumrendszerét! 

C/      A vizuális kifejezés alapelemei: A pont, vonal, folt vizuális jelentései – az  

  ábrázolásban, kifejezésben betöltött lehetőségeinek bemutatása. 
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18. A/        Avantgardizmus 
B/ Kép és szöveg kapcsolatok változásai a képzőművészetben 
C/        Térspecifikus kortárs műfajok előzményei 

  Jellemző technikáik, műfaji sajátosságaik bemutatásával 
 
 

19 A/        Az absztrakt festészet irányzatai 
B/ A vizuális kommunikáció társadalmi gyakorlatának áttekintése, közlésformák 

 rendszerezése: Értelmezze az ábrázolás és kifejezés fogalmakat! Hasonlítsa össze az 
 objektív és szubjektív közlésformákat! Mutassa be példákkal a közlésformák rendszerét! 

 C/ Műhelygyakorlat (választható kérdés, egy kérdés megválaszolása szükséges): 
1.) Rugalmas és merev felületek, alapozása: a papír, vászon, fatábla, farost 
 előkezelése, alapozása és utókezelése. 
2.,)  A mozgóképben rejlő kreatív lehetőségek a kortárs képzőművészetben és a 

 szerzői filmekben 
 
 
 

20 A/        XIX. századi magyar művészet 
B/ A koponya és a gerincoszlop. A csontváz hordozó és védő funkciói. 

Ismertesse a csontváz felépítésének azokat a jellemzőit, amelyek a fej (agy) védelmét 
 szolgálják! Jellemezze az emberi koponyát, sorolja fel csontjait, nevezze meg ízületeit 
C/ A portré: Ismertesse jellemző műfajait, technikáit és készítésének főbb szabályait! 

Példákon keresztül mutassa be a különböző művészettörténeti korokban betöltött 
szerepét és jellemzőit, meghatározó formai és jelentésbeli alakulását! 

 
 
 

  
21 A/        Magyar avantgard művészet (A nyolcaktól az Európai Iskoláig) 

B/  Súlypont, súlyvonal, egyensúlyi helyzet. A két lábon járás képességének 

anatómiai következményei. Az ábrázolás szabályai a különböző (jellemző) 
mozgásformák, mozdulatok megjelenítésekor. Nevezze meg a csontvázrendszeren 
azokat a karakteres (alaki és funkcionális) jegyeket, amelyek a két lábon járással 
hozhatók összefüggésbe! Ismertesse az emberi test egyensúlyi mozgását a különböző 
mozdulatok közbenés az ábrázolásukra vonatkozó rajzi módszereket! Definiálja a 
súlypont, súlyvonal, kontraposzt fogalmát! 

 C/        Forma és mozgás összefüggései, időbeliség kérdése a plasztikai ábrázolásban 
  A statikus alkotások problémafelvetésétől a kinetikus művekig 
 
 
 
 

22 A/        Kortárs és modern művészet 
 B/ Az installáció fogalmi meghatározása 
  Ismertesse a műfaji jellegzetességeket kortárs képzőművészeti példák bemutatásán 
  keresztül! 

C/ Műhelygyakorlat (választható kérdés, egy kérdés megválaszolása szükséges): 
1.) A modern grafikai stílus és a modulhálós tervezés alapjai. 
Kialakulása, művészettörténeti beágyazottsága. A stílus néhány alapvető jellemzője 
grafikai oldaltervezés esetén. Rácsrendszerek a webdesign területén, a Responsive 
(mobilbarát, eszközfüggetlen) tervezés alapelvei.  

   
2.) A vízfestés: akvarellfestés, gouache-, tempera- és akrilfestés, valamint az 
olajfestés 

 


