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Emelt szintű oktatás vizuális kultúra
A tanulók emelt óraszámban tanulják a rajzot a négy év folyamán. A 11. évfolyamtól a
művészettörténet és képzőművészeti gyakorlatok fakultációs keretek közt történő
tanulására is lehetőség van.
Felvételi pontszámítás:


Hozott pont az általános iskolai tanulmányi eredmények alapján: 7. osztály év
végi és 8. osztály félévi tantárgyak eredményének (magyar nyelv ÉS irodalom,
történelem, matematika és idegen nyelv) az összegének a fele, azaz maximum
20 pont.



Központi matematika és magyar írásbeli eredmények beszámítása:
A matematika írásbelin szerezhető maximum 50 pont, illetve a magyar írásbelin
szerezhető maximum 50 pont, azaz összesen maximum 100pont.



A gyakorlati felvételin „megfelelt” minősítést szerzett tanulók, szóbeli
felvételi vizsgán vehetnek részt, ahol 40 pont érhető el.

A felvételi eljárás során összesen 160 pontot szerezhetnek a jelentkezők.

A felvételi tárgya:
1. Gyakorlati felvételi – „megfelelt” / „nem megfelelt”
A/3-as méretű rajzlapon tónusos rajz készítése az adott beállításról 120 perc alatt.
Téma: csendélet mesterséges és természeti formákkal, drapériával
Technika: egyedi grafika (ceruza vagy pitt vagy rajzszén)
Az A/3-as méretű rajzlapot, a választott rajzeszközt, a rajztáblát a felvételiző
magával hozza. Az intézmény semmilyen felszerelést nem pótol.
Értékelési szempontok:








adott nézőpont
helyes szemmagasság
valós arányok
a fennálló formakapcsolatok ábrázolása
kompozíció
a megjelenítés esztétikai szintje
anyagszerűség, eszközhasználat
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2. Szóbeli felvételi vizsga: 5-10 perces meghallgatás, beszélgetés


Otthonról hozott munkák bemutatása (max. 15 pont)
Tartalma: 10-15 db, szükség esetén paszpartúrával ellátott munka (grafikai és
színes technikával készült tanulmányok, illusztrációk, olyan alkotások, melyeket
szívesen csinálsz, pl. képregény, számítógépes grafika, plasztika, iparművészeti
tárgyak, stb...)



Művészettörténeti tájékozottság felmérése tételhúzás alapján (max. 25 pont)
Tartalma:
 a tanult művészettörténeti korszakok jellemzőinek ismerete
 műelemző készség felmérése adott képanyag segítségével

A felkészüléshez ajánlott:
A képzelet világa 5-8. osztály tankönyvei (Apáczai Kiadó)
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