
Tantárgy: Vizuális kultúra fakultáció (közép szint) 

 

Évfolyam: 12. 

 

Időkeret: 2 óra/hét 72 óra/év 

 

 

Tematikus egységek óraszámai: 

tematikus egység  óraszám 

Kifejezés, képzőművészet 

Ábrázolás és stílus 

12 

Kifejezés, képzőművészet 

Korszakok, stílusirányzatok 

50 

Vizuális kommunikáció 2 

Tárgy- és környezetkultúra 8 

Összesen 72 

 

Érettségire való készülés. Egyéni továbbtanulási célok támogatása. 

 



 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Kifejezés, képzőművészet 

Ábrázolás és stílus 

− Téri helyzetek megjelenítése kü-

lönböző ábrázolási rendszerek 

használatával és transzformálásá-

val (pl. látvány reprodukálása ve-

tületi ábrázolásból perspektivikus 
vagy axonometrikus megjelení-

téssel). 

− Az önárnyék és a vetett árnyék 

művészi kifejező elemként törté-

nő alkalmazása (pl. megvilágítás 

megváltoztatásával létrehozott 

változások megjelenítése grafi-

kai, fotós eszközökkel).  

Ábrázolási konvenciók megfigyelése 

és értelmezése a művészet történeté-

ben, illetve az adott vagy választott 

megjelenítési cél érdekében reprodu-

kálása az alkotó munkában. 

Megfigyelt téri helyzetek, 

fény- és színviszonyok 

adott vagy választott célnak 

megfelelő ábrázolása. 

Matematika: Modelle-

zés, összefüggések 

megjelenítése. Transz-

formációk, adott tárgy 

más nézőpontból való 

elképzelése. 

Kifejezés, képzőművészet 

Korszakok, stílusirányzatok 

− Művészettörténeti korszakok (pl. 

ókor, kora keresztény, romanika 

és gótika, reneszánsz és barokk, 

klasszicizmus és romantika, egé-

szen a kortárs stílusokig) műfa-
jokra lebontott részletes összeg-

zése, a legfontosabb stílust meg-

határozó jegyek pontos megkü-

lönböztetésével. 

− Vizuális művészeti műfajok ösz-

szehasonlítása több szempontból 

(pl. műtípusok szerint: életkép a 

festészetben és a fotóművészet-

ben, portré a szobrászatban és 

festészetben). 

− A századforduló irányzatainak 

(pl. szecesszió, posztimpresszio-

nizmus, impresszionizmus) és a 

20. század legfontosabb avant-

gard irányzatainak (pl. kubizmus, 

expresszionizmus, dadaizmus, 

fauvizmus, futurizmus, szürrea-

lizmus) részletes összegzése, a 

legfontosabb stílust meghatározó 

jegyek pontos megkülönbözteté-

sével. 

A vizuális kifejezés eszkö-

zeinek pontos értelmezése 

különböző korokban. A 

legjelentősebb művészettör-

téneti stíluskorszakok és 

irányzatok témák illetve 

problémakörök rendszere-

zése és összegző ismerete. 

Esztétikai jellemzők meg-

alapozott értékelése. Vizuá-

lis esztétikai jellegű érték-

ítéletek megfogalmazása 

elemzésekben, illetve ér-

vényre juttatása az alkotó 

feladatokban. A technikai 

képalkotás lehetőségeinek 

elemzése és képzőművésze-

ti kapcsolódásainak megér-

tése. Elemzési szempontok 

megfelelő érvényesítése. 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári ismere-

tek: korstílusok, irány-

zatok társadalmi és 

kulturális háttere. 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: korstílusok, stílus-

irányzatok megnevezé-

sei, megkülönböztető 

jegyei, művészettörté-

neti párhuzamok. 

Könyvtárhasználat. 

 

Ének-zene: Művészet- 

és zenetörténeti össze-

függések (korszakok, 

stílusok kiemelkedő 

alkotók, műfajok).  

Zenei befogadói tapasz-

talatok. 



− A 20. század második fele vizuá-

lis művészeti irányzatainak 

konstruktív, expresszív és kon-

ceptuális példáinak elemző vizs-

gálata. 

− A művészetben használt legfon-

tosabb alkotói technikák (pl. 

egyedi és sokszorosított grafika, 

olaj vagy vizes alapú festmény) 

felismerése, a művészi kifejezés-

ben betöltött szerepének elemzé-

se. 

Újmediális művészeti jelenségek 

konkrét elemző vizsgálata. 

Vizuális kommunikáció 

Az újabb médiumokkal való kísérle-

tezés 

− Az egyik médiumból a másikba 

való átkódolás egyszerűbb lehe-

tőségeinek kipróbálása kreatív 

gyakorlatok segítségével (pl. „vi-

zuális zen”" létrehozása kotta „át-

formálásával” képpé, választott 

színes technikával) a mediális 

szemlélet kiterjesztése, a külön-

böző médiumok közötti tartalmi, 

üzenetbeli összefüggések feltárá-

sa céljából. 

− A technikai képalkotás újabb, 

kísérleti megoldásainak felisme-

rése, alkalmazása alkotó gyakor-

latok során (pl. fotoelektrográfia 

készítése fénymásoló vagy 

szkenner használatával, mozgó 

tárgyak, illetve testrészletek má-

solásával és további elektroni-

kus/digitális módosításával) a 

kortárs szemlélet erősítése érdek-

ében. 

− A nem lineáris alapú média-

szövegformák néhány formájának 

megismerése, alkalmazása krea-

tív felhasználás révén (pl. hiper-

textre épülő vagy hipermédia 

szemléletű művek tervezése a vi-

lághálóra), a kevésbé bejáratott, 

asszociatív alapú gondolkodás-

módok gyakorlása és tudatosítása 
céljából. 

A technikai médiumok 

(képalkotó) módszereinek 

megismerése. Komplex 

audiovizuális közlés terve-

zése. Kortárs művészeti 

alkotások elemző feldolgo-

zása. 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: Nem 

lineáris szövegformák. 

Internetes szövegépít-

kezés, hálózati kom-

munikáció, internetes 

tartalmak, online élet-

forma. 
 

Ének-zene: a zenei 

mondanivaló más mű-

vészeti ág kifejezési 

eszközeibe való átkó-

dolása. 
 

Magyar nyelv és iroda-

lom: hipertext. 
 

Informatika: Multimé-

diás dokumentumok. 

Viselkedési kultúra az 

online világban, a ha-

gyományostól külön-

böző médiumok megje-

lenési formái. A globá-

lis információs társada-

lom. 



Az interaktivitás alapműködésének 

megismerése, feltárása a mozgóképi 

szövegben tervezési feladattal (pl. 

interaktívan, többféle módon bejárha-

tó videofilm szinopszisának és story-

board-jának elkészítése), a kevésbé 

ismert, új mediális-művészeti techni-

kák megfigyelése, alkalmazása érde-

kében. 

Tárgy- és környezetkultúra 

Tervezett, alakított környezet 

− Egyszerű használati tárgy (pl. 

egyedi övtáska) és belső tér (pl. 

élet minimál térben) tervezése az 

alapvető ergonómiai szempontok 

felmérésével és figyelembevéte-

lével, a tervezői folyamat jól ér-

telmezhető rajzos és szöveges 

dokumentációja az ötletek, terv-

vázlatok, megvalósulási terv el-

készítéséig. 

− Belső terek, tárgyak átalakítása 

egyszerű, de szokatlan eszközök-

kel (pl. fénnyel, becsomagolás-

sal) elsősorban a kifejezés, a han-

gulati hatások erősítése érdeké-

ben. 

− A közvetlen környezet (pl. tele-

pülés, iskola) kihasználatlan tere-

inek felmérése, megismerése, va-

lós újrahasznosítási lehetőségei-

nek megtervezése és az ötletek 

pontos dokumentálása vizuális 

eszközökkel és szöveggel. 

A lakberendezés funkciótól független 

lehetőségeinek (pl. színhatás és térér-

zet, anyagválasztás és hatáskeltés) 

elemző vizsgálata és összehasonlítása 

konkrét példákon keresztül. 

Jelenségek, látványok vizu-

ális megfigyelése és értel-

mezése során célirányos 

szempontok kiválasztása. A 

tervezési folyamat értel-

mezhető dokumentálása. A 

vizuális közlések érdekében 

különböző rajzi technikák 

alkalmazása. Az adott 

tárgynak megfelelő tárgy-

készítő technikák alkalma-

zása. Problémamegoldás a 

tervezés során. Építészeti és 

térélmények átértelmezése. 

A térélményt befolyásoló 

tényezők összegzése. 

Matematika: Mérete-

zés. Gondolatmenet 

követése. Absztrahálás, 

konkretizálás.  

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: Szükségle-

tek és igények elemzé-

se, tevékenységhez 

szükséges információk 

kiválasztása, tervezés 

szerepe, jelentősége, 

eszközhasználat. Lakó-

környezet – életmód. 

 

Dráma és tánc: Pro-

dukciós munka. A 

színházművészet össz-

művészeti sajátosságai. 



Továbbhaladás feltételei: 

− Célirányos vizuális megfigyelési szempontok önálló kiválasztása. 

− A vizuális nyelv és kifejezés eszközeinek önálló alkalmazása az alkotótevékenység és a 

vizuális jelenségek elemzése, értelmezése során. 

− Bonyolultabb kompozíciós alapelvek tudatos használata kölönböző célok érdekében. 

− Térbeli és időbeli változások vizuális megjelenítésének szándéknak megfelelő pontos 

értelmezése, és egyszerű mozgóképi közlések elkészítése. 

− Alapvetően közlő funkcióban lévő képi, vagy képi és szöveges  megjelenések árnyalt 

értelmezése. 

− Médiatudatos gondolkodás a tömegkommunikációs eszközök és formák rendszerező 

feldolgozása.  

− A tervezett, alakított környezet forma és funkció összefüggéseinek felismerése, ennek 

figyelembe vételével egyszerű tervezés és makettezés. 

− Tanult technikák célnak megfelelő, tudatos alkalmazása alkotótevékenységekben. 

− Társművészeti kapcsolatok árnyalt értelmezése. 

− Kultúrák, művészettörténeti korok, stílusirányzatok rendszerező ismerete és a 

meghatározó alkotók műveinek felismerése. 

− Az építészet alapvető elrendezési és szerkezeti alapelveinek, illetve stílust meghatározó 

vonásainak felismerése. 

− Vizuális jelenségek, tárgyak, műalkotások árnyaltabb elemzése összehasonlítása, 

műelemző módszerek alkalmazásával. 

− Adott vizuális problémakkal kapcsolatban önálló kérdések megfogalmazása. 

− A kreatív problémamegoldás lépéseinek alkalmazása 

Önálló vélemény megfogalmazása saját és mások munkájáról. 

 

Taneszköz: (nem konkrét könyv megjelölésével) nem kötelező megadni 

Sima füzet, A5-ös,  

grafit ceruza (2B-s, vagy 3-4 B-s),  

radír,  

színes ceruzák (12db-os),  

olló,  

folyékony ragasztó,  

vízfesték,  

tempera,  

ecsetek (vékony, közepes, vastag),  

vizes tál (nem törékeny, kb. fél literes konzervdoboz vagy műanyag tál),  

famentes rajzlap A4-es (kb. 40 db),  

fénymásoló lap A4-es (kb.40db),  

rajzmappa. 

Nem kötelező, de javasolt eszközök: 

tus, szénceruza, pasztellkréta, rajztábla 

 

 

 

 

 


