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9. évfolyam:  

Tervezés feladat 

Tervezzen és kivitelezzen a kihúzott tételnek megfelelően, a mellékelt inspirációs lapra támaszkodva!  
A vizsgához szükséges alapanyagok és eszközök (diák biztosítja):  
- grafit ceruza,  
- radír,  
- olló, sniccer,  
- vonalzó,  
- maszkoló, 
- tus tinta (fekete)  
- tustoll 
- színes eszközök (ceruza, ecsetek, tempera, akvarell festék, tűfilc, filcek)  
-A/4-es /dipa/ 6db 
- A/3-as dipa  
- rajztábla 
- fénymásoló papírok 10 db A/4-es        
 
         
2. Gyakorlati tételsorok: 
         
Rendelkezésre álló idő: 3 óra (180 perc) 

 
 1. Kalligráfia készítése  

“Állat ABC”: Tervezzen tetszőleges 6 betűt egy abc-ből, amelynek formai világát az állatok 
inspirálják. 



         
Beadandó: A vázlatok mellett 1-1 db A4-es akvarell kartonra készített tussal készült végleges 
képe a 6 db betűnek. 
Szóbeli: a gyakorlati feladat prezentálása. 
         
2. Plakát terv 

Tervezzen egy Állatvédelmi témájú plakátot, és választott technikával készítése el a plakátot. 
A plakáton szerepeljen egyaránt kép és felirat. A plakát célja lehet figyelemfelkeltés, felhívás, 
tényközlés vagy hirdetés. 

Választható témák: 

- Kihalás szélén álló fajok védelme (pl.: orrszarvúk vadászata ellen) 

- Környezetszennyezés hatása az állatokra (pl.: tengeri-óceáni fajok) 

- Menhelyi kutya örökbefogadás 

Beadandó: 3 db, A/4 (dipa) méretű vázlatlap, 1 db A3-as akvarell kartonra készített terv, 
választott technikával. 

Szóbeli: a gyakorlati feladat prezentálása. 
         
3. Nyomódúc terv készítése 

Vászonszatyor design készítésére alkalmas magasnyomással kivitelezhető dúc tervének 
készítése, melynek témája: “Bio farmról jöttem” felirat és hozzá tartozó vizuális elem állati 
motívum inspirációból.         
Beadandó: 3 db A/4  méretű vázlatlap különböző variációkkal, 1 db A/3 dipa/aquarell papír a 
nyomat végleges méretarányos képe tussal kivitelezve 

Szóbeli: a gyakorlati feladat prezentálása. 
 
 

4. Logó/embléma tervezése 

Tervezzen és kivitelezzen piktogrammot majd abból egy logót az alábbi témák egyikéhez: 
Állatkert, Tehenészet, Állatmenhely vagy Kisállat kereskedés 

 Beadandó:     
-  min 3 db különféle terv A4-es lapon     
-  1 db teljesen kivitelezett terv - A4-es lapon (200 gramm dipa) logó szabadon választott 
technikával. 

Szóbeli: a gyakorlati feladat prezentálása. 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

Melléklet: inspirációs fotók 

    

   

     



  

 

 


