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9. évfolyam  
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9. évfolyam 
 

Tételek: 

1.A legrégebbi emlékek. Az írást megelőző jelrendszerek. 

-képírás,-fogalomírás,-szóírás,-szótagírás,-betűírás. 

-őskori jelek,-rováspálcák,-csomójelek,-tulajdonjegy,-hírnökbot,- 

2 .Az írás kialakulásának első helyszínei. 

-Mezopotámia  ,-Egyiptom,-Kínai írás,-Héber írás,-Brámi eredetű írások,- Maja írás,-Arab írás 

3. Alfabetikus írások. 

- Föníciai írás,-Görög írás 

4.A latin betűk kialakulása. 

 -Latin írás,-Capitalis rustica,-Qadrat unciális,félunciális,-Karoling minuscula 

5. A kódexek kialakulása 

-a kódex alapanyaga,-ívek,-felépítés,-munkasfolyamat,-miniatúra,-a betűk 

6. Magyarországi kódexek. 

 - Pray kódex,-Gesta Hungarorum,-Nekcsei biblia,-Képes krónkika,-Corvinák 

7. A könyvnyomtatás előzményei 

- Táblanyomtatás,-mozgatható betű,-metszetek 

8. Guttenberg élete és munkássága 

-A nyomtatott könyv technikája,- patrica,- betűfém,-kézi öntőkészülék,-szedőva  

9. Ősnyomtatványok 

Cronica Hungarorujm,-Thuróczy-krónika,- 

10. A magyar könyvnyomtatás története 

-Az első nyomdák, Misztótfalusi 



 

 

10. évfolyam 
 

1. Mutassa be a magasnyomtatás alapelvét ,technikáját 

fajtái:-kőmetszet, fametszet, lapdúc, linóleum metszet , cinkográfia, papírmetszet, gipszmetszet 

2.Mutassa be magasnyomás kiemelkedő alkotói 

Michael Wolgemut, Albrecht Dűrer, Lucas Cranach, Hans Holbein 

3. Határozza meg, mi az eredeti grafika és az eredeti reprodukció, melyek a legfontosabb 

szempontrendszerek, grafikai szabályzók 

 eredeti grafika, reprodukciós grafika, technikák jelölései ,nyomat számozása  

4. Beszéljen a korai kínai és japán nyomatok kialakulásáról és jelentőségéről! 

5. Mutassa be a kortárs képalkotásban a magasnyomtatás felhasználási lehetőségeit! 

kortárs fa és linómetszet 

6. Ismertesse a mélynyomtatási technikákat, eljárásokat! 

Rézkarc, aqatinta, lágyalap,-repesztés,-kréta modorú karc. 

7. Soroljon felnéhány fontosabb alkotót a mélynyomás történetébe! 

 Martin Schongauer, Andrea Mantegna, Albrecht Dűrer, Id Pieter Bruegel, Rembrandt van Rijn, 

Francisco Goya 

8. Mutassa be a könyvkötés technológiáit, a hagyományos kézzel készült és a gépi eljárásokat! 

Borító, gerinc, könyvtest, tartósság, nagyipari könyvgyártás 

9.A síknyomtatás alapelve és technikája 

ismertesse a Litográfia eljárását, Mutassa be a síknyomtatás technológiáját, a litográfiai nyomtatás ,a 

szitanyomtatás és az ofszetnyomtatás kialakulását. 

10. Ismertesse a sknyomtatás (litográfia) főbb alkotóit! 

 Soroljon fel és röviden jellemezzen minden stílushoz, helyhez kapcsolódóan híres alkotókat és 

alkotásaikat.  

11. A szecesszió és a grafika kapcsolata. 

Szecessziós betű, a bécsi szecesszió alkotói és jellemzői 

12. Ismertesse a szitanyomás technikáját! 

Sajátosságok, a szitanyomás a művészetben 

 

11. évfolyam 
 

Tételek:  

1. Mutassa be a Bauhaus kialakulását, történetét, stílusát és a Bauhaus oktatási módszerét!  

2. Soroljon fel néhány fontosabb nemzetközi és magyar alkotót és jellemezze munkásságukat a 

Bauhausban! 



3. Határozza meg a Bauhaus betűket és formai jellegzetességeit, legfontosabb tervezőit!  

4. Vázolja fel a kereskedelmi grafika kialakulását, itthon és külföldön. 

5. Mutassa be a kortárs kereskedelmi grafika működési mechanizmusait, a grafikai ügynökségek 

felépítését.  

6. Vázolja az íráshordozók a papír megjelenésének történetét, (kínai papír, bambusz papír, bambusz 

papír, arab rongypapír, merített papír) 

7. Mutassa be az európai papírgyártást és a magyar papír történetét, alapanyagait, folyamatát. 

8. Milyen nyomtatás utáni folyamatokat ismersz? Mi a vízjel?    

9. Ismertesse a groteszk betűk kialakulását, legfontosabb tervezőit, és alkalmazási lehetőségeit. 

10. Ismertesse a húszas, harmincas évek legfontosabb tervezőgrafika-újításai, módszerek, munkák.  

 

 


