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10. évfolyam:  
          

Gyakorlati tételsorok: 3 óra 

1. Papírdúc készítése   

Monogram készítése,-,természetből vett formai világ inspirációjára. 

Beadandó: a vázlatok mellett 1db A4-es kartonból készített metszet végleges formája.  

Szóbeli: a gyakorlati feladat prezentálása. 

 

2. Csendélet témájú linóleummetszet készítése 

Tervezzen és készítsen egy beállítás alapján egy csendélet témájú metszetet 

A feladat célja: a metszetvonalak és foltok segítségével értelmezett tárgyi megjelenítés, Választható témák: 

a,- geometrikus kompozíció          b,- drapérián lévő tárgyak 

Beadandó: 1 db, A/4 (dipa) méretű vázlatlap, 1 db A4-as méretű linóleumdúc és az arról készült nyomat. 

Szóbeli: a gyakorlati feladat prezentálása. 

         

3. Metszetmásolat készítése,- linóleum dúcon  

Megadott nyomatról készülő linóleummetszet másolatának elkészítése. 

A feladat megoldása során törekednie kell, a nagyfokú hasonlóságra a megadott metszethez.  

     

Beadandó: 1 db A/4  linóleum dúc, illetve a róla készült nyomat. 

Szóbeli: a gyakorlati feladat prezentálása. 

 

4.   Monotípia készítése    

Készítsen különböző anyagok (textil, papír, fólia) felhasználásával, valamint vonalakkal, törléssel monotípiát.  

A téma: szabadon választott. 

A feladat célja a monotípia eljárás elsajátításának bemutatása egy kreatív gondolatmenet mellett. 

Beadandó: 1-2 db A/3 as  méretű színes monotípia nyomat. 

 

5.   Hidegtű karc készítése  

Természeti formák (csiga, kagyló, levél, stb) beállításáról készítsen egy tanulmány karcot 

A feladat célja: a természeti formák minél jobb megfigyelése és a hidegtű eljárás technikai   sajátosságai 

mellett,- egy élethű tanulmány karc készítése. 

Beadandó: 1 db.  A/4-es  méretű hidegtűkarc dúc és a róla készült monokróm nyomat. 



 

11. évfolyam:         

         

Gyakorlati tételsorok: 

         

Rendelkezésre álló idő: 6 óra 

 

1. Szabadon választott témában legalébb 4 színű linóleum metszet készítése. 

Tervezzen egy színes linóleum metszetet egy elképzelt témára és „ veszelytéses „technikával készitse el belőte 

a nyomtatandó dúcot. Az alapnyomat (első fázis ) 2 színében szerepelhet a fehét mint az első szín a papír 

színe.  

A feladat célja: 4 szín segítségével színredukció elérése egy csendélet téma megjelenítéséhez  

Beadandó: A vázlatok mellett 1db A4-es  lapra készített nyomat végleges formája.  

Szóbeli: a gyakorlati feladat prezentálása. 

 

2. Egy csendélet témáját megörökítő hidegtű eljárással készült lemezkarc elkészítése. 

Tervezzen és készítsen beállított csendélet alapján egy minél élethűbb hidegtű karcot. 

A feladat célja: a karcolt vonalak és foltok segítségével értelmezett megjelenítése a témának  

Beadandó: 1 db, A/4 (dipa) méretű vázlatlap, 1 db B/5 -ös hidegtű lemezdúc és az arról készült nyomat. 

Szóbeli: a gyakorlati feladat prezentálása. 

         

3. Rézkarc készítése egy szabadon választott fogalom megjelenítésével 

Egy a vizsgázó által kitalált fogalom képi megjelenítése rézkarc technika alkalmazásával.  A feladat 

megoldása során törekednie kell a fogalomhoz kapcsolódó figurák vagy motívumok minél magasabb szintű 

megfogalmazására., 

A feladat célja: Az asszociációs gondondolkodás bemutatása. A technikai tudás megjelenítése  

Beadandó: 1 db B/ 5-ös lemezdúc illetve a róla készült nyomat. 

Szóbeli: a gyakorlati feladat prezentálása. 

 

4.   Rézmetszetet idéző rézkarc készítése egy beállított csendélet alapján, 

 Készítsen egy beállított csendélet alapján egy rézkarcot melynek vonalstruktúrája a rézmetszetek hatását 

idézi. 

 A feladat célja ,a grafika szaktörténet tantárgyban is megismert klasszikus rézmetszet készítők technikájának  

ismerete és ,kreatív alkalmazása. 

Beadandó: 1-2 db A/5-ös  méretű rézlemez dúc és az arról készült végleges nyomat. 

 

 5.   Mezzotintó eljárást imitáló homokfúvott lemezre készült,- klasszikus festmény részletét bemutató nyomat 

készítése. 

Egy kiválasztott klasszikus festmény egy részletének minél pontosabb megjelenítése a mezzotintó technika 

segítségével     

A feladat célja: A festményrészlet másolatának bemutatása a grafika eszközeivel. Festői hatás elérése. 

Beadandó: 1 db.  A/5-ös  méretű rézlemez dúc és a róla készült monokróm nyomat. 

 


