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Témakörök: 

9. évfolyam: 

Mappa:  

Kockológia, 2db (A2-es méret) 

Forgástest, 2db (A2-es méret) 

Drapéria ábrázolás 1db grafit technika (A2-es méret) 

Csendélet 1db színes technika (A2-es méret) 

Plakát 1db (A2-es méret) 

Rajzi feladat: összetett csendélet. Ceruzarajz készítése A2-es papíron. A beállítás teljes egészében 

legyen a rajzon. A rajzon tónusok is szerepeljenek.  

 

10. évfolyam: 

Mappa:  

Portré, 2db Színes és grafit technika, (A2-es méret) 

Mozgástanulmány 2db grafit technika (A2-es méret) 

Koponya szerkezeti rajz 2db grafit technika (A2-es méret) 

Belső tér 1db (A2-es méret) 



 

 

Rajzi feladat: összetett csendélet. Ceruzarajz készítése A2-es papíron. A beállítás teljes egészében 

legyen a rajzon. A rajzon tónusok is szerepeljenek.  

 

11. évfolyam: 

Mappa:  

Félalak, 2db Színes és grafit technika 2db (A2-es méret) 

Mozgástanulmány 1db grafit technika (A2-es méret) 

Csontváz-anatómia tanulmány 2db grafit technika (A2-es méret) 

Belső tér 1db (A2-es méret) 

Kép és szöveg együttes kompozíciója 1db, színes technika (A2-es méret) 

Rajzi feladat: Portré (gipszfej) A2-es méretben. Ceruzarajz készítése. A beállítás teljes egészében 

legyen a rajzon. A rajzon tónusok is szerepeljenek. A portrét NE készüljön teljesen szemből vagy 

profilból.  

 

 

12. évfolyam: 

Mappa:  

Akt, 2db Színes és grafit technika 2db (A2-es méret) 

Portré 2db grafit technika (A2-es méret) 

Művészettörténeti parafrázis színes technika 1db (A2-es méret) 

Belső tér, emberi alakokkal 1db (A2-es méret) 

Kép és szöveg együttes kompozíciója 1db, színes technika (A2-es méret) 

Rajzi feladat: Portré (gipszfej) A2-es méretben. Ceruzarajz készítése. A beállítás teljes egészében 

legyen a rajzon. A rajzon tónusok is szerepeljenek. A portrét NE készüljön teljesen szemből vagy 

profilból. 

 

13. évfolyam: 

Mappa:  

Akt, 2db Színes és grafit technika 2db (A2-es méret) 

Portré 2db színes és grafit technika (A2-es méret) 

Drapéria tanulmány színes technika 2db (A2-es méret) 

Belső tér, emberi alakokkal 1db (A2-es méret) 

Rajzi feladat: Portré (gipszfej) A2-es méretben. Ceruzarajz készítése. A beállítás teljes egészében 

legyen a rajzon. A rajzon tónusok is szerepeljenek. A portrét NE készüljön teljesen szemből vagy 

profilból. 

 

13 DSJ. 13TX. évfolyam: 

Mappa:  



 

 

Kockológia, 1db (A2-es méret) 

Forgástest, 1db (A2-es méret) 

Drapéria ábrázolás 2db színes és grafit technika (A2-es méret) 

Csendélet 1db színes technika (A2-es méret) 

Portré 2 db grafit technika (A2-es méret) 

Rajzi feladat: Portré (gipszfej) A2-es méretben. ceruzarajz készítése. A beállítás teljes egészében 

legyen a rajzon. A rajzon tónusok is szerepeljenek. A portrét NE készüljön teljesen szemből vagy 

profilból. 

 

14 DSJ. 14.TX évfolyam: 

Mappa:  

Akt, 2db színes és grafit technika 2db (A2-es méret) 

Portré 2db grafit technika (A2-es méret) 

Drapéria tanulmány színes technika 2db (A2-es méret) 

Belső tér, emberi alakokkal 1db (A2-es méret) 

Rajzi feladat: Portré (gipszfej) A2-es méretben. Ceruzarajz készítése. A beállítás teljes egészében 

legyen a rajzon. A rajzon tónusok is szerepeljenek. A portrét NE készüljön teljesen szemből vagy 

profilból.  

 

 


