Vizuális kultúra
Osztályozó vizsga 9.évfolyam /1. félév

1. Korszak, stílus, műfaj: Arc és az emberi test ábrázolása
2. Korszak, stílus, műfaj: Alkotói feladat, montázs vagy kollázs technikával
3. Vizuális közlés mechanizmusa: Egyszerű animációs technikák: stopanimáció készítése
mobiltelefonnal
4. Digitális képalkotás: Egy valós vagy fiktív történelmi személy FB vagy Insta profiljának
elkészítése
5. Vizuális közlés mechanizmusa: Egyszerű animációs technikák/ pörgettyű készítése

Osztályozó vizsga 9.évfolyam /2. félév

1. Design, divat, identitás, tervezett környezet: Makett készítés/Az én házam, kivitelezés
2. Design, divat, identitás, tervezett környezet: Stíluslap készítés: Ki vagyok én?
3. Környezet és fentarthatóság: Plakáttervezés /Szöveg és kép
4. Környezet és fentarthatóság: Alkotás létrehozása újrahasznosított anyagokból
Kortárs jelenségek: Szabad kísérletezés, elvont tartalmak megjelenítésére

Vizuális kultúra
Osztályozó vizsga 10.évfolyam /1. félév

1.
2.
3.
4.
5.

Korszak, stílus, műfaj: Csendélet
Festészet nyelve/Méret és tér / Miniatúra készítés
Belső látás/ szürrealizmus/ Álom, képzelet, látomás megjelenítése
Kortárs művészeti jelenségek: Absztraktfogalmak megjelenítése
Vizuális közlés hatásmechanizmusa/ Vizuális információfeldolgozás/ rövidfilm készítése

Osztályozó vizsga 10.évfolyam /2. félév

1.
2.
3.
4.
5.

Digitális képalkotás: Kreatív instastory készítése
Design, divat, identitás: Prezentáció készítése ikonikus magyar termékekről
Környezet és fenntarthatóság: Álomszoba tervezése
Építészettörténet/ Ókor, középkor
Építészettörténet/ Reneszánsz barokk

MŰVÉSZETEK/Vizuális kultúra
Osztályozó vizsga 11.évfolyam /1. félév

1.
2.
3.
4.
5.

Látvány megjelenítése egyénileg választott kifejezési szándékkal
Fogalmak, jelenségek komplex vizuális feldolgozása nem megszokott eszközökkel
Művészettörténeti korszakok/ Középkor művészete
Fotósorozat készítése digitális technikával
Műelemzés/ Botticelli :Primavera

Osztályozó vizsga 11.évfolyam /2. félév

1.
2.
3.
4.
5.

Vizuális kommunikáció/A fotografikus kép nyelve: Fotósorozat készítése digitális technikával
Vizuális kommunikáció/A fotografikus kép nyelve: Szöveg és kép
Vizuális kommunikáció/ újabb médiumokkal való kísérletezés: Átkódolás (zenéből kép)
Tárgy és környezetkultúra/ Tárgy és hagyomány: Tárgy bemutatása ppt. készítése
Tárgy és környezetkultúra/ Az épített, alakított környezet változásai: Landart, street art
tervezés

MŰVÉSZETEK/Vizuális kultúra
Osztályozó vizsga 12.évfolyam /1. félév

1.
2.
3.
4.
5.

Parafrázis: egy síkbeli alkotás térivé alakítása
Játék a fénnyel: Fényrajz készítése hosszú expozíciós idővel
Századforduló művészete
20. század/ Avantgarde irányzatai
Egyszerű animációs film vagy fotósorozat készítése

12. évfolyam/2. félév

1. Újabb médiumokkal való kísérletezés: Hipertex és Hipermédia
2. Tárgy- és környezetkultúra/tervezett, alakított kultúra: egyszerű használati tárgy tervezése
3. Tárgy- és környezetkultúra/tárgy és hagyomány: szabadon választott tájegység bemutatása,
prezentáció készítése

