
Apedagógiai értékeléssel foglalkozók
körében is megfigyelhetõ egy olyan
tendencia, amely egyre nagyobb fi-

gyelmet szentel a tanulás eredményességét
befolyásoló, a teljesítményeket meghatá-
rozó affektív tényezõknek. Az iskolai tel-
jesítmények elemzése megmutatta, hogy a
tanulók eredményeit nem lehet a kognitív
területek vizsgálatával teljes mértékben
megmagyarázni. Éppen ezért tanulói telje-
sítmények vizsgálatának kapcsán egyre
több figyelem vetül a tantárgyakkal kap-
csolatos attitûdök, motiváció, énkép, pá-
lyaválasztási szándékkal történõ összefüg-
gések megfigyelésére.

Magyarországon 1997 és 2000 között
zajlott egy kutatás (1), amely a képességek
fejlõdését az attitûdök kapcsolatában vizs-
gálta. Reprezentatív minta alapján négy
évfolyam (2) tanulóival végezték a vizsgá-
latot, amelyben egyrészt mérték az induk-
tív gondolkodást, a matematikai és termé-
szettudományos tudást, továbbá kérdõív
segítségével vizsgálták a különbözõ tan-
tárgyak kedveltségét a tanulók körében.

Ez a vizsgálat fontos és tanulságos ered-
ményt hozott: a felvett adatok szerint a
vizsgált évfolyamokon a rajz tantárgy (3)
végig a legkedveltebb tantárgyak egyike,
sõt a 7. évfolyam kivételével a legesleg-
kedveltebb. Kedveltsége az évek múlásá-
val ugyan folyamatosan csökken – csak-
úgy, mint az idegen nyelv kivételével az
összes többi tantárgyé –, de még 11. évfo-
lyamon is az elsõ helyen áll az attitûdvizs-
gálatban. Feltételezem, hogy ezen az ered-
ményen a szaktanárok jelentõs része elcso-
dálkozik, hisz a mindennapi praxisban
nem érzékelhetõ ez az „eredményesség”,
kiváltképp, ha a tantárgy iskolai megítélé-

sére, illetve társadalmi presztízsére gondo-
lunk. Ha ebbõl a megközelítésbõl folyta-
tom az elõzõ gondolatmenetet, a kapott
eredmény okaként feltételezhetném, hogy
mint „könnyû” vagy „komolytalan” tan-
tárgyhoz viszonyulnak a tanulók, és az eb-
bõl következõ iskolai eredményesség, az-
az a jó osztályzatok fontos befolyásoló
erõvel bírnak a tantárgy kedveltségének
tekintetében. A tantárgy nehézségi megíté-
lésére vonatkozó adatokat nem ismerünk a
kutatásból, az viszont bizonyosan kiderült,
hogy a tantárgyi attitûdök és az osztályzat
között nincs szoros korreláció. Olyannyira
nincs, hogy egyrészt a többi tantárgyhoz
viszonyítva a legkevésbé észlelhetõ össze-
függés a jó osztályzat és a kedveltségi vi-
szonyok között, másrészt a felfelé menõ
évfolyamokon a csekély korreláció is egy-
re csökken. Nincs továbbá szoros össze-
függés az adott tantárgy kedveltsége és az
iskolába járási kedv, az iskolai teljesítmé-
nyekkel mutatkozó elégedettsé és a tanu-
lók által tervezett (legmagasabb) iskolai
végzettség között sem. (4)

Ez tehát egyrészt azt jelenti, hogy van
egy tantárgy, amelyet a tanulók kedvelnek,
függetlenül a körülményektõl (lásd hát-
térváltozók (5)), másrészt viszont ez az at-
titûd nem rendelkezik olyan megnyilvánu-
lásokkal, amelyek az iskolai gyakorlatban
hatással bírnak az adott tantárgy helyzeté-
re, valamint társadalmi megítélésére. 

A kétszintû vizsga lehetõségei a
tantárgy számára

A rajz és vizuális kultúra tantárgy annak
története során mindig a kötelezõen választ-
ható vizsgatárgyak közé tartozott, azaz bárki
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A megújuló „rajz és vizuális kultúra”
érettségi vizsga

Feltehetjük a kérdést: a közoktatásban hosszú éveken át oly jelentős
kedveltségnek örvendő tantárgyat, amilyen a rajz, a közoktatás

lezárásaként szolgáló érettségi vizsgán – mint kötelezően választható
vizsgatárgyat – miért választják oly elenyésző mértékben?



választhatta és választhatja a jövõben is a kö-
telezõ tárgyakon kívül ötödik vizsgatárgy-
ként. A hagyományos vizsga rendszerében
(6) a választhatóság tényébõl, továbbá a
vizsga módjából, illetve feladataiból követ-
kezett, hogy leginkább azok érettségiztek a
vizuális tárgyból, akiknek erre a szakirányú
felvételijükhöz szükségük volt, illetve bizo-
nyos mértékben olyan „eltökélt” tanulók,
akik bár nem kívántak tovább tanulni vagy
nem az említett tantárgyból tettek felvételi
vizsgát, de kellõ érdeklõdéssel rendelkeztek.
Az érdeklõdõ, de nem teljes elhivatottsággal
választók, azaz nem az adott tárgyhoz kap-
csolódó pályaválasztási célokat kitûzõk szá-
mára azért volt nélkülözhetetlen a kellõ eltö-
kéltség, mert a sikeres érettségi vizsgához
szükséges tudás elsõsorban és szinte kizáró-
lag a szakirányú felsõoktatás igényeit, illetve
igényeinek egy részét szolgálta, amely igen
mély – bár erõteljesen megújulásra váró –
hagyományon alapult. A vizsga során egy-
részt egy látvány utáni tanulmányrajz elké-
szítése volt a feladat, amelynek tárgya leg-
gyakrabban egy természeti és/vagy mester-
séges formákból álló csendélet-beállítás,
esetleg megadott vetületi rajz alapján térre-
konstrukció megrajzolása; másrészt a szóbe-
li vizsga keretei között, három feladatból ál-
ló tétel kidolgozása és összefüggõ felelet for-
májában történõ elõadása.

Jól tudjuk, hogy 2005-tõl az új, két kü-
lönbözõ nehézségi szinten letehetõ érettsé-
gi rendszerben vizsgáznak a tanulók. A
kétszintû vizsga bevezetésének egyik oka
az, hogy megteremtse a feltételeket – a
közoktatás kiterjedésének következtében a
korábbinál lényegesen heterogénebb ösz-
szetételû középiskolai tanulótömegek szá-
mára – például a képességek, az érdeklõ-
dés, a motiváltság alapján történõ differen-
ciált választáshoz. Ez azt jelenti, hogy a
számtalan motívum figyelembevételével a
jelölteknek lehetõsége van egyéni döntést
hozni arról, hogy a különbözõ vizsgatár-
gyakból milyen nehézségi szinten szeret-
nék megmérettetni önmagukat. A vizsga-
fejlesztés szempontjából ugyanakkor
lehetõséget adott arra, hogy jól megkülön-
böztethetõ és alkalmas vizsgamódot, illet-
ve vizsgafeladatokat biztosítson külön-kü-

lön egyrészt a szakirányban továbbtanu-
lók, másrészt a pályaválasztási szándéktól
független érdeklõdõk számára. Kialakult
tehát egy új vizsgamodell, amelynek lé-
nyege, hogy a középszintû és az emelt
szintû érettségi vizsga alapvetõen más fel-
adatokat szolgál. (1. táblázat)

1. táblázat

A modell kialakításánál fontos cél volt,
hogy a középszintû vizsga legyen alkal-
mas azon jelöltek figyelmének a felkelté-
sére, akik nem akarnak továbbtanulni az
adott tárgyból, de szívesen és érdeklõdés-
sel foglalkoznak a vizuális kultúra bár-
mely területével, továbbá hogy e jelöltek
számára olyan vonzó vizsga legyen, amely
ösztönzi a vizsgaválasztási kedvet. Ahogy
a bevezetésben láthattuk, egy éveken ke-
resztül igen kedvelt tantárgyról van szó,
amit azonban nem bizonyít a vizsgaválasz-
tás preferenciája. Azzal természetesen a
vizsgafejlesztõk is tisztában voltak, hogy a
szabadon választható tárgyak esetében do-
mináns szerepe van a döntésben a pályavá-
lasztási iránynak, azonban tudjuk jól, hogy
igen sok kedvelt szakirány felvételi vizs-
gája egybeesik a kötelezõ vizsgatárgyak-
kal. Ez azt jelenti, hogy a jelölteknek a vá-
lasztható vizsgatárgyra sok esetben nincs
feltétlenül szükségük a továbbtanulás
szempontjából. Tehát, ha egy kellõen érde-
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Középszintû vizsga  Emelt szintû vizsga  
Írásbeli  Gyakorlati  Gyakorlati  Szóbeli  

Mûvészet
történet  –
mûelem-
zõ 
feladatsor  

Portfólió 
összeállítása 
és 
bemutatása  

Mûvészet
történet  –
mûelem-
zõ és 
rajzi 
feladatsor  

Tétel alapján 
összefüggõ 
felelet 
elõadása  

180 perc 15 perc (7) 
(Az elõké-
születre 
fordítható 
idõ kötet -
len.) 

240 perc 
(8) 

20 perc 

75 pont  75 pont  
(gyakorlati 
produktum:  
60 pont  
szóbeli 
bemutatás:  
15 pont)  

120 pont  30 pont  



kes és nem szorosan a vizuális szakirányú
felsõoktatás igényeit szolgáló, esetlegesen
a mindennapi élethez szorosabban kötõdõ
tudás mérésére alkalmas vizsgát sikerülne
kialakítani, akkor növekedhetne a rajz és
vizuális kultúra tantárgy preferenciája a
közoktatás lezáró szakaszában is. Ez a sa-
játos gyakorlati megközelítés egyrészt na-
gyon hasznos lehet a tantárgy presztízse
szempontjából, azaz fontos motivációs
erõvel bírhatna a tantárgyat tanító szakta-
nárok számára. Másrészt pedagógiai
szempontból egészségesebb egyensúlyt
eredményezhetne azáltal, hogy a középis-
kolában is jelentõsebb arányban lehetne
jelen a vizualitással foglalkozó tantárgy,
hisz a vizualitáshoz kapcsolódó kompe-
tenciák fejlesztése – ellentétben a társadal-
mi megítéléssel – fontos és szükséges.

Domináns célkitûzés volt továbbá, hogy
az emelt szintû vizsga legyen alkalmas az
adott tárgyból felvételi vizsgára készülõ je-
löltek felkészülési és érdeklõdési igényeinek
kielégítésére, azaz a vizsgán legyen lehetõ-
ség a mélyebb szakirányú tudás bemutatásá-
ra. Mivel ez esetben a szakiránynak nevezett
tudás igen összetett jelentéssel bír, hisz ma-
gába foglal különbözõ irányú alkotói, továb-
bá befogadói kompetenciákat is, a vizsgának
alkalmasnak kell bizonyulnia meghatározott
képzõ- vagy alkalmazott jellegû mûvészeti,
illetve mûvészettörténész, mûkritikus beállí-
tottságú jelöltek megfelelõ szintû tudásának
mérésére, valamint a szakirányú tanárképzés
sokrétû igényeinek kielégítésére is. Termé-
szetesen ilyen összetett feladatnak egyetlen
vizsga nem tud teljes mértékben megfelelni.
Az új érettségi kísérletet tesz azonban a meg-
felelésre azáltal, hogy a kifejlesztett vizsga-
modellbe több helyen beépült az önálló fel-
adatválasztás lehetõsége, biztosítandó a kü-
lönbözõ érdeklõdésnek és igényeknek meg-
felelõ tudás mérését.

A kétszintû rajz és vizuális kultúra
érettségi vizsga

Középszintû vizsga
Az új középszintû vizsga két részbõl áll.

Az írásbeli vizsgán a feladat egy képekkel
gazdagon illusztrált mûvészettörténeti,

mûelemzõ-jellegû feladatsor megoldása. A
feladatokban elõfordulnak olyan új tartal-
mi egységek is, mint a vizuális kommuni-
káció vagy a tárgy- és környezetkultúra. A
feladatsor megoldására 180 perc áll a je-
löltek rendelkezésére, csakúgy, mint bár-
mely más tantárgy írásbeli vizsgáinak ese-
tében. Ezzel a vizsgarésszel a vizsga
összpontszámának a fele, azaz 75 pont
szerezhetõ meg. Az írásbeli vizsgaforma a
középszintû vizsgában a befogadói kom-
petenciák mérésére szolgál. A feladatok
nagy része nem ismeretjellegû tudás, ha-
nem inkább képességek, készségek méré-
sére hivatott. Az írásbeli vizsga formájá-
nak elõnyei – a korábbi szóbeli vizsgafor-
mával szemben –, hogy egyrészt a köve-
telményeknek nagyobb része mérhetõ a
vizsgával, másrészt a vizsga értékelése
könnyebb és hitelesebb.

A gyakorlati vizsga során a vizsgázó
feladata központilag megadott szempon-
tok szerint, a saját munkákból egy port-
fólió összeállítása és szóbeli bemutatása,
megvédése. A portfólió a folyamatmérés
eszközeként kap szerepet a középszintû
rajz és vizuális kultúra vizsgában. A jelöl-
tek korábbi munkáiból összeválogatott
gyûjtemény bemutatása lehetõséget nyújt
arra, hogy ne egyszeri vagy véletlenszerû-
en kiragadott, adott pozitív vagy negatív
befolyásoló tényezõk hatására készült
vizsgamunka alapján értékeljük a jelölte-
ket, hanem több munkán keresztül az alko-
tóképesség alakulásába is betekintést
nyerhessünk. A vizsgamunkák bemutatá-
sára, „megvédésére” a szóbeli vizsga kere-
tein belül kerül sor. A gyakorlati vizsga te-
hát alapvetõen két – az értékelés szem-
pontjából is jól elkülöníthetõ – részbõl áll,
hisz egyrészt értékeljük a gyakorlati mun-
ka produktumát, azaz a nyolc darab „vizs-
gamunkát”, illetve értékeljük azok szóbeli
bemutatását. A szóbeli bemutatás során
fontos értékelési szempont az érvelés, íté-
letalkotás, hisz a jelölteknek érvelniük kell
amellett, hogy a megadott válogatási
szempont szerint miért épp a bemutatott
munkát választották ki. A gyakorlati vizs-
garészben további 75 pontot lehet megsze-
rezni, amelybõl 60 pont a gyakorlati mun-
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káért, 15 pont pedig a szóbeli bemutatásért
jár. Ez a vizsgarész tehát méri az alkotó és
bizonyos mértékû befogadó kompetenciá-
kat is, amelyek azonban nem egyeznek
meg az írásbeli vizsgarészben vizsgáltak-
kal.

Érdekes és vonzó lehet tehát a közép-
szintû vizsga, mert az írásbeli vizsgarész-
ben dekoratív, színes képekkel illusztrált,
kellõ motivációs erõvel bíró, alapvetõen
képességeket, a mindennapi életben hasz-
nos tudást mérõ feladatokat kell megolda-
ni. A gyakorlati vizsgarész vizsgamunkáit
a korábban készült munkákból kell össze-
válogatni, tehát egyrészt ez a feladat ko-
rábban is megoldható, aminek következté-
ben a vizsga idõszakában már mentesülhet
a jelölt e vizsgafeladat alól, ezért más vizs-
gákra vagy vizsgarészekre nagyobb gon-
dot tud fordítani. Megszûnik továbbá az
egy vizsgaalkalom által kiváltott nyo-
masztó izgalom, illetve a félelem a vizsgá-
tól. A válogatás lehetõségei nagyon gaz-
dag, különbözõ érdeklõdés szerinti meg-
mutatkozást biztosítanak a jelöltek számá-
ra, illetve az önálló válogatás és döntésho-
zatal, továbbá a döntés „megvédése” révén
a megmutatkozás nagyon személyes lehet,
ami az adott korosztály számára fontos, és
motiváló erõvel bír.

Emelt szintû vizsga
Az emelt szintû vizsga – csakúgy, mint

a középszintû – két részbõl áll. A gyakor-
lati vizsgán (9) adott összesen hat, több
részbõl álló feladat. A hat feladatból há-
rom gyakorlati jellegû, rajzi feladat, míg a
további három képekkel illusztrált mûvé-
szettörténeti, mûelemzõ feladat. A jelöl-
teknek a hat feladatból teljesen szabadon
négyet kell kiválasztaniuk és megoldani-
uk. A szabad választás tényébõl követke-
zik, hogy ebben a vizsgarészben alapvetõ-
en az érdeklõdésük függvényében mutat-
kozhatnak be a jelöltek, hisz feltételezhe-
tõen egy befogadó típusú érdeklõdést mu-
tató jelölt inkább az írásbeli, azaz a mûvé-
szettörténeti, mûelemzõ feladatokat fogja
megoldani, míg egy alkotó beállítottságú –
esetleg festõnek vagy alkalmazott grafi-
kusnak készülõ – jelölt inkább a gyakorla-

ti, rajzi feladatokat fogja választani. Az
emelt szintû mûvészettörténet, mûelemzõ
feladatok a középszinthez képest több is-
meret jellegû tudáselemet mérnek, és attól
némiképp eltérõ formában (10), tehát a
feladatmegoldások során a követelmények
szélesebb körének kell megfelelni és mé-
lyebben elsajátított tudásról kell tanúbi-
zonyságot adni. A gyakorlati feladatok
minden esetben alkalmasak a kreativitás,
az inventív vagy innovatív alkotóképesség
bemutatására is, tehát nem csak a látható
tárgyi világ valósághû megjelenítése a fel-
adatok lényege, hanem a sajátos ötletek
bemutatása, a feladat által sugallt gondola-
tok, eljárások, módszerek rugalmas, szo-
katlan leleményes kezelése, a konceptual-
izáció folyamatában önálló képzetek ki-
alakítása vagy szabad vizuális önkifejezés
szemléltetése. Másrészrõl a feladatok kö-
zött minden esetben szerepel tervezõ jelle-
gû, alkalmazott tudást igénylõ rajzi feladat
is, amelyben sajátos, vizuális kommuniká-
ciós funkcióknak is meg kell felelni. A fel-
adatok megoldására 240 perc áll rendelke-
zésre, és az összpontszám 80 százalékát,
azaz 120 pontot lehet megszerezni az adott
feladatrészben. Az emelt szintû vizsgára
jelentkezõk körében tehát, mélyebb, speci-
alizáltabb szakirányú érdeklõdést tételez-
ve, a vizsgafeladatok választási lehetõsége
teremtheti meg azt az arányt, hogy milyen
mértékben mér alkotó vagy befogadó
kompetenciákat a gyakorlatinak nevezett
vizsgarész.

Az emelt szintû vizsga másik része a szó-
beli vizsga. Hasonlóan a hagyományos
vizsgához, itt a feladat a kihúzott tétel alap-
ján az adott témák kidolgozása és összefüg-
gõ felelet formájában történõ elõadása.
Egy-egy tétel minden esetben három fel-
adatot tartalmaz, amelybõl csak kettõt kell
megoldania a jelölteknek, tehát a szóbeli
vizsga során is van lehetõség az érdeklõdés
szerinti választásra. Mindenki számára kö-
telezõ, azaz minden tétel állandó feladata
egy vizuális mûvészeti technika bemutatá-
sa. Választani lehet azonban egy adott téma
leíró, illetve kifejtõ jellegû bemutatása és az
adott témához kapcsolódó mû vagy mûvek
elemzõ jellegû bemutatása között. A szóbe-
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li vizsgán a két feladat, azaz a választható
és kötelezõ feladat kifejtéséért összesen 30
pontot lehet megszerezni. Ez a vizsgarész a
befogadás kompetenciaterület mérésére
szolgál, de oly módon, hogy az elvárható is-
meret jellegû tudáselemeken kívül az érté-
kelésnek igen fontos szempontja a szóbeli,
nyelvi kifejezéshez kapcsolódó készségek,
képességek értékelése is. Azoknál a jelöl-
teknél, akik dominánsan a befogadó kom-
petenciák területén szeretnének megmutat-
kozni, vagyis a gyakorlati vizsgarészben is
inkább a mûvészettörténeti, mûelemzõ fel-
adatokat választották, a szóbeli vizsgarész
teljessé teheti a vizsgateljesítményt, hisz a
szóbeli elõadásmód újabb nagyszerû lehe-
tõségeket teremt a minél szélesebb körû be-
mutatkozásra. Azoknál a jelölteknél, akik
inkább az alkotó oldalukról szeretnének be-
mutatkozni, ezért a gyakorlati, rajzi felada-
tok közül választottak elsõsorban, a szóbeli
vizsga jól és „kíméletesen” egészítheti ki a
vizsga teljesítményét. 

Feladattípusok (11)

Jól látható, hogy a vizsgamodell kiala-
kításánál is fontos szempont volt az egy
tantárgyon – éppen ezért egy vizsgán – be-
lül megjelenõ összefüggõ, de alapvetõen
jól elkülöníthetõ alkotás és befogadás te-
vékenységeinek megkülönböztetése. Ez a
megkülönböztetés még inkább igaz a vizs-
ga feladataira vonatkozóan, hisz eltérõ tí-
pusú feladatokkal mérhetõ az az ábrázoló,
kifejezõ jellegû tevékenység, amely a
pszichomotoros képességek segítségével
vizuálisan, képileg értelmezhetõ produktu-
mot hoz létre, és az a tevékenység, amely
a látható, vizuálisan értelmezhetõ világ
hétköznapi és mûvészi esztétikai minõsé-
geinek megismerésével, elemzésével, ér-
telmezésével és megítélésével foglalkozik.
A vizsgamodellbõl láthattuk, hogy az al-
kotás területének mérésére az úgynevezett
gyakorlati feladatok lehetnek alkalmasak,
amelyek megoldásához tehát valamiféle
pszichomotoros tevékenységsorozat szük-
séges, mely képileg értelmezhetõ ered-
ményt hoz, míg a befogadás területét az
írásbeli vagy szóbeli vizsgaformával érté-

kelhetjük, hisz ehhez a kompetenciaterü-
lethez kapcsolódó tudás inkább a szöveges
forma által értelmezhetõ, ami természete-
sen olyan szoros kapcsolatban van a képi
világgal, hogy csak azzal együtt alkothat
követelményekbe foglalt érvényes tudást.
Természeténél fogva tehát a befogadást
mérõ feladattípusok megegyeznek több,
más tantárgyakból esetlegesen már ismert,
tudást mérõ feladattípusokkal, az alkotó
feladatok pedig kimondottan tantárgy-
specifikus vonásokat mutatnak.

Befogadó kompetenciákat mérõ 
feladatok
A szóban forgó feladatokat két nagy cso-

portra oszthatjuk: a feleletválasztó vagy
zárt végû feladatok, illetve a feleletalkotó
vagy nyílt végû feladatok csoportjára.

Feleletválasztó feladatok
Ezek a feladatok elsõsorban a tudás

egyszerûbb, leginkább ismeret jellegû ele-
meinek a mérésére alkalmasak. A legegy-
szerûbb feleletválasztó feladattípus az al-
ternatív vagy egyszeres választás. Ilyen
feladat lehet például egy állítás igazságtar-
talmának vagy a megoldás helyességének
az eldöntése. A feladattípus lényegébõl kö-
vetkezik, hogy megoldása során a jó vá-
lasz véletlenszerû valószínûsége a többi
feladattípushoz képest a legmagasabb.
Többszörös választásnak nevezzük azt a
feladattípust, amelynél több válaszlehetõ-
ség közül kell kiválasztani egy vagy több
helytálló választ vagy megoldást. A fel-
adattípus nehézségi szintje tág határok kö-
zött változtatható a válaszlehetõségek és
helyes válaszok számának arányában, il-
letve a válaszlehetõségek valóságtartalmá-
nak közelítésével és távolításával. E fel-
adattípus jellegzetes esete lehet az adott
csoporttól történõ különbözõség kiválasz-
tása („kakukktojás” megkeresése).

Például (12): 

Válassza ki azt az egy alkotót, aki nem illik a többi
közé!
a Sandro Boticelli
b Andrea Mantegna
c Michelangelo da Caravaggio
d Piero della Francesca
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Vagy csoporton belüli egy vagy több
dolog (például jó vagy rossz válasz) azo-
nosítása. Például:

Az alábbi megállapítások közül válassza ki azokat,
amelyek jellemzik a románkor szobrászatát!

a Gyakori téma az antik istenségek, mitológiai ala-
kok megmintázása.
b A szobrok jellemzõen épületdíszítõ szerepet tölte-
nek be.
c Gyakran bibliai jeleneteket ábrázol.
d Emberi figurák ábrázolása esetében nem jellemzõ
az érzelmek kifejezése.
e Az emberi test megjelenítésére jellemzõ a termé-
szetesség.

A válaszok illesztésének feladattípusára
jellemzõ, hogy több halmaz elemei között
kell valamiféle kapcsolatot találni. A hal-
mazok közötti kapcsolat igen sokféle le-
het, például alkotó és annak mûve; alkotó
és azonos korban alkotó; mû és stílusa;
mûrészlet és mûrészlet; stílus és korszak-
alkotó mûvészeti fogalom; stílus és jellem-
zõi; szakkifejezések és azok jelentése kö-
zött. A hozzárendelés fontos kritériuma le-
het a hozzárendelés számszerûségének és
módjának meghatározása, azaz hogy adott
elemhez hány másikat és pontosan milyen
módon kell hozzárendelni. Ebbõl követke-
zõen lehet a feladat párosítás, csoportosí-
tás, sorrend felállítása. Például:

1. Párosítsa az alkotók nevét az általa készített meg-
felelõ mûvel!

a Szinyei Merse Pál  A Téli vadászat
b Id. Pieter Bruegel  B Szent Teréz extázisa
c Ferenczy István    C Majális
d Lorenzo Bernini   D Pásztorlányka

2. Párosítsa az adott korhoz, korstílushoz azt a meg-
felelõ kifejezést, amelyben az megszületett!

a reneszánsz A automatikus írás
b 20. század B timpanon
c gótika C fiatorony
d ókor D perspektíva

3. Sorolja két csoportba az alábbi épületeket földraj-
zi elhelyezkedésük szerint!

a Ca d’Oro Palota
b Nagy Jaguár templom
c Machu Pichu
d Villa Rotonda
e Himedzsi várkastély
f Palazzo Farnese

4. Keletkezésük szerint sorolja megfelelõ idõrendi
sorba az alábbi mûveket!
a Francis Bacon: Tanulmány Velázquez után: X. In-
ce pápa
b Marc Chagall: Az én kis falum
c Pablo Picasso: Guernica
d Vincent van Gogh: Út ciprusokkal

A tantárgy természetébõl következik,
hogy minden fentebb felsorolt feladattípus
nehézségi szintje megváltoztatható, illetve
az ismeret jellegû tudást mérõ dominanci-
ájából kibillenthetõ a képességmérés felé
abban az esetben, ha megjelenik a felada-
tokban szereplõ mûvek reprodukciója. Így
egyrészt nincs szükség az adott mûvek
emlékezésbõl történõ felidézésére és azo-
nosítására, a feladatok sok esetben meg-
oldhatók viszont összetettebb mûveletek,
azaz a vizuális megfigyelés eredménye-
képp induktív és deduktív gondolkozás se-
gítségével, illetve az elsajátított ismeretek
vagy ismeret töredékek összetett alkalma-
zásának segítségével.

Feleletalkotó feladatok
Értelemszerûen a feleletalkotó felada-

tok csoportjába tartoznak azok a feladatok,
amelyeknél nem kész, elõre megadott vá-
laszlehetõségek közül kell kiválasztani a
helyes megoldást, hanem rövidebb vagy
hosszabb formában meg kell fogalmazni a
választ. Ezeknél a feladattípusoknál az el-
várható válasz hossza adja a további fel-
adattipizálás lehetõségét. Ily módon léte-
zik a kiegészítés feladattípusa, amelynél
egy adott tartalom megfelelõ elemmel
vagy elemekkel történõ kiegészítése a fel-
adat. Például:

Egészítse ki az alábbi mondatot úgy, hogy helyes
megállapítást kapjon!
A ……………… szoborszerû, álló nõi alakok, 
amelyek oszlopként támasztják alá az épületet.

A rövid vagy hosszú választ igénylõ fel-
adatok esetében a feladat megadásának a
lényege az, hogy rövid (akár egyetlen szó),
vagy valamelyest hosszabb (egy mondat)
megfogalmazásával legyen megadható a
válasz. Rövid, konkrét tartalmi egységek
megfogalmazása lehet például alkotó ne-
ve; mûvének címe; mû keletkezésének
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ideje; mûvészeti ágak, mûfajok, mûtípu-
sok felismerése; idõszakok, korszakok,
stílusjegyek megnevezése. Hosszabb vá-
laszt igénylõ feladat lehet konkrét tartalmi
egységek felsorolása, jellemzése vagy
meghatározása, például mûvészeti szakki-
fejezések pontos és szakszerû meghatáro-
zása; stílusok, alkotók, mûvek felsorolás-
szerû jellemzése. Például:

1. Nevezze meg az alábbi mûvek alkotóját!

a Vénusz születése (1485)
b Urbinói Vénusz (1538)
c Eszterházy Madonna (1507-1508)
d Hosszúnyakú Madonna (1540)

2. Határozza meg pontosan az alábbi fogalmak 
jelentését!

a hiperrealizmus
b sfumato

A kiegészítést, a rövid és hosszú választ
igénylõ feladatok az ismeret jellegû tudás-
elemek mérésére alkalmasak leginkább. A
feleletalkotó feladatok közül az esszé típu-
sú választ – azaz egy tartalmi egység bõ-
vebb kifejtését – igénylõ feladatok pedig a
képesség jellegû elemek mérésére, hisz
több mondatból álló, logikai összefüggést
mutató szöveg megalkotása a cél. A meg-
felelõ kifejtés érdekében fontos a lényeg-
kiemelés, az analízis, a helyes összefüggé-
sek szintézise, és adott esetben az önálló
és megalapozott ítéletalkotás megfogal-
mazása is. Esszé feladat lehet például egy
idõszak, korszak, stílus jellemzése, össze-
hasonlítása; adott mûtárgyak elemzése,
összehasonlítása; stílusokat alakító kultúr-
történeti háttér bemutatása. Például:

1. Mutassa be az ipari formatervezés megszületésé-
nek körülményeit!

2. Hasonlítsa össze az alábbi két portrét kompozíció,
színhasználat, technika, formaalkotás (plaszticitás,
térábrázolás) és kifejezés szempontjából!

a Mányoki Ádám: II. Rákóczi Ferenc
b Csók István: Keresztapa reggelije

Csakúgy, mint a feleletválasztó felada-
tok esetében, a feladathoz mellékelt képek,
reprodukciók befolyásolják mind a felada-

tok nehézségi szintjét, mind a mérésre ke-
rülõ tudás minõségét. Az új érettségi vizs-
gafejlesztés koncepcionális kérdései közé
tartozott, hogy a vizsga feladataihoz – ki-
váltképp a középszint esetében – színes
képmelléklet tartozzon, ily módon is ala-
kítva a feladatok nehézségi szintjét és ké-
pességmérõ funkcióját.

Alkotó kompetenciákat mérõ feladatok
Az alkotás kompetenciaterület értelem-

szerûen elsõsorban a képesség jellegû tu-
dás mérését szolgálja és csak igen kévéssé
az ismeret jellegû tudáselemekét. A fel-
adattípusok megkülönböztetését többféle
módon is megközelíthetjük. Megkülönböz-
tethetjük például a vizuális kultúra tevé-
kenységterületeihez kapcsolódva az ábrá-
zoló, látványértelmezõ feladatokat. Ilyen
feladatok például a látvány alapján készült
vázlat vagy tanulmányrajz; tárgyak szerke-
zetét, felépítését vagy mûködését szemlél-
tetõ rajz készítése; látvány alapján színváz-
lat vagy színes tanulmányrajz elkészítése;
tárgyak vagy formák ábrázolása különbözõ
ábrázolási rendszerekben. Például:

1. Látvány alapján készítsen tónusos tanulmányraj-
zot csak természetes tárgyakból álló csendélet beál-
lításról! Ügyeljen a beállításon látható fényviszo-
nyok nagyon pontos visszaadására!

2. Tetszõlegesen válasszon ki egy fogyasztásra 
alkalmas összetett felépítésû terményt! Látvány után
készítsen a választott terményrõl rajzsorozatot,
amelyben minden részletére kiterjedõen ismerteti az
adott termény felépítését! Ügyeljen, hogy alapos és
részletes megfigyelése segítségével pontos és a 
valóságnak megfelelõen mutassa be a termény 
szerkezetét!

A megjelenítõ, közlõ vagy tervezõ jelle-
gû feladatok csoportját alkothatják például
a színkombinációs feladatok, tónus- és
formaredukciós feladatok; folyamatot be-
mutató képsorozatok készítése (például
képes forgatókönyv); képi jel, embléma
tervezése; díszítés tervezése; tárgy vagy
csomagolás tervezése; látványtervezés; ti-
pográfiai tervezés. Például:

1. Adott egy természetes és mesterséges tárgyakból
álló beállítás. Képzelje el, hogy a beállítást leterítjük
egy lágy esésû drapériával. Készítsen tónusos rajzot
a képzeletben leterített csendéletrõl! Jól figyelje 
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meg a beállításban szereplõ tárgyak formáját és 
arányait!

2. Rajzoljon hat képkockából álló képsorozatot,
amely egy rövid történetet mutat be! A történet 
szereplõi legyenek egy majom, egy esernyõ és egy
befõttesüveg! Az imént felsorolt elemeket csak 
minimális környezeti elemekkel bõvítheti, de úgy,
hogy azok ne veszítsék el domináns szerepüket.
Fontos, hogy a képsorozat jól érzékelhetõen 
szemléltesse az ön által kitalált történetet!

3. Tervezzen minimum három, maximum öt egyenlõ
szárú háromszög felhasználásával emblémát egy
számítástechnikai cég számára! A színhasználat sza-
badon választható.

Végül kifejezõ, alkotó jellegû feladatok
lehetnek azok, amelyek nem látvány után
készültnek. Például érzelmeket, lelkiálla-
potokat kifejezõ képi kompozíció létreho-
zása; elvont gondolatokat, érzelmeket ki-
fejezõ színvázlat készítése; adott kifejezõ
jellegû cél érdekében képi átírás; irodalmi
idézethez illusztráció készítése. Például:

1. Készítsen képi kompozíciót geometrikus 
elemekbõl úgy, hogy a kép feszültséget fejezzen ki!
A színhasználat szabadon választható.

2. Adott egy természetes és mesterséges tárgyakból
álló beállítás. Készítsen a csendéletrõl 
színvázlatokat, amelyek a négy évszakot, azaz a 
telet, tavaszt, nyarat és õszt fejezik ki!

3. Hallgassa meg Debussy: A tenger címû 
zenemûvét! Készítsen tetszõleges technikával az
adott mûhöz CD borítót, amely jól kifejezi a zene
hangulatát!

Megkülönböztethetjük továbbá az alko-
tó jellegû feladatok típusait aszerint, hogy
egyetlen, önmagában is értelmezhetõ
munkáról van-e szó, vagy pedig egy gon-
dolatmenet, egy alkotó folyamat teljes le-
folyását bemutató sorozatról. Ebben az
esetben elképzelhetõ, hogy a folyamatnak
születik egy végterméke, de az is elõfor-
dulhat, hogy nincs egyetlen végeredményt
szemléltetõ munka, illetve hogy a sorozat
darabjai külön-külön nem értelmezhetõk,
csakis egymást kiegészítve és egymás vi-
szonylatában.

Megkülönböztethetõk továbbá az alkotó
jellegû feladatok a felhasznált anyagok
vagy alkalmazott technikák révén, a létre-

jövõ produktum kiterjedése által (például
két, három vagy több dimenziós alkotá-
sok) vagy a vizuális kultúra részterületei
szerint, mint például képzõmûvészeti, vi-
zuális kommunikációs vagy környezeti
kultúrához kapcsolódó produktumot létre-
hozó feladatok.

A vizsgamodellbõl jól látható, hogy
mind középszinten, mind emelt szinten
széles területen bizonyíthatnak a jelöltek a
gyakorlati feladatok segítségével, hisz a
portfólió összeválogatásának szempontjai
nagy szabadságot nyújtanak a különbözõ
típusú (jellegû, technikájú, témájú, kiterje-
désû) feladatok bemutatására, illetve emelt
szinten a három gyakorlati feladat külön-
bözõ feladattípusokat képvisel.

A vizuális tudás mérése, értékelése

Ha igaz az a kijelentés, hogy a hazai pe-
dagógiai gyakorlatnak igen kényes pontja
a pedagógiai mérés, értékelés, akkor foko-
zottan igaz ez a rajz és vizuális kultúra tan-
tárgyra vonatkozóan, ha vizsgaszituáció-
ban történõ értékelésrõl van szó. A gond
már elsõ lépésben az, hogy vajon mi az a
tudás, mi az a „vizuális tudás”, amit mérni
kell vagy mérni lehet. Nem kétséges, hogy
hitelesen értékelni csak azt lehet, ami pon-
tosan leírható, ezért csakis jól körülhatá-
rolt követelményekre épülõ, megbízható
értékelési rendszer kidolgozása lehet a cél.
A pontatlanul, zavarosan megfogalmazott
követelmények esetében nem meglepõ,
hogy – különösen e hagyományosan nagy
szabadságot élvezõ tantárgyban – mind
tartalmában, mind értékelési módszereit
tekintve bizonytalan és viszonylagos az ér-
tékelés eredménye.

Az új érettségi vizsga megbízható érté-
kelésének érdekében elsõ lépésben tehát
meg kellett alkotni egy megfelelõ struktú-
rába rendezett vizsgakövetelmény-rend-
szert, amely pontosan leírja, hogy mi az a
tudásanyag, ami szükséges a sikeres érett-
ségi vizsgához. A vizsgakövetelmény exp-
licit szabályozó szándékkal, összegzõ,
globális, átfogó megfogalmazásban rögzí-
ti az adott iskolai szakasz lezárásaként el-
várható tudást. Ez a tudásanyag végered-
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ményben a tantárgy pedagógiai céljainak
operacionalizálása. E célok megfogalma-
zása a megfelelõ tartalom – vagyis az is-
meretek –, illetve a hozzájuk tartozó mû-
veletek – operatív tevékenységek – egybe-
foglalásával történt. Az operatív vagy cse-
lekvésben megnyilvánuló tudásrész ez
esetben nem jelent mást, mint a képessé-
gek, készségek rendszerét. E két dolog, te-
hát az ismeret és képesség, készség együt-
tese alkotja elválaszthatatlanul a követel-
ményekbe foglalt vizuális tudást. A fen-
tebb leírtak alapján jól látható, hogy ennek
a bizonyos vizuális tudásanyagnak a meg-
határozása nem könnyû feladat, hisz igen
összetett tartalomról és képességrendszer-
rõl van szó. Az is látható, hogy ebben a bo-
nyolult rendszerben mindenekelõtt az al-
kotó és a befogadó kompetenciaterületek
különválasztása lehetett a megfelelõ út,
ezért ez a megkülönböztetés határozta meg
a követelményrendszer szerkezetét is,
ugyanúgy, mint ahogy a már ismertetett
vizsgamodellt. A megfelelõ szerkezetbe
foglalt követelmények megfogalmazása
után természetesen ki kellett alakítani az
adott vizsgaformához alkalmas értékelési
metódusokat, illetve a metódusok pontos
bemutatását szolgáló értékelési útmutató-
kat is. Természetüknél fogva az értékelés
módszerének kialakításában, így az érté-
kelési útmutatókban is különbségek mu-
tatkoznak az alkotó munka értékelése és a
befogadó tevékenység értékelése között. A
befogadás tevékenységcsoportjának érté-
kelése feladattípusaiból következõen egy-
szerûbb, de legalábbis más tantárgyakból
már ismert gyakorlata miatt a szaktanárok
számára elfogadhatóbb. Több szempont-
ból is nehezebb az alkotó munka minden-
ki számára elfogadható értékelési rendsze-
rének a kidolgozása. Sok szaktanár véle-
ménye szerint az alkotó munka esetében
az értékelés maga nem kívánatos tényezõ,
hisz ellentétes a szóban forgó tevékenység
lényegével. Álláspontjuk szerint a vizuá-
lis-esztétikai nevelés fontos feladata a
spontán kreativitás, önkifejezés fejleszté-
se, melynek mesterséges számszerûsítése
egyrészt tétje miatt akadályozza, lenyomja
az alkotás folyamatát, másrészt az alkotás

folyamatának természete miatt sem oldha-
tó meg annak minõsítése. Sajátos nézõ-
pontja ez az adott problémának, még ha le-
het is némi igazságtartalma, nevezetesen
hogy valóban nem könnyû feladat az alko-
tó munka eredményének a minõsítése.
Nem szabad azonban elfeledkezni arról,
hogy bármilyen nehéz feladat is, szüksé-
ges és nélkülözhetetlen, mert a mindenna-
pi életben is gyakran kerülünk a minõsítés
helyzetébe. Egyrészt tehát a megmérette-
tés a tevékenység természetétõl függetle-
nül hozzátartozik a mindennapokhoz,
ezért az iskola sem teremthet ilyen szem-
pontból mesterséges körülményeket. Más-
részt a szóban forgó tevékenység, azaz az
alkotó munka vagy annak eredménye is
gyakran megítélés, értékelés tárgya, gon-
doljunk a képzõmûvészeti zsûrizés gya-
korlatára, vagy egy alkalmazott területre
készülõ (például grafikai) munka igen ko-
moly téttel járó megítélésére, és akkor
még nem is említettük, hogy a szakirányú
felsõoktatás is adott versenyszituációban
bírálja, értékeli az alkotó munka eredmé-
nyeit. Nem lehet tehát kizárni e tevékeny-
ség értékelésének szükségességét, azon vi-
szont érdemes eltöprengeni, hogy milyen,
a tevékenységnek megfelelõ, de viszony-
lagos biztonságot adó értékelési rendszert
érdemes kiépíteni.

A befogadás kompetenciaterület 
értékelése
Megállapítottuk tehát, hogy a befogadás

kompetenciaterület feladattípusai meg-
egyeznek a más tantárgyakból már ismert
feladattípusokkal, így ezek értékelési eljá-
rásai is alkalmazhatók az adott tantárgyra.
Értelemszerû a feleletválasztó feladatok ér-
tékelése, hisz ennél a feladattípusnál egy
pontosan, egyértelmûen meghatározható
helyes megoldás fogadható el. Ebbõl kö-
vetkezõen ezeknek a feladatoknak az érté-
kelése, javítása állítja a legegyszerûbb fel-
adat elé az értékelõ pedagógust, hisz kellõ
figyelemmel meg kell keresni az útmutató-
ban az egyetlen és elfogadható helyes meg-
oldást, amelyet leggyakrabban valamiféle
jelöléssel (például betûk, számok) azono-
síthatunk, csakúgy, mint a hozzá tartozó

152

Szemle



megfelelõ pontértéket. A rövid vagy egy-
szerû válaszokat igénylõ feleletalkotó fel-
adatok esetében is könnyû dolga van az ér-
tékelõnek, hisz ez esetben is egyértelmû az
elfogadható válasz. Az értékelési útmutató
szintén egy jól meghatározható választ tün-
tet fel, a hozzá tartozó megfelelõ pontér-
tékkel. A hosszabb válaszokat igénylõ fele-
letalkotó feladatok értékelése lényegesen
nehezebb, mert ugyanazt a tartalmat külön-
bözõ módon is meg lehet fogalmazni. Ép-
pen ezért a javítókulcs elkészítése is sokkal
összetettebb feladat, és nagy körültekintést
igényel. A kellõ feladatírói gyakorlat és a
megfelelõ körültekintés ellenére is az ilyen
típusú feladatok értékelésének objektivitá-
sa rosszabb lehet azoknál a feladatoknál,
amelyeknél egyetlen, félreérthetetlen meg-
oldás létezik. A hosszabb választ igénylõ
vagy esszé típusú feladatok értékelése ese-
tében tehát azt kell megítélnünk, hogy a
válasz kifejezi-e a lényeget. Ennek érdeké-
ben olyan kifejezéseket, úgynevezett
„kulcskifejezéseket” kell megadnunk az
útmutatóban, amelyeknek feltétlenül szere-
pelniük kell a válaszban a lényeg megraga-
dása érdekében, illetve a megjelölt kulcski-
fejezéseknek a megfelelõ kapcsolatban kell
állniuk egymással. Az értékelõnek ebben
az esetben nagy figyelemmel kell megke-
resnie az értékelendõ szövegben a megfe-
lelõ kifejezéseket, illetve értelmeznie kell,
hogy az adott kifejezés a megfelelõ szö-
vegkörnyezetben szerepel-e. Minden egyes
feleletalkotó feladat esetében az értékelési
útmutató segítségével kaphatunk pontos
információt a megfelelõ kifejezések hasz-
nálata és a feladat pontozása közötti össze-
függésekrõl.

Az alkotás kompetenciaterület 
értékelése

A terület alapvetõen képességmérõ
funkciójából következõen az alkotó mun-
ka értékelése teljesen más megközelítés-
bõl történik. Az eddigi hazai gyakorlat
szerint az alkotó munka eredményének
minõsítését egy „jól megalapozott” globá-
lis ítélet vagy „benyomás” alapján fogal-
mazta meg az értékelõ, legyen szó egy

konkrét munka számszerû, osztályzatban
történõ minõsítésérõl, vagy több vizsga-
munka összehasonlításában, azok minõsé-
ge alapján történõ sorrendbe állításáról.
Nincs persze kizárva, hogy az ítélet meg-
hozatala elõtt komoly analitikus mûvele-
tek zajlottak az értékelõ fejében ezen érté-
kelési módszer alkalmazása közben is, vi-
szont sajnos ennek nyoma nincs, ami külö-
nösen akkor problematikus, ha több érté-
kelõ együttesen hozza meg a döntését. Mi-
vel ilyen esetben – bármennyire bízunk is
az értékelõk szakmai kompetenciájában –
szinte bizonyos hogy nem egységes – mert
nem alapszik lefektetett megegyezésen –
az értékelõk által megfigyelt szempontok
csoportja, ezért súlyos anomáliák adódhat-
nak az értékelés eredményében. Ennek ki-
küszöbölésére létezik az értékelés egy má-
sik, úgynevezett analitikus módja, amely-
lyel az értékelõ az adott munkához (vagy
adott feladathoz) tartozó értékelési szem-
pontsort kap, és a szempontok figyelembe-
vételével kell megállapítani az eredményt.
A szempontok az értékelés során megfi-
gyelésre kerülõ lényeges, meghatározó je-
gyeket jelentik, amelyek a megítélés alap-
ját képezik. A minõsítés azonban csak ak-
kor lehet igazán eredményes, ha a meg-
adott szempontok úgynevezett kritérium-
rendszerben konkretizálódnak. Az adott
szemponthoz tartozó kritériumok részlete-
zõen jellemzik a munka minõségét. Az
analitikus értékelés esetében fontos, hogy
minden egyes feladathoz konkrét szem-
pontsor tartozik. Egy tervezõ jellegû fel-
adatnál adott esetben vizsgáljuk például az
ötletek gyûjtését, alkalmasságát, a tervek,
ötletek kidolgozását vagy megjelenítését,
ezen belül a vizuális kifejezõeszközök, az
alkalmazott technikai eszköz használatát.
Az alkotó munka értékelésénél az értéke-
lõnek tehát a munkát figyelmesen meg kell
vizsgálnia egyenként az útmutatóba fog-
lalt szempontok alapján. Az adott szem-
pontnak a megfelelõ pontérték a kritériu-
mokban megfogalmazott minõségi feltéte-
lek szerint ítélhetõ meg. Egy-egy munka
végsõ eredménye tehát több szempont
elemzõ megfigyelése és értékelése után jö-
het létre.
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Talán sikerül bebizonyítani, hogy az új
érettségi vizsgával kapcsolatos törekvések
hasznosak és hosszú távon a tantárgy szak-
mai érdekeit képviselik. Az új vizsga ahe-
lyett, hogy korlátozná és választási lehetõ-
ségek nélküli zsákutcákba terelné a vizs-
gában érintetteket, megpróbál lehetõsége-
ket nyújtani mindenki számára. Megpró-
bál olyan reális helyzetet teremteni, ahol a
jelölteknek megfelelõ döntéseket kell hoz-
niuk és a döntéseknek megfelelõen kell
cselekedniük. Megpróbál megfelelni a kü-
lönbözõ feladatoknak, méghozzá adekvát
módon, hogy ezzel a lehetõségekhez mér-
ten a tantárgy társadalmi elismertségét is
korrigálja. Megpróbál valamiféle szakmai
magabiztosságot közvetíteni a tantárgyat
tanító szaktanárok felé, azáltal, hogy mind
követelményeiben, mind értékelési rend-
szerében képes viszonylagosan egzakt
rendszert felállítani, csakúgy, mint a többi
tantárgy. Megpróbálja a szakmai felfrissü-
lés és a korszerû vizuális nevelés irányába
elindított úton tartani a tantárgyat, annak
érdekében, hogy az a jövõben is életképes,
hasznos tudás elsajátítására alkalmas ma-
radhasson.

Mindezen célok megvalósulása talán se-
gítheti annak a nagyratörõ vágynak a telje-
sülését, hogy legyen a rajz és vizuális kul-
túra tantárgyból a valóságban – és nem
csak az attitûd vizsgálatokban – létezõ
„kedvenc” tantárgy, illetve hogy ez a ked-
veltség mutatkozzon meg a továbbiakban
a közoktatás befejezõ szakaszában is.

Jegyzet

(1) Csapó Benõ (2004): Tudás és iskola. Mûszaki
Könyvkiadó, Budapest. 153. 
(2) 5., 7., 9. és 11. évfolyam
(3) Bár a tantárgy szabályozó dokumentumokban
rögzített neve hosszú évek óta rajz és vizuális kultú-
ra, a hitelesség érdekében a kutatásban használt elne-
vezést használom.
(4) A gondolatmenet szempontjából nem feltétlenül
lényeges, de nincs szignifikáns összefüggés a rajz
tantárgy kedveltsége és a vizsgált képességek, azaz
az induktív gondolkodás és a matematikai, természet-
tudományos tudás között sem.
(5) Azaz, hogy mely további tantárgyakat kedvelnek
még, hogy milyen osztályzatot kapnak az adott tan-

tárgyból, hogy szeretnek-e iskolába járni vagy sem, 
hogy elégedettek-e általában az iskolai teljesítménye
ikkel, hogy milyen továbbtanulási szándékkal bírnak
és milyen családi háttérrel rendelkeznek. (A szo-
ciokultúrális háttér jellemzésére a szülõk iskolai vég-
zettségére vonatkozó adat szolgált.)
(6) Hagyományos vizsgának nevezem a 2004-ig zaj-
ló érettségi vizsgát.
(7) Lásd a vizsgaszabályzat szóbeli vizsgára vonat-
kozó része.
(8) Lásd a vizsgaszabályzat írásbeli vizsgára vonat-
kozó része.
(9) Az emelt szintû vizsga elsõ részének jogszabály-
ba foglalt formája gyakorlati vizsga, azonban ez a
vizsgafeladatsor egyenlõ arányban tartalmaz írásbeli
és gyakorlati (rajzi) feladatokat is. A jelölt egyéni
döntése, feladatválasztása határozza meg, hogy alap-
vetõen gyakorlati vagy írásbeli feladatsortsort old
meg.
(10) Az emelt szintû írásbeli feladatok esetében pél-
dául dominál a feleletalkotó feladatok típusa.
(11) A feladattípusok szemléltetésére szolgáló példák
nem konkrét vizsgafeladatok, hanem a vizsgaköve-
telményeknek megfelelõ, nagyon tipikus és egyszerû
példái a szóban forgó feladattípusoknak. A különbö-
zõ feladattípusok felsorolása nem lehet teljes, ezért a
felsorolásban mindkét kompetenciaterület esetében
csak a legjellemzõbbek szerepelnek.
(12) A példaként szolgáló feladatok minden esetben
csak az adott feladat megközelítésének szempontjából
lényeges elemeket tüntetnek fel, így nem szerepelnek
mindazok a feladathoz tartozó a pontos formai megje-
lenést szolgáló elemek (pl. a válasz megadásának
módjára vonatkozó utasítás és megfelelõ hely), ame-
lyekkel a feladatok teljessé és használhatóvá válnak.
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