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VIZUÁLIS KULTÚRA KERETTANTERV

A szabályozás szerint a gimnázium 9–10. évfolyamán kötelező tantárgy a vizuális kultúra, míg 11–
12. évfolyamon a művészetek műveltségterület tantárgyai közül (ének-zene, dráma és tánc, vizuális
kultúra, mozgóképkultúra és médiaismeret) az iskola döntheti el, hogy az adott órakeretből mely
tantárgyakat  és  milyen  arányban  fogja  tanítani.  A  11–12.  évfolyamon  a  művészetek
műveltségterület kötelező összes óraszámkerete heti 2 óra/évfolyam. Ennek megfelelően az iskola
11–12. évfolyamon a számára megfelelő jellemzőkkel ruházhatja fel a művészeti oktatását azáltal,
hogy a  számára  megfelelő  művészeti  tantárgyak  kiválasztásával,  vagy akár  komplex művészeti
oktatásban gondolkodva alakítja ki a művészeti tantárgyak struktúráját a helyi tantervében.

A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek,
a  vizuális  művészeti  alkotásoknak  árnyaltabb  értelmezéséhez  és  megítéléséhez.  A  tantárgy  így
nemcsak a képző- és iparművészet területeinek a feldolgozásával foglalkozik tehát, hanem tartalmai
közé  emeli  a  vizuális  jelenségek,  közlések  olyan  köznapi  formáinak  vizsgálatát  is,  mint  a
tömegkommunikáció  vizuális  megjelenései,  a  legújabb  elektronikus  médiumokhoz  kapcsolódó
jelenségek és az épített, alakított környezet. A képzőművészet, vizuális kommunikáció, tárgy- és
környezetkultúra  a  vizuális  kultúra  tantárgynak  olyan  részterületei,  amelyeknek  a  tartalmai
végigkísérik a közoktatásban a vizuális nevelést,  ám a különböző iskolaszakaszokban különböző
módon  kapnak  hangsúlyt.  Ezek  a  részterületek  azonban  a  legfontosabb  tartalmakat  biztosítják
csupán a fejlesztéshez, de hatékony fejlesztés csakis komplex feladatokban, egymással összefüggő
feladatsorokban értelmezhető.  A tantárgy oktatása  tevékenység-,  illetve  gyakorlatközpontú,  ahol
alapvető fontosságú a játékos-kreatív szemlélet, illetve hogy a tantárgy tartalmainak feldolgozása
komplex,  folyamatorientált  megközelítésben  történjen,  így  a  projektmódszer  eszközét  is
felhasználja a tanítás-tanulás folyamatában.

A  NAT  fejlesztési  feladatainak  alapján  a  vizuális  kultúra  tantárgy  gyakorlati
tevékenységeinek  fontos  célja  az  érzéki  tapasztalás,  a  környezettel  való  közvetlen  kapcsolat
fenntartása,  erősítése,  ezáltal  a  közvetlen  tapasztalatszerzés,  az  anyagokkal  való  érintkezés,  az
érzékelés érzékenységének fokozása. További cél tudatosítani az érzékelés különböző formáinak
(például látás, hallás, kinetikus érzékelés) kapcsolatát, amely a számítógépes környezet bevonásával
képes egy újabb, „más minőségű” intermediális szemléletet is kialakítani. A fejlesztés átfogó célja
segíteni  a  tanulókat  abban,  hogy  képesek  legyenek  az  őket  érő  a  hatalmas  mennyiségű  képi
információt,  számtalan spontán vizuális  hatást  minél magasabb szinten, kritikusan feldolgozni,  a
megfelelő  szelekciót  elvégezni,  értelmezni,  továbbá  ezzel  kapcsolatos  önálló  véleményt
megfogalmazni,  illetve  segíteni  a  művészi  és  köznapi  vizuális  közlések  pontos  értelmezését,
továbbá  fokozni  az  alkotómunka  során  a  vizuális  közlés  és  kifejezés  árnyalt  megjelenítését.  A
vizuális nevelés kiemelt fontosságú feladata a kreativitás működtetése, illetve fejlesztése, a kreatív
képességek kibontakoztatása.  Nagy hangsúlyt  kap a  kreatív  problémamegoldás  folyamatának és
módszereinek tudatosítása, mélyítése. A fejlesztés célja az örömteli, élményt nyújtó, a személyes
megnyilvánulásnak  legnagyobb  teret  engedő  alkotótevékenység  megszerettetése,  ezáltal  a
motiváció fokozása,  egy szélesebb értelemben vett  alkotó magatartás  kialakítása.  Cél  továbbá a
problémamegoldó  képesség  erősítése,  hisz  a  feladatok  önálló  megoldása  bizonyos  rutinok,
készségek kialakításával kezdődik, majd az egyre önállóbban végzett tevékenységeken keresztül jut
el a projektfeladatok önálló megoldásáig. A tanulók önismeretének, önkritikájának, önértékelésének
fejlesztése kritikai szemléletmód kialakításával a gyakorlati tevékenységeken keresztül valósul meg,
amelyek  mindegyike  –  eredeti  céljától  függetlenül  is  –  személyiségfejlesztő  hatású.  Motiváló
hatásuk mellett segítik az érzelmi gazdagodást, az empátia, az intuíció fejlesztését, az önálló ízlés, a
belső  igényesség kialakulását,  az  önértékelés  és  önismeret  kialakulása  révén pedig  a  céltudatos
önszabályozást.
Mindezektől függetlenül a vizuális kultúra tanításának fontos alapelve azonban, hogy a művészeti 
nevelés valójában művészettel nevelésként értelmezendő, hisz a közoktatásban a művészet nem 
lehet célja, csupán eszköze a nevelésnek, azaz egy közismereti tárgy közvetlen feladata nem lehet a 
„művészképzés”. 



A fenti célok és szemlélet megvalósítását segíti a kerettanterv, amely konkrét módszertani 
segítséget nem biztosít, hisz nem ez a feladata, de a fejlesztési követelmények részletezésével teszi 
konkrétabbá az elvárható fejlesztés irányát. A kerettanterv – némileg eltérően a NAT 
kompetenciafejlesztő kiindulópontjától – a vizuális kultúra részterületei szerint („Kifejezés, 
képzőművészet”, „Vizuális kommunikáció”, „Tárgy- és környezetkultúra”) szervezi a fejlesztés 
követelményeit. Az említett részterületeket további tematikai egységekre bontja, és ezeken belül 
fogalmazza meg a fejlesztés követelményeit, amelyekhez két évfolyamra ajánlott óraszámokat is 
feltüntet. Természetesen sem a tematikai egységek, sem a tematikai egységekbe foglalt tantervi 
követelmények sorrendje nem jelez semmiféle időrendi sorrendet vagy logikai kapcsolatot, illetve 
egy-egy fejlesztési követelmény nem azonos egy-egy tanóra tananyagával. Az optimális 
tartalomtervezés a különböző tartalmi egységek követelményeit összekapcsolja a tanórán, azaz a 
helyi tantervkészítés, még inkább a tanmenet-összeállítás folyamán a tematikai egységeket 
rugalmasan kell kezelni, a tanulásszervezés felépítésének logikáját követve felhasználni, az adott 
évfolyamra ajánlott óraszám figyelembevételével.

9–10. évfolyam

Ebben az iskolaszakaszban – csakúgy, mint eddig – a vizuális kultúra tantárgy az esztétikai, 
művészeti nevelés érdekében végzi fő tevékenységeit, azonban egyre nagyobb hangsúlyt kap a 
kritikai gondolkodás és problémamegoldó gondolkodás, illetve a szociális érzékenység fejlesztése. 
A felnőtté válás folyamatában különösen fontos az önismeret, a reális önértékelés erősítése, amely 
kiváltképp a tantárgy sajátosságából eredő alkotótevékenységhez kapcsolódó, egyénre szabott 
feladatokon keresztül érhető el. Ugyanakkor egyrészt a fejlesztési cél tartalmaként választott 
társadalmi problémák vizsgálata, másrészt a tantárgy jellemző módszertanából következő 
munkamódszer (pl. gyakori csoportmunka), erősítik a szociális kompetenciát, az egymás iránt érzett
felelősségvállalást.
A médiatudatosság fejlesztését különösen indokolja a kortárs társadalom igénye, amely a fiatalok 
médiahasználati szokásai miatt egyre fontosabb szerepet kap az adott iskolaszakaszban. E fejlesztés 
fontosságának hangsúlyozása különösen indokolt az adott tantárgyban, hisz az információs 
csatornák gazdagodása a szöveges információbefogadás mellé felzárkóztatja a vizuális információk 
tudatos befogadásának fontosságát is, mivel az információk forrása és jellege alapján szöveg és kép 
együtt értelmezése napjainkban gyakoribb jelenség valós élethelyzetekben. A médiatudatosság 
fejlesztésének tehát egyre fontosabb aspektusa a vizuális megfigyelés és értelmezés segítségével 
megvalósuló médiahasználat és médiaértés.
A fentiekből is következik, hogy e korosztályban kevéssé a kifejező szándékú rajzi, festészeti 
produktumok létrehozása a cél, mint inkább a tervezői gondolkodás fejlesztése, illetve a technikai 
médiumok felhasználásával létrehozható produktumok elkészítése, amely egyúttal hozzájárul a 
digitális kompetencia fejlesztéséhez. Ebben az iskolaszakaszban – csakúgy, mint az előzőben – a 
vizuális kultúra részterületei közül a „Vizuális kommunikációhoz” kapcsolódó fejlesztés kerül 
előtérbe, amely közvetlen kapcsolatban van a médiafogyasztás tudatosságának erősítésével, illetve a
„Tárgy- és környezetkultúra” részterület vizsgálatával a környezettudatos életforma jelentőségének 
megértése és elfogadása nyer fontosságot. Miután a tantárgy kultúraközvetítő szerepe erősödik, 
egyre lényegesebb a befogadó tevékenység jelenléte a tanórán, méghozzá más kapcsolódó 
tárgyakban szerzett ismeretek, tapasztalatok koherens felhasználásával.
Az alsóbb iskolaszakaszban (5–8. évfolyamon) a gyerekek már ismerkedtek a különböző kultúrák 
és korok vizuális művészeti megjelenéseivel, e szakaszban az ismeretek rendszerezése, szintézise, 
illetve az esetleges kronologikus megközelítésen túl egy problémaközpontú közvetítés ígér 
hatékonyságot. 
A gimnázium 9–10. évfolyamán a tanuló felismeri, hogy a különböző vizuális művészetek érzelmi, 
gondolati, erkölcsi, esztétikai élmények, a tapasztalatszerzés forrásai. Nyitott műalkotások 
befogadására, képes a vizuális események önálló feldolgozására, életkorának megfelelő szintű 



értelmezésére, ennek során a művekben megjelenített témák, élethelyzetek, motívumok, formai 
megoldások közötti kapcsolódási pontokat azonosítására, többféle értelmezési kontextusban 
helyezésére. A tanuló képes állóképi, plasztikai, mozgóképi és intermediális karakterű 
megjelenítésre. Képes makettek, modellek konstruálására, belső terek különböző funkciókra történő
önálló átrendezésére. Hajlandó kísérletezni új technikákkal, módszerekkel és anyagokkal. Képes a 
média által alkalmazott álló- és mozgóképi kifejezőeszközöket értelmezni, médiatartalmakat 
használni, megfelelő kommunikációs stratégiával rendelkezik a nem kívánatos tartalmak 
elhárítására. Nyitott és motivált az IKT nyújtotta lehetőségek kihasználásában. Képes arra, hogy 
saját munkáját tárgyilagosan értékelje, és szükség esetén tanácsot, információt, támogatást kérjen. 
Együttműködik társaival, igényli és képes a feladatmegoldást segítő információk megosztására. 
Problémamegoldó tevékenységét egyre inkább a függetlenség, a kreativitás és az innováció 
jellemzi.

9. évfolyam

Éves óraszám: 37 óra 
Heti óraszám: 1 óra

Részletes fejlesztési célok és követelmények

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Kifejezés, képzőművészet
Érzelmek, hangulatok kifejezése

Órakeret

   5 óra

Előzetes tudás

A vizuális kifejezés eszközeinek felhasználása az alkotómunka és a 
vizuális elemzés során. Önkifejezés alkalmazása az alkotó 
tevékenységekben. Vizuális-esztétikai jellegű szempontok érvényesítése
az alkotásokban. Különböző festészeti, grafikai és plasztikai technikák a 
kifejezési szándéknak megfelelő alkalmazása.

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési

céljai

Az alkotó tevékenységekben a síkbeli, térbeli kifejezőeszközök, a téráb-
rázolási konvenciók, a színtani ismeretek megfelelő alkalmazása. Érzel-
mek, hangulatok megfogalmazása egyéni szín- és formavilágban. A ki-
fejezésnek megfelelő kompozíció használata. Megfigyelt és elképzelt té-
ri helyzetek ábrázolása. Személyes gondolatok, érzelmek vizuális meg-
jelenítése a vizuális kifejezés alapvető eszközeinek segítségével. Egyéni 
asszociációkra támaszkodó átírás, fokozás. Irodalmi (zenei) mű vagy 
történelmi esemény feldolgozása. Hagyományos és új vizuális technikák
alkalmazása. Önálló vélemény megfogalmazása saját és mások munkái-
ról.

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok



Művészeti élmények (pl. zene, mozgás) megjelenítése önkifejező 
asszociációs alkotások által síkban, térben, időben (pl. zene 
hangulatát kifejező festészeti vagy plasztikai megjelenítéssel). 
Tartalom, téma: hangszerek formájából kiinduló képalkotás, 
mintatervezés. A zene tartalmát kifejező jel, piktogram, embléma 
tervezése.

 Művészeti alkotások és természeti formák kifejező, sajátos 
átdolgozása, átírása, pl. stilizálás, jelalkotás, léptékváltás, nagyítás. 
Tartalom, témák: képalkotás és alkalmazott grafikai tervek készítése 
műalkotások és a látott formák részleteinek felhasználásával, pl. 
bélyeg tervezése,
Látvány megjelenítése egyénileg választott sajátos szándék (pl. 
kiemelés, figyelemirányítás) érdekében, a vizuális kifejezés 
eszközeinek sajátos változtatásával (pl. sajátos nézőpont, 
aránytorzítás, formaredukció).

Tartalom, témák: a tanulmányrajz részletének nagyításával 
képzett képalkotás. Felületalkotás: faktúravariációk készítése.

Különböző színekkel (pl. telített, derített, tört, hideg, meleg színek) 
hangulati hatás elérése a látvány kifejező megjelenítése érdekében (pl.
feszültség, nyugalom).
 Tartalom, témák: színszótár készítése, a színek csoportosítása adott 
szempontok alapján, pl. kémiai eredetű
festékszínek, tulajdonnevekről elnevezett színek stb. Szubjektív 
színek: egy adott személy tulajdonságainak kifejezése színekkel. 
Nonfiguratív én-kép festése. Pillanatnyi hangulat kifejezése 
kalligrafikus jelekkel.

Magyar nyelv és 
irodalom: Irodalmi 
szöveg értelmezése. 
Szöveg és kép 
kapcsolata.

Matematika: Síkbeli és 
térbeli alakzatok. 
Transzformációk. 
Matematikai 
összefüggések (pl. 
aranymetszés).

Ének-zene: zenei 
befogadó élmények.

Dráma és tánc: 
jelenetek, 
táncmozgások, összetett 
mediális  hatások 
élményének 
feldolgozása.

Informatika: számítógép
felhasználói szintű 
alkalmazása.

Kulcsfogalmak/
fogalmak

Nonfiguratív megjelenítés, vizuális átírás, redukció, absztrakció, stilizálás, 
kiemelés, kontraszt, kompozíció, komplementer, színreflex, szín-, vonal-, 
formaritmus, kompozíció, konstruktív képépítés, automatikus írás.

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Kifejezés, képzőművészet
A művészi közlés, mű és jelentése

Órakeret
10 óra

Előzetes tudás

A művészet stíluskorszakait reprezentáló legfontosabb művészeti 
alkotások, alkotók felismerése, jelentőségének megértése.  A vizuális 
kifejezés eszközeinek felismerése és használata műelemzés során. A 
megfigyelés segítségével műelemző módszerek alkalmazása. Különböző
ábrázolási rendszerek felismerése, értékelése műalkotásokon.

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési

céljai

Művészettörténeti stíluskorszakok és irányzatok, témák, illetve 
problémakörök önálló értelmezése, többféle szempont alapján. Vizuális 
esztétikai jellegű értékítéletek megfogalmazása elemzésekben, illetve 
érvényre juttatása az alkotó feladatokban. Eltérő kultúrák legfontosabb 
vizuális jellemzőinek értelmezése összehasonlítással. Összehasonlítás 
során önállóan kialakított szempontok érvényesítése.

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok



Tematikus ábrázolások elemzése a művészetben (pl. emberábrázolás, 
térábrázolás, mozgásábrázolás), legfontosabb változások lényegének 
kiemelése és összegzése a különböző művészettörténeti 
korszakokban.

Tartalom: a sík-és térábrázolás jellemzői; ábrázolási konvenciók 
pl.: a jellemző nézetek törvénye, a hatalomnak megfelelő 
méretábrázolás;

Művészettörténeti korszakok (pl. őskor, ókor, korakeresztény, 
népvándorlás kora, romanika és gótika) összegzése, a hasonlóságok és
a legfontosabb megkülönböztető jegyek kiemelésével.

Tartalom, téma: a műalkotások elemzése és értelmezése. A 
különböző kompozíciós megoldások jellemzői. Jellegzetes 
kompozíciós megoldások a festészetben és a szobrászatban. 
Leggyakoribb kompozíciós eszközök.

A perspektivikus, az axonometrikus és a vetületi ábrázolás 
jellemzőinek megfigyelése a műalkotásokon. Az ábrázolási 
rendszerek jellemzőinek ismerete, a szerkesztés elvei. Rekonstrukciós
feladatok.

A térbeliség kifejezésének módjai (vonallal, tónussal, színekkel).

Történelem, társadalmi 
és állampolgári 
ismeretek: korstílusok, 
irányzatok társadalmi és
kulturális háttere.

Magyar nyelv és 
irodalom: 
stílusirányzatok, 
stíluskorszakok irodalmi
jellemzői, 
képzőművészeti 
párhuzamok.

Ének-zene: 
Művészettörténeti és 
zenetörténeti 
összefüggések 
(korszakok, stílusok 
kiemelkedő alkotók, 
műfajok). 
Zenei befogadói 
tapasztalatok.

Kulcsfogalmak/
fogalmak

Látvány- és műelemzés, korszak, korstílus, stílusirányzat, képzőművészeti 
műfaj, műtípus, kompozíció, képkivágás, képi és optikai helyzetviszonylat, 
kontraszt.

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Vizuális kommunikáció
Kép és szöveg

Órakeret 4
óra

Előzetes tudás

Nem vizuális természetű információk érzékletes, képi megfogalmazása.
A vizuális kommunikáció különböző formáinak megkülönböztetése és 
értelmezése. A technikai képalkotás lehetőségeinek ismerete és 
megértése.

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési

céljai

A technikai médiumok képalkotó módszereinek megismerése. Vizuális 
közlés szöveggel és képpel különböző célok érdekében. Összetett 
vizuális kommunikációt szolgáló megjelenés tervezése.

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok



- Összetettebb vizuális közlés megvalósítása kép és szöveg 
együttes, összefonódó használatával (pl. saját készítésű 
tárgyfotó stílusbeli átalakítása megfelelő szoftverhasználattal,
majd a képhez – a tartalmat módosító – szöveg társítása, 
grafikai kivitelezése) elsősorban a jelentésmódosulások 
tudatosításának céljával.

- Kreatív tervezés, kivitelezés szöveg és kép (egyenrangú) 
egymás mellé rendelésével (pl. művészkönyv vegyes 
technika alkalmazásával és/vagy számítógép használatával, 
megadott témából kiindulva) a különféle jelentésrétegek új 
minőségének megvalósítása céljából.

     Tartalom, téma: a gótikus kódexek; betűstílusok; múzeumi 
katalógus tervezése adott témához.

Magyar nyelv és irodalom: 
Ábrák, képek, illusztrációk 
kapcsolata a szöveggel. 
Csoportos, nyilvános és 
tömegkommunikáció 
sajátosságai. Vizuális 
kommunikáció.

Kulcsfogalmak/
fogalmak

Montázs-elv, tipográfia (betűméret és stílus, oldalrendezés, oldalpár, kép és 
szöveg, kompozíció, borító); anyag(szerűség), művészkönyv/art-book.

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Vizuális kommunikáció
Tömegkommunikációs eszközök

Órakeret

 4 óra

Előzetes tudás
A vizuális kommunikáció különböző formáinak csoportosítása. A 
reklám hatásmechanizmusának elemzése.

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési

céljai

A tömegkommunikáció eszközeinek és formáinak ismerete, 
csoportosítása, értelmezése. Vizuális reklámok értelmezése.

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok



-A tömegkommunikáció egy jellegzetes, a képet a 
szöveggel együtt alkalmazó médiumának 
értelmezése kreatív gyakorlatot kötődően (pl. 
moziplakát, közérdekű üzenetet közvetítő plakát 
készítése internetről letöltött film, képek 
felhasználásával) az összetettebb vizuális közlés 
alkotó megvalósítása céljából.
Tartalom, téma: a vizuális közlés formái; saját 
tervezésű tárgy reklámkampányának 
megtervezése (célközönség ismerete, 
csomagolás, embléma, szlogen, reklámplakát, 
forma-és szövegfolt, reklámfilm, kísérőzene).
Görög istenek tevékenységét reklámozó plakát 
készítése (szimbólumok, attribútumok, felirat, 
színkontraszt, kompozíciós hangsúly)

Mozgóképkultúra és médiaismeret: 
Tömegtájékoztatás. Kultúra és 
tömegkultúra, jelenségek a médiában. 
Virtuális valóság. Sztereotípia, 
reprezentáció.. A reklám 
hatásmechanizmusa. Valóságábrázolás és
hitelesség, valószerűség, virtuális 
valóság. A figyelemirányítás, a 
hangulatteremtés és az értelmezés 
legfontosabb eszközei.

Dráma és tánc: Improvizáció. 
Jellemábrázolási technikák.

Ének-zene: populáris zenei stílusok.

Magyar nyelv és irodalom: 
Médiaszövegek jellemzői. A 
személyközi kommunikáció. Különféle 
beszédműfajok kommunikációs technikái
hétköznapi kommunikációs 
helyzetekben.

Kulcsfogalmak/
fogalmak

Közvetett kommunikáció, média, médium, nyomtatott és elektronikus sajtó,
televízió, közszolgálati, kereskedelmi és közösségi televízió, internet, 
hírközlés, reklám, fotografikus kép, tapasztalati- és reprezentált valóság, 
asszociatív, párhuzamos és belső montázs, sztereotípia, célközönség, 
valószerűség, hitelesség, plakát, műfajfilm.

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Vizuális kommunikáció
Tér-idő kifejezése

Órakeret

4 óra

Előzetes tudás
Tér-időbeni változások, folyamatok képi tagolásának pontos 
értelmezése és értelmezhető megjelenítése képsorozatokkal. Mozgóképi
kifejezőeszközök vizuális értelmezése.

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési

céljai

A technikai médiumok (különösképpen a mozgókép) képalkotó 
módszereinek és műtípusainak megismerése. Komplex audiovizuális 
közlés tervezése.

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok



-Megadott, vagy szabadon választott téma alapján 
komplex mű tervezése (pl. kép/"fotó"regény, 
story-board készítése) a legfőbb audiovizuális 
kifejezési eszközök tudatosítása céljából. A story-
board és a képregény műfajának összehasonlítása.

Tartalom, téma: képsorozatok az ókorban (a sumer
uri zászló, a Traianus-oszlop. Az állóképek és a 
mozgókép hatásmechanizmusa. Kompozíciós 
megoldások, a kiemelés képi eszközei.

- A „látvány-hang-mozgás” hármas egységének 
kreatív alkalmazása összetettebb (mediális) 
tartalmú kreatív gyakorlat kapcsán (pl. 
videoperformansz tervezése és kivitelezése 
megadott témából kiindulva), majd a produkció 
elemző-értékelő feldolgozása a szándék és a 
megvalósítás sikeressége szempontjából.
Tartalom, témák: egy tanult műalkotásból kiinduló
élőkép készítése, a kép történetének 
továbbgondolása (képfolytatás, rövidfilm stb).
Szerepjáték: a képen látott állóképi mozdulatok 
folytatása és ábrázolása.
Középkori bestiárium: animációs film készítése a 
lények mozgásáról (fotósorozat, hangok, zörejek, 
zenekíséret).

Mozgóképkultúra és médiaismeret: A 
figyelemirányítás, a hangulatteremtés 
és az értelmezés legfontosabb eszközei.
Fényviszonyok, mozgás, szerepjáték 
hatásmechanizmusa.

Dráma és tánc: Mozgásos 
kommunikáció, improvizáció adott 
zene, téma vagy fogalom alapján. 
Performansz tervezése, kivitelezése. A 
színházművészet összművészeti 
sajátosságai, vizuális elemek 
alkalmazása.

Magyar nyelv és irodalom: Az idő- és 
térmegjelölések értelmezése. Elbeszélő,
nézőpont, történetmondás, cselekmény, 
helyszín, szereplő, leírás, párbeszéd, 
jellemzés, jellem, hőstípus; helyzet, 
akció, dikció, konfliktus, monológ, 
dialógus, prológus, epilógus, 
késleltetés, jelenet; néhány alapvető 
emberi léthelyzet, motívum, metafora, 
toposz, archetípus.

Kulcsfogalmak/
fogalmak

Story-board, forgatókönyv, beállítás, jelenet, a montázs(típusok) 
jelentősége, a narráció sémái és egyedi megoldásai, képregény, 
video/performansz.

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Tárgy- és környezetkultúra
Tervezett, alakított környezet

Órakeret 4
óra

Előzetes tudás

A vizuális környezetben megfigyelhető téri helyzetek, színviszonyok 
pontos értelmezése és szöveges megfogalmazása. Megfigyelések alapján 
a vizuális közlések érdekében különböző rajzi technikák alkalmazása. 
Tárgyakkal, épületekkel, jelenségekkel kapcsolatos információk gyűjtése.
Tárgykészítő, kézműves technikák alkalmazása. Gyakorlati feladatok 
önálló előkészítése.

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési

céljai

Jelenségek, látványok vizuális megfigyelése és értelmezése során 
célirányos szempontok kiválasztása. Az adott tárgynak megfelelő 
tárgykészítő technikák alkalmazása. Problémamegoldás a tervezés során. 
Építészeti és térélmények megfogalmazása szövegben. Összehasonlítás 
során önállóan kialakított szempontok érvényesítése. Tárgyak, épületek 
felmérése, elemzése, értelmezése adott szempontok alapján.



Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok

-Ember alkotta objektumok és azok jellemző környezetének elemző 
vizsgálata, értelmezése és összehasonlítása (pl. formai és/vagy 
színkapcsolódás, anyaghasználat szerint).

-Szöveges eszközökkel leírt tárgy, épület vagy téri helyzet pontos 
megjelenítése vizuális eszközökkel, az adott környezet alapos, 
pontos megismerése érdekében. Pl. nagy térmélységű, 
geometrikus elemekből álló szerkezet tervezése és festése a 
színperspektívát hangsúlyozó színekkel.

-Tárgy- és épülettervezés a közvetlen környezet valós problémáira 
(pl. iskolai szelektív hulladékgyűjtő, iskolabútor) a műszaki 
jellegű ábrázolás legfontosabb sajátosságainak az alkalmazásával 
(pl. méretezés, vonalfajták, több nézet) szerkesztéssel és 
szabadkézi rajzban.

-Belső terek, tárgyak átalakítása meghatározott célok (pl. közösségi 
terek intim részeinek kialakítása, hulladék kreatív 
újrahasznosítása) érdekében.

Matematika: Méretezés. 
Gondolatmenet 
követése. Absztrahálás, 
konkretizálás.

Technika, életvitel és 
gyakorlat: Szükségletek 
és igények elemzése, 
tevékenységhez 
szükséges információk 
kiválasztása, tervezés 
szerepe, jelentősége, 
műveleti sorrend 
betartása, 
eszközhasználat. 
Lakókörnyezet-életmód.

Kulcsfogalmak/
fogalmak

Tervezés, felmérés, térelrendezés, műszaki ábrázolás, környezettudatos 
magatartás, környezetvédelem.

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Tárgy- és környezetkultúra
Funkció

Órakeret 2
óra

Előzetes tudás
Tárgyakkal, épületekkel, jelenségekkel kapcsolatos információk 
gyűjtése. Tervvázlatok készítése. Gyakorlati feladatok önálló 
előkészítése.

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési

céljai

Az adott célnak megfelelő tárgykészítő technikák alkalmazása. 
Problémamegoldás a tervezés során. Tárgy és funkció kapcsolatának 
átfogó értelmezése.

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok



-Környezet tervezése, áttervezése más feladat ellátására (pl. 
munka – pihenés, hétköznapi – ünnepi) vagy több funkció
betöltésére (pl. öltözködés és rejtőzködés, közlekedés és 
pihenés), illetve a tervek elkészítése makett vagy modell 
formájában.
Tartalom, témák: axonometrikus vagy perspektivikus 
szerkesztéssel tervezett egyszerű bútor, épület vagy 
szobabelső. Ugyanannak a formának az ábrázolása 
különböző szemmagasságból. Az épület stílusához 
alkalmazkodó épületdísz tervezése, pl. kapukopogtató. 
Régi korok motívumainak megjelenése a mai divatban.

-    Funkcionális szempontokat kevéssé érvényesítő fiktív 
vagy elképzelt terek. Tartalom, témák: pl. labirintus, 
többértelmű tér, különböző nézetek egy látványon belül, 
lehetetlen alakzatok tervezése és makettezése.

Technika, életvitel és gyakorlat: 
Szükségletek és igények 
elemzése, tevékenységhez 
szükséges információk 
kiválasztása, tervezés szerepe, 
jelentősége, műveleti sorrend 
betartása, eszközhasználat. 
Lakókörnyezet-életmód.

Dráma és tánc: Produkciós 
munka. A színházművészet 
összművészeti sajátosságai.

Magyar nyelv és irodalom: 
improvizáció, diákszínpadi 
előadás.

Kulcsfogalmak/
fogalmak

Funkció, funkcionalizmus, díszlet, makett, modell.

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Tárgy- és környezetkultúra
Az épített környezet története

Órakeret 4
óra

Előzetes tudás

Azonosságok és különbségek célirányos megkülönböztetése az elemzésben. 
Tárgyakkal, épületekkel, jelenségekkel kapcsolatos információk gyűjtés. A 
látott jelenségek elemzéséhez, értelmezéséhez szükséges szempontok 
megértése. Önálló kérdések megfogalmazása.

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési

céljai

A vizuális környezet, tárgyak vizuális megfigyelése és a látvány értelmezése 
során célirányos szempontok kiválasztása. Különböző korú és típusú tárgyak, 
épületek pontos összehasonlítása különböző szempontok alapján, a 
következtetések célirányos megfogalmazásával. Fontosabb építészettörténeti 
korszakok és irányzatok, lényegének megértése, megkülönböztetésük. 
Különböző korokból származó tárgyak megkülönböztetése különböző 
szempontok alapján. A múlt tárgyi emlékeinek értékelése, jelentőségének 
megértése.

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok



-Az építészettörténet fontosabb korszakainak (pl. ókor, romanika, 
gótika) elemző vizsgálata, összehasonlítása és csoportosítása a 
legfontosabb építészettörténeti példák alapján. Az 
összehasonlítás szempontjai: tér-és tömegalakítás, 
tartószerkezetek, térlefedés, építőanyagok, az építés technikája, 
épületdíszítés, kapcsolat a társművészetekkel,

-A divat fogalmának (pl. öltözködés, viselkedésforma, zene, 
lakberendezés területén) elemző vizsgálata és értelmezése (pl. 
szubkultúrák viszonya a divathoz) a közvetlen környezetben 
tapasztalható példákon keresztül.
Középkori oszlopok motívumaiból kiinduló díszlet vagy jelmez 
tervezése.

-A hagyományos és a modern társadalmak tárgykészítésének, 
tárgykultúrájának (pl. öltözet, lakberendezési tárgyak) elemző 
vizsgálata példák alapján (pl. kézműves technikával készült 
egyedi tárgy; sorozatgyártásban készült tömegtárgy; ipari 
formatervezés eredményeként készült egyedi tárgy), a 
legfontosabb karakterjegyek alapján azok megkülönböztetése.
Jellegzetes férfi és női öltözékek ókortól a gótikáig. Rangjelző 
színek és formák a viseletekben. A régészeti leletek tanulságai.

-A műemlékek, vagy műemlék jellegű épületek helyzetének és 
esetleges hasznosításának vizsgálata a közvetlen környezetben. 
Tartalom, téma: a lakóhely közelében lévő műemléképület 
elemzése: történet, adatok, rajz, fénykép, a felújítás 
dokumentumai.

Magyar nyelv és irodalom: 
Esztétikai minőségek. Toposz, 
archetípus állandó és változó 
jelentésköre.

Történelem, társadalmi és 
állampolgári ismeretek: 
Társadalmi jelenségek 
értékelése. Társadalmi 
normák. Technológiai fejlődés.
Fogyasztói társadalom.

Biológia-egészségtan; 
földrajz: Környezet 
fogalmának értelmezése. Helyi
természet- és 
környezetvédelmi problémák 
felismerése. Környezettudatos 
magatartás, fenntarthatóság.
Globális társadalmi-gazdasági 
problémák: fogyasztói 
szokások, életmód. 
Fenntarthatóság. Környezet és 
természetvédelem.

Kulcsfogalmak/
fogalmak

Alaprajztípus, alátámasztó és áthidaló elem, oszloprend, homlokzatosztás, 
megalitikus építészet, sírtípus, szent körzet és síregyüttes, egyházi építészet, 
palota, lakóház, stíluskeveredés, divat, szubkultúra, design, funkcionalizmus



Ajánlott műtípusok, művek, alkotók

Amennyiben a különböző korok és kultúrák feldolgozását  kronologikus megközelítésben
végezzük,  a  részletes  érettségi  vizsgakövetelmény  műlistája  az  irányadó  a  műtípusok,  művek,
alkotók szemléltetésére. E listában kronológiai sorrendben találhatók a feldolgozásra ajánlott művek
az őskortól napjainkig. A listában a képzőművészeti alkotásokon kívül jelentősebb, stílusteremtő
tárgyak, tárgytípusok, fotók, népművészeti és Európán kívüli kultúrák műtárgyai és tárgyi emlékei
is  megtalálhatók.  E  listában  szereplő  tárgyakon  és  műtárgyakon  kívül  a  szemléltetés  anyagát
tematikus módon is válogathatjuk.

A  válogatás  fontos  szempontja,  hogy  a  bemutatott  művek  az  egyetemes  művészettörténet
legjelentősebb  és  tipikus  műveivel  szemléltessék  a  témát,  míg  a  magyar  művészettörténetében
megtalálható  leglényegesebb  példák  is  bemutatásra  kerüljenek.  A  részletes  érettségi
vizsgakövetelmény műlistájában ajánlott műveken és alkotókon kívül adott témák szemléltetésére
további műtípusok és művek is felhasználhatók. A tananyag tematikus szempontú megközelítése
esetében  a  válogatás  fontos  szempontja,  hogy  az  adott  téma  függvényében  ne  csak
művészettörténeti,  hanem  nyitottabban  értelmezett  kultúrtörténeti,  tárgytörténeti  példák  is
bemutatásra kerüljenek, továbbá hogy adott esetben a magas művészet példáin kívül populárisabb
irányzatok  egyformán  szemléltessék  az  adott  tartalmat,  illetve  hogy  tértől  (pl.  Európán  kívüli
kultúrákból származó művek) és időtől (pl. akár kortárs művek) független példák is szemléltessék a
tananyagot.  Fontos továbbá, hogy a vizuális kommunikáció, valamint a tárgy- és környezetkultúra
részterületek szemléltetéséhez a kortárs kultúrából, a történelmi korokból, illetve a közelmúltból
származó példákat is felhasználhatjuk.

MŰTÁRGYLISTA

ŐSKOR
1. Stonehenge, bronzkor
2. Őskori lakóházak (pl. (Çatal-Hüyük, Jerichó, Harappa, Mohendzso-Daro), Kr. e. 6000 k.
3. Willendorfi Vénusz, felső paleolitikum, Kr. e. 30 000 k. (Bécs, Naturhistorisches Museum)
4. Lausseli Vénusz (kő dombormű), felső paleolitikum, Kr. e. 30 000 k. (Franciaország)
5. Szegvár-Tűzkövesi „Sarlós isten”, újkőkor - Tiszai kultúra, (Szentes, Koszta József Múzeum)
6. Szkíta aranyszarvas Zöldhalompusztáról, vaskor Kr. e. 400 k. (Budapest, Magyar Nemzeti 
Múzeum) (=MNM)
7. Őskori barlangfestmények (lascaux-i, altamirai), felső paleolitikum Kr. e. 15 000 k.

ÓKORI EGYIPTOM
8. Gizai piramisegyüttes - kül. Kheopsz fáraó piramisa, óbirodalom, Kr. e. 2600-2500 k.
9. Ámon-Ré-templom, középbirodalom, Kr. e. XVI-XII. sz. Karnak
10. II. Ramszesz sziklatemploma, újbirodalom, Kr. e. 1300 k. Abu-Szimbel
11. Írnok (festett mészkő), óbirodalom, Kr. e. III. ée. (Párizs, Louvre)
12. Falusi bíró, óbirodalom, Kr. e. III. ée. (Kairó, Egyiptomi Múzeum)
13. Nofretete fejszobra, Kr. e. 1360 k. (Berlin, Staatliche Museen - Charlottenburg)
14. Anubisz szobra, Tutenchamon sírjából, Kr. e. 1340 k. (Kairó, Egyiptomi Múzeum)
15. Echnaton fáraó családjával (kő dombormű), Aton kultusz, Kr. e. 1360 k. (Berlin, Staatliche 
Museen)
16. Medumi ludak (falfestmény), óbirodalom, Kr. e. 2550 k. (Kairó, Egyiptomi Múzeum)
17. Halastó, thébai sír (falfestmény), Kr. e. 1400 k. (London, British Museum)
18. „Fáraó vadászaton”, thébai (falfestmény), Kr. e. XIV. sz. (London, British Museum)
19. Tutenchamon arany halotti maszkja, Kr. e. 1340 k. (Kairó, Egyiptomi Múzeum)



20. Bútorok Tutanhamon sírleletéből (pl. Tutanhamon fáraó trónusa), Kr. e. XIV. sz. (Kairó, 
Egyiptomi Múzeum)

ÓKORI MEZOPOTÁMIA
21. Zikkurat, Kr. e. 2000 e. Ur
22. Lamassu (kapuőrző démon), Kr. e. VIII. sz. (Berlin, Staatliche Museen)
23. Babiloni Istaar kapu, Kr. e. 570 k. (Berlin, Staatliche Museen)
24. Alabástrom női fej Urukból, Kr. e. 2800 k. (Bagdad, Irak Múzeum)
25. Bikafejes hárfa Urból, Kr. e. 2500 k. (Bagdad, Irak Múzeum)
26. Gudea, Lagas uralkodója italáldozatot mutat be, Kr. e. 2120. (Párizs, Louvre)
27. Sumér ékírásos tábla (vagy pecsételőhenger), Kr. e. 2000 k. (London, British Museum)

ÓKORI GÖRÖGORSZÁG
28. Knósszoszi palota, Kr. e. XVI. sz. Kréta
29. Mükénei fellegvár (kül.: Oroszlános kapu), Kr. e XIV-XIII. sz.
30. Parthenon - Pheidiasz, Kr. e. V. sz. Athén
31. Egy görög színház (pl. delphoi vagy epidauroszi színház)
32. Athéni akropolisz, Kr. e. 447-434. - kül. Niké-templom, Erechteion
33. Zeusz oltár, Kr. e. 180. (Berlin, Pergamon Múzeum)
34. Kurosz-szobor Athénból, Kr. e. 600 k. (New York, Metropolitan Museum)
35. Mürón: Diszkoszvető, Kr. e. 450 k. (Róma, Museo Vaticano)
36. Polükleitosz: Lándzsavivő, Kr. e. 450-440 k. (Nápoly, Museo Nazionale)
37. Praxitelész: Knidoszi Aphrodité, Kr. e. 350-340. (Róma, Museo Vaticano)
38. Delphoi kocsihajtó, Kr. e. 470 k. (Delphi Múzeum)
39. Szamothrakéi Niké, Kr. e. 200 k. (Párizs, Louvre)
40. (Rodoszi Athanadórosz, Agészandrosz és Polüdórosz): Laokoón Kr. e. II. sz. (Róma, Museo 
Vaticano)
41. Egy feketealakos vázakép (pl. Dionüszosz és bacchánsnők ábrázolással, Párizs, Bibliothčque 
Nationale)
42. Egy vörösalakos vázakép (pl. Orvietói kehelykratér Héraklész és társai, Párizs, Louvre)
43. Pergamoni Héphaiszteón padlómozaikja, Kr. e. 150 k. (Berlin, Staatliche Museen)

ETRUSZK, RÓMAI
44. Etruszk sírszarkofág házaspár portréjával, Kr. e. 625. (Róma, Museo Nazionale, Villa Giulia)
45. Colosseum, 70-90. Róma
46. Pantheon, 118-128 k. Róma
47. Vettiusok háza, I. sz. Pompei
48. „Vesta-templom”, I. sz. Róma
49. Római vízvezeték (pl. Segovia, Nimes)
50. Forum Romanum rekonstrukció
51. Traianus oszlopa, 110 k. Róma
52. Constantinus diadalíve, 312-315 k. Róma
53. Augustus szobra, I. sz. Róma
54. Marcus Aurelius bronz lovasszobra, 170 k. (Róma, Museo Capitolino)
55. Egy római portrészobor (pl. Caligula, Brutus, Vespasianus, Constantinus)
56. A Misztérium villa falfestmény (egy részlete), Kr. e. I. sz. 2/3.

KORAKERESZTÉNY
57. Santa Sabina, 422-432. Róma
58. San Apollinare in Classe és mozaikjai, VI. sz. Ravenna
59. Palotakápolna, 805. Aachen
60. Jó pásztor, mozaik, V. sz. Ravenna, Galla Placidia



61. Durrow-i Kódex, 7. sz. vagy a Kellsi kódex, VIII. sz. (Dublin, Trinity College)
NÉPVÁNDORLÁS KORA
62. Galgóci tarsolylemez, X. sz. (MNM)
63. Nagyszentmiklósi kincs, 800 k. (Bécs, Kunsthistorisches Museum)
64. Sankt galleni kolostor tervrajza 830 k. (Sankt Gallen, könyvtár)
65. Szarmata korongos fibula, III. sz. (MNM)
66. Germán sasfibula, VI. sz. (Nürnberg, Germanisches Nationalmuseum)
67. Avar szíjvég (pl. klárafalvi - Szeged, Móra Ferenc Múzeum)
68. Fejedelmi szablya markolata (Attila kard) X. sz. (Bécs, Schatzkammer)
69. Honfoglaló magyarok öltözete, rekonstrukció (MNM)

BIZÁNC
70. Hagia Sophia, VI. sz. Konstantinápoly
71. San Vitale, 532-547. és mozaikjai, 574 k. Ravenna
72. Szófia Székesegyház, XI. sz. Kijev
73. Nikopeia Istenanya, X. sz. (Velence, San Marco)
74. Trónoló Istenanya, 1280 k. (Washington, National Gallery of Art)
75. (Andrej) Rubljov: Szentháromság, 1430 k. (Moszkva, Tretyakovszkaja Galerija)
76. Sztaurotéka, X. sz. (Limburg, Székesegyházi Kincstár)

ROMANIKA
77. Maria Laach, bencés templom, XI-XIII. sz. (Koblenz mellett)
78. Pisai dóm, XI-XIII. sz.
79. Pontigny-i ciszterci templom, 1140-1170.
80. Szt. Mihály-templom, 1033. Hildesheim
81. Bencés apátsági templom, XIII. sz. Ják
82. Ciszterci templom, XIII. sz. eleje, Bélapátfalva
83. Csempeszkopácsi plébániatemplom, XIII. sz. 2/2
84. Szent István szarkofágja, XI. sz. (Székesfehérvár, István Király Múzeum)
85. Háromkirályok dombormű, XII. sz. a pisai dóm bronzkapujáról
86. Maiestas Domini, 1123 k. Clemente apszisából (Barcelona, Katalán Múzeum)
87. Koronázási palást, XI. sz. (MNM)
88. Bayeux-i kárpit, 1080 k. (Bayeux, Bibliothéque Municipale)
89. Magyar Szent Korona, XI-XIII. sz. (Parlament, Budapest)
90. Királyfej Kalocsáról, XIII. sz. (Budapest, Magyar Nemzeti Galéria = MNG)
91. Winchesteri biblia (H-iniciálé), 1150-1160. (Winchester, Cathedral Library)

GÓTIKA
92. Párizsi Notre Dame, 1163-1250.
93. Amiens-i székesegyház, 1236-(1389)
94. Chartres-i székesegyház, 1194-1220.
95. Ca d’Oro palota, XV. sz. Velence
96. Cambridge-i King’s College Chapel 1446-1515.
97. Szent Vitus székesegyház, XIV. sz. Prága
98. Nyírbátori (ma) református templom, XV. sz. vége
99. Veleméri templom, XIV. sz.
100. Vajdahunyad vár, XV. sz. Vajdahunyad
101. Utolsó ítélet, XV. sz. 1/2. Kassa, Szent Erzsébet-templom északi kapuzata
102. Uta és Ekkehard szobra, 1250. Naumburg, dóm
103. Veit Stoss: Mária oltár, 1477-1483 k. Krakkó, Mária-templom
104. Kolozsvári Márton és György: Szent György, bronz, 1373. (Prága, Národni Galeri)
105. Chartres-i katedrális üvegablakai (pl. Mária halála), XIII. sz.



106. Cimabue: Trónoló Madonna, XIII. sz. vége (Firenze, Uffizi)
107. Giotto: Szent Ferenc élete, freskósorozat, XIII. sz. vége (Assisi, San Francesco)
108. Simone Martini, Lippo Memmi: Angyali Üdvözlet, 1323. (Firenze, Uffizi)
109. Kolozsvári Tamás: Kálvária, 1427. (Esztergom, Keresztény Múzeum)
110. M. S. Mester: Selmecbányai oltárképei, 1508. kül. Mária és Erzsébet találkozása (MNG)
111. Lőcsei Pál: Lőcsei Szent Jakab-templom főoltára, 1508-1517.
112. Wilton diptichon, 1400 k. (London, National Gallery)
113. Avignoni Pietŕ, XV. sz. (Párizs, Louvre)
114. Limbourg fivérek: Május, Berry herceg hóráskönyvéből, 1410 k. (Chantilly, Musée Condée)
115. Magyar Anjou Legendárium, XIV. sz. 1/2 (Róma, Museo Vaticano; New York, Morgan 
Library; Szentpétervár, Ermitázs)
116. Képes Krónika, 1360 k. (Budapest, Országos Széchényi Könyvtár = OSZK)
117. Szent László fejereklyetartó, 1425 e. (Győr, Székesegyház)
118. Suki-kehely, XV. sz. közepe (Esztergom, Főszékesegyházi Kincstár)
119. Az egyszarvú legendája, gobelinsorozat, (Párizs, Musée Cluny)
120. Szent László legenda, 1420-as é. (Kakaslomnic)
121. Muránói üvegtárgy (pl. Baldovierik esküvői edénye) XV. sz. (Murano, Üvegmúzeum)

EURÓPÁN KÍVÜLI KULTÚRÁK
393. Sziklarajzok Tassziliből (Kr. e. IV. ée.)
394. Nagy Zimbabve (XIV-XV. sz.) (Mozambik)
395. Táncmaszk Elefántcsontpartról
396. Ősszobor Indonéziából (NM)
397. Húsvét-szigeti kőszobrok (Polinézia)
398. Auszráliai kéregfestmény (NM)
399. Vadkanmaszk fából (Melanézia) (NM)
400. Bábfigura (Wayang - Indonéziából) (NM)
401. „Nazca vonalak”, Kr. e. 200-Kr. u. 350. (Peru)
402. Machu Picchu, XVI. sz. (Peru)
403. A Nap piramisa, IV-IX. sz. (Teotihuacan)
404. Nagy Jaguár-templom (maja), 300-900. (Tikál)
405. Halotti maszk IV-V. sz. (Teotihuacan, Párizs, Musée de l’Homme)
406. A Nap Köve (azték naptár) XV. sz. (Mexico City, Nemzeti Antropológiai Múzeum)
407. Totemoszlop Északnyugat-Amerikából (Drezda, Museum für Völkerkunde)
408. Puebló, 350-1300. Mesa Verde
409. Cordobai nagymecset (IX-X. sz.)
410. Kászim pasa dzsámija (1543-1546. Pécs)
411. Királyfürdő (1566-1587. Buda)
412. Gül Baba türbéje (Buda)
413. Kethüda-dzsámi, minaret (VIII. sz. Eger)
414. Ladik imaszőnyeg, 6 oszlopos (XVIII. sz. Budapest, Iparművészeti Múzeum)
415. Korán-lap (Arany Toll kalligráfiája), (1186. Dublin, Ch. Beatty Könyvtár)
416. Nagy Sztúpa (Kr. e. III-I. sz. Szancsi)
417. A 26. adzsantai barlangtemplom belseje (640 k.)
418. Radzsarani-templom (XI-XIII. sz. Bhuvanesvar, India)
419. Szúrja a Napisten, kősztéle (XIII. sz.)
420. Buddha Sákjamuni fej Gandharából (himalájai pala) (II-III. sz. Budapest, Hopp F. Keletázsiai 
Múzeum)
421. Siva Nataradzsa - Táncoló Siva (bronz) (XII-XIII. sz. Amszterdam, Museum van Aziatische 
Kunst)
422. Lótuszvirágot tartó bódhiszattva (falfestményrészlet) (az 1. számú adzsantai 
barlangtemplomból, 600-650 k.)
423. Rádzsput miniatúra (Krisna és Rádha a ligetben, XVIII. sz.)



424. Szteatitpecsételők az Indusvölgyi kultúrából (Új Delhi, National Museum)
425. Kínai Nagy Fal, Csin-dinasztia (Kr. e. VI-III. sz. 220-ig)
426. A „Tiltott város” - a pekingi császári palotaegyüttes részlete, a nagy csarnokkal, Ming- és 
Csing-korszak
427. Föld alatti folyosórendszer a kínai „cseréphadsereg”-gel (Csin-si Huang-ti császár sírjához), 
Kr. e. 220-210. Lintong Hszian mellett
428. Temetkezési zászlókép selyem alapon (Ma-vang-tui 1. számú sír, Nyugati Hang-kor Kr. e. 
206-Kr. u. 8.) (Peking, Neue archaeologische Funde in China)
429. Buddha és kísérői a Gyémánt szutrából (fametszet) (868.) (London, British Museum)
430. Csien-lung: Porcelándoboz pecsétfestéknek (XVIII. sz.) (Budapest, IM)
431. Hórjudzsi buddhista templom Arany Csarnoka (VII. sz.) (Nara)
432. Részletek Kacura Rikju császári villa tavaskertjéből a Sókintei nevű teaházzal (XVII. sz. e.) 
(Kioto)
433. Kamakurai Nagy Buddha-szobor (XIII. sz.)
434. Kacusika Hokusai: Déli szél és szép idő. A Fudzsijama harminchat képe sorozatból (1823-
1829.) (Tokió, Heibonsha Publisher Ltd.)
435. No-maszk (XVI. sz.) (Tokió, Nemzeti 
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