
Portfólió AG és GR osztályoknak: 

 
Nyomtatott Portfolió leadása 2015.04.29. Kedd 19:00! 
 
Portfólió fizikai és technikai paraméterei: 

- minimum  oldal 
- minimum méret × mm-es négyzet, maximum A méret (lehet álló és fekvő is), vagy ezzel 

megegyező területű téglalap (. mm) 
- borító vastagabb papírból legyen 
- fémspirálozás:  

- olcsóbb megoldás 
- később is bővíthető (ha nincs oldalszám egyszerűbben) 
- ne legyen szűk a spirál átmérője, mert akkor nehéz lapozni! 

- ragasztó kötés, vagy tűzés: 
- drágább megoldás 
- később nem bővíthető 
- Indesign-ban kell kivitelezni! 

- leadás kinyomtatva és nyomdai pdf-ben (egy nyomtatott példányt az iskolában kell hagyni) 
 
 
Portfólió tartalmi paraméterei  

- kialakított saját arculat használata kötelező 
- borítógrafika kötelező 
- tartalomjegyzék kötelező ( oldalba bele számít) 
- oldalszámozás opcionális (csak kötés esetén javasolt) 
- kategóriákban, fejezetekbe rendezés kötelező (logó, arculatok, csomagolás design, plakátok, 

illusztrációk, fotók, tanulmányrajzok stb.) 
- szakmai önéletrajz kötelező (infódesign, vagy amerikai típusú;  oldalba bele számít) 

  
  



13/B AG – Vizsga feladatok paraméterei: 

 
- népművészet: 

- választott népművészeti motívum kreatív feldolgozás egy választott grafika műfajon, felületen 
keresztül (csomagolásterv, könyvborító, póló grafika, stb. ) 

-  db ×-es ív egy teljes ívre nyomtatva, vagy több kisebb ív (min A4) paszpartuzva,  
vagy kasírozva 

- vizsga tervdokumentációban nem kötelező leírni, megjeleníteni 
 

- illusztráció: 
- választott, vagy saját szöveghez készült illusztráció prezentálása betördelt oldalpárokon (kb. 

max A4-es  db, kb. min A5-ös 4 db) 
-  db ×-es ív egy teljes ívre nyomtatva, vagy több kisebb ív (min A5) paszpartuzva, vagy 

kasírozva 
- illusztráció bármilyen technikával készülhet (manuális, digitális, stb...) 
- vizsga tervdokumentációban nem kötelező leírni, megjeleníteni 

 
   - választott fő vizsga remek 

- választott és KR-t tanító tanárral egyeztetett alkalmazott grafikai projekt kivitelezése (pl.: 
plakát sorozat, komplex arculat és webtervezés, komplex arculat és csomagolástervezés. 
komplex arculat és kiadványtervezés, stb...) 

- - db ×-es ív egy teljes ívre nyomtatva 
- vizsga tervdokumentációban kötelező leírni, megjeleníteni! 

 
   - vizsga remek tervdokumentáció 

- minimum méret × mm-es négyzet, maximum A méret (lehet álló és fekvő is), vagy 
ezzel megegyező területű téglalap (. mm), de a mérete egyezzen a portfólió méretével! 

- - oldal, a koncepció, az ötletelés és a tervezés fázisai, vázlatai képekben  
rövid szöveges leírásokkal  

- elválasztva tartalmazhatja az illusztrációs és népművészeti vizsga, vázlatait leírását is  
(maximum - oldalon) 

- portfóliónál lehet olcsóbb papíron, de a borító legyen vastagabb papírból, fémspirálozás 
javasolt 

- arculata egyezzen a portfólióval!  



2/14/GR – vizsga feladatok paraméterei: 

 
   - választott fő vizsga remek 

- választott és az osztályfőnökkel egyeztetett alkalmazott grafikai projekt kivitelezése (pl.: plakát 
sorozat, komplex arculat és webtervezés, komplex arculat és csomagolástervezés. komplex 
arculat és kiadványtervezés, stb...) 

- - db ×-es ív egy teljes ívre nyomtatva 
- vizsga tervdokumentációban kötelező leírni, megjeleníteni! 

 
   - vizsga remek tervdokumentáció 

- minimum méret × mm-es négyzet, maximum A méret (lehet álló és fekvő is), vagy 
ezzel megegyező területű téglalap (. mm) de a mérete egyezzen a portfólió méretével! 

- - oldal, a koncepció, az ötletelés és a tervezés fázisai, vázlatai képekben  
rövid szöveges leírásokkal  

- portfóliónál lehet olcsóbb papíron, de a borító legyen vastagabb papírból, fémspirálozás 
javasolt 

- arculata egyezzen a portfólióval!  
 

  



2015 GR és AG vizsga menetrend:  

 
április .-ig  

- digitális portfólió leadás pdf-ben 
-  db vizsga remekhez választott téma egyeztetése és leadása e-mailben a KR-t tanító tanárnak 

(népművészet, illusztráció és választott fő vizsga remek) 
- vizsga kajapénz leadása az osztályból megválasztott felelősnél (. Ft) 

 
április . 

- kinyomtatott portfólió leadás!!! (AG minimum  oldal) 
 
április . 

- év végi jegyek zárása (hiányzó feladatok pótlása a tantárgyakból) 
  
május .-től június -ig 

- kötelező és választható konzultációs időszak: 
- a (később) meghirdetett időpontokban kötelező csoportos, vagy egyéni konzultáció 

minimum  alkalommal a szaktanárokkal 
- tanári jelenlét mellett opcionális konzultáció a (később) meghirdettet időszakban 
- nagyméretű 3D-és vizsga remek rendereléséhez, megbeszélés szerint renderfarm biztosítása 

 
 
VIZSGA KIÁLLÍTÁS (MÜSZI június .-.-ig) 

 
június . 

- délelőtt:  
vizsgakiállítás rendezése 

- :: 
 vizsgakiállítás megnyitó 
 

június . 
vizsgakiállítás leszedése 

 
  



13/B alkalmazott grafika szakmai vizsgák: 
 

Kedd / június .:  
 

- 7:40 / vizsgák előtt leadni grafika szaktanáriban: 
- Leadandó DVD/CD tartalma: 

-  oldalas portfólió pdf-ben 
- portfólióba nem beillesztett szakmai önéletrajz pdf-be (amerikai, vagy infodesign)  
-  db ×-es ív népművészet vizsga remek pdf-be 
-  db ×-es ív illusztráció vizsga remek pdf-be 
- - db ×-es ív választott fő vizsga remek pdf-be 
- vizsga remekek dokumentációja pdf-ben 

- Leadandó kinyomtatott vizsga remekek: 
-  db ×-es ív népművészet vizsga remek 
-  db ×-es ív illusztráció vizsga remek 
- - db ×-es ív választott fő vizsga remek 
- vizsga remekek dokumentációja (- oldal) 

 
- 8:00 – 12:00 / RAJZ VIZSGA 

 
- 12:00 – 18:00 / MŰVÉSZETTÖRTÉNET ÉS VÁLLAKOZÁSI ISMERETEK VIZSGA 

 
 

 

Szerda / június .: 
 

- 8:00 – 16:00 / SZAKMAI GYAKORLATI VIZSGA – TERVEZÉS ELMÉLETI TÉTELSOR (-) 
 

 
 

Péntek / június .: 
 

- 8:00 – 16:00 / SZAKMAI ELMÉLETI VIZSGAK (-, -) 
 
  



2/14 GR szakmai vizsgák: 
 

Kedd / június .:  
 

- 7:40 / vizsgák előtt leadni grafika szaktanáriban: 
- Leadandó DVD/CD tartalma: 

-  oldalas portfólió pdf-ben 
- portfólióba nem beillesztett szakmai önéletrajz pdf-be (amerikai, vagy infodesign)  
- - db ×-es ív választott fő vizsga remek pdf-be 
- vizsga remekek dokumentációja pdf-ben 

- Leadandó kinyomtatott vizsga remekek: 
- - db ×-es ív választott fő vizsga remek 
- vizsga remek dokumentációja (- oldal) 

 
- 8:00 – 16:00 / SZAKMAI GYAKORLATI VIZSGA (portfolió és vizsga remek védése) 

 
 

  

Szerda / június .: 
 

- 7:45 / gyülekező a -es terem előtt 
- 8:00 – 10:00 / SZAKMAI GYAKORLATI VIZSGA (kép és szöveg integrációja) 

 
 

 

Csütörtök / június .: 
 

- 8:00 – 16:00 / SZAKMAI ELMÉLETI VIZSGAK 
  



13/B KG szakmai vizsgák: 
 

Kedd / június .:  
 

- 7:40 / vizsgák előtt leadni képgrafika szaktanáriban: 
- Leadandó kinyomtatott anyagok: 

- Portfólió 
- Vizsga remekek 

 
- 8:00 – 12:00 / RAJZ VIZSGA 

 
- 12:00 – 18:00 / MŰVÉSZETTÖRTÉNET ÉS VÁLLAKOZÁSI ISMERETEK VIZSGA 

 
 

  

Szerda / június .: 
 

- 8:00 – 16:00 / SZAKMAI GYAKORLATI VIZSGA 
 

 
 

Csütörtök / június .: 
 

- 8:00 – 16:00 / SZAKMAI ELMÉLETI VIZSGÁK 
  



15/KR korrektor szakmai vizsgák: 
 

Hétfő / május .:  
 

- 9:45 / gyülekező a -es terem előtt: 
 

- 10:00 – 11:30 / Írásbeli teszt – nyelvhelyesség és korrektori elmélet 
 

 

Csütörtök / június .: 
 

- 9:45 / gyülekező a -es terem előtt: 
 

- 10:00 – 11:30 / Gyakorlati feladat – kézirat ellenőrzés és digitális szöveg korrektúrája 


