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Szakok melyeken a tárgyat oktatják:
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Tantárgyfelelős: Dr. Borbély Ákos (FESADF)
Oktató:
Dr. Borbély Ákos, Szűcs Ágnes
Előtanulmányi feltételek (kóddal is):
képzési kód: RBNCTF vagy RBNATF
Heti óraszámok:
Előadás:
Tantermi gyakorlat:
Laborgyakorlat:
2
2
Ea:K:15.20-17.00,E.I.
Labor:
H: L1: 11.40-13.20, L2
A tárgy órarendi
Számonkérés módja (s; v, é)
A képzés nyelve:
é
magyar
14.25-16.05.
helye:
K: L3: 10.45-12.25,
Sze: L4: 8.00-9.40.
D.208.
A TANANYAG
Oktatási cél:
Színtani alapfogalmak, és a színekkel kapcsolatos fizikai, fiziológiai és pszichológiai alapok megismertetése.
Az elektromágneses sugárzás spektruma, az optikai sugárzások. Az emberi szem felépítése, fotoreceptorok, a
retina szerkezete. A látási teljesítmény általános összefüggései, a színlátás alapjai, a színészleletek tulajdonságai.
Színjellemzők. A színmegjelenést befolyásoló tényezők. A színkommunikáció módszerei, eszközei: a szubjektív
és az objektív színjellemzés kérdései; színrendszerek, színminta atlaszok. A színrendszerek alapelvei. A színmérés
alapjai, a redukált színlátás objektív modellezése. A színingermérés módszerei és eszközei, spektrofotométerek.
Színkontrasztok. Színharmónia-rendszerek. A színek funkciói, hatásai. A színreprodukálás kérdései, reprodukálható
színtartományok. Színes technikák.
A TÁRGY RÉSZLETES LEÍRÁSA, ÜTEMEZÉS:
Előadás témakörei:
Oktatási hét

Témakör

Oktató

1.

A színekkel kapcsolatos fizikai, fiziológiai és pszichológiai alapok, a színkommunikáció-,
Dr. Borbély Ákos
a színrendszerek alapelvei

2.

Színek. Színjelképek. Festékanyagok. Történeti korok színhasználata.

3.

Az elektromágneses sugárzás spektruma; az optikai sugárzás keletkezése, színképek; lumineszcencia,
Dr. Borbély Ákos
radiometria

4.

Nevezetes színkontrasztok I.

5.

Az emberi szem felépítése, fotoreceptorok, a retina szerkezete., Az emberi színlátás alapjai,
Dr.aBorbély
színészlelet
Ákostulajdon

Szűcs Ágnes

Szűcs Ágnes

6.

Nevezetes színkontrasztok II.

7.

Szünet

8.

Színharmónia- típusok. Színek és stílusok.

Szűcs Ágnes

9.

A szabványos színmérő rendszer. I.

Dr. Borbély Ákos

10.

ZH

Szűcs Ágnes

11.

A szabványos színmérő rendszer. II.

Dr. Borbély Ákos

12.

Színfunkciók és szerepük a tervezésben

Szűcs Ágnes

13.

Fényforrások, szabványos sugárzáseloszlások, színreprodukció.

Dr. Borbély Ákos

14.

Pót ZH

Szűcs Ágnes

Gyakorlat/Labor gyakorlatok témakörei:
Oktatási hét A félév programjának ismertetése. A színek
Témakör
jelentősége a tervezői munkában.
Eszközök – eszközhasználat./Minimális felszerelés minden órára: Tempera v. gouache
tempera fekete, fehér és alapszínekben (22, 40,v.250 ml.), minőségi ecset (7-10), 2-3
1.
rajzlap (A3), edény (víznek, min. 300 ml), ecsettörlő textil (pamut), festékkeverő tálkák
(üveg, vagy kerámia) vagy paletta (lehet csempe is).

Szűcs Ágnes

Oktató
Szűcs Ágnes

2.

Színes felületek festése. Színpreferencia.

Szűcs Ágnes

3.

Tónusfestési gyakorlat. Fehértől a feketéig tartó tónus-sor. Szürke sor.

Szűcs Ágnes

4.

Színkeverési gyakorlat.Színkör szerkesztése. Színkeverés I. (12 osztatú kör)

Szűcs Ágnes

5.

Színkeverési gyakorlat.Színkör szerkesztése. Színkeverés II. (NCS- színkör)
L1 és L2 csoportnak szombaton is van óra (okt.22. pótlás)

Szűcs Ágnes

6.

Szín- és tónussorok festése A/3-as lapon. I.

Szűcs Ágnes

7.

Szín- és tónussorok festése A/3-as lapon. II. (L1,L2 SZÜNET- pótolva: 5. héten)

Szűcs Ágnes

8.

Szín- és tónussorok festése A/3-as lapon. III.

Szűcs Ágnes

9.

Szín- és tónussorok festése A/3-as lapon. IV.

Szűcs Ágnes

10.

Kontrasztok I. Fény-árnyék-, alapszínek-, és hideg- meleg színek kontrasztja.

Szűcs Ágnes

11.

SZÜNET

12.

Kontrasztok II. Kiegészítő színek kontrasztja és szimultán kontraszt.

Szűcs Ágnes

13.

Kontrasztok III. Mennyiségi és minőségi kontraszt.

Szűcs Ágnes

14.

Gyakorlati munkák értékelése.

Szűcs Ágnes

Félévközi követelmények
Foglalkozásokon való részvétel:
A gyakorlatokon a részvétel kötelező. A hiányzásokról az egyetem Tanulmányi- és vizsgaszabályzata rendelkezik.

Zárthelyik, jegyzőkönyvek, beszámolók, stb. (száma, időpontja):
10. hét
ZH, előadáson.
14. hét
A gyakorlati munkák értékelése. Minden- dossziéba rendezett- munka bemutatása, gyakorlaton.

Az aláírás megszerzésének/félévközi jegy kialakításának módszere:
Az évközi jegy megszerzésének feltétele az eredményes zárthelyi dolgozat, a színmérési jegyzőkönyv és feladat, valamint
a gyakorlati munkák megfelelő szintű elkészítése. Az elégséges zárthelyi osztályzathoz a maximális pontszám 50%-át kell
elérni. Színmérési gyakorlat: Papírminták színmérése, színkülönbség meghatározása és metaméria vizsgálata. Színminták
és színezékek jellemzése a színtérben. A mérési jegyzőkönyv formájához és kitöltéséhez szükséges információk a mérési
gyakorlaton hangzanak el.
A laboratóriumi gyakorlatok bemutatandó feladatai az órákon készülnek el, vagy hiányzás esetén otthoni munkával
készítendők el.
Az a hallgató, akinek a szorgalmi időszak végén elégtelen az évközi jegye (az elégtelen ZH-k, vagy az előírt feladatok
hiánya vagy minősége miatt), a vizsgaidőszak első két hetében egy alkalommal tehet kísérletet az évközi jegy
megszerzésére az Óbudai Egyetem Tanulmányi és vizsgaszabályzatában foglaltak szerint. Az évközi jegy a ZH 50 %-os,
és a gyakorlati munkák 50 %-os beszámításával kerül kialakításra.
A vizsga módja (írásbeli, szóbeli, teszt, stb.) és értékelési módszere:
-

Kötelező:

Ajánlott:

IRODALOM
1. Nemcsics Antal: Színdinamika. Színes környezet tervezése. Akadémiai Kiadó, Budapest,
1990. 2. Itten, Johannes: A színek művészete. Göncöl-Saxum Kiadó, Budapest, 2002.

https://elearning.uni-obuda.hu/
Egyéb segédletek:
A tárgy minőségbiztosítási módszerei:
A tárggyal kapcsolatban évenként oktatói felülvizsgálat történik, melynek során figyelembe vesszük a tudásátadás
hatékonyságát, illetve a hallgatói és a végzettek által adott vélemények kiértékeléséből származó információkat. Az
értékelés alapján a tárggyal kapcsolatos fejlesztési akciók indíthatók, melynek területei
- a tudásátadás módszertana,
- a tananyag tartalma,
- az előadások és gyakorlatok egymásra épültsége.

