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Fontos tudnivalók 

• A következő feladatsor hat összetett feladatot tartalmaz. Figyelmesen olvassa el a 
feladatokat és válasszon ki közülük négyet, mert csak négy feladatot kell 
megoldania! A kiválasztott feladatok sorszámát írja be az alábbi négyzetekbe! 
Csak a kiválasztott feladatok megoldására kaphat pontokat, így az esetlegesen 
elkezdett további (két) feladattal többletpontokat nem gyűjthet. 

       

• A feladatsor megoldására 240 perc áll a rendelkezésére. 

• A feladatok megoldási sorrendje tetszőleges. 

• A következő feladatsort a legjobb tudása szerint, segédeszközök felhasználása nélkül, 
önállóan oldja meg! 

• Figyelmesen olvassa el a feladatokat, és a megadott szempontok figyelembevételével 
csakis a megadott kérdésre, lényegre törő választ adjon! 

• Amennyiben a 2. 4. és 6. feladatokból választ, a megoldásához tollat használjon és 
ügyeljen arra, hogy kézírása jól olvasható legyen! 

• Ügyeljen arra, hogy ahol szükséges, egész mondatokban válaszoljon a kérdésekre! 

• Ügyeljen arra, hogy a feladat megoldásait a megfelelő helyre írja be a feladatlapba! 

• Amennyiben valamilyen megoldást vagy megoldásrészletet áthúzza, vagy nem 
egyértelműen jelöli az nem értékelhető! 

• Ügyeljen arra, hogy amennyiben a feladatban alkotókat kell felismerni és megnevezni, 
magyar nevek esetében csakis a teljes név kiírása fogadható el helyes megoldásnak! 

• Amennyiben az 1. 3. és 5. feladatokból választ, a megoldásához (ha a feladat mást 
nem határoz meg) a rendelkezésére álló anyagok és eszközök közül szabadon 
választhat. 

• Az 1. 3. és 5. feladatok megoldását külön lapokon, (ha a feladat mást nem határoz 
meg) tetszőleges méretű papíron készítse el! 

• Ügyeljen arra, hogy a (feladatsor borítóján szereplő) azonosító jel minden egyes 
lapra felkerüljön! 

• Ügyeljen arra, hogy minden egyes lapra az adott feladat sorszáma felkerüljön! 

• Ügyeljen arra, hogy a kapott feladatlapba helyezze bele a külön lapon lévő feladatok 
megoldását (rajzokat, vázlatokat) és együtt adja be azokat a vizsga végén! 

• Kérjük, hogy a szürke pontozókockákba ne írjon! 
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1. Tudjuk jól, hogy egy termék csomagolásának nagyon sok praktikus és esztétikai 
szempontnak kell megfelelnie. Fontos szempont például, hogy a termék csomagolása, 

megjelenése jól kifejezze annak jellegét és segítse az eladhatóság szempontjait is. 

Tervezzen egy teafüveket forgalmazó cég új teakeveréke számára csomagolását az 
alábbiakban megfogalmazott lépések szerint! Az új termék neve „4 ÉVSZAK 
teakeverék”, amely négy különböző ízkarakterű teát tartalmaz: tavasz, nyár, ősz, tél 
fantázianevekkel. 

a) Végezzen ötletgyűjtést! Gyűjtse össze azokat a színeket, fogalmakat, tárgyakat, 
eseményeket stb., amelyek véleménye szerint az egyes évszakokat jellemzik, így 
segítik a tervezést! 
Ötleteiről készítsen jegyzeteket! 

b) Készítsen legalább két tervvázlatot a filterek tasakjának és a gyűjtődobozának!  
Tervvázlatait készítse az előző ötletgyűjtés alapján, hisz fontos hogy a 4 évszak szín- és 
formavilágát, karakterét jelenítse meg a csomagolás! A munka mérete és technikája 
szabadon választható. 

c) A filterek tasakján szerepeljen az egyes évszakok neve, a dobozon pedig a „4 
ÉVSZAK teakeverék” felirat! Készítsen legalább kétféle tipográfiai vázlattervet a 
feliratokhoz! 
Az évszakok nevei lehetnek egységesek is, és az évszakra jellemző karakterűek is! 
Tetszőleges méretben dolgozzon! 

d) Tervvázlatai közül válassza ki a legjobbat, és készítse el a végleges tervét, amely 
tehát a feliratokat is tartalmazza! 
A méret és technika szabadon választható. 

A feladatmegoldás során ügyeljen arra, hogy: 

Feladat értelmezése 4 pont  

Feladat végrehajtása 3 pont  

 3 pont  

 3 pont  

 3 pont  

 9 pont  

• a tervezésnek fontos szempontja az adott 
termék karakterének figyelembevétele; 

• a tervvázlatok készítésénél törekedjen 
eredeti, érdekes, kreatív képi ötletek 
gyűjtésére; 

• a legjobbnak ítélt terve kidolgozásánál 
ügyeljen a helyes arányokra; 

• a megfelelő technikai eszközt válassza ki; 
• a kiválasztott eszközt megfelelő 

gondossággal használja! 
 

Összbenyomás 5 pont  

  Összesen  
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2. A képeken (2. képmelléklet) látható épületek mindegyikének azonos a korstílusa, földrajzi 
elhelyezkedésének szempontjából azonban találhat egyet, amely különbözik a többitől. 

a) Válassza ki azt az épületet, amely földrajzi elhelyezkedése miatt nem illik a többi 
közé! A kiválasztott kép betűjelét írja az üres négyzetbe! 

 
 

b) Határozza meg az épületek korstílusát! 

............................................................................. 

c) Nevezze meg az épületeket! 

A.…………………………………………… 

C.…………………………………………….

 B.………………………………………….… 

D.…………………………………………….

d) Nevezze meg a B. és D. képeken látható épületek tervezőjét! 

A.   …………………………………………          B.   ………………………………………… 

e) Ismertesse a szóban forgó korstílus építészetének jellemző vonásait, tér és 
tömegalakítás, térlefedés és szerkezet szempontjából! 
Lényegre törő, egész mondatokban válaszoljon! 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………...
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…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

f) Határozza meg minél pontosabban az alábbi fogalmak jelentését! 
Lényegre törő, egész mondatokban válaszoljon! 

   

   

 1 pont  

 1 pont  

 4 pont  

 2 pont  

 16 pont  

 6 pont  

Illuzionizmus: ……………………………………………………….

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

Enfilade: ……………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

Balusztrád: …………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………….  Összesen  
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3. A különböző típusú szövegek és a hozzájuk tartozó képek szerepük szerint különböző 
viszonyban állhatnak egymással. Gyakran például szépirodalmi alkotáshoz, vershez tartozik 

vizuális illusztráció. Ebben az esetben nagyon fontos, hogy az illusztráció egyrészt kellő 
mértékben megerősítse a vers mondanivalóját, de csakis olyanmértékben, hogy ne nyomja el a 

szöveg jelentőségét, másrészt minél inkább tükrözze az adott szöveg hangulatát, 
kifejezőerejét. 

Készítsen az alábbi vershez színes illusztrációt az alábbiakban megfogalmazott lépések 
szerint úgy, hogy az illusztrációkészítésnél vegye figyelembe, hogy a szöveghez képest 
hogyan akarja elhelyezni a képet! 

a) Készítsen rövid jegyzetet arról, hogy tervei szerint a készülő illusztráció a vers 
mely elemeit jeleníti meg, milyen hangulatokat szeretne sugallni a képekkel! 
Figyelmesen olvassa el a mellékelt verset! Ötleteiről készítsen jegyzeteket! 

b) Jegyzetei alapján készítsen legalább két képi vázlatot!  
A munka mérete és technikája szabadon választható. 

c) Vázlataiból válassza ki a végleges, legsikeresebb változatot és készítse el az 
illusztrációt! 
A méret és technika szabadon választható. 

d) Készítsen legalább két kompozíciós vázlatot a szöveg és a grafika elhelyezésére! 

A feladatmegoldás során ügyeljen arra, hogy: 

• a képi kifejezés eszközei feleljenek meg a vers hangulatának; 
• az illusztráció ne nyomja el a szöveget, de valóban az adott szöveg illusztrációját 

készítse el; 
• a választott színes technika feleljen meg a vers hangulatának; 
• a kiválasztott eszközt megfelelő gondossággal használja! 

 

Feladat értelmezése 4 pont  

Feladat végrehajtása 3 pont  

 3 pont  

 3 pont  

 3 pont  

 9 pont  

Összbenyomás 5 pont  

 Összesen  
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NEMES NAGY ÁGNES: A TITKOS ÚT 

Hogyha most elindulok, 
aztán balra fordulok, 

egy kis útig, titkos útig 
lábujjhegyen eljutok. 

Egyik oldalt házak háta, 
fal a másik oldalon, 

és a lombok zöld szakálla 
átömlik a kőfalon. 

Nem jár erre senki, senki, 
csak talán a Nem-tudom-ki, 

az is akkor, hogyha kell, 
kézenfogva Senkivel. 

Messze innen utcalárma, 
messze dong a kisvasút, 

így bujik a – 
pszt, pszt! 

így lapul a – 
pszt, pszt! 

titkos 
út. 
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4. A XIX. század végén, XX. század elején alapvető változás történt a művészi kifejezés 
korábbi látásmódjához képest. A képalkotás célja nem csupán a látható és láthatatlan valóság 

képi másának a létrehozása, hanem egy sajátos, gyakran érzelmi vagy gondolati úton 
létrehozott képi világ megteremtése. Ennek a folyamatnak az eredménye (4. képmelléklet) az 

absztrakt vagy nonfiguratív művészet megszületése. 

a) Határozza meg az adott alkotások stílusirányzatát! 

A.……………………………………………. 

C.……………………………………………. 

E.……………………………………………. 

G. …………………………………………... 

 B.………………………………………….… 

D.……………………………………………. 

F.……………………………………………. 

 

b) Határozza meg minél pontosabban az alábbi fogalmak jelentését! 
Lényegre törő, egész mondatokban válaszoljon! 

 
Dadaizmus: .…………………………………………………………………..………………… 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

Gesztusfestészet: ………….……………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

Automatikus írás: ……..………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

c) A képmelléklet segítségével mutassa be a lírai absztrakt művészet megszületésének 
körülményeit és XX. századi kibontakozását! Kiindulásként térjen ki a fauvizmus, 
expresszionizmus, dadaizmus és a szürrealizmus kialakulására és jellemzőire, 
valamint a század második felében kialakult absztrakt expresszionista irányzatok 
kezdetére! Lényegre törő, egész mondatokban válaszoljon! 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………...
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…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 
   

 7 pont  

 6 pont  

 17 pont  

:………………………………………………………………………

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

………...…………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………….
 Összesen  
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5. Egy gyakran használt, igen egyszerű tárgy, egy gyufásdoboz formájának és arányainak 
felidézésére lesz szükség a feladat megoldásához. 

Képzeletben építsen 5-10 db gyufásdobozból egy tetszőleges formájú kerítésszerű 
építményt az alábbiakban megfogalmazott lépések szerint! 

a) Készítsen legalább három vázlatot egy olyan kerítésszerű (térelválasztószerű) 
építményről, amely 5-10 gyufásdoboz arányú elemből áll és alkalmas egy 
közintézmény térleválasztó, elkerítő szerepének betöltésére. Tetszőleges ábrázolási 
rendszerben készítsen vázlatokat az elképzelt építményről úgy, hogy annak 
szerkezete a szemlélő számára is világos legyen! 
A munka mérete és technikája szabadon választható. 

b) Válasszon ki egyet a vázlatai közül, és azt rajzolja le perspektivikus ábrázolásban! 
Vonalas, szerkezeti rajzot készítsen! Szemléltesse a pontos rajz elkészítéséhez szükséges 
segédvonalakat is! A nézőpontját tetszőlegesen válassza meg! 

c) Képzelje el, hogy ezek a gyufásdoboz arányú elemek betonlapok, és ebből épül meg 
az ön által tervezett kerítés, továbbá hogy ön ezt az építményt a magasból, 
madártávlatból szemléli! Rajzolja le az eredetileg megjelenített téglatestekből álló 
építményt szintén perspektivikus ábrázolásban nézőpontváltással, azaz 
„madárperspektívából”! 
A munka mérete és technikája szabadon választható. 

A feladatmegoldás során ügyeljen arra, hogy: 

   

   

   

Feladat értelmezése 4 pont  

Feladat végrehajtása 6 pont  

 6 pont  

 3 pont  

• megfelelőek legyenek az elképzelt 
gyufásdoboz (téglatest) arányai; 

• Az arányokat a munka során végig 
tartsa meg; 

• a feladatban leírtak szerint rendezze 
el képzeletben a dobozokat; 

• a segédvonalakat is rajzolja meg; 
• jól válassza meg a madártávlat 

nézőpontját; 
• a nézőpontváltásnál csak a nézőpont 

magasságát változtassa, és tartsa 
meg az eredeti rajzon látható 
helyzetét! 

 

 6 pont  

 Összbenyomás 5 pont  
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A folytatáshoz lapozzon! 
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6. A képeken (6. képmelléklet) jellemző példákat lát a különböző korok festészetére. Ezeken 
jól érzékelhető a különböző korok eltérő látásmódja, amelyet befolyásolt egyrészt az adott kor 

tudományos, technikai fejlettsége, másrészt a társadalmi, kulturális adottságai. 

a) Határozza meg évszázados pontossággal az adott művek keletkezésének 
időpontját! 

A.…………………………………………… 

C.…………………………………………….

 B.………………………………………….… 

D.…………………………………………….

b) Rendezze megfelelő csoportokba – a megfelelő korok jellemzésére – az 
alábbiakban felsorolt gondolkodókat, művészeket! 
Válaszát a táblázat megfelelő helyére írja! 

A. Sigmund Freud 
B. Vermeer van Delf 
C. Galileo Galilei 
D. Hieronimus Bosch 
E. Aquinói Tamás 
F. Filippo Brunellesci 

 G. Walter Gropius 
H. Assisi Ferenc 
I. Gutenberg 
J. Giotto di Bondone 
K. Lorenzo Bernini 
L. Marcel Duchamp 

 
A. csoport B. csoport C. csoport D. csoport 

 
 
 
 
 
 
 
 

   

c) Jellemezze a reprodukciók segítségével a térábrázolási szándék átalakulását a 
művészet története során! 
Lényegre törő, egész mondatokban válaszoljon! 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………...
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…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 
   

 4 pont  

 12 pont  

 14 pont  

:………………………………………………………………………

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

………...…………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………….
 Összesen  
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Feladat 
sorszáma 

Maximális 
pontszám 

Elért 
pontszám 

 30 pont  

 30 pont   

 30 pont   

 30 pont   

 ← Nem választott feladat 
sorszáma 

 ← Nem választott feladat 
sorszáma 

ÖSSZESEN 120 pont  
   

     
   

javító tanár  
 
 
 
 
__________________________________________________________________________  
 
 
 

   
Pontszáma

Programba 
beírt 

pontszám  

 

Művészettörténeti-műelemző 
és rajzi feladatsor (írásbeli 
vizsgarész)      

    
      
      
           

javító tanár  jegyző 
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2. feladat képmelléklet 

      
A.              B. 

     
C.       D. 
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4. feladat képmelléklet 

      
A.              B. 

     
C.           D.
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E. 

     
F.      G. 
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6. feladat képmelléklet 

     
A.     B. 

          
C.       D. 


