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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 csak a 

megadott kérdésre adjon lényegre törő választ! 

• 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 valamelyik 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. FELADAT 
 

A melléklet 1. feladatához tartozó képen, egy papírból készült forgószárny kísérleti 

darabja látható. A „szárny” magasból leejtve pörögni kezd.  

 

A kép alapján rekonstruálja a forgószárnyat, majd készítse el a sokszorosításra 

alkalmas grafikai tervét!  

a) Géppapírból vagy  vékony műszaki  rajzlapból készítse el a rekonstrukciót! 

                (A képen látható modell 5x22 cm-es papírból készült.)  

b) Legsikeresebbnek ítélt modellje alapján rajzolja meg az elkészítést magyarázó  

                 ábrát! 

     c) Tervezze meg a papírjáték grafikai lapját, amelyen az onnan kivágható 

                  forgószárnyat színekkel, tetszőleges motívumokkal (szöveggel vagy képi 

                  elemekkel) tegye látványossá és igényessé! 

           (A lapon szerepeljen a szárny eredeti méretű kiterített rajza és az elkészítést    

                  illusztráló ábra is!) 

d) Adjon nevet is a repülőnek! Ezt ugyancsak írja fel a lapra jól láthatóan,  

                  megfelelő betűtípust és szövegméretet választva! 

Rekonstrukciós modelljeit és vázlatait is mellékelje a kész munkához!  

(Valamennyi mellékleten tüntesse fel az azonosító jelet!) 

A  feladatmegoldás során ügyeljen arra, hogy  

  -  a könnyű összeállítás érdekében rajzát jelekkel és szöveggel  is egészítse ki! 

- a repülő legyen kivágható, vagyis a lapon kiterítve „egy az egyes” méretben is  

               szerepeljen!  (M 1:1) 

-  a betűtípus igazodjon a választott név karakteréhez!     

 
 

 

Feladat értelmezése 2 pont  

Feladat 
végrehajtása a 6 pont  

 b 4 pont  

 c 10 pont  

 d 4 pont  

Összkép 4 pont  

Összesen 30 pont  
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2. FELADAT 
 
A fotózás történetének kezdeti szakaszában - a 19. században - a fotó gyakran a festészetet 

utánozta, témáit, kompozíciós elrendezéseit követte. A fotó azonban hamarosan megtalálta 

saját műfajait, azokat a felhasználási területeket, képtípusokat, amelyek kihasználták a 

technika adta lehetőségeket, amelyek korábban nem is léteztek. 

A feladat kérdései a fotó hagyományos és újszerű megoldásainak megismerésére 

irányulnak. A megoldásokhoz használja a melléklet 2. feladatánál található képeket. 

 

a) A képmellékletben látható képek közül melyek képviselnek jellegzetesen fotós műfajt, 

amelyek már nem  a festészeti hagyományokra épülnek? (A kiválasztott kép(ek) betűjelét 

írja a kijelölt téglalapba!)                 

 

 

b) Melyik fényképeknek van festészeti előzménye?                                                            

 

c) Kik a képek alkotói?         

 

 

                                                                                                 

d) Melyik készült legrégebben?                                                                                        

 

e) Válaszoljon  röviden a következő kérdésekre!      

 

e/1.   Mi a fotogram technika lényege?  

…………………………………………………………………………………………………

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

                                                                                

e/2.   Ki volt az a magyar művész, aki a Bauhausnak is tanára volt, és ezt a technikát                    

gyakran alkalmazta?    ……………….………………………………………………………    
                                                                                         

        

 

 

 
A) kép:……………………………………………….. 

B) kép:……………………………………………….. 

C) kép:……………………………………………….. 

D) kép:………………………………………………..
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e/3.  Mi a fotómontázs lényege? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………        
 

e/4.   Mely XX. századi művészeti irányzatokra volt különösen jellemző ennek az alkotói 

módszernek az alkalmazása?  ……………………………………………………………….. 

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

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

 

 

 

 f) Kezdetben a fotó sokat köszönhetett a festészetnek, később pedig a festészet 

alkalmazta egyre gyakrabban a fotót a legkülönfélébb módokon. Az itt felsorolt művek 

mindegyikéhez fotót használt a művész, élő modellek (vagy az emlékezete) helyett.  

 

 

f/1. Kik készítették ezeket a műveket?                      (Válaszait írja a kipontozott helyekre!)

E) „Elvis” (szitanyomat és festék vásznon) ……………………………………………….

F) „A tested csatatér”  (fotó, szöveg) ……………………………………………… 

G) „Egy és három szék” (fotó, szöveg, szék) ……………………………………………… 

  

 

 

f/2.  Mely két XX. század végi irányzathoz sorolhatók ezek a művek? 

 

E):…………………………………………………………………….. 

F),G):…………………………………………………………………. 
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f/3. Milyen módon használta fel  a művész ezeknél az alkotásoknál a fotót? 
 

E) 

 

• ……………………………………………………………………………………. 

• ……………………………………………………………………………………. 

• ……………………………………………………………………………………. 

• ……………………………………………………………………………………. 

• ……………………………………………………………………………………. 

F) 

 

• ……………………………………………………………………………………. 

• ……………………………………………………………………………………. 

• ……………………………………………………………………………………. 

• …………………………………………………………………………………… 

• …………………………………………………………………………………… 

G) 

 

• ……………………………………………………………………………………. 

• ……………………………………………………………………………………. 

• ……………………………………………………………………………………. 

• …………………………………………………………………………………… 

• ……………………………………………………………………………………. 

                                                                    

                                                                                                                      

 
 
 

a 3  

b 1  

c 4  

d 1  

e 7  

f 14  

Összesen 30  
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     3. FELADAT 
 
 
A művészettörténet egyes korszakaiban a tárgyak alakítása szorosan összefüggött az 
építészeti és képzőművészeti stílus formakincsével: a leghétköznapibb tárgyak is 
illeszkedtek az egységes formai követelményekhez. 
 
Képzelje el, hogy egy másik korban kell boldogulnia!   
Tervezze át mobiltelefonját úgy, hogy megfeleljen egy másik kor, stílusirányzat formai 
igényeinek! 
 
a) Gondolja végig, milyen szempontokhoz kell alkalmazkodnia egy mobiltelefonnak!  
 
Először válassza ki az alábbi a korszakok közül a legvonzóbbat! (Ebben a stílusban kell majd 
átterveznie telefonját!) 

                                             klasszicista,    szecessziós,     szürrealista 
 

• Gyűjtsön össze 3-4 olyan fogalmat, ami a választott stílusra jellemző, és a tervezésnél 
fel kívánja használni! 
 

b) Gyűjtsön motívumokat, készítsen vázlatokat tervezett mobiltelefonjához! Színes 
technikával dolgozzon! 
 
c) Legjobbnak ítélt tervét dolgozza ki! 
 
 
A tervezésnél eszközeit szabadon választhatja meg. Törekedjen kreatív megoldásokra, de a 
használhatóság szempontját is mindvégig tartsa szem előtt! 
 
A feladatmegoldásnál ügyeljen arra, hogy a végleges terv technikai kivitele minél 
színvonalasabb legyen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Feladat értelmezése 4 pont  

Feladat 
végrehajtása a 4 pont  

 b 2 pont  

 c 8 pont  

 d 2 pont  

 e 2 pont  

 f 4 pont  

Összkép 4 pont  

Összesen 30 pont  
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4. FELADAT 
 
A grafikai alkotások napjainkra egyenrangúak lettek a képzőművészet klasszikus festői 
és szobrászati alkotásaival. Ez a technikák tökéletesedésén kívül a nagy 
művészegyéniségek kiemelkedő színvonalú rajzainak és nyomatainak is köszönhető. 
 
A melléklet 4. feladatánál látható művek mindegyike különböző grafikai technikával 
készült. 
 
 
a) Milyen két fő csoportba sorolhatók? Melyek a jellemző különbségek a két fő csoport 
között?                                                                                  
 

1.  …………………………………………. 2.  ………………………………………… 
 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

 
 
b) Fogalmazza meg röviden mindegyik mű technikájának legjellegzetesebb vonásait!  

A)………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

B)…………………………………………………………………………………………………. 

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

C)…………………………………………………………………………………………………. 

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

D)…………………………………………………………………………………………………. 

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

 

c) Nevezze meg az alkotókat, valamint azt, hogy milyen stíluskorszakot, kultúrát 

képviselnek az adott művek?   

 

A)   

B)   

C)   

D)   
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d) Elemezze a mellékelt képen látható grafikai alkotást, a „Szent Jeromos a 

dolgozószobájában (cellájában)” című rézmetszetet! Nevezze meg az alkotót, a 

művészeti korszakot; térjen ki a kompozíció, a művészi kifejezés grafikai lehetőségeire 

is! 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

a 6 pont  

b 8 pont  

c 8 pont  

d 8 pont  

Összesen 30 pont  
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     5. FELADAT 
 
Tervezzen egy négyzet alapú hasábból származtatott, édesség csomagolására 
használható dobozt, aminek készítse el grafikai tervét is! Készítsen vázlatokat, de a 
végső terven az alábbiak mind szerepeljenek! 
 
a)  Készítsen szabadkézi látszati rajzot egy tetszőleges magasságú négyzet alapú hasábról, amiből   

     egy tetszőleges ferde síkkal  lemetszett egy darabot!  

b)  Készítse el kiterített rajzát, amiből (ha kivágnánk) összeállítható a doboz! 

c)  Találjon ki egy édességet, amit ebben a dobozban árusíthatnának!  

     Adjon neki nevet is, és a lapon írja le röviden a jellemzőit! 

d) A kiterített rajzon készítse el az általa  kigondolt  édesség  csomagolásgrafikai   tervét 

    tetszőlegesen választott színes technikával! A dobozon az édesség neve is szerepeljen!   

e)  Végül készítsen egy színes látszati ábrát a dobozról, amin már a grafika is szerepel ! 

 

A végleges megoldás mellett vázlatait is mellékelje!  

(Ne felejtse el valamennyi rajzra és vázlatra ráírni az „azonosító jelet”!) 

 
     
A feladatmegoldás során ügyeljen arra, hogy  
 - A doboz összeragasztásához szükséges „füleket” is rajzolja rá a kiterített ábrára! 
- Ügyeljen arra, hogy a látszati rajz és a kiterített ábra megfeleljenek egymásnak! 
- Olyan édességet (csokoládé, cukorka stb.) találjon ki, ami más, mint ami jelenleg kapható! 
- Névválasztása is legyen figyelemfelkeltő: olyan, ami „segít eladni az árut”! 
- A betűtípus igazodjon a név karakteréhez! 
- A végleges lap kompozíciója és technikai kivitele minél színvonalasabb legyen!  
 

Feladat értelmezése 2 pont  

Feladat 
végrehajtása a 4 pont  

 b 6 pont  

 c 4 pont  

 d 6 pont  

 e 4 pont  

Összkép 4 pont  

Összesen 30 pont  
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6. FELADAT 
                                                                                           
A portré műfaja nagyon népszerűvé vált az európai művészetben. A legkülönbözőbb 
céllal és változatos technikával készítettek arcképeket a különböző korszakokban. 
 
A megoldásokhoz használja a melléklet 6. feladatánál található képeket. 
 
 

a) Hol  és milyen céllal készült az A) jelű portré?  

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

      b)  Milyen technikával készült? Röviden ismertesse az adott festészeti eljárás  

              lényegét! 

• ………………………………………………………………………………………… 

• …………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

c) Kik készítették a mellékletben található B), C), D) és E) portrékat? 

Írja a táblázatba az alkotók nevét és a képek keletkezésének évszázadát! 

 

Betűjel Alkotó neve Évszázad 

B)   

C)   

D)   

E)   

 

 

d) A képek között van egy „kakukktojás”. Melyik az, s miben tér el a többitől? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

e) Mi a „kakukktojás”- kép címe? 

…………………………………………………………………………………………… 
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f) Határozza meg a képek korstílusát! Írja le tömören, hogy a képek mely vonásai 

utalnak a korstílusra, s melyek jellemzőek a művészre! 

B)………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

C)………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

D)………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

E)………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

g) Rendelje az alábbi állításokat a képek alkotóihoz! (Írja a neveket a kijelölt helyre!)  

g/1. Az „Országút éjjel, ciprusokkal” című képén is tükröződik lelki 

zaklatottsága. 

…………………………………………… 

g/2. „Melankólia” című rézmetszete grafikai tevékenységének kiemelkedő 

példája. 

…………………………………………… 

g/3.  A „Lövészegylet kivonulása” című festménye annyira besötétedett, hogy 

„Éjjeli őrjárat” címmel vált közismertté. 

……………………………………………. 

 

    

a 2 pont  

b 3 pont  

c 8 pont  

d 1 pont  

e 1 pont  

f 12 pont  

g 3 pont  

Összesen 30 pont  
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feladat 
sorszáma 

maximális 
pontszám 

elért 
pontszám 

 30   
 30   
 30   
 30   
  ← nem választott feladat 
  ← nem választott feladat 

ÖSSZESEN 120   
   
   
   
     

javító tanár  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________  
 
 
 

   
pontszáma

programba 
beírt 

pontszám  

 

Művészettörténeti-műelemző 
és rajzi feladatsor (írásbeli 
vizsgarész)      

    
      
      
           

javító tanár  jegyző 
 
 



Rajz és vizuális kultúra KÉPEK 
emelt szint  
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MELLÉKLET 
 
    1. FELADAT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. FELADAT 

A)     B)  
 

C)  



Rajz és vizuális kultúra KÉPEK 
emelt szint  
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D)  
 

E)    F)  
 

G)  



Rajz és vizuális kultúra KÉPEK 
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4. FELADAT 

A)     B)  
 

C)          D)  
 

E)  



Rajz és vizuális kultúra KÉPEK 
emelt szint  
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6. FELADAT 
 

A)  
 

B)               C)  
    

D)         E)   


