
 

Képző- és iparművészeti ismeretek  középszint — írásbeli vizsga 2021 
  I. összetevő 

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

KÉPZŐ- ÉS 
IPARMŰVÉSZETI 

ISMERETEK 

KÖZÉPSZINTŰ 
ÍRÁSBELI VIZSGA 

2020. október 26. 8:00 

I. 

Időtartam: 45 perc 
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Képző- és iparművészeti ismeretek 
középszint 

2021 írásbeli vizsga, I. összetevő 2 / 12 2020. október 26. 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

Fontos tudnivalók 
 

• A kérdések megválaszolásához kék vagy fekete színű tollat használjon, és ügyeljen arra, 

hogy kézírása jól olvasható legyen! 

• Megoldásait a megfelelő helyre írja be a feladatlapba! 

• A feleletválasztós kérdések esetében csak az egyértelműen jelölt megoldások 

fogadhatók el.  

• A hibásan leírt szavak törlését áthúzással, egyértelműen kell jelölni. Az áthúzott elemek 

az értékelést nem befolyásolják. 

• Amennyiben válaszában nem magyar alkotókat, helyszíneket nevez meg, az eredeti és 

a magyar nyelvben elterjedt névváltozatok is elfogadhatók. 

• Kérjük, hogy a pontozásra kijelölt táblázatokba, cellákba ne írjon! 

  



Képző- és iparművészeti ismeretek 
középszint 

2021 írásbeli vizsga, I. összetevő 3 / 12 2020. október 26. 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

I. Vizsgafeladat   
 
Művészettörténet, rövid választ igénylő és tesztjellegű feladatok 30 pont 
 
1.) Jelölje aláhúzással a következő művészettörténeti korszakok közül azt, amelyik 
időben a legkorábbi! 

• reneszánsz 

• gótika 

• barokk 

• realizmus 

• klasszicizmus 

• manierizmus 

1 pont  

 
 
2.) Az alábbi feladatban híres mestereket és műalkotásokat soroltunk fel! Állítsa párba 
az alkotókat műveikkel! (Írja a megfelelő címeket az alkotójának neve mellé! Figyelem, két 
mesterhez ezúttal nem lehet művet rendelni!) 
 

Tiziano  

Auguste Rodin  

Diego Velázquez  

Eugéne Delacroix  

Donatello  

Jan Vermeer van Delft  
 
• Udvarhölgyek (Las Meninas) 

• Dávid 

• A szabadság vezeti a népet 

• Urbinói Vénusz  

 
2 pont  

 
  



Képző- és iparművészeti ismeretek 
középszint 

2021 írásbeli vizsga, I. összetevő 4 / 12 2020. október 26. 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

 
3.)  Határozza meg, melyik képen látható szecessziós stílusú mű, illetve annak részlete! 
(Ügyeljen arra, hogy csak egy alkotást jelölhet meg!) 
 

  

A) B) C) 

 
A szecessziós stílusú műalkotás betűjele: ………………….. 
 

1 pont  

 
 
4.)  Jelölje meg az alábbi táblázatban, hogy a felsorolt meghatározások közül, melyik 
köthető a 19. század művészetéhez! A megfelelő cellába tegyen „X” jelet! (Ügyeljen arra, 
hogy csak négy helyre kerülhet „X”!) 
 
felfedezték a fametszet technikáját  

ekkor készült a Mona Lisa  

ebben az évszázadban bontakozott ki a romantika stíluskorszaka  

jellemző könyv-típusa a miniatúrákkal díszített kódex  

kiemelkedő jelentőségű Edouard Manet: Reggeli a szabadban c. műve  

ekkor épült a Pollack Mihály által tervezett Magyar Nemzeti Múzeum   

Gian Lorenzo Bernini vezetésével kiépítették a római Szent Péter bazilika előtti teret  

a historizmus kibontakozásának évszázada  

 
2 pont  

  



Képző- és iparművészeti ismeretek 
középszint 

2021 írásbeli vizsga, I. összetevő 5 / 12 2020. október 26. 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

 
5.) Nevezze meg, hogy az alább felsorolt híres művészek melyik korstílus képviselői! 
 

Rembrandt Harmenszoon van Rijn / Peter Paul Rubens / Caravaggio 
 

A korszak megnevezése: …………………………… 
 

1 pont  

 
 
6.)  Az alábbi feladatban ismert építészeti alkotásokat lát. Válaszoljon a táblázatban 
feltett kérdésekre! 
 

 

Mi az épület neve? 

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

Melyik városban található? 

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

 

Mi az épület funkciója? 

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

Melyik városban található? 

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

 

Mi volt az épület eredeti funkciója? 

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

Melyik városban található? 

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

 
3 pont  

 
  



Képző- és iparművészeti ismeretek 
középszint 

2021 írásbeli vizsga, I. összetevő 6 / 12 2020. október 26. 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

 
7.)  Írja a képek alatti mezőbe a művek, illetve tárgyak megnevezését / funkcióját! 
 

 

  

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

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

 

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

 

3 pont  
 
8.)  Az alábbiakban művészeti műfajokat, technikákat soroltunk föl. Írja a definíciók 
mellé a megfelelő fogalmat! (Ügyeljen arra, hogy a felsorolt fogalmak közül csak négyet lehet 
a leírásokhoz rendelni!) 
 

fametszet / ikon / szarkofág / miniatúra / agora / diadalív / dombormű / fibula 
 

A) szigorú szabályok szerint készített, fára festett 
vallásos kép megnevezése az ortodox egyházi 
művészetben 

………………………… 

B) eredetileg a győztes római hadvezérek vagy a császár 
tiszteletére emelt kapu, amelyen keresztül bevonult a 
városba 

………………………… 

C) a szobrászat ezen ágánál a térben kialakított formák 
az alapsíkból csak részben emelkednek ki ………………………… 

D) kőből, esetleg fából, fémből, kerámiából készített 
nagyméretű, díszes koporsó ………………………… 

 

2 pont  
  



Képző- és iparművészeti ismeretek 
középszint 

2021 írásbeli vizsga, I. összetevő 7 / 12 2020. október 26. 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

9.) Az alábbi képen látható szobor-pár segítségével sorolja fel az ókori Egyiptom 
szobrászatának legalább négy jellemző vonását! 
 

 
 

• .................................................................................................... 

• .................................................................................................... 

• .................................................................................................... 

• .................................................................................................... 
 

2 pont  
 
 
10.)  Nevezze meg az alábbi híres reneszánsz művek készítőjét! Válaszát írja be a képek 
alatti kipontozott vonalra!  
 

   
 
A)……………………..... 

 
B)…………………..... 

 
C)……………….................…..... 

 
3 pont  



Képző- és iparművészeti ismeretek 
középszint 

2021 írásbeli vizsga, I. összetevő 8 / 12 2020. október 26. 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

11.)  A 10.) pontban szereplő reneszánsz képek közül válassza ki és írja a pontozott 
vonalra annak a műnek a betűjelét, amelyik bibliai történetet ábrázol! 
 
A bibliai történetet ábrázoló alkotás betűjele: …………………….. 
 

1 pont  
 
 
12.) Jelölje aláhúzással az alábbi híres művészek közül azt, akinek az alkotásai NEM 
sorolhatók az impresszionizmushoz! (Ügyeljen arra, hogy csak egy nevet húzhat alá!)  
 

• Claude Monet 

• Edgar Degas 

• Jacques-Louis David 

• Pierre-Auguste Renoir 

1 pont  
 
 
13.)  Húzza alá a felsoroltak közül azt a négy meghatározást, amely igaz az alábbi képen 
látható festményre!  

 
 

• a klasszicizmus egyik ismert alkotása 
• a realizmus stílusáramlatához sorolható festmény 
• sokalakos életkép 
• uralkodói megrendelésre készített alkotás 
• idealizált figurák 
• az arcok mimikájának hangsúlyos megjelenítése 
• plein air festmény 
• sötét-világos ellentét hatásos, drámai alkalmazása 

2 pont  



Képző- és iparművészeti ismeretek 
középszint 

2021 írásbeli vizsga, I. összetevő 9 / 12 2020. október 26. 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

14.)  Írja a kipontozott vonalra az alább felsorolt híres alkotások festőjének nevét! 
• Sziklás Madonna 
• Hölgy hermelinnel 
• Szent Anna harmadmagával 

A festő neve: …………………………………… 

1 pont  
 
 
15.)  Válassza ki és írja a kipontozott vonalra azt a fogalmat, amelyiknek a leírását 
olvashatja az alábbiakban!  
 

granuláció  •  rekeszzománc  •  domborítás  •  rézkarc   

enkausztika  •  vésés  •  gouache  •  gravírozás 

A(z) ............................................................., német eredetű szóval: trébelés, amelynek 
alkalmazása során a fémlemezt hideg úton, kalapálással formálják és a plasztikus díszítést a 
belső oldal felől alakítják ki. 
 

1 pont  
 
 
 
16.) Az alábbi képeken látható részleteken azonos korstílusban készített épületek 
láthatók. Írja a pontozott vonalra a művészettörténeti stíluskorszak elnevezését! 
 

 

 

 

 
…………………………………………………………….. 

 
1 pont  

 



Képző- és iparművészeti ismeretek 
középszint 

2021 írásbeli vizsga, I. összetevő 10 / 12 2020. október 26. 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

17.) Válassza ki azt az alkotást, amelyre valamennyi alább felsorolt jellemző igaz! 
A válaszadáshoz karikázza be a kiválasztott épület betűjelét!  

 

 

A) B) 

 

 

C) D) 
 

• profán célú épület 
• barokk stílusú  
• francia épület 
• nagy park kapcsolódik hozzá 

1 pont  
 
 
18.)  Az alább felsorolt épületek közül melyeket tervezte Ybl Miklós? Húzza alá a 
megfelelő épületek nevét! (Ügyeljen rá, hogy csak két helyes válasz lehetséges!)  

• Operaház 
• Pesti Vígadó 
• Várkert bazár 
• Iparművészeti Múzeum 
• Országház 
• Szépművészeti Múzeum 

 

2 pont  
  



Képző- és iparművészeti ismeretek 
középszint 

2021 írásbeli vizsga, I. összetevő 11 / 12 2020. október 26. 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

 



Képző- és iparművészeti ismeretek 
középszint 

2021 írásbeli vizsga, I. összetevő 12 / 12 2020. október 26. 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

 
 a feladat 

sorszáma
pontszám 

maximális elért maximális elért 

I. Művészettörténet, 
tesztjellegű rövid feladatok 

1. 1  

30 

  

2. 2  
3. 1  
4. 2  
5. 1  
6. 3  
7. 3  
8. 2  
9. 2  

10. 3  
11. 1  
12. 1  
13. 2  
14. 1  
15. 1  
16. 1  

 17. 1   
 18. 2   

I. rész pontszáma 
 
 
 

dátum  javító tanár 
 
 
 __________________________________________________________________________  
 

 

pontszáma egész 
számra kerekítve 

elért programba 
beírt 

I. Művészettörténet, tesztjellegű rövid feladatok   
 
 
 

dátum  dátum 
   

   
javító tanár  jegyző 

 
 
Megjegyzések: 
 
1. Ha a vizsgázó a II. írásbeli összetevő megoldását elkezdte, akkor ez a táblázat és az aláírási rész 

üresen marad. 
2. Ha a vizsga az I. összetevő teljesítése közben megszakad, illetve nem folytatódik a II. összetevővel, 

akkor ez a táblázat és az aláírási rész kitöltendő. 



 

Képző- és iparművészeti ismeretek  középszint — írásbeli vizsga 2021 
  II. összetevő 

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

KÉPZŐ- ÉS 
IPARMŰVÉSZETI 

ISMERETEK 

KÖZÉPSZINTŰ 
ÍRÁSBELI VIZSGA 

2020. október 26. 8:00 

II. 

Időtartam: 135 perc 

Pótlapok száma 
Tisztázati  
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Képző- és iparművészeti ismeretek 
középszint 

2021 írásbeli vizsga, II. összetevő 2 / 4 2020. október 26. 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

Fontos tudnivalók 
 
 

A feladat kiválasztását követően a megfelelő papírt a felügyelő tanártól kapja meg. 

A feladat megoldásához kötelezően használandó papír mérete: A/2 (420x594 mm). 

 

A rajzlap jobb alsó sarkában jól olvashatóan tüntesse fel nevét és a kiválasztott feladat betűjelét! 

(Ha a név hiányzik, akkor a rajz-festés feladat nem értékelhető, a betűjel hiánya pedig 

pontlevonással jár.) 

 

Ügyeljen arra, hogy csak a kiválasztott feladatban megjelölt rajz-, festőeszközöket használja! 

 

A vizsga megkezdése előtt a felügyelő tanár útmutatásával a vizsgázó megváltoztathatja a 

rajzbak helyét annak érdekében, hogy a modellt ne teljes profilban lássa (amennyiben a 

pozícióváltoztatást a helyszín lehetőségei megengedik a többi vizsgázó akadályozása nélkül). 

  



Képző- és iparművészeti ismeretek 
középszint 

2021 írásbeli vizsga, II. összetevő 3 / 4 2020. október 26. 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

II. Vizsgafeladat  
 
Rajz- vagy festés feladat 70 pont 
 
 
A rajz- vagy festés feladat témája: portré-ábrázolás élő modell után.  
A modell természetes testtartással ül, kezeit az ölében tartja, a fejét kissé oldalra fordítja.  
A kezek ábrázolása nem része a feladatnak (kompozíciós hibának minősül), de a nyak, a váll 

ábrázolása a feladathoz tartozik. 

 

 
Válasszon ki egy feladatot az alábbi (A - B) lehetőségek közül, és készítse el az adott rajz- 
vagy festéstechnikával!  
 
A) Készítsen monokróm, teljes tónusos portré rajzot a modellről! A képkivágás 
megválasztásakor ügyeljen arra, hogy a képen a kompozíciónak megfelelően, szerepeljen a 
figura válla, karja is. A tanulmányrajzán érzékeltesse a modell megvilágítását, a fejmozdulatot, 
a modell nyaka körül a ruházatának látható részeit, és igyekezzen visszaadni az arc egyedi 
karakterjegyeit!  
Választható eszközök: grafitceruza vagy pittkréta vagy rajzszén - vegyes technika nem 
megengedett. 
 
B) Készítsen portré tanulmányt színes technika alkalmazásával! A képkivágás 
megválasztásakor ügyeljen arra, hogy a képen a kompozíciónak megfelelően, szerepeljen a 
figura válla, karja is. Az ábrázolás során törekedjen a beállítás valós színeinek visszaadására és 
a modell karakterének minél érzékletesebb megragadására!  
Választható eszközök: tempera vagy pasztellkréta - vegyes technika nem megengedett. 
 



Képző- és iparművészeti ismeretek 
középszint 

2021 írásbeli vizsga, II. összetevő 4 / 4 2020. október 26. 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

 
A vizsgázó által kiválasztott feladat betűjele: …………………… 
 

A feladatok és szempontok 
sorszáma 

pontszám 

maximális  elért maximális elért 

I. Művészettörténet 
tesztjellegű rövid feladatok  

30  

II. Rajz vagy festés 
(értékelési szempontok) 

1. 12  

70  

2. 12  

3. 12  

4. 12  

5. 12  

6. 10  

Az írásbeli vizsgarész pontszáma 100  
 

dátum  javító tanár 
 
 
 __________________________________________________________________________  
 

 

 

pontszáma egész 
számra kerekítve 

elért programba 
beírt 

I. Művészettörténet tesztjellegű rövid feladatok   
II. Rajz vagy festés   

 

dátum  dátum 
   
   

javító tanár  jegyző 
 


