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Fontos tudnivalók 
• A következő feladatsor hat összetett feladatot tartalmaz. Figyelmesen olvassa el a felada-

tokat, 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 feladatsort a legjobb tudása szerint, 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 ügyel-

jen arra, hogy kézírása jól olvasható legyen! 

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

• Csak annyi válaszelemet írjon vagy jelöljön meg, amennyit a feladat kér! Ha a szükséges-

nél több választ ír, válaszai csak a beírás sorrendjében értékelhetőek! 

• Amennyiben valamelyik megoldást vagy megoldásrészletet áthúzza, vagy nem egyér-

telmű-en jelöli, az nem értékelhető! 

• Ügyeljen arra, hogy amennyiben a feladatban alkotókat kell felismerni és megnevezni, ma-

gyar 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, tetszőleges méretű papíron készítse el 

(ha a feladat mást nem határoz meg)! 

• Ügyeljen arra, hogy a feladatsor borítóján szereplő azonosító jel minden egyes oldal 
jobb felső szélén kijelölt helyre is felkerüljön! 

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

• Ügyeljen arra, hogy a kapott feladatlapba helyezze bele a külön lapon megoldott fel-

adatokat (rajzokat, vázlatokat), és azokat a vizsga végén együtt adja be! 

• Kérjük, hogy a szürke pontozónégyzetekbe ne írjon!  
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1. feladat 
 
ÖKOLÓGIAI LÁBNYOM 
 
Minden emberi tevékenység földterületeket vagy vízterületeket használ. Az ökológia az élőlé-
nyek és környezetük közötti kölcsönhatásokat vizsgáló tudomány. Az ökológiai lábnyom az em-
ber által használt területek összességén figyelhető meg.  
 
A kölcsönhatások megfigyelésének hat fő területe: 
 

1. Levegő (szén) „lábnyom”:  
a tüzelőanyagok (szén, kőolaj, földgáz) elégetése és egyéb kémiai folyamatok során 
keletkező széndioxid (CO2) kibocsátás és az elnyeléséhez szükséges erdőterület.  
Melyek a „meg nem újuló energiaforrások”? Önök által otthon fűtésre használt tüze-
lőanyagnak milyen előnyei és hátrányai vannak? 

2. Legelő „lábnyom”:  
az a földterület, amelyen azokat az állatokat tartják, amelyeknek például a húsát, tejét 
fogyasztjuk, gyapjúját hasznosítjuk.  
Milyen haszonállatokból származó termékeket ismer? 

3. Erdő „lábnyom”:  
a rönkfa-, papíralapanyag-, fűrészáru- és tűzifa-felhasználás alapján becsült erdőterü-
let.  
Önök milyen fa alapanyagú tárgyakat használnak? 

4. Élővíz (halászati) „lábnyom”:  
a tengeri és édesvízi állatok halászati adatai alapján számított használati mérték.  
Milyen tengeri és édesvízi állatokból készült termékeket ismer? 

5. Szántóföld „lábnyom”:  
a növénytermesztés földterületigénye.  
Milyen célokra termelünk és használunk növényeket? 

6. Beépített területek „lábnyom”:  
a közlekedéshez, lakásokhoz, ipari létesítményekhez, egyéb épületekhez szükséges 
földterület.  
Milyen funkciójú épületek alkotják épített környezetünket? 

 
A népesség növekedése, az ipari és mezőgazdasági tevékenység nagy mértékben károsíthatja a 
természetet. Éppen ezért fontos, hogy mindenki törekedjen a megelőzésre, a környezet védel-
mére. Ez jelentheti a víz- és légszennyezés csökkentését, a tudatos földhasználatot, a talajszeny-
nyezés, zajszennyezés csökkentését, a megújuló erőforrások felhasználását is. Ön is tehet ennek 
érdekében.  
 
 
1/a 
Válaszoljon az egyes területekhez kapcsolódó kérdésekre! Készítsen rövid munkatervet! 
Írja le, hogy melyek azok a használati, ökológiai következmények, melyek bemutatására 
ügyelni szeretne a tervezés során! Készítsen tervezetet arról, hogy milyen vizuális jelképekkel, 
jelekkel, szöveges tartalmakkal tudja erősíteni a megjelenítésre vagy kifejezésre kiválasztott 
gondolatainak tartalmát! 
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1/b 
Készítsen legalább 3 különböző tervvázlatot! A tervvázlatok közül legalább 1 színes le-
gyen! A vázlatokat A/4-es lapra/lapokra, tetszőleges technikával készítheti.  

 
1/c 
Válasszon ki egyet a tervvázlatok közül, és készítse el az alkotást! A kidolgozott kompozí-
ciós változatot tetszőleges méretben, tetszőleges technikával készítheti el.  
 
 
 
A feladatmegoldás során ügyeljen arra, hogy 
 

• a tervezésnél fontos szempont, hogy a használat és a következmény is megjelenítésre 
kerüljön egységes kompozíciót alkotva! 

• a tervvázlatok készítésénél törekedjen eredeti, érdekes, kreatív képi ötletek gyűjtésére! 
• amennyiben szöveg is szerepel az alkotásban, az képi megjelenésében, karakterében, 

színében illeszkedjen a tartalomhoz! 
• a legjobbnak ítélt terve kidolgozásánál ügyeljen a helyes arányokra! 
• a tartalomhoz illeszkedő technikát, eszközt alkalmazzon! 
• a kiválasztott eszközt megfelelő gondossággal használja! 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. feladat Elérhető 
pontszám 

 

Elért 
pont 

 

A feladat értelmezése 2 pont  

A feladat 
végrehajtása 

1/a 6 pont  

1/b 8 pont  

1/c 10 pont  

Technika   2 pont  

Összbenyomás 2 pont  

Összesen 30 pont  

  



Vizuális kultúra 
emelt szint 

2011 gyakorlati vizsga 6 / 24 2021. október 22. 

Azonosító 
jel: 

               

 

2. feladat 
 
ÖNARCKÉP ÉS ALKOTÁS 
 
A művészettörténet során szinte minden festő készített önarcképet. Ezek természetesen magukon 
hordozzák azokat a művészi, előadói jellemvonásokat, melyek a többi alkotásukat is jellemzik. 
Festők önarcképeit és egyéb műfajban készült alkotásait figyelheti meg az alábbi képeken.  
 

2/a 
A stílusjegyek alapján társítsa az alábbi önportrékat a túloldali, betűkkel jelölt képek-
hez! A megfelelő portré feletti sorszámot írja a képek alatti táblázat első sorának üresen 
hagyott celláiba! 
2/b 
Nevezze meg a felismert képek alkotóit! Írja a neveket a képek alatti táblázat második 
sorának üresen hagyott celláiba! 
2/c 
Írja be a felismert alkotások címét a képek alatti táblázat harmadik sorának üresen 
hagyott celláiba! 
 

1. 2. 3. 4. 

    
5. 6. 7. 8. 

    
9. 10. 11. 12. 
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A B C D 

 
 

 
 

 4  5 

Vincent van Gogh  
   

 Mount-Sainte- 
-Victoire  1808. május 3. 

 
E F G H 

 
 

  
 6  10 

  
 Moholy-Nagy László  

Anatómiai 
tanulmány  Fényrekvizítum  

 
I K 

 
 

  
Pablo Picasso Rembrandt 
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2/d  
Határozza meg az A és F betűjelű képek stílusát! 
 
 
 
 
 
2/e 
Hasonlítsa össze és elemezze az I és K képen látható műveket az ábrázolt szituáció és a 
szereplők vizuális kifejezőeszközökkel történő jellemzése szempontjából! A képek színes 
változatát a képmellékletben találja. 
 
………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 
  

A) 

F) 

2. feladat 2/a 2/b 2/c 2/d 2/e Összesen 

Elérhető 
pontszám 6 pont 6 pont 6 pont 2 pont 10 pont 30 pont 

 
Elért pont 

 
      



Vizuális kultúra 
emelt szint 

2011 gyakorlati vizsga 9 / 24 2021. október 22. 

Azonosító 
jel: 

               

 

3. feladat 
 
FÉNYVARÁZS A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJÁN 
Magyarország múzeumai évről évre gazdag programsorozattal várják látogatóikat a Múzeu-
mok Éjszakáján. Családi kertes házaink nyári hangulatvilágításának már gyakori dísztárgyai 
a szolárlámpák. Egyedi tervezésű szolár lámpákkal vonzóbbá tehetjük a Múzeumok Éjszakáján 
is az egyes helyszíneket.   
 
Válasszon ki az alábbi épületek közül (A, B, C, D) hármat és tervezzen udvarukra hozzá-
juk illő szolár lámpát!  
 

A B 

  
Almásy-kastély, Gyulavári Károlyi-kastély, Fehérvárcsurgó 

 

C D 

  

Nádasdy-kastély, Nádasdladány Nagytétényi Kastélymúzeum (Száraz-
Rudnyánszky.kastély) 

 
Az alábbiakban néhány szolárlámpa típust láthat. 
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Munkamenet, részfeladatok: 
 

3/a 
Lámpa tervek készítése múzeumi épületekhez 
A képeken látható kastélymúzeumok közül válassza ki azt a három épületet és a hozzá tartozó 
udvart / környezetet, amelyik az Ön számára a legtöbb inspirációt adja egy szolár lámpacsalád 
megtervezéséhez! Ezt követően tervezzen meg három szolár lámpaformát a Múzeumok Éjsza-
kájára! A lámpa formájának megtervezésekor figyeljen az adott múzeum stílusára, tanulmá-
nyozza az építészeti formakincset! Vázlatain tüntesse fel az épület betűjelét, amelyhez a sza-
badkézi vázlatrajzot készítette! 
 

3/b 
Válassza ki azt a lámpatervét, amely Ön szerint a legjobban sikerült, és készítse el ennek a 
lámpának a színtervét és a vetületi rajzát! 
 

3/c 
Adjon meg egy fantázianevet a szolárlámpát gyártó cég számára, majd tervezzen logót a cég 
számára! Figyeljen a kép és a szöveg kreatív kapcsolatának és a logótervezés szabályainak a 
helyes alkalmazására!  
 

3/d 
Készítsen egy olyan reklámplakátot a Múzeumok Éjszakájára, ahol az adott múzeum épülete 
vagy épületrészlete, a tervezett szolárlámpa vagy a lámpa részlete és a lámpát gyártó cég  
- mint szponzor - logója is szerepel. 
 
Minden beadott lapjának jobb felső sarkában tüntesse fel az adott feladatrész betűjelét! 
 

A feladatmegoldás során ügyeljen arra, hogy 
• tervei/vázlatrajzai formailag és arányrendszerükben, térbeliségükben helyesek legye-

nek, érdekes, egyedi, fantáziadús ötleteket jelenítsen meg! 
• a lámpaterveken jól felismerhető legyen az adott múzeum építészeti formakincsével való 

szerves/harmonikus kapcsolat! 
• a lámpa színterve jól illeszkedjen a környezethez! 
• a vetületi rajz és a logótervezés szabályait helyesen alkalmazza! 
• a kép és a szöveg kapcsolata kreatív, a plakát szuggesztív erejű legyen! 

 

 
  3. feladat Elérhető 

pontszám 
Elért 
pont 

A feladat értelmezése 2 pont  

A feladat 
végrehajtása 

3/a 12 pont  

3/b 4 pont  

3/c 4 pont  

 3/d 6 pont  

Összbenyomás 2 pont  

Összesen 30 pont  
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4. feladat 
 
KÖNYVEK AZ ÉPÍTÉSZETRŐL 
Egy könyv borítójával szemben támasztott egyik fontos követelmény – a tipográfiai szabályokon 
túl –, hogy a mű tartalmáról egyértelmű vizuális információt közöljön. Az alábbiakban híres 
építészekről szóló könyvek borítóját láthatja. A borítók megfigyelése során szerzett tapasztala-
tait használja fel a feladat megoldásakor! 
 
4/a  
Figyelje meg az építészekről szóló könyvek borítóját, és írja be a táblázatba az építészek 
által tervezett híres épület képének betűjelét! A könyvborítók színes változatát és az épü-
letek képét a képmelléklet tartalmazza! Figyeljen, mert vannak olyan épületek, amelyek nem 
kapcsolhatók egyik alkotóhoz sem, és van olyan alkotó, akihez több épület betűjelét is be kell 
írnia!  
 

 1. 2. 3. 4. 

Könyvborítók 

 

Épületek:     
 

 5. 6. 7. 8. 

Könyvborítók 

   
 

Épületek:     
 

 9. 10. 11. 12. 

Könyvborítók 

    

Épületek:     
 
 



Vizuális kultúra 
emelt szint 

2011 gyakorlati vizsga 12 / 24 2021. október 22. 

Azonosító 
jel: 

               

 

A B C 

   

D E F 

   
G H I 

   
K L M 

   
N O P 
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4/b 
Írja a korstílusok megnevezése mellé annak az épületnek a betűjelét, amely a megadott 
művészeti korban készült! Figyeljen, mert vannak olyan korstílus megnevezések, ahová 
több épület betűjelét is be kell írnia! 
 

Korstílus megnevezése Épületek 

reneszánsz  
 

barokk  
 

klasszicizmus  
 

szecesszió  
 

 
4/c 
Le Corbusier írásaiban a modern városépítéssel és a „modulor” rendszernek jellemzőivel is 
foglalkozott. Ismertesse röviden ennek a fogalomnak a lényegét! 
  
………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

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

4/d 
Nevezzen meg egy építészt, aki tervezett organikus épületet! 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
4/e  
Készítsen Pier Luigi Nervi című könyv borítójának belső oldalára fülszöveget/rövid leírást 
az építész „H” betűjelű képen látható épületéról (hol található, funkciója, építészeti szer-
kezete …)  
 

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

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

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

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

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

4/f 
Figyelje meg a képmellékletben a B betűjelű épületet, és nevezze meg azt a festőművészt, 
akinek az alkotásaival kapcsolatba tudja hozni az épület! Írja a vonalra a festőművész 
nevét! 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
4/g 
Olvassa el figyelmesen az alábbi leírásokat, és írja be a táblázatba annak az épületnek a 
betűjelét, amely megfelel a leírásnak! 
 

 Az épület leírása A megfelelő 
épület betűjele 

1. 

Az 1859-1865-ig épült épületnek nyitott árkádos földszintje van. A 
félköríves záródású ablakok felett királyfejekkel díszített dombormű-
vek láthatóak. Az épületszerkezetek és az épületdíszítmények a ro-
mán, a bizánci, a mór és a magyar népművészet motívumait használ-
ják.  

 

2. 

Az épületet (1949-1953) a letisztult mértani formák alkalmazása jel-
lemzi. A geometrizáló szerkezet egyediségét a geometrikus formák 
tömegeinek, és a természetes anyagok egymáshoz való viszonyának 
a kapcsolata adja. A finn építész és formatervező épületének tömbjei 
a természeti környezethez alkalmazkodnak és azzal szerves egységet 
alkotnak.  

 

3 

A centrális elrendezésű, görögkereszt alaprajzú nyaralókastély 
Vicenza mellett található. A római pódiumokhoz hasonlóan a lakó-
szint jóval a talaj fölött található. A bejáratok előtt timpanonos lefe-
désü jón oszlopokra támaszkodó portikuszok vannak,.  

 

 

  

4. feladat 4/a 4/b 4/c 4/d 4/e 4/f 4/g Összesen 

Elérhető 
pontszám 12 pont 7 pont 3 pont 1 pont 3 pont 1 pont 3 pont 30 pont 

Elért 
pont      
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5. feladat 
 
CÍMERTERV 
Visegrád a középkorban a magyar királyok egyik legfontosabb rezidenciája volt. A város nevé-
nek jelentése fellegvár. 
 
Tanulmányozza az alábbi középkori címereket, olvassa el a címer részeiről szóló leírást, 
majd tervezzen városcímert Visegrád városának!  
 

  

  
 
A címer általában pajzson viselt, meghatározott szabályok szerint megszerkesztett színes jel-
vény, melyet egy család, intézmény vagy testület örökletes, állandó jelleggel használ. A címer 
részeinek leírása a következő táblázatban található. 
 

Pajzs 
A címer legfontosabb része. A pajzs felülete szol-
gál a címerviselőt jelképező címerábrák feltünte-
tésére. A pajzs felületét ezért alapnak vagy mező-
nek is nevezzük.  

Pajzsforma példák 
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Mesteralakok  
A pajzs szabályos mértani vonalakkal való 
felosztásának módjai. 
 
Címerábrák  
Az ábrák legtöbbször stilizált jelképek pl.: 
ember, állat, növény, hegy, égitest, vár, pa-
lota, fegyver.  

Mesteralak példák 
 

Pajzstartó alakok  
Azok a heraldikai elemek, amelyeket a pajzs 
két oldalára helyeznek, és ezek tartják a paj-
zsot. Ezek az alakok lehetnek igazi vagy kép-
zeletbeli állatok, emberi alakok.  

 

Sisak  
A címertanban a kiegészítő címerrészek közé 
tartozó címerábra. A lovagi vértezet része-
ként a lovag fejét befedő védőfelszerelés ré-
sze volt.  

 

Sisakdísz  
A sisak tetejére felerősített térbeli alakzat 
képe.  

 

Sisaktakaró  
A sisak mögül kiinduló ornamentális motívu-
mokból komponált, a címert köpenyként kö-
rülvevő díszítmény. 
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A B 

  
C D 

 
 

E F 

 
 

 
 

5/a 
Tervezze meg az Ön számára megfelelő pajzsformát és mesteralakot! Tervét rajzolja fel 
egy A/4-es rajzlapra grafitceruzával!  
 
 
5/b 
Tervezze meg és rajzolja be a pajzsba a pajzs mezőjének címerábráit! A város jellemzőit 
kifejező stilizált címerábrák terveit egy önálló A/4-es rajzlapra készítse szabadon válasz-
tott grafikai technikával! A tervezést segítheti, ha megfigyeli a fenti városképeket. 
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5/c 
Tervezze meg a pajzstartó állat- vagy emberfigurákat, és egészítse ki velük a címerpaj-
zsot! A pajzstartó figurák terveit is egy önálló A/4-es rajzlapra készítse szabadon válasz-
tott grafikai technikával!  
 
 
5/d 
Egészítse ki a pajzsot a sisak, a sisakdísz és a sisaktakaró rajzával! Végül készítse el a 
címer színtervét is szabadon választott technikával!  
A pajzson csak tiszta színeket használunk. A korai heraldika négy színe: vörös, kék, zöld, fekete, 
későbbi színek: arany, ezüst, bíbor, barna, narancsszín, sötétszürke, hamuszürke. 
 
 
Minden beadott lapjának jobb felső sarkában tüntesse fel az adott feladatrész betűjelét! 
 
 
A feladatmegoldás során ügyeljen arra, hogy 

• a pajzsforma szimmetrikus legyen, és koncentráljon a mesteralak osztása és a benne 
megjelenő ábrák üzenetközvetítő szerepe közötti összefüggésre! 

• a formaredukció/stilizáció érvényesüljön alkotásán! 
• a pajzstartó alakok mozdulata kifejező legyen, arányrendszere helyes és a címer mére-

téhez illeszkedő legyen, a takaró térbelisége jól érvényesüljön! 
• a végső alkotásán érvényesüljenek a címertervezés szabályai! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

5. feladat Elérhető 
pontszám 

Elért 
pont 

A feladat értelmezése 2 pont  

A feladat 
végrehajtása 

5/a 2 pont  

5/b 6 pont  

5/c 2 pont  

5/d 12 pont  

Technika 4 pont  

Összbenyomás 2 pont  

Összesen 30 pont  
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6. feladat  
 

RÓMA, AZ ÖRÖK VÁROS 
 

6/a  
Tanulmányozza a táblázatban és a képmellékletben is látható épületek képeit, majd ne-
vezze meg az épületeket és válassza ki a megadott szakkifejezések közül azokat, amelyek 
kapcsolódnak az adott épülethez! Figyeljen, mert vannak olyan szakkifejezések, amelyek 
egyik épülethez sem kapcsolhatók!  
 

Szakkifejezések: övpárkány, enfilade, dongaboltozat, árkád, akrotérion, peripterosz 
 

 a) az épület/építmény neve b) szakkifejezés 

1. 

 

  

2. 

 

  

3. 

 

  

4. 

 

  

 

6/b 
Írja a Rómában található alkotások fényképe alá a megfelelő művészeti korszak, korstílus 
megnevezését! Használja a képmellékletet is! 
 

A B C D 
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6/c 
Az alábbi képeken Róma barokk művészeti alkotásait látja. Tanulmányozza az alkotásokat, 
nevezze meg az alkotókat és műveiket! A képek segítségével jellemezze a barokk építésze-
tet, szobrászatot, festészetet! 
 

 A B C 

   

1) alkotó: 
   

2) a mű címe: 
   

 
Építészet  

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

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

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

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

Szobrászat 

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

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

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

………………………………………………………………………………………………… 
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Festészet  

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

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

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

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

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

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

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

6/d 
Az alábbiakban Rómában, a Vatikánban található festmények leírásait olvashatja.  
Írja a leírás mellé a táblázatba a megfelelő festmény nevét! 
 
 A festményről szóló leírás A festmény címe 

A 

A hatalmas 200 négyzetméteres, 391 szereplős freskó a 
világvége eseményeit jeleníti meg. A szimmetrikus 
kompozíció középpontjában Krisztus hatalmas méretű 
alakja látható. Felemelt karja alatt Mária, körülöttük 
szentek, pátriárkák és vértanúk alkotják a festmény leg-
zsúfoltabb területét.  

 

B 

A térmélységet egyiránypontos perspektívával érzékel-
tető freskó előtérében ókori filozófusok helyezkednek 
el. A szimmetrikus kompozíció középpontjában látható 
két főalak közül az egyik az ég felé mutat, a másik a földi 
világ felé. Az épület belső terében a kazettás díszítésű 
dongaboltozatos mennyezet ritmikus sora vezeti távolba 
a tekintetet. 

 

 
6/e 
A rómaiak dáciai hadjáratát ábrázoló diadaloszlop 200 méter hosszú, 1 méter széles, spiráli-
san haladó dombormű szalag formában ábrázolja az eseményeket. 
 
Írja a vonalra Róma híres diadaloszlopának a nevét!  
 
 
………………………………………………………………………………………………… 
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6/f 
Határozza meg az alábbi szakkifejezéseket, amelyek Róma művészeti alkotásain is felfe-
dezhetők! 
 
ballusztrád 

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

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

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

illuzionizmus 

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

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

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

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

gádorfal 

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

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

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

 

 
  

6. feladat 6/a 6/b 6/c 6/d 6/e 6/f Összesen 

Elérhető 
pontszám 8 pont 4 pont 12 pont 2 pont 1 pont 3 pont 30 pont 

Elért pont        
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 pontszám 

feladat sorszáma maximális  elért 
 30   
 30   
 30   
 30   
  ← nem választott feladat 
  ← nem választott feladat 

A gyakorlati vizsgarész pontszáma 120  
 

dátum  javító tanár 
 

 __________________________________________________________________________  
 

 

 

pontszáma egész 
számra kerekítve 

elért programba 
beírt 

Művészettörténeti-műelemző és rajzi fel-
adatsor (gyakorlati vizsgarész)   

 

dátum  dátum 
   
   

javító tanár  jegyző 
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KÉPMELLÉKLET 
2. feladat 

1. 2. 3. 4. 

    
5. 6. 7. 8. 

    
9. 10. 11. 12. 

    
 

A B C D 

    

 F G H 
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I K 

  
 
4. feladat 
4/a 

1. 2. 3. 

4. 5. 6. 

   

7. 8. 9. 

   

10. 11. 12. 
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4/a,b 
A B C 

  
D E F 

   

G H I 

  
K L M 

   
N O P 
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6. feladat 
 

6/a 
1. 2. 

  
3. 4. 

  
 
6/b 

A B C D 

    
 
6/c 

A B C 

   
 


