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Fontos tudnivalók 

 
 

 
• A feladatsor megoldására 120 perc áll a rendelkezésére. 

• A feladatok megoldási sorrendje tetszőleges. 

• A feladat 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! 

• Kérjük, hogy a pontozásra kijelölt téglalapokba ne írjon! 
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1. feladat  
Talán az első valláshoz kapcsolódó építményei az emberiségnek azok az egyszerűnek tűnő 
emlékművek, szentélyek, misztikus kőkörök, amelyek látványosabb példái, az úgynevezett 
megalitikus korban készültek. Ezek közül talán a leghíresebb az angliai Stonehenge.  
1. a) Írja körül néhány mondatban, milyen valláshoz kapcsolódhatott ez az épület. Leírását 
indokolja is. Ebben segítségére lehetnek az épület formajegyei, szerkezet. (Képmelléklet!) 
 

 
 
 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

1. b) Az alábbi táblázatban a megalitikus építészet három fajtáját, típusát láthatja. Válassza ki 
a felsoroltak közül a megfelelő elnevezést és írja a képek alatti pontozott helyre! Ügyeljen 
arra, hogy egy elnevezés egyik reprodukcióhoz sem rendelhető. (Képmelléklet!) 
 

dolmen masztaba cromlech menhír 
 

 

 
 

………………………………. 

 

 
 

……………………… 

 
 

…………………………… 
 

1. a) 2 pont  

1. b) 3 pont  

Összesen 5 pont  
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2. feladat 
A feladathoz kapcsolódó táblázatban a művészet ókori vagy éppen őskori alkotásaiból láthat 
néhányat. Stílusuk, megformálásuk, kidolgozottságuk alapján próbálja felismerni mely 
korszakban, korstílusban készült. (Képmelléklet!) 
 

A 

 

B 

 

C 

 
D 
 

 

E 

 

F 

G 

 

H 

 

I 

 
 
2. a) Párosítsa a műalkotásokat a felsorolt ókori kultúrákkal! Ügyeljen arra, hogy minden 
kultúrához egy alkotás írható és akad olyan alkotás is, amelyik egyik meghatározáshoz sem 
köthető! Válaszadáshoz használja a betűjeleket. 
 
Sumér  

Asszír  

ókori Egyiptom  

antik Görögország, archaikus kor  

antik Görögország, klasszikus kor  

antik Görögország, hellenisztikus kor  
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2. b) Három elnevezést olvashat a feladat alpontjában. Írja az elnevezés mellé annak a 
műalkotásnak a betűjelét, amelyre vonatkozhat! 
 
lamassu: 
 
idol:  
 
kúrosz:  

2. a) 6 pont  

2. b) 3 pont  

Összesen 9 pont  
 
3. feladat 
 
A következő feladatban a magyarországi művészet néhány jelentős műtárgyáról lát 
reprodukciókat. Válaszoljon a kérdésekre! (Képmelléklet!) 
 
3. a) A magyar történelem melyik híres uralkodójához kapcsolódnak a művek? Az alább 
felsorolt uralkodók közül írja a megfelelőt a művek alatti pontozott vonalra! (Ügyeljen arra, 
hogy egy alkotáshoz nem lehet uralkodót kötni!) 
 

Hunyadi Mátyás,  I. (Szent) István,  I. (Szent) László 

 

 
  

 

a) b) c) d) 

 

………………………… 

 

………………… 

 

………………… 

 

……………………. 

 

3. b) Elemezze röviden a honfoglaláskori magyar kultúrához kapcsolódó, Galgócról előkerült 
tarsolylemezt a megadott szempontok segítségével! Szempontonként 2-2 pont adható! 
(Képmelléklet) 
 

 



Művészettörténet 
középszint 

2112 írásbeli vizsga 7 / 24 2021. október 28. 

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

 
a tárgy funkciója: 

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

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

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

a tárgy alapanyaga, technikája: 

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

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

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

a díszítmény kompozíciója, legjelentősebb motívuma, motívumai: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 
3. a)  3 pont  

3. b) 6 pont  

Összesen 9 pont  
 
4. feladat 
Bibliai alakok évszázadokon keresztül a leggyakoribb szereplői a szobrászatnak. Főleg 
templomok külső vagy belső díszítésénél találkozunk velük. Önálló alakként vagy csoportba 
rendezve jelennek meg az épületek homlokzatán vagy szentélyekben. (Képmelléklet) 
4. a) Válassza ki a felsorolt téma meghatározások közül azokat, amelyeket felismer a képeken 
és írja a megfelelőt, a táblázat második sorába, a pontozott helyre! 
 

piéta kiűzetés a paradicsomból apostol ábrázolás 
 

Maiestas Domini Gábriel arkangyal 
 

A 

 

B 

 

C 

 
 

……………………. 

 

……………………. 

 

…………………………….. 
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4. b) Nevezze meg a „B” jelű szobor alkotóját! 
 
………………………………………….. 
 

4. a)  3 pont  

4. b) 1 pont  

Összesen 4 pont  
 
 
 
5. feladat 
 
Az alábbi feladatban azonos műfajhoz sorolható alkotások reprodukcióit találja. Válaszoljon a 
kérdésekre!  
 
5. a) Jellemző stílusjegyeik segítségével határozza meg, hogy melyik csendélet melyik 
stíluskorszak, stílusirányzat vagy stílusáramlat alkotása! Válassza ki a megfelelő stíluskorszak, 
stílusirányzat vagy stílusáramlat megnevezést a felsoroltak közül és írja a csendéletek alatti 
vonalakra! (Ügyeljen arra, hogy a felsoroltak közül legfeljebb négy megnevezést használhat 
fel!) (Képmelléklet) 
 
 

• posztimpresszionizmus 
• barokk 
• kubizmus 
• expresszionizmus 
• impresszionizmus 
• gótika 
• reneszánsz 
• román stílus 

 

 
A) 

 
B) 

 
C) 

 
D) 

 
………………….. 

 
……………………. 

 
……………….. 

 
……………………….. 
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5. b) A csendélet különbözőképpen jelenik meg az alábbi három kompozíción. Határozza meg, 

hogy a csendélet milyen szerepet tölt be a műalkotásokon! (A képek betűjelét írja a megfelelő 

helyre és ügyeljen arra, hogy az egyik meghatározás mellé nem kerül kompozíció! 

Meghatározásonként egy alkotást válasszon!) (Képmelléklet) 
 

 
A) 

 
B) 

 
C) 

 

a csendélet-elemek fali dekoráció részét képezik: …………….. 
 
a csendélet szerepe elsősorban kompozíciós jelentőségű: …………….. 
 
látvány után készített tanulmányrajz: …………….. 
 
a csendélet szimbolikus szerepet tölt be képen: …………….. 
 

5. c) A megadott szempontok alapján röviden elemezze Paul Cézanne csendéletét! 
Szempontonként 2-2 pont adható! (Képmelléklet) 
 

 

Paul Cézanne:  

Csendélet cseresznyékkel és barackokkal,  

1885-1887 
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Kompozíció:……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

A tárgyábrázolás jellemzői, stiláris megoldások: ……………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. feladat 
 
A következő feladatban az itáliai reneszánsz nagymester, Tiziano Urbinói Vénusz c. művének 

reprodukcióját látja. Válaszoljon a kérdésekre! (Képmelléklet) 

 
Tiziano: Urbinói Vénusz, 1534, olaj, vászon, 119 x 165 cm, Firenze, Uffizi 

5. a) 4 pont  

5. b) 3 pont  

5. c) 4 pont  

Összesen 11 pont  
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6. a) Az alábbi itáliai központok közül jelölje aláhúzással azt a várost, amelyhez Tiziano 
tevékenysége elsősorban kapcsolódott!  
 

               Velence                              Firenze                                  Siena 
 

6. b) Határozza meg, hogy az alábbi híres, reneszánsz mecénások melyik városokhoz / 
központokhoz kötődtek elsősorban! 
 

Firenze                 Róma                 Urbino                 Milano             Nápoly 
 

Federico da Montefeltro: …………………………… 

Lorenzo Medici („Il Magnifico”): ………………………… 

Lodovico Sforza („Il Moro”): …………………………. 
 

6. c) Válasszon az alábbi kompozíciók közül egyet és hasonlítsa össze Tiziano festményével a 
megadott szempontok segítségével! Szempontonként 2-2 pont adható! (Képmelléklet) 
 

 

 

 

Édouard Manet: Olympia, 1863, olaj, 

vászon, 130,5 x 190 cm, Párizs,  

Musée d’Orsay 

  

 

Paul Gauguin: Nevermore,  

1897, olaj, vászon, 50 x 116 cm, 

London, Courtauld Gallery 

 

 

Giorgione / Tiziano (?): 

Alvó Vénusz, 1510, olaj, vászon,  

108,5 x 175 cm, Drezda, 

Gemäldegalerie  
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kompozíció, beállítás: 

…………………………………………………………………………………………………

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

emberábrázolás, stiláris megoldások: 

…………………………………………………………………………………………………

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

az ábrázolt személy kapcsolata a környezetével: 

…………………………………………………………………………………………………

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

az ábrázolt személy kapcsolata a nézővel: 

…………………………………………………………………………………………………

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

 
 
 
 
 
 
 
7. feladat 
 

      
 

 
Ferenczy István az első európai hírű mestere volt a magyar képzőművészetnek. A Thorwaldsen 
műhelyében dolgozó szobrász Canova tanácsait hallgatva készítette el első korai művét. Ezt az 
alkotást láthatja a fenti képeken. (Képmelléklet) 
 
7. a) Nevezze meg az alkotás adatait! 

címe: ………………………………..                    korstílus: ………………………………… 

  

6. a) 1 pont  

6. b) 3 pont  

6. c) 8 pont  

Összesen 12 pont  
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A mű Ferenczy által adott alcíme, „a szépmesterségek kezdete”. A szobrász öccsének írt 
levelében az alábbi módon magyarázza cím választását. 
"egy pásztorleány, midőn a szeretője el akarván utazni, az árnyékját a homokba bekarczolta, 
hogy e szerint a szeretőjének ábrázatja örökös emlékezetben nála maradna". 
 
7. b) Válasszon az alábbi leírások közül, melyiket ábrázolja a szobor! Válaszát aláhúzással 
jelölje! 
 
A leány éppen búcsúzik kedvesétől. 

Kedvesét nézve éppen lerajzolja őt. 

Megpillantva kedvesét és köszöntésére indul. 

 
7. c) Jellemezze a mű kompozícióját az alábbi szempontok szerint! Válaszát röviden 
indokolja! Szempontonként 2-2 pont adható! 
 
Határozza meg a kompozíciót! 
 
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

A drapéria szerepe a kompozícióban. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

Szobor formai kialakítása, frontális / több nézőpontú beállítása. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

7. a) 2 pont  

7. b) 1 pont  

7. c) 6 pont  

Összesen 9 pont  
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8. feladat  
8. a) A következőkben a térábrázolással kapcsolatban lát képeket és olvashat fogalmakat, 
jelenségeket. Párosítsa őket azáltal, hogy a fogalmakhoz tartozó sorszámot a képek alatti 
pontozott helyre írja! Figyeljen arra, hogy nem minden fogalomnak van képi párja! 
(Képmelléklet) 
 

  
A B 
 

…………. 
 

…………. 

  
C D 
 

…………. 
 

…………. 

  
E F 
 

…………. 
 

…………. 
 

1. madártávlat 
2. centrális perspektíva 
3. levegő perspektíva 
4. békaperspektíva 
5. axonometrikus ábrázolás 
6. architektonikus stílus / antik római térábrázolás 
7. két iránypontos perspektíva 
8. vertikális perspektíva 
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8. b) Definiálja/Ismertesse a következő fogalmak térábrázolással kapcsolatos vonatkozásait! 
Minden fogalomért, maximum két pont kapható! 
 

a) Axonometria  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

b) rövidülés 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

c) enyészpont/ iránypont 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

d) békaperspektíva  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

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

8. a) 6 pont  

8. b) 8 pont  

Összesen 14 pont  
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9. feladat 
 
A következő feladatban a 19-20. századi magyarországi építészethez kapcsolódó alkotások 
fotóját és alaprajzát látja. Válaszoljon a kérdésekre! (Képmelléklet) 

 
A) 

 
1) 

 
B) 

 
2) 

 
    C) 

 
                3) 

4)  
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9. a) Állítsa párba az épületeket az alaprajzukkal! Válaszoljon az épület-fotók számának 
táblázatba írásával! (Ügyeljen arra, hogy egy épületet nem lehet alaprajzhoz rendelni!) 
 

 

 

 
 
 
9. b) Az első nyilvános európai múzeumok kialakulását követően a 19. században 
Magyarországon is egymás után nyíltak meg a legkorábbi és máig legjelentősebb múzeumok. 
Válaszoljon az alábbi, magyarországi múzeumokkal kapcsolatos kérdésekre! Válaszát írja a 
táblázat megfelelő cellájába! 
 

  Ki tervezte a 
múzeum épületét? 

Melyik 
stíluskorszakhoz, 
stílusirányzathoz, 
stílusáramlathoz 

sorolható a 
múzeumépület? 

A különböző 
művészeti ágak 

közül melyik 
jelenik meg 

hangsúlyosan a 
gyűjteményében? 

1. Magyar Nemzeti 
Múzeum* Pollack Mihály  x 

2. Iparművészeti 
Múzeum   

szecesszió  

3. Szépművészeti 
Múzeum 

 
Schickedanz Albert 

 
historizmus  

 
* A feladat „a” alpontjában az 1) képen a Magyar Nemzeti Múzeum épülete látható. 

 
9. a)  3 pont  

9. b) 4 pont  

Összesen 7 pont  
  

Alaprajz Épület 
A)  

B)  

C)  
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10. feladat 
10. a) Az alábbiakban látható kép egy tájat ábrázol. A tájkép a XVII. században lett önálló képi 
témává és a XIX. században vált vezető műfajjá. Az idők során az alkotások többféle módon 
és szellemiségben születtek. Jellemezze az impresszionista festők alkotómódját a következő 
szempontok alapján: a táj megfigyelésének és ábrázolásának módja, színhasználat, 
ecsetkezelés. Szempontonként két pont adható. (Képmelléklet) 
 

 
 
A táj megfigyelésének, ábrázolásának módja: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

Színhasználat: 

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

…………………………………………………………………………………………………

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

Ecsetkezelés, körvonalak alkalmazása: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 
10. b) Nevezzen meg két olyan kortárs magyar művészt, akiknek festészete hasonló látásmódot 
mutat!  
 
………………………………………………………………………………………………… 
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10. c) Nevezze meg a fentebb látható tájkép alkotóját! 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
 

10. a) 6 pont  

10. b) 2 pont  

10. c) 1 pont  

Összesen 9 pont  
 
 
11. feladat 
11. a) Man Ray amerikai dadaista és szürrealista képzőművész, divat- és portréfényképész. A 
dadaizmus és a szürrealizmus  meghatározó alakja. Sok ismert képzőművészt kapott 
lencsevégre. A következőkben ezekből a fotókból láthat néhányat! Társítsa az alkotók fotóit az 
alkotásaik reprodukcióival. A művészekhez csak egy reprodukció tartozik. Figyeljen arra, hogy 
az alkotók közt van egy, mely pár nélkül marad! Az alkotókhoz tartozó betűjeleket írja a 
táblázatba, a pontozott helyre!  
 
 

A 

 
Marcel Duchamp 

B 

 
Giorgio de Chirico 

C 

 
Frida Kahlo 

D 

 
André Breton 

E 

 
Alberto Giacometti 

F 

 
Méret Oppenheim 

G 

 
Salvador Dali 

 
  



Művészettörténet 
középszint 

2112 írásbeli vizsga 20 / 24 2021. október 28. 

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

(Képmelléklet) 

 
  

1. 2. 3. 
 

………. 
 

………. 
 

………. 
 

 

 
 

 

4. 5. 6. 
 

………. 
 

………. 
 

………. 
 
11. b) A következő képen szintén Man Ray alkotása látható. A kép segítségével egészítse ki 
Lautréamont ismert mondását, melyet a szürrealista művészek gyakran idéztek!  

 
 
„Szép, mint a varrógép és az …….……….….. véletlen ………………………. a 

boncasztalon.” 



Művészettörténet 
középszint 

2112 írásbeli vizsga 21 / 24 2021. október 28. 

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

 
11. c) A következő fogalmak közül melyek tartoznak a fényképezéshez? A választott 
fogalmakat húzza alá!  
 

1. dagerrotípia 

2. sgraffitó 

3. expozíció 

4. horror vacui 

5. tipográfia 

6. nyomódúc 

7. sötétkamra 

11. a) 6 pont  

11. b) 2 pont  

11. c) 3 pont  

Összesen 11 pont  
  



Művészettörténet 
középszint 

2112 írásbeli vizsga 22 / 24 2021. október 28. 

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

  



Művészettörténet 
középszint 

2112 írásbeli vizsga 23 / 24 2021. október 28. 

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

 
 



Művészettörténet 
középszint 

2112 írásbeli vizsga 24 / 24 2021. október 28. 

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

 

 pontszám 
maximális  elért 

  1. feladat 5  
  2. feladat 9  
  3. feladat 9  
  4. feladat 4  
  5. feladat 11  
  6. feladat 12  
  7. feladat 9  
  8. feladat 14  
  9. feladat 7  
10. feladat 9  
11. feladat 11  

Az írásbeli vizsgarész pontszáma 100  
 
 
 

dátum  javító tanár 
 

 __________________________________________________________________________  
 

 

 

pontszáma egész 
számra kerekítve 

elért programba 
beírt 

Feladatsor   
 

dátum  dátum 
   
   

javító tanár  jegyző 
 



Művészettörténet 
középszint 

2112 írásbeli vizsga — KÉPMELLÉKLET 1 / 10 2021. október 28.  

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

 
1. feladat 
 

 
 
 
 

   
 
 

 
  



Művészettörténet 
középszint 

2112 írásbeli vizsga — KÉPMELLÉKLET 2 / 10 2021. október 28.  

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

 
2. feladat 
 

A 

 

B C 

 
D 
 

E F 

 
G H I 

  



Művészettörténet 
középszint 

2112 írásbeli vizsga — KÉPMELLÉKLET 3 / 10 2021. október 28.  

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

 
3. feladat 
 

a)                                                                          b)  

  

  

 
c)                                                                     d) 

       
 

 
 

  



Művészettörténet 
középszint 

2112 írásbeli vizsga — KÉPMELLÉKLET 4 / 10 2021. október 28.  

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

 
4. feladat 

  
A 

 

B 
 

 

C 

 
  
 
 



Művészettörténet 
középszint 

2112 írásbeli vizsga — KÉPMELLÉKLET 5 / 10 2021. október 28.  

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

5. feladat 
5.a 

   
 A) B) 

   
 C) D) 
5.b 

 
A) 

 
B) 

 
C) 



Művészettörténet 
középszint 

2112 írásbeli vizsga — KÉPMELLÉKLET 6 / 10 2021. október 28.  

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

5.c 

 
 
6. feladat 
 

 
  



Művészettörténet 
középszint 

2112 írásbeli vizsga — KÉPMELLÉKLET 7 / 10 2021. október 28.  

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

 

 

  

 



Művészettörténet 
középszint 

2112 írásbeli vizsga — KÉPMELLÉKLET 8 / 10 2021. október 28.  

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

 
7. feladat 
 

      
 

8. feladat 
 

  
A B 

  
C D 

  
E F 

 
 



Művészettörténet 
középszint 

2112 írásbeli vizsga — KÉPMELLÉKLET 9 / 10 2021. október 28.  

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

 
9. feladat 
 

 
A) 

 
1) 

 
B) 

 
2) 

 
    C) 

 
                3) 

4)  

  



Művészettörténet 
középszint 

2112 írásbeli vizsga — KÉPMELLÉKLET 10 / 10 2021. október 28.  

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

 
10. feladat 
 

 
 
11. feladat 
 

 
  

1. 2. 3. 
 

 

 
 

4. 5. 6. 
 


