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Általános tudnivalók 
 
 
• A feleletválasztó vagy egyszerű feleletalkotó feladatok esetében a választ csak akkor lehet 

helyesnek tekinteni, ha azonos vagy egyenértékű a javítási-értékelési útmutatóban feltünte-
tett válasszal. 

• Az olvashatatlan válaszok hibásnak minősülnek. 

• Ha az adott választ nem a megfelelő helyre írja be, vagy a feladatban megadotthoz képest 
máshogy jelöli a vizsgázó, de a megoldás teljesen egyértelmű, a válasz elfogadható. 

• Hosszabb feleletalkotó, esszékérdések esetében a feladatmegoldásban úgynevezett „kulcs-
kifejezéseket” vagy fontos válaszelemeket kell keresni. A javítási-értékelési útmutató ebben 
az esetben ezeket a fontos válaszelemeket tünteti fel. 

• Elfogadható helyes válaszként minden olyan válaszelem is, amely a javítási-értékelési út-
mutatóban szereplő adott kulcskifejezéssel (vagy szinonimájával) azonos értékű, illetve 
azonos a jelentése (pl. a kulcskifejezés körülírása, jellemzése). 

• Hosszabb feleletalkotó, illetve esszékérdések esetében gyakran lehetősége van az értékelő-
nek az útmutatóban nem szereplő, de az értékelő által helyesnek ítélt válaszelem elfogadá-
sára is 1–2 pont erejéig. 

• Az azonos értékű, azonos jelentésű kulcsfogalmakat „/” jel választja el a javítási-értékelési 
útmutatóban. 

• A részletes útmutatóban zárójelbe „( )” tett részek nem képezik feltétlenül a megoldás 
részét, hanem további magyarázatokkal segítik az értékelőt. 

• Azon feladatoknál, ahol alkotókat kell felismerni és megnevezni a magyar nevek esetében 
csakis a teljes, hibátlanul írt név fogadható el. 

• Az idegen művésznevek írásánál elfogadható csak a vezetéknév és a helyesírási hibákért 
nincs pontlevonás, ha az nem okoz félreértést. 

• Azoknál a feladatoknál, ahol több válaszelem közül kell a jó megoldást kiválasztani,  
az összes elem megjelölése esetén a válaszra 0 pontot kell adni. Ha egy feladat meghatá-
rozza a válaszelem(ek) számát és a vizsgázó ennél többet jelöl meg, akkor az elért  pontszá-
mot csökkenteni kell a többletválaszok számával. A feladatokra 0-nál kevesebb pont nem 
adható. 

• Azoknál a feladatoknál, amelyeknél meghatározott számú válaszelemet kell felsorolni, és a 
vizsgázó ennél többet ír, akkor a válaszokat a beírás sorrendjében kell értékelni.  
A megoldásokért az előírt maximális pontot meghaladó „jutalompont” nem adható.  
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1. feladat Összesen 5 pont 

 
Képek forrása: Salisbury Múzeum, Stonehenge, makett 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=47466522 
Poulnabrone dolmen https://en.wikipedia.org/wiki/Dolmen#/media/File:Paulnabrone.jpg 
menhír du chant-Dolent https://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1jl:Menhir_du_Champ-Dolent.jpg 
 
1. a) 

• kozmikus-asztrális vallás / ősvallás / kelta vallás / egyéb elfogadható válasz 

• az építmény naphoz / holdhoz / csillagokhoz kötődő szerkezete / egyéb elfogadható 

válasz 

1. a)  2 pont 
 
1. b) 

 

 
 

cromlech 

 

 
 

dolmen 

 
 

menhír 
 

1. b)  3 pont 
 
 
 

2. feladat Összesen 9 pont 
 
Képek forrása:  
Lamassu, Nimrud https://www.archaeologs.com/w/lamassu/en 
Mocsári vadászat, British Múzeum, London 
https://en.wikipedia.org/wiki/Tomb_of_Nebamun#/media/File:TombofNebamun-2.jpg 
Anavüszoszi Kúrosz, Athén, Nemzeti Régészeti Múzeum 
https://httpchristyart.wordpress.com/2017/10/31/archaic-ancient-greek-art-in-sculpture-the-kouros-of-anavysos/ 
Lovas fríz Athén, Nemzeti Régészeti Múzeum 
https://hu.wikipedia.org/wiki/Parthen%C3%B3n#/media/F%C3%A1jl:Elgin_Marbles_4.jpg 
Bikaugrás, Knossos https://tudasbazis.sulinet.hu/HU/muveszetek/muveszettortenet/muveszettortenet-7-
evfolyam/a-vallas/a-kultuszok 
Marcus Aurelius lovasszobra, Róma https://hu.pinterest.com/pin/566538828105390986/ 
Úri jelvény, London, British Múzeum https://hu.pinterest.com/pin/166422148705258502/ 
Laokoón szoborcsoport, Róma, Vatikáni Múzeum https://hu.wikipedia.org/wiki/Laoko%C3%B3n-
csoport#/media/F%C3%A1jl:Laocoon_and_His_Sons.jpg 
Willendorfi Vénusz, Bécs, Természettudományi Múzeum https://mymodernmet.com/the-venus-of-willendorf/ 
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2. a) 
 

Sumér G 

Asszír A 

ókori Egyiptom B 

antik Görögország, archaikus kor C 

antik Görögország, klasszikus kor D 

antik Görögország, hellenisztikus kor H 

2. a)  6 pont 
2. b) 
 
lamassu: A 
idol: I 
kúrosz: C 
 

2. b)  3 pont 
 
 
 

3. feladat Összesen 9 pont 
 
Képek forrásai: 
Koronázási palást 
https://mnm.hu/sites/default/files/styles/gallery_item_x2/public/gallery/kep_palast_jpg_legjobb.jpg?itok=5Mz--
hrpSzékely Bertalan önarckép https://www.irodalmiradio.hu/femis/muveszetek/4muveszek/s_ menu/szekely/ 
1onarc.jpg 
Szent László herma https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c8/King_St._Ladislaus.jpg 
Philostratos-corvina https://baloghpet.files.wordpress.com/2015/08/philostratos-corvina.jpg 
 

3. a) 
 
a) I. (Szent) István 

c) I. (Szent) László 

d) Hunyadi Mátyás 

3. a)  3 pont 
  



Művészettörténet — középszint Javítási-értékelési útmutató 

2112 írásbeli vizsga 5 / 19 2021. október 28. 

 
3. b)            A kép forrása: https://i.pinimg.com/originals/a5/37/30/a5373060393e72b1bb80742ae26985ed.jpg 
 
a tárgy funkciója 

• a férfiak viseletének része / jellemző viseletüket, a kaftánt összefogó 

• övről függő tarsolyt díszítette 

• méltóságot jelölték 

• egyéb elfogadható válasz 

a tárgy alapanyaga, technikája:  

• alapanyaga aranyozott ezüst 

• domborítással / trébeléssel emelték ki a mintákat 

• egyéb elfogadható válasz 

a díszítmény kompozíciója, legjelentősebb motívuma, motívumai: 

• legfontosabb motívuma a palmetta 

• amelyet szimmetrikus kompozícióban megsokszoroznak 

• ornamentális rendszerű díszítmény 

• textilmintára emlékeztető végtelen láncolatban összefonódó díszítmény 

• egyéb elfogadható válasz 

3. b)  6 pont 
 
 

4. feladat Összesen 4 pont 
 
Ják, Apostol szobor 
https://www.hung-art.hu/frames.html?/magyar/zmisc/faragvan/132_sz/index.html 
Michelangelo Buonarrotti, Vatikáni Piéta 
https://hu.wikipedia.org/wiki/Piet%C3%A0_(Szent_P%C3%A9ter-
bazilika)#/media/F%C3%A1jl:Michelangelo's_Pieta_5450_cropncleaned_edit.jpg 
Maiestas Dominihttps://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/06/The_Tympanum_of_Cathedrale_Saint-
Trophime_ 
 
4. a) 
 

A B C 
apostol szobor piéta Maiestas Domini 

 
 
4. b) 
Michelangelo (Buonarroti) 

4. b)  1 pont 
  

4. a)  3 pont 
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5. feladat Összesen 11 pont 

Képek forrása: 
Hans Memling: Váza virággal https://www.museothyssen.org/en/collection/artists/memling-hans/flowers-jug-
verso 
Claude Monet: Krizantémok 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e8/Chrysanthemums_%28Monet%29.JPG 
Georges Braque: Hegedű vázával https://hu.pinterest.com/pin/33988172158000649/ 
Willem Kalf: Csendélet kínai vázával és kagylóval https://www.artsy.net/artwork/willem-kalf-still-life-with-a-
chinese-bowl-a-nautilus-cup-and-fruit 
Végvári Tamás: Csendélet http://vegvaritamas.hu/ 
Carlo Crivelli: Madonna della Candellata https://www.wga.hu/html_m/c/crivelli/carlo/m_taper.html 
Edouard Manet: A Folies Bergére bárja 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Un_bar_aux_Folies_Berg%C3%A8re#/media/Fichier:Edouard_Manet,_A_Bar_at_t
he_Folies-Berg%C3%A8re.jpg 
 
5. a) 

 
A) 

 
B) 

 
C) 

 
D) 

impresszionizmus gótika / reneszánsz kubizmus barokk 
 

5. a)  4 pont 
5. b) 
a csendélet-elemek fali dekoráció részét képezik: - 

a csendélet szerepe elsősorban kompozíciós jelentőségű: C / B 

látvány után készített tanulmányrajz: A 

a csendélet szimbolikus szerepet tölt be képen: B / C 

 
5. c) 
Kompozíció: 

• a hagyományos kompozíciós alapelvek újragondolása 
• felülnézeti, illetve oldalnézeti szemszög együttes alkalmazása 
• a lineáris perspektíva szabályainak feladása 
• ennek következtében a statikus egyensúly megbomlása 
• egyéb elfogadható válasz 

A tárgyábrázolás jellemzői, stiláris megoldások: 
• egyszerű, hétköznapi tárgyak 
• a tárgyak világos és tiszta ábrázolásmódja 
• a látvány elemző feldolgozása 

5. b) 3 pont 
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• a tér és a tömeg elemző megjelenítése 
• a klasszikus hagyomány és a kortárs realizmus ötvözése 
• a színeket a forma körülhatárolására is használja 
• a szín a „képstruktúra” része, összetevője 
• egyéb elfogadható válasz 

 
 
 

6. feladat Összesen 12 pont 
 

A kép forrása: 
https://4.bp.blogspot.com/-
rIKTI6yEZ3c/Vpwl4MHb5ZI/AAAAAAAAKJE/0Jc_6T4l6Kk/s1600/tiziano%2BVenere.jpg 
 
6. a)  Velence 

6. a)  1 pont 
6. b) 
Federico da Montefeltro: Urbino 
Lorenzo Medici („Il Magnifico”): Firenze 
Lodovico Sforza („Il Moro”): Milano 
 
6. c)  
A képek forrásai: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/ca/Edouard_Manet_-_Olympia_-
_Google_Art_Project.jpg/1200px-Edouard_Manet_-_Olympia_-_Google_Art_Project.jpg 
https://assets.courtauld.ac.uk/wp-content/uploads/2019/01/31143443/P-1932-SC-163-tif-10258.jpg 
https://blog.singulart.com/wp-content/uploads/2019/11/Giorgione_-_Sleeping_Venus_-_Google_Art_Project_2-
1140x703.jpg 
 
1. megoldási lehetőség: 
Tiziano Urbinói Vénusz c. műve és az A) jelű akt (Édouard Manet: Olympia) összehasonlítása 

esetén: 

kompozíció, beállítás: 
Tiziano: Urbinói Vénusz 

• szobabelsőben ábrázolt, ágyon pihenő női akt 

• az akt elhelyezése a képsíkkal párhuzamos 

• a test átlósan két részre osztja a kompozíciót 

• a kép jobb oldalán a szoba perspektivikus mélysége tárul fel / hangsúlyos 

perspektivikus rövidülés 

• a kompozíció térbe rendezettsége erőteljesebb, mint Manet Olympia c. művének 

esetében 

• egyéb elfogadható válasz 

5. c) 4 pont 

6. b)  3 pont 
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Édouard Manet: Olympia / A) jelű akt 

• a festmény / a kompozíció (egyik) forrása / előképe: Tiziano Urbinói Vénusz c. műve 

• hasonlóan Tiziano művéhez: szobabelsőben ábrázolt, ágyon pihenő női akt 

• követi Tiziano művét az akt elhelyezése (a képsíkkal párhuzamos) 

• követi Tiziano művét, ahogy a test átlósan két részre osztja a kompozíciót 

• Tiziano művével szemben nem tárul fel a térmélység/szobabelső 

• Manet a modern életet akarta korszerű módon bemutatni / klasszikus téma – modern 

ábrázolásmód 

• egyéb elfogadható válasz 

emberábrázolás, stiláris megoldások: 

Tiziano: Urbinói Vénusz 

• a humanizmus / a reneszánsz / az érett reneszánsz idealizált női szépségeszménye  

• szűzies, egyúttal érzéki akt 

• a meghittség, intimitás érvényesül elsősorban 

• valószerű ábrázolásmód 

• lágy tónusátmenetek és formák / a meleg tónusokkal megfestett test a gyöngyházfényű 

lepedőn 

• a heverő női akt tartása nyugodt / elomló 

• Vénusz a karjára támaszkodik, a jobb láb térdben kissé meghajlik, a sípcsont a 

kinyújtott bal láb alá kerül, míg a bal kar követi a test vonalát 

• érzelmeket nem jelenít meg 

• a cím kivételével nincs allegorikus utalás 

• piros és zöld komplementerek alkalmazása  

• a fejet sötét háttér keretezi 

• egyéb elfogadható válasz 

Édouard Manet: Olympia / A) jelű akt 

• Tiziano festményéhez képest kevéssé idealizált ábrázolásmód 

• valószerű megjelenítés 

• felismerhető portrészerűség 

• a japán festészet hatása 

• Tiziano művéhez képest síkszerűbb az ábrázolásmód 

• hangsúlyos a test kontúrvonala 
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• a nő tartása nyugodt / nem annyira lágy, elomló és pihenő, mint Tiziano festményén 

• a női figura a karjára támaszkodik, fejét egyenesen tartja 

• a jobb láb sípcsontja – hasonlóan Tiziano művéhez a kinyújtott bal láb alá kerül, míg a 

bal kar követi a test vonalát 

• érzelmeket nem jelenít meg 

• a fejet sötét háttér keretezi 

• egyéb elfogadható válasz 

az ábrázolt személy kapcsolata a környezetével: 
Tiziano: Urbinói Vénusz 

• elegáns interieur / reneszánsz palota / szoba hálóterme  

• otthonos, kényelmes környezet 

• a nőalak mögött elhelyezett függöny / paraván elválasztja az aktot a környezetétől / 

intim módon elkülöníti a belsőtől / bevonja a képbe a nézőt 

• az ágy végében pihenő kutya, valamint a padló perspektivikus ábrázolása és a 

háttérben ábrázolt két szolgáló vezeti tovább a tekintet a belső térben 

• Vénusz a belső tér felől a néző felé / annak hátat fordítva / kifelé fordul 

• egyéb elfogadható válasz 

Édouard Manet: Olympia / A) jelű akt: 

• a nőalak mögött elhelyezett függöny / paraván jelentősebb mértékben / szinte teljes 

egészében elválasztja az aktot a környezetétől / intim módon elkülöníti a belsőtől / 

bevonja a képbe a nézőt 

• az Urbinói Vénusz c. művön az ágy végében ábrázolt alvó kutyát Manet festményén 

macska váltja fel 

• Manet Tizianóhoz hasonlóan szerepeltet szolgálót is a kompozíción,  

• a szolgáló azonban a nőalakhoz jóval közelebb jelenik meg / virágcsokrot hoz 

• egyéb elfogadható válasz 

az ábrázolt személy kapcsolata a nézővel: 
Tiziano: Urbinói Vénusz 

• Vénusz a fejét mintha éppen felemelné, 

• a kép nézője felé fordul 

• kifelé néző tekintete kapcsolatot teremt az ábrázolt személy és a néző között 

• mozdulata szűzies 

• tekintete kacér 
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• egyéb elfogadható válasz 

Édouard Manet: Olympia / A) jelű akt: 

• hasonlóan Tiziano művéhez: a modell kitekint a nézőre / a fej a néző irányába fordul, 

• a nőalak kompozícióból kifelé néző tekintete kapcsolatot teremt az ábrázolt személy és 

a néző között 

• Tiziano festményéhez képest kacérabb / kihívóbb nő-ábrázolás 

• őszinte / nyílt / majdnem arrogáns tekintet 

• egyéb elfogadható válasz 

VAGY 

2. megoldási lehetőség: 
Tiziano Urbinói Vénusz c. műve és a B) jelű akt (Paul Gauguin: Sohamár) összehasonlítása 

esetén: 

kompozíció, beállítás: 
Tiziano: Urbinói Vénusz 

• szobabelsőben ábrázolt, ágyon pihenő női akt 

• az akt elhelyezése a képsíkkal párhuzamos 

• a test átlósan két részre osztja a kompozíciót 

• a kép jobb oldalán a szoba perspektivikus mélysége tárul fel / hangsúlyos 

perspektivikus rövidülés 

• a kompozíció térbe rendezettsége erőteljesebb, mint Manet Olympia c. művének 

esetében 

• egyéb elfogadható válasz 

Paul Gauguin: Nevermore / B) jelű akt: 

• a képen szobabelsőben ábrázolt, ágyon pihenő női akt látható 

• az akt elhelyezése a képsíkkal párhuzamos, / de ellentétes irányú a Tiziano művén 

látható Vénuszéval 

• a test elhelyezése vízszintesebb, mint az Urbinói Vénuszé 

• Tiziano festményével szemben a szoba perspektivikus mélysége nem hangsúlyos 

• a háttérben (baljós) figurák  

• az ablaknyíláson keresztül hasonlóan Tiziano festményéhez az ég és a természet egy 

szelete tárul fel 

• egyéb elfogadható válasz 

 



Művészettörténet — középszint Javítási-értékelési útmutató 

2112 írásbeli vizsga 11 / 19 2021. október 28. 

emberábrázolás, stiláris megoldások: 

Tiziano: Urbinói Vénusz 

• a humanizmus / a reneszánsz / az érett reneszánsz idealizált női szépségeszménye  

• szűzies, egyúttal érzéki akt 

• a meghittség, intimitás érvényesül elsősorban 

• valószerű ábrázolásmód 

• lágy tónusátmenetek és formák / a meleg tónusokkal megfestett test a gyöngyházfényű 

lepedőn 

• a heverő női akt tartása nyugodt / elomló 

• Vénusz a karjára támaszkodik, a jobb láb térdben kissé meghajlik, a sípcsont a 

kinyújtott bal láb alá kerül, míg a bal kar követi a test vonalát 

• érzelmeket nem jelenít meg 

• a cím kivételével nincs allegorikus utalás 

• piros és zöld komplementerek alkalmazása  

• a fejet sötét háttér keretezi 

• egyéb elfogadható válasz 

Paul Gauguin: Nevermore / B) jelű akt: 

• a kor szépségeszményétől eltérő nőábrázolás 

• egzotikus / rejtélyes szépség 

• feszültséggel teli női figura 

• erőteljes / hullámzó kontúrvonal 

• síkszerű formák 

• összefogott felületek 

• dekoratív színhasználat 

• egyéb elfogadható válasz 

az ábrázolt személy kapcsolata a környezetével: 
Tiziano: Urbinói Vénusz 

• elegáns interieur / reneszánsz palota / szoba hálóterme  

• otthonos, kényelmes környezet 

• a nőalak mögött elhelyezett függöny / paraván elválasztja az aktot a környezetétől / 

intim módon elkülöníti a belsőtől / bevonja a képbe a nézőt 
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• az ágy végében pihenő kutya, valamint a padló perspektivikus ábrázolása és a 

háttérben ábrázolt két szolgáló vezeti tovább a tekintet a belső térben 

• Vénusz a belső tér felől a néző felé / annak hátat fordítva / kifelé fordul 

• egyéb elfogadható válasz 

Paul Gauguin: Nevermore / B) jelű akt: 

• gazdagon díszített háttér és környezet 

• dekoratív / szőnyegminta-szerű díszítmény a drapériákon / falakon 

• tapétaszerű felületek 

• a nő (mozdulata nem ernyedt) hátat fordít a háttérben megjelenő alakoknak 

• a holló (Edgar Allan Poe: A holló) ijesztő figuraként jelenik meg a háttérben / a háttér 

szereplői baljós figuraként tűnnek fel 

• / veszély leselkedik a háttérben 

• egyéb elfogadható válasz 

az ábrázolt személy kapcsolata a nézővel: 
Tiziano: Urbinói Vénusz 

• Vénusz a fejét mintha éppen felemelné, 

• a kép nézője felé fordul 

• kifelé néző tekintete kapcsolatot teremt az ábrázolt személy és a néző között 

• mozdulata szűzies 

• tekintete kacér 

• egyéb elfogadható válasz 

Paul Gauguin: Nevermore / B) jelű akt: 

• a nőalak fejét szorosan az ágyhoz / kezéhez szorítja / feszültséggel teli mozdulattal 

tapad az ágyhoz 

• a kép nézője felé fordul kifelé néző tekintete kapcsolatot teremt az ábrázolt személy és 

a néző között 

• mozdulata nem kacér 

• a nő tekintete éber / figyelő 

• egyéb elfogadható válasz 

VAGY 

3. megoldási lehetőség: 
Tiziano Urbinói Vénusz c. műve és a C) jelű akt (Giorgione / Tiziano: Alvó Vénusz) 

összehasonlítása esetén: 
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kompozíció, beállítás: 
Tiziano: Urbinói Vénusz 

• szobabelsőben ábrázolt, ágyon pihenő női akt 

• az akt elhelyezése a képsíkkal párhuzamos 

• a test átlósan két részre osztja a kompozíciót 

• a kép jobb oldalán a szoba perspektivikus mélysége tárul fel / hangsúlyos 

perspektivikus rövidülés 

• a kompozíció térbe rendezettsége erőteljesebb, mint Manet Olympia c. művének 

esetében 

• egyéb elfogadható válasz 

Giorgione/Tiziano: Alvó Vénusz / C) jelű akt: 

• tájban elnyúló, heverő női akt 

• az akt elhelyezése a képsíkkal párhuzamos 

• a test átlósan két részre osztja a kompozíciót 

• a kép jobb oldalán az itáliai táj perspektivikus mélysége tárul fel 

• hangsúlyos tájábrázolás 

• egyéb elfogadható válasz 

emberábrázolás, stiláris megoldások: 

Tiziano: Urbinói Vénusz 

• a humanizmus / a reneszánsz / az érett reneszánsz idealizált női szépségeszménye  

• szűzies, egyúttal érzéki akt 

• a meghittség, intimitás érvényesül elsősorban 

• valószerű ábrázolásmód 

• lágy tónusátmenetek és formák / a meleg tónusokkal megfestett test a gyöngyházfényű 

lepedőn 

• a heverő női akt tartása nyugodt / elomló 

• Vénusz a karjára támaszkodik, a jobb láb térdben kissé meghajlik, a sípcsont a 

kinyújtott bal láb alá kerül, míg a bal kar követi a test vonalát 

• érzelmeket nem jelenít meg 

• a cím kivételével nincs allegorikus utalás 

• piros és zöld komplementerek alkalmazása  

• a fejet sötét háttér keretezi 
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• egyéb elfogadható válasz 

Giorgione/Tiziano: Alvó Vénusz / C) jelű akt: 

• a humanizmus / a reneszánsz / az érett reneszánsz idealizált női szépségeszménye  

• szűzies, egyúttal érzéki akt 

• a meghittség, intimitás, nyugodt harmónia érvényesül elsősorban 

• valószerű ábrázolásmód 

• lágy tónusátmenetek és formák  

• testtartása nyugodt, mozdulatlan 

• a testtartás nagyon hasonlít az Urbinói Vénusz pozíciójához; a nőalak jobb lába 

térdben kissé behajtva, a sípcsont a kinyújtott bal láb alá kerül; a bal kar követi a test 

vonalát 

• eltér a jobb kar ábrázolása, amelyet Vénusz a feje fölé emel  

• érzelmeket nem jelenít meg 

• piros és zöld komplementerek alkalmazása  

• a fejet sötét háttér emeli ki 

• egyéb elfogadható válasz 

az ábrázolt személy kapcsolata a környezetével: 
Tiziano: Urbinói Vénusz 

• elegáns interieur / reneszánsz palota / szoba hálóterme  

• otthonos, kényelmes környezet 

• a nőalak mögött elhelyezett függöny / paraván elválasztja az aktot a környezetétől / 

intim módon elkülöníti a belsőtől / bevonja a képbe a nézőt 

• az ágy végében pihenő kutya, valamint a padló perspektivikus ábrázolása és a 

háttérben ábrázolt két szolgáló vezeti tovább a tekintet a belső térben 

• Vénusz a belső tér felől a néző felé / annak hátat fordítva / kifelé fordul 

• egyéb elfogadható válasz 

Giorgione/Tiziano: Alvó Vénusz / C) jelű akt: 

• érintetlen / békés itáliai táj 

• Vénusz alakja a tájban párnán és lepedőn pihen 

• emberek elől rejtett hely 

• a nőalak intim módon elkülönül a háttértől 

• a távolban csendes település látható 

• Vénusz finoman a néző felé fordul 
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• egyéb elfogadható válasz 

az ábrázolt személy kapcsolata a nézővel: 
Tiziano: Urbinói Vénusz 

• Vénusz a fejét mintha éppen felemelné, 

• a kép nézője felé fordul 

• kifelé néző tekintete kapcsolatot teremt az ábrázolt személy és a néző között 

• mozdulata szűzies 

• tekintete kacér 

• egyéb elfogadható válasz 

Giorgione/Tiziano: Alvó Vénusz / C) jelű akt: 

• Vénusz feje lágyan a néző felé fordul 

• szeme csukva van 

• az ábrázolt személy és a néző között kapcsolat nincsen 

• / a néző „meglesi” az alvó nőalakot  

• egyéb elfogadható válasz 

 

 
 

7. feladat Összesen 9 pont 
 
Képek forrása: Ferenczy István: Pásztorlányka, Magyar Nemzeti Galéria, Budapest 
https://mng.hu/mutargyak/pasztorlanyka/ 
 
7. a)  címe: Pásztorlányka     korstílus: klasszicizmus 
 
 
7. b)  Kedvesét nézve éppen lerajzolja őt. 
 
 
7. c)  Határozza meg a kompozíciót! 
 

• Alapvetően zárt kompozíció 
• ovális / elliptikus kompozíció 
• a kifelé tekintő arc nyitja csupán a kompozíciót 
• egyéb elfogadható válasz 

 
A drapéria szerepe a kompozícióban. 

• antik hatás  
• a kompozíció formájának megerősítése 

6. c) 8 pont 

7. a) 2 pont 

7. b) 1 pont 
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• a szobor ritmusának, lendületének erősítése 
• egyéb elfogadható válasz 

 
Szobor formai kialakítása, frontális / több nézőpontú beállítása. 

• pontos, részletgazdag megformálás 
• síkszerű kialakítás 
• egynézetű beállítás 
• egyéb elfogadható válasz 

 
 

8. feladat Összesen 14 pont 
 
Képek forrása:  
Palatinus, augustus háza https://www.pinterest.co.uk/pin/575546027380026907/ 
Leonardo: Az utolsó vacsora https://hu.wikipedia.org/wiki/Az_utols%C3%B3_vacsora_(da_Vinci-
festm%C3%A9ny)#/media/F%C3%A1jl:The_Last_Supper_-_Leonardo_Da_Vinci_-
_High_Resolution_32x16.jpg 
két iránypontos perspektíva  https://hu.pinterest.com/rka1477/perspektivikus-
%C3%A1br%C3%A1zol%C3%A1s/ 
Axometria https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/szakkepzes/epiteszet/a-muszaki-abrazolas-alapjai/az-axonometrikus-
abrazolas-tengelyei/frontalis-axonometria 
Madártávlat https://agroforum.hu/agrarhirek/bulvar/csodalatos-teli-legifotok-havas-erdok-mezok-es-legelok-
madartavlatbol/ 
Andy Yeung: Sanghai https://www.life.hu/eletmod/20160329-andy-yeung-fotos-loo-up-cimu-sorozata-
monumentalis-epuletek.html 
 
8. a)  

A B 
2 7 
C D 

1 / 7 4 / 8 
E F 
5 6 

8. a) 6 pont 
8. b) 
a) axonometria:  

• axonometrikus ábrázolás esetén a vetítési középpont a végtelenben található és a 
vetítővonalak párhuzamosak 

• az alakzatokat a hozzájuk rögzített térbeli derékszögű koordinátarendszerrel együtt 
vetítjük a képsíkra (axonometrikus képsík)  

• ábrázolás mérettartó (izometrikus axonometria) 
• egyéb elfogadható válaszelem 

b) rövidülés:  
•  az ábrázolás során a távlati hatást létrehozó elemek egyike 
• a térben távolabb elhelyezkedő tárgyak rövidebbnek kisebbnek látszanak 
• egyéb elfogadható válaszelem 

 

7. c) 6 pont 
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c) enyészpont / iránypont:  

• pont a horizontvonalon 
• párhuzamos egyenesek összefutnak a perspektivikus ábrázolás során 
• egyéb elfogadható válaszelem 

 
d) békaperspektíva: 

• mikor a nézőpont az ábrázolandó alakzathoz képest vagy nagyon alacsonyan, vagy 
alatta található 

• a nézőpont a horizontvonal alatt helyezkedik el 
• ábrázolandó látványt alulról szemléljük 
• egyéb elfogadható válaszelem 

 
 
 

9. feladat Összesen 7 pont 
 
A képek forrásai: https://i.pinimg.com/originals/25/06/f5/2506f5a2631bfae753b70edc6cd830d7.jpg 
 
9. a) 
 

Alaprajz Épület 
A) 2 
B) 4 
C) 1 

9. a) 3 pont 
 
9. b) 

 

 
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 klasszicizmus x 

2. Iparművészeti 
Múzeum 

 
Lechner Ödön szecesszió iparművészet 

3. Szépművészeti 
Múzeum Schickedanz Albert historizmus képzőművészet 

 
  

8. b) 8 pont 

9. b) 4 pont 
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10. feladat Összesen 9 pont 

 
A képek forrásai: 
Claude Monet: Impresszió, a felkelő nap 
https://hu.wikipedia.org/wiki/Impresszionizmus#/media/F%C3%A1jl:Claude_Monet,_Impression,_soleil_levant,
_1872.jpg 
 
10. a) 
 
A táj megfigyelésének, ábrázolásának módja:  

• a táj pontos megfigyelése a természetben  
• helyszíni festés 
• bensőséges megfigyelés a tájnak (paysage intim)  
• egyéb elfogadható válasz 

 

Színhasználat:  
• tiszta színek használata  
• reflexszínek 
• természetes szórt fény ábrázolása  
• egyéb elfogadható válasz 

   

Ecsetkezelés, körvonalak alkalmazása:  
• bontott ecsetkezelés  
• elmosódó körvonalak  
• részletek elnagyolt ábrázolása  
• egyéb elfogadható válasz 

 
10. b) 
Paál László, Ferenczy István, Szinyei Merse Pál, egyéb elfogadható válasz. 
 
10. c) 
(Claude) Monet 
  

10. a) 6 pont 

10. b) 2 pont 

10. c) 1 pont 
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11. feladat Összesen 11 pont 

képek forrásai:  
Salvador Dali: Az emlékezet állandósága  https://historia-arte.com/obras/la-persistencia-de-la-memoria 
Giorgio de Chirico: Nyugtalanító múzsák  
https://www.irodalmiradio.hu/femis/muveszetek/4muveszek/c_menu/chirico/09muzsak.htm 
Alberto Giacometti: A sétáló ember https://www.guggenheim-bilbao.eus/en/learn/schools/teachers-
guides/walking-man-homme-qui-marche-1960 
Frida Kahlo: Önarckép nyaklánccal https://hu.pinterest.com/pin/437341813783806905/ 
Meret Oppenheim: Objekt https://www.moma.org/learn/moma_learning/meret-oppenheim-object-paris-1936/ 
Marcell Duchamp: Lépcsőn lemenő akt  
https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/muveszetek/muveszettortenet/muveszettortenet-12-evfolyam/gepi-mozgasok-
marcel-duchamp-es-moholy-nagy-laszlo/mechanikus-mozgasfazisok 
Man ray: Lautreamont  https://www.museoreinasofia.es/en/collection/artwork/hommage-lautreamont-homage-
lautreamont 
Man Ray fotók https://hu.pinterest.com/mariekazalia/man-ray/ 
 
11. a) 
 

1. 2. 3. 
G B E 
4. 5. 6. 
F A C 

11. a) 6 pont 
 
11. b)  
„Szép, mint a varrógép és az esernyő véletlen találkozása a boncasztalon.” 

11. b) 2 pont 
11. c)  

1. dagerrotípia 
2. expozíció 
3. sötétkamra 11. c) 3 pont 
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