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Vizuális kultúra 
középszint  

2112 írásbeli vizsga 2 / 20 2021. október 22. 

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

Fontos tudnivalók 
 

• A következő feladatsort a legjobb tudása szerint, segédeszközök felhasználása nélkül, 
önállóan oldja meg!  
 

• A feladatsor megoldására 180 perc áll a rendelkezésére. 

• A feladatok megoldási sorrendje tetszőleges. 

• Figyelmesen olvassa el a feladatokat, és a megadott szempontok figyelembevételével 
csak a megadott kérdésre adjon lényegre törő választ! 
 

• A feladatmegoldáshoz tollat használjon, és ügyeljen arra, hogy kézírása jól olvasható 
legyen! (Csak a rajzos feladatoknál megengedett a ceruzahasználat!) 
 

• Ahol szükséges, ott egész mondatokban válaszoljon a kérdésekre! 

• Ügyeljen arra, hogy a feladatok megoldásait a megfelelő helyekre írja be! 

• Nem értékelhető az, ha egy megoldást illetve megoldásrészletet áthúz, vagy jelölése 
nem egyértelmű! 
 

• Csak annyi válaszelemet írjon vagy jelöljön meg, amennyit a feladat kér!  
Ha a szükségesnél több választ ír, válaszai csak a beírás sorrendjében értékelhetőek! 
  

• Kérjük, hogy a szürke pontozónégyzetekbe ne írjon!  

• Amennyiben a feladatban alkotókat kell felismerni és megnevezni, magyar nevek ese-
tében csak a teljes név kiírása fogadható el helyes megoldásnak! 



Vizuális kultúra 
középszint  

2112 írásbeli vizsga 3 / 20 2021. október 22. 

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

1. feladat 
 
Egyiptom építészete 
 
1/a  
Társítsa az alábbiakban felsorolt építészeti fogalmakat a képekkel, és írja a megfelelő 
fogalmat az adott kép alá!  
Figyeljen, nem minden fogalom kapcsolható az alábbi képekhez! A képekhez csak egy-
egy fogalmat kell társítania a dőltbetűs szakkifejezések közül. 

 
obeliszk, dolmen, pülon, fiatorony, szfinx, voluta, hüposztil 

 

  

A) B) 

  

C) D) 
 
1/b 
Írja a vonalra a fenti képsor által bemutatott középbirodalmi templom nevét, és nevezze 
meg építésének helyét is!  
 
A templom megnevezése: …………………………………………………………………… 
 
A templom építésének helye: ……………………………………………………………….. 
 
 

 
 
 
 

1/a 4 pont  

1/b 2 pont  

Összesen 6 pont  



Vizuális kultúra 
középszint  

2112 írásbeli vizsga 4 / 20 2021. október 22. 

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

 
2. feladat 
  

Ókori templomtípus 
 

2/a 
Az alábbi képeken egy híres ókori templom részleteit látja. Figyelje meg a képeken a 
számokkal megjelölt épületrészeket és írja elnevezésüket a táblázat megfelelő cellájába! 
 

 

 

 

 

 
 

A megjelölt épü-
letrész száma 

Az építészeti tér/tagozat/szerkezet megnevezése 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

  

5. 

1. 2. 3. 

4. 



Vizuális kultúra 
középszint  

2112 írásbeli vizsga 5 / 20 2021. október 22. 

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

 
2/b 
Nevezze meg az előző feladatrész képein látható ókori templomot és a várost, ahol fel-
épült!  
 
A templomépület neve: ……………………………………………………………………… 
 
A város, ahol felépült: …………….…………………………………………………………. 
 
2/c 
Magyarázza meg az opeion fogalmát! 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
3. feladat 
 
Fotó, film 
Az alábbi feladatban a fotózással és filmművészettel kapcsolatos szakkifejezéseket keressük. 
 
3/a 
Tanulmányozza az alábbi képeket, majd írja a betűjelek mellé a táblázatba azokat a 
technikai képrögzítéshez kapcsolódó szakkifejezéseket, melyek az adott képhez illesz-
kednek! 
Figyeljen, nem minden fogalom kapcsolható az alábbi képekhez! A képekhez csak egy-
egy fogalmat kell társítania a dőltbetűs szakkifejezések közül. 

 
diafilm, negatív film, teleobjektív, camera obscura, dagerrotípia 

 

 

 
 

A) B) C) 
  

2/a 5 pont  

2/b 2 pont  

2/c 2 pont  

Összesen 9 pont  



Vizuális kultúra 
középszint  

2112 írásbeli vizsga 6 / 20 2021. október 22. 

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

 
3/b 
Olvassa el az elemző leírásokat, majd határozza meg és írja a pontozott vonalakra a fel-
ismert filmes műfaj elnevezését! 
 
1) Megtörtént eseményeket, valóságos személyeket, közösségek életét, konfliktusait, a tudo-
mány, a művészetek egy-egy fontos vagy érdekes problémáját, eredményeit, tényszerűen, pon-
tosan, szándéka szerint objektíven ábrázolja. 
 

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

 
2) Rajzsorozatok felhasználásával ábrázolt mozgás, változás, történet. A cselekmény 
helyszínének, szereplőinek megtervezése után a mozgás folyamata akkor válik láthatóvá, ha 
megfelelő számú önálló fázisrajz kerül rögzítésre egy kamerával. A mozgókép egy 
másodpercének rögzítéséhez 24 rajz elkészítése szükséges. 
 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. feladat 
 
Képes építészeti kalauz 
 
Az egykori apátsági templom mellett nemrégiben látogatóközpontot hoztak létre, hogy segítsék 
a turisták, zarándokok tájékozódását, ha azok egyénileg szeretnének ismerkedni a műemlék tör-
ténetével, építészetével.  
 
4/a 
A képek megtekintése után nevezze meg az épületet, és határozza meg a stílusát! 
 
Az épület megnevezése:……………………………………………………………………….. 
 
Az épület stílusa:………………………………………………………………………………. 
  

3/a 3 pont  

3/b 2 pont  

Összesen  5 pont  



Vizuális kultúra 
középszint  

2112 írásbeli vizsga 7 / 20 2021. október 22. 

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

 

    
1 2 3 4 

    
5 6 7 8 

    
9 10 11 12 

 
4/b 
A képek segítségével készítsen egy képes építészeti kalauzt, amely segítségével a látogató 
részletesen megismerkedhet az épületre jellemző stílusjegyekkel és építészeti szerkezeteivel! 
 
Minden képhez társítható egy vagy több építészeti fogalom. Az a feladata, hogy ismerje 
fel ezeket, és használja fel a kifejezést szöveges ismertetőjének megírásához! Leíró elem-
zésében a megadott kép számának zárójelbe írásával mindig jelölje meg, hogy az adott 
fogalmat melyik képen láthatja az olvasó! 
 
A képek tanulmányozásával és a megadott szempontok figyelembevételével készítse el az 
építészeti kalauzt!  
 
………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

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

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

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

  



Vizuális kultúra 
középszint  

2112 írásbeli vizsga 8 / 20 2021. október 22. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

  
4/a 2 pont  

4/b 10 pont  

Összesen  12 pont  



Vizuális kultúra 
középszint  

2112 írásbeli vizsga 9 / 20 2021. október 22. 

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

 
5. feladat 
 
Színkontrasztok 
 
A figyelemfelkeltés egyik fontos vizuális eszköze a szín, azon belül is a színkontraszt. Tapaszta-
latok bizonyítják, hogy egy színárnyalat érzékelését befolyásolják a környezetében lévő külön-
böző színek. Ennek következtében az egyik belesimul a környezetébe, míg a másik kirobban 
abból. A figyelemfelkeltés mindig csak a környezethez viszonyítva működik. Egy szín sohasem 
önmagában, hanem más színekkel összefüggésben lehet hangsúlyos. 
 
5/a 
Állapítsa meg, hogy a hét ismert színkontraszt közül melyeket alkalmazták a festők 
az alábbi képeken! Használja a színes képmellékletet! Írja az adott képre legjellemzőbb 
színkontraszt nevét a kép alatti üres mezőbe! 
 

   
Giorgio De Chirico Picasso El Greco 

 
 

  

 
 
5/b  
Nevezze meg és jellemezze az alábbi képekről felismerhető, 19. század végén kibontakozó 
művészeti irányzatot! Figyelje meg, hogy az egyes festők hogyan keresték a színkontrasz-
tok használatának lehetőségeit! Használja a színes képmellékletet! 
 

  
Camille Pissarro Henri-Edmond Cross 

  



Vizuális kultúra 
középszint  

2112 írásbeli vizsga 10 / 20 2021. október 22. 

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

 
Az irányzat neve: ……………………………………………………………………………. 

Jellemzői: …………………………………………………………………………………….. 

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

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

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

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

5/c 
Nevezze meg az alábbi kép alapján a festészeti irányzat fő képviselőjét! Írja a nevet és az 
itt és a színes képmellékletben is látható alkotásának címét a kép alatti pontvonalakra! 
 

 
 
 
Alkotó: ………………………………………………………………………………….….. 

A kép címe: …...……………………………………………………………………………. 

 
  5/a 3 pont  

5/b 3 pont  

5/c 2 pont  

Összesen 8 pont  



Vizuális kultúra 
középszint  

2112 írásbeli vizsga 11 / 20 2021. október 22. 

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

 
6. feladat 
 
Színtani szótár 
 
Az alábbiakban a festészethez kapcsolódó, gyakran használt szakkifejezéseket kell értel-
meznie! Röviden határozza meg a fogalmak lényegét! 
 
6/a) színreflex:  

…………………………………………………………………………………………………

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

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

 
6/b) színperspektíva: 

…………………………………………………………………………………………………

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

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

 
6/c) színszimbolika: 

…………………………………………………………………………………………………

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

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

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

 
 
  6/a 1 pont  

6/b 1 pont  

6/c 1 pont  

Összesen 3 pont  



Vizuális kultúra 
középszint  

2112 írásbeli vizsga 12 / 20 2021. október 22. 

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

 
7. feladat 
 
Ötvösművészet 
 
A bizánci eredetű Konsztantinosz Monomakhosz-koronát ábrázoló képet a színes képmellék-
letben is megtalálja. A koronát a Magyar Nemzeti Múzeum őrzi. A nagy értékű ötvösmunka 
különleges technikával készült.  
 
 

 
 
7/a 
Írja le röviden a rekeszzománc-készítés lépéseit: 

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

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

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

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

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

  



Vizuális kultúra 
középszint  

2112 írásbeli vizsga 13 / 20 2021. október 22. 

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

 
7/b 
A honfoglalás korának művészetét is meghatározóan jellemzi az ötvösművészet. Európa kü-
lönböző területein egymástól eltérő technikákat és motívumokat alkalmaztak az ötvösök, így 
jól elkülöníthető a magyar ötvöstárgy.  
 
Válassza ki a képek közül és nevezze meg a honfoglaló magyarokra jellemző tárgyat! 
 
………………………………………………………………………………………………… 
7/c 
Nevezze meg a magyar ötvösművészeti leleteken található legkarakteresebb díszítőmotí-
vumot! 
 
………………………………………………………………………………………………… 

   
A B C 

 
D 

 
 
 
  

7/a 4 pont  

7/b 1 pont  

7/c 1 pont  

Összesen 6 pont  



Vizuális kultúra 
középszint  

2112 írásbeli vizsga 14 / 20 2021. október 22. 

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

 
8. feladat 
 
A szecesszió iparművészete 
 
Tanulmányozza az alábbi képsort, majd jellemezze a szecesszió iparművészetét az alábbi 
szempontok szerint: technikák/mesterségek, műfajok, anyagok, formák/motívumok/dí-
szítések, alkotók! 
 

    

   
 

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

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

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

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

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

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

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

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

  

8. feladat 5 pont  

Összesen 5 pont  



Vizuális kultúra 
középszint  

2112 írásbeli vizsga 15 / 20 2021. október 22. 

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

 
9. feladat 
 
Parafrázisok  
 
9/a 
Írja az alkotások alatt látható betűjel mellé az eredeti műalkotás címét! 
Használja a színes képmellékletet! 
 

  
 

A) 
 
 

B) C) 

 
9/b 
Válassza ki és jelölje meg az alábbi meghatározások közül azt az egyet, amelyik a 9/a fel-
adatrészben látható művek alkotói módszerét jellemzi! 
 
1) Egy adott látványból kiinduló egyszerűsítés, geometrizálás, amelynek során a formák leglé-
nyegesebb, legjellemzőbb tulajdonságai kerülnek előtérbe. 
 
2) Egy már létező mű újrafogalmazása, átírása más eszközökkel vagy más stílusban. Fontos 
jellemzője, hogy készítése során az alkotó újító, szellemes, személyes formában értelmezi át a 
másik művész alkotását, de az eredeti mű mindig felismerhető marad. 
 
3) Olyan irányzat, amely egyszeri, a művész és a közönség személyes közreműködésén ala-
puló cselekvésre helyezi a hangsúlyt.  
 
9/c 
Figyelje meg a fenti alkotásokat, és írja be az alábbi négyzetbe annak a képnek a betűje-
lét, amelyen Picasso alkotói módszerét, stílusjegyeit  
fedezte fel! 
 

 
 
 
 

 
  

9/a 3 pont  

9/b 1 pont  

9/c 1 pont  

Összesen  5 pont  



Vizuális kultúra 
középszint  

2112 írásbeli vizsga 16 / 20 2021. október 22. 

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

 
10. feladat 
 

Szobrászat / plasztika 
 

10/a  
Írja be a táblázatba az „A” betűjelű képeken látható kétoldalú dombormű műfajának 
megnevezését! 
 

 
A  

 
B 

 

 
10/b 
A „B” betűjelű kisplasztikán az Operaház látható. Írja az épület tervezőjének  nevét a 
pontozott vonalra! 
 

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

 
10/c 
Milyen szemlélet, témaválasztás, formanyelv jellemzi a 19. század végén azt a stíluskor-
szakot, amelyben az A és B képen megfigyelhető emlékplasztikák és a C képen látható 
emlékmű készültek? 
 

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

 
10/d 
Az „A” betűjelű első képen Mátyás királyt láthatja. Melyik városban található Mátyás 
királynak a C képen látható, és a színes képmellékletben is megtekinthető monumentális 
emlékműve?  
 

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

  



Vizuális kultúra 
középszint  

2112 írásbeli vizsga 17 / 20 2021. október 22. 

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

10/e 
Ki az alkotója a C képen látható Mátyás király emlékműnek? 
 

……………………………………………………………. 
 

 
C 

 
10/f 
Elemezze a szoborcsoportot az elhelyezés, a formaalakítás, a kompozíció, valamint  
a fő- és mellékalakok viszonya szempontjából! Használja a színes képmellékletet! 
 
…………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

………………………………………………………….  

…………………………………………………………. 

…………………………………………………………. 

…………………………………………………………. 

…………………………………………………………. 

…………………………………………………………. 

…………………………………………………………. 
 

10/a 1 pont  

10/b 1 pont  

10/c 1 pont  

10/d 1 pont  

10/e 1 pont  

10/f 6 pont  

Összesen  11 pont  



Vizuális kultúra 
középszint  

2112 írásbeli vizsga 18 / 20 2021. október 22. 

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

 
11. feladat 
 
A XX. század második felének művészete 
 
A megfelelő képek betűjelét társítsa a táblázatban található irányzatokkal!  
Minden irányzathoz csak egy kép rendelhető! Figyeljen, mert van olyan alkotás, amely 
nem sorolható az alábbi irányzatok egyikébe sem! 
 

   
A B C 

   

D E F 
 

pop art  
 

concept art  
 

hiperrealizmus  
 

absztrakt expresszionizmus  
 

land-art  
 

 
 
 
 
 
  

11. feladat 5 pont  

Összesen 5 pont  



Vizuális kultúra 
középszint  

2112 írásbeli vizsga 19 / 20 2021. október 22. 

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

 



Vizuális kultúra 
középszint  

2112 írásbeli vizsga 20 / 20 2021. október 22. 

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

 
 
 

Feladat sorszáma 
pontszám 

maximális elért 
1. 6  
2. 9   
3. 5   
4. 12   
5. 8   
6. 3  
7. 6   
8. 5   
9. 5  

10. 11  
11. 5  

Az írásbeli vizsgarész pontszáma 75  
 

dátum  javító tanár 
 

 __________________________________________________________________________  
 

 

 

pontszáma egész 
számra kerekítve 

elért programba 
beírt 

Művészettörténeti-műelemző feladatsor 
(írásbeli vizsgarész)   

 

dátum  dátum 
   
   

javító tanár  jegyző 
 



Vizuális kultúra 
középszint  

2112 írásbeli vizsga — KÉPMELLÉKLET 1 / 4 2021. október 22. 

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

KÉPMELLÉKLET 
5. feladat 
5/a 

   
Giorgio De Chirico:  

A költő bizonytalansága 
Picasso:  

Az öreg gitáros 
El Greco:  

Veronika kendője 

5/b 

 
5/c 
  

  
Camille Pissarro Henri-Edmond Cross 

 



Vizuális kultúra 
középszint  

2112 írásbeli vizsga — KÉPMELLÉKLET 2 / 4 2021. október 22. 

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

 
7. feladat 
 

 
Konsztantinosz Monomakhosz-korona 

   
A B C 

 
D 



Vizuális kultúra 
középszint  
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