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Művészettörténet 
középszint 

2011 írásbeli vizsga 2 / 16 2021. május 14. 

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

 
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! 
 
 
  



Művészettörténet 
középszint 

2011 írásbeli vizsga 3 / 16 2021. május 14. 

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

 
1. feladat 
Számos olyan ókori alkotást ismerünk, amelyek szépségüknek vagy egyediségüknek 
köszönhetően a hétköznapjainkba is beköltöztek. Vannak olyanok is, melyeket illusztrációként 
más tanórákon is felfedezhetnek. Ezek közül soroltunk fel néhányat az első feladatban. 
 
1. a) A feladatrészben híres ókori képzőművészeti alkotásokat láthat. Írja be a táblázat második 
oszlopába, milyen műfajban készültek? (körplasztika, dombormű, falfestmény, mozaik, 
táblakép)   
 
Laokoón-csoport (hellenisztikus kori alkotás. A Vatikáni 
Múzeumban őrzik.)    

 

Oroszlánvadászat (Asszír, Niniveh. Jelenleg a British 
Múzeumban látható.)    

 

Nagy Sándor és Darius csatája (Pompeii, Casa del Fauno, 
jelenleg a Nápoly, Nemzeti Régészeti Múzeumban.)         

 

Mocsári vadászat (Nebamun sírja, Egyiptom. Jelenleg a 
British Múzeumban látható.)     

 

 
1. b) Válassza ki a felsorolt alkotások közül, melyiket látja a feladathoz kapcsolt reprodukción. 
A pontozott vonalra írja a műalkotás nevét. 
 

 
 

………………………………………………………….. 
 
 
1. c) Az alábbi szempontok szerint elemezze az alkotást (dinamika, kompozíció, komponálást 
segítő elemek, idealista és naturalista vonások. Használja a képmellékletet!)     

 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 



Művészettörténet 
középszint 

2011 írásbeli vizsga 4 / 16 2021. május 14. 

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

 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

1. a) 4 pont  

1. b) 1 pont  

1. c) 5 pont  

Összesen 10 pont  
 
 
2. feladat 
Népvándorlás kori emlékek, nomád életformának köszönhetően az iparművészet tárgyköréhez 
tartoznak. Leggyakrabban sírmellékletként találkozhatunk velük a múzeumok tárlóiban. 
Motívumaik azonban gyakran megjelennek napjaink kultúrájában is. A következő feladatban 
néhány jellegzetes használati tárgy díszítményét láthatja. 
 
2. a)  
Válassza ki a felsorolt meghatározások közül, melyik illik a táblázatban látható tárgyakra?  
A megfelelő válasz betűjelét írja a táblázat pontozott helyére! 
  

a) az életfa, egykor hajfonat dísze volt 
b) tarsolylemez dísz 
c) fibula, azaz ruhakapocs 
d) pajzsot díszített, a szkíta hitvilág gyakori szereplője 



Művészettörténet 
középszint 

2011 írásbeli vizsga 5 / 16 2021. május 14. 

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

 
 
 

 
 
 

…………………………… 

 

 
 

……………………. 

 

 
 

……………………….. 
 
 
2. b) A fenti tárgyak mindegyike ötvösművészeti emlék. Ehhez kapcsolódóan soroltunk fel 
kifejezéseket. Ismertesse röviden a technikákat!  
 
 
 
trébelés: 

…………………………………………………………………………………………………

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

rekeszzománc díszítés:  

…………………………………………………………………………………………………

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

 
cizellálás, poncolás:  

…………………………………………………………………………………………………

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

 
 
 

2. a) 3 pont  

2. b) 6 pont  

Összesen 9 pont  
 
 
 



Művészettörténet 
középszint 

2011 írásbeli vizsga 6 / 16 2021. május 14. 

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

 
3. feladat 
A kialakuló középkori keresztény vallás új szerkezetű, felépítésű templomokat és bennük új 
szentély megoldásokat hozott létre. A templomok alaprajza funkcionálisan és szimbolikájában 
is kapcsolódott az új vallási irányzathoz. 
 
3. a) Az alábbi alaprajzon nevezze meg a középkorban megjelenő új épületrészeket! 
 
A) …………………… B) ……………………. C) ………………… D) ……………….. 

 
3. b) A keresztény templom hossztengelye mentén alakult ki a két legfontosabb képmező, 
amely a kapuzaton és a szentély feletti félkupolában kapott helyet. Ide kerültek a vallás számára 
legjelentősebb ábrázolások. Tanulmányozza a képeket és válaszoljon a kérdésekre! 
(képmelléklet) 
 

1                                                            2 

 
 
 
Mi a neve az oltár mögötti félköríves fülkének? ……………………………………… 
 
 
Nevezze meg az „1”-es számú ábra témáját!…………………………………………….. 
 

A 

B 

C 

D 



Művészettörténet 
középszint 

2011 írásbeli vizsga 7 / 16 2021. május 14. 

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

 
 
Nevezze meg a „2”-es számmal jelölt ábra témáját! …………………………………………. 
 
Írja le a „2”-es számú alkotás felső ívmezejének öt szereplőjét! 

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

3. a) 4 pont  

3. b) 8 pont  

Összesen 12 pont  
 
 
4. feladat 
 
4. a) Határozza meg, hogy a képek melyik bibliai jelenetet / ikonográfiai témát ábrázolják! 
(képmelléklet) 
 

 

…………………………….. 

 

…………………………. 

 

…………………………….. 

 
4. b) Az alábbi szempontok segítségével jellemezze a 15. századi németalföldi festészetet! 

 

stiláris sajátosságok: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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



Művészettörténet 
középszint 

2011 írásbeli vizsga 8 / 16 2021. május 14. 

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

 
jellemző technika: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 
a térábrázolás sajátosságai: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

4. a) 3 pont  

4. b) 6 pont  

Összesen 9 pont  
 

 
 
5. feladat 
 
Az alábbi portrén az itáliai reneszánsz nagymesterének, Piero della Francescának Federico da 

Montefeltróról készített portréját látja.  

 

 
Piero della Francesca: Federico da Montefeltro 

 



Művészettörténet 
középszint 

2011 írásbeli vizsga 9 / 16 2021. május 14. 

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

 
5. a) A reneszánsz melyik szakaszában készítette a festményt a híres itáliai mester? Jelölje 

aláhúzással az alábbiak közül a megfelelőt! 

 

               trecento                          quattrocento                             cinquecento 
 
5. b) Válasszon az alábbi portrék közül tetszőlegesen, és hasonlítsa össze Piero della Francesca 

festményével a megadott szempontok segítségével! A választott kép betűjelét karikázza be! 

(képmelléklet) 

   
A) B) C) 

 

kompozíció, beállítás: 

…………………………………………………………………………………………………

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

emberábrázolás, stiláris megoldások: 

…………………………………………………………………………………………………

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

az ábrázolt személy kapcsolata a környezetével: 

…………………………………………………………………………………………………

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

az ábrázolt személy kapcsolata a nézővel: 

…………………………………………………………………………………………………

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



Művészettörténet 
középszint 

2011 írásbeli vizsga 10 / 16 2021. május 14. 

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

 
5. c) Határozza meg, hogy az alábbi reneszánsz művészek életműve melyik városhoz köthető 

elsősorban! Írja a megfelelő város nevét a művész neve mellé! Ügyeljen arra, hogy a válaszadás 

során csak négy várost használhat fel! 

 
Nápoly, Róma, Nürnberg, London, Firenze, Párizs, Velence 

 
Filippo Brunelleschi: ................................................................  

Tiziano:  ....................................................................................  

Albrecht Dürer: ........................................................................  

Raffaello:  .................................................................................  

 
5. a) 1 pont  

5. b) 8 pont  

5. c) 4 pont  

Összesen 13 pont  
 
 
6. feladat 
A következő két mű a magyar barokk kastélyépítészet két emblematikus alkotása. Figyelje meg 
a képeket, és töltse ki a hiányzó adatokkal a táblázatot! (képmelléklet) 
 

 
 

település ahol áll:  település ahol áll: 

építtető család:  építtető család: 

tervezők: Hefele Menyhért és Jacoby Miklós tervező: Mayerhoffer András 
 

6.  4 pont  

Összesen 4 pont  
 



Művészettörténet 
középszint 

2011 írásbeli vizsga 11 / 16 2021. május 14. 

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

 
7. feladat  
A tér megjelenítése már az ókor óta foglalkoztatja az embert, és ennek megoldására különböző 
megjelenítési módszerek születtek az évezredek során. Valóban rendkívül izgalmas dolog sík 
felületen a tér, akár illuzionisztikus hatását is elérni.  
 
7. a) Nevezze meg a képeken a nézőpont szempontjából, mely perspektíva típust alkalmazta 
alkotója! Válaszát a táblázat második sorába írja! (képmelléklet) 
 

A 

 

B 

 

C 

 

   
 

 
 

 
 

 
 
7. b) Definiálja a következő fogalmakat! 
 
Enyészpont: …………………………………………………………………………………… 

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

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

 

Axonometrikus ábrázolás: …………………………………………………………………… 

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

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

 
Rövidülés: ……………………………………………………………………………………... 

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

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

7. a) 3 pont  

7. b) 6 pont  

Összesen 9 pont  



Művészettörténet 
középszint 

2011 írásbeli vizsga 12 / 16 2021. május 14. 

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

 
8. feladat 

     
 
A fotókon a Magyar Képzőművészeti Egyetem és a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem 
(hajdanán: Magyar Iparművészeti Egyetem) épületei láthatóak. Ezekben az intézményekben a 
hallgatók a legkülönbözőbb művészeti területekkel, ágakkal ismerkedhetnek.  
 
8. a) Csoportosítsa a következőkben olvasható művészeti ágakat, aszerint, hogy melyek 
tartoznak a képzőművészet és melyek az iparművészet soraiba! A felsorolt művészeti ágak 
betűjelét írja a táblázat megfelelő részébe!  
 
 

 
Képzőművészet 

 

 
Iparművészet 

 
 
 

 

 
A festészet 
B képgrafika  
C formatervezés 
D divattervezés 
E bőrdíszművesség 
F ötvösművészet 
G intermédia 

 
 
 
8. b) Röviden jellemezze a következő művészeti ágakat (cél, anyaghasználat, felhasznált 
technikák)!  
 
Ötvösművészet: ………………………………………………………………..……………… 

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

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

 



Művészettörténet 
középszint 

2011 írásbeli vizsga 13 / 16 2021. május 14. 

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

 

Formatervezés: ………………………………………………………………………….….… 

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

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

Divattervezés: ……………………………………………………………………………….… 

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

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

8. a) 7 pont  

8. b) 9 pont  

Összesen 16 pont  
 

9. feladat 
Szobrok reprodukcióit láthatja a feladathoz kapcsolódó táblázatban. A képek között kettő-
kettő ugyanazon alkotás különböző részleteit ábrázolja.  
 
9. a)  
Csatolja őket a megfelelő mű címéhez! A képek betűjelét írja a pontozott helyre! Ügyeljen 
arra, hogy néhány képrészlet egyik műalkotáshoz sem kapcsolható! (képmelléklet) 
 

A 

 

B 

 

C 

 
D 

 

E 

 

F 

 
 
Georg Raphael Donner: Szent Márton és a koldus  ………….… 

Ferenczy István: Pásztorlányka                                ……………. 



Művészettörténet 
középszint 

2011 írásbeli vizsga 14 / 16 2021. május 14. 

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

 
9. b)  
Melyik két korstílust ismeri fel az alkotásokon? 
 
Georg Raphael Donner: Szent Márton és a koldus ………….……………… 

Ferenczy István: Pásztorlányka ………….……………… 

 
9. c) 
Aláhúzással jelölje azoknak a művészeknek a nevét, akik kortársai voltak Ferenczy Istvánnak! 
Ügyeljen arra, hogy csak négy helyes válasz van! 
 

id. Markó Károly Gulácsy Lajos  Barabás Miklós 

Pollack Mihály Giovanni Lorenzo Bernini Antonio Canova 

 

 

9. a) 4 pont  

9. b) 2 pont  

9. c) 4 pont  

Összesen 10 pont  
 

 
 
10. feladat 
Moholy Nagy László a magyar művészet egyik legelismertebb alkotója. Munkássága nem csak 
a 20. század képzőművészetét reformálta meg, hanem a vizuális oktatást is. Vele kapcsolatos 
kérdéseket olvashat a következő feladatsorban. 
 
10. a)  
A felsorolt technikák közül melyiket láthatjuk a képeken?  Válaszát a képek alatti pontozott 
helyre írja! Ügyeljen arra, hogy egy technika nem jelenik meg az alkotásokon! (képmelléklet) 
 
kollázs 
akvarell 
fotómontázs 
fotogram 
  



Művészettörténet 
középszint 

2011 írásbeli vizsga 15 / 16 2021. május 14. 

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

 

   
 
…………………………….. 

 
……………………………. 

 
……………………………. 

 
10. b)  
Moholy-Nagy László a híres, Weimárban alapított Bauhaus tanára is volt. Nevezzen meg két 
híres művész-tanárt (lehet külföldi is), akik tanítottak az intézményben! 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
10. c)  
Fotogramjai tágabb értelemben a fotóművészet műfajába tartoznak. Említsen három híres 
magyar, vagy magyar származású fotóművészt! 
 
……………………………….. 

……………………………….. 

………………………………..  

 
10. a) 3 pont  

10. b) 2 pont  

10. c) 3 pont  

Összesen 8 pont  
 
 
 



Művészettörténet 
középszint 

2011 írásbeli vizsga 16 / 16 2021. május 14. 

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

 

 pontszám 
maximális  elért 

  1. feladat 10  
  2. feladat 9  
  3. feladat 12  
  4. feladat 9  
  5. feladat 13  
  6. feladat 4  
  7. feladat 9  
  8. feladat 16  
  9. feladat 10  
10. feladat 8  

Az írásbeli vizsgarész pontszáma 100  
 
 
 

dátum  javító tanár 
 

 __________________________________________________________________________  
 

 

 

pontszáma egész 
számra kerekítve 

elért programba 
beírt 

Feladatsor   
 

dátum  dátum 
   
   

javító tanár  jegyző 
 



Művészettörténet 
középszint 

2011 írásbeli vizsga — KÉPMELLÉKLET 1 / 6 2021. május 14.  

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

 
1.  feladat 
 

 
 
2. feladat 
 

 

  



Művészettörténet 
középszint 

2011 írásbeli vizsga — KÉPMELLÉKLET 2 / 6 2021. május 14.  

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

 
3. feladat 
 
 
 

   
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Művészettörténet 
középszint 

2011 írásbeli vizsga — KÉPMELLÉKLET 3 / 6 2021. május 14.  

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

 
4. feladat 
 

 
 

        
 
 
 

 
 
  



Művészettörténet 
középszint 

2011 írásbeli vizsga — KÉPMELLÉKLET 4 / 6 2021. május 14.  

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

 
5. feladat 
 

A) 

      
 

B)                                                                       C) 

    
 

  



Művészettörténet 
középszint 

2011 írásbeli vizsga — KÉPMELLÉKLET 5 / 6 2021. május 14.  

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

 
6. feladat 

 
 

 
7. feladat 
 

A  

B  
 C    



Művészettörténet 
középszint 

2011 írásbeli vizsga — KÉPMELLÉKLET 6 / 6 2021. május 14.  

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

 
9. feladat 

 
A 

 

B C 

D E F 

 
 

10. feladat 
 

 
 
 
 

 


