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Művészettörténet 
középszint 

2212 írásbeli vizsga 2 / 20 2022. május 13. 

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 

2212 írásbeli vizsga 3 / 20 2022. május 13. 

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

 
1. feladat 

 
Mezopotámia az európai kultúra bölcsője. Gyakran hangoztatják ezt a hipotézist és nem is 
alaptalanul. A vallás, a művészet és a gazdaság is sok esetben innen kapta meg az alapjait. Az 
első népcsoport, amely ezt a fontos kulturális tájegységet lakta, a sumér volt. Az alább látható 
alkotásokat is ők készítették. (Képmelléklet!) 
 

        
 
Elemezze röviden az un. Ur-i standard két oldalát. Elemzésében térjen ki a két tábla témájára, 
technikájára és ábrázolási rendszerére, típusára!  
 
.......................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

 
1. 6 pont  

Összesen 6 pont  
 
 
2. feladat 
 
2. a) Az alább felsorolt épülettípusok, építészeti-, szerkezeti elemek közül húzza alá azokat, 
amelyek (elsősorban) az ókori görög-római kultúrához köthetőek! (Legfeljebb öt elemet 
jelölhet meg!) 
 

akanthusz-levél,   zikkurat,   termékenységi idol,   szakóca,    dór oszlop,    amphitheatrum,    

agóra,     Istár-kapu,   diadalív 

 
  



Művészettörténet 
középszint 

2212 írásbeli vizsga 4 / 20 2022. május 13. 

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

 
2. b) Az ókori egyiptomi kultúra legismertebb alkotásai a gízai nekropoliszban emelt piramisok. 
A négyszög alaprajzú, gúla formájú építmények az egyiptomi Óbirodalomban készültek. 
A gúla-forma az építészetben a későbbi korszakokban is kedvelt maradt. Az alábbi két fotó 
segítségével a meghatározott szempontok mentén hasonlítsa össze a gízai piramisokat a Louvre 
épülete előtt álló üvegpiramissal! 
 

 
A gízai piramisok, az ókori Egyiptomi kultúra alkotásai 
 

 
I. M. Pei: A Louvre üvegpiramisa, 1988 
 
 
A piramis és a körülötte lévő épületek kapcsolata, a piramisok funkciója: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

  



Művészettörténet 
középszint 

2212 írásbeli vizsga 5 / 20 2022. május 13. 

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

 
Az anyagból fakadó szerkezeti és vizuális sajátosságok: 
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
 
Szimbolikus tartalom, jelképes üzenet: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

2. a) 5 pont  

2. b) 9 pont  

Összesen 14 pont  
 
 
 
 
3. feladat 
 
Az antik szobrászat gyakran alkalmazza a relief műfaját. Elmesélő jellegű alkotásainak négy 
különböző típusa jelenik meg az épületeken, emlékműveken. Ezek a mélydombormű, a lapos 
dombormű, a féldombormű és a magasdombormű. (Képmelléklet!) 
 

A 

 
 
 

……………………………. 

B 

 
 

………………………….. 

C 

 
 
 

………………………….. 
 
3. a) Milyen domborműfajtákat lát a reprodukciókon? Válaszát írja a képek alatti pontozott 
helyekre! 
 
  



Művészettörténet 
középszint 

2212 írásbeli vizsga 6 / 20 2022. május 13. 

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

 
3. b) Válaszoljon a reliefekkel kapcsolatos kérdésekre!  
 
1. Két plasztika a bemutatottak közül, a leghíresebb, klasszikus korszakban épített athéni 
templomon a Parthenonon található. Válasszon egyet közülük és betűjelét írja a pontozott 
helyre! 
 
………… 
 
2. A képek egyike egy híres görög templom timpanonjában látható. Itt a Szépművészeti 
Múzeum homlokzatán látható másolatát mutattuk be. Írja betűjelét a pontozott helyre! 
 
………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. feladat 
 
A következő feladatban a magyarországi művészettel kapcsolatos alkotásokat talál. 
Válaszoljon a kérdésekre! 
 
4. a) Írja a képek alá a tárgyak megnevezését, funkcióját! 
 
 

    
 

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

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

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

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

 
 
  

3. a) 3 pont  

3. b) 2 pont  

Összesen 5 pont  



Művészettörténet 
középszint 

2212 írásbeli vizsga 7 / 20 2022. május 13. 

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

 
4. b) Az alábbi két képen a késő középkori magyarországi művészet két azonos témájú Szűz 
Máriát a gyermekkel ábrázoló plasztikáját látja. A megadott szempontok alapján írjon 
elemzést a két műről! (Képmelléklet!) 
 

       A)                    B)     
Madonna a toporci Szent Fülöp- 
és Jakab templomból, 14. század, 
hársfa, aranyozás, Budapest, 
Szépművészeti Múzeum 

„Második toporci Madonna”, 
15. század, festett hársfa, Budapest, 
Magyar Nemzeti Galéria 

 
 
 
A stíluskorszak megnevezése, jellemzői a két plasztikán: 
 
.......................................................................................................................................................

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

....................................................................................................................................................... 
 
Emberábrázolás (arányrendszer, elvont, naturális, szimbolikus megoldások): 
 
.......................................................................................................................................................

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

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

4. a) 4 pont  

4. b) 6 pont  

Összesen 10 pont  



Művészettörténet 
középszint 

2212 írásbeli vizsga 8 / 20 2022. május 13. 

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

 
5. feladat 
 
Magyarország gótikus templomai közül kevés maradt fenn napjainkra. Talán a legépebbek a 
mai országhatáron kívül rekedtek. A reprodukciókon az egyik ilyet ismerheti fel. 
 

 
 
 

5. a)  
Melyik felvidéki templomot láthatjuk a képen? 
 
 
…………………………………………………. 
 
A felsorolt ábrák közül, melyik a fenti dóm alaprajza? A helyes válasz betűjelét karikázza be! 
 
 A B C 
 

   
 
  



Művészettörténet 
középszint 

2212 írásbeli vizsga 9 / 20 2022. május 13. 

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

 
5. b) A következő feladatrészben a gótikában felfedezhető, a bemutatott templomon is 
megfigyelhető fogalmak, építészeti elemek meghatározását olvashatja. Írja le a 
meghatározások, fogalmak elnevezését! 
Egymáshoz szorosan kapcsolódó, azonos méretű és formájú, nyújtott ablakpáros:  

…………………………………………………………………… 

A támpillérek, támívek tetején is megjelenő vékony, de látványos torony.   

…………………………………………………………………… 

Ablakok belsejét kitöltő, kőből faragott díszítmény.  

…………………………………………………………………… 

Összetett gótikus ablakok felső részén vagy a homlokzatokon megjelenő, látványos, 
nagyméretű kerek ablak. 
 
……………………………………………………………………  

5. a) 2 pont  

5. b) 4 pont  

Összesen 6 pont  

 
 
6. feladat 
 
Válaszoljon az alábbi, reneszánsz művészethez kapcsolódó kérdésekre! (Képmelléklet!) 
 

A)   
 
6. a) Az „A” jelű képen az Esterházy Madonna néven ismert itáliai reneszánsz műalkotás 
reprodukcióját látja. A művet Raffaello (1483-1520) készítette. Melyik múzeumban őrzik a 
festményt? 
 
város: …………………………………….. 

múzeum neve: ……………………………………... 
 



Művészettörténet 
középszint 

2212 írásbeli vizsga 10 / 20 2022. május 13. 

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

 
6. b) Jelölje aláhúzással az alábbi mesterek közül azokat, akik Raffaello kortársai voltak! 

 
Gian Lorenzo Bernini       Albrecht Dürer     Stróbl Alajos     Peter Paul Rubens 

Michelangelo Buonarroti    Pollack Mihály    Madarász Viktor    MS mester   Antonio Canova 

 

6. c) Jan van Eyck műve a 15. századi németalföldi reneszánsz alkotása szintén a Madonnát és 
a gyermek Jézust ábrázolja. A meghatározott szempontok segítségével írjon összehasonlító 
elemzést a festményekről! (Képmelléklet!) 
 

B)  
 
Szűz Mária ábrázolása és kapcsolata a környezetével: 

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

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

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

Szűz Mária és a gyermek Jézus megjelenítése, a két ábrázolt személy kapcsolata: 

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

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

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

Az itáliai és a németalföldi reneszánsz művészet sajátosságai, jellemzői (tér- és környezet 
ábrázolása, alapanyagok, technikák, stiláris sajátosságok): 

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

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

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

  



Művészettörténet 
középszint 

2212 írásbeli vizsga 11 / 20 2022. május 13. 

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

 
6. d) A reneszánsz művészet a portré műfajának igazi virágkora volt. Az alábbi két 
kompozíción két itáliai munka reprodukcióját látja. Elemezze a két alkotást az alábbi 
szempontok segítségével! (Képmelléklet!) 
 

C)  D)  

Domenico Ghirlandaio: Idős 
férfi és unokájának portréja, 
1490 k., Párizs, Louvre 

Agnolo Bronzino: Toledói Eleonóra 
és fia, Giovanni portréja, 1544-1545, 
Firenze, Uffizi 

 

kompozíciós megoldások, beállítás: 

…………………………………………………………………………………………………

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

emberábrázolás, stiláris sajátosságok: 

…………………………………………………………………………………………………

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

az ábrázolt személyek kapcsolata a környezetükkel: 

…………………………………………………………………………………………………

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

az ábrázolt szereplők egymással való kapcsolata: 

…………………………………………………………………………………………………

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

 

6. a) 2 pont  

6. b) 3 pont  

6. c) 6 pont  

6. d) 8 pont  

Összesen 19 pont  
 



Művészettörténet 
középszint 

2212 írásbeli vizsga 12 / 20 2022. május 13. 

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

 
7. feladat  
 
A 17. században a művészek személyisége már nem csak a festmények stílusában, hangulatában 
jelenik meg, nem csak elrejtett alakként tűnik fel a festményeken. A polgári portrék 
előretörésével már gyakrabban jelennek meg az önarcképek is. Az alább látható alkotások közül 
kettő is önálló önarcképnek készült.  
 
 

    
Név Jan Vermeer van 

Delft 
Diego Velazquez Pieter Pauwel 

Rubens 
Michelangelo da 
Caravaggio 

Kép 
címe 

 
 
 

   

 
Párosítsa a festők neveit és önarcképeit festményeikkel! A képek címét vagy a számjelét írja a 
táblázatba! Ügyeljen arra, hogy egy alkotás nem kapcsolható egyik művészhez sem! 
(Képmelléklet) 
 
 
 

     
1 

A három grácia 
2 

Szent Pál 
megtérése 

 

3 
Műterem, a festészet 

allegóriája 

4 
Udvarhölgyek 

 

5 
Angyali 
üdvözlet 

 
 
 
 
 
 

  

7. 4 pont  

Összesen 4 pont  



Művészettörténet 
középszint 

2212 írásbeli vizsga 13 / 20 2022. május 13. 

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

 
8. feladat  
Az alábbi reprodukciókon a XVII. század nagyhírű holland mesterének, Rembrandtnak az 
alkotásait láthatja. Igazán sokoldalú művészként, számos technikával alkotott és több ezer műve 
maradt fent az utókornak. A következőkben válaszoljon a feltett kérdésekre! (Képmelléklet!) 
 

    
    

 
 
8.a) Párosítsa az alkotásokat és a felsorolásban található technikákat, amellyel készültek! A 
megfelelő betűjelet írja a táblázatba! Vigyázzon, mert a technikák között két kakukktojás is 
szerepel! 
 

A: Olajfestmény B: Pasztellrajz C: Rézkarc 
D: Akvarell festmény E: Tusrajz 

 
8.b) Ismertesse röviden a rézkarc technikáját!  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

8. a) 4 pont  

8. b) 4 pont  

Összesen 8 pont  
 
  



Művészettörténet 
középszint 

2212 írásbeli vizsga 14 / 20 2022. május 13. 

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

 
9. feladat 
 
A következő feladatban a 19-20. század építészetével kapcsolatos kérdéseket talál. Válaszoljon 
a kérdésekre! 
 
9. a) A következő képeken a 19-20. század során emelt épületek homlokzatáról és belső 
kialakításáról lát részleteket. Határozza meg, hogy melyik belső részlethez melyik épület 
tartozik! (Ügyeljen arra, hogy egy épülethez nem rendelhető belsőt ábrázoló kép! Válaszoljon 
a betű- és számjelek segítségével!) 
 
 

 
A) 
 
 

B) C)  D)  

 

 
 

 
1) 2)         3) 
 
 
1) jelű belsőhöz tartozó épület: ............................................  

2) jelű belsőhöz tartozó épület: ............................................  

3) jelű belsőhöz tartozó épület: ............................................  

 
  



Művészettörténet 
középszint 

2212 írásbeli vizsga 15 / 20 2022. május 13. 

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

 
9. b) A 19-20. század építészetében fontos feladat volt a profán célú épületek emelése. A 
korszak kiemelkedő építésze az amerikai származású Frank Lloyd Wright volt. Az alábbi 
képeken az általa tervezett „Vízesés-ház” látható. (Képmelléklet!) 
 

   
 
A feladat A) és B) jelű képein Frank Lloyd Wright kortársának, Le Corbusier-nek két épülete 
található. Válasszon ki a két Le Corbusier mű közül egyet! A választott mű nevét írja a 
pontozott vonalra és hasonlítsa össze a „Vízesés-házzal” a megadott szempontok alapján! 
 

   
A) Le Corbusier: Villa-Savoye 

    
B) Le Corbusier: Unité d’Habitation 
 

A kiválasztott Le Corbusier-épület:  ................................................................  

 
Az épületek elhelyezése a környezetben, kapcsolatuk a környezettel: 

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

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

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

 



Művészettörténet 
középszint 

2212 írásbeli vizsga 16 / 20 2022. május 13. 

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

 
A lakóépületek funkciója és formai kialakítása közötti kapcsolat: 

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

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

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

Az épületek homlokzatának kialakítása: 

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

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

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

 

Az épületbelső, a lakótér kialakítása: 

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

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

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

 
9. a) 3 pont  

9. b)   8 pont  

Összesen 11 pont  
 
10. feladat 
 
A 60-as évek végén jött létre Budapesten az Iparterv-csoport. Ez a magyar neoavantgárd 
művészeti csoportosulás elsőként mutatta meg Magyarországon a kortárs nyugat-európai 
művészeti irányzatokat. Két kiállításuk 1968-ban, és 1969-ben jött létre. Frey Krisztián és 
Lakner László is mindkét kiállításon résztvett. (Képmelléklet!) 
 

A 

 
Lakner László: Metamorfózis – egyszer, 

aztán, később / Várakozók (Példázat),  
1964-1967 

B 

 
Frey Krisztián: Kép ezüsttel, 1970 

 



Művészettörténet 
középszint 

2212 írásbeli vizsga 17 / 20 2022. május 13. 

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

 
10. a) Válaszoljon a festményekhez kapcsolódó kérdésekre!  

Formai jegyei alapján, milyen stílusáramlathoz kapcsolhatóak a képek?  

A) ………………………………………………… 

B) ………………………………………………… 

Nevezzen meg egy-egy művészt a választott irányzatból! 

A) ………………………………………………… 

B) ………………………………………………… 

 

10. b) Nevezzen meg egy képi elemet, alkotói eszközt, módszert, amely befolyásolhatja a mű 
tartalmát! A megnevezés mellé, írja oda, hogy véleménye szerint milyen kifejezést erősít vele 
a művész?  

A) 

…………………………………………………………………………………………………

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

B) 

…………………………………………………………………………………………………

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

 
 

10. a) 4 pont  

10. b) 4 pont  

Összesen 8 pont  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Művészettörténet 
középszint 

2212 írásbeli vizsga 18 / 20 2022. május 13. 

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

 
11. feladat 
 

 
 
A képen az általunk ismert legrégibb fotót láthatjuk, melynek címe „Kilátás a 
dolgozószobából”. A képet Joseph Nicéphore Niépce, a fotográfia egyik feltalálója alkotta több, 
mint nyolc órás expozícióval. Lényegében egy camera obscura szerkezetet fejlesztett tovább. 
Később a technikát Louis Jacques Mandé Daguerre-rel tökéletesítette. Válaszoljon néhány, a 
fotóművészettel kapcsolatos kérdésre!  
 
 
11. a) Melyik században jelent meg a fényképezés?  
 
……………… 

 
 

11. b) Hogy nevezzük a Moholy Nagy László által is kedvelt és sokat használt eljárást, mely 
során fényképezőgép és negatív nélkül születnek a képek fényérzékeny papírra vegyszerek 
használatával? 
 
…………………………………………………………………………………………………. 

 
11. c) Mit nevezünk camera obscurának?  
 
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 



Művészettörténet 
középszint 

2212 írásbeli vizsga 19 / 20 2022. május 13. 

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

 
11. d) Fogalmazza meg röviden véleményét az analóg és a digitális fényképészeti eljárásokkal 
kapcsolatban (előnyök, hátrányok)!  

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 
 

11. a) 1 pont  

11. b) 1 pont  

11. c) 3 pont  

11. d) 4 pont   

Összesen 9 pont  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Művészettörténet 
középszint 

2212 írásbeli vizsga 20 / 20 2022. május 13. 

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

 
 

 pontszám 
maximális  elért 

1. feladat 6  
2. feladat 14  
3. feladat 5  
4. feladat 10  
5. feladat 6  
6. feladat 19  
7. feladat 4  
8. feladat 8  
9. feladat 11  

10. feladat 8  
11. feladat 9  
Az írásbeli vizsgarész pontszáma 100  

 

dátum  javító tanár 
 

 __________________________________________________________________________  
 

 

 

pontszáma egész 
számra kerekítve 

elért programba 
beírt 

Feladatsor   
 

dátum  dátum 
   
   

javító tanár  jegyző 
 



Művészettörténet 
középszint 

2212 írásbeli vizsga — KÉPMELLÉKLET 1 / 6 2022. május 13.  

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

1.  feladat 

 
 

 
 
 
3. feladat 
 

A B 

C 

 
 



Művészettörténet 
középszint 

2212 írásbeli vizsga — KÉPMELLÉKLET 2 / 6 2022. május 13.  

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

4. feladat 
 

A)             B)  
 

6. feladat 
 

A)    B)  
 



Művészettörténet 
középszint 

2212 írásbeli vizsga — KÉPMELLÉKLET 3 / 6 2022. május 13.  

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

 

C)    D)  
 

7. feladat 
 

  
1 
 

2 3 

 
4 5 

 
 
 
 



Művészettörténet 
középszint 

2212 írásbeli vizsga — KÉPMELLÉKLET 4 / 6 2022. május 13.  

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

8. feladat 
 

 
 

  
 
9. feladat 

 

 
 

 



Művészettörténet 
középszint 

2212 írásbeli vizsga — KÉPMELLÉKLET 5 / 6 2022. május 13.  

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

 

 
 

A) Le Corbusier: Villa-Savoye 
 

  

 
B) Le Corbusier: Unité d’Habitation  



Művészettörténet 
középszint 

2212 írásbeli vizsga — KÉPMELLÉKLET 6 / 6 2022. május 13.  

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

 
10. feladat 

 

 
 

 




