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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 6 pont

Képek forrásai: 
https://www.wikiwand.com/hu/Mezopot%C3%A1mia_m%C5%B1v%C3%A9szete 
 
 

• egységes háttér szín / alap 
• a háttér hiánya 
• legnagyobb felületek elve 
• mozaik 
• alapanyaga kagyló 
• háború / harc ábrázolás 
• béke oldal / békés életkép / a hadi sarc felvonultatása / győzelmi ünnep 
• az eseményt egymás feletti sorokba rendezték 
• a szereplők mérete a rang szerint változik 
• egyéb elfogadható válasz  

 
Szempontonként 2-2 pont adható. 
 
 
2. feladat Összesen 14 pont

Képek forrásai: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Giza_pyramid_complex#/media/File:Pyramids_of_the_Giza_Necropolis.
jpg 
https://www.khanacademy.org/humanities/ap-art-history/ancient-mediterranean-ap/ancient-
egypt-ap/a/old-kingdom-the-great-pyramids-of-giza 
 
2. a)  
 
akanthusz-levél, dór oszlop, amphitheatrum, agóra, diadalív 
 
 

2. a) 5 pont 
 
2. b)  
 
A piramis és a körülötte lévő épületek kapcsolata, a piramisok funkciója: 

• a gízai piaramisok sírhelyek / szakrális építmények 
• eredetileg szent körzetben álltak 
• halotti templom / völgy templom és a kettőt összekötő dromosz / felvonulási út 

tartozott a piramisokhoz 
• a Louvre üvegpiramisa fogadócsarnoknak épült / profán célú épület 
• a Louvre a francia királyok palotája volt 
• barokk szerkezetű palota 
• a 18. század vége óta a Louvre Múzeumnak ad otthont 
• a barokk épület és a modern, áttetsző szerkezetű piramis kapcsolata 
• egyéb elfogadható válasz 
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Az anyagból fakadó szerkezeti és vizuális sajátosságok: 
 

• a gízai piramisok kőből épületek 
• a gízai fennsík sziklás talajára 
• statikai szempontból szilárd forma 
• a Louvre üvegpiramisa modern alapanyagokból (fém, üveg) épült 
• szerkezete áttetsző / áttört 
• átlátszó felülete mögött feltűnik a Louvre palotája 
• egyéb elfogadható válasz 

 
Szimbolikus tartalom, jelképes üzenet: 
 

• a háromszög / piramis forma az ókori Egyiptomban a nap szimbóluma 
• az uralkodó örök életének jelképe 
• az időtlenség szimbóluma 
• kifejezi a különböző kultúrák közötti kapcsolatot 
• megjeleníti a történelmi idő távlatát 
• egyéb elfogadható válasz 

 
Szempotonként 3-3 pont adható. 
 

2. b) 9 pont 
 
 
3. feladat Összesen 5 pont

Képek forrásai: 
https://www.cultiris.com/kepek/adatlap/133401 
https://www.joostdevree.nl/bouwkunde2/jpgd/demi_relief_2_neigt_naar_haut_relief_www_depaul_ed
u.jpg 
https://www.kozterkep.hu/4359/kentaurok-es-lapithak-csataja-dombormu#vetito=16878 
 
3. a) 
A) magas dombormű 
B) féldombormű 
C) lapos dombormű 
 

3. a) 3 pont 
 
3. b) 
1. B, C 
 
2. A 
 
 

3. b) 2 pont 
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4. feladat Összesen 10 pont

Képek forrásai: 
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szent_L%C3%A1szl%C3%B3_herm%C3%A1ja#/media/F%C3%A1jl:
King_St._Ladislaus.jpg 
https://lh3.googleusercontent.com/proxy/hujZfo_NoAGvTGel1E2vVft2b-
9cnBx5QVjN3PtZ90WCPcX6gXydZx57LcxyZDZbEE60i817bD-
SZvody3lWY1QZffzuV6kTjlSRun54rxTBz0I0gxYme0kMH4LqEe9sBaov5zwDlvujM2Rn0e-
67Di_5Y0wTnViS2Kz8IECK7APlehF_2Wf7H-VOJcihzPdYuRS 
https://lh3.googleusercontent.com/-
aibG2q2XhIo/VokEUwwmzjI/AAAAAAAAIcg/JOFq4JDvaIc/s512-
Ic42/RT_HO_42_1871_3_Nr002.jpg 
https://i.pinimg.com/originals/38/bc/f4/38bcf4fd8d5ee94aa7991c3c54c5a73b.jpg 
https://www.szepmuveszeti.hu/app/uploads/2018/10/66950.jpg 
https://www.szepmuveszeti.hu/app/uploads/2018/10/67033.jpg 
 
4. a) 

    
 

herma / 
fejereklye-

tartó 
(Szent 
László 
herma) 

 
szarkofág / kőkoporsó 

(ún. Szent István 
szarkofág) 

 
tarsolylemez 

(az ún. galgóci 
tarsolylemez) 

 
jogar / koronázási jogar 

 

 
 
 

4. a) 4 pont 
 
4. b) 
 
A stíluskorszak megnevezése, jellemzői a két plasztikán: 

• gótikus stílusú plasztikák 
• nyújtott szoborforma / a klasszikus arányrendszer elhagyása 
• a test a ruhában feloldódik / a drapéria elrejti a test részleteit  
• gótikus „S-alak” megjelenése 
• egyéb elfogadható válasz 
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Emberábrázolás (arányrendszer, elvont, naturális, szimbolikus megoldások): 

• mindkét Madonna álló pózban / gótikus S-alakban / gótikus testhajlásban jelenik meg /  
• a testsúly a bal lábon nyugszik, a ruharedők a jobb láb ívét hangsúlyozzák, a fej jobbra 

billen  
• nyújtott arányok 
• a ruha redővetése a test mozdulatát / ritmusát hangsúlyozza / az A) jelű szobor estében 

a bal oldalon leomló drapéria zárttá, teszi a kompozíciót 
• részletgazdagság 
• a gyermek Jézus egyenes tartásban jelenik meg / lábát keresztbe teszi 
• az A) Madonnán a gyermek hosszú inget visel / a B) jelű szobron a gyermek a későbbi 

15. században általánosság váló ábrázolásnak megfelelően ruhátlanul jelenik meg 
• arckifejezésük derűs  
• egyéb elfogadható válasz 

 
Szempotonként 3-3 pont adható. 
 
 

4. b) 6 pont 
 
 
5. feladat Összesen 6 pont

Képek forrásai: 
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szent_Erzs%C3%A9bet-
d%C3%B3m#/media/F%C3%A1jl:St_Elisabeth_Cathedral_Kosice.jpeg 
https://medievalheritage.eu/en/main-page/heritage/slovakia/kosice-st-elisabeths-cathedral/ 
https://www.magyarhirlap.hu/kultura/Kassa_templomai 
 
5. a)  
Kassai Dóm, Kassa / Szent Erzsébet-főszékesegyház 
 
„A” 
 

5. a) 2 pont 
 
5. b)  
ikerablak 
fiatorony / fiálé 
mérmű / kőrács dísz 
rozetta / rózsaablak 
 
 

5. b) 4 pont 
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6. feladat Összesen 19 pont

Képek forrásai:  
https://en.wikipedia.org/wiki/Esterhazy_Madonna#/media/File:Raffael_029.jpg 
https://en.wikipedia.org/wiki/Madonna_of_Chancellor_Rolin#/media/File:Virgin_with_Chancellor_R
olin_Luber.jpg 
https://en.wikipedia.org/wiki/An_Old_Man_and_his_Grandson#/media/File:Ghirlandaio,_Domenico_
-_An_Old_Man_and_His_Grandson_-_Louvre_-_Google_Art_Project.jpg 
https://en.wikipedia.org/wiki/Portrait_of_Eleanor_of_Toledo#/media/File:Bronzino_-
_Eleonora_di_Toledo_col_figlio_Giovanni_-_Google_Art_Project.jpg 
 
6. a) város: Budapest, múzeum neve: Szépművészeti Múzeum 

6. a) 2 pont 
6. b) 
Albrecht Dürer, Michelangelo Buonarroti, MS mester   

6. b) 3 pont 
6. c) 
Szűz Mária ábrázolása és kapcsolata a környezetével: 

• Az Esterházy Madonnán Szűz Mária, a gyermek Jézus és Keresztelő Szent János a 
szabadban / tájban / dombok között / földön ülve jelenik meg 

• Raffaello képén a Madonna testtartása mozgalmas /  a sziklán ülő gyermek Jézust tartja 
/ a testével a gyermek Jézus felé fordul / fejével, tekintetével az ellenkező irányba fordul, 
a másik gyermekre (Keresztelő Szent János) néz 

• Raffaello az alakok komponálásában Leonardót követte 
• az Esterházy Madonnán Mária viselete kék – piros színű ruha és köpeny / kék – piros 

viselete egyszerű 
• van Eyck művén Szűz Máriát épületbelsőben látjuk (kitekintéssel a tájra / egy városra) 
• az alig néhány centiméteres részleten („kép a képben”) egy ideális város látható 
• a gazdag kialakítású teremben / nemes anyagok (faragott oszlopfők, padlócsempék, 

drága üveg, hóráskönyv) láthatóak / a sokféle tárgy és anyag megfestése  
• részletgazdag 
• Szűz Mária díszes széken ül / Szűz Mária és a gyermek egyaránt egyenes tartással ül  
• egyéb elfogadható válasz 
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Szűz Mária és a gyermek Jézus megjelenítése, a két ábrázolt személy kapcsolata: 

• Raffaello képén klasszikus harmónia 
• Szűz Mária a földön ül, ami alázatosságát fejezi ki (Madonna humilitas) 
• Szűz Mária lendületes alakja összekapcsolja a szereplőket / a testével a gyermek Jézus 

felé fordul / fejével, tekintetével az ellenkező irányba fordul, a másik gyermekre 
(Keresztelő Szent János) néz / a gyermek Jézus mozdulata szintén Keresztelő Szent 
János felé irányul 

• van Eyck képén Szűz Mária és a gyermek Jézus ábrázolás Rolin kancellár / egy magas 
rangú világi előkelő személyével egészül ki / Szűz Mária és a gyermek Jézus is a 
kancellár felé fordul 

• a Madonna a mennyek királynőjeként tűnik föl 
• Szűz Mária a gyermekre néz / a gyermek Jézus áldó mozdulattal fordul Rolin kancellár 

felé 
• Rolin kancellár tekintete átható, vizsgálódó 
• a Madonna, valamint a gyermek és a kancellár közötti távolság / üres tér a földi és az 

égi világ képviselőit is elválasztja egymástól 
• egyéb elfogadható válasz 

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

• Esterházy Madonna: az ideális gúla-formán alapuló mértani szerkezet 
• Raffaello műve tempera, olaj felhasználásával fatáblára készült / a festmény felső 

rétegében befejezetlen, így a rajzosság dominál 
• Raffaello művén a háttérben az antik Róma egy részlete / a Nerva-fórum romjai 
• van Eyck művén nyugodt, szimmetrikus kompozíció 
• van Eyck művén aprólékos részletességgel ábrázolt terem 
• egyéb elfogadható válasz 

 
Szempontonként 2-2 pont adható. 

6. c) 6 pont 
 
6. d) 
kompozíciós megoldások, beállítás:  

• Ghirlandaio művén a két szereplő felsőteste / felsőtestének részlete és az arcuk látható 
• Ghirlandaio kompozícióján nagyapa és unokája egymás felé fordul / tekintetük 

egymásra irányul 
• Bronzino kompozícióján Toledói Eleonóra közel ¾ portréban jelenik meg 
• Bronzino képén anya és fia frontálisan van ábrázolva / teljes felsőtestükkel a néző felé 

fordulnak / az anya felsőtestében enyhe, nagyon finom mozdulat 
• egyéb elfogadható válasz 
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emberábrázolás, stiláris sajátosságok:  

• Ghirlandaio képén realisztikus igénnyel megfigyelt és ábrázolt portrék láthatóak 
• az idős és a fiatal arc ellentétbe állítása 
• Bronzino kompozícióján anya és fia portréja idealizált 
• érzelmeket nem ábrázol 
• toledói Eleonóra ruhája gazdag részletességgel került kialakításra 
• egyéb elfogadható válasz 

az ábrázolt személyek kapcsolata a környezetükkel: 

• Ghirlandaio képén a kompozíció jobb felső sarkában hangsúlyos szerepet kap az ablak 
/ ablakra nyíló táj ábrázolása 

• Bronzino festményén szintén tájábrázolás, amely nem hangsúlyos / a kép nagy részét 
az egységes kék háttér tölti ki 

• egyéb elfogadható válasz 

az ábrázolt szereplők egymással való kapcsolata:  

• Ghirlandaio képén közvetlen / szoros kapcsolat nagyapa és unokája között 
• összekapcsolódó tekintetek 
• Bronzino képén visszafogott érzelmek 
• egyéb elfogadható válasz 

 
Szempontonként 2-2 pont adható. 

 
6. d) 8 pont 

 
 
7. feladat Összesen 4 pont

Képek forrásai: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Johannes_Vermeer#/media/File:Cropped_version_of_Jan_Vermeer_van
_Delft_002.jpg 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b6/Self-
portrait_by_Diego_Vel%C3%A1zquez.jpg 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/66/Rubens_self_portrait.jpg 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bd/Self-
portrait_as_the_Sick_Bacchus_by_Caravaggio.jpg 
https://hu.wikipedia.org/wiki/Jan_Vermeer_van_Delft#/media/F%C3%A1jl:Jan_Vermeer_-
_The_Art_of_Painting_-_Google_Art_Project.jpg 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b9/Caravaggio-
The_Conversion_on_the_Way_to_Damascus.jpg 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f5/The_Three_Graces%2C_by_Peter_Paul_Ruben
s%2C_from_Prado_in_Google_Earth.jpg 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9a/Diego_Vel%C3%A1zquez_Las_Meninas_Die
_Hoffr%C3%A4ulein.jpg 
https://www.szepmuveszeti.hu/mutargyak/angyali-udvozlet-8/ 
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Név Jan Vermeer van 

Delft 
 

Diego Velazquez Pieter Pauwel 
Rubens 

Michelangelo da 
Caravaggio 

Kép 
címe 

3 
Műterem, a 

festészet 
allegóriája 

4 
Udvarhölgyek 

1 
A három grácia 

2 
Szent Pál megtérése 

 
 

7. 4 pont 
 
 
8. feladat Összesen 8 pont

Képek forrásai: 
https://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1jl:Rembrandt_Self-portrait_(Kenwood).jpg 
https://www.myddoa.com/self-portrait-with-beret-wide-eyed-rembrandt-van-rijn/ 
https://www.metmuseum.org/art/collection/search/354633 
http://www.rembrandtpainting.net/rmbrndt_1655-1669/saskia_drwng.htm 
 
8. a)  
 

 

 

 

 

A C E C 
 
 
 
 
8. b) 

• sokszorosító grafikai eljárás.  
• dúc = lemez  
• mélynyomású eljárás 
• viasszal bevont rézlemezbe karcolják a grafikát 
• sav marja ki a rézlemezen a festékhagyó felületeket  
• présgépen átpréselve készül a nyomat a papírra   
• vonalak sűrűségével, vonalhálókkal lehet a tónust elérni 
• egyéb elfogadható válaszelem. 

 

 
  

8. a) 4 pont 

8. b) 4 pont 
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9. feladat Összesen 11 pont

Képek forrása: 
https://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1jl:Szentl%C3%A9lek_templom,_Makoveczpaks.jpg 
https://ocdn.eu/images/pulscms/YjU7MDA_/3208163bc26d32c3c64ae3d1ddf9c57b.jpeg 
https://media.cntraveler.com/photos/5b0db999b7bd0e0f590124c6/16:9/w_2560%2Cc_limit/The-
Rietveld-Schro%25CC%2588der-House_2018_084-F-360-RietveldSchro%25CC%2588derhuis-2009-
07-foto-EM.jpg 
https://divisare-
res.cloudinary.com/images/c_limit,f_auto,h_2000,q_auto,w_3000/v1538602606/xk7dt7eh3lzqfl5ofc2
v/gerrit-rietveld-davide-adamo-rietveld-schroder-house.jpg 
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Crystal_Palace#/media/File:Crystal_Palace.PNG 
https://hu.wikipedia.org/wiki/Iparm%C5%B1v%C3%A9szeti_M%C3%BAzeum#/media/F%C3%A1jl
:Museum_of_Applied_Arts_(Budapest).jpg 
https://hu.wikipedia.org/wiki/Iparm%C5%B1v%C3%A9szeti_M%C3%BAzeum#/media/F%C3%A1jl
:LECHNER_IPARM%C5%B0V_M_491.jpg 
 
9. a) 
 
1) jelű belsőhöz tartozó épület: C 

2) jelű belsőhöz tartozó épület: D 

3) jelű belsőhöz tartozó épület: A 

 
9. a) 3 pont 

 
9. b)  
Az épületek elhelyezése a környezetben, kapcsolatuk a környezettel: 

„Vízesésház” 

• a Vízesés-ház a környezetébe simul / közvetlen, szoros kapcsolatban áll a természettel 
(az erdővel, patakkal, vízeséssel) 

• a szikla és az épület vízesés fölé nyúló tömbjének harmóniája jellemzi kialakítását / az 
erdő, a patak, a sziklák és az épület tökéletes összhangjára törekszik 

• az épületet és az embert / az ember lakóhelyét „visszahelyezi” a természetbe 
• több oldalon is nyitotta a környezetére (ablakok, teraszok) 
• ember és természet egysége jelenik meg benne 
• egyéb elfogadható válasz 
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A Villa Savoye esetében: 

• a Villa Savoye szintén természeti környezetben áll 
• a tisztás / erdős-ligetes nagy kiterjedésű terület kiemeli az épület 
• a Villa-Savoye oszlopokra / lábakra emelt épület, a környezet és az épület között 

közvetlen kapcsolat kialakítására törekszik 
• az ablakok és a tetőterasz kialakítása biztosítja a direkt összeköttetést a környezettel 
• egyéb elfogadható válasz 

Az Unité d’Habitation esetében:  

• városi környezetben, de hegyek és tenger között fekvő épület 
• a tetőteraszról nyíló kilátás a Marseille-i öbölre 
• tömör támpillérekre / lábakra emelt épület 
• az épülettömbben elhelyezett lakásokhoz tartozó loggiák, ablakok a tenger és a hegyek 

felé is nyitottak 
• minden lakás számára biztosítja a megfelelő mennyiségű fény beengedését 
• egyéb elfogadható válasz 

 

A lakóépületek funkciója és formai kialakítása közötti kapcsolat: 

„Vízesésház” 

• magánvilla, amelynek természetbe simuló kialakítása biztosítja a nyugodt 
visszavonulás lehetőségét 

• a tájra nyíló ablakok és teraszok biztosítják az épület és a környezet közötti 
kapcsolatot 

• „tűzközpontú tér” / a család számára biztosított tágas központi tér lehetőséget nyújt 
arra, hogy a család összegyűljön 

• a hálószobák, dolgozószoba, kiszolgálóhelyiségek elválasztása a központi tértől 
• egyéb elfogadható válasz 

 

A Villa Savoye esetében: 

• szintén magánhasználatra emelt épület 
• a tájra nyíló szalagablakok és a tetőterasz biztosítják a belső tér és a környezet közötti 

kapcsolatot 
• a tartóoszlopok / lábak lehetővé teszik a ház közvetlen megközelítését / elérését 
• a rámpák kötik össze a szinteket, amelyek kényelmes lehetőséget biztosítanak a 

lakóterek megközelítésére 
• a tágas nappali / központi tér mellett a „Vízesésházhoz” hasonlóan a visszavonulást is 

lehetővé tevő lakószobák / hálószobák és elkülönített kiszolgáló helyiségek kerültek 
kialakításra 

• egyéb elfogadható válasz 
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Az Unité d’Habitation esetében:  

• tömör támpilléreken álló épület, amely kiemeli környezetéből 
• vasbeton váz, amelyen belül magánlakások találhatóak 
• minden harmadik szinten kiszolgáló folyosók és különböző szolgáltatásokat ellátó 

üzletek, hivatalok kerültek elhelyezésre 
• a tetőterasz és az itt elhelyezett uszoda lehetőséget biztosít a feltöltődésre 
• a lakások két irányból is fényt kapnak, biztosítva a megfelelő megvilágítást 
• a kis méretű lakások takarékos helykihasználással / funkcionális elrendezéssel a 

kényelmes lakhatást szándékozott biztosítani 
• egyéb elfogadható válasz 

 
Az épületek homlokzatának kialakítása: 

„Vízesésház” 

• az épület függőleges elemei a helyszínen bányászott kőből készültek 
• a vízszintes elemeket betonból öntötték 
• a hangsúlyos függőleges és vízszintes formák mellett a tájra nyíló ablakok jellemzik a 

homlokzat kialakítását 
• a szigorú, geometrikus tömbök lépcsősen simulnak a tájba 
• egyéb elfogadható válasz 

A Villa Savoye esetében: 

• szigorú, funkcionális kialakítás 
• a geometrikus formák hangsúlyosak 
• az épület tömegét tartóoszlopok / lábak emelik ki, amelynek függőleges elemei az 

áttörtség érzetét keltik 
• homlokzatának fontos elemét jelentik a szalagablakok és a tetőterasz 
• egyéb elfogadható válasz 

 
Az Unité d’Habitation esetében:  

• szigorú, funkcionális kialakítás 
• a geometrikus formák hangsúlyosak 
• a lakások ablakai és a loggiák vízszintesen tagolják az épület felületét 
• az épület tömegét zömök pillérek / lábak emelik ki 
• jellegzetes elemei a homlokzatnak a betonból készült napfényrácsok 
• egyéb elfogadható válasz 
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Az épületbelső, a lakótér kialakítása: 

„Vízesésház” 

• az épületbelsőből több irányba is ki lehet látni a környezetre / kapcsolat a belső tér és a 
környezet között 

• két oldalon minden szinten teraszokkal is kapcsolódik az épület a tájhoz (az egyik 
terasz a patakra nyílik a másik a sziklákra és a vízesésre) 

• a járófelület kőburkolattal fedett 
• a bútorok fából készültek  
• a nappaliban elhelyezett kandalló a kényelmet biztosítja / a család számára a meghitt 

és kényelmes együttlétet biztosító tágas terek 
• egyéb elfogadható válasz 

 

A Villa Savoye esetében: 

• az épületbelsőből több irányba is ki lehet látni a környezetre / kapcsolat a belső tér és a 
környezet között 

• tetőterasszal is kapcsolódik az épület a tájhoz  
• a lakótérhez nem csak lépcsők, hanem rámpák is felvezetnek, amely Le Corbusier 

szemében összekötik a tereket egymással / biztosítják a folytonosságot a terek között 
• nagyméretű közösségi terek / a család számára a meghitt és kényelmes együttlétet 

biztosító tágas terek 
• az áttetsző üvegfelületek, üvegcsempe alkalmazása jellemzi 
• egyéb elfogadható válasz 

 

Az Unité d’Habitation esetében:  

• kis méretű, kényelmes lakások 
• funkcionális kialakítás 
• a bútorok eredetileg a lakások belső kialakításához illeszkedő darabok 
• több funkcióval is rendelkező, helytakarékos terek kialakítása 
• a lakások az épület két homlokzata irányába is nyitottak 
• az óvodát, a tornacsarnokot, az uszodát a tetőteraszon helyezte el az építész, amely a 

szabadidő egészséges eltöltését is biztosítja 
• egyéb elfogadható válasz 

 
Szempontonként 2-2 pont adható. 
 
  

9. b) 8 pont 
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10. feladat Összesen 8 pont

Képek forrásai: 
https://www.artmagazin.hu/articles/archivum/d9fba331f628649e501ae26178d1d2b4 
https://mandadb.hu/tetel/40494/Kep_ezusttel 
 
10. a) 
Formai jegyei alapján, milyen stílusáramlathoz kapcsolhatóak a képek?  

A) szürrealizmus / expresszionizmus 

B) absztrakt expresszionizmus / lírai absztrakció / tasizmus / gesztusfestészet / 
akciófestészet 

Nevezzen meg egy-egy művészt a választott irányzatból! 

A) szürrealizmus: Dali, Magritte, egyéb elfogadható válasz / expresszionizmus: 
Kandinszkíj, Francis Bacon, egyéb elfogadható válasz  

B) absztrakt expresszionizmus / lírai absztrakció / tasizmus / gesztusfestészet / 
akciófestészet: Jackson Pollock, Mark Rothko, Mark Tobey, egyéb elfogadható válasz 

 
10. a) 4 pont 

 
10. b) 
A)  

elmosódó, elnyújtott, formák - átváltozás, idő változása 
ismétlődő alakok – egymás utáni idősávok 
bekeretezett részletek – kiemelendő motívumok 
kereten túl nyúló részlet – expresszív hatás / a téma a valós térbe nyúlik  
egyéb elfogadható elem és logikusan hozzá kapcsolódó magyarázat 
  

B)  

csurgatás – tér kitöltés /  kompozíciós megoldás 
gyorsan felfestett vonalak, gesztus festés – ösztönös, automatikus vonalak / csillogó hatás 
fekete, fehér vonalak -  tónus ellentétek / vibráló hatás 
egyéb elfogadható elem és logikusan hozzá kapcsolódó magyarázat 
 
Az elem, módszer megnevezéséért és a leírt kifejezésért is 1-1 pont adható. Kompozíciónként 
legfeljebb 2-2 pont adható. 
 
 

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

Képek forrásai: 
https://hu.wikipedia.org/wiki/A_fotogr%C3%A1fia_t%C3%B6rt%C3%A9nete#/media/F%C3%A1jl:
View_from_the_Window_at_Le_Gras,_Joseph_Nic%C3%A9phore_Ni%C3%A9pce.jpg 
 
11.a) XIX. század 
 

11. a) 1 pont 
 
 
11.b) fotogram 
 

11. b) 1 pont 
 
 
 
11.c)  

• lyukkamera.  
• a fényképezőgép őse  
• egy minden oldalról fénytől védett doboz vagy szoba, amelybe a fény egy apró lyukon 

keresztül tör utat  
• a fény fordított állású képet rajzol ki a camera obscurán belül  
• a fényképezés előtt rajzolási segédeszközként használták  
• fizikai, csillagászati eszközként is számon tartották  
• egyéb elfogadható válasz 

 
11. c) 3 pont 

 
 
11.d)  
Analóg technika: 
Előnyök:  

• átgondoltabb fénykép készítés 
• jobban figyelünk a részletekre 
• a kamerák már olcsóbban is elérhetők 
• egyéb elfogadható válasz 
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Hátrányok:  

• nagy eszköz- és helyigény (hívószoba/sötétkamra, vegyszerek, fényérzékeny papír…) 
költségesebb előhívni;  

• mindig csak egy tekercsnyi fotó készíthető 
• a hívás után láthatóak csak a képek 
• egyéb elfogadható válaszelem  

 
 
Digitális technika: 
Előnyök:  

• gyors  
• képek azonnal láthatóak 
• szükség esetén könnyen sokszorosítható 
• egy telefon is elég hozzá 
• nem kell külön digitalizálni, így  
• könnyű megkezdeni az utómunkát/képszerkesztést is (Pl.: Lightroom, Photoshop);  
• egyéb elfogadható válaszelem 

 
Hátrányok:  

• kevésbé válogatja meg az ember a témát és a kompozíciót  
• nem annyira átgondolt a fénykép készítése 
• az utómunka dominanciája elnyomhatja a fénykép értékét 
• egyéb elfogadható válaszelem 

Szempontonként 2-2 pont adható. 
 

11. d) 4 pont  
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