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Minden tétel két feladatból áll: A) és B) 

A) Az első feladat két alfeladatot tartalmaz a) és b), amelyek közül a vizsgázó választhat, 

és csak a választott alfeladatot kell kidolgoznia és bemutatnia.  

(Az egyik alfeladat minden esetben leíró jellegű (pl. bizonyos stílusirányzat bemutatása), 

míg a másik mindig műelemzés (pl. összehasonlító műelemzés). 
 

B) A második feladat minden esetben egy adott alkotótechnika leíró jellegű bemutatása 

1. tétel 

A) A CSENDÉLET MŰFAJÁNAK MEGJELENÉSE ÉS VÁLTOZÁSAI AZ EURÓPAI 

FESTÉSZETBEN 

a) Mutassa be a tárgyak ábrázolásának alakulását a festészetben a tárgyi kellékek 

ábrázolásától az önálló csendélet műfajának kialakulásáig! 

b) Hasonlítsa össze a mellékletben látható barokk és kubista alkotásokat tartalmi- és 

stílusjegyek szempontjából egyaránt! 

B) SZOBRÁSZATI TECHNIKÁK: PLASZTIKAI ALAKÍTÁS MINTÁZÁSSAL ÉS 

ÖNTÉSSEL 

Ismertesse a mintázással történő plasztikai formaalakítás jellemző ismérveit, leggyakoribb 

technikáit, és a mintázáshoz kapcsolódó öntési eljárásokat!  

2. tétel 

A) MITOLOGIKUS ÁLLATÁBRÁZOLÁSOK AZ ÓKORI EGYIPTOMI, AZ ÉGEI-

TENGERI ÉS A GÖRÖG MŰVÉSZETBEN  

a) Mutassa be az egyiptomi halotti kultuszt a mellékelt képeken szereplő állatábrázolások 

segítségével! 

b) A mellékelt képek alapján hasonlítsa össze az ókori kígyóábrázolásokat formai 

megjelenítés, funkció és tartalmi jelentés szerint! 

B) AZ ÉPÍTÉSZETHEZ KÖTÖTT MŰVÉSZETI TECHNIKÁK: A MOZAIK 

Mutassa be a mozaiktechnikát, alapanyagait, felhasználási területeit! 

3. tétel 

A) ATTRIBÚTUMOK, SZIMBÓLUMOK SZEREPE A KERESZTÉNY 

MŰVÉSZETBEN 

a) Ismertesse a középkori műalkotások befogadásában is fontos szerepet játszó ikonográfiai 

elemzés lényegét, az attribútumok, szimbólumok jelentőségét a képek értelmezésénél! 

b) Elemezze a mellékletben szereplő képeket, kiemelve azok ikonográfiai vonatkozásait! 

B) IPARMŰVÉSZETI TECHNIKÁK: ÖTVÖSSÉG, FÉMMŰVESSÉG 

Mutassa be a művészi fémmegmunkálás legjellegzetesebb anyagait, formaadó és díszítő 

eljárásait! 



4. tétel 

A) A MOZGÁS MEGJELENÍTÉSE A SZOBRÁSZATBAN 

a) A mellékletben lévő képek segítségével ismertesse a mozgás kifejezési lehetőségeit a 

szobrászatban! 

b) Elemezze és hasonlítsa össze a képeken látható Dávidot ábrázoló szobrokat anyag, 

technika és kompozíció szempontjából! Térjen ki a két mű korstílusának jellemző 

mozgásábrázolására is! 

B) AZ ÉPÍTÉSZETHEZ KÖTÖTT MŰVÉSZETI TECHNIKÁK: A SZÍNES 

ÜVEGABLAK 

Ismertesse a színes üvegablakok készítésének legfontosabb alapelveit és technikai 

megoldásait! Utaljon a színes üvegablakokat legjellemzőbben alkalmazó művészeti 

korszakokra is! 

5. tétel  

A) GÓTIKUS SZÁRNYASOLTÁROK 

a) Mutassa be a szárnyas oltárok tartalmi és formai változatait a mellékletben található 

képek segítségével! 

b) Elemezze és hasonlítsa össze a mellékeltben megfigyelhető oltárokat a tartalom, az 

alkalmazott technika és formai megoldások szempontjából!  

B) IPARMŰVÉSZETI TECHNIKÁK: A FAZEKASSÁG 

Ismertesse az agyagművesség itt felsorolt eljárásait: felrakás, korongozás, préselés, öntés, 

mázazás, égetés! 

6. tétel  

A) AZ ANTIK ÉS A RENESZÁNSZ MŰVÉSZET KAPCSOLATAI 

a) Mutassa be a mellékletben szereplő képek segítségével, milyen módon nyilvánulnak meg 

az antik építészet vívmányai az itáliai reneszánsz építészetben? 

b) Mutassa be a megadott alkotások összehasonlító elemzésén keresztül az antik és a 

reneszánsz szobrászat párhuzamait! 

B) A TECHNIKAI KÉPALKOTÁS: A FOTÓ 

Ismertesse a fényképezés technikai alapelveit! 

7. tétel 

A) A SZECESSZIÓ FORMAVILÁGA ÉS INSPIRÁCIÓS FORRÁSAI 

a) Ismertesse a mellékletben szereplő képek segítségével a szecessziós tárgyalkotás 

jellemző vonásait, fő motívumait és inspirációs forrásait! 

b) Elemezze a mellékletben szereplő képeket a hasonlóságok és különbségek 

összevetésével, és mutassa be, hogy a „Salomé” téma miért alkalmas a szecessziós életérzés 

kifejezésére! 

„Ám eljött Heródes születésnapja, és Heródiás lánya ebből az alkalomból táncolt előttük, s 

megtetszett Heródesnek. Ezért esküvel megígérte, hogy megadja neki, amit csak kér. Az 

pedig anyja rábeszélésére ezt mondta: - Add nekem ide egy tálon Keresztelő János fejét!”  

                   (Máté 14.6-8.) 

B) SOKSZOROSÍTÓ GRAFIKAI ELJÁRÁSOK: A MAGASNYOMÁS TECHNIKÁJA 

Mutassa be a fametszet és a linómetszet összehasonlító ismertetésén keresztül a 

magasnyomás grafikai technikáját! 



8. tétel 

A) A BAUHAUS MŰVÉSZETI ISKOLA SZELLEMISÉGE ÉS ÖSSZMŰVÉSZETI 

TÖREKVÉSEI  

a) Mutassa be a mellékletben található képek segítségével a Bauhaus összművészeti 

törekvéseit, legkiemelkedőbb alkotóit! 

b) Egy szabadon választott kortárs alkotás kifejezőeszközeinek, kifejezési céljainak és az 

alkotó munkásságában elfoglalt helyének elemző bemutatása. Az önálló felkészülés során 

feltárt tartalmak szemléltethetők gyűjtött képeket és saját vázlatrajzokat tartalmazó tabló 

készítésével. A tabló kisérő, magyarázó szöveget nem tartalmazhat! 

B) SOKSZOROSÍTÓ GRAFIKAI ELJÁRÁSOK: A MÉLYNYOMÁS TECHNIKÁJA 

Ismertesse és hasonlítsa össze a rézmetszet, a rézkarc és a hidegtű eljárás legfontosabb 

sajátosságait! 

9. tétel 

A) A TECHNIKAI KÉP KIALAKULÁSA ÉS FEJLŐDÉSE A CAMERA OBSCURÁ-

TÓL A DIGITÁLIS FOTÓIG  

a) Ismertesse a fényképezés kialakulásának és fejlődésének legfontosabb állomásait és  

technikáit a mellékletben szereplő képek segítségével! 

b) Elemezze és hasonlítsa össze a mellékletben szereplő fotókat, különös tekintettel a fény 

szerepére! 

B) EGYEDI GRAFIKAI ELJÁRÁSOK: A CERUZARAJZ, SZÉNRAJZ, TOLLRAJZ 

Mutassa be az egyedi grafikák készítésének legfontosabb eszközeit, anyagait és módszereit! 

10. tétel 

A) A TÜKRÖZŐDÉS ÉS A TÜKÖR-MOTÍVUM A KÉPZŐMŰVÉSZETBEN 

a) A képmellékletek (A/a, A/b) segítségével mutassa be, milyen megjelenési formái és 

jelentéstartalmai lehetnek a tükröződésnek és a tükörképnek a képzőművészetben! 

b) Elemezze a tükörkép szerepét az képmellékletben (A/b) szereplő műalkotásokon! 

B) IPARMŰVÉSZETI TECHNIKÁK: A TEXTILMŰVESSÉG 

Ismertesse a textilművesség anyagalkotó (nemezelés, hurkolás, szövés) és díszítő (hímzés, 

kékfestés, batikolás) eljárásait! 

11. tétel 

A) A „KÉP A KÉPBEN” KOMPOZÍCIÓK AZ EURÓPAI MŰVÉSZETBEN 

a) Milyen jelentéstartalmai és változatai vannak a művészettörténet során újra és újra 

felbukkanó képet képbe komponáló megoldásnak? Megállapításainak, következtetéseinek 

illusztrálását a képmellékletek segíthetik. 

b) Elemezze a mellékletben látható képeket az alkotói módszer és az abban megnyilvánuló 

művészetfelfogás szempontjából!  
 

B) VIZES ALAPÚ FESTŐTECHNIKÁK: A TEMPERA, AKVARELL 

Mutassa be a vizes alapú festészeti technikák sajátosságait, kitérve az adott technikánál 

alkalmazott festőalapok (pl.: fatábla, papír) szerepére! 

 

  



12. tétel 

A) FUNKCIONALISTA ÉS ORGANIKUS TÖREKVÉSEK AZ ÉPÍTÉSZETBEN 

a) A mellékelt képmellékletek segítségével mutassa be, hogyan jelennek meg a 

funkcionalista, illetve az organikus megoldások az építészetben! Melyek a két irányzat 

legfontosabb jellemzői és lényeges különbségei? 

b) Egy szabadon választott Európán kívüli kultúra építészetének bemutatása egy jellegzetes 

épület elemzésén keresztül. Az épület funkcióira, anyagaira, szerkezeteire, formavilágára 

és társművészeti kapcsolataira figyelve. Az önálló felkészülés során feltárt tartalmak 

szemléltethetők gyűjtött képeket és saját vázlatrajzokat tartalmazó tabló készítésével. A 

tabló kisérő, magyarázó szöveget nem tartalmazhat! 

B) AZ OLAJFESTÉS TECHNIKÁJA 

Ismertesse az olajfestési technika lehetőségeit a temperafestészet anyagaihoz és alkalmazási 

területeihez képest! 

13. tétel 

A) AZ ÖLTÖZÉK SZEREPE A MŰVÉSZETBEN ÉS A TÁRGYKULTÚRÁBAN 

a) Mutassa be a mellékletben található képek segítségével, hogy milyen jelentéstartalmak 

hordozója lehet az öltözék az európai kultúrkörben! 

b) Hasonlítsa össze a mellékletben látható festmény szereplőinek öltözékeit a ruhaterveken 

látható öltözékekkel! Térjen ki az öltözékekről leolvasható jelentéstartalmakra! 

B) SOKSZOROSÍTÓ GRAFIKAI ELJÁRÁSOK: A SÍKNYOMÁS TECHNIKÁJA 

(LITOGRÁFIA, SZERIGRÁFIA, MONOTÍPIA) 

Ismertesse és hasonlítsa össze a síknyomás technikájának legelterjedtebb módszereit! 

14. tétel 

A) LAKÓTEREK ÉS ÉLETFORMÁK A 19. ÉS 20. SZÁZADI ÉPÍTÉSZETÉBEN 

a) Mutassa be a mellékelt képek segítségével, hogy a városi életformához milyen építészeti 

törekvések társultak! 

b) Saját szűkebb környezetének, vagy egy szabadon választott magyar néprajzi tájegység 

építészeti megoldásainak elemzése, a környezethez való kapcsolódás, a felhasznált 

anyagok, a formai jellemzők és a hagyományos életmód szempontjából. Az önálló 

felkészülés során feltárt tartalmak szemléltethetők gyűjtött képeket és saját vázlatrajzokat 

tartalmazó tabló készítésével. A tabló kisérő, magyarázó szöveget nem tartalmazhat! 

B) SZOBRÁSZATI TECHNIKÁK: PLASZTIKAI FORMALAKÍTÁS FARAGÁSSAL 

Mutassa be a leggyakrabban alkalmazott, faragással történő plasztikai alakítások 

összefüggéseit az anyaggal, amelyből készülnek, illetve felhasználási területeikkel! 

15. tétel 

A) JELLEMZŐ KOMPOZÍCIÓS MEGOLDÁSOK A FESTÉSZETBEN A 

ROMANIKÁTÓL A BAROKK VÉGÉIG 

a) Ismertesse a mellékelt képek segítségével a leggyakoribb kompozíciós típusokat, 

rámutatva azok tartalmi vonatkozásaira is! 

b) Elemezze és hasonlítsa össze a mellékletben szereplő képeket különös tekintettel a 

kompozíciók tartalmi vonatkozásaira! 

B) AZ ÉPÍTÉSZETHEZ KÖTÖDŐ MŰVÉSZETI TECHNIKÁK: A FRESKÓ 

Ismertesse, és hasonlítsa össze a freskó és a szekkó falfestészeti eljárásokat! 


