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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 egyér-

telműen 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! 
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1. feladat 
 
A prehisztorikus (őskori) kultúra legkorábbi ismert emlékeit a barlangszentélyek őrizték meg 
számunkra. (Paleolit kor) 
 
1. a) 
Az alább felsorolt híres lelőhelyek közül hol látható a „Bikák csarnoka” néven ismert 
barlangrész? Válaszát aláhúzással jelölje! 
(Ügyeljen, mert csak egy válasz fogadható el!) 
 

• Altamira 

• Lascaux 

• Tuc d'Audoubert 

 
 
1. b) 
Hogyan nevezi az utókor azt a módszert, amit az egykoron élt emberek az állatok térbeliségé-
nek érzékeltetése céljából alkalmaztak? 
Válaszát aláhúzással jelölje! (Ügyeljen, mert csak egy válasz fogadható el!) 
 

• egy enyészpontú perspektíva 

• a legnagyobb felületek törvénye 

• csavart perspektíva 

 
 
1. c) 
Fejtse ki pár szóban a tónus, mint művészeti módszer fogalmát! 
 
………………………………………………………………………………………………… 

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

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

1. a) 1 pont  

1. b) 1 pont  

1. c) 3 pont  

Összesen 5 pont  
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2. feladat 
 
Az ókori civilizáció két jelentős helyszíne többek között Mezopotámia és Egyiptom. Mindkét 
térség a folyamok (Tigris, Eufrátesz; Nílus) nyújtotta lehetőségeket kiaknázva vált gazdag 
birodalommá. 
 
2. a) 
Az alábbiak közül melyik kultúra hozott létre legkorábban műalkotásokat a Tigris és  
az Eufrátesz deltavidékén? 
Válaszát aláhúzással jelölje! (Ügyeljen, mert csak egy válasz fogadható el!) 
 

• perzsa 

• sumér 

• asszír 

 
 
2. b) 
Mind a mezopotámiai, mind a korai egyiptomi szakrális építészet jellegzetes típusai  
a négyszög/négyzet alapú gúlalétesítmények. Az alábbi meghatározások mellé írja oda  
az adott létesítmény rendeltetését! 
 
MEZOPOTÁMIA – ZIKKURATU/ ZIKKURAT: 
 
………………………………………………………………………………………………… 

 
EGYIPTOM - PIRAMIS: 
 
………………………………………………………………………………………………… 

 
 
2. c) 
Az 1922-es esztendő mindmáig szenzáció a régészet történetében. A Királyok Völgyében 
ekkor került napvilágra egy szinte érintetlen sziklasír leletanyaga. 
 
Melyik fáraó (XVIII. dinasztia) sírjára bukkantak rá? ………………………………………… 
 
Említsen a sírból egy híres tárgyat! …………………………………………………………….. 
 
 

2. a) 1 pont  

2. b) 2 pont  

2. c) 2 pont  

Összesen 5 pont  
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3. feladat 
 
Az ókori kultúrák közül Hellász és a Római Birodalom művészete vált meghatározóvá  
a későbbi Európa számára, ezért szokták ezeket a kultúrákat Európa bölcsőjeként emlegetni. 
 
3. a) 
Az alábbi ábrákon a két térség egy-egy fontos építészeti elemét látja. Adja meg a pontos 
nevüket és említsen egy-egy emléket, ahol alkalmazásukkal találkozhatunk! 
 

példák: 
Hellász (Kr.e. VI.-V. század) 

 

 

példák: 
Római Birodalom (Kr.u. II.-III.sz.) 

 

Az építészeti elem neve: 

……………………………………………… 

A fennmaradt emlék neve: 

………………………………………………...

Az építészeti elem megnevezése: 

……………………………………………… 

A fennmaradt emlék neve: 

………………………………………………...
 
3. b) 
Az ókori görögség hagyatékának leglátványosabb emlékei a viaszveszejtéses eljárással ké-
szült, bronzba öntött szobrok. Az alább felsorolt művek közül – aláhúzással jelölve – válassza 
ki, hogy melyikre érvényes a fenti állítás! 
(Ügyeljen, mert csak két válasz fogadható el!) 
 

• Marcus Aurelius lovasszobra 

• Artemiszioni Poszeidón / Zeusz 

• Méloszi Aphrodité / Miloi Venus 

• Delphoi kocsihajtó 

• Szamothrakéi Niké 
 

3. a) 4 pont  

3. b) 2 pont  

Összesen 6 pont  
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4. feladat 
 
Jézus Krisztus Octavianus Augustus (Kr.e. 27.–Kr.u. 14.) császár uralkodása idején született a 
Szentföldön. Monoteizmusra épülő tanítása (evangélium = a.m. örömhír – gör.) hívek 
tömegeit vonzza. Itt és ekkor indul útjára a későbbi Európát átható vallás: a kereszténység. 
A császári Róma üldözte e vallás követőit. 
 
4. a) 
A kereszténység korai időszakában a hívek katakombákban temették el halottaikat.  
A létesítmények falait festményekkel, a sírfülkéket záró kőlapokat pedig reliefekkel 
borították. 
Hogy nevezik azt a gyakorta felbukkanó képtípust, amelyet az alábbi felvételen lát? 
 

  ………………………………………………….. 
 
 
4. b) 
A Nyugatrómai Birodalom végső felbomlását (Kr.u. 476) az Európába özönlő nomád népek 
okozták. 
A keleti területeken Kr.u. 395 után (Theodosius halálát követően) újabb ezer évig virágzó 
birodalom jön létre: Bizánc. Az új birodalom első fénykora Justinianus császár nevéhez 
köthető (Kr.u. VI. század). Lényege az ortodox kereszténységen alapuló cezaropapizmus. 
A fővárost (Konstantinápoly) a birodalom hatalmához méltó módon építteti újjá a császár. 
Az alábbi két felvételen (és a színes képmelléklet 4. b) jelzésű képén) az általa létesített új 
főtemplom homlokzata és belső tere látható. 
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Mi a templom neve?  ………………………………………………………………….. 
 
Hogy nevezzük azt a kupolás megoldást, amit a templom főtengelyének középpontjában,  
a lefedésnél a tervezők alkalmaztak? 
 
    ………………………………………………………………….. 
 
 
4. c) 
Míg a konstantinápolyi főtemplom mozaikjai a képrombolás okán elpusztultak, és csak  
a IX.–XI. század során kerültek helyükre újak, addig Justinianus exarchátusában, Ravennában 
élvezhetjük a VI. századi mozaikművészet pompáját. 
Az alábbi felvételen (és a színes képmelléklet 4. c) jelzésű képén) a San Vitale palotakápolna 
apszisának/szentélyének mozaikképét látja. 
Írjon pár mondatos elemzést az alkotásról, kitérve mind a tartalmi, mind a formai jellegzetes-
ségekre! 
 

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

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

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

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

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

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

4. a) 1 pont  

4. b) 2 pont  

4. c) 4 pont  

Összesen 7 pont  
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5. feladat 
 
A népvándorlás korának időszakából a legjelentősebb emlékeket az ötvösművészet őrizte meg 
az utókor számára. Ezek közé sorolandóak a magyar honfoglalás egyedi értékű darabjai:  
a tarsolylemezek. 
 
5. a) 
Az alább felsoroltak közül melyik az a motívum, amely szinte mindegyik ismert tarsoly-
lemezen felbukkan? 
Válaszát aláhúzással jelölje! (Ügyeljen, mert csak egy jó válasz van!) 
 

• négyzetháló 

• napkorong sugárkévében 

• palmetta / életfa szimbólum 

 
 
5. b) 
Az alábbiakban ötvöstechnikai eljárásokat soroltunk fel. Válassza ki közülük azt, amelyet  
a tarsolylemezek esetében készítőjük alkalmazott! 
Válaszát aláhúzással jelölje! (Ügyeljen, mert csak egy jó válasz van!) 
 

• fémöntés 

• domborítás / trébelés 

• filigrán technika 

 
5. a) 1 pont  

5. b) 1 pont  

Összesen 2 pont  
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6. feladat 
 
Európa stabilizálódása a Kr.u. I.–II. évezred fordulóján következett be. Domináns térségei: 
Német-római Császárság, Francia Királyság, mint központosított hatalmak, továbbá Itália 
önálló fejedelemségei, városállamai. 
Hazánk a II. évezred legelején (1000–1001) kapcsolódik be a keresztény Európába. 
A kora-középkori európai világ legjelentősebb vállalkozásai a szakrális létesítmények 
létrehozására összpontosítanak (kolostoregyüttesek, városi dómok…). 
Ezek a létesítmények biztosítják/teszik lehetővé a kultúra terjedését, továbbá az új szellemi-
ségen alapuló építészet, képzőművészet és iparművészet gazdag virágzását. 
 
6. a) 
Az első európai alapítású szerzetesrend a Szent Benedek reguláin alapuló bencés rend.  
A rend tanai terjesztésének szorgalmazója Nagy Szent Gergely. 
Az alábbiakban híres kolostoregyütteseknek akkoriban otthont adó helyszínek nevét olvas-
hatja. Az adott helyszín neve mellé írja oda az ország/térség nevét! 
(Ügyeljen, mert egy helyszín nem kolostoregyütteséről, hanem városi dómjáról nevezetes! 
Oda „-” jelet tegyen!) 
 

• Cluny  …………………………………………………………. 

• Speyer  …………………………………………………………. 

• Montecassino …………………………………………………………. 

• Hildesheim …………………………………………………………. 

 
6. b) 
Az alábbi felvételen egy késő román kori magyar templom (Vas megye) nyugati homlokzatát 
látja. Válaszoljon a következő kérdésekre! 
 

       
 
Melyik községben található a templom? ………………………………………………… 
 
Kit ábrázolnak a kapuoromzat és a két torony egy-egy fülkéjében látható egész alakos 
figurák? 
 

   ………………………………………………………………………….. 
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6. c) 
A millennium (a honfoglalás 1000. évfordulója) tiszteletére Budapesten felépítették a fent 
látható kapuzat kicsinyített másolatát. 
 
Melyik ma is álló épületegyüttes részét alkotja? …………………………………………… 
 
Ki volt az épületegyüttes tervezője?   …………………………………………… 
 
 

6. a) 3 pont  

6. b) 2 pont  

6. c) 2 pont  

Összesen 7 pont  
 
 
 
7. feladat 
 
A XII. század derekán a román stílust felváltja a gótika. Szülővidéke a Francia Királyság  
Ilé-de-France tartománya. Az új stílus innen szétáradva nagy hatást gyakorol egész Európára.  
A gótika jellegzetesen összművészeti szellemet képvisel: az építészet, a szobrászat, a festészet 
és az iparművészetek szoros egybefonódása által éri el látványos, az érzelmeket azonnal 
megragadó hatását. 
Mindmáig leghatásosabb alkotásai a katedrálisok / városi dómok. 
 
7. a) 
Az alábbi meghatározások közül aláhúzással emelje ki azokat, amelyek az adott stíluskorszak 
domináns elemei! 
(Ügyeljen, mert csak három jó válasz van!) 
 

• vertikális / „függélyes” tömegalakítás 

• tömör, vastag falazat 

• Mária (Jézus Krisztus anyja) kultuszát hirdető szobrok 

• szörnyfejekben záródó vízköpők 

• keskeny, lőrésszerű ablaknyílások 
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7. b) 
Az alábbi három reprodukció mindegyike Mária ábrázolás. 
A művészi előadásmód / stílusjegyek alapján határozza meg, hogy az európai kultúra melyik 
korszakában készültek! Válaszát a képek betűjele mellé írja! 
(A képek reprodukcióját ld. még a színes képmelléklet 7. b) jelzésénél is!) 
 

A.     B.  C.  
 
 
A: …………………………………………………………………. 

B: ………………………………………………………………….. 

C: …………………………………………………………………… 
 
 
7. c) 
Mind a romanika, mind a gótika időszakában nagy kultusza volt az ereklyetartóknak. Ezek 
egyik kiemelkedően míves darabja a Győrben őrzött Szt. László herma. Milyen 
ötvöstechnikai eljárással készült az adott tárgy mellkasi része? Válaszát a pontozott sorra írja! 
 
………………………………………………………………………… 
 
 

7. a) 3 pont  

7. b) 3 pont  

7. c) 1 pont  

Összesen 7 pont  
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8. feladat 
 
Míg a gótikus stílus szülővidéke a Francia Királyság (ld. 7. feladat bevezető része), addig  
a művészetek legnagyobb fellendülését hozó térség Itália Toscana tartománya, ahol  
a XIV–XV. század fordulóján kivirágzik a humanizmus eszmerendszerén alapuló reneszánsz 
stílus. A humanista gondolkodásmód kiemelkedő képviselője Marsilio Ficino, aki Firenzében 
élt, és az egyik leggazdagabb polgárcsalád, a Mediciek támogatását élvezte. A család lelkes 
donátora volt az új szellemiségnek (épületek, szobrászati és festészeti alkotások megrende-
lése…). 
 
8. a) 
Az itáliai XV. század legmerészebb konstrukciós újításokat hozó építésze Filippo 
Brunelleschi. Az alábbi művek közül, amelyek mindegyike Firenzében látható, melyik 
készült a Medici család megrendelésére? Válaszát aláhúzással jelölje! 
(Ügyeljen, mert csak egy jó válasz van!) 
 

• családi kápolna a Sta. Croce kerengőjében 

• San Lorenzo templom és a „régi” sekrestye 

• Ponte Vecchio híd 

 
8. b) 
Szintén Filippo Brunelleschi nevéhez kötődik a firenzei Árvaház (Ospedale degli Innocenti) 
épülete. Az épület homlokzatán, az árkádívek között – rendeltetésére utalóan – bepólyázott 
csecsemők láthatóak, amelyek domborított, mázas majolikából készültek. 
Melyik híres firenzei szobrászdinasztia egyik tagjának az alkotásai? Válaszát a pontozott 
sorra írja! (Csak a család neve kell!) 
 
…………………………………………………………………… 
 
8. c) 
Az alábbi felvételeken kezeket lát, amelyek közül kettő a reneszánsz kor egy-egy híres 
mesterének alkotása, míg a harmadik egy később élt művésztől származik. A számjelek 
segítségével írja a pontozott vonalra, hogy melyik két alkotás származik az adott korból!  
A később alkotó művész számjele mellé „–” jelet tegyen! 
(Ügyeljen a stílusjelekre! A képek színes mellékletét ld. a 8. c) jelzésnél is!) 
 

1.  2.  3.  
 
1. ………………………………… 

2. ………………………………… 

3. ………………………………… 
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8. d) 
Magyarországon (I.) Hunyadi Mátyás király uralkodásának idején (1458–1490) és halálát 
követően egészen a mohácsi csatavesztésig (1526) virágzik a humanista kultúra, amelyben 
kezdetben Vitéz János érsek, majd a XVI. század elején Bakócz Tamás (szintén érsek) is nagy 
szerepet játszott. Az alább felsorolt, az adott korból származó műalkotások közül melyik 
milyen műfajba sorolható (építészet, szobrászat, iparművészet…)? Válaszát a pontozott sorra 
írja! 
(Ügyeljen, mert egy alkotás nem ebben az időszakban készült! Oda „–” jelet tegyen!) 
 
• „Mátyás-kálvária” (alsó rész):  …………………………………… 

• Corvinák (kódexek):   …………………………………… 

• Papírpénz (1.000 HUF):   …………………………………… 

• Visegrádi Madonna:   …………………………………… 

• Kápolna a mai esztergomi bazilikában: ……………………………………. 

 
 

8. a) 1 pont  

8. b) 1 pont  

8. c) 2 pont  

8. d) 4 pont  

Összesen 8 pont  
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9. feladat 
 
A reneszánszot felváltó utolsó nagy stíluskorszak az ellenreformáció ideológiáján alapuló 
barokk. Indulása Itáliához (Róma), kiteljesedése a Francia Királysághoz köthető. A barokk 
stílus áthatja az egész katolikus Európát. Ugyanekkor a reformáció terjedése új hangnemet, új 
műfajokat teremt a protestáns területeken, főleg a festészetben. 
 
9. a) 
A szakrális művészet megújulásának elindítói Rómában működtek. Mindőjük közül 
kiemelkedő Gianlorenzo Bernini tevékenysége, aki egy személyben volt városépítő, 
templomtervező és szobrász is. Az alábbi alkotások közül melyek azok, amelyek az ő nevé-
hez köthetőek? Válaszát aláhúzással jelölje! 
(Ügyeljen, mert csak három jó válasz van!) 
 

• Négy folyam kútja (Piazza Navona) 

• San Carlo alle Quattro Fontane templom 

• Dísztér a San Pietro bazilika előtt 

• San Andrea al Quirinale templom 

• Piazza del Popolo (dísztér) 

 
 
9. b) 
A barokk palotaépítészet prototípusát a XIV. Lajos király kezdeményezésére/rendeletére 
felépített, Párizshoz viszonylag közel eső versailles-i palota teremtette meg a XVII. század 
második felében. Az alábbi sematikus ábrák közül válassza ki azt, amelyik a barokk téralakí-
tás módjára érvényes! Válaszát az adott ábra számjelével jelezze! 
(Ügyeljen, mert csak egy válasz fogadható el!) 
 
megoldás: …………………… 

1.  2.   3.  
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9. c) 
Európában mind a katolikus, mind a protestáns területeken kedvelt műfaj a portré. Az alábbi 
mesterek közül ki melyik uralkodóról vagy annak feleségéről készített képmást?  
Válaszát a művészek neve mellé írja! 
(Ügyeljen, mert az egyik művész nem a barokk korban élt!) 
 
Diego Velázquez:  ……………………………………….. 

Mányoki Ádám:  ……………………………………….. 

Benczúr Gyula:  ………………………………………... 
 
 
9. d) 
A protestáns Európa legvirágzóbb térsége a XVII. században az első köztársaság: Hollandia. 
A holland polgárok szívesen látják mind önmagukat, mind környezetüket a festőművészek 
vásznain. Soroljon fel három jellegzetes műfajt! 
 
 
……………………………………………………….. 

……………………………………………………….. 

……………………………………………………….. 

 
 
9. e) 
Az alább felsorolt mesterek közül ki készítette a sümegi plébániatemplom újtestamentumi 
eseményeket megidéző freskósorozatát? Válaszát aláhúzással jelölje! 
(Ügyeljen, mert csak egy jó válasz van!) 
 

• Franz Anton Maulbertsch 

• Paul Troger 

• Franz Sigrist 

 
 

9. a) 3 pont  

9. b) 1 pont  

9. c) 3 pont  

9. d) 3 pont  

9. e) 1 pont  

Összesen 11 pont  
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10. feladat 
 
A XVIII–XIX. század fordulóján stílusrobbanás veszi kezdetét az európai művészetben. 
Stílusáramlatok törnek felszínre egymással párhuzamosan, illetve gyors ütemben egymást 
követően. Mindez a történelmi események, a tudományos-technikai fejlődés hasonlóan gyors 
változásával (forradalmak – politikai, ipari) magyarázható. 
 
10. a) 
Az alábbi néhány sorban egy 1828–1830 táján festett magyar alkotás leírását találja, amelyet  
a Magyar Nemzeti Galéria őriz. A szöveg alapján adja meg a művész nevét és a mű címét! 
 
„A művész északi nézőpontból örökíti meg a hegyormot és a Duna-kanyar széles távlatú 
panorámáját. 
Az orom csúcsán és a folyó partján ódon romok láthatóak, egyszerre közvetítve a táj kivételes 
szépségét és a vidék históriai múltját. 
Bár a romok az elmúlás hangulatát hordozzák, a kép mégis derűlátó, mivel a táj egészét 
beborítja az örök újrakezdés hitét sugárzó kora nyári, üdezöld természet.” 
 
A művész neve: ………………………………………………………………… 

A mű címe:  …………………………………………………………………. 
 
10. b) 
A késő XVIII. századtól kezdődően és a XIX. századon végigvonulóan intenzívvé válik  
a múlt emlékei iránti érdeklődés. (Ekkor válik önálló tudományággá a régészet.) 
Az alábbi két felvétel alapján készítsen pár mondatos kifejtést, ami a fenti állítást alátá-
masztja! Hangsúlyosan térjen ki arra, hogy a történelmi korok közül melyik időszak volt  
az alkotók inspirálója! (Lásd a képmelléklet 10. b) jelzésű reprodukcióit is!) 
 

     
 
Pollack Mihály:     Ferenczy István: 
Magyar Nemzeti Múzeum    Pásztorlányka/A szépmesterségek kezdete 
(1836–1844)      (1820–1822) 
 
………………………………………………………………………………………………….. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
10. c) 
A XIX. század két erőteljes érzelmi töltettel bíró áramlata a romantika és a realizmus.  
Az alábbi művésznevek mellé írja oda, hogy melyik áramlathoz kapcsolható életművük. 
(Ügyeljen, mert nem mindegyikük a fent említett áramlatok képviselője! Az ő nevük mellé    
„−” jelet tegyen!) 
 

• Székely Bertalan  ………………………………………… 

• J. L. David   ………………………………………… 

• G. Courbet   ………………………………………… 

• O. Redon   ………………………………………… 

• Munkácsy Mihály  ………………………………………… 

 
 

10. a) 2 pont  

10. b) 6 pont  

10. c) 3 pont  

Összesen 11 pont  
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11. feladat 
 
Az 1860-as években lépnek színre Európában az impresszionisták. Tevékenységük azonnal 
heves vitákat gerjeszt mind a kortárs művészek és kritikusok, mind a közönség körében.  
A művészek némelyike még merészebb formanyelv érvényesítésével válaszol. Őket nevezzük 
posztimpresszionistáknak. 
A századvég-századforduló további fontos áramlatai a szimbolizmus és a szecesszió. 
 
11. a) 
Mind az impresszionisták, mind a posztimpresszionisták gyakran dolgozták fel ugyanazt  
a témát több változatban (sorozatok). 
Az alábbi témák mellé írja oda, hogy melyik művész életművében sűrűn előfordulóak! 
(Ügyeljen, mert egy téma nem az adott körbe tartozik! Oda „–” jelet tegyen!) 
 
A.  A Sainte-Victoire-hegy:  ………………………………………………… 

B.  Napraforgók:   …………………………………………………. 

C.  Csataképek:   …………………………………………………. 

D.  Tavirózsák:   …………………………………………………. 
 
 
 
11. b) 
A magyarországi szimbolizmus két kiemelkedő képviselője Csontváry Kosztka Tivadar és 
Gulácsy Lajos. Az alábbi festményrészletek és a betűjelek segítségével határozza meg, hogy 
melyik fragmentum melyik művész egy-egy híres művéből van kiemelve! 
(Ügyeljen, mert egy részlet egy harmadik festő művéhez tartozik! A nem ide tartozó részlet 
mellé „−” jelet tegyen!) (A képek színes reprodukcióját ld. a képmelléklet 11. b) jelzésénél 
is!) 
 

A.      B.  C.  
 
 
A: …………………………………. 

B: …………………………………. 

C: …………………………………. 
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11. c) 
A hazai szecessziós építészet „koronázatlan királya” Lechner Ödön. az alábbi épületek közül 
melyik készült az ő tervei alapján? Válaszát aláhúzással jelölje! 
(Ügyeljen, mert csak egy jó válasz van!) 
 

• Kecskemét: Cifra palota 

• Budapest: Földtani Intézet 

• Budapest: Madárház az Állatkertben 

 
 
11. d) 
A hazai szecesszió jelentős központja Gödöllő. Az alábbi „Nagy” nevű művészek közül ki 
volt a művésztelep létrejöttének előmozdítója? Válaszát aláhúzással jelölje! 
(Ügyeljen, mert csak egy név fogadható el!) 
 

• Nagy Gábor 

• Nagy Sándor 

• Nagy István 

 
 

11. a) 3 pont  

11. b) 2 pont  

11. c) 1 pont  

11. d) 1 pont  

Összesen 7 pont  
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12. feladat 
 
Az ipari forradalom vívmányainak (pl.: öntöttvas, acél, beton… tömeges előállítása) 
köszönhetően új lehetőségek nyílnak meg az épületszerkezetek megoldására → 
vázszerkezetes építésmód. Indulása a XIX. század második felére tehető. 
 
12. a) 
Az öntöttvas vázszerkezetes építésmód egyik kiemelkedő képviselője G. Eiffel. Az alább 
felsorolt létesítmények közül melyik készült G. Eiffel irodájának közreműködésével? 
Válaszát aláhúzással jelölje! (Ügyeljen, mert csak egy jó válasz van!) 
 

• Párizs: Nemzeti Könyvtár 

• Budapest: Nyugati pályaudvar 

• London: Tower híd 

 
 
12. b) 
A XX. század építészeti útját kijelölő építészek közül meghatározó jelentőségű F. L. Wright, 
W. Gropius és Le Corbusier életműve. Az alábbi felvételeken az ő terveik alapján készült 
épülethomlokzatokat és belső tereket lát. A szám- és betűjelek segítségével párosítsa az 
összetartozó képeket! 
(Ügyeljen, mert egy homlokzathoz nem csatolható belső tér! Ott a betűjel mellé „−” jelet 
tegyen!) (A képeket ld. a melléklet 12. b) jelzésénél is!) 
 

A.  B.  
 

C.  D.  
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1.  2.  3.  
 
 

A)  

B)  

C)  

D)  

 
 
 
12. c) 
A W. Gropius által létrehozott Bauhaus iskolában több magyar művész is tanított. Ki volt az 
az építész/belsőépítész, aki megtervezte az első csővázas széket? A művész nevét a pontozott 
sorra írja! 
 
……………………………………………………………….. 
 
 

12. a) 1 pont  

12. b) 3 pont  

12. c) 1 pont  

Összesen 5 pont  
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13. feladat 
 
Az avantgárd irányzatok felszínre törését a XX. század első évtizede hozza. Az áramlatok 
közös vonása a látványelvűségtől elforduló kifejezésmód, amely vagy racionális-szerkezetes 
vagy emocionális formában nyer kifejezést. A művészek túlnyomóan csoportokba szerve-
ződve alkottak. 
 
13. a) 
Az alábbi művészcsoportosulások megnevezése mellé írja oda festészeti vezéregyéniségük 
nevét! 
 

• Die Brücke:  …………………………………………………. 

• Kubizmus:  …………………………………………………. 

• Fauves / Vadak: …………………………………………………. 

• De Stijl:  …………………………………………………. 

 
 
13. b) 
Az alábbi felvételen Umberto Boccioni ismert szobrának két nézetből készült felvételét látja. 
Pár szóban, vázlatpontokba foglalva összegezze a futurista mozgalom jellemzőit a mű 
alapján! (A felvételeket ld. a képmelléklet 13. b) jelzésénél is.) 
 

   Folytonossági formák a térben – 1913 
 
 

• ………………………………………………………………………… 

• ………………………………………………………………………… 

• ………………………………………………………………………… 

• ………………………………………………………………………… 
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13. c) 
Az I. világháború idején szerveződött – több központtal – a dadaisták mozgalma. Jellegzetes 
alkotásaik a „ready-made” objektumok. Említsen egy művésznevet és egy műalkotás rangjára 
emelt kész, vagy kissé átformált tárgyat a dada alkotók köréből! 
 
Művésznév: …………………………………………………………….. 

Ready-made: ……………………………………………………………. 
 
 
 

13. a) 4 pont  

13. b) 3 pont  

13. c) 2 pont  

Összesen 9 pont  
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14. feladat 
 
Az 1945 után színre lépő áramlatokat neoavantgárd gyűjtőnéven tartjuk számon. Közülük (ne-
vében is jelzetten) nagy sikereket arató a pop art mozgalom az 1960-as évek elején. Az áram-
lat Angliából indult, de legismertebb képviselői az USA-ban hódították meg a közönséget. 
 
14. a) 
New Yorkban működött az a művész, aki szitanyomat (szerigráfia) technikával készítette 
alkotásai túlnyomó többségét. Művei közül legismertebbek a kor bálványainak tekintett 
színészek arcképei (pl. Marilyn Monroe…). Adja meg a művész nevét! Válaszát a pontozott 
sorra írja! 
 
………………………………………………………………… 
 
 
14. b) 
Pár mondatban határozza meg a fent említett technika (szitanyomat) lényegét! Válaszát  
a pontozott sorokra írja! 
 
………………………………………………………………………………………………….. 

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

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

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

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

 
 
14. c) 
A neoavantgárd további kedvelt áramlatai tulajdonképpen az Op-art, a Nouveau Realisme  
(Új Realizmus) és a Hiperrealizmus. Az alábbi felvételek/reprodukciók alapján határozza 
meg, hogy melyik alkotás melyik trendhez sorolható! Válaszait a képek betűjele mellé írja! 
(Ügyeljen, mert az egyik mű reprodukciója a fent említettek közül egyik áramlathoz sem 
tartozik! Oda „–” jelet tegyen!) 
(A képeket színes felvételen ld. a melléklet 14. c) jelzésénél is!) 
 

A.  B.    
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C.                                 D.     
 
 
A: …………………………………………… 

B: …………………………………………… 

C: …………………………………………… 

D: …………………………………………… 
 
14. d) 
Az alább felsorolt neoavantgárd áramlatok közül melyik az, amelynek elsődleges célja  
az ökológiai ártalmak elleni harc? („Ökológia (gör. er.): az élettannak az élő szervezetek és  
a környezet kölcsönös viszonyát tanulmányozó ága.”) 
        (in. Idegen szavak kéziszótára 
         Terra Budapest, 1960) 
Válaszát aláhúzással jelölje! 
 

• Minimal art 

• Body art 

• Land art 

 
14. e) 
A fentebb felsorolt áramlatok közül hová sorolja Gilbert & George művészetét? Válaszát  
a pontozott sorra írja! 
 
.………………………………………………………. 
 

14. a) 1 pont  

14. b) 4 pont  

14. c) 3 pont  

14. d) 1 pont  

14. e) 1 pont  

Összesen 10 pont  
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Művészettörténeti és műelemző feladatsor maximális 
pontszám 

elért 
pontszám 

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

Az írásbeli vizsgarész pontszáma 100  
    
    
      
  javító tanár 

 
 
   Dátum:  ................................................. 
 
 
 __________________________________________________________________________  
 
 
 

   

elért pontszám 
egész számra 

kerekítve 

programba  
beírt  egész 
pontszám  

 Művészettörténeti és műelemző feladatsor    
      

      
      
           

javító tanár    jegyző 
 
 
Dátum:  .................................................   Dátum:  ................................................. 
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3. a) 

   
 
4. a)          4. b) 

    
 
4. b) 
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Művészettörténet — középszint Név: ............................................................  osztály: .....   

 
4. c) 

 
 
 
 

6. b) 
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7. b) 

 

A)      B)  
 

C)  
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8. c) 

1.  2.  3.  
 
 
10. b) 

  
 
 
11. b) 

A.     B.  
 

C.  
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12. b) 
 

A.  
 

B.  
 

C.  D.  
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1.  
 

2.  
 

3.  
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13. b) 
 

  
 
 
14. c) 

A.    
 

B.     
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14. c) 
 

C.    
 
 

D.    
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