
 

Oktatás i  Hivata l  

 

A 2014/2015. tanévi 

Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 

első forduló  

 

MŰVÉSZETTÖRTÉNET 
 

FELADATLAP ÉS VÁLASZLAP 
 

Munkaidő: 120 perc 

Elérhető pontszám: 100 pont 
 

ÚTMUTATÓ 
 

A munka megkezdése előtt nyomtatott nagybetűvel ki kell tölteni az adatokat 

tartalmazó részt és minden különálló lapon a versenyző nevét, osztályát! 

 

A feladatok megoldásához íróeszközön kívül más segédeszköz nem használható! Esetleges 

javításaihoz (kifestő, korrektor helyett) áthúzást alkalmazzon! 

 

A feladatlapokat a szaktanár (szaktanári munkaközösség) értékeli a központi javítási 

útmutató alapján. Továbbküldhetők a 60 pontot elért dolgozatok. 

 

A VERSENYZŐ ADATAI 
 

A versenyző neve: ............................................................................................. oszt.: .............. 

Az iskola neve: ..…………………………………………………………………..................... 

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

Az iskola címe: ……............. irsz. ………....................................................................... város 

………………………….........................................................................utca ......................hsz. 

A felkészítő tanár(ok) neve: ........................................................................................................ 

 

Végleges pontszám (versenybizottság tölti ki):  ………  

Bizottsági tag/tagok aláírása: ………………………………………………………………..                     
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Fontos tudnivalók 

 

 A következő feladatsort a legjobb tudása szerint, segédeszközök 
felhasználása nélkül, önállóan oldja meg! 

 A feladatsor megoldására 120 perc áll a rendelkezésére. 

 A feladatok megoldási sorrendje tetszőleges. 

 Figyelmesen olvassa el a feladatokat, és a megadott szempontok 
figyelembevételével csakis a megadott kérdésre, lényegre törő választ 
adjon! 

 A feladatmegoldáshoz 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! 

 Amennyiben egy megoldást vagy megoldásrészletet áthúz, vagy nem 
egyértelműen jelöl, az nem értékelhető! 

 Kérjük, hogy a szürke pontozónégyzetekbe ne írjon! 

 Ügyeljen arra, hogy amennyiben a feladatban alkotókat kell felismerni és 
megnevezni, magyar nevek esetében csakis a teljes név kiírása fogadható 
el helyes megoldásnak! 
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1. feladat 

1/a Válassza ki, hogy az adott korszakokban a felsoroltak közül mely technikák 

használata volt a legjellemzőbb! (Egy korszakban több technikát is használtak, de csak a 

legjellemzőbbet írja oda! A felsorolt technikák egyike „kakukktojás”, egy korszakhoz sem 

rendelhető!) 

 

     színes üvegablak; táblaképfestészet/tojástempera; akvarell; falképfestészet/freskó; mozaik 

 

ókeresztény művészet  

(a keresztényüldözések után) 

 

 

 

bizánci művészet 

 

 

román stílus/romanika 

 

 

gótika 

 

 

 

    1/b Jellemzően milyen témákat ábrázoltak az adott korszakban a fenti technikákkal? 

 

ókeresztény művészet  

(a keresztényüldözések után) 

 

 

 

bizánci művészet 

 

 

román stílus/romanika 

 

 

gótika 
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1/c Az alábbi falkép a római Callixtus katakombában látható. 

 

 

Nevezze meg az ábrázolás típusát!   

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

Milyen antik előképe van ennek a típusnak? 

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

Mi az oka annak, hogy az ókeresztény művészet korai szakaszában a szimbolikus ábrázolások 

terjedtek el? 

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

1/d Nevezzen meg az ókeresztény művészetre jellemző két szimbolikus ábrázolást! 

    

………………………………………………………….. 

…………………………………………………………..  

              

 

 

 

 

 

1/a 4 pont  

1/b 4 pont  

1/c 3 pont  

1/d 2 pont  

Összesen 13 pont  
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2. feladat 

Határozza meg az ábrákon látható térlefedések típusait! 

           

 

a, …………………………………….               b, ……………………………………. 

               

 

c, …………………………………….              d, ……………………………………… 

           

 

e, ……………………………………….    

 

 

2. feladat 5 pont  

Összesen 5 pont  
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3. feladat 

A reprodukciókon különböző technikákkal készült képeket lát.  

 

                                      

           Henri de Toulouse – Lautrec: Jane Avril, 1893             Albrecht Dürer: I. Miksa császár, 1519 

 

 

                        

   Michelangelo Buonarroti: Szent Jeromos, 1508-12        Paul Klee: Hammamet, 1914 

 

3/a Írja a táblázat megfelelő oszlopába a képek címe mellé a technika megnevezését! 

3/b A technikák jelölései mellé írja be a táblázatba legalább négy jellemzőjét az adott 

képzőművészeti eljárásnak! 
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a mű 

 

3/a 

a mű technikája 

 

3/b 

a technika jellemzői  

(felsorolásszerűen, címszavakban) 

 

(Henri de)  

Toulouse – Lautrec:  

Jane Avril, 

1893 

 

 

…………………… 

 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

 

(Albrecht) Dürer:  

I. Miksa császár,1519 

 

 

 

……………………. 

 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

 

Michelangelo 

Buonarroti:  

Szent Jeromos, 

1508-12 

 

 

…………………… 

 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

 

Paul Klee: 

Hammamet,  

1914 

 

 

…………………… 

 

………………………………………………

……………………………………………… 

………………………………………………

……………………………………………… 

……………………………………………… 

 

3/a 4 pont  

3/b 16 pont  

Összesen 20 pont  
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4. feladat 

 

 

 

 

 

 

 

4/a A színgömbön a színek elfoglalt helyzetét három tulajdonság határozza meg.  

Írja a három definíció alatti pontozással kijelölt helyre az adott tulajdonság megnevezését! 

 

1. Ez a tulajdonság azt mutatja, hogy a szín a fehértől feketéig terjedő szürke skála 

melyik fokának feleltethető meg. 

……………………………………. 

 

2. Ez az a tulajdonság, amely egy színkörön lévő színt összetéveszthetetlenül 

megkülönböztet egy másik színtől. 

…………………………………….  

 

3. Ez a tulajdonság azt jelzi, hogy egy szín milyen mennyiségben tartalmazza a 

meghatározó színt.  

……………………………………. 

 

4/b Sorolja fel a három alapszínt! 

 

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

 

Sorolja fel a három főszínt! 

 

………………………………………………………………………………………………… 
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4/c Írja le tömören a fény- és a festékszínek keverése közötti különbséget! 

 

A fényszínek keverésének (optikai színkeverés) jellemzői: 

 

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

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

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

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

 

A festékszínek keverésének (fizikai színkeverés) jellemzői: 

 

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

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

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

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

 

 

4/d Soroljon fel három színkontrasztot! 

 

  ……………………………………….. 

  ……………………………………….. 

  ……………………………………….. 

 

 

4/a 3 pont  

4/b 6 pont  

4/c 4 pont  

4/d 3 pont  

Összesen 16 pont  
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5. feladat 

5/a A legtöbb település alakja (alaprajza) a tájhoz igazodik. 

Elsődlegesen milyen földrajzi tényezők határozzák meg a települések elhelyezkedését és 

kiterjedését? (Legalább hármat soroljon fel!) 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

5/b A képen egy tudatosan tervezett – és meg is valósult – város  madártávlatból látható. 

Melyik város ez? 

…………………………………………………………………………… 

 

 

 

Mely korban tervezték és építették a képen látható várost? 

………………………………………………………………………………. 

A város mely jellemzője utal erre a korra? 

………………………………………………………………………………. 
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5/c Az ábra (Timgad, 2. sz., Algéria) segítségével sorolja fel, hogy mi jellemző a római 

korban kialakult városokra! 

                                     

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

5/d Írja le felsorolásszerűen, hogy mi jellemző a középkori városokra! 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

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

 

5/a 3 pont  

5/b 3 pont  

5/c 5 pont  

5/d 5 pont  

Összesen 16 pont  
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6. feladat 

A reprodukciók segítségével töltse ki a táblázatot! 

                                        

            Jan van Eyck: Arnolfini házaspár                             Theodora 

                    

                Nofretete                                        Traianus Decius                            Győztes atléta 

                                        

                         Antonio de Pollaiuolo: Fiatal nő               Chuck Close: Linda 
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6/a A táblázat jobboldali oszlopába írja be, hogy melyik művészettörténeti korstílushoz, 

stílusirányzathoz sorolja a műveket! 

Jan van Eyck: Arnolfini házaspár  

Theodora  

Nofretete    

Traianus Decius  

Győztes atléta  

Antonio de Pollaiuolo: Fiatal nő  

Chuck Close: Linda  

 

6/b A lényeget kiemelve hasonlítsa össze Antonio de Pollaiuolo és Chuck Close művét! 

         Antonio de Pollaiuolo: Fiatal nő                  Chuck Close: Linda 

 

………………………………….................... 

………………………………….................... 

………………………………….................... 

………………………………….................... 

………………………………….................... 

………………………………….................... 

………………………………….................... 

 

………………………………….................... 

………………………………….................... 

………………………………….................... 

………………………………….................... 

………………………………….................... 

………………………………….................... 

………………………………….................... 

 

 

6/c Milyen képzőművészeti műfajhoz sorolhatók a reprodukciókon látható alkotások? 

 

………………………………………. 

 

A fent említett műfajon kívül milyen önálló festészeti műfajok terjedtek el a reneszánsz és a 

barokk művészetben? 

 

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

6/a 7 pont  

6/b 8 pont  

6/c 5 pont  

Összesen 20 pont  
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7. feladat 

7/a Ki tervezte a képen látható épületet? Melyik században épült? Melyik városban található?  

       Írja le az épület nevét!  

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

                

 

7/b Sorolja fel az ábrák segítségével, hogy milyen szempontokat kellett figyelembe vennie a 

tervezéskor az építésznek! 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7/a 4 pont  

7/b 6 pont  

Összesen 10 pont  
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Dolgozatát beadta: …..............óra ….............perckor. 

 

A dolgozat írását felügyelő tanár aláírása: ...................................................................... 

 

 

 

Iskolai pontszám: …............... 
 

A dolgozatot értékelő tanár aláírása: …..................................................................... 

 

 

Bizottsági pontszám: ……………. 

 

A felüljavítást végző OKTV bizottsági tag/tagok aláírása: ….................................................. 

 

 


