
  

Oktatás i  Hivata l  

 

A 2015/2016. 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. 

 

 

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, a 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 kultúrákban a felsoroltak közül mely megoldás használata volt 

a legjellemzőbb! (Egy kultúrához több fogalom is párosítható, de csak a legjellemzőbbet 

írja oda! A felsorolt fogalmak egyike „kakukktojás”, egy kultúrához sem rendelhető!) 

 

írás- vagy mondatszalag; hieroglifa; cirill betű; selyemre festett képek; 

barlangfestmények 

 

 

egyiptomi kultúra 

 

 

 

középkori keresztény művészet 

 

 

őskori kultúra 

 

 

kínai kultúra  

 

 

    

    1/b 

    Az ábrázolás-, illetve a képellenes kultúrákban az ornamentika használata a jellemző.     

    Határozza meg az ornamentika fogalmát! 

 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
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 1/c 

 Mely kultúrákra, vagy mely kultúra bizonyos időszakára jellemző a képtiltás, illetve a      

 figurális ábrázolások hiánya? 

 

……………………………………………….. 

……………………………………………….. 

……………………………………………….. 

 

1/d 

Soroljon fel néhány érvet, hogy mivel indokolható a képellenesség, illetve a figurális 

ábrázolások hiánya ezekben a kultúrákban! 

 

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

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

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

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/a 4 pont  

1/b 2 pont  

1/c 3 pont  

1/d 2 pont  

Összesen 11 pont  
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2. feladat 

Határozza meg minél pontosabban az ábrákon látható térlefedések és alaprajzok típusait!       

      

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

      

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

        

 

e, ………………………………………. 

 

 

2/a 1 pont  

2/b 1 pont  

2/c 1 pont  

2/d 2 pont  

2/e 3 pont  

Összesen 8 pont  
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3. feladat 

A reprodukciókon különböző technikákkal készült alkotásokat lát.  

             

           A párizsi Notre-Dame ablaka, 13. sz.                           Albrecht Dürer: Ádám és Éva, 1504 

 

 

Arman: Kanna akkumuláció, 1960 

 

 

Andy Warhol: Marilyn-diptichon, 1962 
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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-négy jellemzőjét az adott 

képzőművészeti eljárásnak! 

 

A mű 

3/a 

A mű technikája 

3/b 

A technika jellemzői  

(felsorolásszerűen, címszavakban) 

 

A párizsi Notre-

Dame ablaka, 13. sz. 

 

 

…………………… 

 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

 

Albrecht Dürer: 

Ádám és Éva, 1504 

 

 

……………………. 

 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

 

Arman: Kanna 

akkumuláció, 1960 

 

 

…………………… 

 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

 

Andy Warhol: 

Marilyn-diptichon, 

1962 

 

 

…………………… 

 

………………………………………………

……………………………………………… 

………………………………………………

……………………………………………… 

……………………………………………… 

 

3/a 4 pont  

3/b 16 pont  

Összesen 20 pont  
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4. feladat 

A kompozíció alapvetően a művészeti alkotás belső szerkezete, elemeinek- pl. formák, 

színek – szándékolt terv szerinti összefüggő elrendezése a tartalom kifejezése érdekében. 

 

4/a   

Soroljon fel legalább hatot a képzőművészetre jellemző művészi kifejezőeszközök közül! 

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

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

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

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

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

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

 

4/b 

Milyen megoldásokat ismer a térmélység érzékeltetésére a fal- és táblaképeken? 

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

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

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

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

 

4/c    

Határozza meg az alábbi fogalmakat! 

land art: ………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

 

minimal art: …………………………………………………………………………………… 

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

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

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

 

performance:  ………………………………………………………………………………….. 

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

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

………………………………………………………………………………………………….. 
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4/d    

Nevezzen meg egy-egy képzőművészt, aki a megadott irányzatot képviseli!  

 

land art:  ………………………………………………………………………......................... 

 

minimal art: …………………………………………………………………………………… 

 

performance: ………………………………………………………………………………….. 

4/a 6 pont  

4/b 4 pont  

4/c 6 pont  

4/d 3 pont  

Összesen 19 pont  
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5. feladat  

A falusi és a városi házak sokszor jelentősen eltérő karakterűek. 

5/a Mely tényezők befolyásolják a különbséget? 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

5/b Kik tervezték az alábbi képen látható épületet? Hol található?  

 

Palazzo Farnese 

 

Tervezői: ………………………………………………………………………………. 

Város: …………………………………………………………………………………. 

 

5/c Elemezze röviden az épületet funkciója és stílusa szempontjából!  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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5/d Ki tervezte az alábbi képen látható épületet? Hol található?  

 

 

Villa Rotonda 

Tervező: ………………………………………………………………………………. 

Város: …………………………………………………………………………………. 

 

5/e Elemezze röviden a Villa Rotondát az épület funkciója és stílusa szempontjából! 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

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

 

5/a 3 pont  

5/b 3 pont  

5/c 4 pont  

5/d 2 pont  

5/e 4 pont  

Összesen 16 pont  
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6. feladat 

A reprodukciók segítségével töltse ki a táblázatot! 

                                        

      Piero della Francesca: Krisztus megkeresztelése           Miniatúra Girart de Roussillon regényéhez 

 

                    

     Salvador Dalí: Az emlékezet állandósága                                      Tájkép Pompeiből 

             

Bernardo Bellotto:                                                                Camille Pissarro: 

Az Arno Firenzében  a Szentháromság híddal                    A Boulevard des Italiens reggeli napfényben 
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6/a   

A táblázat jobboldali oszlopába írja be, hogy melyik művészettörténeti korstílushoz, 

stílusirányzathoz sorolja a képeken látható műveket! 

 

 

Piero della Francesca: Krisztus megkeresztelése 
 

 

Miniatúra Girart de Roussillon regényéhez 

 

 

Salvador Dalí: Az emlékezet állandósága 

 

 

Tájkép Pompeiből 

 

 

Bernardo Bellotto: Az Arno Firenzében a Szentháromság híddal 

 

 

Camille Pissarro: A Boulevard des Italiens reggeli napfényben 

 

 

6/b  Hasonlítsa össze a lényeget kiemelve Bernardo Bellotto és Camille Pissarro művét! 

 

Bernardo Bellotto: Az Arno Firenzében a 

Szentháromság híddal 

Camille Pissarro: A Boulevard des Italiens 

reggeli napfényben 

 

………………………………….................... 

………………………………….................... 

………………………………….................... 

………………………………….................... 

………………………………….................... 

………………………………….................... 

………………………………….................... 

 

………………………………….................... 

………………………………….................... 

………………………………….................... 

………………………………….................... 

………………………………….................... 

………………………………….................... 

………………………………….................... 

 

 

6/a 6 pont  

6/b 10 pont  

Összesen 16 pont  
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7. feladat 

7/a  

Nevezze meg a képen látható épületet!  ………….…………………………………………… 

Ki tervezte az épületet? ……………………………………………………………………….. 

Mikor épült (évtizedes pontossággal)? ………………………………………………………... 

Melyik városban található? …………………………………………………………………… 

Melyik városban alapították ezt a művészeti iskolát? …………………………………………  

           

                     

7/b Sorolja fel az épület makettjének segítségével, hogy az iskolaépület különböző szárnyai 

milyen funkcióknak felelhetnek meg! (Egy művészeti iskolának milyen rendeltetésű részei 

lehetnek?) 

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

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

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

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

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

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

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

7/a 5 pont  

7/b 5 pont  

Összesen 10 pont  
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Dolgozatát beadta: 

 

        …..............óra ….............perckor. 

 

 

 

A dolgozatírást felügyelő tanár aláírása:      ...................................................................... 

 

 

 

 

 

Iskolai pontszám: 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

Bizottsági pontszám: 
 

 

 

 

A felüljavítást végző OKTV bizottsági tag/tagok aláírása:  

 

 

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

 

 

 


