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MŰVÉSZETTÖRTÉNET 
 

Javítási-értékelési útmutató 
 

 A helyes válaszok maximális pontértéke minden esetben 1 pont. A hibás vagy hiányos válaszok (vagyis 

minden más válasz, ami nem egyenértékű az útmutatóban szereplőkkel) minden esetben 0 pontot érnek. 

 A helyesírási és nyelvtani hibák nem számítanak bele az értékelésbe, az olvashatatlan válaszok viszont 

hibásnak minősülnek. 

 Amennyiben az adott választ nem a megfelelő helyre  írja be vagy a feladatban megadotthoz képest máshogy 

jelöli a vizsgázó, de a megoldás teljesen egyértelmű (pl. egyszeres választás esetén egyértelmű, javítás nélküli 

bekarikázás), a válasz elfogadható. 

 Feleletválasztó vagy egyszerű feleletalkotó feladatok esetében a választ csak akkor lehet helyesnek 

tekinteni, ha azonos vagy egyenértékű az értékelési útmutatóban feltüntetett válasszal. 

 Hosszabb feleletalkotó, esszé jellegű feladatok esetében a feladatmegoldásban az értékelési útmutatóban 

feltüntetett úgynevezett „kulcskifejezéseket” vagy fontos válaszelemeket kell keresni.  

 A helyes „kulcskifejezések” maximális pontértéke minden esetben 1 pont. Nem adható pont, ha a megadott 

válaszelem nem, vagy helytelenül szerepel a válaszban. Az értékelés megkönnyítése érdekében a részletes 

útmutató gyakran egy kulcskifejezésnek különböző megfogalmazásait (szinonimáit) is felsorolja. 

Természetesen a felsoroltak közül bármelyik elfogadható helyes válaszként, de a szinonima értelmű 

kifejezésekért csak 1 pont jár (még abban az esetben is, ha a válaszadó több kifejezéssel írja körül a fogal-

mat). Elfogadható azonban helyes válaszként minden olyan válaszelem is, amely az értékelési útmutatóban 

szereplő adott kulcskifejezéssel (vagy szinonimájával) azonos értelmű, azonos jelentésű (pl. körülírása, jellem-

zése). 

 Bizonyos esetekben nem csak szinonima értelmű kifejezések szerepelnek egyazon fontos válaszelem 

kategóriájában, amelyet az „és/vagy” kifejezés jelöl. Ezek a válaszelemek egyenértékűek és kiváltják 

egymást, de a felsoroltakra csak 1 pont adható. Ez megadja a lehetőséget az adott tartalommal kapcsolatos 

különböző tartalmi elemek elfogadására és értékelésére. 

 Hosszabb feleletalkotó, esszé jellegű kérdések esetében gyakran lehetősége van az értékelőnek az 

útmutatóban nem szereplő, de az értékelő által helyesnek ítélt válaszelem elfogadására is 1–2 pont 

erejéig. 

 Hosszabb feleletalkotó, esszé jellegű kérdések esetében a részletes útmutató gyakran több fontos 

válaszelemet is felsorol, de az elérhető pontértéket maximálja, például 15 fontos válaszelemet is 

tartalmaz az útmutató, de csak 10 pont szerezhető maximálisan. ennek is az a szerepe, hogy a 

különbözőképpen elsajátított ismeretek elfogadására és értékelésére is lehetőség legyen. 

 A részletes útmutatóban zárójelbe tett részek nem képezik feltétlenül a megoldás részét, hanem további 

magyarázatokkal segítik az értékelőt. 

 A feladatok megoldásában gyakran szerepelnek nevek. Külföldi neveknél helyes válasznak tekinthető az a 

változat is, amikor nem a teljes név szerepel a megoldásban (pl.: L. Bernini, Caravaggio), magyar nevek 

esetében azonban csak a teljes név fogadható el helyes megoldásnak (pl. Csontváry Kosztka Tivadar). 

 A pontozást minden feladat esetében a feladatlap megfelelő (szürke színnel jelzett), pontozásra kijelölt 

négyzeteibe végezze! 
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1. feladat Pontszám 

1/a  

egyiptomi kultúra 

 

hieroglifa 

1 pont 

 

középkori keresztény művészet 

 

írás- vagy mondatszalag 

1 pont 

 

őskori kultúra 

 

barlangfestmények 

1 pont 

 

kínai kultúra 

 

selyemre festett képek 

1 pont 

 4 pont 

1/b ORNAMENTIKA: (mintázat) díszítő céllal alkalmazott többé-

kevésbé stilizált elemek összefoglaló elnevezése. Eredete szerint 

lehet geometrikus, növényi, állati és figurális. Nem változtatja meg a 

tárgy szerkezetét, csupán díszít. 

2 pont 

 2 pont 

1/c zsidó kultúra 1 pont 

bizánci kultúra (képrombolás 726-843)    1 pont 

iszlám kultúra       1 pont 

Egyéb elfogadható válaszelem       1 pont 

                                                                                                                                3 pont 

1/d a bálványimádás ellenzése 1 pont 

a kép csak az emberit tudja ábrázolni 1 pont 

a kép a vallási tételeket félre magyarázza 1 pont 

Egyéb elfogadható válaszelem 1 pont 

                                                                                                               legfeljebb       2 pont 

Összesen 11 pont 

 

2. feladat 

a görögkereszt alaprajz 1 pont 

b kilencosztású/centrális tér 1 pont 

c kolostorboltozat 1 pont 

d csúcsíves/gótikus keresztboltozat 2 pont 

e háromhajós, kereszthajós tér apszissal 3 pont 

Összesen      8 pont 

 

http://kepszotar.hu/main.php?cimszo=613
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3. feladat                                                                                                                   

 

a mű 

3/a 

a mű technikája 

3/b 

a technika jellemzői 

Pont 

 

A párizsi Notre-Dame ablaka, 

13. sz. 

 

 

színes üvegablak 

 festőanyaga: az 

üvegen átáramló 

fény 

 a színfoltoknak 

megfelelő sablon 

segítségével készül 

 a kis részeket 

ólompántok fogják 

össze 

 az egész vaskeretben 

 összefüggő dekoratív 

színfoltok 

1+4 

pont 

 

Albrecht Dürer: Ádám és Éva, 

1504 

 

 

rézmetszet 

 

 Sokszorosítható 

 mélynyomás 

 alapanyaga: réz 

 párhuzamosan futó, 

és formakövető 

vonalak 

 metszőkéssel készül 

1+4 

pont 

 

Arman: Kanna akkumuláció, 

1960 

 

 

ready-made 

 

 a mindennapi 

tárgyak használata 

 kisebb-nagyobb 

átalakítása a 

tárgyaknak 

 nem szükséges 

tanulással 

elsajátítható 

technikai tudás 

 „késztermék” 

 fantázia, játékosság 

1+4 

pont 

 

Andy Warhol: Marilyn-

diptichon, 1962 

 

 

szitanyomat 

(szerigráfia) 

 

 sokszorosítható  

 síknyomás 

 a hordozó papírtól 

kezdve az üvegig 

sok fajta lehet 

 a festék nagy 

fedőképességű 

 finom szövésű 

szitaszövet 

szükséges 

 a sablont a művész is 

készítheti 

1+4 

pont 

              4+16 pont 

   Összesen legfeljebb:          20 pont 
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4. feladat Pontszám 

4/a pont/ vonal/ folt/ szín/ tónus/ fény-árnyék/ forma/ formatömeg/ / 

textúra/ faktúra/ tér/ 

1+1+1+1+1+1 

pont 

                                                                                                              legfeljebb       6 pont     

4/b takarás/ előtér – középtér - háttér tagolás/ vonaltávlat/ levegőtávlat/ 

perspektíva/ axonometria/ fény-árnyék/ tónus 

1+1+1+1 pont 

                                                                                                              legfeljebb        4 pont 

4/c  

Land art: az 1960-as évek nemzetközi irányzata - neve magyarul 

'tájművészetet' jelent. A ~ művészek a hagyományos szobrászati 

anyagok és technikák alkalmazása helyett a természeti és városi 

környezeten végeztek el különféle változtatásokat, s hoztak létre 

óriási méretű elemi térformákat. 

 

 

 

2 pont 

 

Minimal art: ez az 1960-as években kialakult festészeti, 

szobrászati irányzat olyan képi és plasztikai alapelemekre 

egyszerűsített műveket hozott létre, amelyek azt a minimális, 

azaz 'legkisebb' különbséget vizsgálták, ami a művet a köznapi 

geometrikus formáktól és tárgyaktól elválasztja. Ezért a ~ 

művészei alkotásaikból száműztek minden érzelmi tartalmat, sőt 

előfordult, hogy csak a tervrajzot készítették el, s a műtárgy 

elkészítését a modern ipari technikára bízták. 

 

 

 

 

 

2 pont 

     

Performance: a szó (performance) angolul 'előadást' jelent, 

vizuális műfajként az 1970-es években vált ismeretessé. Mint 

akcióművészeti jelenség, olyan alkotásokat jelent, amelyben a 

művész (performer) önmagának és környezetének rítusszerű - 

képi, plasztikai, mozgásos, zenei és verbális - megformálását 

mutatja be "élőben". Gyakori a performance  és a video-

művészet összekapcsolódása. 

 

 

 

2 pont 

                                                                                                                               6 pont 

4/d Jeanne-Claude Christo /egyéb elfogadható megnevezés 1 pont 

Donald Judd / egyéb elfogadható megnevezés 1 pont 

Gilbert és George / egyéb elfogadható megnevezés 1 pont 

                                                                                                              legfeljebb        3 pont 

Összesen       19 pont 

 

http://www.kepszotar.hu/main.php?cimszo=1344
http://www.kepszotar.hu/main.php?cimszo=613
http://www.kepszotar.hu/main.php?cimszo=1999
http://www.kepszotar.hu/main.php?cimszo=22
http://www.kepszotar.hu/main.php?cimszo=1599
http://www.kepszotar.hu/main.php?cimszo=1344
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5. feladat    Pontszám 

5/a  

Különféle életmódok színterei / a földrajzi adottságok / a 

település jellege (vízszintes- vagy felfelé terjeszkedés) / vidéken 

egy házban általában egy lakás található, a városokban nagyon 

sok is lehet / a házak felszereltsége, komfortossága 

 

1+1+1+1 

pont 

                  legfeljebb        3 pont 

5/b Ifj. Antonio Sangallo 1 pont 

Michelangelo Buonarroti 1 pont 

Róma 1 pont 

 3 pont 

5/c  reneszánsz 1 pont 

 ideális arányok és formák 1 pont 

 ablakok szabályos elosztása 1 pont 

 antik római minta 1 pont 

 városi palota 1 pont 

 gazdag polgári családok élettere 1 pont 

  egyéb elfogadható válaszelem 1 pont 

                                                                                                          legfeljebb        4 pont 

 

5/d 
Andrea Palladio 1 pont 

Vicenza (mellett) 1 pont 

                                                                                                                                   2 pont 

5/e  centrális alaprajz (görögkereszt) 1 pont 

 tökéletes forma, szimmetrikus, harmonikus arányok 1 pont 

 reneszánsz 1 pont 

 antik templomhomlokzat átvétele 1 pont 

 a városi nyüzsgő életmóddal szemben a természet közeli 

életmódot hirdeti 

1 pont 

 a pihenés, a vidéki élet élvezete mellett, tudós összejövetelek 

számára is épült 

1 pont 

 egyéb elfogadható válaszelem 1 pont 

                                                                                                            legfeljebb       4 pont 

Összesen 16 pont 
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6. feladat Pontszám 

6/a Piero della Francesca: Krisztus 

megkeresztelése 
reneszánsz 

1 pont 

Miniatúra Girart de Roussillon 

regényéhez  
gótikus 

1 pont 

Salvador Dalí: Az emlékezet 

állandósága 
szürrealista 1 pont 

Tájkép Pompeiből antik római 1 pont 

Bernardo Bellotto: Az Arno 

Firenzében a Szentháromság híddal 
barokk 

1 pont 

Camille Pissarro: A Boulevard des 

Italiens reggeli napfényben 
impresszionista 

1 pont 

 6 pont 

6/b Bernardo Bellotto: Az Arno 

Firenzében a Szentháromság híddal 

Camille Pissarro: A Boulevard des 

Italiens reggeli napfényben 

 

 veduta 

 topografikus hűség 

 aprólékos 

 perspektivikus 

 állandóság 

 városkép 

 dinamikus kompozíció 

 lendületes ecsetvonások 

 felülnézet 

 pillanatnyi látvány 

legfeljebb 

5+5 pont 

                                                                                                         legfeljebb     10 pont  

Összesen      16 pont 
 

7. feladat Pontszám 

7/a A „Bauhaus” 1 pont 

Walter Gropius 1 pont 

1920-as évek 1 pont 

Dessau 1 pont 

Weimar 1 pont 

                   5 pont 

7/b  igazgatási szárny  1 pont 

 műhelyek (labor) 1 pont 

 tantermek 1 pont 

 ebédlő, előadóterem, színház / közösségi terek 1 pont 

 műtermek /műteremlakások 1 pont 

5  pont 

                                                                                                        Összesen       10 pont 

 

AZ ELÉRHETŐ MAXIMÁLIS PONTSZÁM:  100 PONT 

 

 

 


