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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 tartalma-

zó 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 útmuta-

tó alapján. Továbbküldhetők az 50 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 önállóan, segédeszközök 
felhasználása nélkül oldja meg! 

 A feladatsor megoldására 120 perc áll a rendelkezésére. 

 A feladatok megoldási sorrendje tetszőleges. 

 Figyelmesen olvassa el a feladatokat, és a megadott szempontok figye-
lembevételével csak a megadott kérdésre, lényegre törő választ adjon! 

 A feladatmegoldáshoz tollat használjon, és ügyeljen arra, hogy kézírása 
jól olvasható legyen! 

 Ahol szükséges, egész mondatokban válaszoljon a kérdésekre! 

 Ügyeljen arra, hogy a feladat megoldásait a megfelelő helyekre írja be! 

 Nem értékelhető az a megoldás vagy megoldásrészlet, melyet áthúz,  
vagy nem egyértelműen jelöl! 

 Kérjük, hogy a szürke pontozónégyzetekbe ne írjon! 

 Amennyiben a feladatban alkotókat kell felismerni és megnevezni, akkor 
a magyar nevek esetében csak a teljes név kiírása fogadható el helyes 
megoldásnak! 
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1. feladat 

1/a) Válassza ki és írja a táblázat megfelelő cellájába, hogy az adott kultúrákban a 

felsoroltak közül mely épület volt a legjellemzőbb! (A felsorolt építmények között van, 

amely egyik megadott kultúrához sem köthető és van, amely több kultúrához is társítható! 

Minden cellába csak egy fogalmat írhat, ezért figyeljen, hogy a legjellemzőbbet írja oda!) 

 

pagoda, sztúpa, piramis, zikkurát, fűkunyhó, dolmen 

 

egyiptomi kultúra 
 

 

afrikai kultúra 
 

 

indiai kultúra 
 

 

kínai kultúra  
 

 

 

 

1/b) Határozza meg a sztúpa fogalmát! 

 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 
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1/c) Milyen tényezők határozzák meg egy-egy terület építészeti sajátosságait? 

 

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

2. feladat 

Határozza meg minél pontosabban az alábbi képeken látható térlefedések, áthidalások 

típusait! Meghatározásait írja a képek alá! 

 

 
A) 

 
B) 

 

………………………………………… 

 

 

………………………………………… 

1/a 4 pont  

1/b 4 pont  

1/c 5 pont  

Összesen 13 pont  
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C) 

 
D) 

 

………………………………………… 

 

………………………………………… 

 

 
E) 

 

 
F) 

………………………………………… ………………………………………… 

 

 
G) 

 
H) 

 

………………………………………… 

 

………………………………………… 

 

 

2. feladat 8 pont  

Összesen 8 pont  
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3. feladat 

A reprodukciókon különböző technikákkal készült képeket lát. 

3/a) Írja a képek utáni táblázat megfelelő oszlopába a képek címe mellé a technika meg-

nevezését! 

3/b) A táblázat következő oszlopában pedig határozza meg címszavakban, felsorolássze-

rűen legalább négy jellemzőjét a választott képzőművészeti eljárásnak! 

 

  

A) Marcel Duchamp:  

Biciklikerék, 1913 

B) Raffaello Santi: Athéni iskola,  

1510-11 

 

 
 

C) Pablo Picasso: Bacchanália bikával, 

1959 

D) Theodora és udvartartása, részlet  

547 körül 
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a mű 3/a) technikája 3/b) a technika jellemzői 

 

A) 

Marcel Duchamp: 

Biciklikerék,  

1913 

……………………..… 

……………………….. 

 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

 

B) 

Raffaello Santi: 

Athéni iskola,  

1510-11  

 

……………………..… 

……………………….. 

 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

 

C) 

Pablo Picasso: 

Bacchanália biká-

val,  

1959 

……………………..… 

……………………….. 

 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 
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D) 

Theodora és udvar-

tartása, részlet  

547 körül 

 

……………………..… 

……………………….. 

 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

 

3/a 4 pont  

3/b 16 pont  

Összesen 20 pont  

 

4. feladat 

 

4/a) Mi jellemző a szimbolikus színhasználatra? 

 

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

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

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

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

4/b) Mi jellemző a látványszerű színhasználatra? 

 

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

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

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

 ......................................................................................................................................................  
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4/c) Mi jellemző a képzeletbeli/látomásos vagy szubjektív színhasználatra? 

 

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

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

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

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

4/d) Határozza meg az alábbi fogalmakat! 

hiperrealizmus:  

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

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

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

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

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

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

mobil (a szobrászatban)/kinetikus művészet: 

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

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

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

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

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

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

4/e) Írjon egy-egy konkrét képzőművészt, akik ezekhez az 

irányzatokhoz köthetők!  

hiperrealizmus: 

……………………………………………………….. 

mobil (a szobrászatban)/kinetikus művészet: 

……………………………………………………….. 

4/a 3 pont  

4/b 3 pont  

4/c 3 pont  

4/d 4 pont  

4/e 2 pont  

Összesen 15 pont  
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5. feladat 

 

5/a Az alábbi plasztikák melyik korstílusban készültek? Hol találhatóak?  

 

 

A) 

 

B) 

Korstlíus: Korstlíus: 

Város: Város: 

 

 

5/b)  

Elemezze röviden a bélletszobrokat funkciójuk, technikájuk és stílusuk szempontjából! 

 

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

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

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

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

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

 ......................................................................................................................................................  
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5/c) Elemezze röviden I. Péter lovas szobrát funkciója, technikája és stílusa szempontjá-

ból! 

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

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

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

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

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

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

 

5/a 4 pont  

5/b 6 pont  

5/c 6 pont  

Összesen 16 pont  
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6. feladat 

6/a) Figyelje meg az alábbi képeket és segítségükkel töltse ki a táblázat hiányzó adatait! 

  

A) B) 

  

C) D) 

 

 

E) F) 
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6/a) Töltse ki a táblázat hiányzó adatait! 

 

Ki a mű alkotója? Melyik században készült a mű? 

A) 20. sz. 

B) ismeretlen mester  

C) Giorgo Morandi  

D) 19. sz. 

E) Willem Claesz Heda   

F) 20. sz. 

 

6/b) Hasonlítsa össze a lényeget kiemelve az „E” és az „F” művet! 

 

E) F) 

 

………………………………….................... 

………………………………….................... 

………………………………….................... 

………………………………….................... 

………………………………….................... 

………………………………….................... 

………………………………….................... 

 

 

………………………………….................... 

………………………………….................... 

………………………………….................... 

………………………………….................... 

………………………………….................... 

………………………………….................... 

………………………………….................... 

 

 

 

 

 

 

6/a 6 pont  

6/b 10 pont  

Összesen 16 pont  
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7. feladat 

 

7/a) Tanulmányozza az alaprajzot és adja meg a kért adatokat! 

Nevezze meg az épületet! 

…………………………………………………………. 

Melyik városban található? 

 …………………………………………………………. 

Mikor épült (évszázad)? 

…………………………………. ……………………… 

Melyik kultúrához tartozik? 

…………………………………………………………            
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7/b) A térszervezés alapján elemezze az épületet!  

 Nevezze meg a különböző téregységeket!  

Ismertesse, hogy mi volt az épület funkciója! 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7/a 4 pont  

7/b 8 pont  

Összesen 12 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: ….................................................. 

 


