
 

Oktatás i  Hivata l  

 

A 2017/2018. tanévi 

Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 

első forduló  

 

MŰVÉSZETTÖRTÉNET 
 

FELADATLAP 
 

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 a 50 pontot elért dolgozatok. 

 

A VERSENYZŐ ADATAI 
 

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

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

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

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

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

Iskolai pontszám: ………………………              Bizottsági pontszám:………………….. 

Javító tanár aláírása: ………………….              Felüljavítók 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 csakis 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 helyre írja be! 

 Amennyiben valamelyik megoldást vagy megoldásrészletet áthúzza, vagy 
nem egyértelműen jelöli, az nem értékelhető! 

 Kérjük, hogy a szürke pontozónégyzetekbe ne írjon! 

 Amennyiben a feladatban alkotókat kell felismerni és megnevezni, ma-
gyar nevek esetében csakis a teljes név kiírása fogadható el helyes megol-
dásnak! 
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1. feladat 

 

1/a Válassza ki és írja be a táblázatba, hogy az adott kultúrákban a felsoroltak közül 

mely épület / építmény / épületegyüttes volt a legjellemzőbb! (Vigyázzon, mert a fel-

sorolt fogalmak között „kakukktojások” is vannak, melyek a felsorolt kultúrák egyikéhez 

sem rendelhetők!) 

 

diadalív,  mecset,  masztaba,  akropolisz,  sztúpa,  zikkurát 

 

egyiptomi kultúra 
 

 

antik görög kultúra 
 

 

mezopotámiai kultúra 
 

 

antik római kultúra  
 

 

 

 

1/b Határozza meg a masztaba fogalmát! Mutassa be a részeit, illetve azok funkcióját! 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………. 

………………………………………………………. 

 

 

1/a 4 pont  

1/b 6 pont  

Összesen 10 pont  
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2. feladat 

 

2/a Figyelje meg az itt látható képet, és töltse ki a kép után található táblázatot! 

Válaszoljon a táblázatban feltett kérdésekre! 
 

 

 

1) Melyik magyar kódexnek a részlete lát-

ható a képen? 

 

 

2) Melyik uralkodó látható a kódexlapon? 
 

 

3) Melyik században íródott a kódex? 
 

 

4) Milyen nyelven íródott a kódex? 
 

 

5) Milyen anyagú lapokra írták a kódexek 

szövegét? 
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2/b Határozza meg röviden az alábbi könyvfestészethez kötődő fogalmakat! 

 

iniciálé: ………………………………………………………………………………….……. 

 

miniatúra: …………………………………………………………………………………..…. 

 

2/c Soroljon fel a középkori könyvművészet jellegzetes műfajai közül legalább hármat! 

 

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

 

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

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. feladat 

 

Figyelje meg a reprodukciókon látható különböző technikákkal készült műveket, majd 

töltse ki a képek után található táblázatot! 

 

3/a A művek címe mellé írja a táblázat második oszlopába a mű technikájának  

megnevezését! 

3/b Írja a táblázat harmadik oszlopába az adott műre vonatkozó technikai eljárás  

négy legfontosabb jellemzőjét! 

 

 

2/a 5 pont  

2/b 2 pont  

2/c 3 pont  

Összesen 10 pont  
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Giotto di Bondone: Krisztus siratása, 14. sz 

 

 

 

 
Albrecht Dürer: Melankólia, 1514 

 

 

 

 
Konsztantinosz Monomakhosz  

koronája (részlet), 11. sz. 

 
Mária és a kis Jézus, Chartres, 12.sz. 
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a mű 
3/a 

a mű technikája 

3/b 

a megnevezett technika négy fontos jellemzője 

(felsorolásszerűen, címszavakban) 

 

Konsztantinosz  

Monomakhosz  

koronája,11. sz. 

……………………… 

 

………………………………………………….. 

………………………………………………….. 

………………………………………………….. 

………………………………………………….. 

Albrecht Dürer: 

Melankólia,  

1514 

……………………… 

 

………………………………………………….. 

………………………………………………….. 

………………………………………………….. 

………………………………………………….. 

Giotto di  

Bondone: 

Krisztus  

siratása, 

14. sz. 

……………………… 

 

………………………………………………….. 

………………………………………………….. 

………………………………………………….. 

………………………………………………….. 

Mária és  

a kis Jézus,  

Chartres,  

12. sz. 

……………………… 

 

………………………………………………….. 

………………………………………………….. 

………………………………………………….. 

………………………………………………….. 

 

3/a 4 pont  

3/b 16 pont  

Összesen 20 pont  
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4. feladat 

4/a Mi jellemző a plein air festészetre? 

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

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

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

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

4/b Soroljon fel három művészt, akik plein air festményt alkottak! 

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

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

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

4/c Határozza meg a komplementer színek fogalmát! 

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

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

4/d Sorolja fel a hattagú színkörben található komplementer színpárokat! 

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

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

4/e Határozza meg, hogy Georges Seurat mit értett optikai színkeverés alatt! 

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4/a 4 pont  

4/b 3 pont  

4/c 2 pont  

4/d 3 pont  

4/e 2 pont  

Összesen 14 pont  
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5. feladat 

5/a Írja az alábbi plasztikák alá, hogy melyik században készültek és jelenleg  

hol találhatóak! 

 

 

 

 

1) A készítés évszázada: 

 

2) A készítés évszázada: 

 

 

3) A város, ahol az alkotás található: 

 

4) A város, ahol az alkotás található: 

 

 

 

5/b Elemezze röviden az 1-es plasztikát funkció, technika és stílus szempontjából! 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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5/c Elemezze röviden a 2-es számmal jelölt plasztikát funkció, technika és stílus  

szempontjából! Nevezze meg az alkotót is! 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

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

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

5/a 4 pont  

5/b 6 pont  

5/c 6 pont  

Összesen 16 pont  

 

 

6. feladat 

6/a A reprodukciók megfigyelése után pótolja a képek alatti táblázat hiányzó adatait! 

 

 

 
A 

 

 
B 
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C 

 

 
D 

 

 
E 

 

 
F 

 

 

Ki a mű alkotója? 

 

Melyik században készült a mű? 

A)  André Derain  

B) 17.sz. 

C) 20.sz. 

D)  Leonardo da Vinci  

E) 15. sz. 

F)  Richard Avedon  
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6/b Hasonlítsa össze a lényeget kiemelve az „E” és az „F” művek jellemzőit! 

E F 

 

………………………………….................... 

………………………………….................... 

………………………………….................... 

………………………………….................... 

………………………………….................... 

………………………………….................... 

………………………………….................... 

………………………………….................... 

………………………………….................... 

 

………………………………….................... 

………………………………….................... 

………………………………….................... 

………………………………….................... 

………………………………….................... 

………………………………….................... 

………………………………….................... 

………………………………….................... 

………………………………….................... 

 

 

6/a 6 pont  

6/b 12 pont  

Összesen 18 pont  

 

7. feladat 

Figyelje meg a képen látható épületet és válaszoljon a kérdésekre! 
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7/a 

1) Nevezze meg az épületet: …………………………………………………………. 

2) Az épület tervezője: ………………………………………………………………… 

3) Soroljon fel a két világháború közötti korszakból további két építészt, akik a  

racionalista/funkcionalista/konstruktivista stílus követői! 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

 

7/b Írja le az épületet, térjen ki a tervező alapelveire, céljaira! 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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: ...................................................................... 

 

 

 


