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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 te-

kinteni, 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. Ter-

mészetesen a felsoroltak közül bármelyik elfogadható helyes válaszként, de a szinonima értelmű kifejezé-

sekért csak 1 pont jár (még abban az esetben is, ha a válaszadó több kifejezéssel írja körül a fogalmat). El-

fogadható azonban helyes válaszként minden olyan válaszelem is, amely az értékelési útmutatóban szerep-

lő adott kulcskifejezéssel (vagy szinonimájával) azonos értelmű, azonos jelentésű (pl. körülírása, jellemzése). 

 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 útmuta-

tóban 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 válaszele-

met 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 elsa-

játított 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.: Bernini, Caravaggio), magyar nevek ese-

tében 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 masztaba 1 pont 

antik görög kultúra akropolisz 1 pont 

mezopotámiai kultúra zikkurat 1 pont 

antik római kultúra diadalív 1 pont 

 4 pont 

1/b Óbirodalomra jellemző (Egyiptom) 1 pont 

sírtípus 1 pont 

négyszög alaprajzú lapos lefedéssel készült építmény. 1 pont 

föld alatti rész: akna, sírkamra 1 pont 

sírkamra: itt a szarkofág 1pont 

föld feletti rész: „szerdáb”, kápolna 1 pont 

szerdáb: itt az elhunyt szobra 1 pont 

Egyéb elfogadható válaszelem 1 pont 

legfeljebb 6 pont 

összesen 10 pont 

 

 

2. feladat Pontszám 

2/a 

 

Képes Krónika 1 pont 

Nagy Lajos 1 pont 

14. század 1 pont 

latin 1 pont 

pergamen 1 pont 

 5 pont 

2/b 
iniciálé: díszes kezdőbetű 1 pont 

miniatúra: a történetet illusztráló kis kép 1 pont 

 2 pont 

2/c 

 

imádságos könyv/ hóráskönyv /zsoltároskönyv/ breviárium 1 pont 

Biblia 1 pont 

legendák/legendárium 1 pont 

bestiárium 1 pont 

Egyéb elfogadható válaszelem 1 pont 

legfeljebb 3 pont 

összesen 10 pont 

 



Művészettörténet  

OKTV 2017/2018 3 1. forduló 

 

 

3. feladat Pontszám 

a mű 3/a 

technikája 

3/b 

a technikai eljárás négy fontos jellemzője 

 

Konsztantinosz 

Monomakhosz 

koronája 

11. sz. 

rekeszzománc 

 az ötvösművészeti tárgyak díszítésére 

használják 

 a formák körvonalát az alaplemezre 

forrasztott fémszalagok élei adják  

 a zománc alapanyaga: fémoxidokkal 

színezett, porrá tört üveg 

 a rekeszekbe kerül a zománc, kiégetik 

 egyéb elfogadható válaszelem 

  

legfeljebb 

1+4 pont 

Albrecht  

Dürer: 

Melankólia, 

1514 

rézmetszet 

 sokszorosítható 

 mélynyomás 

 párhuzamosan futó, és formakövető 

vonalak 

 metszőkéssel készül 

 egyéb elfogadható válaszelem 

 

legfeljebb 

1+4 pont 

Giotto di  

Bondone:  

Krisztus sira-

tása, 14. sz. 

freskó 

 nedves vakolatra készül 

 kötőanyag: mész 

 időtálló 

 gyorsan készül 

 egyéb elfogadható válaszelem 

 

legfeljebb 

1+4 pont 

Mária és a kis 

Jézus,  

Chartres,  

12, sz. 

színes  

üvegablak 

 az üvegdarabok mozaikszerű elrende-

zése /illeszkedése 

 a részformákat H keresztmetszetű 

ólomszalagok fogják össze 

 merevítő vaskeret tagolja 

 dekoratív /síkformákat hangsúlyozó 

színfoltok /síkkompozíció 

 egyéb elfogadható válaszelem 

 

legfeljebb 

1+4 pont 

4+16 pont 

összesen 20 pont 
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4. feladat Pontszám 

4/a szabadban való festés 1 pont 

19. század második harmadában 1 pont 

„pillanatszerűség” 1 pont 

reflexek 1 pont 

lendületes ecsetkezelés 1 pont 

képsorozatok 1 pont 

egyéb elfogadható válaszelem 1 pont 

legfeljebb 4 pont 

4/b Claude Monet 1 pont 

Édouard Manet 1 pont 

Edgar Degas 1 pont 

Pierre Auguste Renoir 1 pont 

egyéb elfogadható válaszelem 1 pont 

legfeljebb 3 pont 

4/c a színkörben egymással szemben álló színek 1 pont 

egymással összekeverve tört /szürke színeket adó színpárok 1 pont 

egymás hatását felerősítő színpárok 1 pont 

egyéb elfogadható válaszelem 1 pont 

legfeljebb 2 pont 

4/d vörös-zöld 1 pont 

sárga-lila 1 pont 

kék-narancs 1 pont 

 3 pont 

4/e tiszta színekből (pontok, rövid vonalak) álló felületek 1 pont 

a színek a szem recehártyáján keverednek össze. 1 pont 

egyéb elfogadható válaszelem 1 pont 

legfeljebb 2 pont 

összesen 14 pont 
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5. feladat Pontszám 

5/a 1) Kr.e. 4.sz./Kr.e. 5.sz 1 pont 

2) 19. sz. 1 pont 

3) Athén (Nemzeti Múzeum) 1 pont 

4) Párizs (Musée Rodin) 1 pont 

    4 pont 

5/b síremlék /emlékállítás 1 pont 

márvány dombormű /sztélé 1 pont 

antik építészeti keret (timpanon, akrotérion) 1 pont 

Hégészó /úrnő és szolgálója /a jelenet Hádésszal kötött örök házas-

ságra utal 
1 pont 

a figurák méretarányait a hierarchia határozza meg /a figurák kitöltik 

a teret /izokefália 
1 pont 

laposan faragott lágy esésű ruharedők 1 pont 

egyéb elfogadható válaszelem 1 pont 

legfeljebb          6 pont 

5/c Auguste Rodin 1 pont 

eredetileg a pokol kapuja számára készült 1 pont 

körbejárható 1 pont 

téma: Paolo és Francesca /Dante 1 pont 

dinamikus kompozíció  1 pont 

szenvedélyes pillanat 1 pont 

sima és elnagyoltan megfaragott márványfelületek 1 pont 

egyéb elfogadható válaszelem 1 pont 

legfeljebb          6 pont 

összesen 16 pont 
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6. feladat Pontszám 

6/a A) André Derain 20.sz 1 pont 

B) Rembrandt (van Rijn) 17.sz. 1 pont 

C) Tihanyi Lajos 20.sz. 1 pont 

D) Leonardo da Vinci 16.sz. 1 pont 

E) (Albrecht) Dürer 15. sz. 1 pont 

F) Richard Avedon 20.sz. 1 pont 

 6 pont 

6/b E) Albrecht Dürer: Önarckép F) Richard Avedon: Apám  

helytálló összehasonlításonként legfeljebb 1+1, tehát 2 pont adható 

olajfestmény/táblakép fotó (sorozat) 1+1 pont 

álló formátum 

 

„igazolványkép” formátum 

/négyzetes formátum 
1+1 pont 

színekkel modellálás fekete, fehér /szürke árnyalatok 1+1 pont 

háromnegyed profil /nézet frontális beállítás 1+1 pont 

a háttérben ablak, a természetre 

nyílik /jellegzetes reneszánsz 

megoldású ablakos háttér /a hát-

térben levő ablak kép a képben 

letisztult, fehér háttér /a háttér 

nem vezeti el a figyelmet /segíti 

az arc részleteire történő össz-

pontosítást 

1+1 pont 

előtér: mellvédre támasztott kéz előtér nélküli mellkép 1+1 pont 

valósághű /részletgazdag ábrázo-

lás /magabiztosságot mutató be-

állítás 

a modell korára jellemző részle-

teket is megmutató mélységéles-

ség /időbeliséget éreztető 

/szuggesztíven realista bemutatás 

1+1pont 

elegáns /a kiegészítőkre is figye-

lő idealizáló öltözet 

rendezett /korának megfelelő 

öltözet 
1+1pont 

önarckép 
a művész idős édesapja 

/portréfotó 
1+1 pont 

 egyéb elfogadható válaszelem egyéb elfogadható válaszelem 1+1 pont 

legfeljebb       12 pont  

összesen  18 pont 
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7. feladat Pontszám 

7/a 1)  Villa-Savoye (Poissy) 1 pont 

2)  Le Corbusier 1 pont 

      3)       

 2 pont 

Walter Gropius 1 pont 

(Gerrit Thomas) Rietveld 1 pont 

Ludwig Mies van der Rohe 1 pont 

egyéb elfogadható válaszelem  

/ Pl. (Jacobus J. P.) Oud/ (Adolf) Mayer/stb./ 
1 pont 

legfeljebb          2 pont 

7/b racionalista építészet / 20. sz. első fele 1 pont 

az épület lábakra helyezése, hogy minél kevesebb helyet vegyen el 

a természetből /lebegő hatás 
1 pont 

földszint kiszolgálószint, emelet lakószint /átgondolt funkcionaliz-

mus /a ház, mint lakógép 
1 pont 

rámpával és (csiga)lépcsővel is összekötött szintek 1 pont 

nagy teraszok a lakószinten 1 pont 

tetőkertek kialakítását lehetővé tevő lapostető 1 pont 

a pillérvázas tartószerkezettől függetlenített alaprajzi megoldások  1 pont 

szalagablakok /áttört homlokzat /a külső és belső tér kapcsolatára 

törekvés 
1 pont 

letisztult szerkezet és formarend /geometrikus formakontrasztok 

/szögletes, derékszögű (ortogonális) és íves formák ellenpontozzák 

egymást 

1 pont 

vasbeton /modern anyagok használata 1 pont 

egyéb elfogadható válaszelem 1 pont 

legfeljebb            8 pont 

összesen          12 pont 

 

 

ELÉRHETŐ MAXIMÁLIS PONTSZÁM  100 PONT 

 

 

 

 


