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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 

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 központi javítási-értékelési 

útmutató alapján. Továbbküldhetők a legalább 50 pontra értékelt 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:  ...............................  Felüljavító(k) aláírása:  ...................................  

Pótlapok száma:  ................   ...................................  
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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, magyar nevek esetében csakis a teljes név kiírása fogadható 
el helyes megoldásnak! 
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1. feladat 

 

1/a Válassza ki és írja be a táblázatba, hogy a felsoroltak közül mely tárgy használata 

volt jellemző az adott kultúrákban!  

(Vigyázzon, a felsorolt fogalmak között „kakukktojások” is vannak, melyek a felsorolt 

kultúrák közül egyikhez sem rendelhetők!) 

 

ékírásos agyagtábla,      kanópuszedények,      dagerrotípia,  

öntöttbronz szíjvég és csat,        hajó,        feketealakos váza 

 

1) egyiptomi kultúra 
 

 

2) hun, avar kultúra 
 

 

3) mezopotámiai kultúra 
 

 

4) viking kultúra  
 

 

 

1/b  Határozza meg az ókori pecséthenger legfontosabb jellemzőit! Kik, mikor és 

hogyan használták? Milyen anyagból készült? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………. 

………………………………………………………. 

 

  

1/a 4 pont  

1/b 6 pont  

Összesen 10 pont  
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2. feladat 

 

2/a Figyelje meg az itt látható műalkotást, majd töltse ki a kép után található 

táblázatot!  
 

 

 

1) Ki készítette a művet? 
 

 

2) Melyik országban látható? 
 

 

3) Melyik században készült? 
 

 

4) Milyen technikával készült? 
 

 

5) A háttérben, a legmagasabb ponton álló 

figura kit ábrázol? 
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2/b Határozza meg röviden a perspektíva fogalmát! 

 

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

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

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

2/c  Sorolja fel a perspektivikus ábrázolás különböző fajtáit! 

 

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2/a 5 pont  

2/b 2 pont  

2/c 3 pont  

Összesen 10 pont  
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3. feladat 

Figyelje meg a reprodukciókon látható különböző műveket, majd töltse ki a képek után 

található táblázatokat! 

Nevezze meg, hogy a művek mely stílusirányzathoz, mozgalomhoz köthetők és sorolja fel 

a megnevezett irányzatnak, mozgalomnak négy legfontosabb jellemzőjét! 

 

3/a Joseph Kosuth: Egy és három szék (1960) 

 

3/c Nam June Paik: Olympe de Gouges 

(1989) 

 

3/b Tót Endre: Hősök tere (1971-74) 

 

3/d Christo és Jeanne-Claude: Völgyzáró 

függöny (1970-72) 
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3/a 

Joseph Kosuth: 

Egy és három 

szék (1960) 

stílusirányzat,  

mozgalom  

megnevezése 

 

 

a megnevezett  

stílusirányzat,  

mozgalom  

négy fontos jellemzője 

(felsorolásszerűen,  

címszavakban) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3/b 

Tót Endre:  

Hősök tere 

(1971-74) 

stílusirányzat,  

mozgalom  

megnevezése 

 

 

a megnevezett  

stílusirányzat,  

mozgalom  

négy fontos jellemzője 

(felsorolásszerűen,  

címszavakban) 
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3/c 

Nam June Paik: 

Olympe de 

Gouges (1989) 

stílusirányzat,  

mozgalom  

megnevezése 

 

 

a megnevezett  

stílusirányzat,  

mozgalom  

négy fontos jellemzője 

(felsorolásszerűen,  

címszavakban) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3/d 

Christo és 

Jeanne-Claude: 

Völgyzáró 

függöny (1970-

72) 

stílusirányzat,  

mozgalom  

megnevezése 

 

 

a megnevezett  

stílusirányzat,  

mozgalom  

négy fontos jellemzője 

(felsorolásszerűen,  

címszavakban) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3/a 5 pont  

3/b 5 pont  

3/c 5 pont  

3/d 5 pont  

Összesen 20 pont  
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4. feladat 

4/a  Határozza meg a népművészet fogalmát! 

 

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

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

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

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

4/b  Soroljon fel három magyarországi néprajzi tájegységet! 

 

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

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

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

4/c  Soroljon fel kettőt a népviselet jellegzetes darabjaiból!  

 

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

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

4/d Sorolja fel a tulipános ládák jellegzetességeit! 

 

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

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

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

4/e  Határozza meg a tornác fogalmát! 

 

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

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

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

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

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

  

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 az alkotójuk nevét, és készítésük évszázadát! 

 

 
A) 

 

 

 
B) 

 

1) Alkotó: 2) Alkotó: 

 

3) Évszázad: 4) Évszázad: 

 

5/b  Elemezze röviden az „A” betűjelű plasztikát! 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………  
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 5/c Elemezze röviden a „B” betűjelű plasztikát!  

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

 

5/a 4 pont  

5/b 6 pont  

5/c 6 pont  

Összesen 16 pont  
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6. feladat 
 

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

 

 
A 

 

 
B 

 

 
C 

 

     
       D 

 

 
E 

 

 
F 
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Ki a mű alkotója? Melyik században készült a mű? 

A) (Pieter Pauwel) Rubens  

B) 20. sz. 

C) 20. sz. 

D) 20. sz. 

E) (Sandro) Botticelli  

F) (Édouard) Manet  

 

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  
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7. feladat 

 

7/a  Figyelje meg a következő képeken látható épületet, és válaszoljon a kérdésekre! 
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1) Mi az épület megnevezése? ……………………………………………………………. 

2) Melyik városban található? ……………………………………………………………. 

3) Ki az épület tervezője? ………………………………………………………………… 

4) Mikor épült? …………………………………………………………………………... 

 

7/b Ismertesse az épületet!  

Hogyan határozta meg a funkció az épület alaprajzi elrendezését? Térjen ki az épület 

létrejöttének körülményeire, a tervezés alapelveire, céljaira! 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

7/a 4 pont  

7/b 8 pont  

Összesen 12 pont  
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