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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 az adott kultúrákban a felsoroltak közül, 

mely tárgy, illetve díszítőmotívum használata volt a legjellemzőbb!  

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

felsorolt kultúrához sem rendelhetők!) 

 

ágy formájú szarkofág, tarsoly, meander, pecséthenger, iniciálé, szkarabeusz amulett 

 

1) egyiptomi kultúra 
 

 

2) etruszk kultúra 
 

 

3) mezopotámiai kultúra 
 

 

4) görög kultúra  
 

 

 

1/b Fejtse ki mi a kontraposzt lényege! Kik alkalmazták? Példaként említsen egy 

alkotást is! 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

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

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

………………………………………………………. 

………………………………………………………. 

 

  

1/a 4 pont  

1/b 6 pont  

Összesen 10 pont  
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2. feladat 

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

 

 

1) Melyik században készült a mű?  

2) Melyik országban látható?  

3) Az épület melyik részén volt eredetileg?  

4) Milyen technikával készült?  

5) A középső figura kit ábrázol?  
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2/b Hogy nevezik latinul ezt az ábrázolástípust? (magyarul: az Úr fensége, dicsősége) 

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

2/c  Mi jellemző erre az ábrázolástípusra?  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

  

2/a 5 pont  

2/b 1 pont  

2/c 4 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-négy legfontosabb jellemzőjét! 

  

3/a 3/b 

Giorgio de Chirico: A szerelem dala (1914) Umberto Boccioni: Az utca zaja behatol a 

házba (1911) 

  

3/c 3/d 

Max Ernst: A nagy erdő (1927) Franz Marc: Kék ló I. (1911) 
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3/a 

(Giorgio de)  

Chirico:  

A szerelem dala 

(1914) 

stílusirányzat,  

mozgalom  

megnevezése 

 

 

 

a megnevezett  

stílusirányzat,  

mozgalom  

négy fontos jellemzője 

(felsorolásszerűen,  

címszavakban) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3/b 

(Umberto)  

Boccioni: 

Az utca zaja  

behatol a házba 

(1911) 

stílusirányzat,  

mozgalom  

megnevezése 

 

 

 

a megnevezett  

stílusirányzat,  

mozgalom  

négy fontos jellemzője 

(felsorolásszerűen,  

címszavakban) 
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3/c 

(Max) Ernst:  

A nagy erdő 

(1927) 

stílusirányzat,  

mozgalom  

megnevezése 

 

a megnevezett  

stílusirányzat,  

mozgalom  

négy fontos jellemzője 

(felsorolásszerűen,  

címszavakban) 

 

 

 

 

 

 

3/d 

(Franz) Marc: 

Kék ló I. (1911) 

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 „camera obscura” fogalmát? 

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

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

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

4/b  Sorolja fel a fényképezőgép objektívének három jellemzőjét! 

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

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

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

4/c  Milyen anyagra készül a dagerrotípia? Mi a technika hátránya?  

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

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

4/d Határozza meg a fotogram fogalmát!  

 Említsen egy avantgárd alkotót, aki készített fotogramot! 

 

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

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

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

4/e  Ismertesse a szociofotó műfajának jellemzőit! 

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

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

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

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  Figyelje meg az alábbi képeket és töltse ki a táblázatot! 

 

  

A B 

 

 

A kép B kép 

1) Milyen szobrászati műfajhoz tartozik? 3) Milyen szobrászati műfajhoz tartozik? 

2) Kultúrkör: 4) Század: 

 

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  

 

 

6. feladat 

6/a Töltse ki az alábbi táblázatot a reprodukciók megfigyelése után!  

 

 

Melyik kultúrához tartoznak vagy melyik korstílusban készültek a művek? 

A) 

B) 

C) 

D) 

E) 

F) 
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A 

 

B 

 

C 
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D 

 

E 

 

F 
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6/b Hasonlítsa össze a lényeget kiemelve az „A” és az „B” jelű műveket! 

Figyelje meg a kompozíció, a téralakítás, a formaképzés kapcsolatait a témával, a 

funkcióval és  a kifejezési célokkal! 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

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

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

6/a 6 pont  

6/b 12 pont  

Összesen 18 pont  
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7. feladat 

7/a  Figyelje meg az itt látható épületet és adja meg a kért adatokat! 

  

 

  

Határozza meg az épületet: ……………………………………………………………………. 

Melyik városban található?: …………………………………………………………………… 

Melyik században épült?: ………………………………………………………………………  
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7/b Írja le az épületet (térelrendezés, tömeg, díszítőmotívumok)!  

 Milyen szerkezeti újítások jellemzők az épületre? 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7/a 3 pont  

7/b 9 pont  

Összesen 12 pont  

 


