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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 versenyző, 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 

tekinteni, 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. 

Természetesen a felsoroltak közül bármelyik elfogadható helyes válaszként, de a szinonima értelmű 

kifejezésekért csak 1 pont jár (még abban az esetben is, ha a válaszadó több kifejezéssel írja körül a fogal-

mat). Elfogadható azonban helyes válaszként minden olyan válaszelem is, amely az értékelési útmutatóban 

szereplő adott kulcskifejezéssel (vagy szinonimájával) azonos értelmű, azonos jelentésű (pl. körülírása, jellem-

zése). 

 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 

útmutatóban 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 válaszelemet 

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 

esetében 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! 

  



Művészettörténet Javítási-értékelési útmutató 

OKTV 2020/2021 2 1. forduló 

 

1. feladat  Pontszám 

1/a 

1) égei kultúra labrüsz 1 pont 

2) görög kultúra peplosz 1 pont 

3) etruszk kultúra cista 1 pont 

4) iszlám kultúra imaszőnyeg 1 pont 

 4 pont 

1/b 

olyan szentkép, amely készülhet mozaikból, lehet ötvös- vagy 

zománcmunka, de legelterjedtebb a fára festett temperakép 
1 pont 

6-7. században váltak népszerűvé a Bizánci Birodalomban 1 pont 

az orthodox templomokban a hajók és a szentély közötti díszes 

deszkafalra, az ikonosztázra helyezték 
1 pont 

szigorú ikonográfiai előírások 1 pont 

fordított perspektíva alkalmazása 1 pont 

frontális ábrázolás 1 pont 

az arany jelképi szerepe 1 pont 

típusai: Krisztus- és Mária-ikonok (pl. Eleusza) 1 pont 

egyéb elfogadható válaszelem 1 pont 

legfeljebb 6 pont 

összesen 10 pont 

 

 

2. feladat 

2/a 

1) (Henri de) Toulouse-Lautrec 1 pont 

2) Jardin de Paris mulató/kávéház népszerűsítésére/reklámozására 

készült 
1 pont 

3) 19. század/1890-es évek/1893 1 pont 

4) plakát/reklámplakát 1 pont 

5) litográfia/kőnyomat 1 pont 

 5 pont 

2/b 
kivonulás 1 pont 

modern style/liberty style/art nouveau/Jugendstil 1 pont 

legfeljebb 2 pont 

2/c 

kanyargó vonalak/könnyed/lendületes vonalvezetés 1 pont 

határozott kontúrok 1 pont 

tiszta színfoltok 1 pont 

fényképszerű/véletlenszerű/dekomponált képkivágás 1 pont 

aktuális társasági eseményeket bemutató témaválasztás 1 pont 

egyéb elfogadható válaszelem 1 pont 

legfeljebb 3 pont 

összesen 10 pont 
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3. feladat 

3/a 

Victor 

Vasarely: 

Zebrák  

(1960) 

stílusirányzat,  

mozgalom  

megnevezése 

 op art/optical art/optikai művészet  1 pont 

 1 pont 

a megnevezett  

stílusirányzat,  

mozgalom  

négy 

legfontosabb  

jellemzője 

a művészet ötvözése a technikával és 

tudománnyal 
1 pont 

előzménye: orfikus 

kubizmus/futurizmus/konstruktivizmus 
1 pont 

a szem fizikai működésének/a 

látásnak/az érzékelésnek vizsgálata 
1 pont 

a hangsúly a színek és formák 

kölcsönhatásán van 
1 pont 

absztrakt, geometrikus formák 1 pont 

optikai illúzió 1 pont 

mozgás látszata 1 pont 

egyéb elfogadható válaszelem 1 pont 

legfeljebb 4 pont 

 

3/b 

André Derain: 

Matisse portréja 

(1905) 

stílusirányzat,  

mozgalom  

megnevezése 

fauvizmus 1 pont 

 1 pont 

a megnevezett  

stílusirányzat,  

mozgalom  

négy legfontosabb 

jellemzője 

avantgárd irányzat (1905-1907) 1 pont 

nem egységes stílus, nem 

szervezett mozgalom 
1 pont 

erőteljes színek 1 pont 

szakítottak a látvány élethű 

másolásával 
1 pont 

a perspektivikus ábrázolás háttérbe 

szorul  
1 pont 

főként az érzelmekre hat 1 pont 

erőteljes/plasztikus/pasztózus 

ecsetkezelés/festésmód 
1 pont 

egyéb elfogadható válaszelem 1 pont 

legfeljebb 4 pont 
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3/c 

René Magritte:  

A szabadító 

(1947) 

stílusirányzat,  

mozgalom  

megnevezése 

szürrealizmus 1 pont 

 1 pont 

a megnevezett  

stílusirányzat,  

mozgalom  

négy legfontosabb 

jellemzője 

avantgárd irányzat (1924-1947) 1 pont 

„valóság feletti”, valóság és álom 

ötvözete 
1 pont 

előzmény: 

szimbolizmus/metafizikus 

festészet/dada 

1 pont 

S. Freud és C. Jung tudatalatti 

kutatásainak hatása 
1 pont 

hétköznapi tárgyak kiemelése a 

természetes környezetükből/új 

környezetbe helyezése 

1 pont 

többértelmű, kifordított helyzetek 1 pont 

egyéb elfogadható válaszelem 1 pont 

legfeljebb 4 pont 

 

3/d 
Jackson Pollock: 

Number 22 

(1949) 

stílusirányzat,  

mozgalom  

megnevezése 

absztrakt 

expresszionizmus/tasizmus/dripping 
1 pont 

 1 pont 

a megnevezett  

stílusirányzat,  

mozgalom  

négy legfontosabb 

jellemzője 

II. világháború után az Amerikai 

Egyesült Államokból/USA-ból 

indul 

1 pont 

érzelmek, pillanatnyi lelkiállapotok 

gesztus alapú rögzítése 
1 pont 

csurgatva, fröcskölve, öntve kerül a 

festék a vászonra 
1 pont 

a festészet tárgya, maga a festés 

folyamata 
1 pont 

másik iránya a színmező-festészet 1 pont 

párhuzamosan Franciaországban is 

elterjed egy gesztus alapú festészeti 

irányzat (informel) 

1 pont 

egyéb elfogadható válaszelem 1 pont 

legfeljebb 4 pont 

összesen 20 pont 
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4. feladat Pontszám 

4/a miskakancsó 1 pont 

 1 pont 

4/b 

ünnepi alkalmakon használták 1 pont 

a belőle töltött bor mellé mondták el a jókívánságokat 1 pont 

egyéb elfogadható válaszelem 1 pont 

legfeljebb 2 pont 

4/c 

Mezőcsáthoz, illetve más alföldi fazekasközpontokhoz köthető 1 pont 

díszítése a 19. sz. elejének huszárviseletéhez hasonlít 

(kidomborodó zsinórhurkos gombsor, kacskaringós sujtás) 
1 pont 

a kidomborodó zöld kígyó talán a bor tisztaságát/gyógyító 

varázserejét/a szerelmet szimbolizálja 
1 pont 

karcolt és festett levelek, virágok, ágak is díszítették/tették 

egyedivé 
1 pont 

egyéb elfogadható válaszelem 1 pont 

legfeljebb 4 pont 

4/d 

suba 
a juh szőrös bőréből készült  1 pont 

ujjatlan, palástszerű öltözék 1 pont 

ködmön 
rackajuh vagy kecske szőrmés bőréből készült  1 pont 

kabátszerű ruha 1 pont 

cifraszűr 
szűrposztóból készült  1 pont 

kabátféle ruha 1 pont 

guba 
gyapjúszőttesből készült 1 pont 

ujjas kabát 1 pont 

 8 pont 

összesen 15 pont 

 

 

5. feladat 

5/a 

A 
Polükleitosz 1 pont 

Kr.e. 5.sz. 1 pont 

B 
Michelangelo (Buonarroti) 1 pont 

15 sz. / 16. sz. 1 pont 

 4 pont 

5/b 

antik görög szobor római kori másolata 1 pont 

márvány (eredetileg bronz) 1 pont 

idealizált szépségű atléta példaképül szolgált 1 pont 

a klasszikus kor harmonikus arányai jellemzik 1 pont 

Polükleitosz kánonja: az ideális test magassága a fej méretének 

hétszerese 
1 pont 

a sportmozgást megelőző pillanatot mutatja be 1 pont 

kontraposztban áll 1 pont 

egy fő nézetre komponált körplasztika 1 pont 

kicsit nagyobb az életnagyságnál 1 pont 

egyéb elfogadható válaszelem 1 pont 

legfeljebb 6 pont 
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5/c 

előzmény: antik szobrok 1 pont 

márvány 1 pont 

a klasszikus görög szobrászathoz hasonlóan itt is a tökéletes 

szépségű, harmonikus arányú szobor készítése volt a cél 
1 pont 

az ábrázolt jelleme követendő példa (bibliai Dávid) 1 pont 

bátor, elszánt, tettre kész és győzni akaró hős a harc előtt 1 pont 

(eredetileg) a firenzei városháza kapujánál helyezték el 1 pont 

egy fő nézetre komponált körplasztika 1 pont 

kontraposzt 1 pont 

életnagyság több, mint kétszerese 1 pont 

egyéb elfogadható válaszelem 1 pont 

legfeljebb 6 pont 

összesen 16 pont 
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6. feladat Pontszám 

6/a 

A japán kultúra 1 pont 

B romanika 1 pont 

C mükénei kultúra 1 pont 

D gótika 1 pont 

E reneszánsz 1 pont 

F modern /szimbolizmus/ impresszionizmus 1 pont 

 6 pont 

6/b 

„E” 

kép 

Lorenzo Ghiberti 1 pont 

A Paradicsom kapuja / Porta del Paradiso 1 pont 

firenzei keresztelőkápolna harmadik kapuja 1 pont 

téma: Ószövetség 1 pont 

aranyozott bronz 1 pont 

négyzetes mezőkre osztott felület 1 pont 

perspektíva használata 1 pont 

a közelebbi alakok nagyobbak, plasztikusabbak, és a keret alján 

helyezkednek el, a távolabbiak kisebbek 
1 pont 

egy kereten belül több jelenet ábrázolása egy környezetben 1 pont 

különböző térmélységekkel érzékelteti a különböző jeleneteket 1 pont 

az előtér plasztikus, középen és fent egyre laposabb a 

térérzékeltetés miatt 
1 pont 

a figurák és a természeti vagy építészeti háttér egységes 

kompozíciót mutatnak 
1 pont 

egyéb elfogadható válaszelem 1 pont 

6/b 
„F” 

kép 

Auguste Rodin 1 pont 

A pokol kapuja 1 pont 

a leendő párizsi művészeti múzeumhoz tervezte 1 pont 

téma: Dante Isteni színjátéka ihlette 1 pont 

bronzöntvény 1 pont 

eredetileg 200 mozgalmas figurából állt volna 1 pont 

kapuk szerkezetéhez igazodó három osztatú elképzelés 1 pont 

különálló szobrok, szoborcsoportok a keretekbe, illetve a keretekre 

illesztve 
1 pont 

pl. A csók, A gondolkodó is ide készült 1 pont 

zsúfolt, plasztikus felület 1 pont 

kárhozottak közül kiemelkedik a Gondolkodó szobra, az emberi 

értelem és tudás szimbóluma 
1 pont 

az árnyak (fent) három figurája a földi élettől búcsúzó lelkek 1 pont 

letisztult és rusztikus felületek keveredése 1 pont 

egyéb elfogadható válaszelem 1 pont 

legfeljebb 12 pont 

összesen  18 pont 
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7. feladat 

7/a 

1) Esterházy-kastély 1 pont 

2) Fertőd 1 pont 

3) „magyar Versailles” 1 pont 

4) 18. század 1 pont 

 4 pont 

7/b 

késő barokk, rokokó stílusú 1 pont 

Esterházy (Fényes) Miklós herceg építtette át a helyén álló 

vadászházat 
1 pont 

reprezentációs cél 1 pont 

U alakú alaprajz 1 pont 

szimmetrikus téralakítás 1 pont 

íves alaprajzú oldalszárnyak 1 pont 

kovácsoltvas kapu 1 pont 

tágas díszudvar  1 pont 

alsó szinten sala terrena („nyári hűsölő”) 1 pont 

körbejárható teremsor ablakokkal 1 pont 

egyéb elfogadható válaszelem 1 pont 

legfeljebb 7 pont 

összesen 11 pont 

AZ ELÉRHETŐ MAXIMÁLIS PONTSZÁM 100 PONT 

 

A feladatlapon szereplő szabadfelhasználású képek forrásai: 

2. feladat: Toulouse-Lautrec, Henri de: Jane Avril au Jardin de Paris 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lautrec_jane_avril_at_the_jardin_de_paris_(poster)

_1893.jpg 

 

3. feladat: Victor Vasarely: Zebrák 

https://search.creativecommons.org/photos/695f266f-fd9b-4107-b286-b9546262ee92 

 

André Derain: Henri Matisse 

https://search.creativecommons.org/photos/0015bb2d-2f6e-4444-8ec3-3d4f1e219e4e 

 

René Magritte: A szabadító 

https://search.creativecommons.org/photos/17e0847d-8bb5-44a6-8f95-d7e55799e974 

 

Jackson Pollock: Number 22 

http://www.artnet.com/artists/jackson-pollock/number-22-j_PZu6710YrLwOSrLV54dg2 

 

4. feladat: Rajczy Mihály: Miska kancsó, 1848 

https://www.neprajz.hu/gyujtemenyek/a-honap-mutargya/2016_06_miskakancso.html 

  

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lautrec_jane_avril_at_the_jardin_de_paris_(poster)_1893.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lautrec_jane_avril_at_the_jardin_de_paris_(poster)_1893.jpg
https://search.creativecommons.org/photos/695f266f-fd9b-4107-b286-b9546262ee92
https://search.creativecommons.org/photos/0015bb2d-2f6e-4444-8ec3-3d4f1e219e4e
https://search.creativecommons.org/photos/17e0847d-8bb5-44a6-8f95-d7e55799e974
http://www.artnet.com/artists/jackson-pollock/number-22-j_PZu6710YrLwOSrLV54dg2
https://www.neprajz.hu/gyujtemenyek/a-honap-mutargya/2016_06_miskakancso.html
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5. feladat: Polükleitosz: Dárdavivő 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:R%C3%A9plique_du_doryphore_de_Polycl%C3%

A8te_(13668295194).jpg 

 

Michelangelo Buonarotti: Dávid 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?search=Michelangelo%27s%20David&title=Sp

ecial%3ASearch&ns0=1&ns6=1&ns12=1&ns14=1&ns100=1&ns106=1#/media/File:David_

von_Michelangelo.jpg 

 

6. feladat: Itsukushimai szentély kapuja, Japán 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?search=japon+gate&title=Special:Search&profi

le=advanced&fulltext=1&advancedSearch-

current=%7B%7D&ns0=1&ns6=1&ns12=1&ns14=1&ns100=1&ns106=1#/media/File:Itsuku

shima_Gate.jpg 

 

Porta Speciosa; az elpusztult Szent Adalbert székesegyház nyugati díszkapuja, Esztergom 

https://www.hung-art.hu/detail/zmisc/faragvan/121_sz/speciosa.jpg 

 

Mükénei fellegvár, Oroszlános kapu 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?search=mycenae%3A+lion+gate&title=Special:

Search&profile=advanced&fulltext=1&advancedSearch-

current=%7B%7D&ns0=1&ns6=1&ns12=1&ns14=1&ns100=1&ns106=1#/media/File:Myce

nae_lion_gate_dsc06382.jpg 

 

Notre Dame, Párizs 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=Special:Search&limit=20&offset=320&pr

ofile=default&search=File%3ANotre+Dame+Paris&advancedSearch-

current={}&ns0=1&ns6=1&ns12=1&ns14=1&ns100=1&ns106=1#/media/File:Notre-

Dame_de_Paris,_2019-02-16,_main_portal.jpg 

 

Lorenzo Ghiberti: Porta del Paradiso 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?search=File%3AGhiberti+Doors+%282523234

6299%29.jpg&title=Special:Search&profile=advanced&fulltext=1&advancedSearch-

current=%7B%7D&ns0=1&ns6=1&ns12=1&ns14=1&ns100=1&ns106=1#/media/File:Ghibe

rti_Doors_(25232346299).jpg 

 

Auguste Rodin: Pokol kapuja 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?search=rodin+hell+gate&title=Special%3ASear

ch&go=Go&ns0=1&ns6=1&ns12=1&ns14=1&ns100=1&ns106=1#/media/File:Rodin_gates.

JPG 

 

7. feladat: Fertődi Eszterházy kastély 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fertod07jul0004.jpg 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/62/Fertod07jul0004.jpg 

 

https://epiteszforum.hu/idoutazas-a-muzeumok-ejszakajan-a-fertodi-esterhazy-kastelyban 

https://epiteszforum.hu/uploads/images/2016/06/952_muzej-01.jpg 

 

https://www.sulinet.hu/tovabbtan/felveteli/2001/19het/muvtori/alapfertod.jpg 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:R%C3%A9plique_du_doryphore_de_Polycl%C3%A8te_(13668295194).jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:R%C3%A9plique_du_doryphore_de_Polycl%C3%A8te_(13668295194).jpg
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?search=Michelangelo%27s%20David&title=Special%3ASearch&ns0=1&ns6=1&ns12=1&ns14=1&ns100=1&ns106=1#/media/File:David_von_Michelangelo.jpg
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