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A versenyző jeligéje:...................................................................................................................................……………. 
 
MŰVÉSZETTÖRTÉNETI KÉRDÉSEK / ÓKORI GÖRÖG, RÓMAI MŰVÉSZET 
 
1)  A képen Exekias kylixének (boroscsésze) belseje látható, melyről több figurát, átváltozott élőlényt kitakartunk. 
Írja meg milyen élőlények ezek, és kik voltak eredetileg!

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Elérhető 2 pont) 

 
PONTSZÁM 

2)  A krétai, mükénéi, az archaikus, klasszikus és hellenisztikus görög, az etruszk és a római művészetről, illetve 
alkotásokról olvashat az alábbiakban. Írja a mondatok betűjeleit a megfelelő helyre, ezzel jelezve, hogy a mű 
melyik korstílushoz tartozik! 
 
A) Polükleitosz volt a kidolgozója a görög szobrászat 
arányrendszerének. 
B) A fiaival együtt óriáskígyó áldozatává vált Laokoón. 
C) Savaria egyik legjelentősebb ókori emléke az Ísis 
szentély. 
D) A gerendázatot tartó oszlopok felfelé szélesednek, 
fából készültek, vörös-fekete színezésűek. 
E) A férfiszobrok arcán derűs mosoly figyelhető meg. 
F) Az „Oroszlánkapu” a fellegvárba vezet. 
G) A szarkofágok tetején gyakran mulatozó párok 
alakja található. 
H) A kupola kilencméteres átmérőjű nyílása világítja 
meg a belső teret. 
                                                           (Elérhető 4 pont) 
 

krétai  hellenisztikus  

mükénéi  etruszk  

archaikus görög  római  

klasszikus 
görög 

 római  

 
                                                  PONTSZÁM 
 

3) A görög oszlopokra jellemző volt az entázis (sudarasodás). Röviden magyarázza meg a szó jelentését! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Elérhető 2 pont)                                                                                                                     PONTSZÁM  
 

 

 

 

 



 

O k t a t á s i  H i v a t a l  
Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont 

OKTV 2006/2007.
Rajz és vizuális kultúra – döntő forduló

Feladatlap és megoldások

 

 2

4) A képeken antik alkotások árnyképeit látja. Írja a képek alá a címüket, s ahol ismerjük, az alkotó nevét is. 

     
 
 
A)………………………... B)………………………..... C)…………………………………. D)…………………………….. 
 
 
.……………………..….…   …………………………..    …………………………………..   …………………………….. 
(Elérhető 6 pont) 

PONTSZÁM 
 
 
5) A klasszicizmus az antik művészet tudatos követését vállalta. Nevezze meg a magyar klasszicizmus 
legjelentősebb szobrászát és főművét, mely a Magyar Nemzeti Galériában található! 
(Elérhető 2 pont) 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

PONTSZÁM 
 
6) A görög építészet legjellemzőbb alkotása a templom. A keretbe rajzolja le egy klasszikus dór templom 
homlokzatát!  
 (Elérhető 4 pont) 
 

 
 

                                          
PONTSZÁM 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                          
ÖSSZPONTSZÁM 
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MŰVÉSZETTÖRTÉNETI PONTOZÓLAP/ ÓKORI GÖRÖG, RÓMAI MŰVÉSZET 
 
 
1) A képen Exekias kylixének (boroscsésze) belseje látható, melyről több átváltozott élőlényt kitakartunk. Írja meg 
milyen élőlények ezek és kik voltak eredetileg!  Elérhető 2 pont: 
A képről delfinek hiányoznak. Rablók, tengeri rablók, kalózok voltak eredetileg. (kulcsszavak mindig 
félkövéren) 

 
2)  A krétai, mükénéi, az archaikus, klasszikus és hellenisztikus görög, az etruszk és a római művészetről, illetve 
alkotásokról olvashat az alábbiakban. Írja a mondatok betűjeleit a megfelelő helyre, ezzel jelezve, hogy a mű 
melyik korstílushoz tartozik! 

                                                           Elérhető 4 pont: 0,5  pont jár minden jó válaszért 
 
A) Polükleitosz volt a kidolgozója a görög szobrászat 
arányrendszerének. 
B) A fiaival együtt óriáskígyó áldozatává vált Laokoón. 
C) Savaria egyik legjelentősebb ókori emléke az Ísis 
szentély. 
D) A gerendázatot tartó oszlopok felfelé szélesednek, 
fából készültek, vörös-fekete színezésűek. 
E) A férfiszobrok arcán derűs mosoly figyelhető meg. 
F) Az „Oroszlánkapu” a fellegvárba vezet. 
G) A szarkofágok tetején gyakran mulatozó párok 
alakja található. 
H) A kupola kilencméteres átmérőjű nyílása világítja 
meg a belső teret. 
 

krétai D hellenisztikus B 

mükénéi F etruszk G 

archaikus görög E római C 

klasszikus 
görög 

A római H 

 
 

 
3) A görög oszlopok alakjára jellemző volt az entázis (sudarasodás). Röviden magyarázza meg a szó jelentését! 
Elérhető 2 pont:  
Az oszloptörzs alsó egyharmad részén (középtájon) kissé kiszélesedik, felül pedig ívesen enyhén 
elvékonyodik. Mindez olyan hatást kelt, mintha az oszlop rugalmas anyagból lenne, és a felette levő súlytól kissé 
összenyomódna.  
 
4) A képeken antik alkotások árnyképeit látja. Írja a képek alá a címüket, s ahol ismerjük, az alkotó nevét is. 
Elérhető 6 pont:  
A) Polükleitosz / Polykleitos: Lándzsavivő / Doriphoros        B) Praxitelész / Praxiteles): Hermész / Hermes    
C) Marcus Aurelius      D) Flóra                                   
 
5) A klasszicizmus az antik művészet tudatos követését vállalta. Nevezze meg a magyar klasszicizmus 
legjelentősebb szobrászát és főművét, mely a Magyar Nemzeti Galériában található! 
Elérhető 2 pont:   
Ferenczy István: Pásztorlányka / Szép mesterségek kezdete 
 
6) A görög építészet legjellemzőbb alkotása a templom. A keretbe rajzolja le egy klasszikus dór templom 
homlokzatát!  
Elérhető 4 pont a következőkért:  
 
jó arány: 0,5 pont 
lépcsős alépítmény (krepidoma): 0,5 pont 
oszlopok: lábazat nincs (!): 0,5 pont, felül párnatag + abakusz: 0,5 pont, kannelurák: 0,5 pont = összesen 1,5 
pont 
fríz: architráv: 0,5 pont, triglif + metope: 0,5 pont = összesen 1 pont 
timpanon (az akroterion nem elvárás) : 0,5 pont 
Csak a rajzilag világosan, egyértelműen megfogalmazott, formailag jó elem fogadható el!  
 
ÖSSZESEN ELÉRHETŐ: 20 PONT 
 


