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Fontos tudnivalók


A feladatsor megoldására 120 perc áll a rendelkezésére.



A feladatok megoldási sorrendje tetszőleges.



A feladat megoldásához 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 a feladatlapba!



Amennyiben valamelyik megoldást vagy megoldásrészletet áthúzza, vagy nem egyértelműen jelöli, az nem értékelhető!



Ügyeljen arra, hogy amennyiben a feladatban alkotókat kell felismerni és megnevezni,
magyar nevek esetében csakis a teljes név kiírása fogadható el helyes megoldásnak!



Kérjük, hogy a pontozásra kijelölt téglalapokba ne írjon!

írásbeli vizsga 1611
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1. feladat
Az egyiptomi halottkultusz legismertebb építményei a gízai fennsíkon elterülő piramisok.
A IV. dinasztia három híres fáraója temetkezett a monumentális síremlékekbe.
1. a)
Határozza meg, melyik piramis melyik uralkodónak épült! Válaszát a pontozott helyekre írja!
A

B

C

……………….

………………

…………………

1. b)
Néhány évszázaddal később már egy új típusú temetkezésforma, a sziklasíros temetkezés
váltotta fel a piramisokat. A következő hiányos szöveg ennek a típusnak a nevezetes
emlékeiről szól. Egészítse ki a hiányzó részeket!
A sírtípus az ókori Egyiptom …………………. korszakában élte fénykorát. Legnagyobb
központja a Luxorral szemben található ………………… völgye. A sírok falán látható
falfestmények, alapvetően az elhunytak túlvilági útját leíró Halottak …………… illusztrációi.
A legismertebb sírt a 18. dinasztia egy fiatalon elhunyt fáraójának, ………………………
készítették. A páratlanul gazdag sírmelléklettel ellátott temetkező helyet 1922-ben egy angol
régész, Howard …………… fedezte fel.
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2. feladat
A képeken különböző korszakokban született épületek belső részleteiről, és külső megjelenéséről lát fotókat. Párosítsa össze az alábbi képeket aszerint, hogy a belső terek mely épületekben találhatók! Betűjeles válaszait a második táblázatba, a képek alatti pontozott helyekre írja!
Ügyeljen arra, hogy az egyik épület képéhez nem tartozik belső teret ábrázoló fénykép!
A

B

C

D

E

F

………….

……………

………….

………….
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3. feladat
A reneszánsz és a barokk művészet gyakran dolgozza fel a szentek életét. Ezek közé tartoznak
az itt látható, a színes képmellékletben szereplő festmények is, melyek Szent Jeromost
ábrázolják. A képek segítségével készítsen összehasonlító elemzést, amelyben kiemeli a reneszánsz és a barokk festészet főbb jellemzőit! A válaszadáshoz használja a képmellékletet!
A

B

Antonello da Messina:
Szt. Jeromos a dolgozószobájában (1474/75)

Caravaggio:
Szt. Jeromos meditál (1606)

A
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
B
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
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4. feladat
A feladathoz kapcsolódó táblázatban híres alkotások részleteit láthatja. Figyelje meg ezeket,
és válaszoljon a velük kapcsolatos kérdésekre!
A

B

C

D

E

F

Melyik témákat véli felismerni a kiragadott részleteken? Párosítsa a témákat a képekkel!
Válaszadáshoz a betűjeleket írja a kipontozott helyekre! Ügyeljen arra, hogy egy képtöredék
nem párosítható!

Utolsó vacsora

mitológiai jelenet (Leukipposz
Utolsó ítélet
lányainak elrablása)
………
……….
………
Angyali üdvözlet
Izsák feláldozása
………

írásbeli vizsga 1611
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5. feladat
Magyarországon kevés épségben maradt reneszánsz épületet találunk. Ezek közé tartozik
a híres Bakócz-kápolna is. Sírkápolnánk Közép-Európa talán legteljesebb korabeli emléke.
Válaszoljon a vele kapcsolatos kérdésekre!
5. a)
Kinek a megbízásából épült a kápolna? ……………………………………....……………..
Miből, milyen kőzetből készült a kápolnabelső? (Húzza alá a megfelelő választ!)
süttői márvány

korzikai márvány

Esztergom melyik templomában található ma? ………………………………………………

Melyik kápolna készült közel egy időben a Bakócz-kápolnával? (Húzza alá a megfelelő
választ!)
San Lorenzo, Medici-kápolna
Santa Maria Vittoria, Cornaro-kápolna
Capella dell’Arena, Scrovegni-kápolna
5. b)
Soroljon fel négy olyan építészeti, díszítő elemet, megoldást, amely jellemző a reneszánsz
korra!
(A megoldáshoz használja a képmellékletet!)

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

írásbeli vizsga 1611

8 / 16

5. a)

4 pont

5. b)

4 pont

Összesen

8 pont

2016. május 12.

Művészettörténet — középszint

Név: ........................................................... osztály:......

6. feladat
Minden vallás, kultúra törekszik a számára legszebb, az aktuális vallás karakterének legmegfelelőbb, kultikus tárgy kialakítására. A szobrok, iparművészeti tárgyak, nemcsak a vallás, hanem az adott kultúra, civilizáció jegyeit is magán viselik. Az alábbiakban ezekből az alkotásokból láthat néhány példát.
6. a)
A táblázatban a kipontozott helyre írja le, milyen vallás, kultúra kultikus tárgyát ismeri fel
a reprodukciókon! A megoldáshoz használja a képmellékletet!
A

B

C

D

………………….
E

………………….
F

…………………..
G

……………………
H

…………………

…………………..

…………………….

……………………..

6. b)
Figyelje meg a „H” jelű iparművészeti tárgyat, és válaszoljon a vele kapcsolatos kérdésekre!
A megoldáshoz használja a képmellékletet!
Mi a neve a kegytárgynak? ………………………………………….…………
Melyik országban található? ……………………………………………………
Írjon le egy ötvösművészeti technikát, amelyet felismer a tárgyon!
……………………………………………………
Melyik korszakban készülhetett az alkotás?
(Húzza alá a megfelelő választ!)
román kor

gótika

írásbeli vizsga 1611
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7. feladat
A következő feladatban az európai festészet különböző stíluskorszakban vagy különböző
művészek által készített festményeit találja. A feladat megoldásához használja a színes képmellékletet!
7. a)
Nevezze meg a táblázatban felsorolt festmények műfaját! Válaszát írja a megfelelő helyére!
7. b)
Állítsa párba az azonos műfajú festményeket! Egészítse ki a táblázatot! Ügyeljen arra, hogy
az egyik festmény az adott szempont szerint nem párosítható!

A

D

B

C

E

F

H

G
festmény betűjele
A
C
F
H
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8. feladat
A dombormű, más néven relief a plasztika művészetének évezredek óta kedvelt műfaja.
Véletlenszerű vagy tán tudatos alkalmazása már az őskorban felfedezhető. Később az alapsíkból való kiemelkedése vagy éppen bemélyedése szempontjából több típusa alakult ki.
8. a)
Sorolja fel, hogy a kiemelkedés fokától függően milyen típusait különböztetjük meg!
-

…………………………………………………

-

…………………………………………………

-

…………………………………………………

-

…………………………………………………

8. b)
Az alábbi reliefek közül válassza ki, melyik milyen stílushoz illeszthető! Válaszadásnál
a dombormű elnevezését írja kép alatti kipontozott helyre!
A

B

C

…………………..…….

…………………..……

………………..…

8. c)
Az „A” jelű képen egy nevezetes magyar domborművet láthat. Válaszoljon a vele kapcsolatos
kérdésekre!
Melyik városban látható az alkotás?

….……………..

Melyik bibliai alak történetét dolgozza fel a mű?

…………………

Milyen korstílusban készült a dombormű?

…………………
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9. feladat
A következő feladat a 19. század második felének európai festészetével kapcsolatos kérdéseket tartalmaz.
9. a)
Az a) pontban a 19–20. század fordulóján alkotó magyar művészek festményeinek részleteit
látja. A színes képmellékletet is felhasználva állítsa párba azokat a képrészleteket, amelyek
azonos művész alkotásaihoz tartoznak! Válaszoljon a betűjelek segítségével úgy, hogy
a vonallal jelölt helyre írja a megfelelő betűt! Ügyeljen arra, hogy az egyik képrészlet pár nélkül marad!

A

B

C

D

E

F

G
A - _____
B - _____
C - _____
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9. b)
A következő táblázatban a 19. század stílusáramlatával, a realizmussal kapcsolatban talál
állításokat. Jelölje „X” jellel, hogy melyik állítás igaz a realizmusra, és melyik nem!
Igaz

Hamis

A realizmus stílusát képviselő festők célja az volt, hogy emelkedett
1. témákat, méltóságteljes szereplőket minél látványosabb, teátrálisabb
formában örökítsenek meg.
Jean-François Millet (1814–1875) francia festő alkotásait – mint
2. amilyen a Magvető vagy a Kalászszedők című munkája –, a realizmushoz soroljuk.
Gustave Courbet (1819–1877) azzal a célkitűzéssel vált a realizmus
3. egyik legfontosabb képviselőjévé, hogy eltökélt őszinteséggel
ábrázolta a világot.
A realizmus művészei nem a látott valóságot akarták ábrázolni, hanem
4. elsősorban az foglalkoztatta őket, hogy az ember álmait, vágyait,
esetleg elfojtott ösztöneit fejezzék ki képi formában.
A realizmushoz sorolható művészek festményeiken az antik (görög5. római) művészet alkotásait, azok szabályait igyekeztek minél hívebben
követni.
A szobrászok közül elsősorban Antonio Canova (1757–1822)
6.

alkotásait sorolhatjuk a realizmus irányzatához.
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10. feladat
A 19–20. század útkereső irányzatai tele voltak olyan művészekkel, akiknek művészi
karakterük megnyilatkozik alkotásaik címeiben. A táblázatban ezek közül olvashat néhányat.
10. a)
Írja a címek mellé, kik festették az alkotásokat!
1. A polgárháború előérzete, lágy szerkezet főtt babbal (1936)
2. Honnan jöttünk, kik vagyunk, hová megyünk (1897)
3. 12 napraforgó, vázában (1889)
4. A képek árulása, ez nem egy pipa (1926)
5. Reggeli a szabadban (1863)
6. Apám és Piacsek bácsi a vörösbor mellett (1907)
10. b)
Rendezze a fenti alkotásokat stílusuk, formanyelvük szerint az alábbi két irányzatba!
Ügyeljen arra, hogy egy alkotás egyik irányzattal, művészettörténeti periódussal sem párosítható! A megoldáshoz használja a számjeleket!
posztimpresszionizmus / neoimpresszionizmus
szürrealizmus
10. a)

6 pont

10. b)

5 pont

Összesen

11 pont

11. feladat
Ismerünk egyedi és sokszorosított grafikai lapokat, illetve eljárásokat. A sokszorosítható
grafikákat általában nyomófelületük helyzete alapján szoktuk rendszerezni.
11. a)
A következőkben csoportosítsa az alább felsorolt sokszorosító grafikai technikákat az alapján,
hogy melyek a magas-, és melyek a mélynyomású grafikai eljárások! (Ügyeljen arra, hogy két
technika nem illeszthető be a táblázatba!)
fametszet, linómetszet, szitanyomtatás, papírmetszet, hidegtű, rézkarc, aquatinta, litográfia
Magasnyomás:
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11. b)
Fejtse ki röviden a litográfia technika lényegét!
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

11. a)

6 pont

11. b)

4 pont

Összesen

10 pont

12. feladat
A modern művészetben izgalmas, új lehetőségekkel kísérleteznek. Alább felsorolunk ezek
közül néhányat. Keressen melléjük olyan 20. századi stílusáramlatot, amely használta
a formabontó témát vagy az alapanyagot! Néhol több helyes válasz is található, de pont csak
egy megoldásért jár.
újságkivágások
préselt autó, biciklikerék
konzervdoboz
vasaló
Elvis Presley
fényeffektek
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maximális
pontszám

Művészettörténeti és műelemző feladatsor

elért
pontszám

8
5
10
5
8
12
6
10
9
11
10
6

1. feladat
2. feladat
3. feladat
4. feladat
5. feladat
6. feladat
7. feladat
8. feladat
9. feladat
10. feladat
11. feladat
12. feladat
Az írásbeli vizsgarész pontszáma

100

javító tanár
Dátum: .................................................

__________________________________________________________________________

elért
programba
pontszám
beírt
egész
egész
számra
pontszám
kerekítve
Művészettörténeti és műelemző feladatsor

javító tanár

Dátum: ....................................
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3.
A

B

5.
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6.
A

B

C

D

………………….
E

………………….
F

…………………..
G

……………………
H

…………………

…………………..

…………………….

……………………..

6. b)
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7.

A

B

C

D

E

G

F

H
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9.

A

B

C

D

E
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