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I. feladatlap

Művészettörténet, teszt jellegű rövid feladatok
(minimum 16 feladatra összesen 30 pont)
1. Jelölje meg azt a szobrot, amelyre valamennyi alább felsorolt jellemző érvényes!
Karikázza be a kiválasztott mű betűjelét!





bronz
bibliai hős
reneszánsz
kontraposzt

A

B

C

Források:
https://hu.wikipedia.org/wiki/D%C3%A1vid-szobor#/media/File:Florence_-_David_by_Donatello.jpg
https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%93kori_g%C3%B6r%C3%B6g_m%C5%B1v%C3%A9szet#/media/File:Delphi_chariote
er_front_DSC06255.JPG
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Age_of_Bronze#/media/File:La_edad_de_bronce.jpg
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2. Határozza meg, melyik művészettörténeti korstílus építészetére jellemzők összességében
leginkább az alább felsorolt megoldások! Írja a pontozott vonalra!







csúcsívek,
támpillér-támív rendszer,
fiatornyok,
mérmű,
ólomüveg ablakok,
csillagboltozat
…………gótikus (gótikus stílus)………

2.

1 pont

3. Az alább felsorolt témák (címek) közül válassza ki az adott képekhez rendelhető bibliai
jeleneteket, és írja be a képek alatti mezőkbe!
Utolsó vacsora / Éva teremtése / Vizitáció / Angyali üdvözlet / Utolsó ítélet / Pieta

……Angyali üdvözlet……

……Éva teremtése……

……Utolsó ítélet………

Források:
https://www.bluffton.edu/homepages/facstaff/sullivanm/italy/orvieto/cathedral/0070.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3d/Botticelli%2C_annunciazione_di_cestello_02.jpg
http://totallyhistory.com/wp-content/uploads/2013/02/The-Last-Judgment-by-Michelangelo.jpg
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3.

3 pont

4. Határozza meg és írja a pontozott vonalra, hogy melyik grafikai eljárás leírását olvashatja
az alábbiakban!
Magasnyomású sokszorosító grafikai technika, amely Európában 1400 körül terjedt el, de
Kelet-Ázsiában már évszázadokkal korábban is ismerték. Az eljárás során késsel alakítják ki a
rajzot a nyomódúcon, majd festékkel bekenik és kézi sajtón nyomtatva készítenek levonatot,
amelyen a kiemelkedő dúcrészek hagyják a fekete vonalakat vagy foltokat.

………..fametszet / fametszés……

4.

1 pont

5. Nevezzen meg két festőművészt, akiknek a munkásságát a realizmushoz sorolhatjuk!

Például: A)…(Gustave) Courbet, ...

B)… Munkácsy Mihály …

(Honore Daumier.; J. F. Millet; I. J. Repin; vagy más, szakmailag helyes válasz is
elfogadható)
A) 1 pont
5.

B) 1 pont
Összesen: 2 pont
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6. Az alábbiak közül melyik kép ábrázol szecessziós stílusú épületbelsőt? Karikázza be a
megfelelő reprodukció betűjelét!

A

C

B

Források:
https://i.pinimg.com/originals/17/2e/5e/172e5e348c3c633219f8bb5ccfed3db6.jpg
https://www.theatre-architecture.eu/res/archive/194/022156.jpg?seek=1381088661
https://www.varta-guide.de/wp-content/uploads/sites/2/2017/03/ResidenzW%C3%BCrzburg_Treppenhaus_DE001155a.jpg

6.

7.

1 pont

Ki festette az alábbi híres alkotásokat! Válaszát írja a pontozott vonalra!



Csillagos éjszaka



Váza napraforgókkal



Krumplievők



Éjszakai kávéház



Tanguy apó

……………(Vincent) van Gogh………………

7.
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8. A stílusjegyeik alapján párosítsa a képeket a következő táblázatban lévő
művészettörténeti szakaszokkal, és írja a megfelelő betűjeleket az üres cellákba!
(Ügyeljen arra, hogy a táblázatban felsorolt művészettörténeti szakaszok egyikéhez
nem tartozik kép, vagyis ott az üres cella a jó válasz!)

A

B

C

D

Források:
https://images.curiator.com/images/t_x/art/zx2zfhghwvdz7up9bnf3/myron-discobolus-palombara.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Kouros#/media/File:Kouros_anavissos.jpg
https://banner2.kisspng.com/20180614/hql/kisspng-thebes-pottery-of-ancient-greece-archaic-greece-ge-greekterracotta-figurines5b22e9763c38c1.4069311815290146462467.jpghttps://hu.wikipedia.org/wiki/Szamothrak%C3%A9i_Nik%C3%A9#/m
edia/File:Nike_of_Samothrake_Louvre_Ma2369_n4.jpg

hellenizmus

D

geometrikus kor

C

klasszikus kor

A

mükénéi kor

-

archaikus kor

B

8.

Bármelyik két helyes válasz
(beleértve a megfelelő,
üresen hagyott kockát is)
esetén 1-1 pont adható
Összesen: 2 pont
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II. feladatlap

Rajz vagy festés

(70 pont)

A rajz vagy festés feladat témája: Portréábrázolás élő modell után

Válassza ki az egyik feladatot az alábbi (A - B) lehetőségek közül, és készítse el az adott
rajz- vagy festéstechnikával!
A kezek ábrázolása nem követelmény, de a nyak, a váll ábrázolása a feladathoz tartozik.
A rajzlap jobb alsó sarkában, jól olvashatóan tüntesse fel nevét és a kiválasztott feladat
betűjelét! (A név híján a rajz-festés feladat nem értékelhető.)
Ügyeljen arra, hogy a csak a kiválasztott feladatban megjelölt rajz-festő eszközöket használja!
A feladat kiválasztását követően a megfelelő papírt a felügyelő tanártól kapja meg.
A feladat megoldásához kötelezően használandó papír mérete: A/2 (420x594 mm).
A vizsga megkezdése előtt a felügyelő tanár útmutatásával a vizsgázó megváltoztathatja a
rajzbak helyét annak érdekében, hogy a modellt ne teljes profilban lássa (amennyiben a
pozícióváltoztatást a helyszín lehetőségei megengedik a többi vizsgázó akadályozása nélkül).
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A) Készítsen monokróm, teljes tónusos portrérajzot a modellről! A képkivágás
megválasztásakor ügyeljen arra, hogy a képen szerepeljen a figura válla, karja is! A
tanulmányrajzán érzékeltesse a modell megvilágítását, a mozdulatát, a modell
ruházatának látható részét és az arc egyedi karakterjegyeit!
Választható eszközök: grafitceruza vagy pittkréta vagy rajzszén - vegyes technika nem
megengedett.
Az értékelés részletes szempontjai:
1.

Kompozíciós szabályok betartása, a portré elhelyezése

12-0 pont

A vizsgázó ismeri és tudatosan alkalmazta a kompozíciós szabályokat. (Maximum 6 pont: a
portré képkivágása megfelelő, a szükséges tér szabadon hagyása mellett a fej a váll és a karok
arányosan betöltik a kép terét, a fej elhelyezése figyelembe veszi a mozdulat irányát. 2-2
pontot le kell vonni, ha valamely szempont nem érvényesül a rajzon.)
A rajzon a modell feje, válla, a viselt ruházata dominál. (Maximum 6 pont, ha a figura
ábrázolása az előírt portré formában jelenik meg a papíron. 2-2 pontot le kell vonni, ha a fej
az életnagyságnál nagyobb, esetleg kicsúszik a papírról vagy a rajz a nyaknál befejeződik.
Nem adható pont, ha a vizsgázó tévesen értelmezte a feladatot és pl. teljes ülő alakot jelenített
meg.)
12-0 pont
2.
A fej és a test tömege, az arc belső arányai
A fej és vállak tömegét, a modell által viselt öltözék lényeges elemeit a vizsgázó pontosan
megfigyelte és lerajzolta. (Maximum 6 pont: a fej és a test arányai a valóságnak megfelelőek.
2-2 pontot le kell vonni, ha a fej és a test egyes részei arányukban kicsinyítve, vagy felnagyítva
jelennek meg a rajzon, pl. a nyak túl vékony vagy a koponya vagy az arc túl kicsi a test
arányaihoz viszonyítva, ha a ruha nem követi a testformáit.)
Az arc részei, fő formái a valóságnak megfelelően jelennek meg a rajzon. (Maximum 6 pont:
az arcrészek arányai, térbeli ábrázolása a valóságnak, megfelelőek. 2-2 pontot le kell vonni, ha
az arc egyes részletei túlzottan lekicsinyítve vagy torzítva jelennek meg a rajzon, pl. a szemek
túl kicsik vagy nagyobbak a valóságosnál.)
12-0 pont
3.
Az emberi test megjelenítése
Az ábrázolt modell felépítése anatómiai ismereteket és pontos megfigyelést mutat. (Maximum
6 pont: a modell feje, nyaka, vállai az ember anatómiai felépítésének megfelelően jelennek
meg. 2-2 pontot le kell vonni, ha az egyes testrészek - koponya, arc, nyak, váll ábrázolása
sematikus, bábuszerű - nem utal pontos megfigyelésre, formai értelmezésre.)
A fej és váll ábrázolt részei torzítás nélkül jelennek meg. (Maximum 6 pont: a rajz a fej
formáját, a modell jellemző fejtartását jól érzékelhetően ábrázolja. 2-2 pontot le kell vonni, ha
a rajz valamely részében a rövidülések vagy a testformák torzítottan jelentkeznek.)
12-0 pont
4.
A fény-árnyék viszonyok és tónusképzés
A rajzon következetes tónushasználat látható. (Maximum 6 pont: a modell és öltözékének
sötét-világos színeit, illetve a megvilágított és sötét, illetve önárnyékos részeit jól érzékelteti,
összefogott tónusértékkel ábrázolja. 2-2 pontot le kell vonni, ha a valós színerősségek vagy
fény-árnyékhatások a rajzon nem érvényesülnek. Nem adható pont erre a követelményre, ha a
rajz teljes egészében tónusok nélküli, vonalas ábrázolás marad.)
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A rajzon megjelenített helyes tónusértékek biztosítják a látvány plasztikus megjelenítését.
(Maximum 6 pont: a látvány plasztikus, összefogott ábrázolása. 2-2 pontot le kell vonni, ha a
rajz egyes részein, a tónusértékek hibásak vagy nem jelenítik meg az önárnyékos, vetett
árnyékos felületeket, az ábrázolás nem segíti a tér és forma érzékeltetését.)
12-0 pont
5.
Lényegkiemelés és karakter
A rajz kialakításával a vizsgázó irányítja a tekintetet, és kiemeli az általa meghatározott
lényeges formai elemeket. (Maximum 6 pont: az ábrázolás hangsúlyos elemei a figura
lényeges formai tulajdonságaira összpontosítanak. 3 pontot le kell vonni, ha a rajzon a
lényeges és elhanyagolható elemek is azonos kidolgozottsággal jelennek meg.)
A vizsgázó a rajzon jól felismerhető módon megjelenítette a modell karakterét. (Maximum 6
pont: a vizsgázó a figura személyes külső jegyeit, a beállítás érzékelhető egyediségét,
hangulatát jól meg tudta ragadni. 2-2 pontot le kell vonni, ha az egyes vonások, karakterjegyek
nem- vagy rosszul tükrözik vissza a modell egyedi jellegzetességeit.)
10-0 pont
6.
Rajzeszközök használata, a rajz összképe
A vizsgázó a kiválasztott eszközt megfelelően használta. (Maximum 4 pont: a rajzeszközben
rejlő vonal és tónusképző lehetőségeket kihasználta: a vonalak és tónusok gazdag, változatos
képet mutatnak. Nem adható pont, ha a vizsgázó nem az előírt rajzeszközök valamelyikével
dolgozott. 1-3 pontot le kell vonni, ha a rajzeszköz használata kezdetleges, a rajzi előadásmód
nem kellően kimunkált.)
A ceruza- vagy rajzszén vagy pittkréta rajzon a vonalak és tónusok tisztán kezeltek,
tónusgazdag megoldás született. (Maximum 3 pont: a rajzeszköz használata megfelel a
klasszikus tanulmányrajzi követelményeknek. Nem adható pont, ha a vizsgázó nem az előírt
rajzeszközök valamelyikével dolgozott vagy pl. többszínű pittkrétát vagy vegyes technikát
használt.)
A tónusos rajz tudatos felépítésű, befejezett. (Maximum 3 pont: a rajz a tónusos portré
tanulmány készítésének rutinját tükrözi és kiegyensúlyozott hatást kelt. 1-1 pontot le kell
vonni, ha a rajz valamely részlete kidolgozatlan maradt, vagy rajzi kifejezésmódja az egyes
részleteket tekintve különböző szintű megoldásokat mutat.)
Összesen:
70-0 pont
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B) Készítsen portré tanulmányt színes technika alkalmazásával! A képkivágás
megválasztásakor ügyeljen arra, hogy a képen szerepeljen a figura válla, karja is! Az
ábrázolás során ügyeljen a beállítás valós színeinek visszaadására és a modell
ruházatának, karakterének minél érzékletesebb megragadására!
Választható eszközök: tempera vagy pasztellkréta - vegyes technika nem megengedett.
Az értékelés részletes szempontjai:
1.

Kompozíciós szabályok betartása, a portré elhelyezése

12-0 pont

A vizsgázó ismeri és tudatosan alkalmazta a kompozíciós szabályokat. (Maximum 6 pont: a
portré képkivágása megfelelő, a szükséges tér szabadon hagyása mellett a fej arányosan
betölti a kép terét, a fej elhelyezése figyelembe veszi a tekintet irányát. 2-2 pontot le kell
vonni, ha valamely szempont nem érvényesül a rajzon.)
A színes képen a modell feje, válla, az általa viselt öltözék jellemző formái dominálnak.
(Maximum 6 pont, ha a figura ábrázolása az előírt portré-formában jelenik meg a papíron. 2-2
pontot le kell vonni, ha a fej az életnagyságnál nagyobb, esetleg kicsúszik a papírról vagy a
portré a nyaknál befejeződik.)
12-0 pont
2.
A fej tömege és az arc belső arányai
A fej, a koponya és arc arányait a vizsgázó pontosan megfigyelte és megfestette vagy színes
krétával megrajzolta. (Maximum 6 pont: a fej és az arc arányai a valóságnak megfelelőek. 2-2
pontot le kell vonni, ha a fej és az arc egyes részei arányukban kicsinyítve, vagy felnagyítva
jelennek meg a rajzon, pl. a fej túl kicsi a test arányaihoz viszonyítva, ha a modell koponya
vagy az arc arányai torzítottak)
Az arc részei, fő formái a valóságnak megfelelően jelennek meg a rajzon. (Maximum 6 pont:
az arc részeinek aránya, térbeli ábrázolása a valóságnak megfelelő. 2-2 pontot le kell vonni,
ha az arcrészek torzítva jelennek meg a képen, vagy az arc részeinek térbeli helyzetét nem jól
érzékelteti a vizsgázó.)
12-0 pont
3.
A fej, váll és a modell öltözékének megjelenítése
Az ábrázolt fej, az alak és a mozdulat, valamint az általa viselt öltözék pontos, de összefogott
ábrázolási formát mutat. (Maximum 6 pont: a képeken a modell feje, nyaka, vállai az ember
anatómiai felépítésének megfelelő képet mutatják, az öltözék jól követi a test formáit. 2-2
pontot le kell vonni, ha az egyes testrészek ábrázolása sematikus és/vagy nem mutatja a
megfigyelésre épülő anatómiai hűséget.)
A figura feje, válla, a modell által viselt öltözék a térbeli helyzetüknek megfelelően, arányosan
megjelenítettek. (Maximum 6 pont: a portré ábrázolása a fej, váll, karok elhelyezkedését,
tartását és térbeli helyzetét jól érzékelhetően, pontosan jeleníti meg. 2-2 pontot le kell vonni,
ha a színes képen a rövidülések vagy a testformák torzítottan jelentkeznek.)
12-0 pont
4.
Lényegkiemelés és karakter
A színes kép kialakításával a vizsgázó irányítja a tekintetet, és kiemeli az általa meghatározott
lényeges elemeket. (Maximum 6 pont: a képek legjobban kidolgozott részei a portré lényeges
formai tulajdonságaira összpontosítanak. 3 pontot le kell vonni, ha a képeken a lényeges és
elhanyagolható elemek is azonos kidolgozottsággal jelennek meg.)
A vizsgázó a képen jól felismerhető módon megjelenítette a modell karakterét.
(Maximum 6 pont: a képeken a figura személyes külső jegyeit, és a beállítás egyedi vonásait
jól meg tudta ragadni. 3-3 pontot le kell vonni, ha az ábrázolások nem- vagy rosszul jelenítik
meg a modell karakterét.)
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A kép dinamikája, és képi ereje

12-0 pont

A színes kép befejezett, kialakítása során a vizsgázó a kompozíciós elemeket felhasználva
tudatosan alakította a kép dinamikáját. (Maximum 6 pont: a színes kép a látvány
megjelenítésének biztos ismeretét tükrözi és befejezett hatást kelt. A kép dinamikája
felismerhető, a festői elemek tudatosan használtak. 2-2 pontot le kell vonni, ha a festmény
valamely részlete zavaróan kidolgozatlan maradt, vagy kifejezésmódja az egyes részleteket
tekintve különböző szintű megoldásokat mutat.
A kép megragadja a néző figyelmét és megidézi a beállítás hangulatát.
(Maximum 6 pont: a színes kép ábrázolásmódja alkalmas a modell általános és egyedi
vonásainak megragadására, képi feldolgozására, egyéni közvetítésére a néző felé.)
10-0 pont
6.
Festői technikák és festői eszköztár
Nem adható pont a 6. szempont alapján, ha a kép nem színes vagy nem az előírt színes
eszközzel vagy vegyes technikával készült.
A vizsgázó a festéket vagy a színes pasztellkrétát az anyagnak és a technika karakterének
megfelelően használta. (Maximum 10 pont: a képen a választott festéknek vagy
pasztellkrétának megfelelő anyaghasználat és technikai megoldások láthatók. Pl. a tempera,
fedőfestékként finom árnyalatok, erős kontrasztok és rajzos megoldások készítését egyaránt
lehetővé teszi; A pasztell színárnyalatait a vizsgázó a rajzolás közbeni színkeveréssel
alakította ki, megvalósította a folt- és vonalas ábrázolás különböző formáit; 4-4 pontot le kell
vonni, ha a képeken a festői technikákban rejlő lehetőségek nem jelennek meg: kifestőkönyv
jellegű direkt színhasználat vagy elkoszolódott színek jellemzők.)
Összesen:
70-0 pont
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