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Fontos tudnivalók 
 

Kedves Versenyző! 

 
Az írásbeli feladatsorban a feladatok között néhány esetben kapcsolat lehet! Javasoljuk, hogy 

először olvassa végig a feladatokat, a megoldást az Ön számára egyszerűbb kérdések 

megválaszolásával kezdje. 

A feladatok megoldásánál ügyeljen a következők betartására: 

1. A feladatok megoldásához az íróeszközön és nem programozható számológépen kívül 

semmilyen más segédeszközt (pl. tankönyv, feladatgyűjtemény stb.) nem használhat! 

2. Ceruzával írt dolgozat nem fogadható el (kivétel ez alól a rajzok)! 

3. Bármilyen javítás esetén pontosan jelenjen meg, hogy melyik megoldást hagyta meg. 

Ellenkező esetben a feladat nem ér pontot! 

4. Meg nem engedett segédeszköz használata a vizsgából való kizárást vonja maga után! 

 
Ügyeljen arra, hogy áttekinthetően és szép külalakkal dolgozzon! 

Sikeres megoldást és jó munkát kívánunk! 
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Művészettörténet 

 

1. Feladat   6 pont 

Helyezze el időrendi sorrendben az alábbi egyiptomi művészeti emlékeket. 

Az 1. legyen a legkorábbi, a 3. a legkésőbbi.      

A) Luxori templom 

B) Nofertiti büsztje 

C) Dzsószer piramisa Szakkarában 

 

1.   C) Dzsószer piramisa Szakkarában 

2.   A) Luxori templom 

          3.   B) Nofertiti büsztje 

 

 

Helyes válaszért 2 pont jár. 

 

2. Feladat   2 pont 

Az alábbi ókori portrék egyetlen városhoz kötődnek, melyik ez a város? 

 

 

 
  

A város neve: Fajum/Fayum 

 

 
Helyes válaszért 2 pont jár. 

 
https://pl.wikipedia.org/wiki/
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3. Feladat   6 pont 

Írja az alábbi képek alá olvashatóan, hogy a gótikus vagy a román stílushoz tartoznak-e. 

  

 

gótikus      román             gótikus   

 

Helyes válaszért 2 pont jár. 

 

 

4. Feladat   6 pont 

Írja az alábbi képek alá olvashatóan, hogy a barokk vagy a klasszicista stílushoz tartoznak-e. 

 

 
 

barokk           klasszicista              barokk  

 

Helyes válaszért 2 pont jár. 

 

 
https://interestingengineering.com/culture 
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5. Feladat   5 pont 

Írjon öt olyan kifejezést, fogalmat vagy állítást, ami a barokk stílust jellemzi. 

 

Az elfogadható válaszok közül: díszes, színgazdag, háromszög kompozíció, mozgalmasság, 

dinamika, ünnepélyesség, pátosz, patetikus ábrázolás, illuzionista megoldások, a reneszánsz 

folytatása, csigavonalak, kagylómotívumok, egyházi témák stb…. 

 

 

Helyes válaszért 1 pont jár. 
 

 

6. Feladat              2 pont 

Az itt felsorolt művészek közül csak egy tartozik az impresszionista festőművészek közé, ki ő? Húzza 

alá a nevet jól láthatóan. 

 

1) Yves Klein 

2) Robert Rauschenberg 

3) Claude Monet 

4) Nicolas Poussin 

5) Georges de La Tour 

6) Jean Dubuffet 

 
 

Helyes válaszért 2 pont jár. 
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7. Feladat   4 pont 

Ki az alábbi kép alkotója? 

Mi a mű címe? 

 

 

 

Az alkotó neve: Ferenczy Károly 

A mű címe: Október  

 

A helyes válasz 2+2=4 pont. 

 
https://mng.hu/
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8. Feladat   3 pont 

Írjon három igaz állítást, kijelentést a szecesszióról. 

 

Lehetséges válaszok: a századforduló művészete, hullámvonalak, áramló alakok, műfajokat 

átfogó stílus a design minden területére kiterjed, orientalizmus, termelésközpontúság, 

Beardsley, Mucha, Tiffany, Gaudi, Horta, Morris, Arts and Krafts, Art Decora utalás,  

 

Helyes válaszért 1 pont jár. 

 
9. Feladat   3 pont 

Soroljon fel három festőművészt a „NYOLCAK” közül. 

Berény Róbert, Czigány Dezső, Czóbel Béla, Kernstok Károly, Márffy Ödön, Orbán Dezső, 

Pór Bertalan, Tihanyi Lajos 

 

Helyes válaszért 1 pont jár. 

 

 

10. Feladat   2 pont 

Hány évenként rendezik meg a Velencei Biennálét? 

1. Évente 

2. Két évenként 

3. Három évenként 

 

Helyes válaszért 2 pont jár. 

 

11. Feladat   2 pont 

Ki az a következő művészek közül, aki nem tartozhatott a 20. századi szürrealista festők közé? 

1. Max Ernst 

2. Salvador Dali 

3. Marc Chagall 

4. Giorgio Vasari 

5. Francis Picabia 

6. René Magritte 

 

 

Helyes válaszért 2 pont jár. 
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Igaz és hamis állítások következnek, mindenhol húzza alá a megfelelő választ. 

Helyes válaszért 1 pont jár. 
 

12. Feladat   1 pont 

A barokk stílust időrendben a klasszicizmus követte. 

igaz – hamis 

 

13. Feladat   1 pont 

Paál László a BAUHAUS tanára volt. 

igaz – hamis 

 

14. Feladat   1 pont 

Andy Warhol tervezett lemezborítót a Rolling Stones együttes számára. 

igaz – hamis 

 

15. Feladat   1 pont 

Moholy-Nagy László alapította a DADA mozgalmat. 

igaz – hamis 

 

16. Feladat   1 pont 

A Sixtus-kápolna Velencében található. 

igaz – hamis 
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17. Feladat   1 pont 

Antonio Canova a reneszánsz kiemelkedő alkotója volt. 

igaz – hamis 

 

18. Feladat   1 pont 

A festőművész Francisco Goya készített mélynyomású grafikákat is. 

igaz – hamis 

 

19. Feladat   1 pont 

A Szépművészeti Múzeumban találhatunk eredeti Delacroix művet is. 

igaz – hamis 

 

20. Feladat   1 pont 

Az athéni Parthenon dór oszloprendben épült. 

igaz – hamis 

  



  2019. évi LXXX. törvény 11. § (2) 

5 0213 16 9 Grafikus 

10/14 

Versenyzői kód:  1  
 

 

 

 

Szaktörténet, szakelmélet 
 

21. Feladat   6 pont 

Az alábbi három betűkép közül az egyik reneszánsz, a másik barokk, a harmadik klasszicista. 

Írja a kép alá, hogy melyik milyen stílusú. 

 

 

 

barokk                 klasszicista                    reneszánsz 

Helyes válaszért 2 pont jár. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Inkscape_Fonts 

 

22. Feladat   8 pont 

Sorolja fel egy könyv címnegyedének részeit, röviden írja le, mik kerülnek oda. 

Szennycímoldal – A könyv legelső oldala: szerző, főcím, kötet száma 

Sorozatcímoldal – (ha sorozat) 2. oldal 

Címoldal – 3. oldal (szerző, főcím, kiadó, kiadás éve, megjelenés helye) 

Copyrightoldal – 4. oldal, szerzői és kiadói jogokkal kapcsolatos információk (ISBN számmal) 

 

Helyes válaszért 2 pont jár. 
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23. Feladat   2 pont 

Melyik művészeti iskolához köthető Herbert Bayer munkássága, és mi volt ott a legfőbb 

tevékenysége? 

 

A BAUHAUS tanára volt, legfontosabb területe a tipográfiai tervezés. 

 

Helyes válaszért 2 pont jár. 

 

24. Feladat   6 pont 

Melyik az a három jellegzetes tulajdonság, aminek változása jellemzi a betűképek fejlődését a 

reneszánsztól a klasszicizmusig, és mik ezek a változások? 

 

1. A betűkontraszt egyre nagyobb lesz a reneszánsz betűtől a klasszicistáig. 

2. A kerek betűk (pl. „O”) betűtengelye folyamatosan halad a függőleges felé. 

3.A betűtalpak (serifek) csatlakozása egyre szögletesebb. 

 

 

Helyes válaszért 2 pont jár. 

 

25. Feladat   2 pont 

Mit jelent, ha azt látjuk egy megrendelő dokumentumban, hogy „a nyomtatás 4+1 színnel történik”? 

 

Azt jelenti, hogy a kinyomtatott lap vagy lapok előoldala színes, full color, a hátoldala viszont 

csak egyetlen direkt színnel vagy feketével nyomható. 

 

Helyes válaszért 2 pont jár. 
 

 

26. Feladat   2 pont 

Mit jelent az „egalizálás”? 

 

A betűközök optikai kiigazítását jelenti, pl, az A és V betűk kisebb közzel jelennek meg, mint pl. 

az E és F betűk. 

 

 

Helyes válaszért 2 pont jár. 
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27. Feladat   2 pont 

Mi a közös bennük: 

 

Helvetica 

Frutiger 

Futura 

 

 

Mindhárom betűtípus sans serif, azaz talpnélküli font. 

 

 

Helyes válaszért 2 pont jár. 

 

28. Feladat   4 pont 

Mekkora felbontású pixeles képanyaggal dolgozunk az ofszetnyomás előkészítésénél, és mi az oka 

ennek? 

 

300 ppi a szükséges felbontás. 

Azért fontos, mert ez pontosan kétszerese a nyomtatás során használt ofszetrács értékének, 

ami 150 lpi (line per inch) 

 

Helyes válaszért 4 pont jár. 

 

29. Feladat   4 pont 

Ki alkotta meg elsőként a GRID SYSTEM (modulháló) elméletét a tervezőgrafikában (svájci 

tipográfus, híres könyve 1968-ban jelent meg ugyanezzel a címmel), és mi a modulháló szerepe a 

tervezés során? 

 

 

Josef Müller-Brockmann az alkotó, a svájci tipográfia egyik vezéralakja. 

 

A modulhálós tervezésnél a korábbi szedéstükör helyett -- azt finomítva -- a layout felületét 

csatornákra és mezőkre osztjuk, segítve ezzel az oldalak egységes elrendezését. 

A margó itt technikai margó, a mezők meghatározott része üresen marad, ezzel biztosítva a 

kompozíció ritmusát. 

 

 

 

Helyes válaszért 4 pont jár. 
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30. Feladat   4 pont 

Mi a flexo nyomás, és milyen speciális anyagok nyomásánál használják elsősorban? 

Magasnyomású technika, rugalmas nyomóformával nyomtat, a festékezés a mélynyomásból 

átvett raszterhengerrel történik. 

Nyomtatható anyagok: 

- papír, karton 

- hullámlemez 

- műanyag fóliák: PE (polietilén), PP (polipropilén), PET (poliészter), PA (poliamid) 

- alumínium fóliák 

- tömlő fóliák 

 

Helyes válaszért 4 pont jár. 
 

 

Igaz és hamis állítások következnek, mindenhol húzza alá a megfelelő választ. 

Helyes válaszért 1 pont jár. 
 

31. Feladat   1 pont 

A Római kapitális tartalmaz kurrens (kis) betűket is. 

igaz – hamis 

 

32. Feladat   1 pont 

A BODONI egy reneszánsz betűtípus. 

igaz – hamis 

 

33. Feladat   1 pont 

Misztótfalusi Kis Miklós készítette az első grúz nyomtatott ábécét. 

igaz – hamis 

 

34. Feladat   1 pont 

A „CMY” a szubtraktív színkeverés alapszíneit jelöli. 

igaz – hamis 

 

35. Feladat   1 pont 

A rézmetszet magasnyomású technika. 

igaz – hamis 
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36. Feladat   1 pont 

A .png kiterjesztésű fájlok CMYK színmódban is menthetők. 

igaz – hamis 

 

37. Feladat   1 pont 

A pixeles képek korlátlanul nagyíthatók. 

igaz – hamis 

 

38. Feladat   1 pont 

Stancolt anyagra nem kell kifutót (bleed) tenni. 

igaz – hamis 

 

39. Feladat   1 pont 

A felnyúló betűszár akár a verzálmagasság fölé is érhet. 

igaz – hamis 

 

40. Feladat   1 pont 

Gutenberg 42 soros Bibliája szabadkézzel festett díszítéseket is tartalmaz. 

igaz – hamis 

 


