
MŰVÉSZETTÖRTÉNET 

10-11. évfolyam 

 

Tankönyv: Imrekné Sebestyén Margit: A képzelet világa 1-2. (Apáczai Kiadó) 

 

10. évfolyam: 
 

Első félév 

 írásbeli 

 Őskor, Mezopotámia, Egyiptom művészete 

 vizsga időtartama: 60 perc 

 
  

1. A művészetek kezdetei       

·A művészeti tevékenység vélhető oka, célirányai és műfajai az ősember kultúrájában.  

·Az őstörténet-kutatás tudományágai. 

·A létfenntartás, a fajfenntartás és halottkultuszhoz köthető művészeti tevékenységek.  

·Az ősművészetek nagy korszakai. 

2. Egyiptom művészete       

·Az egyiptomi társadalom szerkezete, gazdasága, hitélete.  

·Az egyiptomi művészet nagy korszakai:  

-Óbirodalom 

-Középbirodalom 

-Újbirodalom 

·Az egyiptomi festészet, szobrászat, építészet és az írás jellemzői.  

 

3. Mezopotámia művészete 

·Sumér művészet 

·Babilónia művészete 

·Asszír művészet 

 

 

Második félév 

 írásbeli 

 Görög, Római, Ókeresztény, Bizánci, népvándorláskori művészet 

 vizsga időtartama: 60 perc 

 

4. Görög művészet 

·Kréta és Mükéné művészete. 

·Archaikus kor. 

·Klasszikus kor. 



·Hellenizmus. 

·A görög társadalom és gazdaság szerkezete, és ennek hatása  a művészetre. 

·Az ókori görög építészet, festészet és szobrászat meghatározó jelentősége a későbbi korok kultúrái számára.  

5. Róma művészete 

·Etruszk művészet. 

·Hellenisztikus művészet. 

·A köztársaság kora. 

·A császárság korának művészete. 

·A római kultúra és művészet kapcsolatai a megelőző korok művészetéhez.  

·Róma újításai az építészetben. 

6. Ókeresztyén és bizánci művészet 

·A kereszténység kezdetei. 

·Bizánc jelentősége a hit és a művészet területén. 

7. Román művészet Európában és Magyarországon 

·A templom építészet kialakulása és előzményei Európában.  

·Szerzetes rendek és az általuk meghatározott művészet.  

·Világi romanika. 

·A magyarországi román művészet kialakulása és emlékei a Kárpát-medencében. 
 

 

 

11. évfolyam: 
 
Első félév 

 írásbeli 

 Romantika, Gótika, Reneszánsz, Barokk művészete 

 vizsga időtartama: 60 perc 

 

1. Gótika 

·A gótikus templom kialakulása, szerkezeti sajátosságai.  

·A francia és a német gótika. 

·A gótikus szobrászat és festészet, valamint a színes üvegablak. 

·A gótikus művészet Magyarországon. 

2. Reneszánsz 

·A reneszánsz korszakai Itáliában. 

·Leonardo és Michelangelo. 

·Németalföld reneszánsz művészete. 

·Magyarország reneszánsz művészete. 

· 



3. Barokk 

·A barokk templom. 

·A barokk egyházi és világi művészet. 

·Rembrandt, Velazquez, El Greco, Rubens. 

·A magyarországi barokk művészet. 
 

 

 

Második félév 

 írásbeli 

 Klasszicizmus, Romantika, Realizmus, Historizmus, Impresszionizmus, 

Posztimpresszionizmus, Szimbolizmus, Szecesszió, magyar népművészet, 

XX. század művészete 

 vizsga időtartama: 60 perc 

4. Klasszicizmus 

·Az európai klasszicista stílus kialakulása. 

·Klasszicizmus – reformáció. 

·A magyarországi klasszicista emlékek. 

5. A 19. század művészete 

·Romantika. 

·Realizmus. 

·Impresszionizmus. 

·Posztimpresszionizmus. 

·A preraffaeliták és a szecesszió. 

6. A 20. század művészete 

·Az izmusok kora. 

·Modern építészet. 

·Napjaink művészete Magyarországon és a világban. 

·Film, fotó, design. 

 

 

Ponthatárok:  

 

0 – 59 pont  elégtelen 

60 – 74 pont  elégséges 

75 – 89 pont  közepes 

90 – 104 pont  jó 

105 – 120 pont  jeles 

 


