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NAGY SÁNDOR JÓZSEF GIMNÁZIUM
MŰALKOTÁSOK ELEMZÉSE
Témazáró II. Név: ............................................................

Osztály: ..........................

I. A felsorolt helyekhez rendelj három - három fogalmat!

1. Kréta                   

2. Mükéné

3. Athén

1. peplosz
2. Felfelé szélesedő oszlopok
3. Panathenaia
4. Mínosz
5. vízöblítéses WC
6. kükládikus erőd
7. Agamemnon
8. Parthenon
9. Oroszlánkapu
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II. A görög művészet mely korszakában születtek a 
következő alkotások?

1.Dorüphorosz

2. Laokoón-szoborcsoport 

3.Parthenon

4.  Kóré

A. archaikus
B. klasszikus
C. hellenisztikus
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III. Mely városok meghatározó épületei láthatók a képeken?

         2. Mükéné, Oroszlánkapu

1. Knoszoszi Palota                

                                 3.Athén, Parthenon
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VI. Nevezd meg a képeken látható műveket és (kettős vonal esetén) alkotójukat is!

       
               3. Müron        
       Diszkoszvető

1. Kurosz   2. Polükleitosz
        Dárdavívő

        
        

        
        
        4. Pheidiász  
            Pallasz Athéné 

5.Praxitelész
   Knidoszi Aphrodité   
         6. Laokoón-szoborcsoport

IV. Írd le a görög templom részeit!

1.   akrotérion

2.   tümpanon

3.   triglif

4.  metopé 

5.  architráv

6.  abakhosz

7.  ekhinosz

8.  kannelurák

V. Milyen oszloprendről árulkodnak a képek?

1. dór            2. jón vagy korinthoszi

4.  jón vagy korinthoszi   5. dór        6. jón vagy korinthoszi
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8.  Teotihuacán    romváros Mexikóban, a Mexikói-völgy északkeleti részében fekszik. Piramisain kívül a 
város még híres terjedelmes lakónegyedeiről, az úgynevezett “Holtak útjáról”

9. Legnagyobb piramisukat, a Nap-piramist, 100 körül fejezték be.

Hozzávetőleg milyen magas lehet?       ....63.......... m.

10. Chichén Itzá legimpozánsabb épülete a spanyol hódítók által El Castillonak, azaz „Kastély”nak elnevezett 
és a tollas kígyóisten tiszteletére emelt piramistemplom.  A toltékok királya emeltette 987 körül. A ponto-
san észak-dél-kelet-nyugati tájolású, hatalmas, kilenc teraszra tagolódó, négyzetes kőtemplom 55 méter 
magas. Minden oldalán 91-91 lépcsőfok – mindösszesen 365 (!) – vezet fel a tetőn álló szentélyhez, „ahol a 
legyőzött ellenség szívét kivágva mutattak be győzelmi áldozatot”.A templom különlegessége a tavaszi és őszi 
napéjegyenlőség idején feltáruló tünemény: a kelő és nyugvó Nap sugarai által vetett árnyékok egy, a templom-
ból előkúszó kígyó alakját elevenítik meg; a fejet és a farkat a piramis alján és tetején kőből faragták ki. 

Hogy hívták a maják ezt a tollas kígyót?   ..........Kukulkán...............


