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NAGY SÁNDOR JÓZSEF GIMNÁZIUM
MŰALKOTÁSOK ELEMZÉSE
Témazáró I.

1.Művészetek funkciója:
   1. ...............................................................................................
   2. ...............................................................................................
   3. ...............................................................................................
   4. ...............................................................................................
   5. ...............................................................................................
2.A lenti őskori alkotások nevében szerepel a lelőhely neve.  Ezzel együtt nevezd meg őket.

3. Mely fáraók a sírja láható a képeken?

1. ......................................................................................
2. ......................................................................................
3. ......................................................................................
4. ......................................................................................
5. ......................................................................................
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Név: ............................................................
Osztály: ..........................
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4. Kiket ábrázolnak a szobrok?

1. ..............................................................              3. ........................................      4. .......................................
2. ..............................................................

5. ..................................................... 6. .................................................... 7. ....................................................

8. ...................................................
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5. Az egyik állítás hamis. Karikázd be a számát!

1. A gízai nagy piramis az első gúla formájú piramis.
2. Feltehetőleg 230,33 méteres alapon 146,59 méter magasságú volt.
3. A piramis felépítményét átlagban 1 köbméteres, 2 tonnás kváderekből építették, összesen körülbelül 2,5 

millió köbméter mennyiségben, azaz ötmillió tonnás tömegben.

6, Az újbirodalom uralkodói halotti templomokat emeltetnek.
Kik a lent látható templomok építtetői?

1. ........................................................................................        2. ................................................................................ 

7. Egészítsd ki a következő mondatokat!

1. ............................................................eredeti neve IV. Amenhotep.  

2. Vallási-kulturális reformjáról, az ún. Amarna-reformról ismert, mely során igyekezett bevezetni Egyip-
tomban az egyistenhitet, a napkoronggal fémjelzett .................................................. kultuszát . 

3. Ehnaton főfelesége, a legendás szépségű ........................................................ főként gyönyörű mellszobráról 
híres, mely az egyiptomi portrészobrászat talán legismertebb alkotása. 

4. .....................................................egyiptomi fáraó sírját a Királyok völgyében Howard Carter brit régész 
fedezte fel 1922-ben. Ez az egyetlen olyan fáraósír, amely a 20. századig közel érintetlenül fennmaradt. 

5. Az ábrázolt tárgyak és személyek legszembetűnőbb részeit akarták érzékeltetni, ezért egyszerre több 
nézőpontból ábrázolták azokat. Az emberi alak, pl. a festményeken vagy a domborműveken mindig 
úgy jelenik meg, hogy fej profilban, a törzs felső része elölnézetben, csípőtől lefelé pedig a két láb ismét 
oldalnézetben látszik. A legnagyobb felület törvénye (nincs egységes nézőpont)Felbontotta a térbeli dol-
gokat jellemző és síkban jól ábrázolható síkfelületekké, ezeket egymás mellé kiterítve építette föl 
 
Ezt nevezzük a ............................................................   .................................................................. elvének. 

6. Minden szobron érvényesül az egy fő nézet vagyis a ..................................................................törvénye.
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8. ....................................................................romváros Mexikóban, a Mexikói-völgy északkeleti részében fek-
szik. 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?       .................... 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 tem-
plomból 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?   .............................................................


