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Teszt kérdések 

1. Mi volt Victor Vasarely születési neve? 

a) Vas Győző 

b) Vásárhelyi Győző 

c) Vásárhelyi Viktor 

2. Hol született Victor Vasarely festő? 

a) Pécsen 

b) Szegeden 

c) Debrecenben 

3. Melyik művészeti stílus képviselője Victor Vasarely? 

a) Impresszionista stílus 

b) Perkupai stílus 

c) Op-art 

4. Hol található a Victor Vasarely Múzeum? 

a) Budapest 

b) Pécs 

c) Miskolc 

5. Melyik márkának tervezett logót Victor Vasarely 1972-ben? 

A) RENAULT 

b) BMW 

C) MERCEDES 

6. Milyen állampolgárságú volt Victor Vasarely? 

a) Magyar és Spanyol 

b) Magyar és Osztrák 

c) Magyar és Francia 

7. Vasarely művésznek tanult, mégis teljes állásban reklámgrafikusként dolgozott a 

tanulmányai után, amikor Franciaországba költözött. Miért döntött így? 

a) Tanára tanította, hogy először egy teljes munkaidős állást találjanak 

maguknak, majd szabadidejükben foglalkozzanak saját művészetükkel. 

b) Úgy érezte, hogy az a legjobb módja a beilleszkedésnek Franciaországban . 

c) Az édesapja is a reklámiparban dolgozott. 

8. Vasarely elmesélte, hogy miért használ több művében is rácsos mintát. Az alábbi 

állítások közül, melyik NEM inspirálhatta a művészt? 

a) Vasarely kiskorában megvágta a karját és a kötéssel sokat játszott. 

b) Az iskolában, a földrajzórákon lenyűgözte a térképek rácsozása. 

c) Látta a ruhák vonalának a változását, amikor a szél fújta. 

9. Vasarely készített olyan rácsos képet, amit megtekintve szürke körök tűnnek fel, majd 

tűnnek el a rács sarkaiban. Honnan ismerhette Vasarely ezt az illúziót? 

a) Amikor orvosnak készült, az optika is érdekelte. 

b) Ludimar Hermann 1870-ben publikálta ezt a jelenséget. 

c) Vasarely az op-art atyja, ez az illúzió is az ő nevéhez fűződik. 
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10. Vasarelyt nagyon érdekelték a napi események! Az egyik munkáját például arról a 

kutyáról nevezte el, aki először járt az űrben, Lajkáról. Mi volt a nemzetisége annak az 

asztronautának, aki elvitte Vasarely egyik művét az űrbe? 

a) Amerikai 

b) Orosz 

c) Francia 

11. Az 1950-es években publikálta Vasarely a Plasztikai ábécének nevezett alkotói metódusát 

és remélte, hogy más művészek is használhatják majd a módszert. Az ábécé egyik eleme 

egy színes négyzet volt, benne egy másik színű formával. Honnan jött az ötlet? 

a) Auguste Herbin francia művésztől 

b) A fiai egyik játékából 

c) Az akkor divatos fürdőruhamintákból 

12. Melyik színkombinációról gondolta Vasarely, hogy hipnotikus (igéző) hatást gyakorol a 

nézőre? 

a) Kék és fekete 

b) Fekete, fehér és szürke 

c) Lila és citromsárga 

13. Vasarelyt rengeteg dolog inspirálta a képeinek elnevezésekor. A válaszok közül melyik 

NEM volt a címadók között? 

a) Azoknál a képeknél, melyeket keménynek és merevnek érzett, a kép címében 

a mássalhangzók uralkodtak. A világosabb színvilágú alkotásoknál pedig a 

magánhangzók. 

b) A családja és a barátai után nevezte el műveit. 

c) Bolygók és csillagok után kapták egyek alkotások a címüket. 

14. Milyen témáról NEM írt soha a művész? 

a. A világegyetemről és istenekről 

b. Emberről és társadalomról 

c. A kert fontosságáról 

15. Vasarely nem csak művész volt, de kurátor (vezető) is. Úgy gondolta, hogy egy kiállítás a 

jövőben lehet, akár... 

a. az eredeti művekről készült diák levetítése. 

b. az eredeti műtárgyakról készült fotók bemutatása. 

c. az eredeti képek másolatának bemutatása. 
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2. feladat: Szövegszerkesztés 

Az oldal A4-es, álló tájolás 1 

Élőfej: baloldalon a kódszám 1 

Élőfej tartalmaz smiley-t 1 

Van fő cím 1 

Főcím: középre zárt 1 

Főcím: zöld színű 1 

A dokumentumban használt betűtípusok: Times New Román 1 

A dokumentumban használt betűk mérete: 12, 14, 16, 24 pt-os  1 

A főcím 1 

Van kép 1 

Kép magassága 2cm 1 

A kép stílusa középponti árnyékos négyszög. 1 

Van alcím 1 

Alcím félkövér 1 

Alcím előtt smiley van 1 

Minden alcím előtt van smiley van 1 

Minden alcím formázott 1 

Van sorkizárt szöveg 1 

Minden szöveg sorkizárt 1 

Van ország félkövér aláhúzott 1 

Minden ország félkövér aláhúzott 1 

Van lábjegyzet 1 

Lábjegy: Vasarely félkövér 1 

A lábjegyzet a minta szerint formázva 1 

Mentés 1 

Összesen: 25 pont 
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3. feladat: Prezentáció és grafika 

négyzet 1 nyíl van 1 

vonalméret 1 mérete 1 

vonalszín 1 színe 1 

fehér 1 kép 1 1 

16 darab 1 kép 2 1 

7 db és 5db 1 animáció 1 

többi és igazítás 1 sorrend 1 

szín 1. 1 háttér 1 

szín 2. 1 szöveg 1 1 

szín 3. 1 szöveg 2 1 

szín 4. 1 szín 1 

másol 1 kép 1 1 

tükzöz 1 kép 2 1 

illeszt 1 keret 1 

másol 1 animáció 1 

illeszt 1 sorrend 1 

felirat 1 háttér 1 

alg. 24 1 szöveg 1 1 

szín 1 szöveg 2 1 

háttér 1 szín 1 

animáció 1 4 kép= 1 

sorrend 1 finom szél 1 

háttér 1 animáció 1 

szöveg 1 forgás 1 

szín 1 áttűnés 1 

Összesen: 50 pont 

 


