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Fontos tudnivalók 
 

 
Az írásbeli vizsga időtartama 180 perc.  
 
A feladatsor tartalmaz egy videokazettára rögzített, néhány percnyi hosszúságú 
filmrészletet. Az írásbeli vizsga során először a feladatlaphoz tartozó film- vagy 
műsorrészletet kell a vizsgázóknak megtekinteniük, majd a feladatlapok szétosztását 
követően a jelöltek három percet kapnak a filmrészlettel kapcsolatos kérdések 
tanulmányozására. Ezt követően a vizsgázók másodszor is megnézik a részletet, majd 
megkezdik a munkát.  

 
A részlet megtekintésére még egy alkalommal (a beadást megelőző utolsó fél óra 
kezdetén), harmadszor is lehetőséget kell biztosítani a vizsgázóknak, amennyiben azt 
bárki közülük igényli. 
 
A vizsgázók a feladatlapokon levő információkon kívül semmilyen segédeszközt nem 
használhatnak.  
 
Az írásbeli vizsga feladatlapja három részből áll: 

– az ismereteket és a tudást mérő feladatsor, melyre hibátlan válasz esetén a maximális 
pontszám 20%-a szerezhető meg;  
– a mozgóképi szövegértés képességét mérő feladatok a vizsgán látott filmrészlettel 
kapcsolatos kérdéssort tartalmaznak, melyre hibátlan válasz esetén a maximális 
pontszám 50%-a szerezhető meg; 
– a tömegkommunikációval kapcsolatos problémaértelmezési és -elemzési képességet 
mérő feladat, melyre hibátlan válasz esetén a maximális pontszám 30%-a szerezhető 
meg. 

 
A feladatok szövegének vastag betűs kiemelései abban segítik a vizsgázót, hogy mire 
figyeljen különösen, mit vár el tőle elsősorban az adott feladat. 
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ISMERETEKET ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK (maximum 10 pont)  
 
1.           (2 pont) 

a) Állapítsa meg, milyen képkivágásban készült az alábbi kép! (1 pont) 
 
……………………………………………………………………………………………. 
 
 
b) Keretezze át a képet!  
    Jelöljön be egy részletet úgy, hogy a kiemelés premier plán legyen! (1 pont)  
    (A feladat nem javítható át, csak egyetlen egyértelmű átkeretezés érvényes!) 

 

                                         
  
 
2.            (5 pont) 

Egészítse ki az alábbi filmkritikát a megadott kifejezésekkel! A szöveg olyan 
fordulatokat tartalmaz, melyek a hiányzó kifejezésre egyértelműen utalnak. Így minden 
hiányzó fogalomnak pontos helye van a szövegben, és minden kifejezés csak egyszer 
szerepelhet. (A toldalékokat és a névelőket a hiányos szöveg nem adja meg.)  

 
A beillesztendő fogalmak: cselekmény, elbeszélés, epizód, műfaj, történet 

 
A film …  ………………….. nehezen felépíthető, mivel az ok-okozati 

viszonyok nem egyértelműek. Az akciók csak kitérők, nem visznek előre a 

megoldás felé. Ez azt is jelenti, hogy az akciók, az ismétlődő verekedések csak 

…  …………………..  A fordulat sem helyezhető el logikusan a film tér-, 

időrendszerében, maga …  ……………………… is zavaros.  

A főhős megválasztása, az archetípusok alkalmazása, a közeg, az enteriőr 

megteremtése arra vall, hogy a rendező tisztában van …  …………………… 

sablonjaival, de ez nem elég. A rendezőnek ebben az esetben nem sikerült a 
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néző számára világossá tenni, hogy a hős sorsában milyen elmozdulás történt, s 

a korrajz, a hely és idő érzékelése is zavaros, összességében: a rendező mintha 

nem uralná … …………………….. egészét.  

 
 
 3.           (3 pont) 

Soroljon fel legalább három olyan szempontot, amelyek miatt sokan feltételezik, hogy a 
médiában megjelenő erőszaknak veszélyes hatása lehet! 
 
………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
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SZÖVEGÉRTÉSI FELADAT (maximum 25 pont) 
 
4.            (4 pont) 

Nevezze meg a szereplők legalább négy, dramaturgiai szempontból összetartozó 
csoportját!  
 
………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 
5.              (2 pont) 

a) Hol (melyik városban) és 
b) mikor (melyik évtizedben) 
játszódik a filmrészletben látható jelenet? Miből következtet a helyre és az időre? 

            
a) 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

b) 

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

 
6.           (2 pont) 

Aláhúzással jelölje az alábbiak közül a helyes állítást, majd indokolja döntését! 
 
a) A puskával várakozó férfi nem tudja pontosan, hogy kiket vár. 
b) A puskával várakozó férfi pontosan ismeri azokat, akikre vár. 
 
………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
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7.           (8 pont) 
a) A cselekményszervezést meghatározó főbb motívumokat/mozzanatokat 

megnevezve röviden vázolja, hogy milyen – egymástól lényegesen különböző – 
fázisok különíthetőek el a cselekmény menetében?  

 
b)    Elemezze a jelenet felépítését a történetmesélés általános sémájával összevetve!  

 
a) 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

b) 

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
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8.           (3 pont) 
Igazolja legalább három helytálló érvvel, hogy a gengszterekkel való összecsapás 
ábrázolása erősen stilizált!  

  
………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 
 
9.           (3 pont) 

Elemezze legalább három helyes észrevétel mentén a babakocsi/kisgyerek/anya 
motívumegyüttes szerepét az elbeszélésben!   

 
………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
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10.           (3 pont) 
a) A jelenet műfaji jegyei alapján állapítsa meg, mely műfajba tartozhat a film a 
következők közül: melodráma; horror; gengszterfilm; western! 
b) Nevezzen meg legalább 2 olyan műfaji jegyet, amelynek alapján a kiválasztott 
műfajra következtetett! 

 
a) 

………………………………………………………………………………………………

b) 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
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MÉDIA MINIESSZÉ (maximum 15 pont) 
 
11. 

Húzza alá a helyes állításokat, majd azok alapján írjon rövid esszét Sztereotípia: az 
előítélet melegágya – avagy a megértés kulcsa címmel a sztereotípiák használatáról és 
annak jelentőségéről a médiában!  
Dolgozatában értelmezze a sztereotípiák médiabeli használatával összefüggésben a 
mellékelt képet (2 pont), annak példáján keresztül támassza alá megállapításait (2 pont)! 
Érveljen a következő állítás mellett: „Ez a kép a sztereotípiás szöveghasználat tudatos 
kritikájának is tekinthető” (1 pont)! 
 
a) a nehezen átlátható világ jelenségeinek, összefüggéseinek értelmezése során erős igény  

van a médiából származó készen kapott, biztonságos és leegyszerűsített magyarázatokra, 
melyek érvényessége azonban gyakran kétséges;  

b)  a nehezen átlátható világ jelenségeinek, összefüggéseinek értelmezése során nem  
mutatkozik erős igény a médiából származó, a műsorgyártás során kontrollált, sokszínűen 
árnyalt, egymásnak gyakran ellentmondó nézetekre; 

c) a sztereotípia a normák, az értékrend kifejezésének és fenntartásának eszközeként a 
„Másik” tárgyszerű, a hagyomány tapasztalatai által szentesített jellemzése – feladata 
(egyfajta „társadalmi ördögűző rítusként”) a normalitás határainak kijelölése és 
fenntartása;  

d) a sztereotípia a normák, az értékrend kifejezésének és fenntartásának eszközeként a 
„Másik” egyoldalú, egyben értékelő, privilegizált nézőpontból történő jellemzése – 
feladata (egyfajta „társadalmi ördögűző rítusként”) a normalitás határainak kijelölése és 
fenntartása; 

e) a sztereotipizálás – hamisan – sokszínűnek tételezi fel a sztereotipizált társadalmi 
csoportot vagy kategóriát; 

f) a sztereotipizálás – hamisan – homogénnek, egyneműnek tételezi fel a sztereotipizált 
társadalmi csoportot vagy kategóriát; 

g) a sztereotipizálás merev és rugalmatlan, az általa létrehozott értelmezések és általuk  
nyújtott biztonságérzet azt a hamis meggyőződést erősíti, hogy a fennálló hatalmi 
viszonyok szükségesek és megingathatatlanok;  

h)   a sztereotipizálás könnyen káros előítéletté válhat, ha az annak ellentmondó tények  
megismerése sem készteti az egyént nézeteinek újragondolására; 

i) a sztereotipizálás más szóval az előítéletes véleményalkotást jelenti, ezért káros és  
veszélyes jelenség; 

j)  a médiaszövegekben alkalmazott sztereotíp ábrázolási megoldások a befogadók széles  
csoportjai számára könnyen azonosíthatóvá teszik a szöveget, annak témáját, sőt 
értelmezését  –  noha a kiélezett médiaipari versenyben ez egyáltalában nem szükségszerű 
–, ezáltal azonban a megszokottól eltérő formák, az egyénített világértelmezések 
megjelenése háttérbe szorul; 

k) a médiaszövegekben alkalmazott sztereotíp ábrázolási megoldások a befogadók széles  
csoportjai számára könnyen azonosíthatóvá teszik a szöveget, annak témáját, sőt 
értelmezését –  a kiélezett médiaipari versenyben ez szükségszerű – , ezáltal azonban a 
megszokottól eltérő formák, az egyénített világértelmezések megjelenése háttérbe szorul. 
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       Benetton reklámplakát            

 
………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
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………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
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………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
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maximális
pontszám

elért 
pontszám  

Fogalom- és tárgyismeret 10    
Mozgóképi szövegértés 25    
Média miniesszé 15    
 ÖSSZESEN 50   
     
       
   javító tanár 

 
 
      Dátum: .............................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________  
 
 
 
 
 
 

  

elért 
pontszám

programba 
beírt 

pontszám  
Fogalom- és tárgyismeret      
Mozgóképi szövegértés      
Média miniesszé      
     
     
         

javító tanár  jegyző 
 
 
Dátum: .............................................. Dátum: .............................................. 


