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Mozgóképkultúra és médiaismeret 
középszint Név:............................................................  osztály: .....  

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: 

– 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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középszint Név:............................................................  osztály: .....  

 
ISMERETEKET ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK (maximum 10 pont)  
 
1.           (3 pont) 

Mit jelent a tabloidizáció fogalma? Húzza alá a helytelen válaszokat! 
 

a) bulvárosodás 
b) sorozatosodás 
c) szabványosulás 

          
2.            (1 pont)
    

Soroljon fel legalább három olyan alapvető tényezőt, amely meghatározza az emberek 
médiafogyasztási szokásait! 

  

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 
3.            (4 pont) 

Állítsa időrendbe az alábbi stílustörténeti korszakokat, és jelölje meg azt az évtizedet, 
amelyben az adott stílus meghatározó volt!  
 

neorealizmus, expresszionizmus, csehszlovák új hullám, szovjet montázsiskola 
 
       évtized 
 legkorábbi: …………………………………………………………………. 

 későbbi:……………………………………………………………………… 

még későbbi:………………………………………………………………… 

legkésőbbi:…………………………………………………………………... 

 
4.             

Határozza meg az alábbi képleírásban szereplő kép plántípusát (képkivágatát)! A szöveg 
alapján indokolja, hogy miért az adott plánfajtát választotta! (2 pont) 

 
A kocsma előtt álló alak csuromvizes volt. Ruházatából –  csizmájától a kalapjáig – 
folyt a víz, ezért komikusnak tűnt.  Jobbra-balra tekingetett segítségért.  

 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
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középszint Név:............................................................  osztály: .....  

 
SZÖVEGÉRTÉSI FELADAT (maximum 25 pont) 
 
5.            (6 pont) 
 

a) Milyen napszakban, mikor (vélhetően melyik évben) és hol (melyik országban) 
játszódnak a filmben látható események? Válaszait röviden indokolja!   
 
napszak –  

Mi utal a részletben a napszakra?  

év –  

Mi utal a részletben az évszámra?  

ország –   

Mi utal a részletben az országra? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 
6.             (3 pont) 

a) A macskán kívül legalább két-két képpel (cselekményelemmel, motívummal) 
igazolja, hogy a filmben a nyugalom és veszély érzékeltetése egyaránt meghatározó!   

 

b) Állapítsa meg, miképp kapcsolja össze a macska alakja a nyugalom és veszély  
képeit? 

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

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

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

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

7.           (4 pont) 
Röviden foglalja össze a látott filmrészlet cselekményét! (Határozza meg annak 
főszereplőjét, konfliktusát, fordulatát és megoldását)!  
 
………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 
 
8.           (3 pont) 

Állapítsa meg, ki a filmben látott karakterek közül – a kisbabán kívül – a kulcsfigura? 
Állítását legalább két helytálló megfigyeléssel bizonyítsa!  

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

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 



 

írásbeli vizsga 0612  6 / 12 2006. május 23. 
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középszint Név:............................................................  osztály: .....  

9.           (3 pont) 
 
Érveljen röviden a következő megállapítások mellett! 
 
a) A részletet a lineáris tér-és időszervező montázsgondolkodás jellemzi. 
b) A részletet a párhuzamos montázsszerkesztés jellemzi.  
c) A részletet az asszociációs montázshasználat jellemzi. 

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

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 
 
10.           (6 pont) 

a) Állapítsa meg, hogy a kisbaba bölcsője mint legszűkebb tér körül milyen – egyre 
tágabb – tereket mutat be, érzékeltet a film! Az egyes tereket a hozzájuk 
kapcsolódó szereplőkkel, fontosabb tevékenységekkel vagy egyéb motívumokkal, 
de minden esetben legalább 2-2 elem (szereplő, tevékenység, motívum) 
megnevezésével jelölje meg! (4 pont) 

 
b) Értelmezze, hogy a filmben megjelölt legszűkebb és legtágabb tér történéseit 

milyen kapcsolatba hozza egymással a műalkotás! (Vagyis: mi a kapcsolatuk a 
kisbabával ebben a legszűkebb térben (világban) történteknek azzal, ami a filmben 
felsejlő legtágabb térben, a világban történik?) (2 pont) 

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

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

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

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

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

11. 
Szerkesszen a mellékelt képekhez képaláírást a következő kifejezések segítségével – 
Gutenberg; fantaszkop; lineáris; 1820-as évek; hangos olvasás; Munkások kijövetele a 
gyárból; Bell; cyber; digitális hangzás felsőfokon – (3 pont), majd azokból kiindulva írjon 
rövid esszét Új média – új társadalom? címmel!  
A dolgozatban röviden fejtse ki, hogy az emberi közösségek együttműködése, a 
közösségek számára meghatározó értékek és normák szempontjából mely 
kommunikációtörténeti fordulatok voltak a legjelentősebbek és miért? (8 pont) (A 
kifejtés során ügyeljen arra, hogy nem mindegyik kép utal alapvető 
kommunikációtörténeti fordulatra!) 
Az esszé arányos tartalmi-logikai-nyelvi megszerkesztettsége, az érveléstechnika helyes 
alkalmazása 4 pontot ér. 
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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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________  
 
 
 

  

elért 
pontszám

programba 
beírt 

pontszám  
Fogalom és 
tárgyismeret      
Mozgóképi 
szövegértés      
Média miniesszé      
     
     
         

javító tanár  jegyző 
 
 
 


