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ISMERETEKET ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK (maximum 10 pont)  
 
1.            2 pont 
Fogalmazza meg, mi a különbség a belső montázs és a  
párhuzamos montázs között! 
 
Helyes válasz: 
 
1 pont adható a belső montázs következő (vagy ehhez hasonlóan helytálló) 
megfogalmazására: A belső montázs a filmfelvételek szerkesztésének az a sajátos módja, 
amelyben a kompozíció átrendeződését, a nézőpont és plánváltásokat nem vágásokkal 
teremtik meg, hanem a kamera és a szereplők mozgatásával.  
 
1 pont adható a párhuzamos montázs következő (vagy ehhez hasonlóan helytálló) 
megfogalmazására: A párhuzamos montázs ezzel szemben azonos időben, de külön terekben 
zajló események között teremt logikai és/vagy érzelmi kapcsolatot azzal, hogy tényleges 
vágások sorozatában felváltva mutatja az egyik, majd a másik helyszínen történő 
eseményeket. (Pontot kaphat a vizsgázó abban az esetben is, ha az azonos időben, de eltérő 
terekben zajló események montázskapcsolatát a cselekményépítéssel magyarázza.) 
 
 
2.            3 pont 
Nevezzen meg legalább három formanyelvi és/vagy látványszervezési 
eszközt, amelynek fontos szerepe van az alábbi kép vizuális hatásának 
megkonstruálásában! 
 

 
Helyes válasz. 
 
A vizsgázó 1-1, maximum 3 pontot kap, amennyiben az alábbi (vagy más, a képalkotás 
eszközeivel érvényesen igazolható) formanyelvi-kompozíciós eszközök közül legalább hármat 
megnevez: 
– erős fény–árnyék-kontraszt (a nagyon fekete és nagyon fehér – tónustalan – felületek 
alkalmazása a kép egészében és az arcon is); 
– meglepő tömeg- és méretarányok (az ember kis alakja és a hatalmas zongora sajátos 
viszonya, elfogadható a dekomponálás kifejezés használata is); 
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– a szimmetriák és aszimmetriák alkalmazása (a könyöklő kéz és a zongora tetőlapjának 
párhuzamossága, a kitámasztó erre merőleges iránya); 
– a háttér szürke és fehér sávjainak aranymetszésbe szerkesztett aránya (a harmad-szabály 
említése is helyes); 
– ismétlődő háromszög-kompozíciók alkalmazása; 
- a stilizálóbb fekete-fehér technika alkalmazása (a valósághűbb színes helyett). 
 
 
3.            3 pont 
Állapítsa meg, hogy a magán- és közélet hogyan jelent meg az  
udvari-reprezentatív, a polgári és a modern nyilvánosságban!  
Töltse ki az alábbi táblázatot oly módon, hogy X-szel jelöli a helyes választ! 
 

 A magán- és közélet élesen 
elkülönül egymástól a 
nyilvánosságban 

A köz- és magánszféra nem 
különül el élesen egymástól a 
nyilvánosságban 

Udvari-reprezentatív nyilvánosság   
Polgári nyilvánosság   
Modern nyilvánosság   

 
Helyes válasz: 
 

 A magán- és közélet élesen 
elkülönül egymástól a 
nyilvánosságban 

A köz- és magánszféra nem 
különül el élesen egymástól a 
nyilvánosságban 

Udvari-reprezentatív nyilvánosság  x 
Polgári nyilvánosság x  
Modern nyilvánosság  x 

 
 
4.           1 pont 
Nevezze meg azt a pszichikai mechanizmust, hatást, amelyre a legtöbb  
reklám épít! 
 
Helyes válasz: 
Röviden az értéktársításról van szó, részletesebben kifejtve arról, hogy a reklámok többsége a 
reklámozandót összekapcsolja valamilyen értékessel, kellemessel, jóval, minőségivel, ezzel 
„beszéli rá” a fogyasztót az adott termék vagy ideológia megvételére. 
Amennyiben a válasz tartalmazza az értéktársítás gondolatát, a vizsgázónak jár az egy pont. 
 
5.           1 pont 
Húzza alá vagy karikázza be azt az elemet, amely a rádiós csatornák  
legfontosabb tulajdonának tekinthető az alábbiak közül: 
 
felkészült riporterek;  
felvételi és montírozói eszközpark;  
műsoridő;  
épület 
 
Helyes válasz: műsoridő 
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SZÖVEGÉRTÉSI FELADAT (maximum 25 pont) 
 
1.           4 pont 
a) Nevezze meg a részlet alapján a film főszereplőjét! (1 pont) 
b) Állítását (vagyis, hogy ki tekinthető a részlet alapján a film  
főszereplőjének), legalább három érvvel indokolja! (3 pont) 
 
Helyes válasz: 
 

a) a film főszereplője a kislány, Ofélia 
b) a vizsgázó 1-1, maximum 3 pontot kaphat akkor, ha a következő (vagy más helyes, a 

részlet alapján igazolható) megfigyelésekkel indokolja állítását: 
– Ofélia egyetlen jelenet kivételével mindegyikben jelen van; 
– A kamera Oféliát követi, vagy azt mutatja, ami az ő érdeklődését felkelti; 
– A tündérsáska Oféliát választja ki, őt követi majd csábítja a labirintus felé; 
– Mercedes is a kislányt követi és figyeli; 
– A cselekmény alapján feltételezhető, hogy Ofélia magára fog ismerni a részlet  
      elején megismert mese hercegkisasszonyában, az ő történetét meséli el a film. 

 
2.           3 pont 
Soroljon fel legalább három olyan motívumot, cselekményelemet vagy  
párbeszédrészletet, amelyek valószínűsítik, hogy a film az 1940-es évek  
Spanyolországában játszódik! 
 
Helyes válasz: 
 

A vizsgázó 1-1, maximum három pontot kap a következő motívumok, párbeszéd-
részletek helyes észrevételezéséért (vagy más, a feladatban írt állítást a részlet alapján 
igazoló megfigyelésért): 
–  a gerillák a hegyekben vannak; 
–  a Falange (falangista párt) jelképe az autókon; 
– a katonák egyenruhája, azok díszítése; 
– az autók karaktere, formája; 
– régi spanyol könyvek (Ofélia könyves csomagjában látható könyvecske címe:  
 Tributos); 

 – Ofélia apja elesett a háborúban (utalás a polgárháborúra); 
 – a spanyol csengésű nevek (Carmen, Mercedes, Vidal, dr. Ferreiro) 
 
3.           4 pont 
a) Társítsa Oféliához és a Kapitányhoz azt a tárgyat, amely a részletben  
leginkább jellemezi, karakterizálja őket!  (2 pont) 
b) Fogalmazza meg, miben segítik a kislány és a kapitány  
karakterének bemutatását az adott tárgyak! (2 pont) 
 
Helyes válasz:  
 
a) 1-1 pontot kaphat a vizsgázó akkor, ha  helyesen állapítja meg, hogy Oféliához a könyv, a 
Kapitányhoz pedig az óra társítandó. 
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b) További 1-1 pontot kap a vizsgázó, amennyiben az alábbiak szerint vagy más, a részlet 
alapján igazolható érvekkel igazolja megállapításait: 
 
Ofélia több könyvet is hoz magával; az autóban is olvas; a bal kezével akar kezet fogni, mert 
a másikkal szeretett könyveit szorítja magához; az olvasottakban gondolkodik: pl. a sáskában 
tündért lát; amikor kisöccsének mesél, olvasmányainak, a tündérmeséknek a nyelvén beszél; 
mindez elárulja, hogy Oféliának saját, gazdag, ugyanakkor magányos világa van, a körülötte 
lévő történésekből is az ragadja meg elsősorban, ami köthető képzeletének motívumaihoz. 
 
A Kapitány kezében órával várja állapotos feleségét és annak kislányát; a hírre, hogy 
megérkeztek, nem az az első reakciója, hogy örül, vagy, hogy feléjük mozdul, hanem az, hogy 
szigorú hangon kijelenti, mennyit késtek; a kapitány természetesnek tartja, hogy minden úgy 
történjen, ahogy ő akarja, szigorú, precíz, mániákus, érzelmileg nem kifinomult, nem 
empatikus férfiú. 
  
4.           2 pont 
Figyelje meg a megérkezés-jelenetet onnan, amikor az édesanya  
és Ofélia kiszállnak az autóból a jelenet végéig!  
Indokolja a testbeszéd és a dialógus jelezéseivel, miért állítható, hogy  
Carmen és Mercedes státusza egyaránt ambivalens (vegyes, ellentmondásos)!  
 
Helyes válasz: 
 
A vizsgázó 1-1, összesen két pontot kaphat válaszára, amennyiben az alábbiak szerint vagy 
más, a részlet jelzéseiből következő módon igazolja a két szereplő ambivalens státuszát: 
 
Carment tisztelettel fogadják („Isten hozott!”; a tolószék mintha figyelmesség volna), 
látszólag olyan, mintha körülötte forogna a világ, ugyanakkor a Kapitány mások előtt 
megfogja a hasát, fojtott hangú kérésével egyértelműen parancsol neki, nem tűri, hogy a nő 
azt tegye, amit szeretne, az asszony alárendelt helyzetben van, ahogy bele kell ülnie a 
tolószékbe; 
 
Mercedes egyfelől úgy viselkedik, mint egy készséges szolga, „Igen, uram!” – mondja a 
Kapitány parancsára, ugyanakkor látjuk, ahogy figyelmét megragadja Ofélia, és onnantól 
folyamatosan vele törődik, őt nézi, mintha elfelejtette volna, hogy mit kell tennie, a kislány 
fontosabb lesz számára a Kapitány utasításánál. 
 
5.            2 pont 
Említsen két  olyan filmnyelvi megoldást, amely segíti azt, hogy a  
realisztikus/valószerű és misztikus elemek organikusan (szervesen) 
összekapcsolódjanak! 
 
Helyes válasz: 
 
A vizsgázó 1-1, összesen két pontot kaphat válaszára az alábbiak szerinti (vagy más, a részlet 
jelzéseiből következő) helyes megállapításaira: 
 
– a kamera állandó mozgásban van, gördülékenyen viszi a cselekményt egyik helyszínről, 
jelenetről a másikra, „átmozog” a vágásokon, szerves képi folyamatot érzékelünk; 
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–  a misztikus elemek erősen egybekomponáltak térben a többi elemmel: a képmélység, a 
keret, máskor a belső montázs összekapcsolja a tündérsáskát a kocsival, a kislánnyal, az 
erdővel, a mohos kőfallal, Ofélia születendő öccsének mesélt meséje képzeletvilágából 
közvetlenül az anya és Ofélia terébe érkezik vissza a kameramozgás; 
– a színvilág nem megosztó, hanem összekötő: az alsó világ sötét, fény nélküli vagy homályos, 
szűrt kékes fényű, hideg tónusú, hasonló érzet jelenik meg a házban este;  
– a napfényes, derűs színvilág, tér otthonos lakója a csodás rovar, a labirintus; 
– a lírai/drámai filmzene mindkét közeget jellemzi. 
 
6.            3 pont 
Figyelje meg a képet, gondolja végig a részlet cselekményét!  
Három érvvel igazolja, hogy a film cselekményvilágának a reális terét  
archetipikus terek szövik át! Leírásában, érveiben húzza alá azt a kifejezést,  
mely konkrétan köthető az archetípus fogalmához!  
 

 
 
Helyes válasz: 
1-1, maximum 3 pontot kap a vizsgázó, ha az alábbiak szerinti vagy más, a részlettel 
igazolhatóan archetipikusnak tekinthető motívumot említ. 
 

– A hercegkisasszony történetének mesei világában a felfelé haladás a lépcső-
motívummal; 

– A hercegkisasszony történetének palotája pokolszerű; 
– A szörnyszerű szobor átalakítja az erdőt, mintha határt védene; 
– A mitológiai labirintus története; 
– Az anyaméh mint a veszélyes külvilág elleni védettség világa; 
– A kisöccsnek szóló történetben a halhatatlanná válás motívuma; 
– Maga az erdő mint az új, az ismeretlen élmények tere. 

7.            7 pont 
a) Idézze fel a legelső beállítást, és írja le azt pontosan!  
(Kit látunk, mi történik, mi a képkivágás, a gépmozgás, milyen a beállítás  
hangulata?) (1 pont) 
b) A részlet egészét értelmezve két-két megfigyeléssel igazolja az  
alábbi állításokat! 
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1. Az első beállítás a film(cselekmény) tragikus végének előrevetítése; (2 pont) 
2. Az első beállítás a kislány kitüntetett nézőpontjára hívja fel a figyelmet; (2 pont) 
3. Az első beállítás megelőlegezi a film stilizált elbeszélésmódját. (2 pont) 
 
Helyes válasz: 
 
a) az első beállításban Oféliát látjuk egyedül, félközeliben, sötét, hideg árnyalatú képi 
világban, kövön fekszik nehezen és szaporán  lélegezve, véres kézzel, vérző orral, tágra 
meredt tekintettel, a vér visszafelé folyik az arcán, a jelenet végén a kamera a fekete 
szembogarába „zuhan”, mintha a kislány fejébe, emlékeibe, gondolataiba kerülnénk. 
A vizsgázó a pontot akkor kapja meg, ha egyaránt megemlíti a visszafelé folyó vér-motívumot 
és a szem sötétjébe zuhanó gépmozgást.  
 
A vizsgázó további 2-2, maximum 6 pontot kap a három állítás alábbiak szerinti (vagy más, a 
részlet jelzéseivel igazolható) indoklása esetén: 
 
b) 1. A kislány veszélyben van: katonák közé, harci terepre megy; édesanyjának nehéz 
terhessége, az asszony gyengesége előrevetíti, hogy esetleg magára marad; a Kapitány 
erőszakosan ér hozzá, amikor megfogja a kezét; Mercedes azt mondja neki, hogy ne menjen a 
labirintusba, mert eltévedhet; az Oféliát szinte hipnotizáló bálvány sötét tátott szája is 
félelmet, veszélyt sejtető, a kislány meséje a halhatatlanságról tartalmazza a halált okozó 
tövisek motívumát. 
 
Ezek közül vagy más, veszélyt sejtető motívumok közül legalább kettő felidézése esetén jár a 
pont. 
 
b) 2. A kamera bevisz minket Ofélia fejébe/tekintetébe, mintha mindaz, ami következik, az ő 
képzeletének képe vagy emléke lenne; az elszökött hercegnőt, az ő felső világban maradt, 
hazatérni vágyó lelkét sugallja azonosítani a részlet Oféliával: az ősi történetet ő ismeri, ő 
találja meg a labirintust; az elbeszélésmód erősen kötődik a személyéhez, még akkor is 
alapvetően őt követjük, amikor  más szereplők között zajló epizód következik, akkor is 
bekapcsolja a rendező az idegen világba a kislányt (pl. a doktor és Mercedes 
beszélgetésénél). 
 
Ezek közül legalább kettő felidézése esetén jár a pont. 
 
b) 3. A sebesült kislány vére abszurd módon visszafolyik az orrába (mintha a film a tragikus 
vég felől visszapergetett idő öntudatos elbeszélői jelzése lenne) – a későbbi jelenetekben a 
legkülönbözőbb  idő- és térdimenziók kapcsolódnak össze természetes  folyamattá: pl.  az alsó 
és a felső világ története időben nagyon távoli, a térképzet viszont folyamatos, a narrátor 
szövege is átível egyikből a másikba; amikor Ofélia mesél a magzatnak, folytonos 
kameramozgással jutunk a szoba teréből az édesanya testébe, a mese világába, a sáska 
röppenésével – mintha kívülről érkeznénk – ismét  a sötét szobába; a mesebeli mozzanatok a 
valóság részeiként léteznek.  
 
Ezek közül legalább kettő felidézése esetén jár a pont. 
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MÉDIA MINIESSZÉ (maximum 15 pont) 
 
Figyelmesen tanulmányozza az alábbi képriportot!  
Írjon rövid esszét Hendikep reprezentáció? Hendikep reprezentáció! címmel!  
(A hendikep jelentése: valamiben akadályoztatott, hátrányos helyzetben lévő)  
A médiareprezentáció és a sztereotípia fogalmaiból kiindulva fejtse ki, mit és  
hogyan reprezentál az Index portál Velvet rovatának képriportja!  
Esszéjében elemezze a reprezentáció szempontjából a képriport szerkezetét,  
felépítését, a képek és a szöveg viszonyát! 
 
HA VÉGIGMENNÉK A WESTENDEN LÁBAK NÉLKÜL, LEHET,  
MEGÁLLNA AZ ÉLET 
 

 
 
Új sorozatunkban celebek helyett hétköznapi embereket mutatunk be önöknek, sok felesleges 
szó helyett főleg képekben, amiket egy átlagos napon készítettünk róluk. Reggeltől estig. 
Remélhetőleg egyet fognak érteni velünk abban, hogy ezek az arcok sokkal érdekesebbek, 
mint Paris Hilton egy olyan éjszakája, amit nem írtunk meg. Vagy megírtunk. 
Az első ilyen napot Illés Fannival töltöttük el. Azt ígértük, nem lesz túl sok rizsa, de azt azért 
fontos tudni, hogy ő egy nagyon sikeres ember, nem mellesleg sikeres paralimpikon úszó.  
 

       
    
„Én mindig úgy gondolok erre, hogy én így születtem,   „Anyukám mindig azt mondta, ha nem figyelek  
ez egy kiváltság, lábak nélkül is ugyanolyan ember             magamra, és nem teszek magamért, egy  
vagyok, mint mások. Az úszás emel ki a többiek közül.        kerekesszékben, a tévé előtt fogok unatkozni  
Bután hangzik, de ha lennének lábaim, akkor lehet,             egész életemben, chipset zabálva.” 
hogy drogos vagy alkoholista lennék, és épp ez az,  
ami megmentett.” 
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 „Lehet, hogy a sérülésünk, amit kapunk a jóistentől,  „A barátom nagyon sokat segít nekem, 
vagy amivel születünk, az mind azért van, hogy   viszont  arra tanítottak a szüleim, hogy  
kontrolláljon minket. Lehet, hogy nem lennénk olyan  mindent meg lehet oldani. Lehet, hogy 
jó emberek, persze a kerekesszékesek között is vannak  kicsit körülményesebben, de meg lehet.” 
kivételek.” 
      

      
„Egy évben 2-3 versenynél nem szokott több lenni,   „Egy edzésen bőven 3000 méter felett úszunk, 
viszont idén elég kemény évünk lesz: négy verseny,   majdnem négyezret. Állandó pályatársam van, 
egy edzőtábor, plusz nyáron a világbajnokság Glasgow-ban.  aki a versenyeken, edzőtáborokban szobatársam, 
Itt már kvótát lehet majd szerezni a 2016-os paralimpiára.”  ő is így született, csak neki a fél oldala ép,  

a másik hiányos.” 
 

     
„Sokan mondják, hogy szar, amikor beugrasz reggel a   „Edzés után mindig jó, nem?” 
hideg vízbe. Hát nem, szerintem felkelni szarabb, meg  
elindulni, mert ha már elindultam, akkor már  
beleugrok a medencébe.” 
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„Mikor bekerültem a válogatottba, akkor levágattam a  „Nagyon sokat segítenek a műlábaim, 
hajam, mert úgy voltam vele, hogy az a sportos, akinek  hiszen tudok velük járni, ha akarok. 
rövid a haja, mert keveset kell vele foglalkozni.   Soha nem akartam kerekesszéket,  
Csodálatosan néztem ki… Hál’ istennek túl vagyunk ezen  de kellett az uszodába. Ezek az eszközök mind arra  
a korszakon is. Nagyon szeretem a hosszú hajamat  szolgálnak, hogy segítsenek minket. Lelkiekben ez 
is.”  a védjegyem.” 
    

   
„A sminkem nem szokott erőteljes lenni a hétköznapokban,  „Azon kívül, hogy benn vagyok a vízben, 
csak, ha megyek valahova, vagy olyanom van, és van rá  a kedvenc helyem a Városliget, ahol csend van. 
időm.”        Kicsit az otthonra emlékeztet. Gyakran szoktunk  

itt sétálni.” 
 

     
 „Azért ülök kerekesszékben, mert sokkal praktikusabbnak  „Az emberek sokszor elkönyvelik, hogy milyen 
tartom a hétköznapi életben. Féltem, mikor mankóztam,  fiatal, biztos balesetezett, holott sokkal egyszerűbb 
hogy az emberek felrúgnak. Ha meg végigmennék a   indok van erre. Meg hogy basszus balesetezett, 
Westenden lábak nélkül, lehet, megállna az élet.”   na, nézzük meg, hol tart. Nem hiszem, hogy 

így kéne hozzáállni az emberekhez.” 
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„Edzés után mindig boldog fejet vágok, úszás után is,  „Két éve ismerkedtünk meg. Nem volt szimpatikus nekem, 
mert volt értelme a napnak. Minden nap tenni kell a   de ez viszont is így volt. Én nagyon szeretem 
boldogságunkért.”      a beszólogatós poénokat, és ő vette a lapot...” 
 
Helyes válasz:  
 
A vizsgázó az alábbiak szerint maximum 5 pontot kaphat az esszé megírásához szükséges és a 
feladatban írt fogalmak helyes értelmezése esetén: 
– maximum 2 pont adható a médiareprezentáció fogalmának a következő (vagy ahhoz 
hasonlóan helytálló) körülírásáért: a médiareprezentáció mindig a valóság valamilyen 
sajátos szempontból értelmezett újraelőadása, bemutatása – vagyis ábrázolás, interpretáció 
(tehát nem a jelenség önmagában és objektíven); 
– további 1 pont adható, ha a vizsgázó helyesen ismeri fel, hogy a média által reprezentált 
események, környezetek és emberi viszonyok bemutatásából következtetnünk lehet és kell a 
közlő szándékára – vagyis a média aktívan közreműködik a befogadó valóságról formált 
képének alakításában; 
– további maximum 2 pont adható, ha a vizsgázó helyesen fogalmazza meg, hogy a 
sztereotipizálás az ábrázolás és a vélemények kifejezésének sablonos, leegyszerűsítő módja, 
többnyire a bemutatott csoportot valamily módon minősítő gesztus (amely támaszkodhat 
tapasztalatokra vagy azok hiányában előítéletekre) – ugyanakkor segíti a gyors tájékozódást 
és megértést (a válaszban 1 pontot ér a sztereotipizálás sematikus-minősítő és 1 pontot a 
megértést segítő aspektusának említése).   
 
A vizsgázó további 1-1, maximum 3 pontot kaphat abban az esetben, ha a médiareprezentáció 
és a sztereotípia fogalmát helyesen alkalmazza az adott riportra az alábbiak szerint (vagy 
más, a szöveg alapján érvényes megfigyelésekre alapozva): 
 
– a képriport hőse nem a megszokott sztereotípiák mentén reprezentálja a súlyos 
mozgásszervi rendellenességekkel élő, hendikeppel rendelkező emberek csoportját, mert 
Fanni kivételes személyiség; 
– a képriport egy minden tekintetben (magánéletében és foglalkozásában) egyaránt sikeres 
ember életének sűrítménye (bemutatása, újra előadása), kerete a hétköznap, a reggeli 
elindulástól a hazaérkezésig; 
– az Index annak ellenére, hogy képriportja főszereplőjét „hétköznapi”emberként konferálja 
fel, valójában egy különleges emberről mesél, és ilyen módon azt a véleményt erősíti, hogy a 
hendikeppel élők világában is lehetséges teljes életet élni, ha annak nehézségeit optimistán, 
pozitívan kezeli valaki; 
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– a riport részben szembefordul az ilyen élethelyzetek sztereotip ábrázolásával, amikor a 
fogyatékossága ellenére teljes életet élő ember aktivitását és pozitív gondolkodását helyezi a 
képriport középpontjába; 
– a képriportot ugyanakkor mégiscsak jellemzi a sztereotip beszédmód – a főszereplő 
nőiességét hangsúlyozó motívumok (hosszú haj, smink), illetve a főszereplő emberekről 
alkotott véleményei (pl. „Féltem, mikor mankóztam, hogy az emberek felrúgnak”; „az a 
sportos, akinek rövid a haja”;„Az emberek sokszor elkönyvelik, hogy milyen fiatal, biztos 
balesetezett”) bemutatásánál; 
– a sztereotip beszédmód itt sajátos módon az „emberekre”, vagyis a nem hendikeppel élőkre 
nézve negatív, és a főhősre nézve pozitív. 
  
A vizsgázó további 1 pontot kap, ha helyesen ismeri fel, hogy a képriport szerkezete, felépítése 
a főhős életének kulcsmozzanatait (edzés, közlekedés, pihenés, szerelem) mutatja be, azt 
reprezentálja. 
 
További 1-1, maximum 3 pont adható, ha a vizsgázó helyesen ismeri fel, hogy a képek és a 
szöveg viszonya a középrészben erősen egymáshoz kapcsolódó, vagyis illusztratív-magyarázó 
(képaláírás-szerű), a képriport elején és végén ezzel ellentétes funkcióban megkonstruált, 
ellenpontozó, feszültségteremtő, asszociatív jellegű. (Pont a szöveg–kép-viszony 
szétválasztása és helytálló körülírása esetén adható!) 
 
A helyesen felépített esszészerkezetre (állítás, megfigyelések, ismeretek alapján történő 
érvelés-bizonyítás, konklúzió) további 3 pont adható. 
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