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ISMERETEKET ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK (maximum 10 pont)  
 
1.             1 pont 
Nevezze meg azt a beállítástípust, amelyre a következő leírás vonatkozik: 
„Amikor a néző valamelyik szereplő helyére kerül, a jelenet többi  
szereplője, akik konfliktusban állnak ezzel a szereplővel, a kamerába kell, hogy  
nézzenek, vagyis a nézőre. Ebben a pillanatban azonban a néző elveszti  
„láthatatlan megfigyelő”-i státuszát, amelyből eddig nézte a filmet, és körülbelül  
úgy érezheti magát, mint amikor véletlenül benyit egy értekezletre, ahol  
síri csend támad, és mindenki dermedten feléje fordul.” (Szabó Gábor: Filmes könyv) 
  
Helyes válasz: szubjektív beállítás (vagy szubjektív nézőpontú beállítás) 
 
 
2.             3 pont 
a) Nevezze meg azt a megvilágítástípust, amely az alábbi képet jellemzi! (1 pont) 
b) Két meghatározó tulajdonságával jellemezze az adott megvilágítástípust! (2 pont) 
 

 
 
Helyes válasz: 

a) ellenfényes megvilágítás 
b) – a téma az ellenfényes megvilágítás esetén sziluettszerűen látszik; 

– az ellenfényes megvilágításban készített képek jellemzően mindig kontrasztosak; 
– a fényforrás a téma mögött/a kamerával szemben van. 

 
3.            1 pont 
Állapítsa meg, majd aláhúzással jelezze, hogy az alább sorolt műfajok  
melyikére vonatkozik a következő jellemzés!  
 

A helyzetkomikumra épülő műfaj tiszteletben tartja a valóságos teret és időt,  
mert épp az a célja, hogy a realitást a szemünk láttára fordítsa ki a sarkaiból.  
 

a) vígjáték 
b) filmmusical 
c) burleszk 
d) filmszatíra 
 
Helyes válasz: c) burleszk 

 



Mozgóképkultúra és médiaismeret — középszint Javítási-értékelési útmutató 

1811 írásbeli vizsga 3 / 12 2018. május 24. 

 
4.             1 pont 
Nevezze meg a fogalmat, amellyel megnevezzük azt a jelenséget, amikor  
a médiatartalmak platform-függetlenül, a tömegkommunikáció, a távközlés és  
a digitalizáció eredményeként jelenhetnek meg bizonyos médiaeszközökön,  
elsősorban az okostelefonokon! 
 
Helyes válasz: technológiai konvergencia (elfogadható válasz a médiakonvergencia is) 
 
5.            4 pont 
Soroljon fel legalább négy olyan markánsan eltérő kockázattípust, amelyet a  
kevéssé tudatos internethasználat jelenthet! 
 
Helyes válasz: 
A vizsgázó 1-1, maximum négy pontot kaphat, amennyiben válaszában megjelennek az alábbi 
kockázati tényezők (vagy azokon kívül bármely releváns veszélyforrás): 
 

- internetes zaklatás (vagy cyberbullying); 
- internethasználattal kapcsolatos szenvedélybetegségek (pl. játékfüggőség); 
- az információforrások hitelességi deficitjei (pl. fake news); 
- adatbiztonság, az érzékeny személyes adatok védelmének figyelmen kívül hagyása; 
- az online identitásokhoz köthető személyiségzavarok; 
- egészségkárosodások (pl. látás- és tartásproblémák, elhízás, testképzavarok). 
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SZÖVEGÉRTÉSI FELADAT (maximum 25 pont) 
6.             2 pont 
a) Állapítsa meg, hol játszódik a film! (1 pont) 
b) Nevezze meg, a részlet mely jelzései alapján következtetett a helyszínre! (1 pont) 
 
Helyes válasz: 

a) A Grúziát Abháziától elválasztó határfolyó kis szigetén. (Elfogadható a válasz, 
amennyiben a vizsgázó a szigetet és akár Abháziát, akár Grúziát megnevezi); 

b) A lány, az öreg és a határőrök abházul beszélnek, a férfi, akit (katonák) keresnek, és 
akit az öreg és az unokája bújtat, grúzul. (Elfogadható a válasz, amennyiben a 
vizsgázó helyesen állapítja meg, hogy a fiatal férfi és a többi szereplő más-más 
nyelven beszélnek.) 

 
7.             2 pont 
a) Nevezze meg, mire szolgálnak a kihegyezett vastag faágak! (1 pont) 
b) Nevezze meg, kik élnek a szigeten és mivel foglalkoznak! (1 pont)  
 
Helyes válasz: 

a) 1 pontot kap a vizsgázó, ha helyesen írja le/körül, hogy a kihegyezett faágak a 
nagyapa által épített kerítés/gát tartócölöpei.  

b) További 1 pontot kap a vizsgázó, ha felismerte, hogy a szigeten a nagyapa és az 
unokája él, akik kukoricát termesztenek. (A válasz és a pontozás szempontjából 
indifferens, hogy a vizsgázó megnevezi-e a fiatalabb férfit, aki csak 
átmenetileg tartózkodik a szigeten.)  

 
8.             3 pont 
Húzza alá, majd legalább három megfigyeléssel igazolja az alábbi két állítás közül a  
helyeset!  

a) A cselekmény időszervezése a részlet egészében folyamatos.  
b) A cselekmény időszervezése a részlet bizonyos szekvenciáiban  

kihagyásos, elliptikus. 
 
Helyes válasz: 1-1, összesen 3 pontot kaphat a vizsgázó, amennyiben három releváns érvvel 
támasztja alá a „b” állítást (miszerint a cselekmény időszervezése annak fontos pontjain 
kihagyásos, elliptikus) az alábbiak szerint vagy más, a részlettel igazolható megfigyelések 
alapján. (Önmagában a helyes állítás kiválasztásáért nem jár pont.) 

-  Az idős ember betámogatja a házikóba a fiatalabb férfit, aki a következő 
beállításban már egy karót hegyez, felnéz, és azt látja, hogy az öreg hajóval és egy 
fiatal lánnyal érkezik; 

-    Az évődést lezáró képsorban a lány még a vízben állva néz az öregre, a következő 
      beállításban pedig már követi az idős embert; 
-    A lány és az idős ember elhagyják a szigetet, majd az öreg egy snittel később (ami  
     a fiatalabb férfit mutatja a tűznél a halakkal dolgozva), újra csónakkal érkezik; 
-   Az időjárás közben hidegebbre fordult, már kabátban-pulóverben vannak a     
    szereplők; 
-   A katonák elmennek, a fiatal férfit, aki ekkor még a vízben bújt el, már a tűz  
    mellett látjuk; 
-   A nagyapa és a férfi a kis padon, a tűz mellett ül, majd a következő beállításban a 
    nyitott ajtajú ház látszik, a nagyapa pedig már a víz felől közeledik a ház felé. 
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9.            4 pont 
A részletnek a film egész cselekményén belül is önálló, zárt és kerek dramaturgiai  
íve van. Állapítsa meg, miféle konfliktus ismerhető fel a látott részletben! (1 pont) 
Szakaszolja/tagolja a részlet narratíváját az elbeszélés általános szerkezeti  
egységei alapján! Igazolja az egyes szakaszok dramaturgiai funkcióját! (3 pont) 
 
Helyes válasz: 1-1, összesen 4 pontot kap a vizsgázó a következő (vagy ezzel összhangban álló)  
dramaturgiai szakaszolás esetén, amennyiben helyesen nevezi meg az egyes szakaszoknak 
a részlet narratívájában betöltött funkcióját: 
- a részletben felismerhető konfliktus a sebesült fiatal férfi és a lány évődő kergetőzős játéka, 
amellyel megszegik a szigeti élet szabályait (itt történik meg az alaphelyzetben ábrázolt 
viszonyokból való kilépés, amely felborítja az ott bemutatott egyensúlyt); 
- a részlet expozíciós szakasza a szigeten élő két férfi bemutatása és az öreg domináns státuszának 
ábrázolása, illetve a lány érkezése a munkát részletező jelenettel (a főbb szereplők, viszonyaik és 
körülményeik bemutatása);  
- a kibontakozás és fordulatok sorozata, kezdve azzal, hogy az öreg elviszi a lányt a szigetről, a 
sebesült és az öreg által befogadott férfi szégyelli az idős ember előtt a viselkedését, majd ahogy 
az öreg saját sorsát is veszélyeztetve fedezi őt (a cselekményt más irányba fordító, de azt végleg 
még nem eldöntő események sora); 
- a megoldás (lezárás) pedig a fiatal férfi távozása (a jelenlétével és viselkedésével okozott 
feszültség feloldása). 
 
10.            4 pont 
a) Egy-egy érvvel igazolja, hogy a sziget egyszerre a veszély és az oltalom helye! (2 pont) 
b) Nevezzen meg egy-egy olyan ábrázolási megoldást, amely az szolgálja, hogy  
a szigetet egyszerre érezhessük központi, fontos helynek és egyszersmind  
védtelen, kiszolgáltatott területnek! (2 pont) 
 

 
 
Helyes válasz: 
a) 
1 pontot kap a vizsgázó, ha rámutat, hogy a sziget a veszély tere, mivel például: 

- Egy sebesült embert rejtegetnek a szigeten; 
- A katonák ezt az embert keresik; a szigeten túl, a grúz-abház világban katonai  
  konfliktus van, ez a szigeten is érzékelhető; 
- A katonák viselkedése, fellépése fenyegető, noha egy nyelvet beszélnek az öreggel; 
- A nagyapa félti a fiatal lányt a sebesült, idegen férfitől. 
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További 1 pontot kap a vizsgázó, ha helyesen érvel amellett, hogy a sziget egyben az oltalom 
tere, mivel például: 

- A nagyapa a sziget termékeny-nedves földjén tud nyáron elég kukoricát termeszteni; 
- A menekülő és sebesült grúz férfi a szigeten kapott segítséget, ott tudott elrejtőzni. 

 
b)  
1 pontot kap a vizsgázó, ha rámutat, hogy: 

mivel a filmtér végig a sziget, a kamera is csak a sziget egészének megmutatása céljából 
lép ki egy pillanatra onnan, minden szereplő a szigetre jön, és onnan megy el, így a 
sziget jelentős, fontos helynek tűnik;  

További 1 pontot pedig akkor, ha helyesen érvel amellett, hogy: 
eközben a külvilágból érkező, fenyegető katonák és a folyó áradása ellen épülő 
védőkerítés a sziget védtelensége, kiszolgáltatottsága érzetét erősíti.  

11. 3 pont 
Legalább két megfigyelésre alapozva elemezze a lány metakommunikációját  
és tényleges helyzetét a sziget mikrotársadalmában a kép által felidézett  
szituációban! (3 pont) 
 

 
 
Helyes válasz: 
A vizsgázó 1 pontot kap abban az esetben, ha egyértelműen megfogalmazza, hogy a lánynak, 
aki eddig a nagyapa segítője és társa volt, a sebesült grúz férfivel való évődés után bűntudata 
van, az addiginál alárendeltebb pozícióba kerül. Ázott, lucskos pólója, amely az évődés során 
női mivoltát hangsúlyozta, most kiszolgáltatottságának, gyengeségének a jelzése.  
 
1-1, összesen 2 pontot kap a vizsgázó, ha pontosan megfigyelte és legalább két 
metakommunikatív jelzés felidézésével le is írja a lány viselkedésének testbeszéddel igazolható 
elemeit az alábbiak szerint (vagy más, a részlettel igazolható releváns megfigyelésekre 
alapozva):  
 

- Lehajtott fejjel kullog a nagyapa után; 
- Vállai előre esnek, így testtartása görnyedt;  
- Maga elé, a földre néz, csak akkor emeli fel a fejét, amikor a nagyapa parancsot ad 

neki a csónakba való beszállásra. 
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12. 4 pont 
A részletben az öreggel a szigeten együtt élő fiatalabb férfi és a lány is bizonyos  
ellentmondásos kettősséget képvisel, egyszersmind átmenetiséget jelenít meg.  
Két-két megfigyelésen alapuló érvvel igazolja ezt az állítást mind a két szereplő  
vonatkozásában! 4 pont 
 
Helyes válasz: 
1-1 pontot kap a vizsgázó a fiatalabb férfival kapcsolatos következő érvekre (vagy más, a részlet 
alapján érvényes megfigyelésekre), amelyek az átmenetiség, illetve az ellentmondásosság 
érzetének megteremtését segítik:  
 

- a férfi még sebesült és gyenge, vagyis a részlet idején kiszolgáltatott (a nyitó jelenet végén 
az öreg támogatja be őt a kunyhóba), de már képes dolgozni és kergetőzni, hamarosan 
meggyógyul;  
- öltözete is az átmenetiséget képviseli (alul terepszínű katonanadrágot visel, felül egyszerű 
inget, később ócska kötött pulóvert, vagyis nem egyenruhát hord);  
- részt vesz a szigeten éppen aktuális munkában, a karók hegyezésében, ám hagyja magát 
attól eltéríteni a lány incselkedését követően; 
- a lánnyal szembeni férfias viselkedése ellenére minden ellenkezés nélkül fogadja el az 
öreg ezzel kapcsolatos neheztelését és azt, hogy a nagyapa eltávolítja a közeléből a lányt; 
- a grúz férfi követi az öreg jelzéseit, majd a katonák látogatása után búcsúzás és köszönés 
nélkül tűnik el, mentesítve az öreget a jelenlétével járó súlyos veszélytől. 
 

1-1 pont adható a lánnyal kapcsolatos következő érvekre (vagy más, a részlet alapján érvényes 
megfigyelésekre), amelyek az átmenetiség, illetve az ellentmondásosság érzetének 
megteremtését segítik: 

 
- megjelenésében, külsejében, testében még kislányos ugyan, de viselkedése  

határozottan nőies, provokatív és kezdeményező az idegen fiatal férfi felé;  
- bár elfogadja gyermeki státuszát (az öreg hozza és viszi el a szigetről), de abból kilépve 

önálló emberként és érzelmeit nyíltan vállalva évődik a fiatal férfival;  
- az öreg számára a megélhetést (az életet) jelentő kukoricást a lány egyszerű 

játéktérként kezeli a kergetőzés során;  
- a záró beállításban a fakunyhóban a Holdat bámulva is látszik rajta az erős elvágyódás 

vagy/és a sebesült férfi hiánya. 
 
13.           3 pont 
A részlet több nagyon erős archetipikus, mitologikus motívumot használ.  
Nevezzen meg és röviden jellemezzen három ősképet, archaikus  
motívumot, amelyet alapvetőnek tart a narratívában!  
 
Helyes válasz: 
 
A vizsgázó 1-1, összesen három pontot kaphat, amennyiben az alábbiak szerint (vagy más, a 
részlettel igazolható módon) nevezi meg és értelmezi a részletben használt archetípusokat: 
 

-  A sziget motívuma: a saját törvényekkel rendelkező zárt és elzárt világ modellje, ahol 
meg tud állni az idő, s amely egyben sajátos kultúramodell is;  
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- A kert motívuma: a kert (itt a kukoricaültetvény), mint a kozmosz kicsinyített mása, a 
földi Paradicsom, a termékenység, az élet jelképe, amely ősidők óta erotikus jelkép is 
(szerelem kertje, tiltott gyümölcs, megismerés, beavatás); 
- A labirintus: az elveszettség és újjászületés nagy motívuma, a szenvedés és üdvözülés, 
az önismeret útja; 
- A hajó (csónak): a Másik Világba való utazás eszköze, a sziget-motívumhoz kötődő 
kép;  
- A nimfa és a szatír: az istenihez vonzódó állatias, a fiatal, szép nőt, természetistennőt 
üldöző, utána csörtető buja, életerős félisten; a nimfa a szűz, a testi szerelemtől még 
riadó, de arra várakozó fiatal lányok jelképe;   
- Az őselemek – a föld, a tűz, a víz (itt különösen a víz, amely elhatárol, amelyen át 
érkezni és elmenni lehet, amely teremt és pusztít, amely bújtat), a levegő, a környezet, a 
természet kölcsönhatásainak energiái, egymásra hatása, romboló és/vagy építő világa;  
- A ház: a védelem és kapcsolat a külvilággal – „Jól berendezkedtél itt…”– mondja a 
katona –, ami elé ki lehet ülni, ahol aludni lehet, aminek az oldalában halat lehet 
szárítani, amely kietlenül üres és elhagyatott is tud lenni.  
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MÉDIA MINIESSZÉ (maximum 15 pont) 
 
14. 
Nézze meg alaposan az alábbi két fényképet a hozzájuk tartozó képaláírásokkal, majd olvassa 
el a rájuk vonatkozó, bekeretezett háttér-információkat is! 
 
a) Vesse össze a két képet mint a médiában megjelenő szövegeket a képaláírások és a 
fényképek hasonlóságai és különbségei alapján! Fogalmazzon meg legalább két lényegi 
hasonlóságot és két lényegi különbséget! (2 pont) 
 
b) Értelmezze a képeket egy-egy mondatban kizárólag a látvány és a képaláírás információira 
támaszkodva! (1 pont) 
 
c) A médiaszövegek értelmezése természetesen függ a médiaszövegtől magától, de erősen 
függ a befogadótól is.  
Írjon rövid esszét Nekik vajon mit jelent? címmel, amelyben az adott képek értelmezési 
lehetőségeit kitágítja a befogadókat általánosan jellemző legalább három érvényes szempont, 
szociokulturális pozíció, személyes és társadalmi adottság figyelembe vételével!  
Nevezze meg a választott szempontokat, indokolja azok fontosságát, majd értelmezze a 
képeket a befogadókat jellemző pozíciók, adottságok alapján!  
 (9+3 pont) 
asonlí 

            
Kristina Pimenova (Twitter, 2015)  Rohingya menekült a bangladesi Char Parában (fotó: David Verberckt) 

 
A 10 éves gyerek fiatal kora ellenére pózolt már az Armani, a Harper’s Bazaar, a Benetton hirdetéseiben, a 
közelmúltban pedig az olasz Vogue és az Elle is készített vele anyagot. A Moszkvában született, jelenleg Los 
Angelesben élő Kristinát a világ legszebb kislányának választották meg. Apja focista, édesanyja modell, ő intézi 
Kristina ügyeit, a kislánynak az Instagramon 2 millió követője van.  
 
Az ENSZ szerint a buddhista Mianmarban (a volt Burmában) élő, mintegy 1,3 millió muszlim vallású rohingya 
alkotja a világ legnépesebb, állam nélküli csoportját. Mianmar egy 1982-as rendelettel kizárta a rohingyákat a 
hivatalosan elismert burmai kisebbségek köréből. Az illegális bangladesi bevándorlónak bélyegzett rohingyákat 
megfosztották az állampolgárságuktól és a jogaiktól. 2017 nyarán újra elszabadult az erőszak, amikor a 
kétségbeesett rohingya militánsok rátámadtak a mianmari kormányerőkre. Válaszként a hadsereg a buddhista 
milíciával közösen tisztogatásba, sokak szerint népirtásba kezdett, így a rohingyák százezrével menekülnek a 
közeli muzulmán államokba: egy részük a szomszédos Bangladesbe, ahol viszont nem ismerik el menekülteknek 
a rohingyákat.   
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Helyes válasz: 
 

a) a vizsgázó 1-1 összesen maximum 2 pontot kap abban az esetben, ha legalább két 
érdemi hasonlóságot és két érdemi különbséget ír le az alábbiak szerint (vagy más, a 
felvételek/képaláírások lényegi jellemzőire vonatkozó releváns szempont szerint helyes 
választ ad). 
Egy hasonlóság vagy különbség helyes megfogalmazása esetén nem jár pont,1 pont jár 
két hasonlóság vagy 2 különbözőség helyes megfogalmazása esetén, továbbá akkor is 
csak maximum 2 pont jár, ha akár a hasonlóság, akár a különbözőségek leírása során 
kettőnél több helyes megállapítást tesz a vizsgázó.  
 
hasonlóságok: 

- mind a két felvétel egy fiatal, nagyjából hasonló korú lányt ábrázol; 
- mind a ketten szembenéznek a felvevőgéppel; 
- mindkét felvétel félközeli beállításban ábrázolja alanyát; 
- mind a ketten fogódzkodnak valamiben; 
- mind a két kép fekete-fehér; 
- mind a két képet eleve közlésre szánták, hivatásos fotós készítette azokat; 

különbségek: 
- az egyik felvétel egy divatfotó, a másik egy szocio/riportfotó; 
- az egyik lány fel van öltözve, a másik mezítelen; 
- az egyik lány ki van sminkelve, a másik nincs; 
- az egyiknek nincs tere, semleges műtermi belsőben vették fel, a másik 

beazonosítható, külső helyszínen készült; 
- az egyik képnél csak a lányalak a téma, a másik képnél a lányalak és a 

környezet is fontos; 
- az egyik képen az alanyt szemtől szembe, a másikon egy háló (kerítés) által 

részben takarva láthatjuk; 
- az egyik mesterséges megvilágításban, a másik természetes fényben készült. 

 
 
b) A vizsgázó 1 pontot kap abban az esetben, ha kizárólag a képekből és a 

képaláírásokból kiindulva a két médiaszöveg releváns értelmezését adja például az 
alábbiak szerint (vagy bármely más, a látványra és a képaláírásokra támaszkodó 
érvényes jelentés megfogalmazása esetén):  

 
- Ebből a kislányból a bőrdzseki, a smink és a fotós által alkalmazott beállítás, 

már-már kész nőt csinált. 
- Ez a menekülttáborban élő kislány még nem vált apatikussá, tekintete 

érdeklődést és segítségkérést sugall.   
 
c) A vizsgázó 3-3, összesen maximum 9 pontot kap, ha esszéjében helyesen nevez meg és 

a képek kapcsán érvényesen bont ki a befogadásra a szövegen túl hatással lévő, a 
befogadó helyzetéből következő tényezők közül legalább hármat. Egy-egy tényező 
helyes megnevezéséért, megfogalmazásáért 1 pont jár, a további 1-1 pont pedig akkor, 
ha a vizsgázó a megnevezett szempontnak a jelentéstulajdonításban való 
érvényesülését a két adott fotó esetében be is mutatja, meg is magyarázza az alábbiak 
(vagy más, úgyszintén releváns szempontok) szerint: 
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- a befogadó kulturális kompetenciája (tudása/ismerete, műveltsége, 
tapasztalata és ízlése) függvényében érzékenyebb bizonyos értelmezési 
lehetőségekre, mint másokra. (A pont akkor is jár a vizsgázónak, ha nem 
használja a kulturális kompetencia fogalmát, de egyértelműen kiderül, hogy 
tisztában van azzal, miszerint a befogadók ismeretei, tapasztalatai, műveltsége 
illetve ízlése erősen befolyásolja az egyes médiaszövegek értelmezését. A pont 
akkor is jár, ha a fenti tényezőkből a vizsgázó csak egyet, például a 
tájékozottságot említi.) 

  
A tíz évesen sikeres modellként dolgozó kislány képe a tájékozott befogadó 
számára jelenthet például súlyos problémát, utalhat a gyerekeket 
kizsákmányoló, a gyerekkorukat elrabló divatipar gátlástalanságára vagy 
éppen a szülők felelősségének hiányára. A kép értelmezése – a konkrét 
megfogalmazástól függetlenül – ilyenkor ebben az értelmezési keretben jelenik 
meg. Érvényes ugyanakkor az a másféle – a fiatal modell helyzetére egészen 
más módon rezonáló – értelmezés is, amely a befogadó más karakterű 
kulturális kompetenciájából következően Kristina foglalkoztatásában a sikeres 
szülői munkát vagy akár az odafigyelő „befektetést” látva a kép jelentését ebbe 
az értelmezési keretbe helyezve fogalmazza meg. 

 
A másik kislányt ábrázoló kép a háttér-információk ismeretében a tájékozott 
befogadók egy részének a számára a menekültügy kezelésének a 
párhuzamosságait hívja meg a menekültek kriminalizációjára rezonálva, míg 
mások csupán a nehéz sorsú, elzárt fiatal lányt látják a képben. Míg a 
befogadók egy (feltehetően igen szűk) része, ismereteket szerezve a rohingyák 
sorsáról, a kép jelentését az életveszélyes menekülés átmeneti megnyugvást 
hozó pillanatának ábrázolásában ismerhetik fel, az adott területen kisebb vagy 
semmiféle kulturális kompetenciával rendelkezők számára a képaláírás további 
értelmezést nem nyit meg. Sem a „rohingya, sem a „Banglades” kifejezések 
nem bírnak olyan jelentésképző erővel, hogy azok mentén a képen látható 
kislányt a befogadó térben és időben elhelyezhesse.   
 

- A befogadó kulturális és társadalmi környezete (gazdasági, szociális, etnikai 
helyzete, hitbéli hovatartozása) úgyszintén erős hatással van az értelmezésre. 
(Ez esetben is elegendő az 1+2 pont megszerzéséhez, ha a vizsgázó ezen 
tényezők valamelyikét megnevezi). 

 
A hátrányos társadalmi körülmények között élő fiatalok számára a 
gyerekmodell képe feltöltődhet a sikeresek, gazdagok és szépek iránti 
rajongással, így Kristina popkulturális sztárként értelmeződhet a számukra. 
A fehér, szőke, kékszemű modell egyszerre lehet vonzó és taszító a más 
bőrszínű etnikumok számára, ebben az esetben az értelmezést a háttérből a 
rejtett, de nagyon szívós etnikai sztereotípiák vezérlik. 
 
A véres konfliktusokkal terhelt viszony miatt a Mianmarból menekült rohingya 
kislány képe egészen mást – akár ellenséget – jelenthet a mianmari buddhisták 
sokaságának, mint egy szegény, elesett bangladesinek. Utóbbi ugyan 
hitsorsosát látja a kislányban, hiszen ő is muszlim, de egyben olyasvalakit, aki 
ronthatja az ő életesélyeit a saját, amúgy is szegény országában. 
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- A befogadó életkora és neme is erősen befolyásolhatja a médiaszövegek 
értelmezését. (Ebben az esetben is elegendő az 1+2 pont megszerzéséhez, ha a 
vizsgázó ezen tényezők valamelyikét megnevezi). 

 
A kamasz fiúk számára a modellt ábrázoló kép jelentését dominálhatja egyfajta 
szexuális csábítás érzete (ezt erősítheti a szembenéző tekintet). Az idősebb 
befogadóknak a háttértudás, miszerint a modell mindössze tízéves, felülírhatja 
a kép esztétikumát, és abban akár az értékvesztett világ morális csődjét is 
érzékelhetik. 
 
A menekült kislányt ábrázoló kép jelentésének kialakítását a befogadó nemi 
hovatartozása és életkora egyaránt befolyásolhatja. A mezítelen felsőtest a női 
kiszolgáltatottság értelmezési keretébe helyezheti a képet, amelyre érzékenyen 
rezonálhat a nehéz női sorsokkal empatikus női befogadók jelentős része, 
függetlenül a kislány etnikai és hitbéli hovatartozástól, a rohingyák 
tragédiájától.  
 

A helyesen felépített esszészerkezetre (állítás, megfigyelések, ismeretek alapján történő 
érvelés-bizonyítás, konklúzió) további 3 pont adható. 
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