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Útmutató a vizsgázók teljesítményének az értékeléséhez 

(az értékelő tanárok részére) 
 
 

 
A javítási-értékelési útmutatóban feltüntetett válaszokra kizárólag a megadott pontszá-
mok adhatók.  
 
A megadott pontszámok további bontása csak ott lehetséges, ahol erre külön utalás van. 
Az így kialakult pontszámok csak egész pontok lehetnek. 
 

 
1. összetevő  - Tesztfeladatok 
 

A válaszokat a jelölt helyeken a sorszám utáni vonalra kell írni. Áthúzott, átírással javított 
válasz nem fogadható el. Ha a vizsgázó a választ nem csak a vonalon jelölte meg, 
válaszként a vonalon található válasz fogadható el. 
 
A feladatok megoldásához segédeszköz nem használható. 
 
 
 

2. összetevő  - Interaktív feladat 
 
Az Értékelő lapot (az Útmutató utolsó oldala) vizsgázónként kell kitölteni. 
(Fénymásolható). A kitöltött Értékelő lapot a vizsgadokumentumokhoz csatolni kell. 
 
Az értékelést az elmentett, készre kevert hanganyagon, valamint a munkaállomás szoftver  
(DAW) munkafájljában is el kell végezni a munkaállomás használat értékelésére.  
 
Az induló összpontszám 60, a hibákért pontlevonás jár az összpontszámból. 
 
A javító szakértő megjegyzéseket tehet a vizsgabizottság számára a szoftverhasználat és 
a hanganyag összbenyomásának értékelésére. 
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1. összetevő – Tesztfeladatok 
 
1. Melyik eszköz használható szimmetrikus jelvezetésre? A helyes válasz betűjelét karikázza 

be!  1 pont 
 

              
 
                     a.)                                                     b.) 
 
 

2. Hányszoros feszültség viszonynak felel meg a 66 dB? A helyes választ húzza alá ! 1 pont 
 a.) hússzoros 
 b.) kétszázszoros 
 c.) kétezerszeres 
 d.) kétmilliószoros 
 

3. Keverőasztal esetében melyik eszköz használatos aránybeállításra a sztereó főkimeneten? 
A helyes választ húzza alá!  1 pont 
 
 a.) panorama szabályozó. 
 b.) balance szabályozó. 
 c.) master szabályozó. 
 d.) aux szabályozó.      
 

4. Mit lát a képen? Írja a vonalra ! 1 pont 
    

                      
_____ kardioid iránykarakterisztika_______ 
 

5. Melyik eszköznek van mikrobarázdás változata? A helyes választ húzza alá ! 1 pont 
 a.) gramofon 
 b.) DAW 
 c.) lemezjátszó 
 d.) kazettás magnetofon 
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6. Melyik a tűzrendészeti előírás? A helyes választ húzza alá! 1 pont 

 a.) görög függöny 
 b.) vasfüggöny 
 c.) bayreuthi függöny 
 d.) francia függöny 
 
 

7. Melyik a kakukktojás? (Melyik nem való a többi közé?) A helyes választ húzza alá! 2 pont 
 a.) Angolkürt 
 b.) Franciakürt 
 c.) Eustach kürt 
 d.) Natúr kürt 
 

8. Melyik jellemző nem befolyásolja az optikai érzékelőre érkező fény mennyiségét? 
A helyes választ húzza alá !  2 pont 
 
 a.) blende 
 b.) záridő 
 c.) érzékenység 
 
 

9. Melyik eszköz nem alkalmas professzionális kamera képstabilizálására? A helyes válasz 
betűjelét karikázza be! 2 pont 
 

               
 
                                    a.)                                                           b.) 
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                                      c.)                                                             d) 
 
10. Melyik a legnagyobb torzításmentes jelszint? A helyes választ húzza alá! 2 pont 

 a.) -18 dBFS 
 b.)    0 dBFS 
 c.) -12 dBFS 
 

11. Melyik két fogalom utal jellemzően zenei hangjelre? A helyes választ húzza alá! 2 pont  
 a.) lecsengés 
 b.) jeltranziens  
 c.) nullátmenet 
 d.) levegővétel 
Minden helyes válasz egy pont 

12. Melyik a Magyarországon használt eszköz? A helyes válasz betűjelét karikázza be! 2 pont 
 

               
 
             a.)                                        b.)                                       c.) 
 

               
               d.)                                      e.)                                        f.)                
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13. Melyik az a formátum, ami hangjelre utal, de nem alkalmas a hullámformája hang 

utómunkára ? A helyes választ húzza alá ! 2 pont 
 
            a.) wav      b.) aiff        c.) bmp       d.) avi     e.) mov     f.) mid 
            g.) mp4     h.) jpeg       i.)  xvid       j.) pt5     k.) RAW   l.) jpg 
 
 

14. Melyik hang helyét adja meg a violinkulcs? Karikázza be a helyes válasz betűjelét! 2 pont 
 
c    d    e    f    g    a    h 
 
 

15. Aláhúzással jelölje, hogy a leírt meghatározásra melyik fogalom illik! 2 pont 
 
„Szövegkönyv, ami tartalmazza a felhasznált eszközöket, a végszavazást, az időzítést.” 
 
            a.) szinapszis                        b.) storyline        c.) story-board    d.) dramarturgia 
            e.) irodalmi forgatókönyv    f.) szcenárium  g.) technikai forgatókönyv 
 
 

16.Adja meg a DAW formátumot! A helyes válasz betűjelét karikázza be!  2 pont 

  

            a.) wav      b.) aiff        c.) bwf       d.) avi     e.) mov     f.) mid 

            g.) mp4     h.) mp3       i.)  xvid      j.)  pt5     k.) zip       l.) rar 

 

 

17. Melyik csatlakozóval nem viszünk át digitális hangjelet? A helyes válasz betűjelét 
karikázza be! 2 pont 
 

       
 
               a.)                                 b.)                      c.)                          d.) 
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18. Párosítsa az axonometrikus rajzokat és a nézeti képeket! 4 pont 

 
1 __E___        2 _C___      3 _D____      4 _A____      5 _B____ 

 
A maximális pontszám 4 pont. 
 

19. Párosítsa az összetartozókat ! A számokat a vízszintes vonalra írja!   4 pont 
                
a) _1__ Blu-ray 1. digitális lemez 1 pont 
b) _4__ kellék 2. kötélzet 1 pont 
c) _3__ LED 3. fényforrás 1 pont 
d) _2__ csiga 4. színpad 1 pont 
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20. Párosítsa a figurákat és a szerzőket!  4 pont 

 

1.) _E___        2.) _A___      3.) _B____      4.) _C____      5.) _D____ 

 

A. - Macskássy Gyula             B. - Sajdik Ferenc             C. - Foky Ottó 
D. - Jankovics Marcell            E. - Nepp József és Ternovszky Béla 
 

   
 

         1.)                                   2.)                                           3.) 
 

     
 

              4.)                            5.) 
 
A maximális pontszám 4 pont. 
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2. összetevő – Interaktív feladat 

 
Készítse el az alábbi szöveg hibamentes változatát a Forras könyvtárban 

található interaktiv_feladat_2011.wav hangállományból. 
 
A feladat elvégzésének első lépése: nyisson üres munkafájlt, a munkafájl 

neve saját neve legyen  a Megoldas könyvtárban. 
 
A jelfolyamnak folyamatosnak kell lennie.  
A kész hanganyagot egy összefüggő .wav formátumú állománnyá kell 

összeírni. 
 

 
 
Szöveg: 

A Naprendszer 
 

A Naprendszer az egyetlen bolygórendszer, amelyet részletesen ismerünk.  

A Kepler űrtávcső több ezernyi exobolygót, vagyis Naprendszeren kívüli planétát fedezett már 

fel, valamint a földi teleszkópok révén is számos új bolygót tudtak kimutatni, de a róluk szerzett 

ismereteink meglehetősen hézagosak. Ismerjük pl. a tömegüket, az anyacsillaguktól mért 

távolságukat. Alaposabban csak a szűkebb kozmikus környezetünkben levő sokszínű, 

változatos világokat tudjuk megismerni, amelyek az exobolygók jövőbeli részletes kutatása 

szempontjából is sok tanulsággal szolgálhatnak. A Naprendszer jellemzése iránymutató abból 

a szempontból is, hogy milyen csillagokat érdemes célba venni, hogy a Földünkhöz hasonló 

égitestre bukkanhassunk.  

Tejútrendszerünket – a saját galaxisunkat – több százmilliárd csillag népesíti be. A csillagok 

két fontos jellemzője a tömegük és a kémiai összetételük, amely életútjukat, fejlődésüket 

meghatározza. Ha a saját Naprendszerünk napjánál jóval nagyobb tömegű egy csillag, akkor 

oly hamar feléli energiatermelő készletét, hogy összesen néhány száz millió évig tart az élete. 

A Naprendszerbeli kutatások pedig azt bizonyítják, hogy milliárd évek szükségesek ahhoz, 

hogy a szerves élet a szerveződés olyan fokát érje el, amely most a Földön van. Tehát a mi 

Napunkhoz hasonló tömegű csillagok környezetét érdemes vizsgálat alá vonni. Ezek 

úgynevezett törpecsillagok. Az ilyen égitestek élettartama 10 milliárd év, vagy még annál is 

hosszabb életűek. A sugárzásuk ereje – intenzitása – évmilliárdokon át nem változik. Ez pedig 

alapvető szempont. A mi Naprendszerünkhöz hasonlóan ki lehet jelölni a csillagok körül azt az 

övet, amely a Naprendszerben is létezik. Ez a lakható zóna. Az ebben az övben keringő bolygók 

esetében kedvezőek a hőmérsékleti viszonyok az élet szempontjából. Egy másik 
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naprendszerben felfedezett bolygó keringési pályája tehát ne legyen túl távoli vagy elnyúlt. Ha 

elnyúlt, akkor a hőmérséklet ingadozása a bolygó felszínén jelentős lesz. A nagyszerű oldószer 

– a víz – nem marad mindig folyékony állapotban. A bolygó tömegének elég nagynak kell 

lennie ahhoz, hogy a légköre ne illanjon el. És fontos az is, hogy milyen a légkör kémiai 

összetétele.  

Sok-sok feltétel szükséges ahhoz, hogy a szerves molekulák egy bolygón úgy épüljenek fel, 

melynek végeredménye az élő anyag lesz. Hiába tartalmaznak például a csillagközi gáz- és 

porfelhők is sokféle szerves molekulát, mégsem az élet hordozói! 

Jogosan merül fel a kérdés, hogy miként alakult ki a Naprendszer? A kérdésre ma még nem 

tudunk olyan teljes körű választ adni, amely minden megfigyelt tulajdonságot megmagyaráz.  

A csillagászat egyik ága a kozmogónia, amely az égitestek kialakulásával és fejlődésével 

foglalkozik. Vegyük először szemügyre a klasszikus elméletet, majd pedig a további 

elgondolásokat!  

A német filozófus Immanuel Kant és a francia matematikus, fizikus és csillagász Pierre Simon 

Laplace nevéhez fűződik az ún. nebuláris elmélet, vagy ködelmélet. Kant vetette fel 1755-ben 

és Laplace fejlesztette tovább 1796-ban.  

Kant szerint a Naprendszer anyaga kezdetben különböző méretű és sűrűségű egyenletesen 

eloszló porszemcsék halmazából állt. A tömegvonzás miatt a nagyobbak a kisebbeket 

magukhoz vonzották. A legnagyobb tömegű gócból jött létre a Nap, mely körül a hasonló 

módon összeállt bolygók keringeni kezdtek.  

Laplace feltételezte, hogy a Naprendszer helyén egykor egy tengely körül forgó magas 

hőmérsékletű gázköd volt. A forgást nem indokolta. Ez a forgó gázköd volt az ősnap. Ahogy 

egyre jobban összehúzódott, úgy nőtt a tengely körüli forgásának a sebessége, vagyis a 

szögsebessége – az impulzusnyomaték megmaradási törvény értelmében. Ez a megmaradási 

törvény úgynevezett zárt rendszer esetén érvényes. Vegyük példaként a tengelye körül forgó 

korcsolyázót. Jól lehet látni, ha kitárt kezeit a testéhez húzza, akkor fordulatszáma jelentősen 

megnő. Ez természetesen csak a merev testekre igaz. Ezért az elmélet szerint az ősnap 

pereméről anyagcsomók váltak le a kifelé ható úgynevezett centrifugális erő hatására. Ebből 

alakult ki egy olyan övezet, amely anyagcsomókból áll. A nagyobb anyagcsomókból a 

tömegvonzás hatására alakultak ki a bolygók, illetve az azokról leszakadó kisebb csomókból a 

bolygók holdjai.  

Egy anekdota szerint, amikor Bonaparte Napóleon megkérdezte Laplace-t, hagyott-e helyet 

valahol a Teremtőnek, Laplace így válaszolt: „Első Konzul Polgártárs! Nekem nincs szükségem 

ilyen hipotézisre.”  
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Ez az elmélet jól adja vissza azt, ahogy a bolygók egy irányban és nagyjából egy síkban 

keringenek a Nap körül. De sok más tulajdonságot nem magyaráznak meg. Kant és Laplace 

fejtegetései jó alapul szolgáltak a modell további fejlesztéséhez. Így például Hannes Alfvén 

svéd csillagász rámutatott arra, hogy a Naprendszert alkotó anyag mágneses és elektromos 

tulajdonságait is figyelembe kell venni. Jól ismert tény, hogy a nagyon forró, plazmaállapotú 

anyag elektromosan töltött részecskék halmaza, amelyek, ha mozognak, akkor mágneses mezőt 

keltenek maguk körül.  

1965-ben Fred Hoyle angol csillagász ezt is tekintetbe vette, amikor ismertette a Naprendszer 

kialakulásáról írt elméletét. Szerinte a Naprendszer egy olyan gáz- és porfelhőből alakult ki, 

amely a Tejútrendszerben keringett, tehát eleve forgásban volt. A gravitáció miatt összehúzódó 

felhő tengely körüli forgása megnőtt. Számításai szerint, amikor a gázfelhő mérete a legbelső 

bolygónk, a Merkúr pályájának megfelelő átmérőre csökkent le, akkor az egyenlítői térségből 

anyaggyűrűk repültek ki. A tömegvonzás okozta összehúzódás miatt a gázanyag hőmérséklete 

olyan nagy lett, hogy plazmaállapotúvá vált, tehát a mágneses és az elektromos mező által 

létrehozott hatásokat is figyelembe kellett venni. A központi és a levált anyagcsomók mágneses 

mezejének kölcsönhatása azt eredményezte, hogy a Nappá zsugorodó központi felhő forgása 

nem gyorsult tovább. Ennek ellentételeként a levált felhő egyre jobban eltávolodott a Naptól. 

A Nap körül keringő felhő sebessége kisebb, mint a tengely körül forgó csillagé. A két 

anyagcsomót továbbra is összekapcsolta a mágneses mező, amelynek erővonalai a keringés 

miatt folyamatosan, egyre jobban felcsavarodtak. Ez a mágneses befagyás tétele miatt van így: 

az anyag és a mágneses mező egymástól nem választható szét. A plazmafizika szerint ezek úgy 

viselkednek, mintha rugalmas kötegek lennének. Tehát a Napot és a gázcsomót összekötő 

erővonalak megnyúltak és folyamatosan felcsavarodtak a Napra. Ezáltal jelentősen csökkent az 

ősnap tengely körüli forgási sebessége. Így jött létre a Nap mai tengely körüli forgási ideje. A 

mágneses kapcsolat adhat arra magyarázatot, hogy ma a bolygók képviselik Naprendszerünk 

perdületének 98%-át, a Nap pedig csak a csekély maradékkal rendelkezik.  

Az imént felvázolt kép nem teljes, de folyamatosan dolgoznak a finomításán.  

Nagyon jól tudjuk, hogy bolygórendszerünk övezetekből épül fel. A Naphoz legközelebbiek 

csoportját kőzet- vagy Föld-típusú bolygóknak nevezzük. Ezek a Merkúr, a Vénusz, a Föld és 

a Mars. Néhány ezer kilométer az átmérőjük, nagy az átlagsűrűségük, tehát szilárd felszínnel 

rendelkeznek.  

A Mars és a Jupiter pályája között helyezkedik el a kisbolygó, vagy más néven aszteroida 

övezet. Itt százezernél is több, szabálytalan alakú égitest kering. Keletkezésükre ma sem tudunk 

egyértelmű magyarázattal szolgálni.  
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Még távolabb a Naptól az óriás- vagy Jupiter-típusú planétákkal találkozunk, melyek 

gázóriások. A Jupiter, a Szaturnusz, az Uránusz és a Neptunusz tartozik ebbe a családba. 

Átmérőjük és tömegük jócskán meghaladja a kőzetbolygókét. Átlagsűrűségük azonban a 

vízével összemérhető. A Szaturnuszé csupán 0,7 g köbcentiméterenként! A Neptunuszon túli 

térségben, a Kuiper- és az Oort-övezetben törpebolygók, vagy a náluk is jócskán kisebb méretű 

égitestek, például üstökösök magjai végzik a mozgásukat. Az Oort-zóna az üstökösök öve, 

amely 100 ezer csillagászati egység távolságban, egy óriási gömbfelületet alkot.  

A csillagászati egységet a Nap és a Föld távolságából határozták meg, és hossza150 millió 

kilométer. Tehát a keresett távolság százezerszer 150 millió kilométer, másképpen a nehezen 

elképzelhető 15 trillió kilométer. Ebben a távolságban már közeledünk a Nap gravitációs 

vonzási határához, amely a Naprendszer határa is egyben. A Naprendszer gravitációs határa 1 

és 2 fényév között húzódik. Ezt átlépve már egy másik csillag tömegvonzása „dirigálja” az ott 

lévő testek mozgását.  

Joggal teheti fel bárki a kérdést, hogy miért ilyen övezetes felépítésű a Naprendszer.  

Az általánosan elfogadott nézet szerint a fiatal Nap részecske sugárzása, valamint az 

elektromágneses sugárzások okozta fénynyomás lényegesen nagyobb volt, mint ma. Ezért a 

hozzá közeli térségből kiseperte a kisebb részecskéket, a könnyű kémiai elemeket és 

molekulákat. Hoyle számításai szerint így maradtak meg a méter körüli nagyságú 

anyagszemcsék, amelyek azután a sorozatos ütközések és összetapadások során nagyobb 

testekké, kőzetbolygókká álltak össze. Távolabb a Naptól, ahol a hőmérséklet jóval 

alacsonyabb, ezért még a gázok is megfagytak, nagyjából 10 méteres anyagcsomók keletkeztek, 

melyek könnyebb elemekből álltak, és a fenti folyamathoz hasonlóan, óriásbolygókká álltak 

össze. Így válik érthetővé, hogy a belső bolygók miért kőzetekből állnak, az óriásbolygókat 

pedig főleg gázok, hidrogén, hélium, metán és ammónia alkotja. Érdekes viszont, hogy 

mindegyikük holdrendszerében szilárd felszínű égitesteket találunk. A Naprendszer tömegének 

99%-a közel egy síkban, a Laplace-féle invariábilis síkban található. A Nap törpecsillag, 

körülötte nyolc nagybolygó kering, azok körül 100-nál több hold mozog. Ehhez kell 

hozzászámítani a százezernél több aszteroidát és törpebolygót, az üstökösöket, a meteorokat, 

valamint a bolygóközi por- és gázanyagot.  

Próbáljuk meg elképzelni a bolygók tömegét! 10 kg kristálycukrot 1 kg-os csomagolásban 

mindenki el tud képzelni. Legyen ez a teljes Naprendszer tömege! Bontsuk meg az egyik 

csomagot, és vegyünk ki belőle egy csipetnyit! Ez mondjuk14 grammot nyom. A maradékot és 

a többi csomagokat tegyük félre! Ez lesz a Nap tömege. A 14 gramm pedig a korábban leírt 

összes égitest anyagmennyiségét képviseli.  
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Ennek megfelelően a Földre és a Vénuszra 0,03 gramm, a Marsra 0,003 gramm, a Merkúrra 

pedig 0,00165 gramm anyag jut. Most jön a nagy váltás! A maradék cukorból a Jupitert 9,54 

gramm, a Szaturnuszt 2,85 gramm, az Uránuszt 0,47 gramm a Neptunuszt pedig 0,54 gramm 

cukor képviseli. Az utolsó, mintegy 0,6 gramm kristálycukor pedig a többi égitestnek marad.  

Most hasonlítsuk össze a bolygók méretét! Legyen a Nap kinyitott esernyő, amely 109 

centiméter átmérőjű. Ekkor a Föld csupán 1 centiméter méretű, ez egy szem málnának felel 

meg, a Vénusz szintén ekkora, a Mars csupán egy borsszemmel egyenlő, a Merkúr pedig egy 

apró borsszem – 0,3 centiméter.  

Ismét jön a nagy váltás: A Jupiter 12 centiméter átmérőjű almának vehető, a Szaturnusz egy 

kisebb, 10 centiméteres alma, az Uránuszt és a Neptunuszt pedig egy-egy négy centiméter 

átmérőjű paradicsom képviseli.  

Végül hasonlítsuk össze a bolygók Naptól mért távolságát és azt, hogy mennyi idő alatt kerülik 

meg a Napot! Minél távolabb kering egy bolygó, annál hosszabb idő alatt kerüli meg a Napot.  

Legyen a Nap és a Föld közötti átlagos távolság egy méter – ez képviseli a csillagászati egység 

mini változatát. A Merkúr 40 centiméterre kerüli meg a Napot, 88 földi nap alatt, a Vénusz 70 

centiméterre kering 0,6 év alatt, a Föld egy méterre kering, és egy év alatt tesz meg egy kört. A 

Mars átlagos távolsága már 1,5 méter, és 1,9 földi év kell egy fordulathoz. Ismét jön a nagy 

ugrás. A Jupiter 5 méterre van, a Szaturnusz 10 méterre, ez már nem fér be egy tanterembe. Az 

Uránusz távolsága 30 méter, a Neptunuszé pedig 40 méter. A Plútó 50 méternyire is képes 

eltávolodni.  Ennek megfelelően a keringési idő is jócskán megnő, a Jupiter keringési ideje 12 

év, a Szaturnuszé 30 év, az Uránuszé 85 év, a Neptun uszé 165 év, a Plútóé 255 év.  

A bolygórendszerből még nem léptünk ki, hiszen vannak olyan törpebolygók, amelyek ennél is 

távolabb keringenek.  

Végezetül még egy gondolat! Rendszeresen összekeverik a Naprendszer határának és a 

bolygórendszer határának fogalmát!  

Az 1972-ben elindított Pioneer-10 űrszonda a bolygórendszer határán, az utolsó bolygón a 
Plutón túl, az előbbiek szerint körülbelül 150 méterre jár az esernyőtől, vagyis a Naptól, de a 
Naprendszer határa ennél jócskán távolabb van. Ha a határt 1,5 fényév távolságban húzzuk 
meg, akkor sokkal messzebbre, körülbelül 100 kilométerre kell eltávolodnunk az esernyőtől, 
vagyis a Naptól és a Földtől! Ez pedig a Budapest-Veszprém távolságnak felel meg. 1972 és 
1977 között négy űrszonda indult el a Naprendszer pereme felé: a Pioneer-10, a Pioneer-11, a 
Voyager-1 és a Voyager-2 tart kifelé a Naprendszerből. Ennyi idő alatt mindegyikük csupán 
egy szerény utcahossznyi távolságra jutott el tőlünk!  
Ez a hatalmas térség, amit gondolatban végigjártunk csupán a Naprendszer, amely porszemnek 
számít a saját galaxisunk, a Tejútrendszer valódi méreteihez képest!  
  



Hang-, film- és színháztechnikai ismeretek — középszint Javítási-értékelési útmutató 

2011 írásbeli vizsga 14 / 16 2020. május 14. 

Pontozás (hibapontok, pontlevonás) 
 
1.   A készre összeírt hanganyag elején vagy végén túl sok a szünet (1 pont) 
 A hangfájl elején és végén a digitális nullát, vagy digitalizált analóg zajt tartalmazó rész 

hossza meghaladja a 1 másodpercet. 
 
2.   A hanganyag indulása (felúszás vagy hangra indulás) nem megfelelő, zavaró (1 pont) 
 A hangfájlban a helyszíni zaj, vagy atmoszféra zaj jelentős, és az első hasznos 

megszólalás hangra vágással indul az atmoszféra bekeverése helyett, vagy a hangra vágás 
során az indulás eleje hiányzik. 

 
3.   A hanganyag vége nem megfelelő, zavaró (1 pont) 
 A hanganyag végén a kicsengés után a digitalizált analóg zaj hirtelen marad abba, vagy a 

zaj túl hosszú idejű. 
 
4.   Hallható átmenet a vágási ponton (vágási helyenként maximum 3 pont) 
 A vágási ponton a jel nem folytonos: a vágás tempóban van, zeneileg vagy szövegszerűen 

megfelelő, de a hangforrások virtuális iránya megváltozik, vagy a hangszínezetük 
megváltozik, vagy a jelszintugrás következik be. Alig hallható jelszintugrás 1 pont, 
gyakorlatlan hallgató által is felfedezhető szintugrás 2 pont, zavaró mértékű szintugrás 3 
pont, virtuális irány megváltozása 1 pont, hangszínezet megváltozása 2 pont, ha a hiba 
elkerülhető lett volna. 

 
5.   Hallható zajátmenet a vágási ponton (vágási helyenként maximum 3 pont) 
 A vágási pont zenei részek közötti szünetben van, és az atmoszféra, vagy a rögzített zaj 

jellege hirtelen változik meg. Éppen észlelhető zajátmenet 1 pont, a zajátmenet jól 
hallható gyors megváltozása 2 pont, átmenet nélküli zajvágás 3 pont. 

 
6.  Pattanás a vágási ponton (vágási helyenként 2 pont) 
  
7.   Bármelyik hangrészlet indulása vagy végződése hibás (előfordulási helyenként 

maximum 3 pont) 
 Jellemzően prózai hanganyag vágása esetén szó eleje hiányzik, vagy felúszik, vagy szintje 

ingadozik, vagy végződése hiányzik, vagy elúszik, vagy szintje ingadozik. Szintingadozás 
1 pont, fel vagy leúszás 2 pont, hiányzó szórészlet 3 pont. 

 
 
8.   Szükségtelen vágás (vágási helyenként 4 pont) 
 A vágás nem a kijelölt tartalmi helyen van. 
 
9.   Idegen hang jelenléte (vágási helyenként maximum 3 pont) 
 A vágási ponton  hang átlapolódás hallható a két hangfájl között, vagy máshonnan 

származó vendéghang szólal meg. Az idegen hang szakember számára hallható 1 pont, 
nem szakember által is felfedhető és zavaró 2 pont, nagyon hallható és tartalmilag zavaró 
3 pont, vendéghang megszólalása 3 pont. 

 
10.   Időzítési hiba illesztési pontonként (vágási helyenként 2 pont) 
  A vágás tempóhibás.  
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11. A hanganyag részben vagy egészben monó lett (maximum 4 pont) 
 Sztereó nyersanyagok esetén rövid (1-2 másodperces) monó részlet 1 pont vágási 

helyenként, legfeljebb vagy a teljes hanganyag monó lett 4 pont. 
 
12. Panoráma vagy balance hiba (1 pont) 
 
13. Értelmetlen szintingadozás összefüggő hanganyagrészeken belül (1 pont) 
 
14. Nem egyenletes hangosság (1 pont) 
 
15. Torzítás, túlvezérlés hallható (4 pont) 
 Torzítás, túlvezérés esetén, bárhol a hanganyagban (ha az utómunka következménye) 

súlyozás nélkül 4 pont. 
 
16. Ellenfázis hiba (maximum 4 pont) 
 Sztereó és monó nyersanyagok esetén is, rövid (1-2 másodperces) ellenfázisú részlet 1 

pont előfordulási helyenként, legfeljebb vagy a teljes hanganyag ellenfázisú lett 4 pont. 
 
17. Nem megfelelő kivezérlési szint (4 pont) 
 Nem -23 LUFS (+- 1 LU). 
 
18. Alulvezérelt hanganyag (4 pont) 
 Ha a kivezérlési szint megfelelő (Integrated Loudness -23 LUFS), de a hanganyagon belül 

tartósan értelmetlen szintcsökkenés tapasztalható. 
 
19. Zajos hanganyag (technikai hiba) (4 pont) 
 A munkaállomás használata közben a kapcsolódó hardverből származó zaj került a 

hangfelvételre. 
 
20. Kihagyott vágási pont (vágási helyenként 4 pont) 
 
21. Szoftverhasználat (10 pont) 
 A munkaállomás szoftver használatának értékelése. A vágóablakban látható kép, a sávok-

régiók használata, elrendezése, a vágási technikák ésszerű, célszerű használata, a szoftver 
lehetőségeinek kihasználtsága, a munka áttekinthetősége, a szoftver ablakainak 
használata, képernyő elrendezése. 

 
22. A vizsgázó a feladatot nem kezdte meg (60 pont) 
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Értékelőlap 

 
Név: ………………………………………………….. 
 
Interaktív feladat Prózai hanganyag vágása Hiba

pont Megjegyzés 

A készre összeírt hanganyag elején vagy végén túl 
sok a szünet1   

A hanganyag indulása (felúszás vagy hangra 
indulás) nem megfelelő, zavaró2   

A hanganyag vége nem megfelelő, zavaró3   
Hallható átmenet a vágási ponton4   
Hallható zajátmenet a vágási ponton5   
Pattanás a vágási ponton6   
Bármelyik hangrészlet indulása vagy végződése 
hibás7   

Szükségtelen vágás8   
Idegen hang jelenléte9   
Időzítési hiba illesztési pontonként10   
A hanganyag részben vagy egészben monó lett11   
Panoráma vagy balance hiba12   
Értelmetlen szintingadozás összefüggő 
hanganyagrészeken belül13   

Nem egyenletes hangosság14   
Torzítás, túlvezérlés hallható15   
Ellenfázis hiba16   
Nem megfelelő kivezérlési szint17   
Alulvezérelt hanganyag18   
Zajos hanganyag (technikai hiba)19   
Kihagyott vágási pont20   
Szoftverhasználat21   
A vizsgázó a feladatot nem kezdte meg22   
Összesen:   

Az Interaktív feladat pontszáma 
(Nem lehet nullánál kisebb.)  60 – Összesen 

 
Megjegyzések: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dátum  javító tanár 
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