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ISMERETEKET ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK (maximum 15 pont) 
 
1.            3 pont 
Állapítsa meg, milyen különböző képtípusok reprodukcióját látja!  
 

     
 1. kép    2. kép     3. kép 
 
Helyes válasz: 
 
1. kép:  tükörkép (természetes kép) 
2. kép:  fotográfiai (technikai) kép 
3. kép  képzőművészeti kép (festmény) 
 
 
2.           2 pont 
Figyelje meg a mellékelt fényképet, majd legalább két szempont szerint  
fogalmazza meg, mennyiben tekinthető az ábrázolás szempontjából szokatlannak, 
kísérletinek az alkotás! 
 

 Man Ray: Nő hosszú hajjal, 1929 
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Helyes válasz: 
A vizsgázó helyes észrevételei szerint 1-1, maximum 2 pontot kaphat, amennyiben az alábbi 
(vagy más, releváns megfigyelésen, ismereten alapuló) módon bizonyítja, hogy a Man Ray-
fénykép szokatlan, kísérleti alkotásnak tekinthető: 
– a médiumok keveredése (fénykép, szobrászat); 
– a szokatlan nézőpont alkalmazása (fejjel lefelé fordított modell); 

– a kontraszt rendhagyó használata 
– tömegarányok sajátos kompozíciós használata  

 
3.           2 pont  
Húzza alá a helyes állításokat a következő megállapítások közül! 
 
a) A magaskultúra korábbi a népszerű vagy tömegkultúránál, mivel az utóbbi  

    megjelenése a tömegmédia megjelenéséhez kapcsolódik. 

b) A népszerű vagy tömegkultúra az emberi léttel egyidős archetipikus képzeteket,    

    élményeket fogalmazza újra az adott korszak számára érvényes formában.  

c) A kultúrahasadás a korábban egységes kultúra kettészakadása a kézjegy kultúrájára  

    és a műfaji kultúrára. 

d) A szerzői kultúra alkotásai értéket hordoznak, a műfaji kultúrához sorolható  

    művek művészi szempontból nem tekinthetők maradandó alkotásoknak 

  
Helyes válasz: 
Igaz állítás: b; c.  
Hamis állítás: a; d. 
A vizsgázó akkor kap 1 pontot, ha (a négy jó válasz közül) legalább 3 jó választ ad. Két pontot 
pedig akkor, ha legalább 4 jó válasszal szolgál. 
 
 
4.            3 pont 
Fogalmazza meg, miben áll D. W. Griffith munkásságának filmtörténeti jelentősége!  
Nevezze meg az alkotó egy jelentős művét! 
 
Helyes válasz: 
A vizsgázó 1-1, de maximum 2 pontot kaphat, ha válaszában az alábbiakhoz hasonlóan 
megfogalmazza, hogy Griffith munkásságához köthető például:  
– a jelenetek célszerű beállításokra bontása; 
– a színpadszerű megfogalmazás helyett a filmes ábrázolás alkalmazása;  
– Griffith munkásságával válik lehetővé, hogy a néző optikailag azonosulhasson valamely 
szereplő pozíciójával; 
– a párhuzamos montázs alkalmazása; 
– a közösségnek jelentős (történelmi) témák nagy tömegek számára szórakoztató/élvezetes 
formában történő feldolgozása. 
 
A vizsgázó további 1 pontot kap, amennyiben helyesen nevez meg egyet Griffith fő művei – 
például az Egy nemzet születése; Türelmetlenség vagy a Letört bimbók – közül.  
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5.           3 pont 
Soroljon fel legalább hármat a média legfontosabb társadalmi funkciói, feladatai közül! 
 
Helyes válasz: 
A vizsgázó 1-1-1, de maximum három pontot kap, ha helyesen nevezi meg a média alapvető 
társadalmi funkcióit az alábbiak (vagy más, hasonlóan fontos) szerepek megnevezésével: 
– tájékoztatás (informálás);  
– oktatás és ismeretterjesztés; 
– a morális értékrenddel kapcsolatos nyilvános diskurzusok táplálása; 
– szocializácó (alapvető értékek, normák, viselkedésformák közvetítése); 
– „őrkutya”-szerep (vagyis a hatalom kontrollja); 
–  szórakoztatás; 
– kereskedelmi haszonszerzés. 
 
 
6.           2 pont 
a) 
Soroljon fel egy-egy elméletet, amely az ún. „direkt hatás”-elméletek  
csoportjába, illetve amely az úgynevezett „korlátozott hatás”-elméletek  
csoportjába sorolható!  (1 pont) 
b) 
Fogalmazza meg, hogy a közönség szerepe megítélésében miben különbözik  
a két elmélet-csoport! (1 pont) 
  
Helyes válasz: 
a) 
1 pontot kap a vizsgázó, ha helyesen nevez meg egy-egy elméletet a két modellcsoportból az 
alábbiak szerint: 
– direkt elmélet pl.: az injekcióstű-, illetve lövedékmodell; 
– korlátozott hatáselmélet pl.: a kétlépcsős hatásmodell (Lazersfeld), a kultivációs elmélet 
(Gerbner) vagy a használatkielégülés-modell (de elfogadható válasz a szelektív észlelés 
elmélete, a napirendelmélet vagy a kódolás–dekódolás-modell megnevezése is). 
 
b) 
További 1 pontot akkor kap a vizsgázó, ha helyesen fogalmazza meg, hogy a direkthatás-
elméletek passzívnak, míg a korlátozott hatásmodellek aktívnak tekintik a médiafogyasztó 
közönséget.   
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A LÁTOTT FILMRÉSZLETTEL KAPCSOLATOS SZÖVEGÉRTÉSI FELADAT  
(maximum 30 pont) 
 
7.            2 pont 
Nevezzen meg a film szereplői közül legalább öt jól azonosítható karaktert! 
 
Helyes válasz például: 
– a fehér inges nő; 
– a német tiszt (akibe feltehetően szerelmes); 
– a nő (akit az erdőből kísérnek, s aki a fehér inges nőre bámul); 
– a nő kísérője (a két férfi bármelyike, akik az erdőből kísérik, óvnák a nőt, de hiába); 
– a csíkos inges rab (aki a nő és kísérői után szalad, megállítja, majd a csoporthoz tereli őket);  
– a fegyveres őr (az őrök bármelyike, akik vigyázzák a feltehetően kivégzésre begyűjtöttek 
csoportját). 
 
(A fehér inges nő és a német tiszt megnevezése esetén nem jár pont, e két karakter és további 
két karakter megnevezése esetén 1 pont jár, teljes válasz esetén 2 pontot kap a vizsgázó.) 
 
8.           5 pont 
A film legalább öt motivikai és cselekménybeli jelzésére építve elemezze  
a főszereplő helyzetét, karakterét! 
 
Helyes válasz: 
A vizsgázó 1-1-1-1-1, maximum 5 pontot kaphat, ha helyes és helyesen indokolt, a film 
jelzéseivel alátámasztott megállapításokat tesz például a következők szerint: 
 A fehér inges nő irodai dolgozó, aki tetszik az egyik tisztnek (ajándékot, medaliont kap tőle), 
aminek egyértelműen örül (előveszi az ékszert, titokban nézegeti, vélhetően szerelmes). 
Bár a munkahelyi hierarchia szerint beosztott (munkát, feladatot kap, íróasztala van), pozíciója 
mégis kivételezettségre utal (nem áll fel, mikor a feljebbvalók bejönnek, az egyik feljebbvaló 
súg neki valamit), szabadabban mozog a barakkban. 
Zárt, fegyelmezett, (kifelé legalábbis) érzelemmentes személyiség, kizárja a kor iszonyatát (nem 
kommunikál az őt figyelő nénivel, az elvonuló tisztre figyel, nem reagál a mezítelen rabok 
látványára az ablak becsukásán túl – legalábbis nem látjuk, hogy reagálna).  
 
9.           5 pont 

 
 
Figyelje meg a képet, majd válaszoljon a kérdésekre! 
 
a) Állapítsa meg, mely plántípus alkalmazása a leggyakoribb a filmben! (1 pont) 
b) Állapítsa meg, hogy az életlen nyitóképet követően az elbeszélő szerkezet  
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mely részében alkalmaz a filmalkotó totált! (1 pont) 
c) Állapítsa meg, hogy az alkotás képi világában milyen filmnyelvi megoldással  
jön létre plánváltás! (1 pont) 
d) Nevezze meg azt a cselekményelemet, amely az expozíciót lezárja! (1 pont) 
e) Nevezze meg a film cselekményvilágában értelmezhető konfliktust! (1 pont) 
 
Helyes válasz: 
a) közeli;  
b) a tetőponton (az ablakból látszó cselekmények ábrázolása során); 
c) belső montázzsal (elfogadható a belső vágás megfogalmazás is); 
d) a behallatszó sírással zárul az expozíció; 
e) a konfliktus a film cselekményvilágán belül a fehér ruhás nő és a tiszt szerelmének útjában 
álló akadály (a háború, a láger mint munkahely). 
 
 
10.           5 pont 
Figyelje meg, majd elemezze a film hangi világát!  
Elemzésében nevezzen meg legalább három olyan lényegi információt,  
amelyet a film hangi (akusztikus) világa közvetít, s amelynek nincs közvetlen (vagyis 
szinkronban látható) képi megerősítése! (3 pont) 
Elemzésében röviden térjen ki a szereplők közötti kommunikáció módjára,  
majd fogalmazza meg, mennyiben segíti a hangkompozíció a szituáció, a karakterek 
megrajzolását! (2 pont)  
 
Helyes válasz: 
A vizsgázó 1-1-1, maximum három pontot kap, ha elemzésében a következő (vagy más, a kisfilm 
jelzéseiből kiolvasható) megfigyelésekre épít: 
– az életlen környezet miatt különösen fontos az irodai környezet pontos és kifejező 
hangkulisszájának megteremtése (írógép, telefoncsörgés, lépészaj, halk, de érthetetlen vagy 
alig érthető beszédhangok, pecsételés); 
– a film fordulópontját (a bonyodalom kezdetét) hangi motívum jelöli meg, a távolból 
behallatszó női sírás; 
– a behallatszó kutyaugatás is jelentőségteljessé válik a film záró szakaszában, amikor a néző 
megérti, hol is játszódik a cselekmény;  
– a zenehasználat (egyetlen vokális zenei motívum ismétlődése egy duettből) a nő pillanatnyi 
lelkiállapotának s figyelmének közvetítését segíti (elfogadható válasz, mert van erre utaló, 
némileg félreérthető jelzés, hogy a zene egy gramofonból szól). 
 
A vizsgázó további 1-1, maximum 2 pontot kaphat, ha helyesen értelmezi a dialógus hiányát, 
illetve a hangi konstrukció szerepét a film egészében – pl.: a következők szerint: 
– a filmben nincs dialógus (két vezényszó vehető ki csupán, a német Halt! [Állj!] és Los! 
[Rajta!] parancsszavak); 
–  a párbeszédeket kiemelt  zajok helyettesítik (pl.: a munkába érkezéskor a pecsételés hangját 
halljuk, vagy amikor az ablak előtt elvonuló tiszt nem szólítja meg a nőt, ahogy az sem a férfit, 
el nem hangzó dialógusuk helyett az ablakcsukás hangja hallatszik); 
– a hang alkalmazása segíti a nézőt abban, hogy megerősítést nyerjen arról, milyen 
környezetben játszódik a film (gyűjtőtábor, láger irodája) s arról is, hogy ebben a 
gyűjtőtáborban mindenkinek, a hatalmat gyakorlóknak is, nagyon meg kell gondolniuk mindent, 
amit tesznek (vagyis a hangkompozíció a terrorra épülő totális diktatúra világát konstruálja 
meg).   
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11.            2 pont 
Állapítsa meg, majd értelmezze és indokolja azt a látványszervezési,  
optikai megoldást, amellyel a film a főszereplő és környezete viszonyát  
megfogalmazza a film záró szakaszáig! 
Helyes megoldás: 
A vizsgázó 1 pontot kaphat abban az esetben, ha egyértelműen fogalmazza meg, hogy a szóban 
forgó optikai megoldás a kép mélységi tagolásának (mélységélességének) sajátos alkalmazása, 
miszerint kizárólag a főszereplő éles, a kép mélységébe komponált további szereplők és 
térrészletek életlenül látszanak. 
További 1 pontot abban az esetben, ha ezt a megoldást releváns értelmezési keretben 
fogalmazza meg – például a következők szerint (vagy más, a film jelzéseivel alátámasztható 
módon):  
– a környezet életlensége azt eredményezi, hogy a nézőnek az irodában lévők kilétéről és 
tevékenységéről csak bizonytalan feltevései lehetnek, vizuális megerősítést a filmkép alapján 
erről nem kap; 
– a környezet életlensége azt eredményezi, hogy a nézőnek az irodában lévők kilétéről és 
tevékenységéről csak bizonytalan feltevései lehetnek, vizuális megerősítést a filmkép alapján 
erről nem kap; így a nő magába zárkózására, lelki-érzelmi állapotának értelmezésére és 
valamilyen ezzel kapcsolatos fordulat várható bekövetkeztére koncentrálja a figyelmét; 
különösen, mivel a film zárlatáig – vagyis ameddig a mélységélességet ilyen módon alkalmazza 
filmalkotó – a főszereplő nyugodt tempóban rutinszerű, hétköznapi tevékenységeket folytat. 
 
12.           5 pont 
Nevezzen meg legalább három szimmetrikus szerkesztési, kompozíciós  
megoldást a filmből! (3 pont) 
Értelmezze, hogy mi indokolja a felismert szimmetriák alkalmazását!  (2 pont) 
Helyes megoldás: 
A vizsgázó 1-1-1, maximum három pontot kaphat, ha helyesen nevez meg szimmetriával dolgozó 
kompozíciós megoldásokat az alábbiak (vagy más, a kisfilm jelzéseivel igazolható egyéb helyes 
megfigyelések) szerint: 
– a plánhasználat szimmetriát mutat, amennyiben a nyitó- és a zárórész totálban, a középrész 
közeliben komponált – totál–közeli–totál; 
– a külső és a belső terek alkalmazása hasonló szimmetriát mutat, a film külsővel indul, 
belsőben folytatódik, majd külsővel fejeződik be (melyet belsőből, a szimmetrikus ablaktáblák 
osztatában látunk – külső–belső–külső(belső); 
– a képkompozíció szinte a teljes filmben szigorúan centrális és szimmetrikus, kitüntetett 
pillanat, amikor ez a szereplőre komponált szimmetria megbomlik (főleg a film záró 
jelenetében); 
– a hosszan mutatott záróképben az ablaktáblák tökéletesen szimmetrikusan osztják fel a teret; 
– a főszereplő hajviselete, ruhaviselete (konty, ing); 
További 1-1, maximum kettő pontot kap a vizsgázó, ha helyesen értelmezi a szimmetriák 
alkalmazását, például a következők szerint:  
– a szimmetrikus szerkezeti megoldások (plánozás, térábrázolás) a film értelmezésének 
megkonstruálását segítik elsősorban a környezet (erdőszél, iroda) átértelmezését (gyűjtőtábor, 
láger, lágeriroda) a zárlatban látható események (begyűjtöttek megalázása, transzportra vagy 
kivégzésre történő összeterelése) szerint; 
– a főszereplő karakterével, pozíciójával összefüggő szimmetriák a nő személyiségét, 
társadalmi helyzetének ábrázolását segítik (rend, rendíthetetlenség, stabil helyzet); 
– szimmetria és rend látszata abban a világban, amely az aszimmetriára (egyenlőtlenségre és 
kiszolgáltatottságra) épül. 
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13.           6 pont 
Olvassa el figyelmesen a filmről szóló alábbi értelmezést! 
 
„A film egyetlen gondolat; forma és tartalom pontos egysége. Szándékosan visszafogott, 
puritán látvány, lényegre szorítkozó objektív és szubjektív egyszerre. Egy felismerés története 
egyetlen, hosszú ívben. 
A negyvenes években lehetünk. Az irodista lány brossot kap ajándékba egy ismeretlen kézből, 
szerelmi zálogot. Beérve az irodába, munkába fog, arcán néha feldereng az ajándék öröme. Az 
irodista lány zajokat hall kintről, az ablakhoz megy, ahol épp kollégái hurcolják el a bross 
tulajdonosát. A kisfilm tömör fejlődéstörténet: az irodista élete egyetlen eléje táruló képtől, az 
elhurcolt nő felé fordított tekintetétől változik meg. Mindennapi munkája, szerelmi várakozásai 
mind ennek a világrendnek a szolgálatában álltak. Így válik a film a felismerés történetévé. Az 
utolsó kép, az ablakkeret, a felismerés kimerevítése, a látottak vádló, de el nem ítélő keretbe 
foglalása.” 

http://www.filmkultura.hu/regi/2007/articles/films/k2.hu.html 
 

Nevezzen meg legalább három lényegi, az alkotás jelentését érintő megállapítást az  
írásból, amelyet a film ismeretében vitat! (3 pont) 
Fogalmazza meg a vitatott állításokkal szemben saját álláspontját,  
és indokolja is azokat! (3 pont) 
 
Helyes megoldás: 
1-1-1, de maximum három pontot kaphat a vizsgázó, ha vitatja az írásban olvasható alábbi 
állításokat: 
– a film nem egyértelműen tekinthető egyetlen gondolat kifejezésének; 
– a film nehezen tekinthető egy felismerés történetének; 
– kifejezetten téves megállapítás, hogy az erdőből kikísért nőt a fehér inges nő kollegái 
hurcolják el, az őt kísérők – öltözetükből és gesztusaikból ítélve –- áldozatok;  
– nem bizonyítható, hogy a fehér inges irodista nőhöz került bross tulajdonosát hurcolják el, 
noha ez valóban lehetséges értelmezése a látottaknak, mivel magyarázhatja, miért nem tudja 
elszakítani tekintetét az idősebb nő az ablakban álló főszereplőről; 
– kifejezetten vitatható ugyanakkor, hogy a fehér inges nő élete a szeme elé táruló látványtól 
megváltozott volna (sőt, a filmnyelvi jelzések arra mutatnak, hogy arról nem kíván tudomást 
venni); 
– téves megállapítás, hogy az ablakkeret a fehér inges nő felismerésének kimerevítése volna. 
 
További 1-1-1, de maximum 3 pontot kaphat a vizsgázó a javítótanár megítélése szerint, ha a 
vitatott állításokkal szemben a film jelzéseivel igazolható lényegi megállapításokat tesz, 
miszerint a film nem tekinthető egy olyan felismerés történetének, amely a fehér inges nő életét 
döntően megváltoztatja, éppen ellenkezőleg, a film főszereplője csupán megragadja az 
alkalmat, hogy irodai munkáját megszakítva láthassa szerelmét (aki aktív részese a begyűjtöttek  
– valószínűleg zsidók – deportálásának vagy kivégzésének). Ez azonban a nőt nem zavarja, a 
külvilág borzalmait kizárja életéből, csak az érdekli, hogyan és mikor tud kommunikálni a 
férfivel. 
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MÉDIA MINIESSZÉ (maximum 15 pont) 
 
14.            15 pont 
Az elmúlt néhány évtized médiaelmélete és kutatása az alábbi jellemző  
kifejezésekkel írta le a szegénység médiaábrázolását a későmodern  
piaci társadalmakban:   

A láthatatlan szegények 
Az alulbecsült szegények 
A deviáns szegények 
A segítségre méltó és a segítésre méltatlan szegények 
A néma szegények 

A képek alapján értelmezze, mire utalnak ezek a megfogalmazások! (5 pont) 
 

   
 

     
 
A mellékelt képek és a szegénység médiabeli megjelenítését jellemző kifejezések  
alapján írjon rövid esszét A szegénység médiareprezentációja címmel, amelyben a 
médiareprezentáció fogalmára építve kifejti, miért problematikus az a mód, ahogyan a 
média megfogalmazza, bemutatja a szegénység problémáját! (10 pont) 
 
Helyes válasz: 
A vizsgázó 1-1-1-1-1, maximum öt pontot kaphat abban az esetben, ha a következőképpen (vagy 
más, hasonlóan érvényes megfogalmazással élve) értelmezi a szegénység médiaábrázolását 
jellemző megadott címkéket: 
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– a szegények „láthatatlanok” a médiában, mivel a későmodern, piaci társadalmak 
„középosztályibbnak” és egyben „jómódúbbnak” láttatják magukat a képernyőn a 
valóságosnál;  
– a szegények számarányát (pl.: a kultivációs elmélet szerint) a médiafogyasztó közönség 
alulbecsli, ezt a szegénység témáinak és képeinek hiánya eredményezi; 
– a szegényeket a társadalom jórészt deviánsnak, normaszegőnek tekinti, mivel a  szegénységgel 
foglalkozó híradások gyakran összekapcsolják a szegénység és a bűnözés (vagy más deviánsnak 
tartott viselkedés, például az iszákosság, lustaság, erkölcstelen viselkedés) fogalmait;  
– a szegényeket jellemzően ártatlan rászoruló áldozatnak vagy bűnözőnek tekinti a 
médiafogyasztó közönség, mivel a média narratíváiban ez a két szereposztás (a „jó szegény” 
és a „rossz szegény”) jelenik meg leggyakrabban; a szegénységről a társadalmi jelenség 
sztereotipikus megjelenítése miatt sablonos, leegyszerűsítő kép él a társadalom tagjainak 
legtöbbjében, vagyis a szegényekről élő képet leginkább a média (elsősorban a híradások 
szetreotipikus feldolgozásai) reprezentálják a közösség tagjai számára;   
– a szegények „némák”, vagyis ritkán szólalhatnak meg a saját hangjukon a médiában; a hír- 
és dokumentum-műsorokban a szegények problémáit „szóvivők” (szakértők, szociális 
munkások, jótékonysági szervezetek képviselői) jelenítik, meg, míg a szegények szerepe az, hogy 
fizikai környezetük, illetve testük képeivel hitelesítsék az elhangzottakat. 
 
Az esszében írtakat az értékelő tanár a helyes érveléshez szükséges tájékozottság szerint 
további maximum 5 ponttal értékelheti az alábbi ismeretek (vagy más, hasonlóan releváns 
ismeretanyag) alkalmazása esetén. Minden helyes észrevétel 1 pontot ér, de maximum öt 
észrevétel vehető figyelembe az értékelés során, amennyiben az esszéből kiderül, hogy a 
vizsgázó ismeri és helyesen kezeli a médiareprezentáció fogalmát (amennyiben a fogalmat a 
vizsgázó hibásan használja, 2 pont levonás jár abban az esetben is, ha az egyes 
részmegállapítások helyesek): 
 
– a médiában megfigyelhető szegénységreprezentáció problematikus, mert kisebbíti a probléma 
tényleges társadalmi súlyát (nem véletlen, hogy a diktatúrákban a szegénység a tabutémák 
egyike, ahogy a Kádár-korszakban Magyarországon is az volt);  
– a médiában megfigyelhető szegénységreprezentáció problematikus azért is, mert nem tárja 
fel a szegénységgel kapcsolatos valós problémákat (munkahelyek hiánya, adórendszer 
problémái, az oktatási rendszerrel kapcsolatos problémák); 
– a médiában megfigyelhető szegénységreprezentáció problematikus, mert felerősítheti a 
társadalomban meglévő félelmeket a Másiktól; 
– a médiában megfigyelhető szegénységreprezentáció problematikus azért is, mert felerősítheti 
a sztereotipikus gondolkodást; 
– a médiában megfigyelhető szegénységreprezentáció problematikus azért is, mert a szegénység 
elsősorban mint az extrém szenvedés narratívája, nem pedig mint hétköznapi, ám annál 
komplexebb problémarendszer jelenik meg; 
– a médiában megfigyelhető szegénységreprezentáció problematikus továbbá azért is, mert 
hamisan erősítheti a többségi társadalom tagjaiban azt a hitet, hogy mindez (az elszegényedés, 
a nincstelenség) vele sohasem történhet meg 
 
A helyesen felépített esszészerkezetre (állítás, megfigyelések, ismeretek alapján történő érvelés-
bizonyítás, konklúzió) 3 pont adható. 
Az önálló megfigyelések felvetése és azok minősége további 2 ponttal értékelendő.  
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