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VIDEOFILM KÉSZÍTÉSE 

 

Készítsen 70–90 másodperces videoportrét, amelyben oly módon gondolja újra a „Hogyan 

mondják magyarul Palvin Barbarával” című videót, hogy filmje főszereplőjét a számára 

különösen fontos (mintegy 6-8) kifejezéssel mutatja be, képi megoldásaiban pedig követi az 

eredeti imázs-klip meghatározó elemeit (mozgásformák, enteriőr, feliratok), de azokat 

összekapcsolja a megjelenítendő kifejezésekkel! 

 

Az elkészült videofilmhez készítsen (a vizsgakövetelményekben előírt terjedelemben) 

munkanaplót, amelyben ismerteti munkája alapkoncepcióját, a szereplőválasztás, az előkészítés 

és a kivitelezés folyamatát, valamint a megvalósítás során felmerült problémákat! A 

munkanapló tartalmazza az elkészített anyaggal kapcsolatos önértékelését is! 
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FOTÓSOROZAT KÉSZÍTÉSE 

 

Készítsen saját készítésű camera obscurával (objektív nélkül működtetett, celluloid nyersfilmre 

vagy fényérzékeny fotópapírra rögzítő kamerával) 4–6 felvételből álló szerkesztett 

fényképsorozatot, amellyel szemléletesen mutatja be a lyukkamerás felvételeket jellemző 

karakteres látványvilágot (pl. végtelen mélységélesség, a hosszú expozíció miatt kialakuló 

felületi játékok, idő- és mozgásábrázolás)!  A beadásra kerülő anyagban mellékelje az eredeti 

képeket, továbbá werkfotókat a camera obscura elkészítéséről! 

 

A képsorozathoz készítsen (a vizsgakövetelményekben előírt terjedelemben) munkanaplót, 

amelyben ismerteti munkája alapkoncepcióját, az előkészítés és a kivitelezés folyamatát, 

valamint a megvalósítás során felmerült problémákat! A munkanapló tartalmazza az elkészített 

anyaggal kapcsolatos önértékelését is! 
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MŰSORBLOKK KÉSZÍTÉSE AZ ISKOLARÁDIÓ SZÁMÁRA 

 

Készítsen az iskolarádió számára egy 5–8 perces szerkesztett műsorblokkot, amelyben a 

műsorvezető – az előzetesen felvett rövid, egy-egy mondatos véleményekből összeállított 45–60 

másodperces bejátszás után – három vendéggel beszélget a Quimby együttes Ajjajjaj című 

számáról. A beszélgetés tárgya – részben reflektálva a bejátszásban hallható véleményekre és a 

dal hivatalos videoklipjére1 – az legyen, hogy vajon miért működik a dal, kinek miről szól, és mit 

mozgat meg a hallgatóban! 

  

A műsorblokkhoz készítsen (a vizsgakövetelményekben előírt terjedelemben) munkanaplót, 

amelyben ismerteti munkája alapkoncepcióját, az előkészítés és a kivitelezés folyamatát, a 

szereplőválasztás szempontjait, valamint a megvalósítás során felmerült problémákat! A 

munkanapló tartalmazza az elkészített anyaggal kapcsolatos önértékelését is!  

                                                 
1 Ld. például: https://www.youtube.com/watch?v=BtP9Ugc5Eu8 

 



B/1 

ADAPTÁCIÓELEMZÉS  

 

Készítsen a vizsgaleírásban előírt terjedelemben elemző esszét, amelyben összehasonlítja Yann 

Martel Pi élete című regényének három – Pi és Richard Parker sajátos kapcsolatának alakulását 

az Ön számára legkifejezőbben bemutató – jelenetét a könyv alapján készített Ang Lee-film 

megfelelő jeleneteivel! Elsősorban a tényleges cselekvés/akció és a dialóg-/monológhasználat 

összevetésére alapozza elemzését!  
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TRUMAN SHOW: MÉDIAOPTIMIZMUS/PESSZIMIZMUS 

 

Készítsen a vizsgaleírásban előírt terjedelemben elemző esszét, amelyben a médiaoptimizmus 

és a médiapesszimizmus szemlélete szerint egyaránt elemzi Peter Weir Truman Show című 

filmjét! Esszéjében kiemelten figyeljen a mű elejére, a megadott linkeken a 0.16 és az 5.24 

között2  láthatókra, valamint a film befejezése előtti csúcsjelenetekre, a 25.30 és az 37.24 

közötti 3 blokkokra! 
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MORÁLIS PÁNIK 2015–2016. 

 

Nevezzen meg egy olyan eseménysorozatot, amely megrázta a 2015–2016 évek 

Magyarországát, és leírható klasszikus morális pánikjelenségként! Készítsen a vizsgaleírásban 

előírt terjedelemben elemző esszét, amelyben a morális pánik elmélete, továbbá legalább hat 

jellemző, a megnevezett eseménysorozattal kapcsolatos médiaszöveg alapján kifejti és 

bizonyítja, hogy a szóban forgó eseménysorozat valóban megfelel a morális pánikok 

kritériumainak! 

 

                                                 
2 http://indavideo.hu/video/Truman_show_-_P1_2 
3 http://indavideo.hu/video/Truman_show_-_P2_2 


