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VIDEOFILM-RÉSZLET KÉSZÍTÉSE EGY SZERZŐI FILMKLASSZIKUS NYOMÁN 
 

Tervezze meg és készítse is el a Florida, a paradicsom című film expozíciójának1 verzióját! Alakítsa 

át, formálja újjá Jim Jarmusch alkotásának a lány megérkezéséig tartó részét 4-5 percben oly módon, 

hogy megváltoztatja az alaphelyzet eredeti helyszínét! Vagyis az Ön filmkezdetében egy amerikai lány 

érkezik hosszabb időre a Magyarországon élő, Amerikából visszatelepült nagynénihez, aki helyett 

azonban a lány egy hozzá hasonló korú, már Magyarországon született fiúval, távoli rokonával 

találkozik, akinek semmi kedve a vendéglátáshoz! Gondolja végig, hogy a helyszínválasztás, a 

kultúrák fordított megjelenése miképp hat ki a környezetválasztására, az enteriőr kialakítására, a 

szereplők kommunikációjára, a filmes eszközhasználat más elemeire! 

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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SZKENNER FOTOGRÁFIA - LÍRAI VIDEOETŰD KÉSZÍTÉSE  

 

Készítsen 30-45 másodperces lírai videofilmet, amelynek látványvilágát egy lapszkenner kreatív 

használatával kíséretezi ki!2 A film képanyagát kizárólag a szkennerrel bedigitalizált, természetes 

anyagok, tárgyak (vagyis nem szkennelt papírképek) montázsa alkothatja! A beadásra kerülő anyaghoz 

mellékeljen 12 werk-fotót a szkennelés előkészítéséről, annak folyamatáról! 

A videofilmhez 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 minimum 6, maximum 8 perces rádióműsor-blokkot az internet szerepéről a túlsúllyal és a 

diétázással kapcsolatos problémák kezelésében! Az anyagban fogalmazódjék meg legalább négy, a 

témában érintett személy véleménye, tapasztalata (pl. túlsúlyos fiatal, családtag, egészségügyi/dietetikus 

szakember, diétás terméket terjesztő cég munkatársa/képviselője stb.)! 

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 Megtekinthető például: https://www.youtube.com/watch?v=vW0RdhCt13M 
2 Az interneten talál erről az izgalmas, kamera nélküli képkészítési eljárásról anyagokat 
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IDŐKEZELÉS - ELEMZŐ ESSZÉ 

 

Készítsen elemző esszét a vizsgaleírásban előírt terjedelemben, amelyben az időkezelés alapján elemzi 

Tom Tykwer A Lé  meg a Lola című alkotását3! Állapítsa meg, helytálló-e az állítás, miszerint a film 

cselekményszervezése rokon egy videojáték narratív szerkezetével!    
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KONFLIKTUSOK RENDSZERE – ELEMZŐ ESSZÉ 

 

Készítsen a vizsgaleírásban előírt terjedelemben elemző esszét, amelyben Vranik Roland Az 

állampolgár című filmjét elemzi a filmben feltáruló konfliktusok mentén! Állapítsa meg, mi az 

alapkonfliktus a film expozíciójában, majd elemezze mi a szerepe a narratívában a további, a 

cselekmény kibontása során megismert konfliktusoknak! 
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A HITELESSÉG ÉRTELMEZÉSE, PIACI ÉRTÉKE – ELEMZŐ ESSZÉ 

 

 

 
 

 

Készítsen a vizsgaleírásban előírt terjedelemben elemző esszét, amelyben a mellékelt reklám alapján, 

abból kiindulva értelmezi a médiaintézmények hitelességének problémáját! Válasszon ki egy 

nyomtatásban megjelenő országos terjesztésű bulvárlapot! A hitelesség legalább két kritériuma szerint, 

három lapszám címlapjának és belső tartalmának elemzésével állapítsa meg, hogy a választott mintaanyag 

alapján az adott sajtótermék mennyiben tekinthető hitelesnek! 

 

                                                 
3 A filmet kiadták DVD-n 


