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A/1.   

UGYANAZ A TÖRTÉNET, VÁLTOZÓ SZERKESZTÉSMÓD – VIDEOVARIÁCIÓK 

KÉSZÍTÉSE 

 

Mesélje el ugyanazt a történetet mozgóképpel három montázsmegoldás – a folyamatvágásos 

vagy kihagyásos/hézagos lineáris, a párhuzamos vagy váltakozó montázs és hosszú beállításban 

megoldott belső montázs – alkalmazásával egyenként 90–120 másodpercnyi hosszban! A 

történet a következő legyen: Valaki sorban áll a pénztárnál, végre ő következik – de amikor a 

fizetésre kerül a sor, nem találja a pénztárcáját. Rémülten és sikertelenül kutat a zsebeiben, 

miközben a sorban állók egyre türelmetlenebbek, a pénztárosnak is megvan a véleménye. Végül 

egy ismeretlen bukkan fel a tárcával a kezében, amit megtalált a bolt előtt – így aztán 

megoldódik a helyzet. 

  

Az elkészült videókhoz 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! 

 

 

 

 

A/2.   

OKTATÓVIDEÓ KÉSZÍTÉSE 

 

Készítsen minimum 5, maximum 8 perc hosszúságban a testnevelést segítő oktatóvideót 

valamely atlétikai (dobó vagy ugró) szám versenyzőjének mozgását elemezve! A videóban 

mutassa be a mozgássorozat problematikus, az ideálisnak tekinthetőhöz képest hibás részeit 

szakértő segítségével, a mozgássor fizikai jellemzőire tekintettel!  

   

Az elkészült videóhoz készítsen (a vizsgakövetelményekben előírt terjedelemben) 

munkanaplót, amelyben ismerteti az előkészítés és a kivitelezés folyamatát, valamint a 

megvalósítás során felmerült problémákat! A munkanapló tartalmazza az elkészített anyaggal 

kapcsolatos önértékelését is! 

 

 

  



 

A/3.  

EGY FESTMÉNY FOTÓREPRODUKCIÓJA, FOTÓ-INTERPRETÁCIÓJA 

 

 

 

 

Tanulmányozza alaposan Georges de La Tour mellékelt festményét1, majd készítse el a mű 

minél pontosabb, egyben a szituáció egyéni értelmezésre (téma/szituáció-kontextus, szereplők, 

öltözet, kellékek) épülő fotóreprodukcióját, fotóinterpretációját! 

  

Az elkészült fényképhez mellékeljen (a vizsgakövetelményekben előírt terjedelemben) 

munkanaplót, amelyben ismerteti az előkészítés és a kivitelezés folyamatát, valamint a 

megvalósítás során felmerült problémákat! A munkanapló tartalmazza az elkészített anyaggal 

kapcsolatos önértékelését is! 

 

 

 

 

B/1.  

ÁTKERETEZÉS – ELEMZŐ ESSZÉ 

 

Készítsen a vizsgaleírásban előírt terjedelemben elemző esszét Mémek, átkeretezett tartalmak 

az interneten: a plagizálás kora vagy egy új „népművészet” születése? címmel! Az esszét a 

mém és az átkeretezés fogalmából kiindulva öt, az internetről saját maga által gyűjtött 

átkeretezett (átszerkesztett, átértelmezett, narrált, felirattal ellátott) szöveg (mém, videó) 

elemzésére építse!  

Három érvényes szempont szerint vizsgálja, értelmezze a jelenséget! 

 

  

                                                 
1 Lásd például: 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Georges_de_La_Tour_L%27Education_de_la_Vierge_The_Frick_Collection.jpg 



 

B/2.  

BODY ART ÉS TESTKÉPZAVAR – ELEMZŐ ESSZÉ 

 

Body art2 és testképzavar címmel készítsen a vizsgaleírásban előírt terjedelemben elemző 

esszét, amelyben a médiából származó hat-hat kép és a hozzájuk tartozó szöveg (képaláírás, 

lead, cikk) alapján vizsgálja meg a testről való gondolkodás, a testhez való viszony különböző 

attitűdjeit, reprezentációit! 

 

 

 

 

B/3.  

A TRÜKK MINT FORMANYELVI ESZKÖZ – ELEMZŐ ESSZÉ 

 

Készítsen a vizsgaleírásban előírt terjedelemben elemző esszét a digitális trükk-effektek 

dramaturgiai szerepéről a Narnia krónikái – Caspian herceg című film öt kulcsjelenete 

alapján! 

 

 

                                                 
2 Performansz művészet, amelyben a művész saját teste válik a műalkotás hordozójává, ld. pl. 

https://www.artsy.net/artwork/yang-zhichao-planting-grass 


