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ISMERETEKET ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK   (maximum 15 pont) 
 
1.         (3 pont) 

Tegyük fel, hogy az a), b) és a c) képek ugyanannak a beállításnak a kezdő, majd egy 
későbbi és még későbbi fázisképei. Határozza meg a kamera kezdőpozícióját, majd 
állapítsa meg, milyen kameramozgások eredményeképpen kerülhetett rögzítésre a b) és a 
c) jelű fáziskép! 

 

       a)        
 (a férfi egy diplomatatáskát dob ki a hajóról) 

       b)         
 (a táska a parton) 

 c)          
 (valaki jön a táskáért) 
 
Helyes válasz: 

A b) jelű fáziskép felvételéhez a hajón álló férfi fölött elhelyezkedő kamerának részint  
– a part felé kellett elmozdulnia (fahrt) vagy elfordulnia (svenk) (a partvonalra   
   nagyjából merőlegesen); 
– részint kicsit süllyednie is kellett (alacsonyabb a gépállás, mint a  
   kezdőképnél), majd  
– a partvonallal párhuzamosan távolodnia a táskától (vagy/és a lencse   
  fókusztávolságát kellett megváltoztatni „variót nyitni”): a c) fáziskép tágabb  
   képkivágásban mutatja az eseményeket, mint a b) fáziskép.   
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(Mind a három mozgás helyes felismerése 1-1-1 ponttal értékelhető). 
Maximális pontszámmal értékelhető a megoldás akkor is, ha a vizsgázó felismeri, 
hogy egy összetett (panotravelling) gépmozgás eredményezhette ezt a három fázisképet 
(melyet elkészíthettek például egy darura és fahrtkocsira szerelt kamera segítségével–  
sőt a daru a kamerával a hajón is lehetett, és ebben az esetben a hajó volt a 
„fahrtkocsi”. 

 
2          (4 pont) 
 Olvassa el a kiegészítéseket, majd húzza alá a helyes állítás(oka)t! 
 

A globális médiaipari tőkekoncentráció veszélyezteti a nyilvánosságot, mert 
………………………………….. 

 
a) szűkül a vélemények piaca, torzulhat a demokrácia; 
b) a tőkekoncentráció nyomán létrejövő nagy médiacégek nagyságuknál és gazdasági 
erejüknél fogva szembe tudnak szállni a demokráciát veszélyeztető politikai erőkkel; 
c) következtében nő a médiaiparban foglalkoztatottak száma; 
d) bizonyos műfajok és műsortípusok szinte eltűnnek a szövegkínálatból; 
 

Helyes válasz: a, d 
Helytelen válasz: b, c 

 
3.          (4 pont) 

Párosítsa (kösse össze) az alábbi fogalmakat! 
 

a) poliszémia    1) sztár 
b) kisebbségek reprezentációja 2) tabloidizáció 
c) személyesség   3) befogadáselmélet 
d) ikon     4) közszolgálatiság 

 
 Helyes válasz:  a–3; b–4; c–2; d–1 
    (Amennyiben a vizsgázó érvényes indoklást is fűz a megjelölt kapcsolathoz, a javító   
     tanár más megoldást is elfogadhat.) 
 
4.          (4 pont) 

Két-két alábbi fogalom felhasználásával fogalmazzon meg két-két állítást, melyekkel 
kijelöli a lírai realizmus és a neorealizmus közti hasonlóságot és különbséget!  

 
társadalom, profi színész, festői megvilágítás, melodramatikus történetvezetés, bukás, 
plan air fényképezés, francia, olasz, háború;  amatőr szereplő 

 
Helyes válasz pl.:  
Mindkét stílusirányzatra igaz, hogy 
– a társadalom, a közösség perifériájára szorult emberek sorskérdéseit vizsgálja; 
– elbeszélésmódjára jellemző a melodramatikus történetvezetés; 
– gyakran mesél el bukástörténeteket; 
– gyakran tematizálja a háborús traumát. 
Helyes megállapításonként 1-1, de maximálisan 2 pontot kaphat a vizsgázó. 
A két stílusirányzat különbözik abban, hogy 
– a lírai realizmus a francia, a neorealizmus az olasz filmművészetben kifejlődő   
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   stílusirányzat; 
– a lírai realizmus az első, a neorealizmus a második világháború problémáit tematizálja; 
– a neorealizmus képi világát a plain air fényképezés, a lírai realizmust a gondosan  
    megkomponált fény-árnyék hatásokra építő festői megvilágítás jellemzi;  
– a lírai realizmus alkotásai ismert hivatásos színészekhez köthetőek, a neorealizmus  
   filmjeiben gyakran kapnak hangsúlyos szerepet amatőr szereplők, illetve keveredik a  
   profi és amatőr szereplők játéka.  

Helyes megállapításonként 1-1, de maximálisan 2 pontot kaphat a vizsgázó. 
 
 

A LÁTOTT FILMRÉSZLETTEL KAPCSOLATOS SZÖVEGÉRTÉSI FELADAT   
(maximum 30 pont) 
 
5.            (6 pont) 
a) Melyik országba utaznak a film szereplői? (1 pont) 
b) Melyik országban élnek a film szereplői? (1 pont) 
c) Mit néz együtt Perhan és Daca? (1 pont) 
d) Milyen viszonyban áll Perhan és Daca egymással? (1 pont) 
e) Milyen érvvel nyugtatja Ahmed Dacát? (1 pont) 
f) Milyen kapcsolatban vannak Ahmeddel az ikercsecsemők? (1 pont)  
 
Helyes válasz:  
a) Olaszországba;  
b) Jugoszláviában (elfogadható válasz a Szerbia, Horvátország, Bosznia-Hercegovina és  

Montenegro is); 
c) Az édesanyjuk menyasszonyi ruháját (elfogadható az „édesanyjukat” – válasz is); 
c) Testvérek; 
d) Azzal, hogy Titót is itt kezelték (vagyis itt biztos tudnak majd segíteni rajta); 
e) A tulajdonai (pénzért vette őket). 
 
6.           (3 pont) 
Mi a betegsége Dacának? Soroljon fel legalább 2 érvet, amelyre állítását alapozza!  
 

Helyes válasz: 

1 pontot kap a vizsgázó, ha megnevezi a betegséget (Osteomyelitis – csontvelőgyulladás). 
Elfogadható a válasz akkor is, ha a vizsgázó egyértelműen megfogalmazza, hogy a kislánynak 
a lába beteg. 

További 1-1, de maximum 2 pontot kap a vizsgázó, ha az indoklásban szerepelnek az alábbi 
megfigyelések: 
– a kislány nehézkesen sántikál a kocsiban a hátsó ablakhoz, fogja a csípőjét; 
– Ahmed a karjaiban hozza fel a kórház lépcsőjén Dacát; 
– az orvos és Ahmed Daca lábáról beszélgetnek a kórház folyosóján, arról, hogy olyan  
lesz, mint Monroe-é; 
– Ahmed és Perhan a kislány lábának meggyógyítására tett ígéretről beszélgetnek a kórház  
folyosóján; 
– Dacát tolószékben viszik el. 
 
7.           (3 pont) 
Állapítsa meg, ki a látott részlet alapján a film főszereplője!  
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Választása mellett érveljen legalább egy megfigyeléssel, amely a cselekményszervezés, 
majd egy további megfigyeléssel, amely a látványszervezés elemével indokolja állítását! 
 
Helyes válasz: 
1 pontot kap a válaszadó, ha helyesen jelöli meg vagy írja körül Perhant, Daca bátyját.  
1 pontot kap a válaszadó, ha felismeri, hogy Perhan személye köti össze a cselekmény szálait, 
s ő az, aki minden jelenetben szerepel. (Elfogadható a megoldás akkor is, ha a vizsgázó azt 
fogalmazza meg, hogy Perhan története bontakozik ki a részlet alapján.) 
További 1 pontot kap a vizsgázó, amennyiben felismeri, hogy a kamera rendszerint Perhant 
mutatja, vagy őt követi, illetve azt, amit ő figyel.  
  
8.            (6 pont) 
Jellemezze Perhan karakterét a következő szempontok szerint!  
a) saját cselekedetei, gesztusai alapján; (2 pont) 
b) abból kiindulva, hogy mások hogyan viselkednek Perhannal; (2 pont) 
c) abból kiindulva, ahogyan a beállítások kompozíciós megoldásai, a nézőpontválasztások 
érzékeltetik Perhan Dacához, Ahmedhez és az orvoshoz való viszonyát! (2 pont) 
 
Jellemzésében a megadott szempontokat figyelembe véve mindig koncentráljon  
azokra a vonásokra, melyek Perhan felnőtt és/vagy gyerek mivoltára mutatnak!  
 
Helyes válasz: 
a) 1 pontot kaphat a vizsgázó, ha felismeri és állítását legalább két megfigyeléssel  
igazolja is, miszerint Perhan felnőttként akar viselkedni – pl. az alábbiak szerint:  
– vigyázni akar a húgára, felelősnek érzi magát; 
–érzi az adott szó, az ígéret súlyát;  
– intézkedni akar a kórházban;  
– őrzi a függetlenségét  az új, az ismeretlen helyen; 
– az állandó cigarettázással is mintha felnőttségét akarná hangsúlyozni.  
További 1 pontot akkor kap a vizsgázó, ha felismeri (és állítását legalább két megfigyeléssel 
igazolja is), miszerint Perhan személyisége még egy riadt és tapasztalatlan kamaszgyereké –  
pl. az alábbiak szerint:  
– hagyja magát Ahmedtől irányítani; 
– gyerekesen hüppög az autóban; 
– tekintete nemegyszer riadt, félék, tanácstalan; 
– arckifejezése durcás.  
 
b) 1 pontot kaphat a vizsgázó, ha helyesen ismeri fel, hogy Perhanra felnéz a húga, 
kapaszkodik belé, számára ő a férfi a családban.  
További 1 pontot pedig akkor, ha helyesen állapítja meg, és legalább két érvvel alá is 
támasztja, miszerint a többiek szemében ő csak egy gyerek – pl. az alábbiak szerint: 
– a kórházban nem veszik férfiszámba, az orvos szóra sem méltatja akkor sem, amikor  
kérdez;  
– Ahmed ráripakodik; 
– a nővér kiküldi; 
– nem ő az, akivel megbeszélik a problémát, a kommunikációba csak közvetve  
kapcsolódik bele („mit mondott”… az orvos).  
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c) 1 pontot kaphat a vizsgázó, ha helyesen ismeri fel, hogy a beállítások kompozíciós 
rendje szerint, amikor Dacával külön mutatja a kép Perhant, vagy amikor a lány pozíciójából 
nézzük a fiút, akkor középponti figuraként jelenik meg.  
További 1 pont jár a vizsgázónak, ha felismeri, hogy Perhan az eseményekkel sodródik, 
ugyanakkor figyelő arcának képe és főként a hozzá társított beállítások hangsúlyossá teszik 
jelenlétét. (A vizsgázó akkor is megkapja a két pontot, ha mindezt úgy fogalmazza meg, hogy 
amikor Ahmed intézkedik, vagy amikor Perhan az új, az ismeretlen világba ér, akkor a fiú 
kikerül a középpontból, a háttérben vagy a kép szélén jelenik meg.)         
 
9.            (6 pont) 
Húzza alá az alábbi karaktervonások közül azokat, amelyek Ahmedet jellemzik, 
 majd karikázza be azt a hármat, amely személyiségének lényegét fejezi ki! 
 
 atyáskodó, érzéketlen, jómódú, segítőkész, kapzsi, megértő, hazug, nagylelkű 
 
 
Egészítse ki a részletből vett példákkal (legalább két-két megfigyeléssel) az alábbi 
mondatokat, ily módon jellemezve Ahmed ellentmondásos figuráját! 
 
a) Ahmed úgy viselkedik, mint egy aggódó apuka mert, ………………………………, pedig 
……………………………………… drága műtétre van szükség. 
b) Ahmed érzéketlen, valójában………………..., noha ……………………………………….. 
gügyög. 
c) Ahmed nagylelkűnek tűnik, mivel …. ………………………………………………………, 
ugyanakkor………………………………………… a pénz. 
d) Ahmednek nemigen lehet hinni, barátságos lénye csak máz, hiszen………….……………. , 
…………………de ennek ellenére…………………………………………………… remény.  
 
Helyes válasz: 
1 pontot kap a vizsgázó, ha a felsorolt karakterjegyek mindegyikét aláhúzza. 
További 1 pontot akkor kap a vizsgázó, ha bekarikázza a következőket: érzéketlen, kapzsi, 
hazug.  
Az mondatok kiegészítésére 1-1-1-1, vagyis maximum 4 pontot kaphat a vizsgázó, amennyiben 
a részletből vett helyes megfigyelésekkel érvel pl. az alábbiak szerint:  
Ahmed úgy viselkedik, mint egy aggódó apuka, mert a karjában viszi Dacát, bíztatja, pedig 
azonnal otthagyja a beteg kislányt, mikor megtudja, hogy drága műtétre van szükség. 
Ahmed érzéketlen – csecsemőkereskedő –, noha a megvásárolt csecsemőkkel gügyög. 
Ahmed nagylelkűnek tűnik, mivel úgy tesz, mintha Perhan sorsa is érdekelné, a kocsiban is 
atyai jó tanácsokkal látja el, ugyanakkor állandó témája a pénz. 
Ahmednek nemigen lehet hinni, barátságos lénye csak máz, hiszen egyéniségének alapvonása 
a cinikus kapzsiság, de ennek ellenére a testvérek számára ő a remény. 
(Amennyiben a vizsgázó tartalmilag helyesen fogalmazza meg állítását — noha 
grammatikailag nem követi a mondatban írt szerkezetet —, válaszát helyesnek kell tekinteni.) 
 
10.            (4 pont)  
a) Állapítsa meg, melyik montázsmegoldás a meghatározó a kórházi és a 
részletet záró, megérkezési jelenetben! (1 pont) 
b) Elemezze és értelmezze a zárójelenetben alkalmazott kamerakezelés, 
nézőpontválasztás és montázshasználat megoldásait!    (3 pont) 
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Helyes válasz: 
az alkalmazott montázsmegoldás a belső montázs. (1 pont). 

További 1-1-1 pontot kap a vizsgázó, ha helyesen állapítja meg, hogy Perhan megérkezését az 
új környezetbe egy  
– kézikamerás, társított beállítás fogalmazza meg, amely  
– Perhan folyamatos mozgását követve az állandóan változó, tisztán nem érthető események 
folyamatos változását rögzíti, vágás nélkül, ami lehetővé teszi, 
– hogy a néző maximálisan azonosulhasson a helyzettel anélkül, hogy a vágás, a 
nézőpontváltás értelmezné számára azt. Perhannal együtt azonosítja a gyanús, félelmetes 
eseménytöredékeket, az Ahmednek dolgozó nyomorultak helyzetét, a szituáció értelmét, amely 
sejteti, hogy Perhan miféle idegen és veszélyes világba került. 
(A választól függően az értékelő tanár másképpen megfogalmazott észrevételeket is pontozhat, 
amennyiben egyértelmű, hogy a vizsgázó helyesen indokolja a belső montázs használatát a 
jelentben.) 
 
11.           (2 pont) 
Konstruálja meg a részlet alapján röviden a film egy lehetséges történetét, annak  
befejezése nélkül! 
 
Helyes válasz: 

Perhan és közeli ismerőse (vagy esetleg rokona),  Ahmed, útnak indulnak, hogy teljesítsék 
ígéretüket, és meggyógyíttassák a fiú húgának beteg lábát. Akadályba ütköznek (a betegség 
csak drága műtéttel gyógyítható), melyet Perhannak kell legyőznie, s amelyhez felnőtté kell 
válnia. Vajon sikerül-e? 

1 pontot kap a vizsgázó, ha felismeri a történetre jellemző konfliktus és kibontakozás 
mozzanatát, és további 1 pontot, ha felismeri Perhan személyisége alapján a film lehetséges 
tétjét.  

Amennyiben a vizsgázó a részlet alapján, annak motívumait és cselekményét helyesen 
értelmezve másik történetet konstruál, a javító tanár azt belátása szerint értékelheti.  
 
MÉDIA MINIESSZÉ (maximum 15 pont) 
 
12. 

Írjon rövid esszét Sztereotípia: az előítélet melegágya – avagy a megértés kulcsa! címmel 
a sztereotípiák használatáról és annak jelentőségéről a médiában!  
a) dolgozatában előbb jelöljön meg az esszé címéből következő legalább három 

fontosabb problémát (3 pont), majd 
b) a mellékelt képeket elemezve mutassa be, hogy azok miféle sztereotípiákat hívnak elő 

– összefüggésben a sztereotípiahasználattal kapcsolatban írt problémákkal (6 pont)!  
 

További 2 pont szerezhető a témához kapcsolt önálló szempont, megfigyelés felvetésével. 
Az esszé arányos tartalmi-logikai-nyelvi megszerkesztettsége, az érveléstechnika helyes 
alkalmazása 4 pontot ér. 
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    a  Camerun Airlines pilótája (1) 

    
Gáspár Győző és felesége                     Nina Ricci parfümreklám (3) 

    második esküvője a Győzike-show-ban (2)  
 
 

Helyes válasz: 
 
Ismeret  
a) a sztereotípiahasználattal és a sztereotip ábrázolással kapcsolatos alapvető 
problémák pl.: 
– a nehezen átlátható világ jelenségeinek, összefüggéseinek értelmezése során erős igény van 
a médiából származó készen kapott, biztonságos és leegyszerűsített magyarázatokra, melyek 
érvényessége azonban gyakran kétséges;  
– a sztereotípia a normák, az értékrend kifejezésének és fenntartásának eszközeként a 

„Másik” egyoldalú, egyben értékelő, privilegizált nézőpontból történő jellemzése – 
feladata (egyfajta „társadalmi ördögűző rítusként”) a normalitás határainak kijelölése és 
fenntartása;  

– a sztereotipizálás – hamisan – homogénnek, egyneműnek tételezi fel a sztereotipizált 
társadalmi csoportot vagy kategóriát; 
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– a sztereotipizálás merev és rugalmatlan, az általa létrehozott értelmezések és az általuk  
nyújtott biztonságérzet azt a hamis meggyőződést erősíti, hogy a fennálló hatalmi 
viszonyok szükségesek és megingathatatlanok;  

– a sztereotipizálás könnyen káros előítéletté válhat, ha az annak ellentmondó tények  
megismerése sem készteti az egyént nézeteinek újragondolására; 

– a médiaszövegekben alkalmazott sztereotip ábrázolási megoldások a befogadók széles  
csoportjai számára könnyen azonosíthatóvá teszik a szöveget, annak témáját, sőt 
értelmezését –  a kiélezett médiaipari versenyben ez szükségszerű – , ezáltal azonban az 
elfogadottól eltérő formák, az egyénített világértelmezések megjelenése háttérbe szorul. 

(1-1, de maximum három ponttal jutalmazható egy-egy probléma helyes, szakszerű 
felvázolása.) 
 
b) A három kép kapcsán nevesíthető sztereotípiák pl.: 1) a sztereotip női szerepfelfogás  ↔ 

pilótafoglakozás; az afrikai (fekete) civilizáció ↔ csúcstechnika használata 2) Gáspár 
Győző (Győzike) médiafigurája ↔ roma-sztereotípiák; esküvő-sztereotípiák ↔ a show 
kedvéért, annak keretében történő esküvői ceremónia; a doku-soap-showműsor → 
megformálási sztereotípiák 3) francia parfüm → Párizs, Eiffel-torony → nemzeti 
sztereotípiák; nőiség, erotika. 

 (A helyes elemzésért képenként 1 pontot kaphat a vizsgázó, amennyiben helyesen ismer fel 
legalább egy, a kép kontextusában értelmezhető sztereotípiát – például a kameruni pilótanőt 
ábrázoló képpel kapcsolatosan a feketékkel és a nőkkel kapcsolatos előítéletes sztereotípiákat 
(melyeket ez a kép cáfolni látszik) –, további 1 pontot pedig akkor, ha az adott sztereotípiát 
helyesen kapcsolja össze a sztereotipizálással kapcsolatos valamely alapvető problémával, 
például azzal, hogy sztereotipizálás könnyen káros előítéletté válhat, ha az annak 
ellentmondó tények megismerése sem készteti az egyént nézeteinek újragondolására (mint 
például a kameruni pilótanő esetében). 
 
A helyesen felépített esszészerkezetre (állítás, megfigyelések, ismeretek alapján történő 
érvelés-bizonyítás, konklúzió) 4 pont adható. 
 

Az önálló megfigyelések felvetése és azok minősége további 2 ponttal értékelendő. 
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