
 

Oktatás i  Hivatal  
 

   

 

Kódszám:   

A 2019/2020. tanévi 

Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 
döntő forduló 

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET 

A feladat megoldására – melyet a film megtekintése után megismernek a versenyzők, 

majd másodszor is megnézhetik a filmet –, 60 perc áll rendelkezésre.  

További információ, írásos vagy az internetről letölthető segédanyag nem vehető igénybe. 

 

 

Elérhető pontszám: 25 pont 

 

 

”A” feladat 

 

 

a) Határozza meg, hogy a filmrészlet melyik szakaszát tekinthetjük a film expozíciójának! 

Válaszát indokolja! 

 

b) Nevezze meg a filmrészlet dialóguson túli hangi világában a dramaturgiai szempontból 

legfontosabb hangeseményeket és indokolja, mi a szerepük az elbeszélésben! 

 

c) Elemezze a főszereplő orvos, dr. Falk Tibor karakterét a filmrészlet alapján! 

 

d) Értelmezze a filmben elhangzó következő mondatokat! „Két-három hét, és itt vannak az 

oroszok”; „Meglátja, mi még egyszer jó barátok leszünk.  



Mozgóképkultúra és médiaismeret 

OKTV 2019/2020 2 döntő (írásbeli) forduló 
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döntő forduló 

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET 

A feladat megoldására – melyet a médiaszöveg megtekintése után megismernek a 

versenyzők, majd másodszor is megnézhetik azt –, 60 perc áll rendelkezésre. További 

információ, írásos vagy az internetről letölthető segédanyag nem vehető igénybe. 

 

Elérhető pontszám: 25 pont 

 

 

”B” feladat 

 

 
 

Nézze meg a kisfilmet, amely az internethasználat bizonyos jellemzőit fogalmazza meg 

sajátos stílusban! 

 

a) Nevezze meg és értelmezze a látottak alapján azt a két jelenséget, amelyről a kisfilm 

elsősorban beszél! 

 

b) Elemezze a kisfilm alapján (vagyis nem általánosságban) az adott sajátos felhasználói 

csoportot, valamint az erre a csoportra jellemző internethasználat itt bemutatott módjának 

jellegzetességeit!  

 

c) Állapítsa meg a kisfilm műfaját (szövegtípusát) és indokolja is állítását!  
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