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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. 
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”A” feladat 

 

 

  

 

A Patision Avenue című görög kisfilm megtekintse után: 

a) Fogalmazza meg, mi a cselekményt mozgató konfliktus! Válaszát indokolja! 

b) Jellemezze a főszereplőt! (A film eleji idézetek Shakespeare Vízkereszt vagy amit 

akartok című komédiájából valók.) 

c) A szerepjátékon túl, nevezzen meg legalább három releváns formanyelvi elemzési 

szempontot, majd azok szerint értelmezze a filmelbeszélést!  

 
 



Mozgóképkultúra és médiaismeret 

OKTV 2020/2021 2 döntő (írásbeli) forduló 

  



Mozgóképkultúra és médiaismeret 

OKTV 2020/2021 3 döntő (írásbeli) forduló 

  



Mozgóképkultúra és médiaismeret 

OKTV 2020/2021 4 döntő (írásbeli) forduló 

 



  

Kódszám: 

 

OKTATÁSI HIVATAL 
 

A 2020/2021. tanévi 

Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 

döntő forduló  

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET 

A feladat megoldására – a cikkel és illusztrációival való megismerkedés után –, 60 perc áll 

rendelkezésre.  

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

 

 

Elérhető pontszám: 25 pont 

 

 

”B” feladat 

 
 

 

Olvassa el figyelmesen az alábbi cikket! 

 

„Kamala Harris, az USA alelnöke1 a világ talán leghíresebb divatmagazinja, a Vogue2 legutóbbi 

címlapszereplője. Mivel Harris az amerikai történelem első színes bőrű, női alelnöke, ezért 

gyakorlatilag a legapróbb dolog is történelmi jelentőségűvé válhat körülötte, mint például az, hogy 

szerepel a világ leghíresebb divatlapjában. A történelmi jelentőség viszont ez esetben óriási botránnyá 

alakult át, miután megjelent a Vogue címlapja:”  

 

A képet Tyler Mitchell készítette, aki az első fekete fotós, aki Vogue-címlapot fotózott. A Twittert 

elárasztották a kommentek és a tweetek azzal kapcsolatban, mennyire méltatlan, ahogy a magazin 

ábrázolja a leendő alelnököt, aláásva Harris tekintélyét. Azt is sokan szóvá tették, hogy szerintük a 

fényekkel úgy játszottak, hogy Harris bőrszíne a természetesnél világosabbnak hasson. Az alelnök saját 

ruháiban szerepelt a címlapfotón, ő választotta ki, hogy mik legyenek rajta a fotózáson, ahogy ahhoz is 

a jóváhagyása kellett, hogy milyen haja és sminkje legyen a képeken.  

 

Készült azonban egy másik potenciális címlapfotó, amin Harrist jóval hagyományosabb módon 

ábrázolták, egy Michael Kors-kosztümben sokkal visszafogottabb háttér előtt. Az alelnöknek egy 

dologba nem volt beleszólása, hogy melyik kép legyen a címlapon. 

                                                 

1 Kamala Harris az USA 49. alelnöke 2021. január 20-tól. Kaliforniában született, a washingtoni Howard egyetemre járt, az 

ottani Alpha Kappa Alpha diákklub színeit, a zöld-rózsaszínt választotta kampánya színeinek. 2010-től Kalifornia legfőbb 
ügyésze, 2017 és 2021 között Kalifornia demokrata párti szenátora volt a Szenátusban. Ő az Egyesült Államok első női, első 
afroamerikai és első ázsiai-amerikai alelnöke. Mindkét szülője bevándorló. Biológus anyja 1958-ban érkezett Indiából, apja 
pedig, aki közgazdász, 1961-ben Jamaicából. Szülei hétéves korában elváltak. Harris azt mondta, hogy mikor meglátogatták 
apjukat hétvégenként, a környéki gyerekeknek nem volt szabad velük játszani, mert Harrisék „színesbőrűek” voltak. 

2 A Vogue patinás, huszonegy országban havonta megjelenő divat-és életstílus magazin.  Az amerikai kiadás jelenlegi 

főszerkesztője a demokrata elkötelezettségű Anna Wintour, aki leginkább a feltűnő látványvilágra, a friss tartalomra, az új 
arcokra és változatos közreműködőkre helyezi a hangsúlyt. 
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Az emberek által az emberekért 

Az USA divatja 

 

 

 
                     Alelnök asszony                      Az optimizmus erejéről                          A Kamala Harris- ügy 

            és az új Amerika (2021. február)                       (2020. november)             (2019. október) 

 

 

 

a) Hasonlítsa össze az alelnökről megjelent címlapokat (Elle, Time, illetve a Vogue 

alternatív címlapja, amelyet a magazin végül nem használt fel) a Vogue 

címlapjával – a feliratok és a képek figyelembevételével!  

 

 

b)    Írjon elemző esszét, amelyben a következő hívószavakra alapozva értelmezi 

Vogue címlap-ügyet - napirendkijelölés, nőkép, sztereotípia, kapuőr, faji 

megkülönböztetés, ikon! 

       Írásából derüljön ki az is, hogy megítélése szerint a Vogue címlap-ügye 

hírértékű esemény-e vagy sem a magyar közönség számára! 
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