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A/1    FILMRÉSZLET KÉSZÍTÉSE  

Készítsen 3-5 perces filmjelenetet, melynek elbeszélésmódja a film noir jegyeire épül! 
Munkájához készítsen (a vizsgakövetelményekben előírt terjedelemben) munkanaplót, amelyben  
vázolja a munka menetét, összefoglalja, hogy mi jellemzi a tervezett filmet, melynek részlete az  
elkészített jelenet, ismerteti a megvalósítás során adódó problémákat és az  elkészített anyaggal  
kapcsolatos önértékelését is! Mellékletként csatolja a munkanaplóhoz a filmjelenet cselekményének  
leírását a benne szereplő karakterek bemutatásával!  
 

A/2    REMAKE  KÉSZÍTÉSE 

Válassza ki Gothár Péter 1981-es Megáll az idő című alkotásának egyik jelenetét, majd készítse el a választott 
filmrészletet  mint  a film elképzelt remake-jének  3-5 perces jelenetét! Csatoljon a filmrészlethez (a 
vizsgakövetelményekben előírt terjedelemben) munkanaplót, amelyben vázolja, milyen megfontolások alapján 
tervezné meg az eredeti filmalkotás újraforgatott változatát, miért azt a jelenetet valósította meg, amit elkészített, 
továbbá ismertesse a megvalósítás során adódó problémákat és az elkészített anyaggal kapcsolatos önértékelését is! 
Mellékletként csatolja a munkanaplóhoz a filmjelenet storyboardját (rajzolt vagy fényképes változatban)!  
 

A/3     RÁDIÓS RIPORTMŰSOR KÉSZÍTÉSE 

Készítsen nyolc-tízperces megszerkesztett informatív riportanyagot egy rádióműsor számára a  
közmunkáról mint a foglalkoztatás növelésének kiemelten fontos módjáról! 
Tanulmányozza a közmunkával kapcsolatos médiaanyagokat, információkat! Készítsen riportokat legalább három 
érdekelttel vagy/és szakemberrel (pl. közmunkásokkal, munkakeresőkkel,  önkormányzati tisztviselőkkel stb.)! 
Munkájához csatoljon (a vizsgakövetelményekben előírt terjedelemben) munkanaplót, amelyben ismerteti a munka 
menetét, a műsoranyag alapkoncepcióját, az interjúalanyok kiválasztásának szempontjait, a megvalósítás során 
adódó problémákat és az elkészített anyaggal kapcsolatos önértékelését is! Mellékletként csatolja a munkanaplóhoz 
azokat a szövegeket, információkat, melyek a riport kiindulópontjául szolgáltak! 
 

A szaktanár által kiadott feladat: 

A/4    MAGAZINANYAG KÉSZÍTÉSE 
 
Készítsen A mi generációnk! címmel 2500-3000 karakter hosszúságú újságcikket egy képzeletbeli 
magazinba! A cikkhez készítsen 8 képből álló illusztrációs fotóanyagot! Készítse el az anyag vázlatos 
nyomdai tervét (vagyis határozza meg a magazin lapméretét, az elkészített szöveghez tervezett oldalak 
látványtervét: a címsorokat, a szöveg és képek elrendezését, a képaláírásokat, a felhasználni kívánt grafikai 
elemeket és színvilágot is)! 
Az elkészült munkához mellékeljen (a vizsgaleírásban előírt terjedelemben) munkanaplót, amely 
tartalmazza az alapkoncepciót és az elkészült anyaggal kapcsolatos önértékelő megállapításokat, valamint 
indokolja a szöveg és a képanyag témájának, motívumainak megválasztását, elrendezését, a tervezés, a 
megvalósítás során felmerült fontosabb döntéseket! 
 

 

 

 



B/1   VETÉLKEDŐMŰSOR – ELEMZŐ ESSZÉ 

Készítsen (a vizsgaleírásban előírt terjedelmű) elemző esszét egy jelenleg futó népszerű televíziós  
vetélkedőműsorról! Elemzésében helyezze el az adott műsort a műsortípusok rendszerében! Az esszét legalább két 
sikertelen és két sikeres játékos epizódjára építse, és legalább öt olyan érvényes szempont alapján elemezze, melyek 
a formátum lényeges jegyeire mutatnak rá! 
 

B/2     A NÉZŐPONT  JELENTÉSADÓ HASZNÁLATA – ELEMZŐ ESSZÉ  

Írjon (a vizsgaleírásban előírt terjedelmű) elemző esszét  A nézőpont szerepe Rofusz Ferenc három  
filmjében címmel, melyben  A légy, a  Gravitáció és a  Holtpont című műveket veti össze, különös  
tekintettel a nézőpont kérdésére! A címben jelölt formanyelvi szempont mellett elemzésében legalább még egy 
releváns (az adott három animációra érvényes) elemzési szempontot érvényesítsen!  
 

B/3     KARAKTERFORMÁLÁS – ELEMZŐ ESSZÉ 

Írjon (a vizsgaleírásban előírt terjedelmű) elemző esszét Rendező, színész és karakter címmel, amelyben legalább 
három-három jelenet elemzésével összehasonlítja Jean-Pierre Jeunet két filmjét, az  Amelie csodálatos életé-t és a 
Hosszú jegyesség-et a színész, Audrey Tautou által formált karakterek és e karakterek filmes ábrázolása alapján! 


