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MÉDIAISMERET ÉS MOZGÓKÉPKULTÚRA

EMELT SZINT

MINTAFELADATSOR

ISMERETEK

1. Kösse össze a stílustörténeti időszakokat a helyes időpontokkal!
A) Német expresszionizmus		a) 1940-50
B) Csehszlovák új hullám		b) 1960-70
C) Olasz neorealizmus		c) 1970-80
D) Szovjet avantgarde		d) 1920-30
2 pont



2. Húzza alá a helyes állításokat a következők közül!

A) A sztár az antik hősmítoszok hőseinek mai megfelelője.
B) A sztár a piaci tömegtársadalom terméke.
C) A sztár végtelen számban sokszorosított ikon.
	D) A sztár a maga területén a legkiválóbb személyiség.
2 pont



3. Válassza ki az alábbi formanyelvi eszközök közül azokat, amelyek a melodráma eszköztárában különösen fontosak!

A) kontrasztos megvilágítás;
B) flash back;
C) végzetes szenvedélyek;
	D) mélységben komponált beállítások.
2 pont



4. Milyen feltételek teljesülésének együttes megjelenése esetén beszélhetünk tömegkommunikációról?
2 pont



5. Mi a különbség a médiában a befolyásolás és a manipuláció között?
2 pont



6. Milyen célcsoportnak szólnak az alábbi reklámok?
       választási hirdetés;
       kutyatáp;
       életbiztosítás;
       Bounty-szelet.
2 pont

7. Mit jelent a média napirendkijelölő funkciója? Írjon egy példát!
2 pont

 

8. Melyik felfedezéshez köthető a második képkorszak kezdete?
0,5 pont



9. Milyen szinteken vethető fel a médiaszövegekkel kapcsolatban a morális felelősség     kérdése?
1,5 pont



MOZGÓKÉPI SZÖVEGÉRTÉS










10. Nevezze meg, vagy írja körül egy-két szóval azokat a szereplőket, akik beszélnek a jelenetben! 
1 pont



11. Milyen erőszakszervezet egyenruháját viselik a jelenetben?  
1 pont



12. Milyen eszközökkel sugallja a film, hogy a tanyán élő emberek állandó megfigyelés alatt lehetnek és vannak is? 
2 pont



13. Milyen montázsfelfogás érvényesül ebben a jelenetben?
1 pont



14. Nevezze meg azokat a szereplő-mozgásokat, amelyek kijelölik a beállításon belül a szemszög- és plánváltásokat! 
3 pont



15. A jelenet alapján milyen kapcsolatban lehet a bújtatott személy a családfővel? Milyen kapcsolatban lehet az öregasszony a családfővel? 
2 pont


16. Vajon miért könyörög az öregasszony, hogy Veronkát is vigyék el? 
      Értelmezze magatartását!
2 pont



17. Vajon miért rendeli a Gyönge violának című nótát a gazdától a szakaszvezető? 
      Indokolja válaszát! 
      Miképpen jellemezheti ez a mozzanat az elnyomók és a megalázottak viszonyát?  

3 pont



18. “Ami a szemünk előtt lejátszódik, az nem büntetés, az edzés”. 
      Érveljen a jelenetre vonatkozó fenti állítás mellett vagy ellen!                    
2 pont



19. Mikor játszódhat a film? Válaszát röviden indokolja!
3 pont



20. Mikor készíthették a filmet? Válaszát röviden, és a film formanyelvi megoldásainak figyelembevételével indokolja!
3 pont




MÉDIAELMÉLETI KISESSZÉ FELADAT

21. Fejtse ki az esszé műfajában, miért tekinti a közvélekedés a társadalomra kevésbé veszélyesnek a dokumentumfilmekben, tényműsorokban megjelenő nyílt agresszió képeit, mint a fikciós művekben megjelenő erőszakos látványokat! Megállapításait támassza alá egyes műsorokból, művekből vett példákkal! (Terjedelem: max. 1 oldal.)
	
15 pont




