
Kedves Felvételiző! 

A következő feladatokkal azt szeretnénk megvizsgálni, hogy a film- és fotóművészet iránti 

elkötelezettséged mennyire komoly. Célunk az, hogy a tagozatra jelentkezők biztos 

kapaszkodókat találjanak a média és a hírek világában való eligazodásához, erős alapot 

kapjanak a filmtörténet megismeréséhez és a filmalkotások megértéséhez, a kreatív írás órák 

segítségével pedig fejlesszük szövegalkotási képességeiket, szélesítsük fantáziavilágukat. Azt 

szeretnénk, hogy tanítványaink ne „csak nézzék”, de „lássák” is a filmeket, értő szemlélői 

lehessenek korunk valamint a rögzített kép története fotó- és filmalkotásainak. Célunk, hogy a 

nálunk megszerzett tudással – ha végül úgy döntenek – jó érettségit tegyenek médiából, és a 

szakirányú továbbtanuláshoz megfelelő mennyiségű tudáshoz jussanak, képességeiket 

folyamatosan fejlesszük.  

Első feladat: 

Nézd meg minden idők legtöbbet játszott filmjét, a Casablancát! Írj fogalmazást arról, hogy 

milyennek találtad? Tetszett vagy nem? Minden állításodat indokold meg! Keress az interneten 

a filmmel kapcsolatban érdekességeket, egyet-kettőt említs meg belőlük az írásodban (a 

dolgozat végén tűntesd fel a forrást, ez akár egy link is lehet). Jó lenne, ha szüleiddel, nagyobb 

testvéreddel együtt néznéd meg a filmet és beszélgessetek róla, mielőtt megírod a fogalmazást! 

A film ingyenes elérhető itt: https://videa.hu/videok/film-animacio/casablanca-hd-1942-

jLGvixjUDKSUfP6r?fbclid=IwAR2N13Bd_c1U5dBmww2tPCdPjZ6LVagNYdXsqQZ7oImr

GQZcv6W3_nh1S44 

Második feladat: 

Válassz ki egy fotót (ezt mellékletben csatold, és erre az oldalra is írd fel a neved), és írd meg, 

hogy szerinted mi ragadta meg a fotóst az adott beállításban, neked miért tetszik! Ha van, saját 

fotód, az is lehet, akkor pedig a keletkezés körülményeiről írj, miért és mikor készítetted.  

Mindkét feladathoz bátran kérj segítséget magyar, történelem, vagy média illetve a rajz szakos 

tanáraidtól, idősebb barátaidtól, szüleidtől! 

Formai követelmény: word dokumentum, a nevedet tartalmazza a fájl, 12-es betűméret, Times 

New Roman betűtípus, sorkizárt (ez a feladatkiírás így készült). Írásod egy oldal terjedelmű 

legyen, amelynek az utolsó bekezdésében írj a fotóról! (Ha van kedved, természetesen 

hosszabban is írhatsz, vagy akár illusztrálhatod is a fogalmazásodat.) 

 

A kész dolgozatot erre a címre küldd el legkésőbb március 3-án éjfélig:  

vincze.kinga@forrai.eu 

(Ha kérdésed lenne, nem értesz valamit, ugyanerre a címre írd meg!) 

 

 

Jó munkát kíván a média munkaközösség 
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