
 

VÁGÁS 3 ÉV, 2 FÉLÉV 

FELMÉRI (KRÉZSEK) CECÍLIA 

 

Választható tantárgy – heti 1 óra labor 
 
A félév folyamán mindenki tevékenyen részt vesz az órán. 
Az órán való tevékenységre kapott jegy a végs  jegy 20%-át teszi ki. 
 
Vizsgakövetelmények 
 
Aki most államvizsgázik:  
1. feladat: egy 5 oldalas dolgozat az államvizsgafilmmel kapcsolatos operat ri kérdésekr l, az 
operat ri munka és vágás/plánozás kapcsolatáról. A dolgozat olyan kérdéseket tárgyaljon tágabb 
kontextusban amelyek az államvizsgafilm kapcsán felmerülnek, hivatkozzatok más filmekre is, 
elemezzétek ket a fentemlített szempontok szerint. Majd nyilván, ki kell térni arra is, hogy 
mindezeket az információkat hogyan használtátok vagy készültök használni a saját filmetekben. 
Például, ha valaki egysnittes operat ri et döt készít, akkor az egysnittesekr l, a bels  vágásról szóljon 
a dolgozat, ha dokumentumfilmet, akkor  a dokumentumfilmekr l. Könyvészetet is kell használni, a 
dolgozat végén bibliográfia fejezettel és a szöveg közben hivatkozásokkal - tehát ne a végén 
ömlesztve legyen egy csomó könyv címe, hanem már a dolgozatban jelezve legyen, hogy kire 
hivatkozol. 
2. feladat: a diplomafilm storyboardja pdf-ben (és mellékelni kell a forgatókönyvet is, ami alapján 
készült) 
 
Aki nem most államvizsgázik:  
1. feladat: 5 oldalas dolgozat az operat ri munka és vágás/plánozás kapcsolatáról általában. 
Könyvészetet is kell használni, a dolgozat végén bibliográfia fejezettel és a szöveg közben 
hivatkozásokkal  -  tehát  ne  a  végén  ömlesztve  legyen  egy  csomó  könyv  címe,  hanem  már  a  
dolgozatban jelezve legyen, hogy kire hivatkozol. 
2. feladat: egy nagyjátékfilmnek vagy egy egészestés dokumentumfilmnek a 3 oldalas filmelemzése 
operat ri szempontból. 
 
Mindkét feladat kötelez , és mindkét feladat egyenként minimum ötöst kell érjen. 
A jegy összetétele: az 5 oldalas dolgozat 50%, a 3 oldalas dolgozat 30%, az órán való aktivitás 20%. 
 
A feladatok elnevezése tartalmazza a hallgató nevét, a feladat elnevezését, az évfolyamot. (Például: 
hallgató neve_feladat neve_évfolyam.doc). Kötelez  a fogalmazást szerkeszteni, azaz legyen 
bekezdés, a sorokat rendezni kell, kötelez  helyesírás ellen rz t használni, a dolgozatnak címet és 
szerz t kell írni. 
 
Javasolt irodalom: SZABÓ, G. (2002): Filmes könyv, Ab ovo, Budapest, p. 160 
 
A jelenlét kötelez  az órák 85%-án. 
 
A vizsgáztatás formája: kollokvium. 
 
 
 


