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MINTATÉTEL
A szóbeli vizsgán a vizsgázó szakmai tudását egyértelműen bizonyító fotográfiákból álló
képanyagot, ún. portfóliót mutat be.
A portfólió 8-12 db fotográfiából álló válogatás.
A fotográfiák témáját (egy témát) a vizsgázó a vizsgaidőszak kezdete előtt három hónappal a
következő átfogó témák közül választja ki:

-

emberábrázolás,
tárgyfotó,
reklámfotó,
divatfotó,
riportfotó,
dokumentarista fotográfia,
táj- és városfotó,
képzőművészeti fotóhasználat.

A segítő szaktanár feladata, hogy az önálló témaválasztás után irányítsa a vizsgázót a
vizsgafeladat elkészítésében.
A vizsgázónak az elkészült munka digitális változatát legkésőbb az írásbeli vizsgaidőszak
kezdetéig kell elkészítenie, (csak olvasható) digitális adathordozón le kell adnia.
A digitális mappa a következőket tartalmazza:
 8-12 db fotográfiát jpg vagy png formátumban, a hosszabbik oldalukon legalább 3500
pixel méretben,
 a 8-12 db fotográfiát sorba rendezve, a téma címével ellátva 1 db pdf fájlként.
 A képeket legalább 18x13 cm méretben ki kell nyomtatni vagy előhívni.
 A portfólió nyomtatott változatának teljes egészében meg kell egyeznie a digitális
anyaggal.
A vizsgázó az elkészült munkákat a segítő szaktanárnak bemutatja, ezzel egy időben a
digitális adathordozót átadja.
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A szóbeli vizsgarész értékelése
A szóbeli vizsgán a vizsgázó a kivetített portfóliót, és annak nyomtatott változatát mutatja be.
Értelmezi a munkáit és ismerteti a munkáját irányító gondolati, technikai hátteret, a készítés
körülményeit.
A kérdező tanár a vizsgázó által elkészített szakmai anyag együttesét, a megoldások
színvonalát és a bemutató alkalmával mérhető alkotói gondolkodásmód meglétét, fejlettségét,
a szakmai fogalmak pontos használatát együttesen értékeli.
Amikor a vizsgázó befejezte mondandóját, a vizsgáztató párbeszédet kezdeményezhet a
bemutatóhoz kapcsolódóan.
A szóbeli vizsgára a vizsgázó által nyomtatott vagy előhívott formában vitt portfólió nem
képezi a vizsgadokumentáció részét, az a vizsgázónál marad. A portfólió digitális változata a
vizsgadokumentáció részét képezi.
A szóbeli felelet értékelése az alábbi szempontok és kompetenciák alapján történik:
Szempontok, kompetenciák

Pontszám

Portfólió
Formai szempontok:


a fotósorozat megfelelő tagolása

4 pont



a témának megfelelő technikai megoldások: formátum, fényképezőgép

4 pont

választás


a témának megfelelő technikai megoldások: objektívhasználat

4 pont



a témának megfelelő technikai megoldások: világítás megválasztása

4 pont



a felvételkészítés minősége

4 pont



a képfeldolgozás minősége

4 pont

Tartalmi szempontok:


cím és a téma összhangja

4 pont



a téma kifejtése, a gondolatmenet íve a fotósorozatban

4 pont



a fotósorozat képeinek egységessége

4 pont



önálló gondolatok, egyedi látásmód, kreativitás a fotósorozatban

4 pont

A prezentáció értékelésének tartalmi szempontjai


a fotográfiák készítése során szerzett tapasztalatok megfogalmazása.

3 pont



világosság, nyelvhelyesség, szaknyelv alkalmazása

3 pont

A prezentáció értékelésének formai szempontjai


egységesség,

vizuális

megjelenés,

a

kivitelezés

minősége,

4 pont

szoftverhasználat
SZÓBELI ÖSSZPONTSZÁM:

50 pont
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