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Nynorsk/Bokmål

Nynorsk
Eksamensinformasjon
Eksamenstid

Eksamen varer i 4 timar.

Hjelpemiddel

Alle hjelpemiddel er tillatne, bortsett frå Internett og andre
verktøy som kan brukast til kommunikasjon.

Bruk av kjelder

Dersom du bruker kjelder i svaret ditt, skal dei alltid førast opp på
ein slik måte at lesaren kan finne fram til dei.

Vedlegg

Ingen vedlegg.

Informasjon om
vurderinga

I vurderinga leggast det vekt på kandidaten si forståing for ulike
arbeidsprosessar frå start til slutt. Bruk av fagomgrep, relevant
kunnskap og evne til å grunngje val vil vere avgjerande for
kandidaten si måloppnåing.

Andre
opplysningar

Ingen andre opplysningar.
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Oppgåve 1
Prosessen med å lage ein kortfilm kan delast inn i tre ulike fasar: preproduksjon,
produksjon og postproduksjon. Beskriv desse tre fasane. Bruk fagomgrep og eiga
erfaring.

Oppgåve 2
Du har fått i oppdrag å produsere ein plakat for eit arrangement på det lokale
biblioteket ditt. Plakaten skal trykkast og hengast opp i nærområdet. Utan å tenke på
sjølve innhaldet i plakaten skal du svare på følgande spørsmål:
a) Kva for programvare er hensiktsmessig å bruke i denne prosessen? Grunngje
svaret.
b) Kva er viktig å tenke på før du sender plakaten til trykkeriet? Grunngje svaret
c) Kva legg du i omgrepet kvalitetssikring av eige arbeid med utgangspunkt i
denne produksjonsprosessen?

Oppgåve 3
Nemn og beskriv eigenskapane og bruksområdet til dei vanlegaste filformata vi
brukar når vi jobbar med stillbilete.
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Bokmål
Eksamensinformasjon
Eksamenstid

Eksamen varer i 4 timer.

Hjelpemidler

Alle hjelpemidler er tillatt, bortsett fra Internett og andre verktøy
som kan brukes til kommunikasjon.

Bruk av kilder

Hvis du bruker kilder i besvarelsen din, skal disse alltid oppgis på
en slik måte at leseren kan finne fram til dem.

Vedlegg

Ingen vedlegg

Informasjon om
vurderingen

I vurderingen legges det vekt på kandidatens forståelse for ulike
arbeidsprosesser fra start til slutt. Bruk av fagbegrep, relevant
kunnskap og evne til å begrunne valg vil være avgjørende for
kandidatens måloppnåelse.

Andre
opplysninger

Ingen andre opplysninger.
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Oppgave 1
Prosessen med å lage en kortfilm kan deles inn i tre ulike faser: preproduksjon,
produksjon og postproduksjon. Beskriv disse tre fasene. Bruk fagbegrep og egen
erfaring.

Oppgave 2
Du har fått i oppdrag å produsere en plakat for et arrangement på ditt lokale bibliotek.
Plakaten skal trykkes og henges opp i nærområdet. Uten å tenke på selve innholdet i
plakaten skal du svare på følgende spørsmål:
a) Hvilken programvare er hensiktsmessig å bruke i denne prosessen? Begrunn
svaret.
b) Hva er viktig å tenke på før du sender plakaten til trykkeriet? Begrunn svaret
c) Hva legger du i begrepet kvalitetssikring av eget arbeid med utgangspunkt i
denne produksjonsprosessen?

Oppgave 3
Nevn og beskriv egenskapene og bruksområdet til de vanligste filformatene vi
benytter når vi jobber med stillbilder.
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