Érvényes: 2017. május-júniusi vizsgaidőszaktól

GÉPÉSZET ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA
VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN
A vizsga részei
Középszint
Írásbeli vizsga
180 perc
100 pont

Szóbeli vizsga
15 perc
50 pont

A vizsgán használható segédeszközök
Középszint
Írásbeli vizsga
szöveges adatok tárolására és
megjelenítésére nem alkalmas
zsebszámológép, körző,
vonalzó

A vizsgázó biztosítja

A vizsgabizottságot működtető
intézmény biztosítja

vonatkozó szabványok a
feladatba építve

Szóbeli vizsga
NINCS

NINCS

Nyilvánosságra hozandó anyag nincs.
KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA
Írásbeli vizsga

Szóbeli vizsga

180 perc

15 perc

Feladatlap
1. rész
tesztfeladatok

2. rész
kifejtő
feladatok

3. rész
szerkesztést
igénylő
feladatok

4. rész
számítást
igénylő
feladatok

15 pont

25 pont

20 pont

40 pont

100 pont

Tételkifejtés „A”, „B”,
„C”, „D” feladat

50 pont
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Írásbeli vizsga
Általános szabályok
Az írásbeli vizsga az alábbiakban felsorolt témakörök átfogó számadása alapján történik a
táblázatban meghatározott arányok szerint:
Rész
Témakörök
Aránya
1. rész – tesztfeladatok,
melyek az alábbi
feladattípusok lehetnek:
- igaz/hamis állítás,
- igaz/hamis állítás
Munkabiztonság,
indoklással,
tűzvédelem,
15%
- egyszerű feleletválasztás,
környezetvédelem.
- hibajavítás,
- mondat kiegészítése,
- hibakeresés,
- kiválasztás (halmozás).
Gépészeti alapmérések,
anyagismeret,
anyagvizsgálat,
2. rész – kifejtő feladatok,
anyagjelölések,
melyek az alábbi
gépészeti szerelés,
feladattípusok lehetnek:
kézi forgácsolás,
25%
- felsorolás,
gépi forgácsolás I.,
- rövid kifejtés,
gépi forgácsolás II.,
- fogalommeghatározás.
műszaki mechanika,
gépelemek,
hajtások.
3. rész – szerkesztést igénylő
feladatok, melyek az alábbi
grafikai típusok lehetnek:
Műszaki dokumentációk,
- szerkesztési feladatok,
szakrajz,
20%
- rajzkiegészítések,
géprajzi ismeretek.
- szabadkézi vázlatok,
- reprodukálás,
- szabadkézi rajz.

4. rész – számítást igénylő
feladatok

Anyagvizsgálat,
gépi forgácsolás I.,
gépi forgácsolás II.,
műszaki mechanika,
gépelemek,
hajtások.
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Az írásbeli feladatlap tartalmi és formai jellemzői
A feladatok egy feladatlapon kerülnek összeállításra.
Az írásbeli feladatok tesztfeladatokból, kifejtő feladatokból, szerkesztést igénylő feladatokból és
számítási feladatokból állnak:
− a tesztfeladatok száma: 4-6 db,
− a kifejtő feladatok száma: 8-10 db,
− a szerkesztést igénylő feladatok száma: 1-4 db,
− a számítást igénylő feladatok száma: 4-6 db.
Ceruza csak a rajzolást, szerkesztést igénylő feladatokhoz használható.
Az írásbeli feladatlap értékelése
Az értékelés a központilag összeállított javítási-értékelési útmutató kötelező előírásai alapján
történik.
Az egyes kérdésekre és feladatokra adható pontszámokat a javítási-értékelési útmutató
tartalmazza.
A javítás során az útmutatóban meghatározott pontszám tovább nem bontható.
A számítást igénylő feladatoknál minden esetben fel kell írni a megfelelő összefüggést, majd
behelyettesíteni a számértékeket, és elvégezni a szükséges számítási műveleteket.
A végeredménynél a mérőszám mellett fel kell tüntetni a mértékegységet is. Ha a részeknél nincs
külön utasítás a mértékegységek vonatkozásában, a végeredményeket az SI alapegységeiben (m,
s, kg, stb.), illetve ezek származtatott mértékegységeivel kifejezve (N, Pa, W, stb.) kell megadni.
Szóbeli vizsga
Általános szabályok
A szóbeli vizsga a gépészeti munkavédelem, a gépészeti alapozó feladatok témaköreinek
bemutatását igényli a vizsgázóktól.
Munkavédelem témakörei:
- munkabiztonság,
- tűzvédelem,
- környezetvédelem.
Gépészeti alapozó feladatok témakörei:
- gépészeti alapmérések,
- anyagismeret,
- anyagvizsgálat,
- anyagjelölések,
- gépészeti szerelés,
- kézi forgácsolás,
- gépi forgácsolás I.,
- gépi forgácsolás II.,
- műszaki mechanika,
- gépelemek,
- hajtások.
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A szóbeli vizsgarész a tételsorból húzott egy tétel kifejtéséből áll. A szóbeli tételek kifejtésébe
azok címének megfelelően a vizsgázónak be kell építenie gyakorlati példákat.
A szóbeli tételsor tartalmi és formai jellemzői
A szóbeli tételsor legalább 20 tételből áll. A szóbeli tételek címét és részleteit az előírt témakörök
és vizsgakövetelmények alapján kell meghatározni, és évente cserélni kell a tételek 25-30%-át.
A szóbeli tétel négy feladatból áll:
− „A” feladat a munkabiztonság, tűzvédelem, környezetvédelem, a gépészeti alapmérések,
az anyagismeret, az anyagvizsgálat, az anyagjelölések ismereteire épül,
− „B” feladat a gépészeti szerelés, kézi forgácsolás, gépi forgácsolás I., gépi forgácsolás II.
ismereteire épül,
− „C” feladat a műszaki mechanika ismereteire épül,
− „D” feladat a gépelemek és a hajtások ismereteire épül.
A szóbeli vizsgarész értékelése
A szóbeli vizsgán a fogalmak szabatos használatát, a megszerzett ismeretek felhasználásával az
összefüggések magyarázatát, alkalmazását is értékelik.
Az értékelési útmutató rögzíti az egyes feladatok kifejtésének elvárt tartalmi összetevőit és az
ezekre adható 50 pont felosztásával kialakított maximális részpontszámokat, amely alapján a
feleletet értékelni kell.
Az egyes feladatok megoldására:
− „A” feladat esetén 10 pont,
− „B” feladat esetén 10 pont,
− „C” feladat esetén 10 pont,
− „D” feladat esetén 20 pont adható.
A szóbeli felelet értékelése az alábbi szempontok és kompetenciák alapján történik:
Pontszám
Szempontok, kompetenciák
„A”
„B”
„C”
„D”
Összesen
feladat feladat feladat feladat
Feladat megértése, a lényeg
2 pont
2 pont
2 pont
4 pont
10 pont
kiemelése.
Alapfogalmak ismerete, definiálása
2 pont
2 pont
2 pont
4 pont
10 pont
és alkalmazása.
Tények, jelenségek, folyamatok
ismerete és alkalmazása,
2 pont
2 pont
2 pont
4 pont
10 pont
magyarázása.
Összefüggések értelmezése.
2 pont
2 pont
2 pont
4 pont
10 pont
Megfelelően felépített, világos,
1 pont
1 pont
1 pont
2 pont
5 pont
szabatos előadásmód.
Szaknyelv alkalmazása.
1 pont
1 pont
1 pont
2 pont
5 pont
SZÓBELI ÖSSZPONTSZÁM:
10 pont 10 pont 10 pont 20 pont 50 pont
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GÉPÉSZET ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA
A VIZSGA LEÍRÁSA EMELT SZINTEN
A vizsga részei
Emelt szint
Írásbeli vizsga
180 perc
100 pont

Szóbeli vizsga
20 perc
50 pont

A vizsgán használható segédeszközök
Emelt szint
Írásbeli vizsga
szöveges adatok tárolására
és megjelenítésére nem
alkalmas zsebszámológép,
körző, vonalzó

A vizsgázó biztosítja

A vizsgabizottságot
működtető intézmény
biztosítja

vonatkozó szabványok a
feladatba építve

Szóbeli vizsga
NINCS

NINCS

Nyilvánosságra hozandók
Emelt szint
Írásbeli vizsga

Szóbeli vizsga

Anyag

NINCS

témakörök

Mikor?

NINCS

jogszabály szerint

EMELT SZINTŰ VIZSGA
Írásbeli vizsga

Szóbeli vizsga

180 perc

20 perc

Feladatlap
1. rész
tesztfeladatok

2. rész
kifejtős
feladatok

10 pont

20 pont

3. rész
szerkesztést
igénylő
feladatok
20 pont

100 pont

4. rész
számítást
igénylő
feladatok
50 pont

Tételkifejtés „A”, „B”,
„C”, „D” feladat

50 pont
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Írásbeli vizsga

Általános szabályok
Az írásbeli vizsga az alábbiakban felsorolt témakörök átfogó számadása alapján
történik a táblázatban meghatározott arányok szerint:
Írázsbeli vizsgarész
1. rész – tesztfeladatok,
melyek az alábbi
feladattípusok lehetnek:
- igaz/hamis állítás,
- igaz/hamis állítás
indokolással,
- egyszerű feleletválasztás,
- hibajavítás,
- mondat kiegészítése,
- hibakeresés,
- kiválasztás (halmozás).

2. rész – kifejtős feladatok,
melyek az alábbi
feladattípusok lehetnek:
- felsorolás,
- rövid kifejtés,
- fogalom meghatározás.

3. rész – szerkesztést igénylő
feladatok, melyek az alábbi
grafikai típusok lehetnek:

- szerkesztési feladatok,
- rajzkiegészítések,
- szabadkézi vázlatok,
- reprodukálás,
- szabadkézi rajz.

4. rész – számítást igénylő
feladatok

Témakörei

Aránya

Munkabiztonság
Tűzvédelem
Környezetvédelem

10%

Gépészeti alapmérések
Anyagismeret
Anyagvizsgálat
Anyagjelölések
Gépészeti szerelés
Kézi forgácsolás
Gépi forgácsolás I.
Gépi forgácsolás II.
Műszaki mechanika
Gépelemek
Hajtások

20%

Műszaki dokumentációk
Szakrajz
Géprajzi ismeretek

20%

Anyagvizsgálat
Gépi forgácsolás I.
Gépi forgácsolás II.
Műszaki mechanika
Gépelemek
Hajtások

50%

Az írásbeli feladatlap tartalmi és formai jellemzői
A feladatok egy feladatlapon kerülnek összeállításra.
Az írásbeli feladatok tesztfeladatokból, kifejtős feladatokból, szerkesztést igénylő
feladatokból és számítási feladatokból állnak:
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− a tesztfeladatok száma: 5-10 db,
− a kifejtős feladatok száma: 5-10 db,
− a szerkesztést igénylő feladatok száma: 1-4 db,
− a számítást igénylő feladatok száma: 4-10 db.
Ceruza csak a rajzolást, szerkesztést igénylő feladatokhoz használható.
Az írásbeli feladatlap értékelése
Az értékelés a központilag összeállított javítási-értékelési útmutató kötelező előírásai
alapján történik.
Az egyes kérdésekre és feladatokra adható pontszámokat a javítási-értékelési útmutató
tartalmazza.
A javítás során az útmutatóban meghatározott pontszám tovább nem bontható.
A feleletválasztásos tesztfeladatnál javítani tilos, a javított válaszok nem értékelhetők.
A számítást igénylő feladatoknál minden esetben fel kell írni a megfelelő összefüggé st,
majd behelyettesíteni a számértékeket, és elvégezni a szükséges számítási műveletek et.
A végeredménynél a mérőszám mellett fel kell tüntetni a mértékegységet is. Ha a
részeknél nincs külön utasítás a mértékegységek vonatkozásában, akkor a
végeredményeket az SI alapegységeiben (m, s, kg stb.), illetve ezek származtato tt
mértékegységeivel kifejezve (N, Pa, W stb.) kell megadni.
Szóbeli vizsga
Általános szabályok
A szóbeli vizsga a gépészeti Munkavédelem, a Gépészeti alapozó feladatok
tantárgyakban elsajátított ismeretek bemutatását igényli a vizsgázóktól.
Munkavédelem témakörei:
- munkabiztonság,
- tűzvédelem,
- környezetvédelem.
Gépészeti alapozó feladatok témakörei:
- gépészeti alapmérések,
- anyagismeret,
- anyagvizsgálat,
- anyagjelölések,
- gépészeti szerelés,
- kézi forgácsolás,
- gépi forgácsolás I.,
- gépi forgácsolás II.,
- műszaki mechanika,
- gépelemek,
- hajtások.
A szóbeli vizsgarész a tételsorból húzott egy tétel kifejtéséből áll. A szóbeli tételek
kifejtésébe azok címének megfelelően a vizsgázónak be kell építenie gyakorlati
példákat.
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A szóbeli tételsor tartalmi és formai jellemzői
A szóbeli tételsor 20 tételből áll. A szóbeli tételek címét és részleteit az előírt
témakörök és vizsgakövetelmények alapján központilag kell meghatározni, és évente
cserélni kell a tételek 20-25%-át.
A szóbeli tétel négy feladatból áll:
− „A” feladat a Munkabiztonság, Tűzvédelem, Környezetvédelem, a Gépészeti
alapmérések, az Anyagismeret, az Anyagvizsgálat, az Anyagjelölések
ismereteire épül,
− „B” feladat a Gépészeti szerelés, Kézi forgácsolás, Gépi forgácsolás I., Gépi
forgácsolás II. ismereteire épül,
− „C” feladat a Műszaki mechanika ismereteire épül,
− „D” feladat a Gépelemek és a Hajtások ismereteire épül.
A szóbeli vizsgarész értékelése
A szóbeli vizsgán a fogalmak szabatos definiálását, a megszerzett ismeretek
felhasználásával az összefüggések magyarázatát, alkalmazását is értékelik.
A központi értékelési útmutató rögzíti az egyes feladatok kifejtésének elvárt tartalmi
összetevőit és az ezekre adható, 50 pont felosztásával kialakított maximális
részpontszámokat, amely alapján a feleletet értékelni kell.
Az egyes feladatok
− „A” feladat
− „B” feladat
− „C” feladat
− „D” feladat

megoldására:
esetén 10 pont,
esetén 10 pont,
esetén 10 pont,
esetén 20 pont adható.

A szóbeli felelet értékelése az alábbi szempontok és kompetenciák alapján történik:

Szempontok, kompetenciák
Feladat megértése, a lényeg
kiemelése
Alapfogalmak ismerete, definiálása
és alkalmazása
Tények, jelenségek, folyamatok
ismerete és alkalmazása,
magyarázása
Összefüggések értelmezése
Megfelelően felépített, világos,
szabatos előadásmód
Szaknyelv alkalmazása
SZÓBELI ÖSSZPONTSZÁM:

„A”
feladat

„B”
feladat

Pontszám
„C”
„D”
Összesen
feladat feladat

2 pont

2 pont

2 pont

4 pont

10 pont

2 pont

2 pont

2 pont

4 pont

10 pont

2 pont

2 pont

2 pont

4 pont

10 pont

2 pont

2 pont

2 pont

4 pont

10 pont

1 pont

1 pont

1 pont

2 pont

5 pont

1 pont

1 pont

1 pont

2 pont

5 pont

10 pont

10 pont

10 pont

20 pont

50 pont
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