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NÉPMŰVÉSZET
II. A VIZSGA LEÍRÁSA
A vizsga részei
Középszint
Szóbeli vizsga
15 perc
50 pont

Emelt szint
Szóbeli vizsga
20 perc
50 pont

A vizsgán semmilyen segédeszköz nem használható.
Nyilvánosságra hozandó anyag nincs.

KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA
Középszint
Szóbeli vizsga
15 perc
50 pont
Szóbeli vizsga
A vizsgára legalább 20 - legfeljebb 25 - tételt kell összeállítani, melyek tematikája a vizsgakövetelmény összes
kategóriáját egyenletes arányban felosztva tartalmazza. A tételsorban szereplő tételek legalább 20%-át évente
cserélni kell.
A felkészülésre biztosított idő 30 perc.
A vizsga időtartama: maximum 15 perc.
A szóbeli tételsor tartalmi jellemzői
A tételek jellemzői:
A tétel egy kifejtendő elméleti kérdést tartalmaz a középszint anyagából.
A szóbeli vizsgarész értékelése
A szóbeli vizsgán elérhető maximális pontszám 50 pont.
Az értékelés szempontjai:
- a vizsgázó milyen mértékben tudta önállóan kifejteni az adott tételt
- a vizsgázó érzékeltetni tudta-e, hogy képes az adott területet logikusan, élményszerűen bemutatni
- a vizsgázó felismerte-e az életmód és a tárgykultúra összefüggését

EMELT SZINTŰ VIZSGA
Emelt szint
Szóbeli vizsga
20 perc
50 pont
Szóbeli vizsga
A szóbeli vizsgára legalább 20 - legfeljebb 25 - tételt kell összeállítani, melyek tematikája a vizsgakövetelmény
összes kategóriáját egyenletes arányban felosztva tartalmazza.
A felkészülésre biztosított idő 30 perc.
A vizsga időtartama: max. 20 perc.
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A szóbeli tételsor tartalmi jellemzői
A tételek jellemzői:
A tétel tartalmazzon
a) egy kifejtendő elméleti kérdést az emelt szint anyagából,
b) egy néprajzi fogalom, definíció, mesterség vagy technika rövid magyarázatát,
c) egy kutató, illetve szakirodalom ismertetését.
A tétel egyes elemei más-más témakörből kerüljenek kiválasztásra.
A szóbeli vizsgarész értékelése
A szóbeli vizsgán elérhető maximális pontszám 50 pont.
Az értékelés szempontjai:
- a vizsgázó milyen mértékben tudta önállóan kifejteni az adott tételt
- a vizsgázó szakszerűen fejezte-e ki magát egy-egy fogalom meghatározásakor, egy-egy folyamat, mesterség,
technika vagy tevékenység leírásakor, illetve tárgyak meghatározásakor
- a vizsgázó logikusan, önálló gondolkodási képességet bizonyítva ismertette-e az adott területet, felismerte-e a
társadalmi-gazdasági összefüggéseket
A pontszám arányos elosztása:
a) a kifejtendő elméleti kérdés maximális pontszáma 30 pont
b) a definíció magyarázata maximálisan 10 pont
c) a kutató, illetve szakirodalom ismertetése maximálisan 10 pont.
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