Érvényes: 2020. május-júniusi vizsgaidőszaktól

EGÉSZSÉGÜGYI TECHNIKAI ISMERETEK
ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA
II. AVIZSGA LEÍRÁSA
A vizsga részei
Középszint

Emelt szint

Írásbeli vizsga

Szóbeli vizsga

Írásbeli vizsga

Szóbeli vizsga

180 perc

15 perc

180 perc

20 perc

100 pont

50 pont

100 pont

50 pont

A vizsgán használható segédeszközök
Középszint
Írásbeli
vizsga
A vizsgázó biztosítja

Vonalzó,
körző, radír

A vizsgabizottságot
működtető intézmény
biztosítja

NINCS

Emelt szint

Szóbeli
vizsga
NINCS

NINCS

Írásbeli
vizsga
Vonalzó,
körző, radír
NINCS

Szóbeli
vizsga
NINCS

NINCS

Nyilvánosságra hozandó anyag nincs.
KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA
Írásbeli vizsga

Szóbeli vizsga

180 perc

15 perc

Feladatlap
Teszt jellegű
feladatok

Rövid válaszokat
igénylő feladatok

60 pont

40 pont
100 pont

Egy „A” és „B” feladatot tartalmazó tétel kifejtése

50 pont

Írásbeli vizsga
Az írásbeli feladatlap tartalmi és formai jellemzői
Az írásbeli feladatok egy feladatlapon kerülnek összeállításra a megjelölt témakörök és a részletes
követelmények alapján.
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Témakörök
- munkahelyi egészség és biztonság:
- munkaeszközök biztonsága:
- raktározás,
- biztonságtechnika,
- munkavégzés kockázati tényezői,
- kézi és gépi anyagmozgatás,
- munkaterületen alkalmazott jelzések,
- hulladékgazdálkodás,
- elsősegélynyújtás:
- állapotfelmérés,
- segélyhívás,
- eszköz nélküli újraélesztés,
- eszméletlen beteg ellátása,
- szakmai és anatómiai ismeretek:
- funkcionális anatómiai ismeretek,
- technológiai ismeretek,
- lenyomatvételi és mintavételi eljárások,
- anyagismeret:
- alapanyagok kivehető fogpótlásokhoz,
- segédanyagok.
Az írásbeli feladatok a következő szöveges típusok lehetnek: ismertetés, felsorolás, rövid kifejtés,
fogalom meghatározás, valamint tesztjellegű feladatok.
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.
Szóbeli vizsga
Általános szabályok
A szóbeli vizsgarész a tételsorból húzott tétel „A” és „B” feladatának kifejtéséből áll. A szóbeli
tételek címét és részleteit a gyártási folyamatok és az anyagismeret technikai változásait követve évente
felül kell vizsgálni és aktualizálni kell.
A szóbeli tételsor tartalmi és formai jellemzői
A szóbeli tételsor legalább 20 tételből áll, évente cserélni kell a tételek 25-30%-át.
Témakörök
- „A” feladat:
- szakmai és anatómiai ismeretek:
- anatómiai ismeretek,
- technológiai ismeretek,
- lenyomatvételi és mintavételi eljárások.
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- „B” feladat:
- anyagismeret:
- műanyagok,
- segédanyagok.
A szóbeli vizsgarész értékelése
Az értékelési útmutató rögzíti a feladatok kifejtésének elvárt tartalmi összetevőit és az ezekre adható,
feladatonként 25 pont felosztásával kialakított maximális részpontszámokat, amely alapján a feleletet
értékelni kell. Az egyes részpontszámok legfeljebb 5-6 pontot érnek.
A szóbeli felelet értékelése az alábbi szempontok és kompetenciák alapján történik:
Szempontok, kompetenciák

A feladat megértése
Tartalmi összetevők: alapfogalmak, definíciók
ismerete, helyénvaló alkalmazása, tárgyi tudás
tartalma
Logikusan, koherensen felépített felelet,
szaknyelv korrekt használata
SZÓBELI ÖSSZPONTSZÁM:

Pontszám
„A”
feladat

„B”
feladat

Összesen

2 pont

2 pont

4 pont

23 pont

21 pont

42 pont

2 pont

2 pont

4 pont

25 pont

25 pont

50 pont

EMELT SZINTŰ VIZSGA
Írásbeli vizsga

Szóbeli vizsga

180 perc

20 perc

Feladatlap

Egy „A” és „B” feladatot tartalmazó tétel kifejtése

100 pont

50 pont

Írásbeli vizsga
Az írásbeli feladatlap tartalmi és formai jellemzői
A feladatok egy feladatlapon kerülnek összeállításra a megjelölt témakörök és a részletes
követelmények alapján.
Témakörök
- munkahelyi egészség és biztonság,
- egészségügyi ellátórendszer,
- egészségügyi ellátás,
- jogi, kereskedelmi és vállalkozási ismeretek,
- jogi, kereskedelmi és vállalkozási dokumentációs ismeretek,
- szakmai és anatómiai ismeretek,
- anyagismeret,
- szakrajz.
Az írásbeli feladatok a következő szöveges típusok lehetnek: ismertetés, felsorolás, rövid kifejtés,
fogalom meghatározás, lényegkiemelés, összehasonlítás, szövegértelmezés, dokumentumelemzés,
valamint tesztjellegű feladatok.
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A szakrajz feladatok a következő grafikai típusok lehetnek: kiegészítés, reprodukálás, méretezés,
szabadkézi rajz, szerkesztés.
Az írásbeli vizsgarész 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.
Szóbeli vizsga
Általános szabályok
A szóbeli vizsgarész a tételsorból húzott egy tétel „A” és „B” feladatának kifejtéséből áll. A szóbeli
tételek címét és részleteit a gyártási folyamatok és az anyagismeret technikai változásait követve évente
felül kell vizsgálni és aktualizálni kell.
A szóbeli tételsor tartalmi és formai jellemzői
A szóbeli tételsor legalább 20 tételből áll, évente cserélni kell a tételek 25-30%-át.
Témakörök
- „A” feladat:
- szakmai és anatómiai ismeretek:
- funkcionális anatómiai ismeretek,
- lenyomatvételi és mintavételi eljárások,
- kivehető fogpótlás készítés.
- „B” feladat:
- anyagismeret:
- műanyagok,
- segédanyagok.
A szóbeli vizsgarész értékelése
A központi értékelési útmutató rögzíti az egyes feladatok kifejtésének elvárt tartalmi összetevőit és
az ezekre adható, feladatonként 25 pont felosztásával kialakított maximális részpontszámokat, amely
alapján a feleletet értékelni kell. Az egyes részpontszámok legfeljebb 5-6 pontot érnek.
A szóbeli felelet értékelése az alábbi szempontok és kompetenciák alapján történik:
Szempontok, kompetenciák

A feladat megértése
Tartalmi összetevők: alapfogalmak, definíciók
ismerete, helyénvaló alkalmazása, tárgyi tudás
tartalma
Logikusan, koherensen felépített felelet,
szaknyelv korrekt használata
SZÓBELI ÖSSZPONTSZÁM:

Pontszám
„A”
feladat

„B”
feladat

Összesen

2 pont

2 pont

4 pont

23 pont

21 pont

42 pont

2 pont

2 pont

4 pont

25 pont

25 pont

50 pont
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