Érvényes: 2020. május-júniusi vizsgaidőszaktól

KÖNNYŰIPARI ISMERETEK
ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA
II. A VIZSGA LEÍRÁSA
A vizsga részei
Középszint

Emelt szint

Írásbeli vizsga

Szóbeli vizsga

Írásbeli vizsga

Szóbeli vizsga

120 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

Szöveges adatok
tárolására és
megjelenítésére nem
alkalmas
zsebszámológép

A
vizsgabizottságot
működtető
intézmény biztosítja

NINCS

Emelt szint
Szóbeli
vizsga

NINCS

Írásbeli vizsga

Szóbeli
vizsga

Szöveges adatok
tárolására és
megjelenítésére nem
alkalmas
zsebszámológép

NINCS

NINCS

NINCS

NINCS

Nyilvánosságra hozandók
Középszint

Emelt szint

Írásbeli vizsga

Szóbeli vizsga

Írásbeli vizsga

Szóbeli vizsga

Anyag

NINCS

NINCS

NINCS

témakörök

Mikor?

NINCS

NINCS

NINCS

jogszabály szerint
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KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA
Írásbeli vizsga

Szóbeli vizsga

120 perc

15 perc

Feladatlap
Termeléstervezés,
gyártásszervezés (Tesztjellegű
feladatok)

Könnyűipari anyagok
tulajdonságai, anyagvizsgálatok
(Rövid választ igénylő feladatok)

50 pont

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

50 pont
100 pont

50 pont

Írásbeli vizsga
Általános szabályok
Az írásbeli vizsgán a vizsgázónak egy központi feladatsort kell megoldania.
Az írásbeli feladatlap tartalmi és formai jellemzői
A feladatok egy feladatlapon kerülnek összeállításra:
Tesztjellegű feladatok (50%): gyártásszervezési módszerek a könnyűiparban.
Rövid választ igénylő feladatok (50%): könnyűipari anyagok tulajdonságai, anyagvizsgálatok
témaköreiből kerülnek összeállításra.
Az írásbeli tesztfeladatok jellemzően az alábbi típusok lehetnek:
- ismertetés, egyszerű választás („Húzza alá!”),
- többszörös választás,
- illesztés (párosítás, csoportosítás),
- ok-okozati összefüggés keresése,
- sorrend meghatározása,
- lényeg kiemelés,
- felsorolás,
- fogalom meghatározás,
- igaz-hamis állítások megjelölése,
- ábraértelmezés.
Rövid választ igénylő feladatok jellemzően az alábbi típusok lehetnek:
- feleletalkotó feladatok,
- rövid válasz (meghatározás),
- ábrafelismerés, ábraelemzés,
- több jellemző felsorolása/megnevezése,
- adatok kiegészítése (szöveg, táblázat kiegészítés),
- fogalmak meghatározása, magyarázata, hozzárendelése állításokhoz,
- folyamatszakaszok sorrendjének megállapítása,
- ok-okozati összefüggések felismerése,
- tényadatok rendezése megadott szempontok szerint,
- szövegértelmezés,
- összehasonlítás.
Az írásbeli vizsgán az alábbi témakörökből történik átfogó számadás:
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Termeléstervezés:
- testméretek levétele,
- termelési feladatok meghatározása,
- alapöltésű varrógépek jellemzői,
- termelési adatok számítása,
- minőségbiztosítás,
- mérőeszközök,
- műszaki leírás készítése,
- anyaggazdálkodás.
Gyártásszervezés:
- raktározás,
- műveleti sorrend meghatározása,
- minőségbiztosítás,
- üzembiztonság.
Könnyűipari anyagok tulajdonságai, anyagvizsgálatok:
- könnyűipari nyersanyagok, fonalak, cérnák, szövetek, kelmék, bőrök, nem szőtt textíliák
tulajdonságai,
- kezelési útmutató jelképrendszere, kezelési útmutató értelmezése, készítése,
- anyagvizsgálati módszerek,
- szálasanyagok fejlesztési irányzatai.
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 középszintű szóbeli vizsga tételsorának összeállításáról a vizsgabizottságot működtető intézmény
gondoskodik. A tétel pontos megfogalmazása nem hozható nyilvánosságra. A szóbeli vizsgán a vizsgázó
a kihúzott tétel „A” és „B” feladataira válaszol. A vizsgázó a feleleténél a tételbe épített szemléltető
forrásanyagot felhasználhatja.
A szóbeli tételsor tartalmi és formai jellemzői
A szóbeli tételsor 20-25 tételből áll, évente cserélni kell a tételek 20-25%-át.
A tételekben meg kell jelennie a követelményrendszerben meghatározott valamennyi témakörnek.
A szóbeli vizsga az alábbi témakörök bemutatását igényli a vizsgázóktól:
„A” feladat: gyártásszervezés,
„B” feladat: könnyűipari anyagok tulajdonságai, anyagvizsgálatok.
A két feladat között tartalmi és területi átfedés nem lehet (pl. Magyarországra vonatkozó ismeretek
csak az egyik feladatban kérdezhetők). A tételek összeállításánál törekedni kell a változatos, a
problémamegoldást ösztönző, az alkalmazó tudás bemutatását elősegítő, egyértelmű
megfogalmazásokra
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A szóbeli vizsgarész értékelése
A szóbeli vizsgán a fogalmak szabatos definiálását, 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, 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:
Pontszám
Szempontok, kompetenciák

„A”
feladat

„B”
feladat

2 pont

2 pont

4 pont

21 pont

21 pont

42 pont

Szaknyelv alkalmazása

2pont

2 pont

4 pont

SZÓBELI ÖSSZPONTSZÁM:

25
pont

25
pont

50 pont

Feladat megértése, a lényeg kiemelése, megfelelően
felépített, világos, szabatos előadásmód
Tartalmi összetevők: alapfogalmak ismerete, definiálása
és alkalmazása, tények, jelenségek, folyamatok ismerete,
alkalmazása, magyarázása, összefüggések értelmezése

Összesen

EMELT SZINTŰ VIZSGA
Írásbeli vizsga

Szóbeli vizsga

180 perc

20 perc

Feladatlap
Termeléstervezés,
gyártásszervezés

Könnyűipari anyagok
tulajdonságai, anyagvizsgálatok

50 pont

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

50 pont
100 pont

50 pont

Írásbeli vizsga
Általános szabályok
Az írásbeli vizsgán a vizsgázónak egy központi írásbeli feladatsort kell megoldania. A vizsgázó a
rendelkezésére álló időt tetszése szerint oszthatja meg az egyes feladatok között és megoldásuk
sorrendjét is meghatározhatja.
Az írásbeli feladatlap tartalmi és formai jellemzői
Az írásbeli feladatsor a részletes vizsgakövetelmények valamennyi fő témaköréből tartalmaz
kérdéseket. A feladatok egy feladatlapon kerülnek összeállításra.
Az írásbeli feladatok szöveges feladatokból, tesztfeladatokból, igaz-hamis állításos feladatokból,
ábraértelmezéses feladatokból és számítási példákból állnak.
A szöveges feladatok jellemzően az alábbi típusok lehetnek:
- Ismertetés.
- Felsorolás.
- Rövid kifejtés.
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- Folyamatleírás: a termelési, adminisztrációs folyamathoz kapcsolódó egyszerűbb folyamatok
megszervezésének és lebonyolításának feladatait kell szakszerűen összefoglalni, vagy a
folyamat megadott elemeit megfelelő sorrendbe állítani.
- Fogalom meghatározás.
- Számítás.
- Példamegoldás.
- Összehasonlítás: két-három fogalom, vagy lehetőség azonosságait és különbségeit vagy
előnyeit és hátrányait kell ismertetni.
- Szöveg kiegészítés: a megadott vagy ismert tartalmakkal mondatok kiegészítése. A mondatok
között nem feltétlenül van összefüggés.
- Párosítás: szakmailag összetartozó fogalmakat kell párosítani.
- Feleletválasztás: legalább három megadott lehetőség közül kell megjelölnie a helyeset.
- Igaz-hamis állítások megjelölése: meg kell jelölni, hogy az adott állítás igaz, vagy hamis. A
hamis állítás esetében indoklást kell adni.
- Ismertetés: a feladatban megjelölt témával kapcsolatos ismereteit rendszerezve ismerteti 4-5
mondatban.
- Fogalom meghatározás: az alapfogalmak pontos definiálása.
- Rajz alapján adatok értelmezése, számítások elvégzése,
- Képek, ábrák, jellemzőinek, jellegzetességeinek felismerése, meghatározása, következtetések
levonása.
Az ábraértelmezéses feladatoknál a következő típusok fordulhatnak elő:
- ábraértelmezés számítással,
- ábrázolási hibák felismerése,
- jelölések értelmezése,
- jelölések készítése.
A számításos feladatok a témakörök számpéldáin alapulnak.
Az írásbeli vizsgán az alábbi témakörökből történik átfogó számadás:
Termeléstervezés
- Testméretek levétele, megadása,
- Termelési feladatok meghatározása,
- Termelési adatok számítása,
- Minőségbiztosítás,
- Mérőeszközök,
- Alapöltésű varrógépek jellemzői,
- Műszaki leírás készítése,
- Anyaggazdálkodás.
Gyártásszervezés
- Raktározás,
- Műveleti sorrend meghatározása,
- Minőségbiztosítás,
- Üzembiztonság.
Könnyűipari anyagok tulajdonságai, anyagvizsgálatok
- Könnyűipari nyersanyagok, fonalak, cérnák, szövetek, kelmék, bőrök, nem szőtt textíliák
tulajdonságai, előállítási módjaik,
- Kezelési útmutató jelképrendszere, kezelési útmutató értelmezése, készítése,
- Anyagvizsgálati módszerek,
- Szálasanyagok fejlesztési irányzatai.
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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 vizsgázó az érettségi vizsgán a központilag összeállított tételsorokból kihúzott tétel „A” és „B”
feladatának kifejtésével ad számot a tudásáról. A vizsgázó a feleleténél a tételbe épített szemléltető
forrásanyagot felhasználhatja.
A szóbeli tételsor tartalmi és formai jellemzői
A szóbeli tételsor 20-25 tételből áll, évente cserélni kell a tételek 20-25%-át.
A tételekben meg kell jelennie a követelményrendszerben meghatározott valamennyi témakörnek.
A szóbeli vizsga célja az témakörökből történő átfogó számadás:
„A” feladat: Termeléstervezés, Gyártásszervezés,
„B” feladat: Könnyűipari anyagok tulajdonságai, anyagvizsgálatok.
A két feladat között tartalmi és területi átfedés nem lehet (pl. Magyarországra vonatkozó ismeretek
csak az egyik feladatban kérdezhetők).
A tételek összeállításánál törekedni kell a változatos, a problémamegoldást ösztönző, az alkalmazó
tudás bemutatását elősegítő, egyértelmű megfogalmazásokra
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:
Pontszám
Szempontok, kompetenciák
Feladat megértése, a lényeg kiemelése,
megfelelően felépített, világos, szabatos
előadásmód
Tartalmi összetevők: alapfogalmak ismerete,
definiálása és alkalmazása, tények, jelenségek,
folyamatok ismerete, alkalmazása, magyarázása,
összefüggések értelmezése
Szaknyelv alkalmazása
SZÓBELI ÖSSZPONTSZÁM:

„A”
feladat

„B”
feladat

Összesen

2 pont

2 pont

4 pont

21 pont

21 pont

42 pont

2pont

2 pont

4 pont

25 pont

25 pont

50 pont
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