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NYOMDAIPARI TECHNIKAI ISMERETEK
ÁGAZATON BELÜLI SPECIALIZÁCIÓ SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA
II. A VIZSGA LEÍRÁSA
A vizsga részei
Középszint

Emelt szint

Írásbeli vizsga

Szóbeli vizsga

Írásbeli vizsga

Szóbeli vizsga
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20 perc

100 pont
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Szóbeli vizsga
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Nyilvánosságra hozandók
Középszint

Emelt szint

Írásbeli vizsga

Szóbeli vizsga

Írásbeli vizsga

Szóbeli vizsga

Anyag

NINCS

témakörök

NINCS
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Mikor?

NINCS
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NINCS

jogszabály szerint
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KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA
Írásbeli vizsga

Szóbeli vizsga

180 perc

15 perc

Feladatlap
Rövid választ igénylő
feladatok

Számítást
igénylő
feladatok

Szöveges
feladatok

20 pont

20 pont

60 pont

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

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
Az írásbeli feladatok rövid választ igénylő feladatokból, számítási példákból és szöveges
feladatokból állnak.
A rövid választ igénylő feladatok az alábbi típusok lehetnek: csoportosítás, hiba-javítás, hibakeresés,
igaz/hamis állítások eldöntése, igaz/hamis állítások eldöntése indoklással, kiegészítés, sorrend
meghatározás, kiválasztás, kiválasztás indoklással, párosítás.
A számításos feladatok a Színkezelés elmélete és gyakorlata témakör példáin alapulnak.
A szöveges feladatok jellemzően az alábbi típusok lehetnek: ismertetés, felsorolás, fogalommeghatározás, folyamatleírás.
Az írásbeli feladatsor a vizsgakövetelmény valamennyi fő témaköréből tartalmaz kérdéseket.
Az írásbeli feladatsor megközelítően a következő belső arányok szerint épül fel:
Anyagismeret elmélete és gyakorlata

15-30%

Színkezelés elmélete és gyakorlata

15-30%

Nyomdaipari gépészeti ismeretek

15-30%

Nyomtatványfeldolgozás

10-20%

Szakmai számítások

20%

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.
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Szóbeli vizsga
Általános szabályok
A szóbeli a tételsorból húzott egy tétel „A” és „B” feladatának kifejtéséből áll.
A vizsgázó a feleleténél a tételbe épített szemléltető forrásanyagot felhasználhatja. A szóbeli tételek
kifejtésébe azok címének megfelelően a vizsgázónak be kell építenie gyakorlati példákat.
A középszintű szóbeli vizsga tételsorának összeállításáról a vizsgabizottságot működtető intézmény
gondoskodik. A tétel pontos megfogalmazása nem hozható nyilvánosságra.
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 20-25%-át.
A tételsor összeállításánál az alábbi arányokat javasolt figyelembe venni:
„A” feladat

Anyagismeret elmélete és gyakorlata.
Színkezelés elmélete és gyakorlata.
Nyomdaipari gépészeti ismeretek.
Nyomtatványfeldolgozás.

75%

„B” feladat

Munkabiztonság.

25%

A szóbeli vizsgarész értékelése
Az értékelési útmutató rögzíti az egyes feladatok kifejtésének elvárt tartalmi összetevőit és az ezekre
adható, feladatonként 35, illetve 15 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

Összesen

Feladat megértése, a lényeg kiemelése,
megfelelően felépített, világos, szabatos
előadásmód

3 pont

2 pont

5 pont

Tartalmi összetevők: alapfogalmak ismerete,
definiálása és alkalmazása, tények, jelenségek,
folyamatok ismerete és alkalmazása, magyarázása,
összefüggések értelmezése

29 pont

11 pont

40 pont

Szaknyelv alkalmazása

3 pont

2 pont

5 pont

SZÓBELI ÖSSZPONTSZÁM:

35 pont

15 pont

50 pont
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EMELT SZINTŰ VIZSGA
Írásbeli vizsga

Szóbeli vizsga

240 perc

20 perc

Feladatlap
Rövid választ igénylő
feladatok

Számítást
igénylő
feladatok

Szöveges
feladatok

20 pont

20 pont

60 pont

100 pont

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

50 pont

Írásbeli vizsga
Általános szabályok
Az írásbeli vizsgán a vizsgázónak egy központi írásbeli feladatsort kell megoldania.
Az írásbeli feladatlap tartalmi és formai jellemzői
Az írásbeli feladatok rövid választ igénylő feladatokból, számítási példákból és szöveges
feladatokból állnak.
A rövid választ igénylő feladatok az alábbi típusok lehetnek: csoportosítás, hiba-javítás, hibakeresés,
igaz/hamis állítások eldöntése, igaz/hamis állítások eldöntése indoklással, kiegészítés, relációanalízis,
sorrend meghatározás, kiválasztás, kiválasztás indoklással, párosítás.
A számításos feladatok a Színkezelés elmélete és gyakorlata témakör példáin alapulnak.
A szöveges feladatok az alábbi típusok lehetnek: ismertetés, felsorolás, rövid ismertetés
fogalommeghatározás, folyamatleírás.
Az írásbeli feladatsor a vizsgakövetelmény valamennyi fő témaköréből tartalmaz kérdéseket.
Az írásbeli feladatsor a következő belső arányok szerint épül fel:
Munkabiztonság

10-20%

Anyagismeret elmélete és gyakorlata

15-25%

Színkezelés elmélete és gyakorlata

15-25%

Nyomdaipari gépészeti ismeretek

15-25%

Nyomtatványfeldolgozás

10-20%

Szakmai számítások

20%

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.
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Szóbeli vizsga
Általános szabályok
A szóbeli vizsga a tételsorból húzott egy tétel „A” és „B” feladatának kifejtéséből áll.
A vizsgázó a feleleténél a tételbe épített szemléltető forrásanyagot felhasználhatja. A szóbeli tételek
kifejtésébe azok címének megfelelően a vizsgázónak be kell építenie gyakorlati példákat.
A szóbeli tételsor tartalmi és formai jellemzői
A szóbeli tételsor 20-25 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 tételsor összeállításánál az alábbi arányokat javasolt figyelembe venni:
„A” feladat

Színkezelés elmélete és gyakorlata

75%

„B” feladat

Munkabiztonság

25%

A szóbeli vizsgarész értékelése
A központi értékelési útmutató rögzíti az egyes feladatok kifejtésének elvárt tartalmi összetevőit és
az ezekre adható, feladatonként 35, illetve 15 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

Összesen

Feladat megértése, a lényeg kiemelése,
megfelelően felépített, világos, szabatos előadásmód

3 pont

2 pont

5 pont

Tartalmi összetevők: alapfogalmak ismerete,
definiálása és alkalmazása, tények, jelenségek,
folyamatok ismerete és alkalmazása, magyarázása,
összefüggések értelmezése

29 pont

11 pont

40 pont

Szaknyelv alkalmazása

3 pont

2 pont

5 pont

SZÓBELI ÖSSZPONTSZÁM:

35 pont

15 pont

50 pont
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