A szintvizsga
A 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről 28. § (1) alapján a gazdasági kamara
annak mérésére, hogy a tanuló a szakközépiskolai vagy szakiskolai képzés első szakképzési
évfolyamán elsajátította-e az irányítás melletti munkavégzéshez szükséges kompetenciákat,
a szakképző iskola és a szakképesítésben érintett országos gazdasági érdek-képviseleti
szervezet képviselőjének bevonásával a szakmai és vizsgakövetelményben előírt szintvizsgát
szervez az első szakképzési évfolyam tanévében, a február első tanítási napjától április
utolsó tanítási napjáig terjedő időszakban.
(4) Szintvizsgát annak a szakközépiskolai vagy szakiskolai képzésben részt vevő
tanulónak kötelező tennie, aki nappali rendszerű oktatásban vagy a nappali oktatás
munkarendje szerint szervezett felnőttoktatásban vesz részt a szakmai képzésben, és nem
rendelkezik érettségi végzettséggel.
(5) A szintvizsga követelményét a szakképesítés szakképzési kerettanterve alapján a
gazdasági kamara a (2) bekezdésben megjelölt szervezet közreműködésével dolgozza ki. A
szakközépiskola és a szakiskola a felvételkor ismerteti a szintvizsga követelményeit a
tanulóval, valamint a honlapján folyamatosan biztosítja a szintvizsga követelményeinek
nyilvánosságát.
Az idei tanévben kárpitos és kőműves szakképesítést tanuló diákjaink számára kötelező a
szintvizsga, amelyet a Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara szervez
intézményünk

közreműködésével.

A

szintvizsga-feladatbank

által

meghatározott

követelményekre gyakorlati szakoktatóink segítségével készülnek fel tanulóink.
Szintvizsga időpontok:
OKJ 34582 14 Kőműves: 2017. április 24.
OKJ 34542 05 Kárpitos: 2017. április 11.

Azon szakképesítésenél, ahol SNI-s feladatbank készült, kötelező azok használata a
szakiskolások számára.
OKJ 34 542 05 Kárpitos: 2017. április 11.
MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA

SZINTVIZSGA
SZAKMAI GYAKORLATI FELADAT
27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet alapján

„C” feladat

Szakképesítés azonosító száma, megnevezése:
34 542 05 Kárpitos

Szintvizsga időtartama:
Elérhető maximális pontszám:

180 perc
100 pont

Műszaki leírás:

A termék befoglaló mérete:
Magasság: 380 mm
Szélesség: 400 mm
Mélység: 400 mm
A termék leírása:
A négyzet alaprajzú ülőke oldalai párhuzamosak.
Az állványszerkezetű ülőke anyaga lucfenyő, melyet fészkes vésett csapozással építettek
össze.
A tető lucfenyőből készült, ollós csapozással összeépített keret, melyet 4 mm-es farostlemez
borít.
Az ülőke oldallapjai az alsó összekötőtől kezdve farostlemezzel borítottak.
Az állványszerkezet és a tetőlap különálló bekárpitozása után 4 db facsavarral /4x45 SF/ van
összeépítve.
A farostlemez tartószerkezetre 80 mm vastag habszivacs kerül ragasztással.
A habanyag és a bútorszövet közötti tapadás csökkentésére műszálvatta réteg kerül.
A párnázat közepén díszítő füles gombos letűzés található. A letűző gomb zsinege a
tartószerkezeten készített furaton átvezetve van rögzítve a tetőlap aljához.
Az ülőke bevonó anyaga bútorszövet.
A termék alján eltisztázó szövet (molinó) található
Az ülőke aljára 4 db műanyag láb kerül

Készültségi fok:
Ülőke vázszerkezete. Párnázóanyagok előre kiszabottak.
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Feladat leírása:
Korszerű kárpitozású ülőke kárpitozása

Ülőke ülőlapjának és az oldallapjainak párnázása külön lépésben. Habszivacs ragasztás,
vliesvatta borítás. Bevonóanyag szabás, kitűzés, kiakasztás rögzítés. Bevonóanyagok
sarkainak felvarrása. Díszítőgomb felhelyezés. Ülőke szerkezetének összeállítása.

1. Az ülőke tetejét és az oldallapjait külön kárpitozza be!
2. Ragassza fel a habszivacsot az ülőke tetejére!
3. Rögzítse a vlies vattát az ülőke oldalához!
4. Készítsen szabástervet a bevonóanyag gazdaságos szabásához!
5. Szabja ki a megfelelő szabáselemeket!
6. Helyezze fel az ülőke tetőre a bevonati anyagot, rögzítse ideiglenesen!
7. Figyeljen a szálegyenességre!
8. Alakítsa ki a sarkokat, majd rögzítse véglegesen a bevonatot!
9. Készítse el az oldallap bevonását!
10. Varrja fel a sarkokat!
11. Készítse el a díszítő gombozást!
12. Szerelje össze az ülőke szerkezeteit!
13. Tisztázza el az ülőke alját!
14. Rögzítse az ülőke műanyag lábait!
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OKJ 34 582 14 Kőműves: 2017. április 24.
MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA

SZINTVIZSGA 2017.

"D" feladat

Szakképesítés azonosító száma, megnevezése:
34 582 14 Kőműves sh, st

Szintvizsga időtartama:300 perc
Elérhető maximális pontszám: 100 pont

Szintvizsga javasolt időpontja: április
6

Készítse el az ábrán látható falsarkot 5 sor magasságban kisméretű téglából!
A vízszintes és a függőleges fal is 2 egész téglaméret hosszú és fogas csorbázattal
végződik.

D/I.

15 pont

Tűzze ki az ábrán szereplő derékszögű falsarok helyét sík terepen, amelyet a képzeletbeli
leszigetelt alaptestnek tekintjük!
D/II.

10 pont

Készítse elő a falazáshoz szükséges anyagokat és eszközöket! Válassza ki a
falazáshoz használt téglákat mérete alapján!
D/III.

10 pont

Készítsen sorosztó (sorvezető) lécet 5 sor magassághoz kisméretű téglából való
falazáshoz!
D/IV.

65 pont

1. Falazza fel az ábrán szereplő falsarkot 5 sor magasságban a tanult
téglakötési szabályok figyelembevételével!
2. Folyamatosan ellenőrizze a falsarok alak- és mérethelyességét!
Ellenőrizze a vízszintességet, függőlegességet és a falsíkot!
3. A munkaterület és a falsarok felületének tisztaságáról folyamatosan gondoskodjon!
4. A falsarok készítése során tartsa be a munkavédelmi előírásokat!
A falazást 1 fő végzi, a téglák darabolását, valamint a habarcs keverését szakember végzi.
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