
Tájékoztató a szintvizsgáról  

A 2011. évi CLXXXVII. törvény 28. §-a minden szakközépiskolai tanuló számára 
kötelezően előírja, hogy a 9. osztályban, február első tanítási napjától április utolsó tanítási 
napjáig terjedő időszakban szintvizsgát tegyen. A vizsga egyik célja, hogy felmérje a tanulók 
irányítás melletti munkavégzéséhez szükséges kompetenciáinak meglétét. A másik cél, hogy 
biztosítsa a szakmai tevékenységek végzéséhez szükséges tanulói kompetenciák, cselekvés-
formák ellenőrzését és értékelését, de nem terjed ki a tanult ismeretanyag időarányos, teljes-
körű számonkérésére.  
A szintvizsga sikeres letétele a külső gyakorlati képzést folytató szervezettel történő tanuló-
szerződés megkötésének alapfeltétele.  
Nem kötelező a szintvizsga az érettségi végzettséggel rendelkező, 2 éves képzésben résztvevő 
tanulók számára.  
A szintvizsgán a szakképesítés alapvető munkaműveleteit, munkafolyamatait átfogó, a 
szakképzési kerettantervek és a szakmai és vizsgakövetelmények alapján kidolgozott vizsga-
feladatok valamelyikét kell a tanulóknak megoldani. Iskolánk a Magyar Kereskedelmi és 
Iparkamara által összeállított feladatbankból választja ki az elvégzendő részfeladatokból álló, 
elsősorban gyakorlati feladatokat tartalmazó vizsgafeladatokat. Erre vonatkozóan 
a http://www.mkik.hu/hu/magyar-kereskedelmi-es-iparkamara/szintvizsga-2030 linken 
tájéko-zódhatnak, ahol a vizsgafeladatok szakmánként, minden tanuló számára szabadon 
hozzá-férhetőek, megismerhetőek, előre begyakorolhatóak. A konkrét vizsgatételt azonban 
csak a vizsga napján ismerhetik meg a tanulók. A hibátlan vizsgafeladat teljesítésekor 
maximum 100 pontot kaphatnak. A vizsga elégséges teljesítéséhez legalább 51 pontot el kell 
érnie a tanulónak. A két érték közötti pontszámok alapján az értékelés az alábbi módon 
történik. A gyakorlati szintvizsgán kapott érdemjegy, a tanulmányi naplóba nem kerül 
beírásra, így a tanuló tanulmányi átlageredményébe sem számítható be. A két érték közötti 
pontszámok alapján az értékelés az alábbi módon történik. 

 

Értékelés: 
       0-50 pont           elégtelen (1) 

  51-60 pont          elégséges (2)  
  61-70 pont          közepes (3) 
  71-80 pont          jó (4) 
81-100 pont          jeles (5) 

 
Az alábbiakban közöljük oktatott szakmáink szintvizsgáinak rövid összefoglalóját. 

 

Kisújszállás, 2017. január 31. 

  

http://www.mkik.hu/hu/magyar-kereskedelmi-es-iparkamara/szintvizsga-2030


CUKRÁSZ gyakorlati szintvizsga tevékenységének rövid összefoglalása 
Cukrászati termék elkészítése és tálcára tálalása az uzsonnasütemények témaköréből. 

A vizsga értékelésének elemei: 
1. Előkészítő műveletek, elvégzése     15 pont 
2. Tészta minősége, tésztakészítő műveletek szabályossága 30 pont 
3. Töltelék elkészítése, ízesítése    25 pont 
4. Termék sütése, töltése      20 pont 
5. Higiéniai és munkavédelmi szabályok betartása  10 pont  

 
PINCÉR szintvizsga tevékenységének rövid összefoglalása 
Éttermi eszközök felismerése (10 db), értékesítő tér nyitásra való előkészítése, majd egyszerű 
éttermi teríték elkészítése 2 fő részére, szalvétahajtogatási technikák bemutatása, ezt követően 
az asztal átterítése a felszolgálandó ételnek és alkoholmentes italnak megfelelően, vendégek 
fogadás és ültetése, a megadott étel és ital felszolgálása svájci felszolgálási módban. 

A vizsga értékelésének elemei: 
1. Eszközfelismerés       10 pont 
2. Előkészítés, éttermi terítés      25 pont 
3. Étel- ital felszolgálása      35 pont 
4. Szakmai kifejezések értelmezése     10 pont 
5. Üzleti kommunikáció      10 pont 
6. Megjelenés a munkahelyen      10 pont 

 
SZAKÁCS gyakorlati szintvizsga tevékenységének rövid összefoglalása:  
Kétfogásos menü elkészítése, majd két adag kitálalása a svájci felszolgálási módnak 
megfelelően. 

A vizsga értékelésének elemei: 
1. A technológiai folyamat tervszerűsége, munkaszervezés,   10 pont 
      munkafegyelem         
2. Az elkészítés során alkalmazott műveletek szakszerűsége  10 pont 
3. A vizsgaelnök (vizsgabizottság) kérdéseinek megválaszolása,   20 pont 
      a vitatott problémák kezelése        
4. Az 1. készítményre jellemző állomány, szín, illat, ízesítés- összhang 15 pont 
5. Az 1. készítmény jellegének megfelelő készen tartás,    10 pont 
      tálalás, adagolás, díszítés        
6. Az II. készítményre jellemző állomány, szín, illat, ízesítés- összhang 15 pont 
7. Az II. készítmény jellegének megfelelő készen tartás,    10 pont 
      tálalás, adagolás, díszítés.        
8. Megjelenés, felszerelés, személyi- és munkavégzési-   10 pont 
     és munkaterületi higiénia        

 
 
 
 
 



HEGESZTŐ gyakorlati szintvizsga tevékenységének rövid összefoglalása: 
A vizsgafeladat általában három részből áll. Az első feladat során, a tanuló a kiadott rajz 
alapján határozza meg az elkészítendő egyszerű fémipari termék elkészítésének műveleti 
sorrendjét, majd az előre elkészített munkadarabon végezze el a kiadott feladatot. A termék 
elkészítése után, egy egyszerű hegesztési munkaműveletet kell elvégeznie. A harmadik 
feladat keretében egy elsősegély-nyújtási feladatra kell szakszerű választ adnia. A vizsga 
során maradéktalanul betartja a munka és tűzvédelmi szabályokat. 

A vizsga értékelésének elemei: 
1. Befoglaló méretek szakszerű és mérethelyes kimunkálása   10 pont 
2. Ferde sík és R8 rádiusz mérethelyes kialakítása    10 pont 
3. Ø12 furat helyzet- és méretpontossága, szakszerű kialakítása  20 pont 
4. Ø 10H7 furat és M8 menetes furat helyzet- és méretpontossága  20 pont 

szakszerű kialakítása 
5. Utómunkálatok (tisztítás, sorjázás) kivitelezése, munkahely rendje   5 pont 
6. A sérült állapotának jellemzése. Elsősegélynyújtás módja,   15 pont 

fektetés, vérzéscsillapítás 
7. Hegesztés kivitelezése, folyamat és szemrevételezése alapján  20 pont 

 

ÉPÜLET- és SZERKEZETLAKATOS gyakorlati szintvizsga tevékenységének rövid 
összefoglalása: 
A vizsga során, a tanuló a kiadott rajz alapján meghatározza az adott működőképes fémipari 
termék elkészítésének műveleti sorrendjét, majd az előkészített alkatrészek megmunkálása 
után szerelje össze azt. Ezt követően győződjön meg annak működőképességéről és 
esztétikumáról. A vizsga során maradéktalanul betartja a munka és tűzvédelmi szabályokat. 

A vizsga értékelésének elemei: 
1. Lemez alkatrész gyártása   15 pont 
2. Szögvas alkatrész gyártása   15 pont 
3. Összeépítés     25 pont 
4. Szegecselés     20 pont 
5. Csavarozás, esztétika    25 pont 

 

GÉPI FORGÁCSOLÓ gyakorlati szintvizsga tevékenységének rövid összefoglalása: 
A vizsgafeladat két részből áll. Az első feladat során, a tanuló a kiadott rajz alapján határozza 
meg az elkészítendő egyszerű fémipari termék elkészítésének műveleti sorrendjét, majd az 
előre elkészített munkadarabon végezze el a meghatározott feladatokat. Második feladatként, 
készítse el egy adott forgástest mérési jegyzőkönyvét, a papír alapon kiadott formában. A 
vizsga során maradéktalanul tartsa be a munka és tűzvédelmi szabályokat. 

A vizsga értékelésének elemei: 
1. Külső méretek kialakítása     18 pont 
2. Furat és szerkezeti pontosságok     12 pont 
3. Él letörések, rádiuszok pontossága      8 pont 
4. Hajlítások, szerkesztések pontossága    12 pont 
5. Szakszerű munkavégzés, esztétikai követelmények  10 pont 
6. Munkavédelmi előírások betartása    10 pont 
7. Mérési jegyzőkönyv pontossága     30 pont 



SZOCIÁLIS GONDOZÓ- ÉS ÁPOLÓ gyakorlati szintvizsga tevékenységének rövid 
összefoglalása 
A tanuló a vizsgán különféle elsősegély-nyújtási fogásokat, kötéseket, illetve ezek elméleti 
hátterének ismertetését végzi (vérzésfajták, égési sérülések, mentőhívási szabályok). 

A vizsga értékelésének elemei: 
1. Ábrák felismerése        10 pont 
2. Szituációs feladat végrehajtása      30 pont 
3. Szabályok alkalmazása       10 pont 
4. Monitorozó intézménylátogatás tapasztalatainak bemutatása  50 pont 

 
ELADÓ gyakorlati szintvizsga tevékenységének rövid összefoglalása:  
Raktározással, árutárolással kapcsolatos elméleti feladat, áruvédelmi jelölések értelmezése. 
Vásárló tájékoztatása ruházati termékek alapanyagairól, használati-viselkedési tulajdonságai-
ról, tisztításának szabályairól. Vásárló fogadás, majd az általa választott élelmiszer, műszaki 
cikk választékának bemutatása, választásának megfelelően való kiszolgálása, mérlegen 
történő mérési feladat, majd ajándéktárgy becsomagolása, végül a vásárlótól való elköszönés. 

A vizsga értékelésének elemei: 
1. Az áruforgalom lebonyolítása     15 pont 
2.  A ruházati cikkek és a vegyes iparcikkek forgalmazása   15 pont 
3. Az élelmiszerek, vegyi áruk és gyógynövények forgalmazása  20 pont 
4. A műszaki cikkek forgalmazása     20 pont 
5. Mérési feladat      15 pont 
6. Ajándékcsomagolás készítése     10 pont 
7. Megjelenés, udvariasság, beszédkészség        5 pont 

 
NŐI SZABÓ gyakorlati szintvizsga tevékenységének rövid összefoglalása: 
A tanuló egy női felsőruházati terméket készít el, az előre elkészített szabványokból, a 
megadott méretre. A munkavégzés során betartja az összeállítás műveleti sorrendjét, és a 
varrási műveletekhez szükséges műszaki paramétereket. Összeállítás után elkészíti a 
gomblyukazást és felvarrja a gombokat, majd készre vasalja a terméket. A vizsga során 
maradéktalanul betartja a munka és tűzvédelmi szabályokat. 

A vizsga értékelésének elemei: 
1. Formázóvarrás készítése    10 pont 
2. Eleje szabásvonalak elkészítése   15 pont 
3. Oldalvonalak elkészítése    10 pont 
4. Csípőrész elkészítése     20 pont 
5. Húzózár elkészítése     20 pont 
6. Aljafelhajtás      10 pont  
7. kézi munka      10 pont 
8. Készre vasalás       5 pont 

 
 
 
 



ASZTALOS gyakorlati szintvizsga tevékenységének rövid összefoglalása: 
A feladat egy egyszerű faipari termék alkatrészeinek keresztmetszeti megmunkálása, 
szerkezeti összeépítése, felületi kimunkálása (csiszolása) és szerelvényezése. Fontos, hogy a 
késztermék feleljen meg a használhatóság és a szakmai esztétikum legalapvetőbb elvárásai-
nak. A vizsga során maradéktalanul betartja a munka- és tűzvédelmi szabályokat. 

A vizsga értékelésének elemei: 
1. Munka- és balesetvédelmi előírások betartása, szerszámok és   10 pont 

gépek szakszerű használata 
2. Ajtókeret szerkezeti kötéseinek kialakítása, csapozások pontossága 30 pont 
3. Az összeállított keret minősége, vállazások illeszkedése, méretek   35 pont 

pontossága, keret síkban tartása 
4. Külső aljazás pontossága, felületek tisztítása, csiszolása, élek   25 pont 

kialakítása, letörése 
 
KŐMŰVES gyakorlati szintvizsga tevékenységének rövid összefoglalása: 
A vizsga 4 részből áll.  
1. A tanuló a kiadott rajz alapján tűzze ki a kiadott rajzon látható épületelem helyét sík 
terepen, amelyet képzeletbeli leszigetelt alaptestnek tekintjük!  
2. Készítse elő a falazáshoz szükséges anyagokat és eszközöket! Válassza ki a falazáshoz 
használt téglákat mérete alapján!  
3. Készítsen sorosztó (sorvezető) lécet 8 sor magassághoz kisméretű téglából való falazáshoz!  
4. Falazza fel az ábrán látható épületelemet 8 sor magasságban a tanult téglakötési szabályok 
figyelembevételével! Folyamatosan ellenőrizze az alak- és mérethelyességét! Ellenőrizze a 
vízszintességet, függőlegességet és a falsíkot! A falazás során tartsa be az érvényben lévő 
munkavédelmi előírásokat! 

A vizsga értékelésének elemei: 
1. Kitűzés, eszközválasztás     25 pont 
2. Soroló léc készítése, rögzítése    10 pont 
3. Falazási műveletek végzése    25 pont 
4. Alak és mérethelyesség     25 pont 
5. Munkahely tisztasága, munkavédelem   15 pont 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FESTŐ, MÁZOLÓ, TAPÉTÁZÓ gyakorlati szintvizsga tevékenységének rövid 
összefoglalása: 
A tanuló a vizsga során, a következő összetett feladatot hajtja végre. Előkészített tagolt 
felületen készítsen mészfestést két színben (színminta alapján), majd adott technikával 
végezzen díszítést! A feladatok sorrendje:  
1. Felületdiagnosztika elvégzése, rögzítése írásban.  
2. Állítsa össze és írja le a szükséges anyagok, szerszámok, eszközök, listáját!  
3. Határozza meg a műveleti sorrendet, rétegrendet!  
4. Színhatárok kijelölése, anyagok, szerszámok szakszerű előkészítése, festési, díszítési 
munkák szakszerű elvégzése! A vizsga során maradéktalanul betartja a munka és tűzvédelmi 
szabályokat. 

A vizsga értékelésének elemei: 
1. Felületdiagnosztika     10 pont 
2. Anyagok eszközök, szerszámok összeállítása   5 pont 
3. Műveleti sorrend, rétegrend      5 pont 
4. Felület előkezelés, előkészítés   15 pont 
5. Falfestés, színelhatárolás    25 pont 
6. Színazonosság a megadott mintához   10 pont 
7. Díszítés elkészítése     15 pont 
8. Összhatás értékelése     15 pont 

 
 
 
 
 


