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NEMZETI FEJLESZTESI MINISZTERIUM
Min6sites szintie:,,KORLATOZOTT TERJESZTESU!"
Ervenyessdgi ido: 2017.05. 18. 10 6ra 00 perc avizsgakezdes szerint'
Min6sito neve, beoszt6sa: Dr. Erb Szilvia s.k. NFM f6osztdlyvezetb
Kdszito szerv: Nemzeti Szakkepzesi es Feln6ttkdpzesi Hivatal
Kdszito szerv iktat6sz6m a: 0007 4120 I TAIFM k6zl. IR Komplex

vizsgfz6 neve

Kiadm6nyozds d6tuma: 2017 . 04. 28'
P€lddnysz6m: I eredeti P6ld6nY
Pdlddnysorszitm: l.
Terjedelem: 8 lap
Az-l. eredeti p6ld6ny cimzettje: Nemzeti Szakkdpzdsi es Felnottk6pzdsi

Hivatal
M6solati pdldanyok kdszitese: nyomdai fton, a minosito
ktil0n utasit6sa szerinti pdlddnysz6mban
M6solati p6ld6nyok elosztdsa: kiildn iraton
lratthri t6telsz6m: 80 I
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Komplex szakmai vizsga
Kiizpo nti ir {rs b eli vizs gatev 6 ke nys 6 g
Bsl ffirrulsaT€ffilu21

A szakkepesit6s azonosit6 sz6ma 6s megnevezdse:
34 525 03 Jirmif0nYezil
A vizsgafeladat megnevez6se :
Jf rmiif6nYez6si ismeretek
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l2l10l3. (III. 29.) NFM rendelet szakmai

6s

vizsgakiivetelmdnye alapj6n.

Szakk6pesft6s, azonosit6 szima 6s megnevez6se

Ttlekortaf
Avizsgfa6 azels6 laprairjafel

a nev6t!

kell
Ha a vizsgafeladat kidolgoz isdhoz tdbb lapot haszn6l fel, a nevdt valamennyi lapon fel
ttintetnie, 6s a lapokat sorszdmmal el kell l6tnia.
Haszn6lhat6

se

96 deszkoz: sz6mol 6 g"p,

vonalz6k, korzo, ceruza

Ert6kel6si skila:

- 100 pont
7l - 80 pont
6l - 70 pont
51 - 60 pont
0 - 50 pont

81

A

5 (ieles)
4 06)
3 (kiizePes)
2 (el6gs6ges)
1 (el6gteten)

javititsi-6rt6kel6si ritmutat6t6l elt6r6 helyes megoldrisokat is el kell fogadni'

A vizsgafetadat 6rt6kel6si srilyarfnya: 25o/o'

ronlAro zorr
T
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rERJESZrnsu:
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feladat
Az iiloritk al6 irja le, hogy milyen korr6zi6s megjelen6si formikat
1.

ki r6szletesen!

l

Osszesenz 7 pont

t, a mfsodikat fejtse

A m6sodik korr6z iofajta bemutat6sa:

2. felad,at

Osszesen: 8 pont

Egyezm6nyes f6nyez6si piktogramok 6s jelent6seik l6that6ak
aldbbiakban.
^z
Osszekiitdvonal segits6g6vel pdrositsa a piktogramokat a megnevez6sekkel!

Kezi szhraz
csiszol6s

Tisztit6s
Edzo
hozzindhsa

Yizzel
higithat6
anyag
Ecsetel6s

Alvitzvddo
sz6r6pisztoly
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sr-

pfldiny
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3. feladat

i* ;;iakkok

iisszet6tet6t 6s arkot6rdszeik

ys2s

oswGrcr

feladatft!

03tH

t pont

A lakkok alkot6i:

Az alkot6r6szek feladatai:

4. felada

Osszese

n: l4pont

be

kiiliinrill6

!_-!--, , r fest6kelliftirslr
Ismertesse
sz6r6pisztoly
ak lehet6s6geit, mutassa
^
tart6lyb6l tiirt6n6 fest6kutrinpr6tl6s technol6giriit!

Csoportositds:

A ktildniillo tartitlyb6l t6rtdn6 tripkilds lehet6s6gei:
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5. feladat

Osszesen: 8 pont

Mi a szerepe aszinezdanyagoknak?

6.

feladat

A motorhfztetf eliil kis r6szen megs6riilt.
sp

otj

avitis

Osszesen: 10 pont
Sorszfmozdssal tegye helyes sorrendbe a

el6k 6szit6 m iiveleteit!

- A hiba szemrevetelezese
t zsirtalanithsa
6s a ftller felhorddsa a javitand6 feltiletre

A j avitando
Maszkol6s

fe

liil

e

- Csiszol6s, zsirt alanitits
- Lakkfelhord6s ds a lakkbevonat
P200

0 s zemc

sd

zeti

csi

sz6leinek elv6konyitisa

szo I 6 papirr al nedve s o s szedo I gozits

A teljes bevonat osszepolirozhsa

A javitando feltilet kdzvetlen kdrnyezetdnek maszkol6sa
A feliilet megfelelo m6rtdkti csiszoldsa
7.

feladat

Osszesen: 10 ponf

Milyen kiiliinleges hatdst kelt6 lakkokat, zomhncokat ismer?
Irja le zvuzel higfthat6 lakkok iisszetfltelflt 6s tulajdonsdgait!
Ktildnleges hat6st kelto lakkok:
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izzel

hi

githat6 lakkok

A tilca mindk6t oldalit

2l pont
a teljes
m'
hdny
y ezni. Hathr ozza meg hogy iisszesen
Osszesen:

8. feladat

le kell f6n

f6nyezend6 feliilet!
I

350

_t

f

ic401
+-I

A teljes feli.ilet kisz6mit6sa m2-ben:
A fen6kl emez tertilete :

A hosszanti oldalperem teriilete:

A h6tso perem teriilete:

Ferde dl (x) me ghat6r oz'6sa Pitagorasz-tdtellel

:

A ferde lemezr6sz tertilete:

xonlAr ozorr TERJESzTESU
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Az oldallemezek teriilete

:

Az dsszes teri.ilet:

A teljes flnyezendo feltilet:

xonlAr ozorr

TERJESZTBSU

I

KoRLAT

ozorr rnRJEszrnsu t

1. sz. p6ld6ny
T 34 s2s 03tH

feladat

9.
Szerkessze meg 6s m6retezze be

Osszesenz 14 pont

Ml:l-es mdretben

^z

alfbbi csomagotdsi jelet!
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