Érvényes: 2017. május-júniusi vizsgaidőszaktól

SZÉPÉSZET ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA
A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN
A vizsga részei
Középszint
Írásbeli vizsga

Szóbeli vizsga

120 perc
100 pont

15 perc
50 pont

A vizsgán használható segédeszközök
Középszint
Írásbeli vizsga
Szöveges adatok
tárolására és
megjelenítésére nem
alkalmas
zsebszámológép,
periódusos rendszer

A vizsgázó biztosítja

A vizsgabizottságot
működtető intézmény
biztosítja

NINCS

Szóbeli vizsga

NINCS

NINCS

Nyilvánosságra hozandó anyag nincs.
KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA
Írásbeli vizsga

Szóbeli vizsga

120 perc

15 perc

Feladatlap
Teszt-jellegű
feladatok

Rövid válaszokat
igénylő feladatok

70 pont

30 pont

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

100 pont

50 pont
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Írásbeli vizsga
Általános szabályok
Az írásbeli vizsgán a vizsgázónak egy központi feladatsort kell megoldania.
Amennyiben az egyes feladatokhoz egyéb információkra, segédanyagokra, pl. adatokra,
szemelvényekre, kitöltendő bizonylatokra van szükség, azt a feladatsornak mindig tartalmaznia
kell.
A feladatsor az alábbi témaköröket tartalmazza:
kézápoló szakmai ismeretek: 10%,
munka- és környezetvédelem: 10%,
szépészeti szakmai ismeretek: 40%,
szépészeti általános anyagismeret: 30%,
divattörténeti ismeretek: 10%.
Az írásbeli feladatlap tartalmi és formai jellemzői
A vizsgakövetelményekben megfogalmazott kompetenciák közül az alábbiakra helyezi a
hangsúlyt:
- az ismeretek alkalmazása,
- logikus gondolkodás.
A feladatlap 8-12 feladatból áll, amelyek részfeladatokra bonthatóak. Egy feladaton belül
szerepelhetnek egyszerű (ismeretet felidéző) és értékelő (problémára irányuló) részfeladatok is.
A feladatlap feladatai jellemzően az alábbi típusok lehetnek:
- feleletválasztós tesztek: pl. asszociációs feladatok, egyszerű és többszörös választás és
hibakutatás,
- ábraelemzés, felismerés, készítés, kiegészítés,
- struktúra-funkció-kapcsolat,
- fogalommeghatározás,
- szómagyarázat,
- szövegkiegészítés,
- táblázat kitöltése,
- illesztés,
- párosítás,
- rövid válasz,
- egyszerű számítás,
- mennyiségi összehasonlítás.
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 szóbeli vizsgarész a tételsorból húzott egy kézápoló szakmai ismeretekkel, szépészeti szakmai
ismeretekkel, divattörténeti ismeretekkel kapcsolatos tétel kifejtéséből és tervezésből áll.
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A szóbeli tételsor tartalmi és formai jellemzői
A szóbeli tételsor 20-25 tételből áll, évente cserélni kell a tételek 20-25%-át.
A szóbeli vizsgán a vizsgázó a kihúzott tétel „A” és „B” feladataira válaszol. Az „A” feladat
kifejtésének javasolt időtartama 10 perc, a „B” feladat ismertetésének javasolt időtartama 5 perc.
Témakörök:
- „A” feladat:
- kézápoló szakmai ismeretek:
- kézápolás,
- szépészeti szakmai ismeretek:
- anatómiai alapismeretek,
- a bőr és függelékeinek felépítése és élettana,
- masszázs.
- „B” feladat:
- tervezési feladat
- kézápoló szakmai ismeretek:
kézápolás,
- divattörténeti ismeretek:
művészet- és hajviselettörténet.
A szóbeli vizsgarész értékelése
Az értékelési útmutató rögzíti az egyes feladatok kifejtésének elvárt tartalmi összetevőit és az
ezekre adható, feladatonként 30, illetve 20 pont, felosztásával kialakított maximális
részpontszámokat, amely alapján a feleletet értékelni kell.
A szóbeli felelet értékelése az alábbi szempontok és kompetenciák alapján történik:
Szempontok, kompetenciák
Pontszám
Feladat megértése, lényeg kiemelése.
Alapfogalmak ismerete, meghatározása,
alkalmazása,
tények, folyamatok ismerete,
magyarázata,
összefüggések elemzése
Megfelelően felépített, világos, szabatos
előadásmód
Szaknyelv alkalmazása
Tervezés, rajz
SZÓBELI ÖSSZPONTSZÁM:

„A” feladat
3 pont

„B” feladat
5 pont

Összesen
8 pont

20 pont

-

20 pont

2 pont

-

2 pont

5 pont
30 pont

15 pont
20 pont

5 pont
15 pont
50 pont
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SZÉPÉSZET ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA
A VIZSGA LEÍRÁSA EMELT SZINTEN
A vizsga részei
Emelt szint
Írásbeli vizsga
180 perc
100 pont

Szóbeli vizsga
20 perc
50 pont

A vizsgán használható segédeszközök
Emelt szint
A vizsgázó biztosítja

Írásbeli vizsga

Szóbeli vizsga

Szöveges adatok tárolására és
megjelenítésére nem
alkalmas zsebszámológép,
periódusos rendszer

NINCS

NINCS

NINCS

A vizsgabizottságot
működtető intézmény
biztosítja
Nyilvánosságra hozandó anyag nincs.

EMELT SZINTŰ VIZSGA
Írásbeli vizsga
180 perc
Feladatlap
100 pont

Szóbeli vizsga
20 perc
Egy tétel kifejtése
50 pont

Írásbeli vizsga
Általános szabályok
Az írásbeli vizsgán a vizsgázónak egy központi feladatsort kell megoldania.
Amennyiben az egyes feladatokhoz egyéb információkra, segédanyagokra, pl.
adatokra, szemelvényekre, kitöltendő bizonylatokra van szükség, azt a feladatsornak
mindig tartalmaznia kell.
A feladatsor az alábbi témaköröket tartalmazza:
Kézápoló szakmai ismeretek: 20%,
Munka- és környezetvédelem: 20%,
Divattörténeti ismeretek: 10%,
Szépészeti általános anyagismeret: 50%.
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Az írásbeli feladatlap tartalmi és formai jellemzői
A vizsgakövetelményekben megfogalmazott kompetenciák közül az alábbiakra helyezi
a hangsúlyt:
- az ismeretek alkalmazása,
- logikus gondolkodás.
A feladatlap 10-15 feladatból áll, amelyek részfeladatokra bonthatóak. Egy feladaton
belül szerepelhetnek egyszerű (ismeretet felidéző) és értékelő (problémára irányuló)
részfeladatok is.
A feladatlap feladatai jellemzően az alábbi típusok lehetnek:
- feleletválasztós tesztek: pl. asszociációs feladatok, egyszerű és többszörös választás és
hibakutatás,
- ábraelemzés, felismerés, készítés, kiegészítés,
- struktúra-funkció-kapcsolat,
- fogalommeghatározás,
- szómagyarázat,
- szöveg-kiegészítés,
- táblázat kitöltése,
- illesztés,
- párosítás,
- csoportosítás grafikus rendezők alkalmazásával,
- rövid válasz,
- egyszerű számítás,
- mennyiségi összehasonlítás,
- esszé,
- receptelemzés.
Az írásbeli feladatlap értékelése
Az értékelésnél kötelező a központilag összeállított javítási-értékelési útmutató
használata. 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 szóbeli vizsgarész a tételsorból húzott egy szépészeti szakmai ismeretekkel
kapcsolatos tétel kifejtéséből áll.
A szóbeli tételsor tartalmi és formai jellemzői
A szóbeli tételsor 20-25 tételből áll. A tételek 20-25%-át évente cserélni kell.
A szóbeli tétel egy feladatot tartalmaz.
Témakörök:
Szépészeti szakmai ismeretek
3.1. Anatómiai alapismeretek
3.2. A bőr-, a köröm- és a kéz elváltozásai
3.3 A masszázs alapjai
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A szóbeli vizsgarész értékelése
A központi értékelési útmutató rögzíti az egyes feladatok kifejtésének elvárt tartalmi
összetevőit és az ezekre adható 50 pont felosztásával kialakított maximális
részpontszámokat, amely alapján a feleletet értékelni kell.
A szóbeli felelet értékelése az alábbi szempontok és kompetenciák alapján történik:
Szempontok, kompetenciák
Tartalmi helyesség:
- Alapfogalmak ismerete, definiálása és alkalmazása.
- Tények, jelenségek, folyamatok ismerete és alkalmazása,
magyarázása.
- Összefüggések értelmezése.
– Megfelelően felépített, világos, szabatos előadásmód.
– Szaknyelv alkalmazása.

Pontszám

40 pont

5 pont
5 pont
50 pont

SZÓBELI ÖSSZPONTSZÁM:
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