Vizsgaelnökök ismeretfelmérő lapja – 2015. március 30.-31.
Olvassa el figyelmesen a kérdéseket, és a hozzájuk tartozó válaszlehetőségek közül jelölje X-szel a megfelelőt!
Minden kérdéshez csak egy jó megoldás tartozik!
Elérhető pontszám: 30 X 1 pont. Megengedett hibapontok száma: max. 5 pont.
1. Kinek a feladata, hogy kidolgozza – a központi kiadású gyakorlati feladatlap kivételével – a gyakorlati
vizsgatevékenységhez készült feladatlapokra vonatkozó javaslatot?






a) A vizsgabizottság kamarai tagjainak feladata.
b) A vizsgaszervező feladata.
c) Az elnök feladata.
d) A képzést végző feladta.
2. Ki állapítja meg a nem központi gyakorlati és a szóbeli vizsgatevékenységek vizsgaidőpontját?






a) A szakképesítésért felelős miniszter.
b) A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal.
c) A vizsgaszervező.
d) A képző.
3. Köteles-e dokumentálni a vizsgaszervező a jelentkezési lap beadásakor, hogy a vizsgázó a vizsgára
bocsátáshoz előírt dokumentumokat bemutatta?





a) Nem.
b) Igen, de csak kérésre.
c) Igen, a jelentkezési lap záradékának kitöltésével.
4. Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben kialakított vizsgacsoport létszáma nem haladhatja meg a
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. mellékletében meghatározott szakközépiskolai
maximális osztálylétszámot. Hány főt jelent ez?





a) 25 főt.
b) 34 főt.
c) 35 főt.
5. Összevont vizsga esetén a vizsgázók együttes létszáma hány főt nem haladhat meg?





a) Nem haladhatja meg a 25 főt.
b) Nem haladhatja meg a 30 főt.
c) Nem haladhatja meg a 34 főt.
6. Hány vizsgacsoport kerülhet összevonásra összevont vizsga esetén?






a) Maximálisan 2 vizsgacsoport.
b) Maximálisan 3 vizsgacsoport.
c) Maximálisan 4 vizsgacsoport.
d) Nincs korlátozva.
7. Mi nem lehet azonos a felsoroltak közül összevont vizsga esetén, azaz mit kell elkülönülten,
vizsgacsoportonként végezni?





a) A vizsga időpontja.
b) A vizsga helyszíne.
c) A vizsgadokumentumok vezetése.

8. Lehet-e vizsgaelnök az, aki a vizsgacsoportban szereplő vizsgázó oktatásában vagy a vizsgára történő
felkészítésében közvetlenül részt vett?




a) Igen, mert ezt jogszabály nem tiltja.
b) Nem, mert ezt jogszabály tiltja.
9. Melyik állítás nem igaz?




a) A gyakorlati vagy a szóbeli vizsgatevékenység lebonyolítása párhuzamosan is folyhat.





a) Köteles erről a megbízót haladéktalanul értesíteni.

b) A gyakorlati vagy a szóbeli vizsgatevékenység párhuzamos lebonyolítása csak akkor folyhat, ha ez a
lebonyolítási rendben rögzítésre került.
c) A gyakorlati vagy a szóbeli vizsgatevékenység lebonyolítása párhuzamosan csak akkor folyhat,

ha a vizsgahelyszínek vagy a vizsgáztató helyek mindegyikénél a vizsgabizottság legalább egy
tagja jelen van.
10. Mit kell tennie a vizsgaelnöknek, ha a megbízást nem tudja ellátni?

b) Köteles erről a megbízót és a javaslattevőt haladéktalanul értesíteni.
c) Köteles erről a képzőt és a vizsgaszervezőt haladéktalanul értesíteni.
11. Kell-e a vizsgaszervezőnek tájékoztatnia a vizsgaelnököt a lebonyolításra kerülő vizsgatevékenységek
jellegéről, sorrendjéről, időpontjáról, helyszínéről és a vizsgával kapcsolatos további tudnivalókról?





a) Nem, mert ez az elnöki javaslatot tevő dolga csak.
b) Nem, mert ez a jogszabály szerint a vizsgaelnököt megbízó dolga.
c) Igen, a vizsga megkezdése előtt legalább hét nappal.
12. Mit nem kell megküldenie az alább felsoroltak közül a vizsgaszervezőnek a vizsgaelnök számára?





a) A jóváhagyásra javasolt gyakorlati feladatlapokat.
b) A vizsga lebonyolításának tervezett rendjét.
c) A vizsga jegyzőkönyvét.
13. Melyik állítás nem igaz?



a) A vizsgaelnök és a vizsgabizottság tagjai együttesen és az általuk külön-külön felügyelt
vizsgafolyamatok tekintetében önállóan is felelősek a vizsga szabályos és zavartalan lefolytatásáért.
b)
A vizsgaelnök a vizsga megkezdését megelőzően kizárólag egyedül dönt és hagyja jóvá a

lebonyolítási rendre vonatkozó javaslatot, amelynek tényét a vizsga jegyzőkönyvében rögzíteni
kell.
c)
A vizsgaelnök és a vizsgabizottság tagjai a vizsga megkezdését megelőzően tájékozódnak a képzés

speciális tartalmáról, körülményeiről.
14. Mely esetekben van titoktartási kötelezettsége a vizsgaelnöknek és a vizsgabizottság tagjainak?





a) Csak a gyakorlati feladatlapok tekintetében, azok felhasználásáig.
b) Csak a vizsgaeredmények tekintetében, azok kihirdetéséig.
c) Az előzőekben felsorolt mindkét esetben.
15. Kinek kell jóváhagynia a gyakorlati feladatlapokra vonatkozó javaslatot – nem központi gyakorlati
vizsgatevékenység esetén – még a vizsga megkezdése előtt?





a) Csak a kamarai tagoknak.
b) A vizsgabizottság elnökének a vizsgabizottsági tagok véleménye alapján.
c) A vizsgaszervezőnek az elnök és a kamarai tagok véleménye alapján.

16. Mikor ismerheti meg a vizsgázó szóbeli feladatát a vizsgán?





a) Csak a tétel kiválasztása és a tétel sorszámának az osztályozóíven való rögzítése után.
b) Már közvetlenül a tétel kihúzásakor.
c) Csak, ha a tételt kihúzta és a felkészülési helyére ment, illetve ott már helyet foglalt.
17. Min rögzítheti a vizsgázó a vizsgafelelet vázlatát?





a) Ha van, saját elektronikus eszközén.
b) A vizsga helyszínén biztosított üres papírlapon.
c) A vizsgaszervező bélyegzőjével ellátott üres papíron.
18. Melyik állítás igaz?









a) A szóbeli vizsgán a vizsgázó önálló ismertetése a szabályok szerint nem szakítható meg.
b) A szóbeli vizsgán a vizsgázó a vizsgafeladat jellegének megfelelően önállóan felel vagy szakmai
megbeszélést folytat.
c) A szóbeli vizsgán a vizsgázó önálló ismertetését a vizsgáztató tetszése szerint, bármikor
megszakíthatja.
19. Az alábbiak közül mit kell feltüntetni az állami szakképzési és felnőttképzési szerv elektronikus
felületén kitöltött vagy onnan letöltött egyetlen vizsgaösszesítő íven?
a) Csak a szóbeli vizsgatevékenységeknél a kihúzott tételszámot.
b) Csak a gyakorlati vizsgatevékenységeknél a kihúzott tételszámot.
c) A gyakorlati és a szóbeli vizsgatevékenységeknél a kihúzott tételszámot is.
20. Min vezethetők az egyes vizsgafeladatok eredményei későbbi összesítés céljából?





a) A vizsgaszervező által készített osztályozóíven külön-külön.
b) A törzslapon.
c) A lebonyolítási renden.
21. Hogyan történik a szakmai és vizsgakövetelményben előírt valamennyi vizsgafeladat értékelése?





a) Valamennyi vizsgafeladat értékelése külön-külön, 1-től 5-ig terjedő érdemjeggyel történik.
b) Valamennyi vizsgafeladat értékelése külön-külön, 1-től 5-ig terjedő érdemjeggyel vagy %-ban
kifejezett pontértékkel történik.
c) Valamennyi vizsgafeladat értékelése külön-külön, pontozás útján történik.
22. A vizsgázó húzhat-e póttételt szóbeli vizsgatevékenysége során?





a) Nem.
b) Igen, a kihúzott tételek számától függetlenül – egy alkalommal póttételt húzhat.
c) Igen, akár több alkalommal is húzhat póttételt, ha erre szükség van.
23. Hol kel feltüntetni és rögzíteni a póttétel választás tényét az érintett szóbeli vizsgafeladat
megjelölésével?






Csak a vizsgaösszesítő íven.
b) Csak a vizsgajegyzőkönyvben.
c) Csak a szóbeli vizsga osztályozóívén.
a)

d) A vizsgaösszesítő íven és a vizsgajegyzőkönyvben egyaránt.

24. Hogyan kell megállapítani azon szóbeli tétel esetén, ahol póttétel húzására került sor, a vizsgázó
eredményét?









a) A kapott osztályzat – a póttételre kapott osztályzattól függetlenül – elégségesnél (2) jobb nem lehet.
b) A kapott osztályzat – a póttételre kapott osztályzattól függetlenül – közepesnél (3) jobb nem lehet.
c) A vizsgázó eredményét a két feleletnek a kerekítés általános szabályai szerint képzett átlaga
adja.
25. Ki választhatja meg a vizsgára történő utazáshoz az utazási eszközt, hogy a vizsgaelnök a jelenlétét
igénylő vizsganapokon a vizsga, vizsgatevékenységek megkezdése előtt, a pontos kezdést lehetővé tevő
időpontban a helyszínre tudjon érkezni?
a) A vizsgáztató.
b) A vizsgaszervező.
c) A vizsgaelnököt megbízó.
26. Hány napon belül kerülhet sor a vizsgáztatási díj, továbbá az utazási és szállásköltség kifizetésére?





a) Legkésőbb a vizsga utolsó vizsganapját követő nyolc napon belül kerülhet sor.
b) Legkésőbb a vizsga utolsó vizsganapját követő tizenöt napon belül kerülhet sor.
c) Legkésőbb a vizsga utolsó vizsganapját követő harminc napon belül kerülhet sor.
27. Miből áll a vizsgaelnök esetében a vizsgáztatási díj?











a) A vizsgáztatási díj a vizsgaelnök esetén alapdíjból és változó díjból áll.
b) A vizsgáztatási díj a vizsgaelnök esetén alapdíjból és változó díjból, valamint utazási költségből áll.
c) A vizsgáztatási díj a vizsgaelnök esetén alapdíjból és változó díjból, valamint utazási és
szállásköltségből áll.
28. A vizsgáztatási díj meghatározásakor mit kell figyelembe venni?
a) A vizsgaszervező által megküldött vizsgabejelentésben feltüntetett vizsgalétszámot, amelyet
csökkenteni kell a vizsgát igazolt okból meg nem kezdő vizsgázók számával.
b) A vizsgán megjelent vizsgázók számát.
c) A vizsgán megjelent vizsgázók számát, amelyet növelni kell a vizsgát igazolt vagy igazolatlan okból
meg nem kezdő vizsgázók számával.
29. Hány vizsgának kell tekinteni az összevont vizsgát az alapdíj meghatározása szempontjából?
a) Egyetlen vizsgának kell tekinteni.
b) Három vizsgának kell tekinteni.
c) Ahány részből áll, annyi vizsgának kell tekinteni.
30. Hogy kell megállapítani a vizsgáztatási díj kiszámításánál a végösszeget?





a) A végösszeget a jogszabály szerint nem szabad kerekíteni.
b) A végösszeget a kerekítés szabályai szerint tízes értékre kell kerekíteni.
c) A végösszeget a kerekítés szabályai szerint százas értékre kell kerekíteni.

