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                                        Fogtechnikus képzés, ráépülés 
 
Vizsgafeladatok: 

I. félév:  
A félévi ellenőrző vizsgát a tanuló a saját gyakorlati helyén teljesíti.  
A vizsga értékelése a gyakorlati képző feladata. A mintákat, az alap-és 
segédanyagokat a gyakorlati képzőhely biztosítja. A vizsgát dokumentálni kell 
a mellékelt vizsgalapon. A vizsgadokumentumot a portfólióban 2020 január 21-
ig kell átadni az osztályfőnöknek vagy a szaktanároknak. A leadási időt 
dokumentáljuk. A vizsgamunkáról készült fényképet a vizsga után a Gyakorlati 
portfólióba be kell ragasztani. 
Vizsgafeladat: 

- felső kombinált munka készítéséhez 2 tagú kerámia váz mintázat készítése 
frézelt vállal, alul zárt interlockkal és a finomechanikai elhorgonyzás patrix 
részének behelyezésével és rögzítésével 

Státusz:  
- 23, 24 preparált csonkok 
- maradó fogak: 17,16,15,14,13,12,11, 21, 22 és az antagonista fogazat 

 
Értékelési szempontok: 

- minták rögzítése középértékű artikulátorban 
- szabályos csonkelőkészítés 
- a váz mintázat széli záródása pontos, a végleges fogpótlás kicsinyített 

formája,  kerámia leplezés számára mindenhol megfelelő hely biztosítása 
- frézelő paralelométerben a 24 fogon gingiva követő frézelt váll kialakítása, az 

íny felett 1-1,5 mm magasságban, megfelelő szélességben 
- frézelt felület magassága minimum 3 mm, az occlusalis felszínen határozott 

lezárás kialakítása 
- az interlock furat approximálisan készül, szélessége 1,5-2 mm, mélysége 3 

mm, bemeneti nyílása 1 mm 
- a finommechanikai rögzítő zárt lesz, ezért magassága szabályos, a 

gerincközépen helyezkedik el, gingiva felöli része a gingivát vonalszerűen 
érinti 
 

Elkészítési idő: 4 óra 

 
II. félév:  

Vizsgafeladat: 
- három tagú híd leplezése kerámiával 

A feladathoz a vizsgázó a gyakorlata során elkészíti a fémvázat, amelyet opákerezve 
kell hozni a vizsga helyszínére. A vizsga helyszínén a vizsgamunkát bemutatja, 
melyet a vizsgabizottság jelöl, majd elkészíti a három tagú híd kerámiával történő 
leplezését. A vizsga előtt határidőre az égetési táblázatot nyomtatva, aláírva kell 
leadni. 
 
Státusz:  



 

 

- egy artikulátorban rögzített alsó-felső modelleken 
- preparált csonk: 21, 23,  
- hiányzó fog: 22 
- maradó fogak: 17,16, 15, 14, 13, 12, 11, 24, 25, 26 
- és az antagonista fogazat 

 

Elkészítési idő: 4 óra 
Amennyiben a minta, a státusz nem megfelelő, a tanuló a vizsgát nem kezdheti 
meg. 
A vizsgabizottság fenntartja a jogot, hogy a vizsga tisztasága érdekében a 
modelleket bejelölje. 
A vizsgákon: sem a mintákon, sem egyéb eszközökön a tulajdonosra utaló 
cégjelzések nem lehetnek. 
A vizsgákra munkaruhát, munkacipőt, alapanyagot, segédanyagokat, kerámia 
égető talpat, csipeszt, egyéni védőeszközöket, kéziszerszámot, kidolgozó és 
polírozó eszközöket, a frézeléshez frézkést, fúrókat, égetőtalpat és égetőtüskét 
kell hozni.     


