
Fogtechnikus tanulók gyakorlati feladata az ellenőrző vizsgákon 

2020/21-es tanév 

Év végi vizsga 

13. évfolyam Fogtechnikus képzés 

 

Középértékű artikulátorban teljes alsó- felső fogpróba készítése funkciós mintákra, modellanalízis 

készítése után. 

Elkészítési idő: 4 óra 

A vizsgafeladatot minden tanuló a duális képzés keretében a saját gyakorlati helyén teljesíti.   

A mestere, illetve oktatója ellenőrzi és értékeli a feladatot, melyet a tanuló legkésőbb 2021. június 

11-ig dokumentálva eljuttatja osztályfőnökének. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Fogtechnikus gyakornokok gyakorlati feladata az ellenőrző vizsgákon 

2020/21-es tanév 

Év végi vizsga 

14. évfolyam fogtechnikus gyakornok képzés 

Középértékű artikulátorban rögzített felső mintán  

1.feladat: 

Felső anatómikus mintázat készítése 

Státusz: 16, 15, 14, 13, 12, 11 

2. feladat:  

Felső kerámia váz mintázása 

Státusz: preparált csonk: 26, 23, 21 

- hídtag: 25, 24, 22 

- A hídtag és a gingiva viszonya félnyerges. 

Elkészítési idő 6 óra. 

A vizsgafeladatot minden tanulón a duális képzés keretében a saját gyakorlati helyén teljesíti.   

A mestere, illetve oktatója ellenőrzi és értékeli a feladatot, melyet a tanuló legkésőbb 2021. április 

26-ig dokumentálva eljuttatja osztályfőnökének. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Fogtechnikus tanulók gyakorlati feladata az ellenőrző vizsgákon 

2020/21-es tanév 

Év végi vizsga 

15. évfolyam Fogtechnikus képzés 

1. feladat:   

Felső kombinált munka készítéséhez 2 tagú kerámia váz mintázat készítése frézelt vállal, alul zárt 

interlockkal és finommechanikai elhorgonyzás patrix részének behelyezésével és rögzítésével. 

Státusz: 

- 23,24 preparált csonkok 

- maradó fogak: 17,16,15,14,13,12,11, 21, 22  

Elkészítési idő 4 óra. 

 

2. feladat: 

Háromtagú híd leplezése kerámiával. 

A feladathoz a tanuló elkészíti a vizsgáig a fémvázat, opakerezi, majd elkészíti a 3 tagú híd kerámiával 

történő leplezését. 

Státusz: 

- artikulátorban rögzített alsó- felső modelleken  

- preparált csonk: 21, 23 

- hiányzó fog: 22 

- maradó fogak: 17, 16, 15, 14, 13, 11, 24,25,26 

- az antagonista fogazat 

-  

Elkészítési idő 4 óra. 

 

A vizsgafeladatot minden tanulón a duális képzés keretében a saját gyakorlati helyén teljesíti.   

A mestere, illetve oktatója ellenőrzi és értékeli a feladatot, melyet a tanuló legkésőbb 2021. április 

26-ig dokumentálva eljuttatja osztályfőnökének. 

 


