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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 

2022. január 20. napjáig kell teljesíteni. A vizsgát igazoló dokumentumot is 2022. január 20-ig kell az 

osztályfőnöknek átadni. A vizsgamunkáról készült fényképet a vizsga után a digitális gyakorlati 

portfólióba szükséges rögzíteni. 

 

A feladatokhoz a mintákat középértékű artikulátorban rögzítve kell elkészíteni! . 

 

1. feladat: 

- felső anatómikus mintázás:  

- státusz: 11 és 23,24,25,26, preparált csonkokra 

- a mintázat nem levehető 

 

2. feladat: 

 - felső 4 tagú, kerámiaváz mintázás: 

 - státusz: 

 - preparált csonk: 16 és 13 

 - hídtagok: 15 és 14,   

 - a hídtag és a gingiva viszonya félnyerges 

 

Elkészítési idő: 5 óra 
 

Szakmai követelmények szempontjai: 

 

1. feladat: felső anatómikus mintázás: 

- minták rögzítése középértékű artikulátorban 

- az anatómiai formák megfelelő mintázása, forma, méret, tengelyállás, felületi textúra, körfogati 

nézet a szomszédos fogakkal és az antagonistával kompatibilis  

- egyéb anatómiai jellemzői a státusznak megfelelőek. 

- kontaktpont, kontaktfelszín kialakítása 

- a rágófelszín gnathológiai elvek alapján készült 

- a sokpontos érintkezés is látható 

 

2. feladat: felső 4 tagú, kerámiaváz mintázás: 

- pontos széli záródás 

- a kerámia leplezésnek  megfelelő  hely biztosítása 

- a tagok összekötése megfelelő - magasság, átmérő 

- a hídtagok bazális felszíne félnyerges  

- a hídmintázat formája a véglegesített anatómiai forma kicsinyített mása 



 

 

- élek, szögletek, alámenős területek nélkül készült 

- a hídváz sérülésmentesen leemelhető a csonkokról. 

 

A vizsga akkor értékelhetetlen, ha 

 a felsorolt szempontoknak nem felel meg, 

 nem készült el a megadott időn belül a feladatokkal. 

 

II. FÉLÉV 

 

Az év végi ellenőrző vizsga a modul záróvizsgája. A pontos helyszín az aktuális hatályos 

vizsgakiírás szerint szerveződik. 

 

Feladat: 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 hídtagok és a gingiva viszonya: félnyerges 

 

Értékelés szempontok lásd a félévi vizsgánál. 

Elkészítési idő:    6 óra 

 

Amennyiben a minta és az artikulálás a szakmai követelményeknek nem felel meg, a tanuló a vizsgát 

nem kezdheti meg. Ha a tanuló bármely feladatot nem készíti el, vagy nem értékelhető, vizsgája 

elégtelen!  

A vizsgákon sem a mintákon, sem egyéb eszközökön a tulajdonosra utaló cégjelzések nem lehetnek. 

A vizsgát munkaruhában, egyéni védőeszközök használatával kell teljesíteni. 

 

A minták kizárólag élő szájról vett lenyomatok alapján készülhetnek, fantom modellekkel a vizsgát 

nem lehet elkezdeni. 

 

 


