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MINTATÉTEL
1. tétel

A

feladat

Ismertesse a menetrenddel szemben támasztott követelményeket!
Mutassa be a Budapest Nyugati pu. – Szob országhatár vasúti fővonalat és elágazásait az
alábbi szempontok alapján:





A fővonal jellemzése
Fontosabb állomásainak felsorolása
Budapest Nyugati pu. jellemzése
Elágazások felsorolása

A tételhez használható segédeszköz:
Nincs szükség segédeszközre.
B

feladat

Ismertesse a csökkentett rálátási háromszög fogalmát!
Ismertesse az F2. Forgalmi utasítás tartalmát, a kiegészítő utasításokat, segédkönyveket, a
Végrehajtási Utasítást és az utasítások kezelésére vonatkozó szabályokat az alábbi
szempontok alapján:





F2. Forgalmi utasítás tartalmának felsorolása
Kiegészítő utasítások, segédkönyvek felsorolása
Végrehajtási Utasítás tartalmi elemei
Az utasítások kezelése

A tételhez használható segédeszköz:
Nincs szükség segédeszközre.
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1. tétel
A

feladat

Ismertesse a menetrenddel szemben támasztott követelményeket és a személyszállító vonatok
menetrendi mezőjének fontosabb részeit!
Mutassa be a Budapest Nyugati pu. – Szob országhatár vasúti fővonalat és elágazásait az
alábbi szempontok alapján:





A fővonal jellemzése
Fontosabb állomásainak felsorolása
Budapest Nyugati pu. jellemzése
Elágazások felsorolása

Az „A” feladat értékelése:
A szóbeli felelet értékelése az alábbi szempontok és kompetenciák alapján történik:
Maximális pontszám
Szempontok, kompetenciák
„A” feladat
A tétel tartalmának megértése, a felelet felépítése,
előadásmódja
A vizsgázó a feltett kérdést megérti, és ez alapján fogalmazza
meg feleletét. (1pont) A témával kapcsolatosan logikusan,
ok-okazati összefüggéseket figyelembe véve felel. (1 pont).
Világosan, szabatosan fogalmazza meg feleletét (1 pont)
Tartalmi
összetevők:
alapfogalmak
ismerete,
definiálása és alkalmazása, a tétellel kapcsolatos központi
ismeretek kiemelése, tények, jelenségek, folyamatok
ismerete és alkalmazása, magyarázata, összefüggések
problémaközpontú bemutatása
A menetrenddel szemben támasztott követelmények
felsorolása (5 pont)
A menetrendi mezők fontosabb részei (5 pont)
A Budapest Nyugati pu. – Szob országhatár fővonal jellemzése
(4 pont)
Fontosabb állomásainak felsorolása (4 pont)
Budapest Nyugati pu. jellemzése (4 pont)
Elágazások felsorolása (3 pont)
Szaknyelv alkalmazása
Egész mondatokban, folyamatosan mondja el a kért
ismereteket. (1pont) A szakkifejezéseket szabatosan,
megfelelő módon használja. (1 pont)
SZÓBELI ÖSSZPONTSZÁM:
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3 pont

25 pont

2 pont
30 pont
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2020.

feladat

Ismertesse a csökkentett rálátási háromszög fogalmát!
Ismertesse az F2. Forgalmi utasítás tartalmát, a kiegészítő utasításokat, segédkönyveket, a
Végrehajtási Utasítást és az utasítások kezelésére vonatkozó szabályokat az alábbi
szempontok alapján:
 F2. Forgalmi utasítás tartalmának felsorolása
 Kiegészítő utasítások, segédkönyvek felsorolása
 Végrehajtási Utasítás tartalmi elemei
 Az utasítások kezelése
A „B” feladat értékelése:
A szóbeli felelet értékelése az alábbi szempontok és kompetenciák alapján történik:
Maximális pontszám
Szempontok, kompetenciák
„B” feladat
A tétel tartalmának megértése, a felelet felépítése,
előadásmódja
A vizsgázó a feltett kérdést megérti, és ez alapján
fogalmazza meg feleletét. (1pont) A témával
kapcsolatosan logikusan, ok-okazati összefüggéseket
figyelembe véve felel. (1 pont). Világosan, szabatosan
fogalmazza meg feleletét (1 pont)
Tartalmi
összetevők:
alapfogalmak
ismerete,
definiálása és alkalmazása, a tétellel kapcsolatos
központi ismeretek kiemelése, tények, jelenségek,
folyamatok ismerete és alkalmazása, magyarázata,
összefüggések problémaközpontú bemutatása
Csökkentett rálátási háromszög fogalmának meghatározása
(5 pont)
Az F2. Forgalmi utasítás tartalma (2 pont)
Kiegészítő utasítások, segédkönyvek felsorolása
(1 pont)
A Végrehajtási Utasítás tartalma (4 pont)
Az utasítások kezelésének szabályai (3 pont)
Szaknyelv alkalmazása
Egész mondatokban, folyamatosan mondja el a kért
ismereteket. (1pont) A szakkifejezéseket szabatosan,
megfelelő módon használja. (1 pont)
SZÓBELI ÖSSZPONTSZÁM:
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3 pont

15 pont

2 pont
20 pont

