T 1210-06/2/2

Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási
rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján.
Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító száma és
megnevezése, valamint a kapcsolódó szakképesítés megnevezése:
33 815 01 1000 00 00
31 815 01 0000 00 00
33 815 02 0010 33 01
33 815 02 0010 33 02
52 815 01 0000 00 00

Fodrász
Kéz- és lábápoló, műkörömépítő
Kézápoló és műkörömépítő
Lábápoló
Kozmetikus

Fodrász
Kéz- és lábápoló, műkörömépítő
Kéz- és lábápoló, műkörömépítő
Kéz- és lábápoló, műkörömépítő
Kozmetikus

Tájékoztató
A vizsgázó az első lapra írja fel a nevét!
Ha a vizsgafeladat kidolgozásához több lapot használ fel, a nevét valamennyi lapon fel kell
tüntetnie, és a lapokat sorszámmal el kell látnia.

Értékelés
Összesen:

100 pont

100% =

100 pont

A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY:
EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 40%.
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1. feladat
Definiálja a következő, munkavédelemmel kapcsolatos fogalmakat!

Összesen: 20 pont

Egyéni védőeszköz: ___________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Égés: ______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Hulladék: ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Veszélyes anyag: _____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Fertőtlenítés: ________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Minden helyes válasz 4 pont.
2. feladat
Összesen: 20 pont
A szépségipar működése megterheli a környezetet. A természet pusztulását meg lehet
akadályozni környezetvédelmi szemlélet kialakításával.
1. feladatrész
Mi a környezetvédelem legfontosabb célkitűzése?

A helyes válaszra maximálisan 2 pont adható. Részpont 2 pont.
2. feladatrész
A környezetvédelem módszerei között megkülönböztetünk aktív és passzív védekezést.
Döntse el, hogy az alábbi állítások mely védekezés elemei! Tegyen X-et a megfelelő helyre!
Aktív
Passzív
A kibocsátott szennyező anyag mértéke nem lépheti túl az előírt
koncentrációt.
Csökkentik a szennyező anyagok kibocsátását.
Az öntisztulási folyamatok fontos szerepet kapnak.
Környezetkímélő alapanyagok felhasználása.
A szennyezettség mértéke nem csökken.
Energiatakarékos eszközök használatával járulunk hozzá.
Hulladékmentes technológia alkalmazása.
Természetes alapanyagú kozmetikumok használata.
Környezetkímélő csomagolóanyagok használata.
Minden helyes válasz 2 pont. Részpont 18 pont.
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3. feladat
Összesen: 20 pont
A foglalkozási megbetegedések elkerülése végett tisztában kell lennünk az azokat kiváltó
tényezőkkel, tünetekkel, valamint tudnunk kell, hogyan előzhetjük meg kialakulásukat.
1. feladatrész
A tünetek alapján írja a táblázatba a foglalkozási megbetegedés nevét, valamint írjon
minimum 2 módszert megelőzésükre!
Betegség neve

Tünetek
Érseprűcskék láthatóak,
a végtag estére megdagad, jelentéktelen
sérülés után nehezen helyreállítható vérzés
tapasztalható.
Fájdalom a talp, boka, térd, de akár a
gerinc, derék területén is. Az egészséges
lábon észlelhető boltozat eltűnik. A láb
egész talpával éri a talajt.
Spontán fájdalom jelentkezik. Az ujjak
mozgatása igen fájdalmas. A beteg keze
esetlenné válik. Az érintett terület nyomásérzékeny, meleg tapintatú, duzzadt.
Bőrviszketés,
hólyagosodás,
bőrpír,
nedvedzés, pörkképződés, hámlás kíséri.

Megelőzés

A betegség neve 1 pont. Megelőzés 2 pont. Részpont 12 pont.
2. feladatrész
A foglalkozási megbetegedéseket kémiai tényezők is kiválthatják. Melyek ezek a tényezők, és
hogyan védekezhetünk ellenük?
Kémiai tényezők:

Védekezés:

Helyes válaszonként 1 pont. Maximálisan 8 pont adható.
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4. feladat
Összesen: 20 pont
A szépségszalonokban bármikor előfordulhatnak kisebb-nagyobb sérülések, balesetek.
A következő feladatok e témakörrel kapcsolatosak.
1. feladatrész
Egészítse ki a mondatokat!
Égési sérülés ellátása
a) A forró zsírral, vízzel vagy más vegyszerrel átitatott ruhadarabokat
______________________________
az
égett
testrészről,
ha
_______________________________.
b) Merítsük az égett testrészt legalább _______________________________________.
c) Ha a testrész lehűlt, és a fájdalom enyhült, az égett felületet
____________________________________________________________________
.
Súlyos vérzés elállítása
a) Fektessük le a sérültet, és _______________________________________________.
b) A mélyebbre hatolt idegen testet _________________________________________.
c) Ha a kötés átüt, ________________________________, tegyünk rá további kötszert.
Helyes válaszonként 2 pont. Részpont 14 pont.
2. feladatrész
Mely esetben tekintjük súlyosnak a vérzést?
Helyes válaszonként 1 pont. Részpont 3 pont.
3. feladatrész
Sorolja fel, mit kell a mérgezésről értesített orvossal, mentőssel közölnie!
Helyes válaszonként 1 pont. Részpont 3 pont.
5. feladat
Összesen: 20 pont
A legnagyobb odafigyelés ellenére is előfordulhatnak kisebb-nagyobb tűzesetek.
A tűzvédelem feladata a tűzesetek megelőzése, tűzoltási feladatok ellátása, az okok
vizsgálata. A következő feladatok ezzel a témakörrel kapcsolatosak.
1. feladatrész
Melyek a segélyhívó telefonszámok?
Helyes válaszonként 1 pont. Részpont 4 pont.
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2. feladatrész
A tűzriadó terv milyen lényeges útmutatásokat tartalmaz?
Helyes válaszonként 1 pont. maximálisan 6 pont adható.

3. feladatrész
Adja meg a tűzveszélyességi osztály betűjelét!
Tűz- és robbanásveszélyes
Fokozottan tűz- és robbanásveszélyes
Tűzveszélyes
Nem tűzveszélyes
Mérsékelten tűzveszélyes
Helyes válaszonként 2 pont. Részpont 10 pont.
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