T 54 213 06/1/2

A 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet (29/2016. (VIII. 26.) NGM rendelet által módosított) szakmai és
vizsgakövetelménye alapján.
Szakképesítés, azonosítószáma és megnevezése
54 213 06

Kiadványszerkesztő technikus

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.

Értékelési skála:
81 – 100 pont
71 – 80 pont
61 – 70 pont
51 – 60 pont
0 – 50 pont

5 (jeles)
4 (jó)
3 (közepes)
2 (elégséges)
1 (elégtelen)

A javítási-értékelési útmutatótól eltérő helyes megoldásokat is el kell fogadni.
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%.
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1. A következő állítások igazak-e vagy hamisak?
Az állítás mellé a megfelelő oszlopba írjon X-et!
Állítás

10 pont
Igaz

Hamis

Általában a talp nélküli lineáris családok készülnek nagyon sok változatban.
A szövegeredetit általában a Word valamelyik formátumában küldik.
A hagyományos betűnagyságok elnevezései nem veszítik el jelentőségüket.
1 Pica = 4,513 milliméter.
Az LA4-es szabványboríték mérete 228×115 mm.
Az általános iskolai tankönyvek legalább A3-as méretűek.
A betűtípusok magunkon viselik tervezésüknek és felhasználásuknak módját.
A napilapoknak legalább heti egy alkalommal kell megjelenni.
A digitális nyomtatásnál leggyakrabban használt formátum a BMP.
Az Opentype betűkészletek maximum 252 karaktert tartalmazhatnak.

2. Ismertesse a klasszikus stílusú oldal térközeit, jellemzőiket,
egymáshoz való viszonyukat!

15 pont

3. Mutassa be a modulháló jellemzőit, írja le készítésének menetét,
indokolja alkalmazását!

15 pont

4. Milyen lehet két oldalalkotó elem viszonya?
Mi a fókusz és az ellenpont, mi a szerepük?

10 pont

5. Írja le a speciális szedések (képlet, kémiai képlet, vers, dráma, zene)
sajátosságait, mai megoldásait! (5-5 pont)

25 pont

6. Mutassa be a napilapok betűkeverés módszerével történő címkialakítási lehetőségeit
(felcím, cím, alcím), ismertesse tipográfiájukat!
20 pont
7. Melyik betűosztályba tartozik az alábbi szöveg betűtípusa,
sorolja fel a karakterek optikai jellemzőit!
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