T 54 582 04/2/3

A tétel a 12/2013. (III. 28.) NGM rendelettel módosított 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendeletben foglalt
szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült.
Szakképesítés azonosítószáma és megnevezése:
54 582 04

Mélyépítő 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.

Használható segédeszköz:
iskola által biztosított kétnyelvű nyomtatott szótár

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: 5%.
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Összesen: 60 pont

1. feladat

Egészítse ki a következő olvasmány hiányzó részeit a megadott német szavakkal!
Gegenstände / Überwacher / Zaunpfähle / Einrichtungsgebäude / Pfähle
Abstecken / Bauarbeiten / Waschraum / Umzäunung / Arbeiter
Die erste Aufgabe ist die ……………….. der Baustelle. Dazu bestimmt der Geodät die
charakteristischen Eckpunkte. Nach dem ……………….. des Zauns gräbt man die zur
Aufstellung der ……………….. notwendigen Gruben aus. An die ………………..festigt man
nicht den endgültigen Zaun, sondern ein Drahtgeflecht.
Nach der Versicherung der Baustelle stellt man drei ……………….. (Container-Häuser) auf.
Die Container sind heizbar und mit ……………….. und Toilette versehen. In den einen
ziehen der Bauleiter und der technische ………………...
Sie leiten die ……………….. und entscheiden über die sich ergebenden Fragen. Die
Plandokumentation und die wertvollen ……………….. werden auch hier bewahrt. In den
anderen zwei Containern können sich die ……………….. umziehen und ihre Wertsachen
verwahren.

Összesen: 24 pont

2. feladat

Válaszoljon az 1. feladatban megadott olvasmány alapján a következő kérdésekre!
a) Mi az első feladat?
…………………………………………………

6 pont

b) Mit csinál a geodéta?
…………………………………………………..

6 pont

c) A helyszín biztosítása után mit helyeznek el?
…………………………………………………..

6 pont

d) Ki költözik az építésvezető mellé?
…………………………………………………..
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Összesen: 16 pont

3. feladat

Építőanyag gyártó technológiai utasításában az alábbi képeket látja.
Írja a következő képeken szereplő építőanyagok betűjelét a megfelelő német szó mellé!

A

D

B

C

E

F

G

H

…

Holz

2 pont

…

Stahlbeton

2 pont

…

Kunststoff

2 pont

…

Naturstein

2 pont

…

Asphalt

2 pont

…

Zement

2 pont

…

Verschalung

2 pont

…

Steinwolle

2 pont
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