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Szintvizsga időtartama:180 perc 

Elérhető maximális pontszám: 100 pont 

 

 

 

Szintvizsga ajánlott időpontja: február 
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„A” feladat 

 

Előkészített tagolt felületen készítsen mészfestést két színben (színminta alapján), majd 

adott technikával végezzen díszítést! 

A/I. feladat          20 pont 

           30 perc 

Felújításra szoruló, vagy új felület vizsgálata, előkészítése, előkezelése, műveleti sorrend 

meghatározása! 

Feladat leírása: 

 

Adott felület vizsgálata, fogadóképeségének meghatározása, szükséges eszközök, szerszámok, 

anyagok kiválasztása, műveleti sorrend meghatározása, festés elkészítése. 

 

1. Felületdiagnosztika elvégzése. (írásosan rögzítse,1. számú táblázat) 

2. Állítsa össze a szükséges anyagok, szerszámok, eszközök, listáját! (írásosan rögzítse, 

2. számú táblázat) 

3. Határozza meg a műveleti sorrendet, rétegrendet! (írásosan rögzítse, 3. számú táblázat) 
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1. számú táblázat 

FELÜLETDIAGNOSZTIKA 

Vizsgálatok Eredmények 

Mechanikai 

vizsgálat 

(kaparás, 

karcpróba) 

 

Bevonatvizsgálat, 

alapfelület 

megállapítása 

 

Szemrevételezés  

Műszeres 

vizsgálat 

(nem kötelező, 

szükség esetén!) 

 

Véleményezés a 

felújítandó felület 

állapotáról, 

előkezeléséről, 

előkészítéséről 
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2. számú táblázat 

Szükséges anyagok, szerszámok, eszközök, listáját 

Anyagok  

Szerszámok  

Eszközök  

Gépek  

Egyéb  

 

3. számú táblázat 

Műveleti sorrend, rétegrend meghatározása  
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A/II. feladat          80 pont 

           150 perc 

Feladat leírása: 

Színhatárok kijelölése, anyagok, szerszámok szakszerű előkészítése, festési, díszítési munkák 

szakszerű elvégzése!  

1. Jelölje ki a színhatárokat! 

2. Szakszerűen készítse elő a szükséges anyagokat, szerszámokat, eszközöket! 

3. A megadott színmintán szereplő színt állítsa elő! 

4. Végezze el a falfestést a technológiai, munkavédelmi előírások betartása mellett! 

5. Adott technológiával (bordűr, polisztirol, faléc, vonalazás, sablonálas, stb.) végezzen 

díszítést! 

6. Végezze el a befejező munkálatokat! 

 

 


