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EXAMENUL NAŢIONAL DE DEFINITIVARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT 
9 iulie 2015 

 
Probă scris ă 

Prelucrarea lemnului - Profesori 
 

Varianta 02 

 
• Se puncteaz ă orice modalitate de rezolvare corect ă a cerin ţelor.  
• Nu se acord ă frac ţiuni de punct. Nu se acord ă punctaje intermediare, altele decât cele 

precizate explicit prin barem. 
• Se acord ă 10 puncte din oficiu. Nota final ă se calculeaz ă prin împ ărţirea la 10 a 

punctajului total ob ținut pentru lucrare. 
 
I.TÉTEL           (30 pont) 
 

1. A függőleges tengelyű felső marógép a bútorelemek megmunkálására szolgál. Adott a 
következő ábra, melynek alapján válaszoljon az alábbiakra:    10 pont  

 

a. Az ábrán látható művelet neve, a megmunkálás leirása, az alkatrészek megnevezése a 
számozás szerint. 
b. Mutassa be az ennél a  gépnél használt szerszámokat.  

2.Az asztal  egy kávás szerkezetű bútor.       20 pont  
a. . Határozza meg, mi a káva. Rajzolja le a  90°- os kötés vázlatrajzát egyenes rejtett 
vállas csapos kialakitással, méretezze a rajzot. 
b.  A keret illesztésére ragasztóanyagot használnak.  Pontositsa ezt a ragasztóanyagot, 
sorolja fel a műszaki jellemzőit, a munkafolyamat jellemzőit. 
 
c. Az asztal felületkezelésére poliuretán alapú pelikulogén anyagot használnak.  
Pontosítsa a hártyaréteg kialakulását, előnyeit, hátrányait, és mutassa be ezeknek a 
pelikulogén anyagoknak az előállitását.   

 

II.TÉTEL           (30 pont) 
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1.  Tervezzen egy írásbeli tesztet egy tanulási egység végén, a szakmai tudásszint 
ellenőrzésére. Készitsen  javító kulcsot is. 
 A teszt készüljön  a következők szerint:  

16 pont  
- 3 többszörös  választásos   item, 
- 3 kétválasztásos/duális  item, 
- 1  strukturált  kérdéses item. 
 Sorolja fel a modult, osztályt, fejezetet/témát, és a munkaidőt  A  barem/ javitókulcsban 90 pontot 
kell felosztani, és 10 pont a megjelenés. 
 
2. A tanitási tervezés egy olyan deliberativ /tanácsadó  folyamat, amellyel a tanítás lépései és 
tevékenységei meghatározódnak. 
Feleljen a következőkre:         14 pont  

a. Egy tanítási egység elemeinek felsorolása. 
 

b. Sorolja fel a lecke/ tanítási egység  /  (tanítási forgatókönyv)  eseményeit és ezeknek 
szerepét a tanulók jó felkészitése érdekében. 

 
III.TÉTEL           (30 pont) 
 
Az oktatási folyamat - fogalmi elemzés és összefüggés a tanulás-tanítás-értékelés között. 
 


