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MINTA 

ÍRÁSBELI VIZSGATEVÉKENYSÉG 

 

 
A szakképesítés azonosítószáma és megnevezése: 

10124003 Sminkes és szempillaépítő 
A vizsgatevékenység megnevezése: Sminkes és szempillaépítő szakmai és vállalkozás, 

marketing elmélet 

 

 

Időtartam: 90 perc 

 

 

 
Maximálisan elérhető pontszám: 100 pont (100%) 

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám 

legalább 40%-át elérte. 

Értékelési skála: 

100 – 80 pont (%) = 5 (jeles) 

 60 – 79 pont (%) = 4 (jó) 

 50 – 59 pont (%) = 3 (közepes) 

 40 – 49 pont (%) = 2 (elégséges) 

 39 – 0 pont (%) = 1 (elégtelen) 

A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 20% 
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Sminkes és szempillaépítő szakmai és vállalkozás, marketing elmélet 
 

1.feladat  

 

Az arcfestés, sminkelés színelméleti és higiéniai ismereteket kíván. 

 

a, feladatrész 

Írja be a megnevezett alapszín mellé a komplementer színpárját! 

 

 piros - .......................... 

 

 kék- .............................. 

 

 sárga - .......................... 

 

Milyen hatás érhető el a komplementer színek egymás mellett történő megjelenésével? 

 

 

Helyes válaszonként 1 pont. részfeladat pontszáma 4 pont. 

 

b, feladatrész 

Nevezze meg Johannes Itten- féle évszaktípusok közül a két hideg tónusokkal 

jellemezhető típust! 

 

- ......................... 

 

- ......................... 

 

Helyes válaszonként 1 pont. Részfeladat pontszáma 2 pont. 

 

c, feladatrész 

Gyermekarcfestés előtt a gyermek bőrét letisztítjuk, saját kezünket és eszközeinket 

fertőtlenítjük. Válogassa szét az alábbi anyagokat aszerint, hogy melyik művelet 

elvégzésére alkalmasak! Egy betűt egy cellába írhat be. Minden cellába 2-2 betű 

kerülhet. 

 

gyermek arcbőrének 

letisztítása 

saját kezünk 

fertőtlenítése 

eszköz  

fertőtlenítése 

   

 

A: cetrimides oldat  B: 70%-os etil-alkohol-oldat  C: izopropil-mirisztát 

D: Na-hipoklorit E: híg izopropil-alkohol hatóanyagtartalmú oldat 

F: klórhexidines folyékony szappan 

 

Helyes válaszonként 1 pont. Részfeladat pontszáma 6 pont. 
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2 feladat         

 

A szem anatómiája 

Írja a szem megnevezett részeit ahhoz a számhoz, amely jelöli! Egy rész megnevezését 

csak egy számhoz lehet írni! 

 

  

Szaruhártya Írisz Lencsefüggesztő Sugárizom 

Izom Szemcsarnok Pupilla Szivárvány hártya 

 
 

3. feladat        

 

A szépségszalonok üzemeltetése során nagyon sok általános szabályt kell betartani a 

tisztasággal és a higiéniával kapcsolatban. Döntse el az alábbi állításokról, hogy igazak 

vagy hamisak! Egyszavas válaszát( igaz/ hamis) írja a jobb oldali üres oszlopba! 

 

Állítások Igaz/Hamis 

A szépségszalont csak szakképesítéssel rendelkező tulajdonos üzemeltetheti.  

A fel nem használt tisztítószer-maradékokat össze lehet önteni.  

Fertőző betegségek a lappangási idő alatt is fertőzhetnek.  

70%-os etil-alkohol oldatot antiszeptikumként is használhat.  

 

Helyes válaszonként 1 pont. 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  
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4. feladat        

 

A marketing ismerete minden vállalkozás számára fontos. 

 

Munkáját, vállalkozását népszerűsítenie kell. Milyen információkat helyezne el saját 

szalonját bemutató weboldalán? Írjon minimum 5 példát! 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Helyes válaszonként 1 pont. 

 

 

5. feladat        

 

Szempilla felhelyezése előtt a vendéget alaposan kikérdezzük, majd döntünk van e 

ellenjavallata az építésnek! 

 

Melyek azok az ellenjavallatok, amikor nemet kell mondani egy szempillaépítésre? 

Nevezzen meg 5 ilyen esetet! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helyes válaszonként 1 pont.  Részpont: 5 pont 
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