SZINTVIZSGA FELADAT
a
Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara
hatáskörébe tartozó szakképesítéshez

Érvényes: 2013. szeptember 1-től, a 41/2013. (V. 28.) VM rendelettel kiadott
szakmai és vizsgáztatási követelmények alapján indított szakképesítésre.

Szakképesítés azonosító száma és megnevezése:

34 621 02 Lovász
Feladat sorozatjele: LO I.

Szintvizsga időtartama:
Elérhető maximális pontszám:
Feladatok száma:

Felhasználható: március 1-től április 30-ig
Javító-, illetve pótló-vizsgán: június 15-től augusztus 30-ig
Feladatok helyszíne: tanüzem

120 perc
100 pont
3 részfeladat

Szakképesítés azonosító száma és megnevezése:
34 621 02 Lovász
Feladat sorozatjele: LO I.
Érvényes: 2013. szeptember 1-től

A LO I. szintvizsga 3 feladatrészből áll, melyek sorrendje a rendelkezésre álló gyakorlati
munkahelyek tárgyi feltételrendszerének megfelelően felcserélhető.

LO I./A feladat
A feladat meghatározása, leírása: Nevezze meg a kapott takarmány mintákat! A megadott
megoldó lapra a sorszámuk mellé írja a hozzá tartozó elnevezéseket!
A feladat típusa: Gyakorlati, takarmány felismerés (10 db).
A feladat részletezése: 10 db számozott mintát kell előkészíteni egy asztalra, melyek
megnevezését a megoldó lapra kell a vizsgázónak felírnia.
A feladat értékelésének szempontjai, követelményei:
A takarmányok helyes megnevezése és a megoldó lap megfelelő helyére történő beírása.
Szerszám, eszköz és gép jegyzék: takarmány minták, íróeszköz, asztal
Anyagjegyzék: megoldó lap
Egyéb információk: A feladathoz abrak és szálas takarmányok használhatók az alábbi
listából. A minták tiszták és egyértelműek legyenek! A felismerés anyagának jóváhagyása a
Szintvizsga Bizottság Elnökének feladata.
Takarmány lista: zab, árpa, kukorica, búza, rozs, lenmag, köles, cirok, réti széna, lucerna
széna, here széna, baltacím, zabszalma, búzaszalma.
Rendelkezésre álló időkeret:
Adható maximális pontszám:

15 perc
10 pont

LO I./B feladat
A feladat meghatározása, leírása: Vezesse ki a kijelölt lovat és rögzítse az istálló előtt az
ápolásra alkalmas helyen! Végezze el a ló ápolását (rövid szőrök, hosszú szőrök, testnyílások)
és patáinak tisztítását, nevezze meg az ápoláshoz használt eszközöket! Kenje be a ló patáját!
Ismertesse a ló elülső és hátulsó végtagjának részeit (tájékait) a vállbúbtól illetve az
ülőgumótól kiindulva! Mutassa meg és nevezze meg azokat!

Szakképesítés azonosító száma és megnevezése:
34 621 02 Lovász
Feladat sorozatjele: LO I.
Érvényes: 2013. szeptember 1-től

A feladat típusa: Szóbeli ismertetéssel kiegészített gyakorlat, ló vezetése, gondozása,
anatómiai ismeret.
A feladat részletezése: A kijelölt lovat biztonságosan kell rögzítenie, és szakszerűen leápolnia
a vizsgázónak, az eszközök pontos megnevezésével. A végtagok tájékainak pontos
megnevezése és behatárolása a vizsgázó feladata.
A feladat értékelésének szempontjai, követelményei:
A ló szakszerű vezetése, rögzítése. A ló szakszerű ápolása (rövid szőrök, hosszú szőrök,
testnyílások), mozdulatok gyakorlottsága. A ló lábainak szabályos, biztonságos felvétele, a
paták szakszerű tisztítása. A biztonságos munkavégzés szempontjainak betartása.
Munkahelyi rend kialakítása, fenntartása. Eszközök helyes megnevezése.
Elülső végtag tájékainak ismertetése, megmutatása. Hátulsó végtag tájékainak ismertetése,
megmutatása.
Szerszám, eszköz és gép jegyzék: ló, kötőfék, vezetőszár, lóvakaró, szőrkefe, gyökérkefe,
rongy, szivacs, patakaparó, ecset
Anyagjegyzék: patazsír vagy olaj
Egyéb információk: Az ápolási feladatban nem a ló tisztaságát, hanem magának a
munkavégzésnek a mikéntjét, minőségét kell értékelni (mivel többen is végrehajthatják a
feladatot egyazon lovon).
Rendelkezésre álló időkeret:
Adható maximális pontszám:

60 perc
60 pont

LO I./C feladat
A feladat meghatározása, leírása: Kantározza fel a bokszban lévő lovat, majd a bizottság
jelzésére kantározza le! Az istállóban lévő szerszámok elrakása során mutassa be az egyes
szerszámok (kantár, nyereg, fogatos szerszám és kantár) helyes tárolását! Nevezzen meg és
mutasson meg a fogatos szerszám és kantár részeiből ötöt-ötöt!
A feladat típusa: Szóbeli ismertetéssel kiegészített gyakorlat, ló kantározása, szerszámok
tárolása, szerszámok részei.

Szakképesítés azonosító száma és megnevezése:
34 621 02 Lovász
Feladat sorozatjele: LO I.
Érvényes: 2013. szeptember 1-től

A feladat részletezése: A bokszban szabadon lévő lovat meg kell közelítenie, felkantároznia,
majd lekantároznia. A különböző típusú szerszámokat helyesen kell tárolnia. Egy állványra
vagy egyéb alkalmas helyre (ahol jól látható) elhelyezett szerszámon kell megmutatni annak
részeit.
A feladat értékelésének szempontjai, követelményei:
A ló szabályos, biztonságos megközelítése. A fel- és lekantározás szakszerű végrehajtása, a
kantár helyes illesztése, a mozdulatok gyakorlottsága. A szerszámok helyes tárolása, precíz,
pontos elhelyezése. A szerszámok részeinek szakszerű megnevezése és pontos
megmutatása.
Szerszám, eszköz és gép jegyzék: ló, kantár, nyereg, fogatos szerszám és kantár,
nyeregtartók, kantártartók, állvány
Anyagjegyzék: Egyéb információk: A szerszám és kantár részeiből a vizsgázó szabadon választhat ötöt-ötöt,
amit megnevez és megmutat.
Rendelkezésre álló időkeret:
Adható maximális pontszám:

45 perc
30 pont

Szakképesítés azonosító száma és megnevezése:
34 621 02 Lovász
Feladat sorozatjele: LO I.
Érvényes: 2013. szeptember 1-től

Megoldó lap a LO I./A feladathoz
Takarmányok felismerése

sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
összes
pontszám

takarmány megnevezése

pontszám

ÚTMUTATÓ
a
Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara
hatáskörébe tartozó szakképesítéshez készült

SZINTVIZSGA FELADAT
ÉRTÉKELÉSÉHEZ

Érvényes:
2013. szeptember 1-től, a 41/2013. (V. 28.) VM rendelettel kiadott szakmai és
vizsgáztatási követelmények alapján indított szakképesítésre.

Szakképesítés azonosító száma és megnevezése:

34 621 02 Lovász
Feladat sorozatjele: LO I.

Szintvizsga időtartama:
Elérhető maximális pontszám:
Feladatok száma:

Felhasználható: március 1-től április 30-ig
Javító-, illetve pótló-vizsgán: június 15-től augusztus 30-ig
Feladatok helyszíne: tanüzem

120 perc
100 pont
3 részfeladat

Szakképesítés azonosító száma és megnevezése:
34 621 02 Lovász
Feladat sorozatjele: LO I.
Érvényes: 2013. szeptember 1-től

A LO I. szintvizsga 3 feladatrészből áll, melyek sorrendje a rendelkezésre álló gyakorlati
munkahelyek tárgyi feltételrendszerének megfelelően felcserélhető.

LO I./A feladat
A feladat meghatározása, leírása: Nevezze meg a kapott takarmány mintákat! A megadott
megoldó lapra a sorszámuk mellé írja a hozzá tartozó elnevezéseket!
A feladat típusa: Gyakorlati, takarmány felismerés (10 db).
A feladat értékelésének szempontjai, követelményei:
A takarmányok helyes megnevezése és a megoldó lap megfelelő helyére történő beírása.
Egyenként 1 pont, összesen 10 pont.
A feladat értékelésénél figyelt kompetenciák:
Módszeres munkavégzés, ismeretek helyén való alkalmazása, figyelem összpontosítás.
Rendelkezésre álló időkeret:
Adható maximális pontszám:

15 perc
10 pont

LO I./B feladat
A feladat meghatározása, leírása: Vezesse ki a kijelölt lovat és rögzítse az istálló előtt az
ápolásra alkalmas helyen! Végezze el a ló ápolását (rövid szőrök, hosszú szőrök, testnyílások)
és patáinak tisztítását, nevezze meg az ápoláshoz használt eszközöket! Kenje be a ló patáját!
Ismertesse a ló elülső és hátulsó végtagjának részeit (tájékait) a vállbúbtól illetve az
ülőgumótól kiindulva! Mutassa meg és nevezze meg azokat!
A feladat típusa: Szóbeli ismertetéssel kiegészített gyakorlat, ló vezetése, gondozása,
anatómiai ismeret.
A feladat értékelésének szempontjai, követelményei:
A ló szakszerű vezetése, rögzítése
A ló szakszerű ápolása (rövid szőrök, hosszú szőrök, testnyílások),
mozdulatok gyakorlottsága
A ló lábainak szabályos, biztonságos felvétele, a paták szakszerű tisztítása
A biztonságos munkavégzés szempontjainak betartása

10 pont
15 pont
10 pont
5 pont

Szakképesítés azonosító száma és megnevezése:
34 621 02 Lovász
Feladat sorozatjele: LO I.
Érvényes: 2013. szeptember 1-től

Munkahelyi rend kialakítása, fenntartása
Eszközök helyes megnevezése
Elülső végtag tájékainak ismertetése, megmutatása
Hátulsó végtag tájékainak ismertetése, megmutatása

5 pont
5 pont
5 pont
5 pont

A feladat értékelésénél figyelt kompetenciák:
szorgalom, igyekezet, türelmesség, irányíthatóság, körültekintés, elővigyázatosság,
környezet tisztántartása, érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság, felelősség tudat
Rendelkezésre álló időkeret:
Adható maximális pontszám:

60 perc
60 pont

LO I./C feladat
A feladat meghatározása, leírása: Kantározza fel a bokszban lévő lovat, majd a bizottság
jelzésére kantározza le! Az istállóban lévő szerszámok elrakása során mutassa be az egyes
szerszámok (kantár, nyereg, fogatos szerszám és kantár) helyes tárolását! Nevezzen meg és
mutasson meg a fogatos szerszám és kantár részeiből ötöt-ötöt!
A feladat típusa: Szóbeli ismertetéssel kiegészített gyakorlat, ló kantározása, szerszámok
tárolása, szerszámok részei.
A feladat értékelésének szempontjai, követelményei:
A ló szabályos, biztonságos megközelítése:
A fel- és lekantározás szakszerű végrehajtása, a kantár helyes illesztése,
a mozdulatok gyakorlottsága
A szerszámok helyes tárolása, precíz, pontos elhelyezése
A fogatos szerszám és kantár részeinek szakszerű megnevezése
és pontos megmutatása

5 pont
10 pont
5 pont
10 pont

A feladat értékelésénél figyelt kompetenciák:
körültekintés, elővigyázatosság, tolerancia, türelmesség, motiválhatóság, helyzetfelismerés,
módszeres munkavégzés, megbízhatóság
Rendelkezésre álló időkeret:
Adható maximális pontszám:

45 perc
30 pont

Összes időkeret: 15 + 60 + 45 = 120 perc
Összes pontszám: 10 + 60 + 30 = 100 pont

