SZINTVIZSGA FELADATOK
a
Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara
hatáskörébe tartozó szakképesítésekhez

Érvényes: 2016. szeptember 1-től, az 56/2016. (VIII. 19.) FM rendelettel
kiadott szakmai és vizsgáztatási követelmények alapján indított
szakképesítésekre.

Szakképesítés azonosító száma és megnevezése:

34 814 01 Családi gazdálkodó
Feladat sorozatjele: Csg I.
Szintvizsga időtartama:
Elérhető maximális pontszám:
Feladatok száma:

180 perc
100 pont
4 részfeladat

Felhasználható: 9. évfolyam, február 1-től április 30-ig
Javító-, illetve pótló-vizsgán: június 15-től augusztus 30-ig

Feladatok helyszíne: kertészet, állattartó telep, tankonyha, tanebédlő,
szaktanterem

Szakképesítés azonosító száma és megnevezése:
34 814 01 Családi gazdálkodó
Feladat sorozatjele: Csg I.
Érvényes: 2016. szeptember 01-től

Csg I./A feladat
Rendelkezésre álló időkeret:
Adható maximális pontszám:

60 perc
30 pont

A feladat típusa: Kertészeti feladat, zöldségnövények vetőmagjainak a felismerése, magvetés
végzése.
A feladat meghatározása, leírása: Ismerje fel az előkészített zöldségmagokat. Írja be a
mellékelt táblázatba az adott sorszámhoz tartozó zöldségmagvak nevét. Végezze el a
rendelkezésre álló zöldségnövény vetőmagjának magvetését tápkockás vagy táphengeres
palánta előállításához szükséges tálcába, kézzel, szemenkénti vetéssel. Munkája végén tegye
rendbe a munkaterületet.
A feladat értékelésének szempontjai, követelményei: A zöldégnövények magvainak
felismerése, helyes megnevezése és a megoldó lap megfelelő helyére történő beírása. A
magvetés szakszerű elvégzése, a munkaterület rendezettségének biztosítása.
Eszköz és anyagjegyzék: tízféle zöldségnövény magja sorszámmal ellátott nyitott
tárolóedényben előkészítve, szaporítótálca, lehúzófa, öntözőkanna szórófejjel vagy tömlő
szórófejjel, megfelelő minőségű föld, vetőmag, kertészeti kesztyű, kisméretű (ültető) lapát,
öntözővíz, megoldólap.
Egyéb információk: A feladathoz olyan ép zöldségmagvakat használjunk, amelyekről
egyértelműen felismerhető az adott zöldégnövény. A felismerés anyagának jóváhagyása a
szintvizsga bizottság elnökének a feladata.

Csg I./B feladat
Rendelkezésre álló időkeret:
Adható maximális pontszám:

30 perc
20 pont

A feladat típusa: Takarmányok felismerése és mérése, mértékváltás.
A feladat meghatározása, leírása: Ismerje fel az előkészített takarmányféleségeket. Írja be a
mellékelt táblázatba az adott sorszámhoz tartozó takarmányféleség nevét. Mérje meg az első
öt takarmányminta tömegét. Végezze el a mértékváltást. Hogy milyen mértékegységre kell
átváltania az eredményt, a vizsgabizottság tagja ismerteti.
A feladat értékelésének szempontjai, követelményei: A takarmányféleségek felismerése,
helyes megnevezése és a megoldó lap megfelelő helyére való beírása. A mérési feladatok
pontos elvégzése.

Szakképesítés azonosító száma és megnevezése:
34 814 01 Családi gazdálkodó
Feladat sorozatjele: Csg I.
Érvényes: 2016. szeptember 01-től

Eszköz és anyagjegyzék: Tíz takarmányféleség nyitható tasakban elhelyezve, mérleg,
megoldólap.
Egyéb információk: A mérendő minták ajánlott tömege 1000-3000 g. A mérést célszerű
olyan mérlegen végezni, amely grammban adja meg az eredményt, és javasolt azt
kilogrammra átváltani, de elfogadható a grammról - dekagrammra vagy dekagrammról kilogrammra való átváltás is, ha a Szintvizsga bizottság úgy határoz. A felismerés anyagának
jóváhagyása a szintvizsga bizottság elnökének a feladata.
Csg I./C feladat
Rendelkezésre álló időkeret:
Adható maximális pontszám:

60 perc
30 pont

A feladat típusa: Konyhai munkák végzése, kommunikáció.
A feladat meghatározása, leírása: Készítsen uzsonnára 2 személy részére palacsintát. Az
étkezés jellegének megfelelően terítse meg az asztalt. Szolgálja fel a palacsintát és kínáljon
vendégei számára ásványvizet is. Beszélgessen a vendégekkel. Az étkezés végén szedje le az
asztalt, mosogasson el és rakja rendbe a munkaterületét.
A feladat értékelésének szempontjai, követelményei: A rendelkezésre álló alapanyagok,
eszközök célszerű felhasználása, a műveleti sorrend, higiéniai és munkavédelmi
követelmények érvényesítése, szakszerű ételkészítés. Az étel ízletessége, a terítés ízlésessége,
a felszolgálás kulturáltsága, a szóbeli kommunikáció tartalma, formája.
Anyag és eszköz jegyzék: Alapanyagok a palacsinta készítéséhez (liszt, tojás, olaj, tej, cukor,
só, kakaó és gyümölcsdzsem), tisztító szerek, szalvéta, tűzhely, serpenyő, fakanál,
konyharuha, asztalterítő, tányérok, kés, villa, kiskanál, poharak, szénsavas és szénsavmentes
ásványvíz.
Csg I./D feladat
Rendelkezésre álló időkeret:
Adható maximális pontszám:

30 perc
20 pont

A feladat típusa: Gyermekgondozási feladat.
A feladat meghatározása, leírása: Szervezzen 2-3 órás délutáni foglalkozást 4 fő, 4-5 éves
gyerek számára. Rendezzen be számukra egy foglalkoztató sarkot, ismertesse, hogy milyen
tevékenységeket végezne a gyerekekkel, majd olvasson fel számukra egy mesét.
A feladat értékelésének szempontjai, követelményei: A gyerekek foglalkoztatásához
szükséges eszközök meghatározása, a foglalkoztató sarok kialakítása, az életkornak megfelelő
feladatok összeválogatása, a felolvasás, minősége.
Anyag és eszköz jegyzék: mesekönyv, mondókás könyv, színező lapok vagy színező könyv,
színes ceruza, zsírkréta, rajzlap, néhány gyerekjáték.

Szakképesítés azonosító száma és megnevezése:
34 814 01 Családi gazdálkodó
Feladat sorozatjele: Csg I.
Érvényes: 2016. szeptember 01-től

Megoldó lap a Csg I./A feladathoz
A vizsgázó neve:…………………………………………………………………..
Zöldségvetőmag felismerése
Vetőmag
sorszáma
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Összes
pontszám

Zöldségnövény megnevezése

pontszám

Szakképesítés azonosító száma és megnevezése:
34 814 01 Családi gazdálkodó
Feladat sorozatjele: Csg I.
Érvényes: 2016. szeptember 01-től

Megoldó lap a Csg I./B feladathoz
A vizsgázó neve:…………………………………………………………………..
Takarmány
sorszáma
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Összes
pontszám

Takarmány megnevezése

pontszám

Szakképesítés azonosító száma és megnevezése:
34 814 01 Családi gazdálkodó
Feladat sorozatjele: Csg I.
Érvényes: 2016. szeptember 01-től

Takarmány
sorszáma

Mérés eredménye
mértékegységgel

1.
2.
3.
4.
5.
Összes
pontszám

Takarmány felismerés pontszáma:
Mérés és mértékváltás pontszáma:
A feladatra adható pontszám összesen:

Átváltás eredménye
mértékegységgel

pontszám

Szakképesítés azonosító száma és megnevezése:
34 814 01 Családi gazdálkodó
Feladat sorozatjele: Csg I.
Érvényes: 2016. szeptember 01-től

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

SZINTVIZSGA FELADAT
ÉRTÉKELÉSÉHEZ

Érvényes: : 2016. szeptember 1-től, az 56/2016. (VIII. 19.) FM rendelettel
kiadott szakmai
szakképesítésekre.

és

vizsgáztatási

követelmények

alapján

Szakképesítés azonosító száma és megnevezése:

34 814 01 Családi gazdálkodó
Feladat sorozatjele: Csg I.
Szintvizsga időtartama:
Elérhető maximális pontszám:
Feladatok száma:

180 perc
100 pont
4 részfeladat

Felhasználható: 9. évfolyam, február 1-től április 30-ig
Javító-, illetve pótló-vizsgán: június 15-től augusztus 30-ig
Feladatok helyszíne: kertészet, állattartó telep, tankonyha, tanebédlő, szaktanterem

indított

Szakképesítés azonosító száma és megnevezése:
34 814 01 Családi gazdálkodó
Feladat sorozatjele: Csg I.
Érvényes: 2016. szeptember 01-től

Csg I./A feladat
Rendelkezésre álló időkeret:
Adható maximális pontszám:

60 perc
30 pont

A feladat típusa: Kertészeti feladat, zöldségnövények vetőmagjainak a felismerése, magvetés
végzése.
A feladat meghatározása, leírása: Ismerje fel az előkészített zöldségmagokat. Írja be a
mellékelt táblázatba az adott sorszámhoz tartozó zöldségmagvak nevét. Végezze el a
rendelkezésre álló zöldségnövény vetőmagjának magvetését tápkockás vagy táphengeres
palánta előállításához szükséges tálcába, kézzel, szemenkénti vetéssel. Munkája végén tegye
rendbe a munkaterületet.
A feladat értékelésének szempontjai, követelményei:
A zöldségnövény magvak felismerése, helyes megnevezése a megoldólap
megfelelő helyére történő beírása (minden jó válasz 1 pont)
A szaporítótálca megtöltése (1 db tálca)
A magvetés végrehajtása, öntözés
A munkahely takarítása, rendrakás
Összesen:

10 pont
5 pont
10 pont
5 pont
30 pont

Csg I./B feladat
Rendelkezésre álló időkeret:
Adható maximális pontszám:

30 perc
20 pont

A feladat típusa: Takarmányok felismerése és mérése, mértékváltás.
A feladat meghatározása, leírása: Ismerje fel az előkészített takarmányféleségeket. Írja be a
mellékelt táblázatba az adott sorszámhoz tartozó takarmányféleség nevét. Mérje meg az első
öt takarmányminta tömegét. Végezze el a mértékváltást. Hogy milyen mértékegységre kell
átváltania az eredményt, a vizsgabizottság tagja ismerteti.
A feladat értékelésének szempontjai, követelményei:
Takarmányok felismerése, helyes megnevezése, a megoldólap megfelelő
helyére történő beírása (minden jó válasz 1 pont)
Mérési feladat pontos elvégzése (5 db)
Mértékváltás helyes elvégzése
Összesen:

10 pont
5 pont
5 pont
20 pont

Szakképesítés azonosító száma és megnevezése:
34 814 01 Családi gazdálkodó
Feladat sorozatjele: Csg I.
Érvényes: 2016. szeptember 01-től

Csg I./C feladat
Rendelkezésre álló időkeret:
Adható maximális pontszám:

60 perc
30 pont

A feladat típusa: Konyhai munkák végzése, kommunikáció.
A feladat meghatározása, leírása: Készítsen uzsonnára 2 személy részére palacsintát. Az
étkezés jellegének megfelelően terítse meg az asztalt. Szolgálja fel a palacsintát és kínáljon
vendégei számára ásványvizet is. Beszélgessen a vendégekkel. Az étkezés végén szedje le az
asztalt, mosogasson el és rakja rendbe a munkaterületét.
A feladat értékelésének szempontjai, követelményei:
Anyagok, eszközök előkészítése
A palacsinta elkészítése
A terítés, felszolgálás szakszerűsége, minősége
Kommunikáció a vendégekkel
Az asztal leszedése, mosogatás, munkahelyi rend kialakítása, takarítás,
rendrakás
Összesen:

5 pont
10 pont
5 pont
5 pont
5 pont
30 pont

Csg I./D feladat
Rendelkezésre álló időkeret:
Adható maximális pontszám:

30 perc
20 pont

A feladat típusa: Gyermekgondozási feladat.
A feladat meghatározása, leírása: Szervezzen 2-3 órás délutáni foglalkozást 4 fő, 4-5 éves
gyerek számára. Rendezzen be számukra egy foglalkoztató sarkot, ismertesse, hogy milyen
tevékenységeket végezne a gyerekekkel, majd olvasson fel számukra egy mesét.
A feladat értékelésének szempontjai, követelményei:
A foglalkoztató sarok berendezése
A tevékenységek ismertetése
A mese felolvasása, az olvasás folyamatossága, érthetősége
Összesen:
Összes időkeret:
Összes pontszám:

60 + 30 + 60 + 30 = 180 perc
30 + 20 + 30 + 20 = 100 pont

5 pont
10 pont
5 pont
20 pont

0-50 pont
51-60 pont
61-70 pont
71-80 pont
81-100 pont

Ssz.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Munkahely takarítása, rendrakás

Takarmányok felismerése

Mérési feladat

Mértékváltás

Anyagok, eszközök előkészítése

Palacsinta készítés

Terítés, felszolgálás

Rendrakás, takarítás

Kommunikáció a vendégekkel

Foglalkoztató sarok berendezése

Tevékenységek ismertetése

Mese felolvasása

Összes pontszám

Pontozás:

CsgI./A
CsgI./B
CsgI./C
CsgI./D

10 pont
5 pont
10 pont
5 pont
10 pont
5 pont
5 pont
5 pont
10 pont
5 pont
5 pont
5 pont
5 pont
10 pont
5 pont
100 pont

Érdemjegy

A magvetés végrehajtása, öntözés

Név

Szaporíttótálca megtöltése

elégtelen (1)
elégséges (2)
közepes (3)
jó (4)
jeles (5)

Zöldségnövény magvak felismerése

Értékelő lap - Családi gazdálkodó CsgI. szintvizsga feladat
Értékelés

