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 IV.
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 IV.
Érvényes: 2017. szeptember 01-től

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

60 perc
30 pont

A feladat típusa: Kertészeti feladat, zöldségnövények felismerése, felhasznált növényi részek
szerinti, gyakorlati csoportosítása, számítási feladat, palántaültetés végzése.
A feladat meghatározása, leírása: Ismerje fel a számmal ellátott zöldségnövényeket. Írja be
a mellékelt megoldó lap megfelelő helyére a zöldségnövény nevét, majd a felsorolt
zöldségnövény csoportok közül válassza ki a csoportot, amibe a felismert zöldségnövény
tartozik és azt is írja be a táblázat megfelelő helyére. Számolja ki a megadott sor és tőtávolság
alapján az 1 m2 beültetéséhez szükséges palánta mennyiségét. Végezze el a rendelkezésre álló
zöldségnövény palánták ültetését a megadott sor és tőtávolságra. Munkája végén tegye rendbe
a munkaterületet.
A feladat értékelésének szempontjai, követelményei: A zöldégnövények felismerése,
helyes megnevezése, nevüknek a megoldó lap megfelelő helyére történő beírása, a
csoportnévnek a táblázat megfelelő helyére történő beírása. A számítási feladatnál a
mértékegységek helyes használata, mértékváltás helyes elvégzése, számítás helyes elvégzése,
a megoldólap megfelelő kitöltése. A palántaültetés szakszerű elvégzése, a munkaterület
rendezettségének biztosítása.
Eszköz és anyagjegyzék: Ötféle sorszámmal ellátott zöldségnövény, megoldó lap, megfelelő
nagyságú földterület, palánta, kertészeti kesztyű, mérőszalag, jelölőzsinór, ültető fa vagy fúró,
öntözőkanna, öntözővíz, gereblye.
Egyéb információk: A felismerési feladathoz lehetőség szerint friss, ép zöldségnövényeket
használjunk, ennek hiányában fotó vagy kivetítés is alkalmazható. Egyértelműen besorolható
zöldségnövényeket válasszunk. A palántaültetési feladathoz szálas, tápkockás, táphengeres
palánt is felhasználható. A sor és tőtávolság meghatározása a szintvizsga bizottság feladata. A
feladat elvégezhető szabadföldön és termesztőberendezésben is. A felismerés anyagának
jóváhagyása a szintvizsga bizottság elnökének a feladata.

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

30 perc
20 pont

A feladat típusa: Takarmányok felismerése, csoportosítása, takarmánykiosztás.
A feladat meghatározása, leírása: Ismerje fel az előkészített, számmal ellátott
takarmányféleségeket. Írja be a megnevezésüket a mellékelt számozott ábra megfelelő
helyére, majd jól láthatóan, egyértelműen kösse össze az egyes takarmányok megnevezését

Szakképesítés azonosító száma és megnevezése:
34 814 01 Családi gazdálkodó
Feladat sorozatjele: Csg IV.
Érvényes: 2017. szeptember 01-től

azzal a takarmánycsoporttal, amelybe tartoznak. A rendelkezésre álló takarmányokból
adagolja ki és ossza ki a megfelelő mennyiségű takarmányt a baromfiállomány számára.
A feladat értékelésének szempontjai, követelményei: A takarmányféleségek felismerése,
helyes megnevezése, a megoldó lap megfelelő helyére való beírása, a takarmánycsoportokkal
való helyes összekötése. A takarmányadagok helyes meghatározása és a szakszerű
takarmánykiosztás elvégzése, az állatokkal való bánásmód.
Eszköz és anyagjegyzék: Öt takarmányféleség nyitható tasakban elhelyezve, a felismerési
feladathoz, megoldó lap, takarmány, mérleg, a takarmánykiadagoláshoz szükséges eszközök.
Egyéb információk: A felismerési feladathoz olyan takarmányféleségeket válasszunk,
amelyek egyértelműen felismerhetőek és csoportba sorolhatóak. A takarmány kiosztási
feladatot a tanuló csak szakoktató jelenlétében végezheti. A felismerés anyagának
jóváhagyása a szintvizsga bizottság elnökének a feladata.

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

60 perc
30 pont

A feladat típusa: Konyhai munkák végzése, kommunikáció.
A feladat meghatározása, leírása: Készítsen a rendelkezésére bocsátott nyersanyagokból
zöldséglevest 4 fő részére. Az étkezés jellegének megfelelően terítse meg az asztalt. Szolgálja
fel az ételt és kínáljon vendégei számára ásványvizet és kávét 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 nyersanyagok,
eszközök célszerű felhasználása, a műveleti sorrend, higiéniai és munkavédelmi
követelmények betartása, szakszerű ételkészítés. Az étel ízletessége, a terítés ízlésessége, a
felszolgálás kivitelezése, a szóbeli kommunikáció tartalma, formája.
Anyag és eszköz jegyzék: Nyersanyagok a zöldségleves készítéséhez (hagyma, sárgarépa,
petrezselyem, borsó, paprika, olaj, só, a tájjellegnek megfelelően egyéb zöldségek, és
alapanyagok, fűszerek, előre elkészített száraztészta stb.).
Szalvéta, tűzhely, fazék, edények, fakanalak, kések, konyharuhák, asztalterítők, tányérok,
kanalak, poharak, szénsavas és szénsavmentes ásványvíz, kávé, kávéfőző, kávéscsészék,
kiskanalak, kockacukor, édesítő, tejszín, stb.
Egyéb információk: A készítendő leves egyszerű, az iskola tájjellegének megfelelő legyen.
A főzési feladatot a tanuló csak szakoktató jelenlétében végezheti.

Szakképesítés azonosító száma és megnevezése:
34 814 01 Családi gazdálkodó
Feladat sorozatjele: Csg IV.
Érvényes: 2017. szeptember 01-től

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

30 perc
20 pont

A feladat típusa: Betegápolási, gondozási, higiéniai feladat.
A feladat meghatározása, leírása: Végezze el az ágyban fekvő beteg ágyneműjének cseréjét.
A rendelkezésére bocsátott tisztító és fertőtlenítő szerek közül válassza ki a megfelelő
fertőtlenítőszert. A használati útmutatónak megfelelően készítsen fertőtlenítő oldatot és
végezze el az ágykeret fertőtlenítését. Szóban ismertesse milyen követelmények, elvárások
vannak a beteg ágyával kapcsolatosan, milyen ágytípusokat ismer.
A feladat értékelésének szempontjai, követelményei: Az ágyneműcsere szakszerű
elvégzése. A megfelelő fertőtlenítőszer kiválasztása, a használati útmutató helyes értelmezése.
A fertőtlenítő oldat elkészítésének módja, a fertőtlenítés szakszerű elvégzése. Műveleti
sorrend helyes alkalmazása. Szakmai kommunikáció.
Anyag és eszköz jegyzék: Előre elkészített, vasalt ágynemű. Többféle tisztító és
fertőtlenítőszer. Edény a fertőtlenítő oldat elkészítéséhez, mérőeszköz, tisztítókendő, szivacs,
gumikesztyű.
Egyéb információk: A választáshoz 4-5 olyan tisztító és fertőtlenítő szert készítsünk elő,
amelyek egyértelmű használati utasítással vannak ellátva, s amelyből a tanuló egyértelműen
ki tudja választani a felhasználható fertőtlenítőszert, és a használati utasítás alapján el tudja
készíteni a fertőtlenítő oldatot. A fertőtlenítő oldat elkészítését és a fertőtlenítés végzését a
tanuló csak szakoktató jelenlétében végezheti.

Szakképesítés azonosító száma és megnevezése:
34 814 01 Családi gazdálkodó
Feladat sorozatjele: Csg IV.
Érvényes: 2017. szeptember 01-től

Megoldó lap a Csg IV./A feladathoz
A vizsgázó neve:…………………………………………………………………..
Zöldségnövények felismerése, csoportosítása
Zöldségnövény
sorszáma

Zöldségnövény
megnevezése

Zöldségnövény
csoportja

Pontszám

1.
2.
3.
4.
5.
Összes pontszám
Zöldségnövény csoportok:
Burgonyafélék
Kabakosok
Hüvelyesek
Káposztafélék

Gyökérzöldségek
Levélzöldségek
Hagymafélék
Termesztett gombák

Számítási feladat:
Tőtávolság:………….cm
Sortávolság:…………cm
Számítás:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Szükséges palántamennyiség:……………….db

Szakképesítés azonosító száma és megnevezése:
34 814 01 Családi gazdálkodó
Feladat sorozatjele: Csg IV.
Érvényes: 2017. szeptember 01-től

Megoldó lap a Csg IV./B feladathoz
A vizsgázó neve:…………………………………………………………………..

Erjesztett (silózott) takarmányok

Melléktermékek és hulladékok

Gyökér-, gumós takarmányok

Takarmányok megnevezése

Zöldtakarmányok

Ipari abrakkeverékek

Magvak és termések

Egyéb takarmányok

Takarmánykiegészítő anyagok

Ipari melléktermékek

Állati eredetű takarmányok

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 és vizsgáztatási követelmények alapján indított
szakképesítésekre.

Szakképesítés azonosító száma és megnevezése:

31 814 01 Családi gazdálkodó
Feladat sorozatjele: Csg IV.
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 IV.
Érvényes: 2017. szeptember 01-től

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

60 perc
30 pont

A feladat típusa: Kertészeti feladat, zöldségnövények felismerése, felhasznált növényi részek
szerinti, gyakorlati csoportosítása, számítási feladat, palántaültetés végzése.
A feladat meghatározása, leírása: Ismerje fel a számmal ellátott zöldségnövényeket. Írja be
a mellékelt megoldó lap megfelelő helyére a zöldségnövény nevét, majd a felsorolt
zöldségnövény csoportok közül válassza ki a csoportot, amibe a felismert zöldségnövény
tartozik és azt is írja be a táblázat megfelelő helyére. Számolja ki a megadott sor és tőtávolság
alapján az 1 m2 beültetéséhez szükséges palánta mennyiségét. Végezze el a rendelkezésre álló
zöldségnövény palánták ültetését a megadott sor és tőtávolságra. Munkája végén tegye rendbe
a munkaterületet.
A feladat értékelésének szempontjai, követelményei:
A zöldségnövények felismerése, megnevezésük beírása a megoldó lap
megfelelő helyére. A zöldségnövény helyes csoportba sorolása, a csoport
nevének a megoldó lap megfelelő helyére történő beírása (helyes
felismerés 1 pont, megfelelő csoportba sorolás további 1 pont).
Palánta mennyiségének meghatározása (tenyészterület meghatározása,
mértékegység helyes használata, mértékváltás, számítás, a feladatlap
megfelelő kitöltése).
A palánta ültetésének szakszerű elvégzése, öntözés.
A munkaterület rendezettségének biztosítása, rendrakás.
Összesen:

10 pont

5 pont
10 pont
5 pont
30 pont

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

30 perc
20 pont

A feladat típusa: Takarmányok felismerése, csoportosítása, takarmánykiosztás.
A feladat meghatározása, leírása: Ismerje fel az előkészített számmal ellátott
takarmányféleségeket, írja be a megnevezésüket a mellékelt számozott ábra megfelelő
helyére, majd jól láthatóan, egyértelműen kösse össze az egyes takarmányok megnevezését
azzal a takarmánycsoporttal, amelybe tartoznak. A rendelkezésre álló takarmányokból
adagolja ki és ossza ki a megfelelő mennyiségű takarmányt a baromfiállomány számára.

Szakképesítés azonosító száma és megnevezése:
34 814 01 Családi gazdálkodó
Feladat sorozatjele: Csg IV.
Érvényes: 2017. szeptember 01-től

A feladat értékelésének szempontjai, követelményei:
Takarmányok felismerése, helyes megnevezése, a megnevezés beírása a
megoldó lap megfelelő helyére. A takarmány megnevezésének
összekötése a megfelelő takarmánycsoporttal (minden jó megnevezés 1
pont, a megfelelő csoporttal való összekötés további 1 pont).
Takarmány kiadagolása és kiosztása, állatokkal való bánásmód.
Összesen:

10 pont
10 pont
20 pont

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

60 perc
30 pont

A feladat típusa: Konyhai munkák végzése, kommunikáció.
A feladat meghatározása, leírása: Készítsen a rendelkezésére bocsátott nyersanyagokból
zöldséglevest 4 fő részére. Az étkezés jellegének megfelelően terítse meg az asztalt. Szolgálja
fel az ételt és kínáljon vendégei számára ásványvizet és kávét 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 kiválasztása, előkészítése.
A leves elkészítésének módja, az étel gusztusossága.
A terítés, felszolgálás szakszerűsége, minősége
Az asztal leszedése, mosogatás, takarítás, rendrakás, munka és
balesetvédelmi előírások betartása.
Beszélgetés a vendégekkel, kommunikáció.
Összesen:

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

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

30 perc
20 pont

A feladat típusa: Betegápolási, gondozási, higiéniai feladat
A feladat meghatározása, leírása: Végezze el az ágyban fekvő beteg ágyneműjének cseréjét.
A rendelkezésére bocsátott tisztító és fertőtlenítő szerek közül válassza ki a megfelelő
fertőtlenítőszert. A használati útmutatónak megfelelően készítsen fertőtlenítő oldatot és
végezze el az ágykeret fertőtlenítését. Szóban ismertesse milyen követelmények, elvárások
vannak a beteg ágyával kapcsolatosan, milyen ágytípusokat ismer.

Szakképesítés azonosító száma és megnevezése:
34 814 01 Családi gazdálkodó
Feladat sorozatjele: Csg IV.
Érvényes: 2017. szeptember 01-től

A feladat értékelésének szempontjai, követelményei:
Ágyneműcsere szakszerű elvégzése.
A megfelelő fertőtlenítőszer kiválasztása, a használati útmutató helyes
értelmezése. A fertőtlenítő oldat elkészítése, a fertőtlenítés elvégzése.
Szakmai kommunikáció tartalma, formája.
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.

Munkaterület rendezettségének
bizosítása, rendrakás
Takarmányok felisnerése,
csoportosítása
Takarmány kiadagolása, kiosztása,
állatokkal való bánásmód
Anyagok, eszközök kiválasztása,
előkészítése
A leves elkészítésének módja, az
étel gusztusossága

A terítés, felszolgálás minősége

Az asztal leszedése, rendrakás,
takarítás, munka és balesetvédelem

Kommunikáció a vendégekkel

Az ágyneműcsere szakszerű
elvégzése
Fertőtlenítőszer kiválasztása,
fertőtlenítő oldat készítése,
fertőtlenítés
Szakmai kommunikáció tartalma,
formája

CsgIV./A
CsgIV./B
CsgIV./C
CsgIV./D

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

Érdemjegy

Pontozás:

Összes pontszám

A palánta ültetésének végrehajtása,
öntözés

Név

Palánta mennyiségének
meghatározása

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

Zöldségnövények felismerése

Értékelő lap - Családi gazdálkodó CsgIV. szintvizsga feladat
Értékelés

