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

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

30 perc
20 pont

A feladat típusa: Kertészeti feladat, zöldségtermesztés, eszközeinek, gépeinek felismerése,
tápoldat készítés, tápanyagutánpótlás végzése.
A feladat meghatározása, leírása: Ismerje fel a számmal ellátott eszközöket és gépeket. Írja
be a mellékelt megoldó lap megfelelő helyére a megnevezésüket. A rendelkezésére bocsátott
tápanyagutánpótlásra használatos anyagból a használati útmutató alapján készítsen 10 liter
tápoldatot és végezze el a kijelölt növények tápanyag utánpótlását.
A feladat értékelésének szempontjai, követelményei: A zöldségtermesztés eszközeinek és
gépeinek felismerése, helyes megnevezése és a megoldó lap megfelelő helyére történő
beírása. A tápanyag használati utasításának megfelelő értelmezése, a felhasználandó
tápanyagmennyiség helyes meghatározása, a tápoldat elkészítésének és a kijuttatásának
szakszerűsége.
Eszköz és anyagjegyzék: Tízféle névvel és sorszámmal ellátott eszköz, gép. Megoldó lap,
megfelelő tápanyag, melynek a használati útmutatója jól olvasható és értelmezhető.
Adagolókanál, mérleg, folyékony tápanyag esetén mérőpohár, vödör, öntözőkanna,
gumikesztyű, keverőbot.
Egyéb információk: A tápoldat készítése és kijuttatása csak szakoktató jelenlétében
végezhető. A felismerés anyagának jóváhagyása a szintvizsga bizottság elnökének a feladata.

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

60 perc
30 pont

A feladat típusa: Baromfi ivar szerinti elnevezése, takarmányelőkészítés
A feladat meghatározása, leírása: A mellékelt táblázat megfelelő helyére írja be a
baromfifélék ivar szerinti elnevezéseit. A rendelkezésére bocsátott szemes takarmányból
mérjen ki egy megfelelő edénybe 10 kg-ot, majd végezze el a munka és balesetvédelmi
szabályok szigorú betartásával a takarmány előkészítését a rendelkezésére álló daráló
berendezéssel. A darálás végrehajtása után gondoskodjon az előkészített takarmány megfelelő
tárolásáról, végezze el a daráló tisztítását és rakjon rendet munkaterületén. Szóban ismertese
az ide vonatkozó munka és balesetvédelmi szabályokat és a feladatvégzés menetét.
A feladat értékelésének szempontjai, követelményei: A helyes ivar szerinti
megnevezéseknek, a megoldó lap megfelelő helyére való beírása. A mérleg használata, a
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megfelelő mennyiség pontos kimérése, a daráló üzemeltetése, a munka és balesetvédelmi
szabályok betartása, az előkészített takarmány szakszerű tárolása, a munkahelyi rend
kialakítása.
Eszköz és anyagjegyzék: Megoldó lap, szemestakarmány, vödrök, mérleg, tárolóedények,
daráló, kesztyű, seprű, lapát, kefe.
Egyéb információk: A darálási feladatot a tanuló csak szigorúan szakoktató felügyelete
mellett végezheti.

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

60 perc
30 pont

A feladat típusa: Konyhai munkák végzése, kommunikáció.
A feladat meghatározása, leírása: A rendelkezésére bocsátott tájjellegű lecsó recept alapján,
mely 4 személy részére tartalmazza a nyersanyagokat, számolja ki, a 2 személy részére
szükséges nyersanyag mennyiséget, töltse ki a mellékelt megoldó lapot. Készítse el 2 személy
részére a lecsót. Az étkezés jellegének megfelelően terítse meg az asztalt. Szolgálja fel az ételt
és kínáljon vendégei számára ásványvizet is. Beszélgessen a vendégekkel. Az étkezés végén
szedje le az asztalt.
A feladat értékelésének szempontjai, követelményei: A nyersanyag számítás elvégzése, a
nyersanyagok helyes mennyiségének meghatározása. 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 lecsó készítéséhez (hagyma, paradicsom, paprika,
olaj, só, tájjellegnek megfelelően egyéb zöldségek, és nyersanyagok – padlizsán, tök, tojás,
tejföl, kolbász, fűszerek stb.), tűzhely, serpenyő, fakanál, konyharuha, asztalterítő, szalvéta,
tányérok, kések, villák, kanalak, poharak, szénsavas és szénsavmentes ásványvíz. Recept a
nyersanyagszámításhoz. Megoldó lap.
Egyéb információk: A recept kiválasztása a felkészítő szakoktatók kompetenciája,
jóváhagyása a szintvizsga bizottság elnökének a feladata. A recept egyértelmű, könnyen
értelmezhető legyen. A nyersanyagszámításnál elegendő a fontosabb nyersanyagok
mennyiségének (5 nyersanyag) kiszámolása. A főzési feladatot a tanuló csak szakoktató
jelenlétében végezheti.
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Csg V./D feladat
Rendelkezésre álló időkeret:
Adható maximális pontszám:

30 perc
20 pont

A feladat típusa: Lakókörnyezet gondozás, konyhai munkák végzése
A feladat meghatározása, leírása: Végezze el a konyhában a főzési feladat után a
rendrakást, mosogatást. Szóban ismertesse hogyan, milyen sorrendben végezte el az egyes
munkafolyamatokat. Ismertesse milyen mosogatási fázisokat ismer és melyek a mosogatás
legfontosabb követelményei.
A feladat értékelésének szempontjai, követelményei: A rendrakás szakszerű elvégzése,
munkahelyi rend kialakítása. A mosogatás szakszerű elvégzése. Szakmai kommunikáció.
Anyag és eszköz jegyzék: Tisztítószer, kendő, szivacs, kefe, seprű, szemeteslapát, konyhai
hulladék gyűjtéséhez megfelelő edény, szemetes, mosogatószer.

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

Megoldó lap a Csg V./A feladathoz
A vizsgázó neve:…………………………………………………………………..
Zöldségtermesztés eszközeinek, gépeinek felismerése
Eszköz, gép
sorszáma

Eszköz, gép megnevezése

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Összes
pontszám
Tápanyagutánpótlás:
Felhasznált tápanyag neve:
10 liter tápoldat készítéséhez felhasznált mennyiség:

Pontszám
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Megoldó lap a Csg V./B feladathoz
A vizsgázó neve:…………………………………………………………………..
Baromfi ivar szerinti elnevezése

Baromfi faj
Tyúk
Pulyka
Kacsa
Lúd
Gyöngytyúk
Összes pont:

Hímivarú állat elnevezése

Nőivarú állat elnevezése

Pontszám
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Megoldó lap a Csg V./C feladathoz
A vizsgázó neve:…………………………………………………………………..
Nyersanyag számítás

Nyersanyag
megnevezése

Számítás:

Mennyisége az eredeti
recept alapján
(4 fő részére)

2 személy részére
szükséges mennyiség

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 V.
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 V.
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Csg V./A feladat
Rendelkezésre álló időkeret: 30 perc
Adható maximális pontszám: 20 pont
A feladat típusa: Kertészeti feladat, zöldségtermesztés, eszközeinek, gépeinek felismerése,
tápoldat készítés, tápanyagutánpótlás végzése.
A feladat meghatározása, leírása: Ismerje fel a számmal ellátott eszközöket és gépeket. Írja
be a mellékelt megoldó lap megfelelő helyére a megnevezésüket. A rendelkezésére bocsátott
tápanyagutánpótlásra használatos anyagból a használati útmutató alapján készítsen 10 liter
tápoldatot és végezze el a kijelölt növények tápanyag utánpótlását.
A feladat értékelésének szempontjai, követelményei:
Az eszközök, gépek felismerése, helyes megnevezése és a megoldólap
megfelelő helyére való beírása (minden jó válasz 1 pont).
A tápanyag mennyiségének helyes meghatározása, a tápoldat szakszerű
elkészítése, a tápoldat kijuttatásának szakszerű elvégzése, munka és
balesetvédelmi előírások betartása.
Összesen:

10 pont
10 pont
20 pont

Csg V./B feladat
Rendelkezésre álló időkeret: 60 perc
Adható maximális pontszám: 30 pont
A feladat típusa: Baromfi ivar szerinti elnevezése, takarmányelőkészítés.
A feladat meghatározása, leírása: A mellékelt táblázat megfelelő helyére írja be a
baromfifélék ivar szerinti elnevezéseit. A rendelkezésére bocsátott szemes takarmányból
mérjen ki egy megfelelő edénybe 10 kg-ot, majd végezze el a munka és balesetvédelmi
szabályok szigorú betartásával a takarmány előkészítését a rendelkezésére álló daráló
berendezéssel. A darálás végrehajtása után gondoskodjon az előkészített takarmány megfelelő
tárolásáról, végezze el a daráló tisztítását és rakjon rendet munkaterületén. Szóban ismertese
az ide vonatkozó munka és balesetvédelmi szabályokat és a feladatvégzés menetét.
A feladat értékelésének szempontjai, követelményei:
A baromfifélék helyes ivar szerinti megnevezéseinek a megoldó lap
megfelelő helyére való beírása. (minden jó válasz 1 pont)
A szemes takarmány pontos kimérése, a darálás kivitelezése, a darált
takarmány tárolása, munkahelyi rend kialakítása.
Munka és balesetvédelmi szempontok betartása.
Szakmai kommunikáció tartalma, formája.
Összesen:

10 pont
10 pont
5 pont
5 pont
30 pont
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Csg V./C feladat
Rendelkezésre álló időkeret:
Adható maximális pontszám:

60 perc
30 pont

A feladat típusa: Konyhai munkák végzése, kommunikáció.
A feladat meghatározása, leírása: A rendelkezésére bocsátott tájjellegű lecsó recept alapján,
mely 4 személy részére tartalmazza a nyersanyagokat, számolja ki, a 2 személy részére
szükséges nyersanyag mennyiséget, töltse ki a mellékelt megoldó lapot. Készítse el 2 személy
részére a lecsót. Az étkezés jellegének megfelelően terítse meg az asztalt. Szolgálja fel az ételt
és kínáljon vendégei számára ásványvizet is. Beszélgessen a vendégekkel. Az étkezés végén
szedje le az asztalt.
A feladat értékelésének szempontjai, követelményei:
Anyagok, eszközök kiválasztása, előkészítése.
A számítási feladat elvégzése, megoldó lap kitöltése (minden helyesen
kiszámolt nyersanyag 1 pont).
A lecsó elkészítésének módja, az étel gusztusossága.
A terítés, felszolgálás szakszerűsége, minősége, az asztal leszedése,
munkahelyi rend kialakítása.
Kommunikáció a vendégekkel.
Összesen:

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

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

30 perc
20 pont

A feladat típusa: Lakókörnyezet gondozás, konyhai munkák végzése.
A feladat meghatározása, leírása: Végezze el a konyhában a főzési feladat után a
rendrakást, mosogatást. Szóban ismertesse hogyan, milyen sorrendben végezte el az egyes
munkafolyamatokat. Ismertesse milyen mosogatási fázisokat ismer és melyek a mosogatás
legfontosabb követelményei.
A feladat értékelésének szempontjai, követelményei:
Rendrakás, munkahelyi rend kialakítása.
A mosogatás szakszerű elvégzése, a mosogatás követelményeinek
betartása.
Szakmai kommunikáció tartalma, formája.
Összesen:

5 pont
10 pont
5 pont
20 pont
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Összes időkeret:
Összes pontszám:

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

Munka és balesetvédelmi
szempontok betartása
Szakmai kommunikáció tartalma,
formája
Anyagok, eszközök kiválasztása,
előkészítése
A számítási feladat elvégzése, a
megoldó lap kitöltése
A lecsó elkészítésének módja, az
étel gusztusossága
A terítés, felszolgálás minősége,
munkahelyi rend kialakítása

Kommunikáció a vendégekkel

Rendrakás, munkahelyi rend
kialakítása
A mosogatás szakszerű elvégzése, a
mosogatás követelményeinek
betartása
Szakmai kommunikáció tartalma,
formája

CsgV./B
CsgV./C
CsgV./D

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

Érdemjegy

CsgV./A

Összes pontszám

Takarmány kimérése, darálás, a
takarmány tárolása

Név

Baromfifélék ivar szerinti
elnevezése

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

Tápoldatkészítés, a tápoldat
kijuttatása

Pontozás:

Eszközök, gépek felismerése

Értékelő lap - Családi gazdálkodó CsgV. szintvizsga feladat
Értékelés

