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 II.

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 II.
Érvényes: 2016. szeptember 01-től

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

60 perc
30 pont

A feladat típusa: Kertészeti feladat, adott kertészeti kultúra ápolási munkáinak végzése,
mérési feladat.
A feladat meghatározása, leírása: Végezze el a kijelölt kertészeti kultúrában a következő
ápolási munkákat: talajápolás, gyomtalanítás, öntözés. Mérje meg a sorban két növény
távolságát (tőtávolság) és a sorok közötti távolságot (sortávolság). Ismertesse szóban a mérés
eredményét mértékegységgel. Munka közben figyeljen a munka és balesetvédelmi előírások
betartására. Munkája végeztével tegye rendbe a munkaterületet. Ismertesse a
munkafolyamatot és sorolja fel milyen kézi szerszámokkal dolgozott.
A feladat értékelésének szempontjai, követelményei: Az ápolási munkák szakszerű
elvégzése, a mérőszalag helyes használata, a mérés pontossága, a mértékegység helyes
megadása, a munka és balesetvédelmi szempontok betartása, szakmai nyelv használata.
Eszköz és anyagjegyzék: saraboló kapa, kapa, kertészeti kesztyű, vödör, öntözőkanna,
gereblye, mérőszalag.

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

30 perc
20 pont

A feladat típusa: Állattartási, higiéniai feladat.
A feladat meghatározása, leírása: Válasszon ki az előkészített vegyszerek közül egy
kézfertőtlenítésre, egy felületfertőtlenítésre és egy bőr és nyálkahártya fertőtlenítésre
használható szert. A felületfertőtlenítésre használható vegyszerrel készítsen egy vödörbe 2,5
liter 1 %-os oldatot. Munka közben figyeljen a munka és balesetvédelmi előírások betartására.
A feladatlapon írja le az egészséges állat jellemzőit. Szóban ismertesse hogyan készítette el az
oldatot és miért van szükség a fertőtlenítés alkalmazására.
A feladat értékelésének szempontjai, követelményei: A vegyszerek helyes kiválasztása. A
vegyszerek kezelésével kapcsolatos előírások szigorú betartása, a víz és vegyszer mérésének
pontossága, a fertőtlenítőszer mennyiségének helyes meghatározása, a használható anyagok
ismerete. Az egészséges állat jellemzőinek helyes meghatározása. Szakmai nyelv használata.
Eszköz és anyagjegyzék: Különböző állattartásban
gumikesztyű, víz, mérőeszközök, vödör, feladatlap.

használatos

fertőtlenítőszerek,

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

Egyéb információk: Tanuló a vegyszereket csak tanár jelenlétében használhatja. A
fertőtlenítőszerek legyenek egyértelműen felismerhetőek A vegyszerek listájának jóváhagyása
a szintvizsga bizottság elnökének a feladata.
Csg II./C feladat
Rendelkezésre álló időkeret:
Adható maximális pontszám:

60 perc
30 pont

A feladat típusa: Konyhai munkák végzése, kommunikáció.
A feladat meghatározása, leírása: Készítsen reggelire szendvicset 4 személy részére. Az
étkezés jellegének megfelelően terítse meg az asztalt. Szolgálja fel a szendvicset és kínáljon
vendégei számára teát, kávét, ásványvizet. Az étkezés végén szedje le az asztalt, mosogasson
el és rakja rendbe a munkaterületét. Munka közben figyeljen a munka és balesetvédelmi
előírások betartására. Beszélgessen a vendégekkel. Mondja el miért tarja fontosnak a teljes
kiőrlésű pékáru fogyasztását.
A feladat értékelésének szempontjai, követelményei: A rendelkezésre álló alapanyagok,
eszközök célszerű felhasználása, a műveleti sorrend, higiéniai és munkavédelmi
követelmények betartása, szakszerű ételkészítés. Az étel ízletessége, gusztusossága a terítés
ízlésessége, a felszolgálás kulturáltsága, a szóbeli kommunikáció tartalma, formája.
Anyag és eszköz jegyzék: Alapanyagok a szendvics készítéséhez (fehér és teljes kiőrlésű
kenyér, tojás, vaj, sajt, felvágott, zöldségek) kávé, tea, szénsavas és szénsavmentes ásványvíz,
cukor, kávétejszín, tisztító szerek, szalvéta, tűzhely, kávéfőző, lábas, kanál, konyharuha,
asztalterítő, tányérok, kávés és teáscsészék, kiskanalak, poharak.
Csg II./D feladat
Rendelkezésre álló időkeret:
Adható maximális pontszám:

30 perc
20 pont

A feladat típusa: Lakókörnyezet gondozási és ruhaápolási feladat.
A feladat meghatározása, leírása: Varrja fel el a konyhai munkálatokhoz használatos
köpeny leszakadt gombját, majd készüljön elő a vasaláshoz és vasalja ki a köpenyt. Munka
közben figyeljen a munkavédelmi és balesetvédelmi előírások betartására. Szóban ismertesse
milyen veszélyforrást jelenthet a vasalás.
A feladat értékelésének szempontjai, követelményei: A gombvarrás szakszerű elvégzése,
esztétikussága. A vasalás szakszerű elvégzése. Munka és balesetvédelmi szabályok betartása.
Szakmai kommunikáció.
Anyag és eszköz jegyzék: köpeny, tű, cérna, gomb, vasaló, vasalódeszka, víz.

Szakképesítés azonosító száma és megnevezése:
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Megoldó lap a Csg II./B feladathoz
A vizsgázó neve:…………………………………

Kézfertőtlenítő szer megnevezése:………………………………………………………………
Felületfertőtlenítő szer megnevezése:…………………………………………………………...
Bőr és nyálkahártya fertőtlenítő szer megnevezése:………………………………………….....
Számítás:

Az egészséges állat jellemzői:
Szempontok

Jellemzés

Pontszám

Testtartás
Mozgás
Viselkedés
Étvágy
Összes pontszám:

Minden helyes válasz 2 pontot ér. Hiányos, de értékelhető válasz esetén a pontszám felezhető.

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 II.
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 II.
Érvényes: 2016. szeptember 01-től

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

60 perc
30 pont

A feladat típusa: Kertészeti feladat, adott kertészeti kultúra ápolási munkáinak végzése,
mérési feladat.
A feladat meghatározása, leírása: Végezze el a kijelölt kertészeti kultúrában a következő
ápolási munkákat: talajápolás, gyomtalanítás, öntözés. Mérje meg a sorban két növény
távolságát (tőtávolság) és a sorok közötti távolságot (sortávolság). Ismertesse szóban a mérés
eredményét mértékegységgel. Munka közben figyeljen a munka és balesetvédelmi előírások
betartására. Munkája végeztével tegye rendbe a munkaterületet. Ismertesse a
munkafolyamatot és sorolja fel milyen kézi szerszámokkal dolgozott.
A feladat értékelésének szempontjai, követelményei:
Ápolási munkák szakszerű elvégzése
Mérőszalag helyes használata, a mérések helyes elvégzése
Munka és balesetvédelmi szempontok betartása
A munkahely takarítása, rendrakás
Szakmai kommunikáció tartalma, formája
Összesen:

10 pont
4 pont
5 pont
5 pont
6 pont
30 pont

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

30 perc
20 pont

A feladat típusa: Állattartási, higiéniai feladat.
A feladat meghatározása, leírása: Válasszon ki az előkészített vegyszerek közül egy
kézfertőtlenítésre, egy felületfertőtlenítésre és egy bőr és nyálkahártya fertőtlenítésre
használható szert. A felületfertőtlenítésre használható vegyszerrel készítsen egy vödörbe 2,5
liter 1 %-os oldatot. Munka közben figyeljen a munka és balesetvédelmi előírások betartására.
A feladatlapon írja le az egészséges állat jellemzőit. Szóban ismertesse hogyan készítette el az
oldatot és miért van szükség a fertőtlenítés alkalmazására.
A feladat értékelésének szempontjai, követelményei:
A fertőtlenítőszerek helyes kiválasztása
Fertőtlenítőszer mennyiségének meghatározása, oldatkészítés
Az egészséges állat jellemzőinek felsorolása feladatlapon
Szakmai kommunikáció tartalma, formája
Összesen:

3 pont
6 pont
8 pont
3 pont
20 pont

Szakképesítés azonosító száma és megnevezése:
34 814 01 Családi gazdálkodó
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Csg II./C feladat
Rendelkezésre álló időkeret:
Adható maximális pontszám:

60 perc
30 pont

A feladat típusa: Konyhai munkák végzése, kommunikáció.
A feladat meghatározása, leírása: Készítsen reggelire szendvicset 4 személy részére. Az
étkezés jellegének megfelelően terítse meg az asztalt. Szolgálja fel a szendvicset és kínáljon
vendégei számára teát, kávét, ásványvizet. Az étkezés végén szedje le az asztalt, mosogasson
el és rakja rendbe a munkaterületét. Munka közben figyeljen a munka és balesetvédelmi
előírások betartására. Beszélgessen a vendégekkel. Mondja el szóban miért tarja fontosnak a
teljes kiőrlésű pékáru fogyasztását.
A feladat értékelésének szempontjai, követelményei:
Anyagok, eszközök kiválasztása, előkészítése
A szendvics elkészítése, 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 II./D feladat
Rendelkezésre álló időkeret:
Adható maximális pontszám:

30 perc
20 pont

A feladat típusa: Lakókörnyezet gondozási és ruhaápolási feladat.
A feladat meghatározása, leírása: Varrja fel el a konyhai munkálatokhoz használatos
köpeny leszakadt gombját, majd készüljön elő a vasaláshoz és vasalja ki a köpenyt. Munka
közben figyeljen a munka és balesetvédelmi előírások betartására. Szóban ismertesse milyen
veszélyforrást jelenthet a vasalás.
A feladat értékelésének szempontjai, követelményei:
Gombvarrás szakszerűsége, esztétikussága
A vasalás kivitelezése
Munka és balesetvédelmi előírások betartása, szakmai kommunikáció
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 takarítás, rendrakás

Szakmai kommunikáció

Fertőtlenítőszerek kiválasztása

Fertőtlenítőszer mennyiségének
meghatározása, oldatkészítés
Az egészséges állat jellemzőinek
felsorolása

Szakmai kommunikáció

Anyagok, eszközök kiválasztása,
előkészítése
Szendvics elkészítése,
gusztusossága

Terítés, felszolgálás

Rendrakás, takarítás

Beszélgetés a vendégekkel,
kommunikáció
Gombvarrás szakszerűsége,
esztétikussága

A vasalás kivitelezése

Munka és balesetvédelmi előírások
betartása, kommunikáció

CsgII./A
CsgII./B
CsgII./C
CsgII./D

10 pont
4 pont
5 pont
5 pont
6 pont
3 pont
6 pont
8 pont
3 pont
5 pont
10 pont
5 pont
5 pont
5 pont
5 pont
10 pont
5 pont
100 pont

Érdemjegy

Pontozás:

Összes pontszám

Munka és balesetvédelmi
szempontok betartása

Név

Mérőszalag helyes használata,
mérés elvégzése

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

Ápolási munkák végzése

Értékelő lap - Családi gazdálkodó Csg II. szintvizsga feladat
Értékelés

