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
szakképesítésekre.

és

vizsgáztatási

követelmények

alapján

Szakképesítés azonosító száma és megnevezése:

34 215 04 Virágkötő és virágkereskedő
Feladat sorozatjele: Vk V.
Szintvizsga időtartama:
Elérhető maximális pontszám:
Feladatok száma:

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

120 perc
100 pont
3 részfeladat

indított

Szakképesítés azonosító száma és megnevezése:
34 215 04 Virágkötő és virágkereskedő
Feladat sorozatjele: Vk V.
Érvényes: 2016. szeptember 1-től

Vk V./A feladat
A feladat meghatározása, leírása: Készítsen nyújtott tűzött virágtálat 3 különböző zöld és 3
féle vágott virág felhasználásával.
A feladat típusa: gyakorlati
A feladat részletezése:
1. előkészítés
2. elkészítés folyamata
3. befejezés
4. takarítás, rendrakás
Rendelkezésre álló időkeret:
Adható maximális pontszám:

60 perc
50 pont

Vk V./B feladat
A feladat meghatározása, leírása: Mennyi a virágüzlet napi bevétele, ha záráskor a
kasszában az alábbi címletek vannak a váltópénzen kívül? Mennyi pénz van összesen a
kasszában, ha a váltópénz 20000Ft? A kapott végösszeg alapján töltse ki a csekket és a
címletjegyzéket.
A feladat típusa: gyakorlati
A feladat részletezése:
Feladó: Rozmaringos Rozália 1205 Bp. Virág utca 27.
2 db 20000 Ft
23 db 1000 Ft
50 db 50 Ft
5 db 10000 Ft
7 db 500 Ft
18 db 20 Ft
9 db 5000 Ft
12 db 200 Ft
28 db 10 Ft
6 db 2000 Ft
42 db 100 Ft
60 db 5 Ft
Rendelkezésre álló időkeret:
Adható maximális pontszám:

30 perc
25 pont

Vk V./C feladat
A feladat meghatározása, leírása: Készítsen egy min. 15x15 cm-es száraz faliképet
ragasztásos technikával.
A feladat típusa: gyakorlati
A feladat részletezése:
1. előkészítés
2. elkészítés folyamata
3. befejezés
4. takarítás, rendrakás
Rendelkezésre álló időkeret:
Adható maximális pontszám:

30 perc
25pont

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

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

és

vizsgáztatási

követelmények

alapján

Szakképesítés azonosító száma és megnevezése:

34 215 04 Virágkötő és virágkereskedő
Felhasználható: 9. évfolyam, február 1-től április 30-ig
Javító-, illetve pótló-vizsgán: június 15-től augusztus 30-ig

Feladat sorozatjele: Vk V.
Szintvizsga időtartama:
Elérhető maximális pontszám:
Feladatok száma:
Feladatok helyszíne:

120 perc
100 pont
3 részfeladat
tanműhely

indított

Szakképesítés azonosító száma és megnevezése:
34 215 04 Virágkötő és virágkereskedő
Feladat sorozatjele: Vk V.
Érvényes: 2016. szeptember 1-től

A Vk V. szintvizsga 3 feladatrészből áll, melyek sorrendje a rendelkezésre álló gyakorlati
munkahelyek tárgyi feltételrendszerének megfelelően felcserélhetők.
Vk V./A feladat
Rendelkezésre álló időkeret:
60 perc
Felkészülési idő:
10 perc
Adható maximális pontszám:
50 pont
A feladat típusa: gyakorlat
Megvalósítás helyszíne: tanműhely
Szervezési javaslatok:
A feladat értékelésének szempontjai, követelményei: Az alábbi kompetenciák mérhetők a
feladattal: precizitás, körültekintés, elővigyázatosság, kézügyesség, térlátás, intenzív
munkavégzés, gyakorlatias munkavégzés, környezet tisztántartása.
5-5 pont adható a tartóedény (oázis szék és fix használata) és a rögzítőanyag megfelelő
előkészítésére (tűzőhab beáztatása, méretre vágása, lekerekítése), a növények megfelelő
előkészítésére (feltisztítás, méretre vágás, ferde metszéslap vágása éles késsel), a fő vonalak
kialakítására, a térkitöltésre, a kellékek előkészítésére (drótozás), a hulladék eltávolítására, a
munkaterület letakarítására, a maradék anyagok megfelelő kezelésére, elpakolására.
Szerszám, eszköz és gép jegyzék: kés, metszőolló, olló, drótvágó, ragasztópisztoly
Anyagjegyzék: tál, tűzőhab, oázis szék, fix, növényanyag, kellékek
Egyéb információk: -

Vk V./B feladat
Rendelkezésre álló időkeret:
30 perc
Felkészülési idő:
10 perc
Adható maximális pontszám:
25 pont
A feladat típusa: gyakorlati
Megvalósítás helyszíne: tanműhely
A feladat értékelésének szempontjai, követelményei: Az alábbi kompetenciák mérhetők a
feladattal: precizitás, problémamegoldás, gyakorlatias feladatértelmezés, módszeres
munkavégzés, körültekintés, elővigyázatosság.
A csekk helyes kitöltése, ami 6 részből áll részenként 1 pont, összesen 6 pont .
A címletjegyzék helyes kitöltése az adatok átmásolása tételenként 0,5 pont, összesen 6 pont.
Az összegek helyes megadása tételenként 1 pont, összesen 12 pont.
A címletjegyzék alsó részének kitöltése a kapott adatokkal 1 pont.
Szerszám, eszköz és gép jegyzék: csekk, címletjegyzék, számológép

Szakképesítés azonosító száma és megnevezése:
34 215 04 Virágkötő és virágkereskedő
Feladat sorozatjele: Vk V.
Érvényes: 2016. szeptember 1-től

Anyagjegyzék: Egyéb információk:
Vk V./C feladat
Rendelkezésre álló időkeret:
30 perc
Felkészülési idő:
10 perc
Adható maximális pontszám:
25 pont
A feladat típusa: gyakorlat
Megvalósítás helyszíne: tanműhely
Szervezési javaslatok: A feladat értékelésének szempontjai, követelményei: Az alábbi kompetenciák mérhetők a
feladattal: precizitás, körültekintés, elővigyázatosság, kézügyesség, önállóság, intenzív
munkavégzés, gyakorlatias munkavégzés, környezet tisztántartása.
5-5 pont adható a megfelelően rögzített anyagokra, a háttér eldolgozására, akasztó készítésére,
a keletkezett ragasztószálak eltávolítására.
Szerszám, eszköz és gép
ragasztópatron, papírvágó olló

jegyzék:

kés,

metszőolló, drótvágó,

Anyagjegyzék: kartonlap, drótok, szalagok, száraz termések
Egyéb információk: -

Összes időkeret: Vk V./A+ Vk V./B+ Vk V./C = 60 + 30 + 30 perc
Összes pontszám: Vk V./A+ Vk V./B+ Vk V./C = 50 + 25 +25 pont

ragasztópisztoly,

