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:

34 541 06 Szőlész-borász
Feladat sorozatjele: SZB IV.

Szintvizsga időtartama:
Elérhető maximális pontszám:
Feladatok száma:

120 perc
100 pont
3 részfeladat

Felhasználható: 9. évfolyam, február 1-től április 30-ig.
Javító-, illetve pótló-vizsgán: június 15-től augusztus 30-ig
Feladatok helyszíne: tanüzem, tanműhely, tanpince
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Szakképesítés azonosító száma és megnevezése:
34 541 06 Szőlész-borász
Feladat sorozatjele: SZB IV.
Érvényes: 2016. szeptember 1-től

SZB IV./A feladat
A feladat meghatározása, leírása:
Végezze el a kijelölt szőlőtőkéken a törzs-karkötözést és a szálvesszők lekötését!
A feladat típusa:
gyakorlat
A feladat részletezése:
 A tőkén (törzs, kar) a kötések ellenőrzése, pótlása.
 Szálvesszők lekötése (zsineggel, kötözőgéppel).
Rendelkezésre álló időkeret:
Adható maximális pontszám:

30 perc
30 pont

SZB IV./B feladat
A feladat meghatározása, leírása:
Végezze el a kijelölt ászokhórdon a rendelkezésre álló eszközökkel és anyagokkal a hordó
csapolását, visszacsapolását!
A feladat típusa:
gyakorlat
A feladat részletezése:
1. folyamat:










akona dugó eltávolítása
tájékozódás a hordó egészségi állapotáról
fejtőkarmentő elhelyezése
csap átvizsgálása (nyitás, zárás, mérete)
borkönyök rácsavarása a csapra (lehet borkönyök nélkül is)
csapnyílás megfelelő megvilágítása
csapolás
ajtó, csapnyílás letörlése
a már nem szükséges eszközök tisztítása, rendrakás
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Szakképesítés azonosító száma és megnevezése:
34 541 06 Szőlész-borász
Feladat sorozatjele: SZB IV.
Érvényes: 2016. szeptember 1-től

2. folyamat:
 akonadugóval tökéletes tömítés a vákuum kialakítása céljából
 csap nyitása
 csap kiemelése, parafa helyére illesztése
 vákuum megszüntetése
 a kieresztett bor visszatöltése
 a hordó lezárása
 munkahely rendjének visszaállítása
Rendelkezésre álló időkeret:
Adható maximális pontszám:

60 perc
50 pont

SZB IV./C feladat
A feladat meghatározása, leírása:
Nevezze meg a vizsgabizottság által kikészített 20 db szőlőtermesztésben és borászatban
használt eszközöket, anyagokat a feladat lapon!
A feladat típusa:
Gyakorlat
A feladat részletezése:
A tanuló a megoldó lapon a számok mellé írja a hozzá tartozó elnevezéseket!
Az eszköz és anyaglista jóváhagyás a Szintvizsga Bizottság Elnökének feladata.
Rendelkezésre álló időkeret:
Adható maximális pontszám:

30 perc
20 pont
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Szakképesítés azonosító száma és megnevezése:
34 541 06 Szőlész-borász
Feladat sorozatjele: SZB IV.
Érvényes: 2016. szeptember 1-től

Szőlész- borász szintvizsga eszköz és anyag felismerése
Szintvizsga helyszíne:
Vizsgázó neve:
Eszközök sorszáma

Eszközök megnevezése

Pontszám

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Összesen:
Dátum:
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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:

34 541 06 Szőlész-borász
Feladat sorozatjele: SZB. IV.
Szintvizsga időtartama:
Elérhető maximális pontszám:
Feladatok száma:

120 perc
100 pont
3 részfeladat

Felhasználható: 9. évfolyam, február 1.-től április 30.-ig
Javító-, illetve pótló-vizsgán: június 15-től augusztus 30-ig
Feladatok helyszíne: tanüzem, tanműhely, tanpince
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Szakképesítés azonosító száma és megnevezése:
34 541 06 Szőlész-borász
Feladat sorozatjele: SZB IV.
Érvényes: 2016. szeptember 1-től

A SZB. IV. szintvizsga 3 feladatrészből áll, melyek sorrendje a rendelkezésre álló gyakorlati
munkahelyek tárgyi feltételrendszerének megfelelően felcserélhetők.
SZB IV./A feladat
Rendelkezésre álló időkeret:
Felkészülési idő:
Adható maximális pontszám:

30 perc
- perc
30 pont

A feladat típusa, megvalósítás helyszíne, szervezési javaslatok:
Végezze el a kijelölt szőlőtőkéken a törzs-, karkötözést és a szálvesszők lekötözését!
A szőlő metszés utáni munkái.
A vizsgabizottsággal egyeztetve, a vizsga lebonyolítója a szőlőültetvényben a
művelésmódnak megfelelően meghatározza a szőlőtőkék számát. A vizsgázók önállóan
végzik a feladatot a számukra kijelölt szőlőtőkéken a rendelkezésre álló eszközökkel,
anyagokkal.
A feladat értékelésének szempontjai, követelményei
 a tőkéken a kötések ellenőrzése (fellazult, elszakadt), szükség esetén pótlása a
megfelelő anyagokkal, munkavédelmi előírások betartásával

10 pont

 szálvesszők lekötése: kézi erővel kötözőanyagokkal, kötözőgéppel

15 pont

 anyagok, eszközök megfelelő alkalmazása a munkavédelmi előírásoknak
megfelelően
Összesen:

5 pont
30 pont

A feladat értékelésénél figyelembe vett kompetenciák:
Szakmai olvasott szöveg megértése, kézügyesség, határozottság, problémamegoldás,
ismeretek helyénvaló alkalmazása, módszeres munkavégzés.
Szerszám, eszköz és gépjegyzék:
 metszőolló
 kés
 kötözőgép
 kötözőkötény (táska, edény)

6

Szakképesítés azonosító száma és megnevezése:
34 541 06 Szőlész-borász
Feladat sorozatjele: SZB IV.
Érvényes: 2016. szeptember 1-től

Anyagjegyzék:
 kötözőanyagok (kézi kötözéshez)
 szalagfólia vagy lágydrót (kötözőgéphez)
Egyéb információk:
SZB IV./B feladat
Rendelkezésre álló időkeret:
Felkészülési idő:
Adható maximális pontszám:

60perc
- perc
50 pont

A feladat típusa, megvalósítás helyszíne, szervezési javaslatok:
Végezze el a kijelölt ászokhórdon a rendelkezésre álló eszközökkel és anyagokkal a hordó
csapolását, visszacsapolását!
Egyszerű pincemunka.
A vizsgázó a feladat végrehajtásakor egyszerű pincemunkát végez, mely más borászati
műveletekhez kapcsolódik. A csapolást, visszacsapolást a szakmai szabályok gyakorlati
alkalmazása szerint végzi pincében. A feladatokat a lehetőségekhez mérten egyszerre több
tanuló is végezheti a vizsgabizottsággal egyeztetve.
A feladat értékelésének szempontjai, követelményei
A feladat értékelésének szempontjai, követelményei:
 csapolás
akona dugó eltávolítása
a hordó egészségi állapotának megállapítása
a fejtő karmentő elhelyezése a hordó ajtónyílása alá
a csap átvizsgálása (méret, nyitás, zárás)
a borkönyök csapra helyezése (lehet borkönyök nélkül is)
a csapnyílás megvilágítása
csapolás
ajtó, csapnyílás letörlése

2 pont
2 pont
2 pont
2 pont
2 pont
2 pont
10 pont
2 pont

 visszacsapolás
az akonadugót jutacsíkkal szorossan körbetekerjük
lezárjuk az akonanyílást

2 pont
2 pont
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Szakképesítés azonosító száma és megnevezése:
34 541 06 Szőlész-borász
Feladat sorozatjele: SZB IV.
Érvényes: 2016. szeptember 1-től

csap kinyitása, bor kiengedése
csap kiemelése, helyére a parafa illesztése
akonadugó lazítása, a vákuum lassú megszüntetése
bor visszatöltése a hordóba
hordó lezárása
munkahely rendjének visszaállítása
Összesen:

2 pont
10 pont
2 pont
2 pont
2 pont
4 pont
50 pont

A feladat értékelésénél figyelembe vett kompetenciák:
Szakmai olvasott szöveg megértése, kézügyesség, határozottság, felelősségtudat, logikus
gondolkodás, ismeretek helyénvaló alkalmazása, módszeres munkavégzés.
Szerszám, eszköz és gép jegyzék:
 fejtőkármentő
 csap
 borkönyök
 fakalapács
 tőtike
 vödör
 megfelelő méretű csapoló parafák
 takarítás eszközei
Anyagjegyzék:
 pinceruha
 gyertyatartó, gyertya
 jutacsík
Egyéb információk:
Üzemi gyakorlatban gyakran borkönyök nélkül csapolnak, ez kevésbé precíz és higiénikus
munkavégzés.
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Szakképesítés azonosító száma és megnevezése:
34 541 06 Szőlész-borász
Feladat sorozatjele: SZB IV.
Érvényes: 2016. szeptember 1-től

SZB IV./C feladat
Rendelkezésre álló időkeret:
Felkészülési idő:
Adható maximális pontszám:

30 perc
- perc
20 pont

A feladat típusa, megvalósítás helyszíne, szervezési javaslatok:
Nevezze meg a vizsgabizottság által kikészített 20 db szőlőtermesztésben és borászatban
használt eszközöket, anyagokat a feladat lapon!
Eszköz és anyagfelismerés
A vizsgabizottsággal egyeztetve, a vizsga lebonyolítója egy különteremben, vagy elválasztott
helyen kikészít 20 db szőlőtermesztésben és borászatban használt eszközt és anyagot,
mindegyiket megszámozza. A vizsgázók egyenként felügyelet mellett kitöltik a feladatlapot,
és azonnal leadják a bizottságnak értékelésre. A vizsga lebonyolítója rendelkezik a megfelelő
eszközökkel, anyagokkal.
A feladat értékelésének szempontjai, követelményei
Célszerű 10 db szőlőtermesztésben használt eszközt- anyagot és 10 db borászatban használt
eszközt- anyagot kikészíteni. Az eszközöket és anyagokat úgy kell összeállítani, hogy a
következő csoportok mindegyikéből jelenjenek meg eszközök, anyagok.
 kéziszerszámok (pl.: metszőolló, ágvágó, fűrész)
 szőlőtermesztésben használt anyagok (pl.: törzsvédők, kötözőanyagok, paraffin)
 egyszerű pinceműveletekhez használt eszközök (pl.: lopók- szúró, szívó-, mintázó
tömlő, csap, kutyafej, fejtővezeték, fakalapács, kórmentő)
 borászati segédanyagok (pl.: kénszelet, kénpor, pinceruha, derítőanyagok, enzimek,
fajélesztő)
Például:
Szőlész- borász szintvizsga eszköz és anyag felismerése
Szintvizsga helyszíne:
Vizsgázó neve:
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Szakképesítés azonosító száma és megnevezése:
34 541 06 Szőlész-borász
Feladat sorozatjele: SZB IV.
Érvényes: 2016. szeptember 1-től

Eszközök sorszáma
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Összesen:

Eszközök megnevezése
szálvas (szorítóvas)
szüretelő olló (cizelláló)
jelcimke
törzsvédő
húzalfeszítő
kötözőgép
paraffin
oltókés
raschel háló
karó
szívólopó
derítővas
armatúra
mintacímke
fakalapács
mustfokoló
faggyú
kénszelet
csapdugó
mérőhenger

Pontszám
1 pont
1 pont
1 pont
1 pont
1 pont
1 pont
1 pont
1 pont
1 pont
1 pont
1 pont
1 pont
1 pont
1 pont
1 pont
1 pont
1 pont
1 pont
1 pont
1 pont
20 pont

Minden helyes megoldás egy pont, összesen 20 pont.
A feladat értékelésénél figyelembe vett kompetenciák:
Szakmai olvasott szöveg megértése, logikus gondolkodás, áttekintő képesség.
Szerszám, eszköz és gép jegyzék:
A feladat elvégzéséhez szükséges szőlőtermesztésben- és borászatban használt eszközök.
Anyagjegyzék:
A feladat elvégzéséhez szükséges szőlőtermesztésben- és borászatban használt anyagok.
Egyéb információk:
A felismeréshez szükséges eszköz és anyaglista elfogadása a szintvizsga elnök feladata.
Összes időkeret: SZB.IV/A(30perc)+SZB.IV/B(60perc)+SZB.IV/C(30perc) =
perc
Összes pontszám: SZB.IV/A(30pont)+SZB.IV/B(50pont)+SZB.IV/C(20pont) =
pont

120
100
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