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:

34 621 01 Gazda
Feladat sorozatjele: Ga I.

Szintvizsga időtartama:
Elérhető maximális pontszám:
Feladatok száma:

Felhasználható: 9. évfolyam, március 15-től április 30-ig
Javító-, illetve pótló-vizsgán: június 15-től augusztus 30-ig
Feladatok helyszíne: tanüzem, tangazdaság

120 perc
100 pont
4 részfeladat

indított

Szakképesítés azonosító száma és megnevezése:
34 621 01 Gazda
Feladat sorozatjele: Ga I.
Érvényes: 2016. szeptember 1-től

Ga I./A feladat
Rendelkezésre álló időkeret:
Felkészülési idő:
Adható maximális pontszám:

30 perc
- perc
10 pont

A feladat típusa: Növénytermesztési anyagok felismerése (szervestrágya, műtrágya,
talajjavító anyag, növényvédelmi anyag)
A feladat meghatározása, leírása: Ismerje fel és írja le a megadott megoldó lapra a
rendelkezésére bocsájtott növénytermesztési anyagok neveit! A számok mellé írja a hozzá
tartozó elnevezéseke! Az anyagok melletti oszlopba írja le, hogy mire használjuk őket!
A feladat értékelésének szempontjai, követelményei
A növénytermesztési anyagok helyes megnevezése és a megoldó lap megfelelő helyére
történő beírása, a felhasználás megfelelő körülhatárolása.
Anyagjegyzék: megoldó lap
Eszközök: szervestrágya, műtrágya, talajjavító anyag, növényvédelmi anyag
Egyéb információk: A felismerés anyagának jóváhagyása a Szintvizsga Bizottság Elnökének
feladata.

Ga I./B feladat
Rendelkezésre álló időkeret:
Felkészülési idő:
Adható maximális pontszám:

20 perc
- perc
20 pont

A feladat típusa: Gépelemek felismerése (15 db), csoportosítása
A feladat meghatározása, leírása: A gépelemek számozott neveit tartalmazó kártyákat
helyezze el a gépelemek mellé, a gépelemek számát írja be a megoldó lapon a megfelelő
csoportba! A gépelem csoport megnevezése a megoldó lapon található.
A feladat értékelésének szempontjai, követelményei:
A gépelemek neveit tartalmazó kártyák elhelyezése a gépelemek mellett, a gépelemek
megfelelő csoportosítása a megoldó lap segítségével.
Anyagjegyzék: gépelemek, kártyák a gépelemek neveivel, megoldó lap
Egyéb információk: A felismerés anyagának jóváhagyása a Szintvizsga Bizottság Elnökének
feladata.

Szakképesítés azonosító száma és megnevezése:
34 621 01 Gazda
Feladat sorozatjele: Ga I.
Érvényes: 2016. szeptember 1-től

Ga I./C feladat
Rendelkezésre álló időkeret:
Felkészülési idő:
Adható maximális pontszám:

10 perc
- perc
10 pont

A feladat típusa: Testtájékok felismerése (összesen 10 db).
A feladat meghatározása, leírása: Ismerje fel a kijelölt állatfajon a berajzolt testtájékokat!
A feladat értékelésének szempontjai, követelményei:
Az testtájékok helyes megnevezése.
Anyagjegyzék: gazdasági állatfaj 10 db testtájéka állatjelölő krétával berajzolva
Egyéb információk: A felismerés anyagának jóváhagyása a Szintvizsga Bizottság Elnökének
feladata.
Ga I./D feladat
Rendelkezésre álló időkeret:
Felkészülési idő:
Adható maximális pontszám:

60 perc
- perc
60 pont

A feladat típusa: Számítási és gyakorlati feladat, válaszolás szóbeli kérdésekre
A feladat meghatározása, leírása: Végezze el a rendelkezésére bocsájtott kertészeti növény
palántaültetését zárt termesztő berendezésben. Határozza meg a tőtávolságot a
négyzetméterenkénti növényszám és a sortávolság ismeretében, melyet a szintvizsga
bizottság tagjaitól tudhat meg. A feladat végzése közben válaszoljon legjobb tudása szerint a
szintvizsga bizottság szóbeli kérdéseire!
A feladat részletezése:
1. A tőtávolság meghatározása
2. A munkahelyi rend kialakítása (az ésszerű és biztonságos munkavégzéshez)
3. A terület előkészítése palántaültetéshez
4. A palántaültetés végrehajtása
5. A munkahelyi rend kialakítása (kitakarít, rendet tesz)

Szakképesítés azonosító száma és megnevezése:
34 621 01 Gazda
Feladat sorozatjele: Ga I.
Érvényes: 2016. szeptember 1-től

A feladat értékelésének szempontjai, követelményei:
A számolás helyessége, a kommunikáció, a munkahelyi rend kialakítása és fenntartása,
a palántaültetés szakszerűsége, a szóban feltett kérdésekre adott válaszok
Szerszám, eszköz és gép jegyzék:
Zárt termesztő berendezés, sorjelölő, jeltábla, beöntözési lehetőség (kanna vagy tömlő
szórófejjel), hosszúságmérésre alkalmas eszköz, duggató bot, gereblye
Anyagjegyzék:
Palánta, víz, a számoláshoz papír, írószer, alátét
Egyéb információk: Valamennyi vizsgázónak ugyanazt a kertészeti növényfaj palántát kell
biztosítani! A számoláshoz számológépet nem lehet használni!

Szakképesítés azonosító száma és megnevezése:
34 621 01 Gazda
Feladat sorozatjele: Ga I.
Érvényes: 2016. szeptember 1-től

Megoldó lap a Ga I./A feladathoz

Növénytermesztési anyagok felismerése
(szervestrágya, műtrágya, talajjavító anyag, növényvédelmi anyag)

sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
összes
pontszám

a növénytermesztési
anyag megnevezése

felhasználása

pontszám

Szakképesítés azonosító száma és megnevezése:
34 621 01 Gazda
Feladat sorozatjele: Ga I.
Érvényes: 2016. szeptember 1-től

Megoldó lap a Ga I./B feladathoz

Gépelemek felismerése (15 db), csoportosítása

gépelem főcsoport
(a szintvizsgabizottság adja meg)

a gépelem megnevezésére adott
pontszám (max. 15 pont):
a csoportosításra adott pontszám
(max. 5 pont):
összes pontszám

a gépelem száma

ÚTMUTATÓ
a
Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara
hatáskörébe tartozó szakképesítéshez készült

SZINTVIZSGA FELADAT
ÉRTÉKELÉSÉHEZ

Érvényes: 2014. szeptember 1-től, a 41/2013. (V. 28.) VM rendelettel kiadott
szakmai és vizsgáztatási követelmények alapján indított szakképesítésekre.

Szakképesítés azonosító száma és megnevezése:

34 621 01 Gazda
Feladat sorozatjele: Ga I.

Szintvizsga időtartama:
Elérhető maximális pontszám:
Feladatok száma:

Felhasználható: 9. évfolyam, március 15-től április 30-ig
Javító-, illetve pótló-vizsgán: június 15-től augusztus 30-ig
Feladatok helyszíne: tanüzem, tangazdaság

120 perc
100 pont
4 részfeladat

Szakképesítés azonosító száma és megnevezése:
34 621 01 Gazda
Feladat sorozatjele: Ga I.
Érvényes: 2016. szeptember 1-től

Ga I./A feladat
Rendelkezésre álló időkeret:
Felkészülési idő:
Adható maximális pontszám:

30 perc
- perc
10 pont

A feladat típusa: Növénytermesztési anyagok felismerése (szervestrágya, műtrágya,
talajjavító anyag, növényvédelmi anyag)
A feladat meghatározása, leírása: Ismerje fel és írja le a megadott megoldó lapra a
rendelkezésére bocsájtott növénytermesztési anyagok neveit! A számok mellé írja a hozzá
tartozó elnevezéseket! Az anyagok melleti oszlopba írja le, hogy mire használjuk őket!
A feladat értékelésének szempontjai, követelményei:
A növénytermesztési anyagok helyes megnevezése és a megoldó lap megfelelő helyére
történő beírása 5 pont, a felhasználás megfelelő körülhatárolása 5 pont.
Összesen 10 pont.

A feladat értékelésénél figyelt kompetenciák:
Pontosság
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Lényegfelismerés (lényeglátás)

Ga I./B feladat
Rendelkezésre álló időkeret:
Felkészülési idő:
Adható maximális pontszám:

20 perc
- perc
20 pont

A feladat típusa: Gépelemek felismerése (15 db), csoportosítása
A feladat meghatározása, leírása: A gépelemek számozott neveit tartalmazó kártyákat
helyezze el a gépelemek mellé, a gépelemek számát írja be a megoldó lapon a megfelelő
csoportba!
A feladat értékelésének szempontjai, követelményei:
A gépelemek neveit tartalmazó kártyák elhelyezése a gépelemek mellett 15 pont,
a gépelemek megfelelő csoportosítása a megoldó lap segítségével 5 pont.

Szakképesítés azonosító száma és megnevezése:
34 621 01 Gazda
Feladat sorozatjele: Ga I.
Érvényes: 2016. szeptember 1-től

A feladat értékelésénél figyelt kompetenciák:
Határozottság
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Körültekintés
Ga I./C feladat
Rendelkezésre álló időkeret:
Felkészülési idő:
Adható maximális pontszám:

10 perc
- perc
10 pont

A feladat típusa: Testtájékok felismerése (összesen 10 db)
A feladat meghatározása, leírása: Ismerje fel a kijelölt állatfajon a berajzolt testtájékokat!
A feladat értékelésének szempontjai, követelményei:
Az testtájékok helyes megnevezése darabonként 1 pont, összesen 10 pont.
A feladat értékelésénél figyelt kompetenciák:
Határozottság,
Ismeretek helyénvaló alkalmazása,
Körültekintés
Ga I./D feladat
Rendelkezésre álló időkeret:
Felkészülési idő:
Adható maximális pontszám:

60 perc
- perc
60 pont

A feladat típusa: Számítási és gyakorlati feladat, válaszadás szóbeli kérdésekre
A feladat meghatározása, leírása: Végezze el a rendelkezésére bocsájtott kertészeti növény
palántaültetését zárt termesztő berendezésben. Határozza meg a tőtávolságot a
négyzetméterenkénti növényszám és a sortávolság ismeretében, melyet a szintvizsga
bizottság tagjaitól tudhat meg. A feladat végzése közben válaszoljon legjobb tudása szerint a
szintvizsga bizottság szóbeli kérdéseire!
A feladat részletezése:
1. A tőtávolság meghatározása
2. A munkahelyi rend kialakítása (az ésszerű és biztonságos munkavégzéshez)
3. A terület előkészítése palántaültetéshez
4. A palántaültetés végrehajtása
5. A munkahelyi rend kialakítása (kitakarít, rendet tesz)

Szakképesítés azonosító száma és megnevezése:
34 621 01 Gazda
Feladat sorozatjele: Ga I.
Érvényes: 2016. szeptember 1-től

A feladat értékelésének szempontjai, követelményei:
A tőtávolság helyessége:
15 pont
A kommunikáció:
5 pont
A munkahelyi rend kialakítása és fenntartása:
5 pont
A palántaültetés szakszerűsége:
25 pont
A szóban feltett kérdésekre adott válaszok:
10 pont

A feladat értékelésénél figyelt kompetenciák:
Tömör fogalmazáskészség
Pontosság
Kapcsolatteremtő készség

Összes időkeret: 30 + 20 + 10 + 60 = 120 perc
Összes pontszám: 10 + 20 + 10 + 60 = 100 pont

