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 II.

Szintvizsga időtartama:
Elérhető maximális pontszám:
Feladatok száma:

Felhasználható: 9. évfolyam, február 01-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 II.
Érvényes: 2016. szeptember 1-től

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

30 perc
- perc
10 pont

A feladat típusa: Meteorológiai mérőeszközök felismerése (5 db). Mérőeszköz leolvasás.
A feladat meghatározása, leírása: Ismerje fel és írja le a megadott megoldó lapra a
rendelkezésére bocsájtott meteorológiai mérőeszközöket! A számok mellé írja a hozzá
tartozó elnevezéseket! Olvassa le a maximum-minimum hőmérőn látható értékeket és
számítsa ki annak alapján a napi hőingást! A megoldó lap megfelelő helyére írja fel a kapott
értéket!
A feladat értékelésének szempontjai, követelményei
A meteorológiai mérőeszközök helyes megnevezése és a megoldó lap megfelelő helyére
történő beírása, a helyes mérőleolvasás, a hőingás kiszámítása.
Anyagjegyzék: megoldó lap
Eszközök: Meteorológiai mérőeszközök
Egyéb információk: A felismerés anyagának jóváhagyása a Szintvizsga Bizottság Elnökének
feladata.

Ga II./B feladat
Rendelkezésre álló időkeret: 20 perc
Felkészülési idő: - perc
Adható maximális pontszám: 20 pont
A feladat típusa: Az erőgép részeinek, szerkezeti elemeinek felismerése (10 db), napi
ellenőrzés végrehajtása.
A feladat meghatározása, leírása:
Az erőgép részeit, szerkezeti elemeit tartalmazó kártyákat ragassza az erőgép megfelelő
részeire! Legjobb tudása szerint fogalmazza meg, hogy miket kell ellenőrizni az erőgépen a
napi indítás, használatbavétel előtt!
A feladat értékelésének szempontjai, követelményei:
Az erőgép részeinek, szerkezeti elemeinek helyes elnevezése, az erőgép napi ellenőrzésének
minél pontosabb körülhatárolása.
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Anyagjegyzék: erőgép, kártyák az erőgép részeivel, szerkezeti elemeivel feliratozva,
ragasztó.
Egyéb információk:
A felismerés anyagának jóváhagyása a Szintvizsga Bizottság Elnökének feladata.

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

10 perc
- perc
10 pont

A feladat típusa: Takarmányok felismerése.
A feladat meghatározása, leírása: Ismerje fel és írja le a megadott megoldó lapra a
rendelkezésére bocsájtott takarmányokat (abrak és tömegtakarmány) (10 db)! A számok
mellé írja a hozzá tartozó elnevezéseket!
A feladat értékelésének szempontjai, követelményei:
A megoldó lapra helyesen beírt takarmányok (abrak és tömegtakarmány).
Anyagjegyzék: Takarmányok zsákokban előkészítve, megoldó lap.
Egyéb információk: A felismerés anyagának jóváhagyása a Szintvizsga Bizottság Elnökének
feladata.
Ga II./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
magvetését szaporítóládába kézzel, szemenkénti vetéssel (1 láda)! Határozza meg a sor és
tőtávolságot, az egy szaporítóládába elvetendő magszám alapján! Ezt a szintvizsga bizottság
tagjaitól tudhatja meg. A feladat végzése közben válaszoljon legjobb tudása szerint a
szintvizsga bizottság szóbeli kérdéseire!
A feladat részletezése:
1. A sor és tőszám kiszámítása
2. A munkahelyi rend kialakítása (az ésszerű és biztonságos munkavégzéshez)
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3. A szaporítóláda megtöltése magvetéshez
4. A magvetés végrehajtása
5. A munkahelyi rend kialakítása (kitakarít, rendet tesz)

A feladat értékelésének szempontjai, követelményei:
A számolás helyessége, a kommunikáció, a munkahelyi rend kialakítása és fenntartása, a
magvetés szakszerűsége, a szóban feltett kérdésekre adott válaszok.
Szerszám, eszköz és gép jegyzék:
Szaporítóláda, lapát, rosta(ák), lehúzófa, lapogatófa, sorjelölő, jeltábla, beöntözési lehetőség
(kanna vagy tömlő szórófejjel), hosszúságmérésre alkalmas eszköz.
Anyagjegyzék:
Magvetés közege, víz, vetőmag, a számoláshoz papír, írószer, alátét
Egyéb információk:
A vetőmag az adott intézménynek, a vizsga időpontjában rendelkezésére álló egynyári,
kétnyári vagy évelő növény magja lehet. A mag mérete legyen alkalmas a kézzel, szemenként
történő vetésre! Valamennyi vizsgázónak ugyanazt a magot kell biztosítani! Amennyiben az
iskola a magvetéseket nem kívánja a továbbiakban felhasználni, úgy a mag csírázóképességét
nem kell figyelembe venni! A számoláshoz számológépet nem lehet használni!
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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:

34 621 01 Gazda
Feladat sorozatjele: Ga II.

Szintvizsga időtartama:
Elérhető maximális pontszám:
Feladatok száma:

Felhasználható: 9. évfolyam, február 01-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 II.
Érvényes: 2016. szeptember 1-től

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

30 perc
- perc
10 pont

A feladat típusa: Meteorológiai mérőeszközök felismerése (5 db). Mérőeszköz leolvasás.
A feladat meghatározása, leírása: Ismerje fel és írja le a megadott megoldó lapra a
rendelkezésére bocsájtott meteorológiai mérőeszközöket! A számok mellé írja a hozzá
tartozó elnevezéseket! Olvassa le a maximum-minimum hőmérőn látható értékeket és
számítsa ki annak alapján a napi hőingást! A megoldó lap megfelelő helyére írja fel a kapott
értéket!
A feladat értékelésének szempontjai, követelményei
A meteorológiai mérőeszközök helyes megnevezése és a megoldó lap megfelelő helyére
történő beírása: darabonként 1 pont, összesen 5 pont
A helyes mérőeszköz leolvasás: 2 pont
A hőingás helyes kiszámítása: 3 pont
Összesen: 10 pont
A feladat értékelésénél figyelt kompetenciák:
Pontosság
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Lényegfelismerés (lényeglátás)

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

20 perc
- perc
20 pont

A feladat típusa: Az erőgép részeinek és szerkezeti elemeinek felismerése (10 db), napi
ellenőrzés végrehajtása.
A feladat meghatározása, leírása: Az erőgép részeit és szerkezeti elemeit tartalmazó
kártyákat ragassza az erőgép megfelelő részeire! Legjobb tudása szerint fogalmazza meg,
hogy miket kell ellenőrizni az erőgépen a napi indítás, használatbavétel előtt!
A feladat értékelésének szempontjai, követelményei:
Az erőgép részeinek és szerkezeti elemeinek helyes elnevezése darabonként 1 pont összesen
10 pont, az erőgép napi ellenőrzésének minél pontosabb körülhatárolása összesen 10 pont.
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A feladat értékelésénél figyelt kompetenciák:
Határozottság
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Körültekintés

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

10 perc
- perc
10 pont

A feladat típusa: Takarmányok felismerése
A feladat meghatározása, leírása: Ismerje fel és írja le a megadott megoldó lapra a
rendelkezésére bocsájtott takarmányokat (abrak és tömegtakarmány) (10 db)! A számok
mellé írja a hozzá tartozó elnevezéseket!
A feladat értékelésének szempontjai, követelményei
A megoldó lapra helyesen beírt takarmányok (abrak és tömegtakarmány) 10 pont.
A feladat értékelésénél figyelt kompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Pontosság
Felelősségtudat
Módszeres munkavégzés

Ga II./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 magvetését szaporítóládába
kézzel, szemenkénti vetéssel (1 láda)! Határozza meg a sor és tőtávolságot, az egy
szaporítóládába elvetendő magszám alapján! Ezt a szintvizsga bizottság tagjaitól tudhatja
meg. A feladat végzése közben válaszoljon legjobb tudása szerint a szintvizsga bizottság
szóbeli kérdéseire!
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A feladat részletezése:
1. A sor és tőszám kiszámítása
2. A munkahelyi rend kialakítása (az ésszerű és biztonságos munkavégzéshez)
3. A szaporítóláda megtöltése magvetéshez
4. A magvetés végrehajtása
5. A munkahelyi rend kialakítása (kitakarít, rendet tesz)
A feladat értékelésének szempontjai, követelményei:
A számolás helyessége:
A kommunikáció:
A munkahelyi rend kialakítása és fenntartása:
A magvetés szakszerűsége:
A szóban feltett kérdésekre adott válaszok:
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

15 pont
5 pont
5 pont
25 pont
10 pont

