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:

34 621 02 Lovász
Feladat sorozatjele: LO IV.

Szintvizsga időtartama:
Elérhető maximális pontszám:
Feladatok száma:

120 perc
100 pont
3 részfeladat

Felhasználható: 9. évfolyam, március 1-től április 30-ig
Javító-, illetve pótló-vizsgán: június 15-től augusztus 30-ig
Feladatok helyszíne: tanüzem
A LO IV. szintvizsga 3 feladatrészből áll, melyek sorrendje a rendelkezésre álló gyakorlati
munkahelyek tárgyi feltételrendszerének megfelelően felcserélhető.
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Szakképesítés azonosító száma és megnevezése:
34 621 02 Lovász
Feladat sorozatjele: LO IV.
Érvényes: 2016. szeptember 1-től

LO IV./A feladat
A feladat meghatározása, leírása:
Nevezze meg a kapott takarmány mintákat!
A megadott megoldó lapra a sorszámuk mellé írja a hozzá tartozó elnevezéseket!
A feladat típusa: Gyakorlati, takarmány felismerés (10 db).
A feladat részletezése: 10 db számozott mintát kell előkészíteni egy asztalra, melyek
megnevezését a megoldó lapra kell a vizsgázónak felírnia.
A feladat értékelésének szempontjai, követelményei:
A takarmányok helyes megnevezése és a megoldó lap megfelelő helyére történő beírása.
Szerszám, eszköz és gép jegyzék: takarmány minták, íróeszköz, asztal
Anyagjegyzék: megoldó lap
Egyéb információk: A feladathoz abrak és szálas takarmányok használhatók az alábbi listából
(minimum három abrakból is és szálasból is). A minták tiszták és egyértelműek legyenek!
A felismerés anyagának jóváhagyása a Szintvizsga Bizottság Elnökének feladata.
Takarmány lista: zab, árpa, kukorica, búza, rozs, lenmag, köles, cirok, búzakorpa, réti széna,
lucerna széna, here széna, baltacím, zabszalma, búzaszalma, fűszenázs, lucernaszenázs.
Rendelkezésre álló időkeret:
Adható maximális pontszám:

15 perc
10 pont

LO IV./B feladat
A feladat meghatározása, leírása:
Vezesse ki a kijelölt lovat és rögzítse az istálló előtt az ápolásra alkalmas helyen! Végezze el a
ló ápolását (rövid szőrök, hosszú szőrök, testnyílások) és patáinak tisztítását, nevezze meg az
ápoláshoz használt eszközöket! Takarja le a lovat lótakaróval, és biztonságosan rögzítse azt.
Helyezze fel a ló négy lábára a szállításkor használatos kamáslikat! A bizottság jelzésére
szerelje le a lovat és vezesse vissza a helyére!
A feladat típusa: Szóbeli ismertetéssel kiegészített gyakorlat, ló vezetése, gondozása,
felszerelések használata.

2

Szakképesítés azonosító száma és megnevezése:
34 621 02 Lovász
Feladat sorozatjele: LO IV.
Érvényes: 2016. szeptember 1-től

A feladat részletezése: A kijelölt lovat biztonságosan kell rögzítenie, és szakszerűen leápolnia
a vizsgázónak, az eszközök pontos megnevezésével. A lótakarót pontosan kell illesztenie, a
rögzítési lehetőségek alkalmazásával. A kamáslikat szabályosan, stabilan kell felhelyeznie.
A feladat értékelésének szempontjai, követelményei:
A ló szakszerű vezetése, rögzítése. A ló szakszerű ápolása (rövid szőrök, hosszú szőrök,
testnyílások), mozdulatok gyakorlottsága. A ló lábainak szabályos, biztonságos felvétele,
a paták szakszerű tisztítása. A biztonságos munkavégzés szempontjainak betartása.
Munkahelyi rend kialakítása, fenntartása. Eszközök helyes megnevezése.
A lótakaró megfelelő felhelyezése, a kamáslik korrekt, biztonságos felhelyezése, rögzítése.
Szerszám, eszköz és gép jegyzék: ló, kötőfék, vezetőszár, lóvakaró, szőrkefe, gyökérkefe,
rongy, szivacs, patakaparó, lótakaró, szállító kamáslik (4db)
Anyagjegyzék: Egyéb információk: Az ápolási feladatban nem a ló tisztaságát, hanem magának a
munkavégzésnek a mikéntjét, minőségét kell értékelni (mivel többen is végrehajthatják a
feladatot egyazon lovon).
Rendelkezésre álló időkeret:
Adható maximális pontszám:

60 perc
65 pont

LO IV./C feladat
A feladat meghatározása, leírása:
Szerelje össze a részeire szedett kantárat, közben nevezze meg az egyes részeket! Ezután
helyezze el a tárolására szolgáló helyen! Egy állványon lévő fogatszerszám (hám) részeiből
nevezzen meg ötöt, majd helyezze el a tárolására szolgáló helyen!
A feladat típusa: Szóbeli ismertetéssel kiegészített gyakorlat, szerszámok részei,
összeszerelésük, szerszámok tárolása.
A feladat részletezése: Az előzőleg teljesen szétszerelt kantárat a vizsgázónak önállóan kell
összeraknia, miközben megnevezi az egyes részeket. Az összeszerelés után szabályosan
elhelyezi a tárolási helyén. Egy állványra jól láthatóan kihelyezett fogatszerszámon mutassa
meg annak részeit, majd szabályosan helyezze el tárolási helyén.
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Szakképesítés azonosító száma és megnevezése:
34 621 02 Lovász
Feladat sorozatjele: LO IV.
Érvényes: 2016. szeptember 1-től

A feladat értékelésének szempontjai, követelményei:
A kantár szakszerű, helyes összeszerelése, a mozdulatok gyakorlottsága. A kantár részeinek
szakszerű megnevezése. A fogatos szerszám részeinek szakszerű megnevezése és pontos
megmutatása. A szerszámok helyes tárolása, precíz, pontos elhelyezése.
Szerszám, eszköz és gép jegyzék: kantár, fogatos szerszám, kantártartók, szerszámtartók,
állvány
Anyagjegyzék: Egyéb információk: A feladat végeztével egy segítő személy szerelje szét a kantárat és
minden vizsgázó teljesen szétszerelt állapotból kezdje a munkát! A feladathoz egy orrzóval
rendelkező angol csikókantár használandó! A fogatos szerszám részeiből a vizsgázó szabadon
választhat ötöt, amit megnevez és megmutat.
Rendelkezésre álló időkeret:
Adható maximális pontszám:

45 perc
25 pont
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Szakképesítés azonosító száma és megnevezése:
34 621 02 Lovász
Feladat sorozatjele: LO IV.
Érvényes: 2016. szeptember 1-től

Megoldó lap a LO IV./A feladathoz
Takarmányok felismerése

sorszám

takarmány megnevezése

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
összes
pontszám
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pontszám

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 és vizsgáztatási követelmények alapján indított szakképesítésekre.

Szakképesítés azonosító száma és megnevezése:

34 621 02 Lovász
Feladat sorozatjele: LO IV.
Szintvizsga időtartama:
Elérhető maximális pontszám:
Feladatok száma:

120 perc
100 pont
3 részfeladat

Felhasználható: 9. évfolyam, március 1-től április 30-ig
Javító-, illetve pótló-vizsgán: június 15-től augusztus 30-ig
Feladatok helyszíne: tanüzem
A LO IV. szintvizsga 3 feladatrészből áll, melyek sorrendje a rendelkezésre álló gyakorlati
munkahelyek tárgyi feltételrendszerének megfelelően felcserélhető.
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Szakképesítés azonosító száma és megnevezése:
34 621 02 Lovász
Feladat sorozatjele: LO IV.
Érvényes: 2016. szeptember 1-től

LO IV./A feladat
A feladat meghatározása, leírása:
Nevezze meg a kapott takarmány mintákat! A megadott megoldó lapra a sorszámuk mellé
írja a hozzá tartozó elnevezéseket!
A feladat típusa: Gyakorlati, takarmány felismerés (10 db).
A feladat értékelésének szempontjai, követelményei:
A takarmányok helyes megnevezése és a megoldó lap megfelelő helyére történő beírása.
Egyenként 1 pont, összesen: 10 pont
A feladat értékelésénél figyelt kompetenciák:
Módszeres munkavégzés, ismeretek helyén való alkalmazása, figyelem összpontosítás.
Rendelkezésre álló időkeret:
Adható maximális pontszám:

15 perc
10 pont

LO IV./B feladat
A feladat meghatározása, leírása: Vezesse ki a kijelölt lovat és rögzítse az istálló előtt az
ápolásra alkalmas helyen! Végezze el a ló ápolását (rövid szőrök, hosszú szőrök, testnyílások)
és patáinak tisztítását, nevezze meg az ápoláshoz használt eszközöket! Takarja le a lovat
lótakaróval, és biztonságosan rögzítse azt. Helyezze fel a ló négy lábára a szállításkor
használatos kamáslikat! A bizottság jelzésére szerelje le a lovat és vezesse vissza a helyére!
A feladat típusa: Szóbeli ismertetéssel kiegészített gyakorlat, ló vezetése, gondozása,
felszerelések használata.
A feladat értékelésének szempontjai, követelményei:
A ló szakszerű vezetése, rögzítése
A ló szakszerű ápolása (rövid szőrök, hosszú szőrök, testnyílások),
mozdulatok gyakorlottsága
A ló lábainak szabályos, biztonságos felvétele, a paták szakszerű tisztítása
A biztonságos munkavégzés szempontjainak betartása
Munkahelyi rend kialakítása, fenntartása
Eszközök helyes megnevezése
Lótakaró felhelyezése, rögzítése
Kamásli felhelyezése az elülső lábakra
Kamásli felhelyezése a hátulsó lábakra:
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10 pont
15 pont
10 pont
5 pont
5 pont
5 pont
5 pont
5 pont
5 pont

Szakképesítés azonosító száma és megnevezése:
34 621 02 Lovász
Feladat sorozatjele: LO IV.
Érvényes: 2016. szeptember 1-től

A feladat értékelésénél figyelt kompetenciák:
Szorgalom, igyekezet, türelmesség, irányíthatóság, körültekintés, elővigyázatosság,
környezet tisztántartása, érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság, felelősség tudat

Rendelkezésre álló időkeret:
Adható maximális pontszám:

60 perc
65 pont

LO IV./C feladat
A feladat meghatározása, leírása: Szerelje össze a részeire szedett kantárat, közben nevezze
meg az egyes részeket! Ezután helyezze el a tárolására szolgáló helyen! Egy állványon lévő
fogatszerszám (hám) részeiből nevezzen meg ötöt, majd helyezze el a tárolására szolgáló
helyen!
A feladat típusa: Szóbeli ismertetéssel kiegészített gyakorlat, szerszámok részei,
összeszerelésük, szerszámok tárolása.
A feladat értékelésének szempontjai, követelményei:
A kantár szakszerű, helyes összeszerelése, a mozdulatok gyakorlottsága
A kantár részeinek szakszerű megnevezése
A fogatos szerszám részeinek szakszerű megnevezése és pontos megmutatása
A szerszámok helyes tárolása, precíz, pontos elhelyezése

10 pont
5 pont
5 pont
5 pont

A feladat értékelésénél figyelt kompetenciák:
Körültekintés, precizitás, türelmesség, motiválhatóság, helyzetfelismerés, módszeres
munkavégzés, megbízhatóság

Rendelkezésre álló időkeret:
Adható maximális pontszám:

Összes időkeret:
Összes pontszám:

15 + 60 + 45 =
10 + 65 + 25 =

45 perc
25 pont

120 perc
100 pont

3

Szakképesítés azonosító száma és megnevezése:
34 621 02 Lovász
Feladat sorozatjele: LO IV.
Érvényes: 2016. szeptember 1-től

Megoldó lap a LO IV./A feladathoz
Takarmányok felismerése

sorszám

takarmány megnevezése

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
összes
pontszám

4

pontszám

