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:

34 814 01 Családi gazdálkodó
Feladat sorozatjele: Csg III.
Szintvizsga időtartama:
Elérhető maximális pontszám:
Feladatok száma:

180 perc
100 pont
4 részfeladat

Felhasználható: 9. évfolyam, február 1-től április 30-ig
Javító-, illetve pótló-vizsgán: június 15-től augusztus 30-ig
Feladatok helyszíne: tanüzem, kertészet, állattartó telep, tankonyha, tanebédlő, szaktanterem

Szakképesítés azonosító száma és megnevezése:
34 814 01 Családi gazdálkodó
Feladat sorozatjele: Csg III.
Érvényes: 2016. szeptember 01.

Csg III./A feladat
Rendelkezésre álló időkeret:
Adható maximális pontszám:

60 perc
30 pont

A feladat típusa: Kertészeti feladat, zöldségnövény felismerés, magvetés.
A feladat meghatározása, leírása: Ismerje fel a bemutatott zöldségnövényeket. Írja be a
mellékelt táblázatba az adott sorszámhoz tartozó zöldségnövény nevét. Végezze el a hónapos
retek magvetését fóliás termesztőberendezésben a kijelölt helyre. A sor és tőtávolságot a
vizsgabizottság tagja ismerteti. Munkája végeztével tegye rendbe a munkaterületet.
A feladat értékelésének szempontjai, követelményei: A zöldségnövények felismerése,
helyes megnevezése és a megoldó lap megfelelő helyére való beírása. A magvetés szakszerű
elvégzése. A munkaterület rendezettsége. Szakmai kommunikáció.
Eszköz és anyagjegyzék: Tíz zöldségnövény színes jól felismerhető fotója (esetleg élő
növény), megoldólap. A magvetéshez előkészített terület, retekvetőmag (más vetőmag is
használható), kiskapa, jelölő zsinór, mérőszalag, kertészeti kesztyű, öntözőkanna, vagy
öntöző tömlő, gereblye, víz.
Egyéb információk: A magvetéshez más zöldségnövény vetőmagja is használható és a
magvetés amennyiben az időjárás engedi szabadföldbe is elvégezhető. A felismerés
anyagának jóváhagyása a szintvizsga bizottság elnökének a feladata.
Csg III./B feladat
Rendelkezésre álló időkeret:
Adható maximális pontszám:

30 perc
20 pont

A feladat típusa: Állattartási feladat, állatgondozási feladat, tyúktojás áruelőkészítése.
A feladat meghatározása, leírása: Végezze el az állattartó telepen az árutojást termelő
állományok napi munkái közül a tojások begyűjtését, áruelőkészítését a tanultak alapján,
valamint a tyúkok etetését. Szóban ismertesse a madarak emésztésének jellemzőit,
sajátosságait.
A feladat értékelésének szempontjai, követelményei: Tojásgyűjtés és áruelőkészítés
szakszerűsége. Az állatok takarmányozásának szakszerű elvégzése. Szakmai kommunikáció.
Eszköz és anyagjegyzék: Edények a tojás begyűjtéséhez, áruelőkészítéshez, tojástartók,
tojáshéj fertőtlenítő berendezés (ha nem a fertőtlenítő oldatos fertőtlenítést alkalmazzák)
takarmány. Ha mosással és fertőtlenítéssel végzik az áruelőkészítést: puha kendő, papírtörlő,
megfelelő fertőtlenítőszer, gumikesztyű, edények, langyos víz.

Szakképesítés azonosító száma és megnevezése:
34 814 01 Családi gazdálkodó
Feladat sorozatjele: Csg III.
Érvényes: 2016. szeptember 01.

Egyéb információk: A feladat végrehajtása csak tanár vagy állatgondozó jelenlétében
történhet.
Csg III./C feladat
Rendelkezésre álló időkeret:
Adható maximális pontszám:

60 perc
30 pont

A feladat típusa: Konyhai munkák végzése, kommunikáció.
A feladat meghatározása, leírása: Készítsen reggelire 2 személy részére magyaros reggelit,
(rántotta, sült füstölt szalonna, paprika, paradicsom, piros paprika). Az étkezés jellegének
megfelelően terítse meg az asztalt. Szolgálja fel a reggelit és kínáljon vendégei számára teát,
kávét, ásványvizet. Az étkezés végén szedje le az asztalt, mosogasson el és rakja rendbe a
munkaterületét. Beszélgessen vendégeivel.
A feladat értékelésének szempontjai, követelményei: A rendelkezésre álló alapanyagok,
eszközök célszerű felhasználása, a műveleti sorrend, higiéniai és munkavédelmi
követelmények érvényesítése, szakszerű ételkészítés. Az étel ízletessége, a terítés ízlésessége,
a felszolgálás kulturáltsága, a szóbeli kommunikáció tartalma, formája.
Anyag és eszköz jegyzék: Alapanyagok a reggeli elkészítéséhez (tojás, füstölt szalonna, olaj,
só, pirospaprika), fehér és teljes kiőrlésű kenyér, kávé, tea, kockacukor, citromlé, szénsavas és
szénsavmentes ásványvíz, tisztító szerek, szalvéta, tűzhely, serpenyők, fakanál, konyharuha,
asztalterítő, tányérok, kések, villák, kiskanalak, poharak.
Csg III./D feladat
Rendelkezésre álló időkeret:
Adható maximális pontszám:

30 perc
20 pont

A feladat típusa: Lakókörnyezet gondozási feladat.
A feladat meghatározása, leírása: Ismerje fel az előkészített, sorszámmal ellátott
tisztítószereket, pontos megnevezésüket írja a mellékelt feladatlapra. Válassza ki közülük az
ablakkeret és ablaktábla (üveg) tisztításához használatos tisztítószereket, készítse elő az
ablaktisztításhoz szükséges eszközöket és végezze el a kijelölt ablak tisztítását! Munkája
végeztével tegye rendbe a munkaterületét. Szóban ismertesse hogyan, milyen sorrendben
végezte az egyes munkafolyamatokat.
A feladat értékelésének szempontjai, követelményei: A tisztítószerek felismerése. A
szükséges eszközök előkészítése. Az ablakkeretek és az ablaktábla tisztítása. A munkahelyi
rend kialakítása. Szakmai kommunikáció.

Szakképesítés azonosító száma és megnevezése:
34 814 01 Családi gazdálkodó
Feladat sorozatjele: Csg III.
Érvényes: 2016. szeptember 01.

Anyag és eszköz jegyzék: Öt tisztítószer a felismeréshez. Háztartási papírtörlő, meleg víz,
létra, műanyag vödrök, edények, tisztítókendők fényesítő kendő, portörlő, söprű, szemetes
lapát, falsöprű.
Egyéb információk: A felismeréshez a tisztítószereket úgy kell kiválasztani, hogy
egyértelműen felismerhető legyen, melyeket lehet ablaktisztításhoz felhasználni (pl. wc
tisztító, általános tisztítószer, ablaktisztító, mosogatószer, súroló por). A tisztítószerek
csomagolásán egyértelműen olvasható legyen a használati utasítás. A tisztító szereket
sorszámmal kell ellátni, a feladatlapon történő azonosítás érdekében. A feladatot a tanuló csak
tanár jelenlétében végezheti. A felismerés anyagának jóváhagyása a szintvizsga bizottság
elnökének a feladata.

Szakképesítés azonosító száma és megnevezése:
34 814 01 Családi gazdálkodó
Feladat sorozatjele: Csg III.
Érvényes: 2016. szeptember 01.

Megoldó lap a Csg III./A feladathoz
A vizsgázó neve:…………………………………………………………………..
Zöldségnövény felismerése
Növény
sorszáma
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
összes
pontszám

Zöldségnövény megnevezése

Pontszám

Szakképesítés azonosító száma és megnevezése:
34 814 01 Családi gazdálkodó
Feladat sorozatjele: Csg III.
Érvényes: 2016. szeptember 01.

Megoldó lap a Csg III./D feladathoz

A vizsgázó neve:…………………………………………………………………..

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

Tisztítószerek pontos megnevezése

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
szakképesítésekre.

és

vizsgáztatási

követelmények

alapján

indított

Szakképesítés azonosító száma és megnevezése:

31 814 01 Családi gazdálkodó
Feladat sorozatjele: Csg III.
Szintvizsga időtartama:
Elérhető maximális pontszám:
Feladatok száma:

180 perc
100 pont
4 részfeladat

Felhasználható: 9. évfolyam, február 1-től április 30-ig
Javító-, illetve pótló-vizsgán: június 15-től augusztus 30-ig
Feladatok helyszíne: tanüzem, kertészet, állattartó telep, tankonyha, tanebédlő, szaktanterem

Szakképesítés azonosító száma és megnevezése:
34 814 01 Családi gazdálkodó
Feladat sorozatjele: Csg III.
Érvényes: 2016. szeptember 01.

Csg III./A feladat
Rendelkezésre álló időkeret:
Adható maximális pontszám:

60 perc
30 pont

A feladat típusa: Kertészeti feladat, zöldségnövény felismerés, magvetés.
A feladat meghatározása, leírása: Ismerje fel a bemutatott zöldségnövényeket. Írja be a
mellékelt táblázatba az adott sorszámhoz tartozó zöldségnövény nevét. Végezze el a hónapos
retek magvetését fóliás termesztőberendezésben a kijelölt helyre. A sor és tőtávolságot a
vizsgabizottság tagja ismerteti. Munkája végeztével tegye rendbe a munkaterületet.
A feladat értékelésének szempontjai, követelményei:
A zöldségnövények felismerése, helyes megnevezése (minden helyes
válasz 1 pont)
A sorok kijelölése, magvetés elvégzése
A munkaterület rendezettsége
Szakmai kommunikáció tartalma, formája
Összesen:

10 pont
10 pont
5 pont
5 pont
30 pont

Csg III./B feladat
Rendelkezésre álló időkeret:
Adható maximális pontszám:

30 perc
20 pont

A feladat típusa: Állattartási feladat, állatgondozási feladat, tyúktojás áruelőkészítése.
A feladat meghatározása, leírása: Végezze el az állattartó telepen az árutojást termelő
állományok napi munkái közül a tojások begyűjtését, áruelőkészítését a tanultak alapján,
valamint a tyúkok etetését. Szóban ismertesse a madarak emésztésének jellemzőit,
sajátosságait.
A feladat értékelésének szempontjai, követelményei:
Tojások gyűjtése, áruelőkészítése
A takarmányozás elvégzése
Szakmai kommunikáció tartalma, formája
Összesen:

8 pont
6 pont
6 pont
20 pont

Szakképesítés azonosító száma és megnevezése:
34 814 01 Családi gazdálkodó
Feladat sorozatjele: Csg III.
Érvényes: 2016. szeptember 01.

Csg III./C feladat
Rendelkezésre álló időkeret:
Adható maximális pontszám:

60 perc
30 pont

A feladat típusa: Konyhai munkák végzése, kommunikáció.
A feladat meghatározása, leírása: Készítsen reggelire 2 személy részére magyaros reggelit,
(rántotta, sült füstölt szalonna, paprika, paradicsom, piros paprika). Az étkezés jellegének
megfelelően terítse meg az asztalt. Szolgálja fel a reggelit és kínáljon vendégei számára teát,
kávét, ásványvizet. Az étkezés végén szedje le az asztalt, mosogasson el és rakja rendbe a
munkaterületét. Beszélgessen vendégeivel.
A feladat értékelésének szempontjai, követelményei:
Anyagok, eszközök kiválasztása, előkészítése
A magyaros reggeli elkészítése
A terítés, felszolgálás szakszerűsége, minősége
Az asztal leszedése, mosogatás, takarítás, rendrakás
Szakmai kommunikáció tartalma, formája
Összesen:

5 pont
10 pont
5 pont
5 pont
5 pont
30 pont

Csg III./D feladat
Rendelkezésre álló időkeret:
Adható maximális pontszám:

30 perc
20 pont

A feladat típusa: Lakókörnyezet gondozási feladat.
A feladat meghatározása, leírása: Ismerje fel az előkészített, sorszámmal ellátott
tisztítószereket, pontos megnevezésüket írja a mellékelt feladatlapra. Válassza ki közülük az
ablakkeret és ablaktábla (üveg) tisztításához használatos tisztítószereket, készítse elő az
ablaktisztításhoz szükséges eszközöket és végezze el a kijelölt ablak tisztítását! Munkája
végeztével tegye rendbe a munkaterületét. Szóban ismertesse hogyan, milyen sorrendben
végezte az egyes munkafolyamatokat.
A feladat értékelésének szempontjai, követelményei:
Tisztítószerek felismerése (minden helyes válasz 1 pont)
Szükséges anyagok, eszközök kiválasztása, ablakkeret, ablaktábla tisztítása
Szakmai kommunikáció tartalma, formája, munkahelyi rend kialakítása
Összesen:
Összes időkeret:

60 + 30 + 60 + 30 = 180 perc

5 pont
10 pont
5 pont
20 pont

Szakképesítés azonosító száma és megnevezése:
34 814 01 Családi gazdálkodó
Feladat sorozatjele: Csg III.
Érvényes: 2016. szeptember 01.

Összes pontszám:

30 + 20 + 30 + 20 = 100 pont

0-50 pont
51-60 pont
61-70 pont
71-80 pont
81-100 pont

Ssz.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Szakmai kommunikáció

Tojások gyűjtése, áruelőkészítése

Takarmányozás elvégzése

Szakmai kommunikáció

Anyagok eszközök előkészítése

Magyaros reggeli elkészítése

Terítés, felszolgálás

Rendrakás, takarítás

Szakmai kommunikáció

Tisztítószerek felismerése
Szükséges anyagok, eszközök
kiválasztása, ablakkeret, ablaktábla
tisztítása
Munkahelyi rend kialakítása,
szakmai kommunikáció

CsgIII./A
CsgIII./B
CsgIII./C
CsgIII./D

10 pont
10 pont
5 pont
5 pont
8 pont
6 pont
6 pont
5 pont
10 pont
5 pont
5 pont
5 pont
5 pont
10 pont
5 pont
100 pont

Érdemjegy

Pontozás:

Összes pontszám

A munkaterület rendezettsége

Név

Sorok kijelölése, magvetés
elvégzése

elégtelen (1)
elégséges (2)
közepes (3)
jó (4)
jeles (5)

Zöldségnövények felismerése

Értékelő lap - Családi gazdálkodó Csg III. szintvizsga feladat
Értékelés

