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 VI.
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: kertészet, állattartó telep, tankonyha, tanebédlő, szaktanterem

Szakképesítés azonosító száma és megnevezése:
34 814 01 Családi gazdálkodó
Feladat sorozatjele: Csg VI.
Érvényes: 2017. szeptember 01-től

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

30 perc
20 pont

A feladat típusa: Kertészeti feladat, zöldségnövények felismerése, ehető részeinek
meghatározása, zöldségnövények betakarítása, áruelőkészítése.
A feladat meghatározása, leírása: Ismerje fel az előkészített számmal ellátott
zöldségnövényeket, írja be a megnevezésüket a mellékelt számozott ábra megfelelő helyére,
majd jól láthatóan, egyértelműen kösse össze az egyes zöldségnövények nevét annak a
növényi résznek a nevével, amelyik részét annak a zöldségnövénynek fogyasztjuk. A kijelölt
zöldségnövény kultúrában válassza ki a betakarításra alkalmas növényeket. Végezze el a
meghatározott mennyiség betakarítását, áruelőkészítését.
A feladat értékelésének szempontjai, követelményei: A zöldégnövények felismerése,
helyes megnevezése, a megnevezésnek a megoldó lap megfelelő helyére történő beírása. A
megnevezés összekötése a megfelelő növényi résszel. A kijelölt zöldségnövény kultúrából a
betakarításra alkalmas növények kiválasztása, a betakarítás és áruelőkészítés szakszerű
elvégzése, a munkaterület rendezettségének biztosítása.
Eszköz és anyagjegyzék: Ötféle névvel és sorszámmal ellátott zöldségnövény, megoldó lap,
betakarításra érett zöldségnövény kultúra, vödör, láda, olló, kés, kötözőzsinór, törlőkendő.
Egyéb információk: A felismerési feladathoz lehetőség szerint friss, ép zöldségnövényeket
használjunk, ennek hiányában fotó vagy kivetítés is alkalmazható. Lehetőleg olyan
zöldségnövényeket válasszunk, ahol egyértelműen meghatározható, jellegzetes a fogyasztható
rész. A betakarítási feladatnál annyi növény betakarítása legyen a feladat, ami a rendelkezésre
álló idő alatt biztonsággal elvégezhető (2-3 csomó, 6-8 fejes saláta). Ajánlott kultúrák:
hónapos retek, zöldhagyma, fejes saláta. A felismerés anyagának jóváhagyása a szintvizsga
bizottság elnökének a feladata.

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

60 perc
30 pont

A feladat típusa: Felismerési, állatgondozási feladat.
A feladat meghatározása, leírása: Ismerje fel a számmal ellátott baromfitartásban
használatos eszközöket, és nevüket írja a mellékelt táblázat megfelelő helyére. Végezze el az
árutojás termelő baromfiállományban a szintvizsga bizottság által kijelölt aktuális gondozási
feladatokat. A gondozási feladat befejezése után tisztítsa meg a használt eszközöket, rakjon
rendet munkaterületén. Szóban ismertesse, milyen sorrendben, hogyan végezte a feladatot.

Szakképesítés azonosító száma és megnevezése:
34 814 01 Családi gazdálkodó
Feladat sorozatjele: Csg VI.
Érvényes: 2017. szeptember 01-től

A feladat értékelésének szempontjai, követelményei: Baromfitartásban használatos
eszközök felismerése, helyes megnevezése, a megnevezésnek a megoldó lap megfelelő
helyére való beírása. A kijelölt gondozási feladat elvégzése, a tanultak helyes alkalmazása.
Kiemelt hangsúlyt kell fordítani az állatokkal való bánásmódra, az állatok megközelítésére, a
közöttük való munka megvalósítására.
Eszköz és anyagjegyzék: Tíz baromfitartásban használatos eszköz számmal ellátva. Megoldó
lap, a kijelölt állatgondozási feladat elvégzéséhez szükséges eszközök.
Egyéb információk: A gondozási feladatot a tanuló csak szakoktató jelenlétében végezheti.
A felismerés anyagának jóváhagyása a szintvizsga bizottság elnökének a feladata.

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

60 perc
30 pont

A feladat típusa: Konyhai munkák végzése, kommunikáció.
A feladat meghatározása, leírása: Készítsen a tanultak alapján, a rendelkezésére bocsátott
nyersanyagokból, burgonyafőzeléket 4 személy részére. Az étkezés jellegének megfelelően
terítse meg az asztalt. Szolgálja fel az ételt és kínáljon vendégei számára ásványvizet, kávét is.
Beszélgessen a vendégekkel. Az étkezés végén szedje le az asztalt, mosogasson el és rakja
rendbe a munkaterületét.
A feladat értékelésének szempontjai, követelményei: A rendelkezésre álló nyersanyagok,
eszközök célszerű felhasználása, a műveleti sorrend, higiéniai és munkavédelmi
követelmények betartása, szakszerű ételkészítés. Az étel ízletessége, a terítés ízlésessége, a
felszolgálás kivitelezése, a szóbeli kommunikáció tartalma, formája.
Anyag és eszköz jegyzék: Alapanyagok a burgonyafőzelék készítéséhez (burgonya, hagyma,
tejföl, liszt, zsiradék (olaj, zsír), só, ecet, babérlevél, fűszerek stb.), tűzhely, fazék, serpenyő,
szűrő, fakanál, konyharuha, asztalterítő, szalvéta, tányérok, kések, villák, kanalak, poharak,
kávéfőző, szénsavas és szénsavmentes ásványvíz, kávé, kávétejszín, kockacukor, édesítőszer.
Egyéb információk: A főzési feladatot a tanuló csak szakoktató jelenlétében végezheti.

Szakképesítés azonosító száma és megnevezése:
34 814 01 Családi gazdálkodó
Feladat sorozatjele: Csg VI.
Érvényes: 2017. szeptember 01-től

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

30 perc
20 pont

A feladat típusa: Lakókörnyezet gondozási, ruhaápolási feladat.
A feladat meghatározása, leírása: Válogassa szét a textíliákat a mosáshoz. Válassza ki a
rendelkezésére bocsátott tisztítószerek közül a megfelelő mosó és öblítő szert. Becsülje meg a
szennyes textília súlyát. A mellékelt megoldó lapra írja fel a kiválasztott mosó és öblítő szer
nevét és számolja ki a szükséges mosó és öblítő szer mennyiséget. Mondja el szóban, hogyan
üzemelteti a mosógépet.
A feladat értékelésének szempontjai, követelményei: A textíliák szétválogatásának (szín,
anyag, szennyezettség) szakszerű elvégzése. A mosó és öblítő szer helyes kiválasztása, a
szükséges mosó és öblítő szer mennyiségének helyes meghatározása, a használati utasítás
helyes értelmezése. Szakmai kommunikáció tartalma és formája.
Anyag és eszköz jegyzék: Mosógép, szennyes textília, a szennyes ruha kiválogatásához
szennyes tartó kosarak, többféle mosószer, öblítő szer, megoldó lap.
Egyéb információk: Legalább 7-8 féle tisztítószerből választhasson a tanuló, amelyek között
legyen színes és fehér textíliák mosására használatos mosószer, áztatószer, de olyan
tisztítószer is, amely nem mosáshoz használatos (például: mosogatószer, általános tisztítószer,
súrolószer). A tisztítószereken legyen egyértelmű, a használatra és az adagolásra vonatkozó
útmutató.

Szakképesítés azonosító száma és megnevezése:
34 814 01 Családi gazdálkodó
Feladat sorozatjele: Csg VI.
Érvényes: 2017. szeptember 01-től

Megoldó lap a Csg VI./A feladathoz
A vizsgázó neve:…………………………………………………………………..

Gyökér

Virág

Rügy

Zöldségnövények megnevezése

Szár, szármódosulás

Gumó

Levél, levélmódosulás

Termés

Mag

Szakképesítés azonosító száma és megnevezése:
34 814 01 Családi gazdálkodó
Feladat sorozatjele: Csg VI.
Érvényes: 2017. szeptember 01-től

Megoldó lap a Csg VI./B feladathoz
A vizsgázó neve:…………………………………………………………………..
Baromfitartásban használatos eszközök felismerése
Eszköz
sorszáma
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Összes
pontszám

Eszköz megnevezése

Pontszám

Szakképesítés azonosító száma és megnevezése:
34 814 01 Családi gazdálkodó
Feladat sorozatjele: Csg VI.
Érvényes: 2017. szeptember 01-től

Megoldó lap a Csg VI./D feladathoz

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

A szennyes textília becsült súlya:……………………………………………………………...
A mosáshoz kiválasztott mosószer megnevezése:…………………………………………….
Az öblítéshez kiválasztott öblítő szer megnevezése:………………………………………….
Szükséges mosószermennyiség:

Szükséges öblítő szer mennyiség:

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:

31 814 01 Családi gazdálkodó
Feladat sorozatjele: Csg VI.
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: kertészet, állattartó telep, tankonyha, tanebédlő, szaktanterem

indított

Szakképesítés azonosító száma és megnevezése:
34 814 01 Családi gazdálkodó
Feladat sorozatjele: Csg VI.
Érvényes: 2017. szeptember 01-től

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

30 perc
20 pont

A feladat típusa: Kertészeti feladat, zöldségnövények felismerése, ehető részeinek
meghatározása, zöldségnövények betakarítása, áruelőkészítése.
A feladat meghatározása, leírása: Ismerje fel az előkészített számmal ellátott
zöldségnövényeket, írja be a megnevezésüket a mellékelt számozott ábra megfelelő helyére,
majd jól láthatóan, egyértelműen kösse össze az egyes zöldségnövények nevét annak a
növényi résznek a nevével, amelyik részét annak a zöldségnövénynek fogyasztjuk. A kijelölt
zöldségnövény kultúrában válassza ki a betakarításra alkalmas növényeket. Végezze el a
meghatározott mennyiség betakarítását, áruelőkészítését.
A feladat értékelésének szempontjai, követelményei:
A zöldségnövények felismerése, megnevezésüknek a megoldó lap
megfelelő helyére történő beírása, a megnevezésnek a megfelelő növényi
résszel való összekötése (minden jó megnevezés 1 pont, megfelelő
csoporttal való összekötés további 1 pont).
A betakarítás szakszerű elvégzése, a zöldségnövény szakszerű
áruelőkészítése. A munkahelyi rend kialakítása.
Összesen:

10 pont

10 pont
20 pont

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

60 perc
30 pont

A feladat típusa: Felismerési, állatgondozási feladat.
A feladat meghatározása, leírása: Ismerje fel a számmal ellátott baromfitartásban
használatos eszközöket és nevüket írja a mellékelt táblázat megfelelő helyére. Végezze el az
árutojás termelő baromfiállományban a szintvizsga bizottság által kijelölt aktuális gondozási
feladatokat. A gondozási feladat befejezése után tisztítsa meg a használt eszközöket, rakjon
rendet munkaterületén. Szóban ismertesse, milyen sorrendben, hogyan végezte a feladatot.
A feladat értékelésének szempontjai, követelményei:
A baromfitartásban használatos eszközök felismerése, helyes megnevezése,
megnevezésüknek a megoldólap megfelelő helyére való beírása (minden jó
válasz 1 pont)
A kijelölt gondozási feladat szakszerű elvégzése
Az állatokkal való bánásmód, munka és balesetvédelmi szempontok
betartása.
Szakmai kommunikáció tartalma, formája.
Összesen:

10 pont
10 pont
5 pont
5 pont
30 pont

Szakképesítés azonosító száma és megnevezése:
34 814 01 Családi gazdálkodó
Feladat sorozatjele: Csg VI.
Érvényes: 2017. szeptember 01-től

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

60 perc
30 pont

A feladat típusa: Konyhai munkák végzése, kommunikáció.
A feladat meghatározása, leírása: Készítsen a tanultak alapján, a rendelkezésére bocsátott
nyersanyagokból, burgonyafőzeléket 4 személy részére. Az étkezés jellegének megfelelően
terítse meg az asztalt. Szolgálja fel az ételt és kínáljon vendégei számára ásványvizet, kávét is.
Beszélgessen a vendégekkel. Az étkezés végén szedje le az asztalt, mosogasson el és rakja
rendbe a munkaterületét.
A feladat értékelésének szempontjai, követelményei:
Anyagok, eszközök, kiválasztása, előkészítése.
A burgonyafőzelék elkészítésének módja, az étel gusztusossága.
A terítés, felszolgálás szakszerűsége, minősége.
Az asztal leszedése, mosogatás, takarítás, rendrakás, munka
balesetvédelmi előírások betartása.
Kommunikáció a vendégekkel.
Összesen:

5 pont
10 pont
5 pont
és

5 pont
5 pont
30 pont

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

30 perc
20 pont

A feladat típusa: Lakókörnyezet gondozási, ruhaápolási feladat.
A feladat meghatározása, leírása: Válogassa szét a textíliákat a mosáshoz. Válassza ki a
rendelkezésére bocsátott tisztítószerek közül a megfelelő mosó és öblítő szert. Becsülje meg a
szennyes textília súlyát. A mellékelt megoldó lapra írja fel a kiválasztott mosó és öblítő szer
nevét, és számolja ki a szükséges mosó és öblítő szer mennyiséget. Mondja el szóban, hogyan
üzemelteti a mosógépet.
A feladat értékelésének szempontjai, követelményei:
Textíliák szétválogatása.
A megfelelő mosó és öblítő szer kiválasztása, a szennyes ruha súlyának
becslése a mosó és öblítő szer mennyiségének helyes meghatározása.
Szakmai kommunikáció tartalma, formája.
Összesen:
Összes időkeret:
Összes pontszám:

30 + 60 + 60 + 30 = 180 perc
20 + 30 + 30 + 20 = 100 pont

5 pont
10 pont
5 pont
20 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.

Állatokkal való bánásmód, munka
és balesetvédelmi szempontok
betartása
Szakmai kommunikáció tartalma,
formája
Anyagok, eszközök kiválasztása,
előkészítése
A burgonyafőzelék elkészítésének
módja, az étel guzstusossága
A terítés, felszolgálás
szakszerűsége, minősége
Az asztal leszedése, mosogatás,
rendrakás, munka és
balesetvédelmi előírások betartása
Kommunikáció a vendégekkel

Textiliák szétválogatása
A megfelelő mosó és öblítő szer
kiválasztása, mennyiségüknek a
helyes meghatározása
Szakmai kommunikáció tartalma,
formája

CsgVI./B
CsgVI./C
CsgVI./D

10 pont
10 pont
10 pont
10 pont
5 pont
5 pont
5 pont
10 pont
5 pont
5 pont
5 pont
5 pont
10 pont
5 pont
100 pont

Érdemjegy

CsgVI./A

Összes pontszám

Kijelölt gondozási feladat szakszerű
elvégzése

Név

Baromfitartásban használatos
eszközök felismerése

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

A betakarítás szakszerű elvégzése,
áruelőkészítés

Pontozás:

Zöldségnövények felismerése,
csoportosítása

Értékelő lap - Családi gazdálkodó CsgVI. szintvizsga feladat
Értékelés

