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:

34 622 01 Dísznövénykertész
Feladat sorozatjele: Dk I.
Szintvizsga időtartama:
Elérhető maximális pontszám:
Feladatok száma:

Felhasználható: 9. évfolyam, február 1-től április 30-ig
Javító-, illetve pótló-vizsgán: június 15-től augusztus 30-ig
Feladatok helyszíne: tanüzem

120 perc
100 pont
4 részfeladat

indított

Szakképesítés azonosító száma és megnevezése:
34 622 01 Dísznövénykertész
Feladat sorozatjele: Dk I.
Érvényes: 2016. szeptember 1-től

Dk I./A feladat
A feladat meghatározása, leírása: Nevezze meg írásban a megadott megoldólapra a
rendelkezésére bocsájtott növényi részeket, illetve növényi szervek módosulásait! A számok
mellé írja a hozzá tartozó elnevezéseket!
A feladat típusa: írásbeli (Növényi részek, növényi szervek módosulásának felismerése (10
db).)
A feladat részletezése: A megszámozott növényi részek, illetve növényi szervek
módosulásainak nevét a feladatlapon a számnak megfelelő helyre kell beírni.
Rendelkezésre álló időkeret:
Adható maximális pontszám:

20 perc
10 pont

Dk I./B feladat
A feladat meghatározása, leírása: Nevezze meg írásban a megadott megoldólapra a
rendelkezésére bocsájtott, a lágyszárú dísznövények szaporításához használatos anyagokat és
eszközöket. A számok mellé írja a hozzá tartozó elnevezéseket!
A feladat típusa: írásbeli (A lágyszárú dísznövények szaporításához használatos anyagok és
eszközök felismerése (10 db.).)
A feladat részletezése: A megszámozott anyagok, eszközök nevét a feladatlapon a számnak
megfelelő helyre kell beírni.
Rendelkezésre álló időkeret:
Adható maximális pontszám:

20 perc
10 pont

Dk I./C feladat
A feladat meghatározása, leírása: Végezze el egy kertészeti kés (oltókés, szemzőkés)
élezését! Élezzen meg egy kést (saját kést) a rendelkezésre álló fenőeszközök és anyagok
segítségével!
A feladat típusa: Gyakorlati feladat, szemző (oltó) kés élezése
A feladat részletezése:
1. anyagok, eszközök előkészítése,
2. élezés,
3. környezet rendbetétele,
4. szerszám rendbetétele, tisztítása.

Szakképesítés azonosító száma és megnevezése:

34 622 01 Dísznövénykertész
Feladat sorozatjele: Dk I.
Érvényes: 2016. szeptember 1-től

Rendelkezésre álló időkeret:
Felkészülési idő:
Adható maximális pontszám:

20 perc
- perc
20 pont

Dk I./D feladat
A feladat meghatározása, leírása: Végezze el a rendelkezésére bocsájtott lágyszárú
dísznövény 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 típusa: Számítási és gyakorlati feladat, válaszolás szóbeli kérdésekre
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 (takarítás, rendrakás)
Rendelkezésre álló időkeret: 60 perc
Felkészülési idő:
- perc
Adható maximális pontszám: 60 pont

ÚTMUTATÓ
a
Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara
hatáskörébe tartozó szakképesítésekhez készült
SZINTVIZSGA FELADATOK
ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

Érvényes: 2016. szeptember 1-től, az 56/2016. (VIII. 19.) FM rendelettel
kiadott szakmai
szakképesítésekre.

és

vizsgáztatási

követelmények

alapján

Szakképesítés azonosító száma és megnevezése:

34 622 01 Dísznövénykertész
Felhasználható: 9. évfolyam, február 1-től április 30-ig
Javító-, illetve pótló-vizsgán: június 15-től augusztus 30-ig

Feladat sorozatjele: Dk I.
Szintvizsga időtartama:
Elérhető maximális pontszám:
Feladatok száma:
Feladatok helyszíne:

120 perc
100 pont
4 részfeladat
tanüzem

indított

Szakképesítés azonosító száma és megnevezése:
34 622 01 Dísznövénykertész
Feladat sorozatjele: Dk I.
Érvényes: 2016. szeptember 1-től

A Dk I. szintvizsga 4 feladatrészből áll, melyek sorrendje a rendelkezésre álló gyakorlati
munkahelyek tárgyi feltételrendszerének megfelelően felcserélhetők.
Dk I./A feladat
Rendelkezésre álló időkeret:
Felkészülési idő:
Adható maximális pontszám:

20 perc
- perc
10 pont

A feladat meghatározása, leírása: Nevezze meg írásban a megadott megoldólapra a
rendelkezésére bocsájtott növényi részeket, illetve növényi szervek módosulásait! A számok
mellé írja a hozzá tartozó elnevezéseket!
A feladat típusa: írásbeli (Növényi részek, növényi szervek módosulásának felismerése (10
db).)
A feladat helyszíne: tanüzem
A feladat megvalósításához szervezési javaslatok: A feladathoz élő anyag és/vagy
herbárium használható. A felismerendő növényi részek, módosulások egyértelműek legyenek!
A feladat értékelésének szempontjai, követelményei
A növényi részek és módosulások helyes megnevezése és a megoldólap megfelelő helyére
történő beírása: darabonként 1 pont, összesen 10 pont
A feladat értékelésénél figyelt kompetenciák:
Határozottság, Ismeretek helyénvaló alkalmazása, Körültekintés
Anyagjegyzék: megoldólap, toll (a vizsgázó saját tolla), alátét
Egyéb információk: A felismerés anyagának jóváhagyása a Szintvizsga Bizottság Elnökének
feladata.

Szakképesítés azonosító száma és megnevezése:
34 622 01 Dísznövénykertész
Feladat sorozatjele: Dk I.
Érvényes: 2016. szeptember 1-től

Megoldólap a Dk I./A feladathoz
Növényi részek, növényi szervek módosulásának felismerése

sorszám

növényi rész/módosulás megnevezése

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

----------------------------------------

pontszám

Szakképesítés azonosító száma és megnevezése:
34 622 01 Dísznövénykertész
Feladat sorozatjele: Dk I.
Érvényes: 2016. szeptember 1-től

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

20 perc
- perc
10 pont

A feladat típusa:: írásbeli A lágyszárú dísznövények szaporításához használatos anyagok és
eszközök felismerése (10 db.).
A feladat helyszíne: tanüzem
A feladat megvalósításához szervezési javaslatok: A felismeréshez az alábbi listából kell
kiválasztani az anyagokat és eszközöket! Lehetőség szerint a felismerendők fele anyag fele
eszköz legyen!
- szaporítóláda
- szaporító tálca
- cserép
- tűzdelőfa
- metszőolló
- oltókés
- szemzőkés
- vetőkártya
- rosta
- lehúzófa
- lapogató
- sorjelölő
- jeltábla
- tőzeg
- perlit
- folyami homok
- bányahomok
- komposzt
- gyökereztető hormon
A feladat értékelésének szempontjai, követelményei
Az anyagok és eszközök helyes megnevezése és a megoldólap megfelelő helyére történő
beírása: darabonként 1 pont, összesen 10 pont
A feladat értékelésénél figyelt kompetenciák:
Önállóság, Logikus gondolkodás, Áttekintő képesség
Anyagjegyzék: megoldólap, toll (a vizsgázó saját tolla), alátét
Egyéb információk: A felismerés anyagának jóváhagyása a Szintvizsga Bizottság Elnökének
feladata.
Szakképesítés azonosító száma és megnevezése:

34 622 01 Dísznövénykertész
Feladat sorozatjele: Dk I.
Érvényes: 2016. szeptember 1-től

Megoldólap a Dk I./B feladathoz
A lágyszárú dísznövények szaporításához használatos anyagok és eszközök felismerése

sorszám

anyagok és eszközök megnevezése

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

---------------------------------

Szakképesítés azonosító száma és megnevezése:
34 622 01 Dísznövénykertész
Feladat sorozatjele: Dk I.

pontszám

Érvényes: 2016. szeptember 1-től

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

20 perc
- perc
20 pont

A feladat típusa: gyakorlati
A feladat helyszíne: tanüzem
A feladat megvalósításához szervezési javaslatok: A minőségi élezéshez érdemes a
fenőeszköz vízszintes elhelyezésére asztalt biztosítani.
A feladat értékelésének szempontjai, követelményei: A személyi felszerelés (kés) megléte,
a megfelelő eszköz és anyag kiválasztása. Az élezés menete (helyes oldal fenése, megfelelő
szögben és mozdulattal történő fenés, a fenés utáni bőrszíjon való fenés), munkához való
hozzáállása, a fenés minősége (egyenletesen éles kés, szőrpróba, papírpróba, vagy
körömpróbával ellenőrizve), biztonságos munkavégzés, munkahelyi rend, tisztaság.
Az élezés szakszerűsége: 15 pont
A munkavédelmi szempontok betartása: 5 pont
Összesen: 20pont
A feladat értékelésénél figyelt kompetenciák:
Állóképesség, Mozgáskoordináció (testi ügyesség), Körültekintés, elővigyázatosság
Szerszám, eszköz és gép jegyzék: Kés (a tanulóé), tanulónként fenőkő, vagy (nyeles
fenőszíj), dörzsölő és szíj.
Anyagjegyzék: Kenőolaj, vagy víz, vagy fenőpaszta.

Szakképesítés azonosító száma és megnevezése:
34 622 01 Dísznövénykertész
Feladat sorozatjele: Dk I.
Érvényes: 2016. szeptember 1-től

Dk I./D feladat
Rendelkezésre álló időkeret:
Felkészülési idő:
Adható maximális pontszám:
A feladat típusa: gyakorlati
A feladat helyszíne: tanüzem

60 perc
- perc
60 pont

A feladat megvalósításához szervezési javaslatok:
A vetőmag az adott intézménynek, a vizsga időpontjában rendelkezésére álló egynyári,
kétnyári vagy évelő dísznövény 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! Amennyiben a vizsgázok, száma nem teszi lehetővé az egyszerre történő
vizsgázást e feladat esetében, úgy az előző 3 feladatot és a negyedik feladatot
csoportbontásban is el lehet végezni.(első 3 feladat 1 csoport, 4. feladat 2. csoport, majd
csere)
A feladat értékelésének szempontjai, követelményei:
A számolás helyessége: 15 pont
A kommunikáció: 5 pont
A munkahelyi rend kialakítása és fenntartása:5 pont
A magvetés szakszerűsége: 25 pont
A szóban feltett kérdésekre adott válaszok: 10 pont
Összesen: 60 pont
A feladat értékelésénél figyelt kompetenciák:
Szervezőkészség, Önállóság, Precizitás, Kapcsolatfenntartó készség, Logikus gondolkodás,
Áttekintő képesség
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
Összes időkeret: Dk I./A(20 perc)+ Dk I./B(20perc)+ Dk I./C(20perc)+ Dk I./D(60perc) =
120 perc
Összes pontszám: Dk I./A(10pont)+ Dk I./B(10pont)+ Dk I./C(20pont)+ Dk I./D(60pont) =
100 pont

