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 III.
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 III.
Érvényes: 2016. szeptember 1-től

Dk III./A feladat
A feladat meghatározása, leírása: Válassza ki a rendelkezésére bocsájtott növények közül a
dísznövényeket és a gyomnövényeket. A növények sorszámát írja a megoldólapon a
megfelelő helyre!
A feladat típusa: írásbeli, Dísz -, és gyomnövények felismerése (10 db.).
Rendelkezésre álló időkeret:
Adható maximális pontszám:

10 perc
5 pont

Dk III./B feladat
A feladat meghatározása, leírása: Válassza ki a rendelkezésére bocsájtott anyagok,
eszközök közül, hogy az adott anyagot vagy eszközt a dísznövénytermesztés során milyen
munkánál használjuk! Az anyag vagy eszköz sorszámát, és megnevezését írja a megoldólapon
a megfelelő helyre!
A feladat típusa: Anyagok (5 db.) eszközök (5 db.) kiválasztása, csoportosítása,
megnevezése
Rendelkezésre álló időkeret:
Adható maximális pontszám:

25 perc
15 pont

Dk III./C feladat
A feladat meghatározása, leírása: Számítsa ki, hogy hány m3 földkeverékre van szüksége,
ha 100 db szaporítóládát kell megtöltenie vele tele. A szaporító láda méreteit magának kell
lemérnie!
A feladat típusa: szakmai számolási feladat
A feladat részletezése:
- a szaporítóláda méreteinek meghatározása
- a számolási feladat elvégzése
Rendelkezésre álló időkeret:
Adható maximális pontszám:

25 perc
20 pont

Szakképesítés azonosító száma és megnevezése:

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

Dk III./D feladat
A feladat meghatározása, leírása: Végezze el a rendelkezésére bocsájtott lágyszárú
dísznövény dugványozását szaporítótálcába (1 tálca)! 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 munkahelyi rend kialakítása (az ésszerű és biztonságos munkavégzéshez)
2. A szaporítótálca megtöltése
3. A duványozás végrehajtása
4. A munkahelyi rend kialakítása (takarítás, rendrakás)
Rendelkezésre álló időkeret:
Adható maximális pontszám:

60 perc
60 pont

ÚTMUTATÓ
a
Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara
hatáskörébe tartozó szakképesítéshez készült
SZINTVIZSGA FELADATOK
ÉRTÉKELÉSÉHEZ

Érvényes: 2016. szeptember 1-től, az 56/2016. (VIII. 19.) FM rendelettel
kiadott szakmai és vizsgáztatási követelmények alapján indított szakképesítésre.
Szakképesítés azonosító száma és megnevezése:

34 622 01 Dísznövénykertész
Felhasználható: március 16-tól április 30-ig
Javító-, illetve pótló-vizsgán: június 15-től augusztus 30-ig

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

120 perc
100 pont
4 részfeladat
tanüzem

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

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

10 perc
- perc
5 pont

A feladat megvalósításához szervezési javaslatok: A feladathoz élő anyag és/vagy
herbárium használható.
A feladat értékelésének szempontjai, követelményei
A dísz és gyomnövények elkülönítése és sorszámuknak a megfelelő helyre történő írása:
darabonként 0,5pont, összesen 5 pont
A feladat értékelésénél figyelt kompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása, Határozottság, Áttekintő képesség
Anyagjegyzék: megoldólap, alátét
Egyéb információk: A felismerés anyagának jóváhagyása a Szintvizsga Bizottság Elnökének
feladata. A vizsgázónak nem feladata a növények megnevezése!

Megoldólap a Dk III./A feladathoz
Dísznövény (sorszám)

Gyomnövény (sorszám)

----összes
pontszám:

pontszám:

pontszám:

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

Dk III./B feladat
Rendelkezésre álló időkeret:
Felkészülési idő:
Adható maximális pontszám:
A feladat típusa: írásbeli
A feladat helyszíne: tanüzem

25 perc
- perc
15 pont

A feladat megvalósításához szervezési javaslatok: A felismeréshez az alábbi listából kell
kiválasztani az anyagokat és eszközöket!
- ásó
- gereblye
- sarabolókapa
- kapircs
- acatoló
- lapát
- metszőolló
- oltókés
- szemzőkés
- szaporítóláda
- szaporítótálca
- jeltábla
- sorjelölő
- tőzeg
- perlit
- folyami homok
- gyökereztető hormon
A feladat értékelésének szempontjai, követelményei
A dísznövénytermesztés során használt anyagok, eszközök megfelelő csoportosítása
Az anyagok, eszközök helyes megnevezése: darabonként 0,5 pont, összesen 5 pont
A megfelelő helyre írás: darabonként 1 pont, összesen 10 pont
Összesen: 15 pont
A feladat értékelésénél figyelt kompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása, Határozottság, Áttekintő képesség, Logikus gondolkodás
Anyagjegyzék: megoldólap, alátét
Egyéb információk: A felismerés anyagának jóváhagyása a Szintvizsga Bizottság Elnökének
feladata.

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

Megoldólap a Dk III./B feladathoz
talajműveléshez
használatos anyagok,
eszközök (sorszám és
megnevezés)

gyomirtáshoz
használatos anyagok,
eszközök (sorszám és
megnevezés)

szaporításhoz
használatos anyagok,
eszközök (sorszám és
megnevezés)

---

---

pontszám:

pontszám:

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

pontszám:

összes
pontszám:

Érvényes: 2016. szeptember 1-től

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

25 perc
- perc
20 pont

A feladat típusa: írásbeli
A feladat helyszíne: tanüzem
A feladat értékelésének szempontjai, követelményei:
A méretek helyes meghatározása: 5 pont
A számolás helyessége: 15 pont (Számolási hiba esetén, amennyiben a számolás menete jó,
csak 5 pontot vonjunk le ebből a pontszámból)
Összesen: 20 pont
A feladat értékelésénél figyelt kompetenciák:
Logikus gondolkodás, Precizitás
Szerszám, eszköz és gép jegyzék: számológép(a tanulóé és vagy az iskola által biztosított),
szaporítóláda, hosszméréshez használható eszköz
Anyagjegyzék: megoldólap, alátét, papír, írószer
Dk III./D feladat
A feladat megvalósításához szervezési javaslatok: A dugványozásra kerülő növény az adott
intézménynek, a vizsga időpontjában rendelkezésére álló egynyári vagy évelő dísznövény
lehet. Valamennyi vizsgázó számára azonos fajú és fejlettségű növényeket kell biztosítani!
Rendelkezésre álló időkeret:
Felkészülési idő:
Adható maximális pontszám:

60 perc
- perc
60 pont

A feladat típusa: gyakorlati
A feladat helyszíne: tanüzem
A feladat értékelésének szempontjai, követelményei
A kommunikáció: 5 pont
A munkahelyi rend kialakítása és fenntartása: 10 pont
A dugványozás szakszerűsége: 35 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: szaporítótálca, lapát, rosta(ák), jeltábla, beöntözési
lehetőség (kanna vagy tömlő szórófejjel),
Anyagjegyzék: a dugványozás közege, víz, anyanövény(ek), fajtól függően gyökereztető
hormon
Összes időkeret: Dk III./A(10perc)+ Dk III./B(25perc)+ Dk III./C(25perc)+ Dk
III./D(60perc)= 120 perc
Összes pontszám: Dk III./A(5 pont)+ Dk III./B(15 pont) + Dk III./C(20pont)+ Dk
III./D(60pont) =100 pont

