SZINTVIZSGA FELADAT
a
Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara
hatáskörébe tartozó szakképesítéshez

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 02 Kertész
Feladat sorozatjele: Ke I.
Szintvizsga időtartama:
Elérhető maximális pontszám:
Feladatok száma:

Felhasználható: március 16-tól április 30-ig.
Javító-, illetve pótló-vizsgán: június 15-től augusztus 30-ig.
Feladatok helyszíne: tanüzem.

120 perc
100 pont
3 részfeladat

Szakképesítés azonosító száma és megnevezése:
34 622 02 Kertész
Feladat sorozatjele: Ke I.
Érvényes: 2016. szeptember 1-től

Ke I./A feladat
A feladat meghatározása, leírása: Végezze el a kijelölt területen a talaj-előkészítését
forgatással (ásóval)!
A feladat típusa: gyakorlati.
A feladat részletezése:
1. a kijelölt terület felásása,
2. környezet rendbetétele,
3. szerszám tisztítása.
Rendelkezésre álló időkeret:
Adható maximális pontszám:

60 perc
50 pont

Ke I./B feladat
A feladat meghatározása, leírása: Végezze el a kijelölt területen a forgatás utáni talajelmunkálást (gereblyével)!
A feladat típusa: gyakorlati.
A feladat részletezése:
1. a kijelölt terület (felásása utáni) elmunkálása gereblyével,
2. környezet rendbetétele,
3. szerszám tisztítása.
Rendelkezésre álló időkeret:
Adható maximális pontszám:

30 perc
25 pont

Ke I./C feladat
A feladat meghatározása, leírása: Jelölje ki pálcával a megadott ültetésre előkészített
területen a 40 x 30 cm-es sor- és tőtávolságú növények helyeit! Számolja meg a szükséges
növények számát!
Mérőeszközök segítségével mérje meg a területet, határozza meg a sorokat, és a soron a
tőtávolságokat pálca leszúrásával jelezze!
A feladat típusa: mérés, gyakorlati, szóbeli
A feladat részletezése:
1. eszközök előkészítése,
2. terület felmérése,
3. sorok kijelölése,
4. tövek kijelölése pálcával,
5. növényszükséglet meghatározása,
6. környezet rendbetétele,
7. szerszám tisztítása, elhelyezése.
Rendelkezésre álló időkeret:
Adható maximális pontszám:

30 perc
25 pont

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 szakképesítésre.
Szakképesítés azonosító száma és megnevezése:

34 622 02 Kertész
Felhasználható: március 16-tól április 30-ig.
Javító-, illetve pótló-vizsgán: június 15-től augusztus 30-ig

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

120 perc
100 pont
3 részfeladat
tanüzem

Szakképesítés azonosító száma és megnevezése:
34 622 02 Kertész
Feladat sorozatjele: Ke I.
Érvényes: 2016. szeptember 1-től

A Ke I. szintvizsga 3 feladatrészből áll, melyek sorrendje a rendelkezésre álló gyakorlati
munkahelyek tárgyi feltételrendszerének megfelelően felcserélhetők.
Ke I./A feladat
Rendelkezésre álló időkeret:
60 perc
Felkészülési idő:
5 perc
Adható maximális pontszám:
50 pont
A feladat meghatározása, leírása: Végezze el a kijelölt (2 m2-es) terület talaj-előkészítését
forgatással (ásóval)!
A feladat típusa: gyakorlati.
A feladat megvalósítás helyszíne: tanműhely
A feladat megvalósításához szervezési javaslatok: Az előre kijelölt területen (ajánlott: 1,2 x
1,7 m, kijelölésre ajánlott eszközök pálca, karó) a tanulók ne közvetlenül egymás mellett
dolgozzanak. Érdemes nagy létszámú osztályok, kis hely vagy kevés szerszám esetén két
csoportba osztani a diákokat úgy, hogy amíg az egyik fele a 60 perces, addig a másik fele a 30
perces feladatokból vizsgázzon. A munkák elvégzése után helyet cserélnek a csoportok.
A feladat értékelésének szempontjai, követelményei: A megfelelő szerszám kiválasztása és
helyes használata, szakmai és esztétikai megjelenés, megfelelő ásási irány, ásás minősége
(egyenletes ásónyom-, mélység és barázda szeletek, szennyező anyagok, gyomok eltávolítása
/kövek, tarack, stb./), biztonságos munkavégzés, ásás teljesítménye, munkához való
hozzáállás, munkahelyi rend, tisztaság, higiénia.
Szerszám, eszköz és gép jegyzék: Előkészítésnél mérőszalag, kertészzsinór, pálcák vagy
karók, kalapács, talicska, illetve ásó/tanuló, szaporítóláda/ tanuló (szennyező anyagoknak).
Anyagjegyzék: Tanulónként 2 m2 terület, sorszámok a diákok és a terület megjelölésére.
Egyéb információk: A terület méretének jóváhagyása a Szintvizsga Bizottság Elnökének
feladata.
Kompetenciák: állóképesség, határozottság, ismeretek helyénvaló alkalmazása, módszeres
munkavégzés.

Szakképesítés azonosító száma és megnevezése:
34 622 02 Kertész
Feladat sorozatjele: Ke I.
Érvényes: 2016. szeptember 1-től

Ke I./A feladat pontozólapja
Tanuló neve: …………………………………………..

Tanuló sorszáma:………….

Tanuló osztálya:…………..
Feladat

Az értékelés szempontjai

talajelőkészítés
forgatással, a
terület felásása

szerszám kiválasztása és helyes
használata, szakmai és esztétikai
megjelenés
megfelelő ásási irány
ásás minősége
ásás teljesítménye, munkához való
hozzáállás
munkahelyi rend, tisztaság,
biztonságos munkavégzés, higiénia

Összes pontszám

Pontozás
Maximális
Elért
5
5
20
15
5
50

Szakképesítés azonosító száma és megnevezése:
34 622 02 Kertész
Feladat sorozatjele: Ke I.
Érvényes: 2016. szeptember 1-től

Ke I./B feladat
Rendelkezésre álló időkeret:
30 perc
Felkészülési idő:
5 perc
Adható maximális pontszám:
25 pont
A feladat meghatározása, leírása: Végezze el a kijelölt (2 m2-es) területen a forgatás utáni
talaj-elmunkálást (gereblyével)!
A feladat típusa: gyakorlati.
A feladat megvalósítás helyszíne: tanműhely.
A feladat megvalósításához szervezési javaslatok: A tanulók által felásott és előre kijelölt
(ajánlott pálca, karó) területen (ajánlott a 1,2 x 1,7 m) a tanulók ne közvetlenül egymás
mellett dolgozzanak. Amennyiben az előző tanuló nem tudta a saját területét időre felásni, úgy
az aktuális B feladatot egy másik, már előre megforgatott területen végezze el a vizsgázó
diák, hogy munkája értékelhető legyen. Nagy létszámú osztályoknál célszerű az A, valamint a
B és C feladatotokat külön csoportokban végeztetni. Ez esetben a gereblyézést értelemszerűen
nem a gyerekek által megforgatott területen lehet elmunkálni.
A feladat értékelésének szempontjai, követelményei: A megfelelő szerszám kiválasztása és
helyes használata, szakmai és esztétikai megjelenés, az elmunkálás minősége (egyenletes és
szennyeződésmentes talajfelszín), biztonságos munkavégzés, gereblyézés teljesítménye, a
munkához való hozzáállás, munkahelyi rend, tisztaság.
Szerszám, eszköz és gép jegyzék: Előkészítés: mérőszalag, kertészzsinór, pálcák, vagy
karók, kalapács, sorszámok a diákok terület megjelölésére, talicskák, illetve gereblye/tanuló,
szaporítóláda/tanuló.
Anyagjegyzék: Tanulónként 2 m2 talajforgatott terület, sorszámok a diákok és a terület
megjelölésére.
Egyéb információk: A terület méretének jóváhagyása a Szintvizsga Bizottság Elnökének
feladata.
Kompetenciák: állóképesség, határozottság, ismeretek helyénvaló alkalmazása, módszeres
munkavégzés.

Szakképesítés azonosító száma és megnevezése:
34 622 02 Kertész
Feladat sorozatjele: Ke I.
Érvényes: 2016. szeptember 1-től

Ke I./B feladat pontozólapja
Tanuló neve: …………………………………………..

Tanuló sorszáma:………….

Tanuló osztálya:…………..
Feladat

Az értékelés szempontjai

terület
talajelmunkálás
gereblyével

a szerszám kiválasztása és helyes
használata, szakmai és esztétikai
megjelenés,
munkahelyi rend, tisztaság,
biztonságos munkavégzés
a talajelmunkálás minősége
a talajelmunkálás teljesítménye, a
munkához való hozzáállás

Összes pontszám

Pontozás
Maximális
Elért
5

10
10
25

Szakképesítés azonosító száma és megnevezése:
34 622 02 Kertész
Feladat sorozatjele: Ke I.
Érvényes: 2016. szeptember 1-től

Ke I./C feladat
Rendelkezésre álló időkeret:
30 perc
Felkészülési idő:
5 perc
Adható maximális pontszám:
25 pont
A feladat meghatározása, leírása: Jelölje ki pálcával a megadott, ültetésre előkészített
területen a 40 x 30 cm-es sor- és tőtávolságú növények helyeit! Számolja meg a szükséges
növények számát!
Mérőeszközök segítségével mérje meg a területet, határozza meg a sorokat és soron a
tőtávolságokat pálca leszúrásával jelezze!
A feladat típusa: mérés, gyakorlati, szóbeli.
A feladat megvalósítás helyszíne: tanműhely.
A feladat megvalósításához szervezési javaslatok: Az előre kijelölt és elmunkált területen
(ajánlott terület 1,2 x 1,7 m, ajánlott eszközök: pálca, karó) a tanulók ne közvetlenül egymás
mellett dolgozzanak. A megadott sor- és tőtávolságtól el lehet térni.
A feladat értékelésének szempontjai, követelményei: A megfelelő szerszámok kiválasztása
és helyes használata, szakmai és esztétikai megjelenés, sorok helyes kijelölése (mérete és
egyenessége), a tőtávolságok helyes bejelölése (méret, irány), pontos növényszükséglet
meghatározása, kommunikáció (udvariasság, viselkedés), biztonságos munkavégzés,
teljesítmény, munkahelyi rend, tisztaság.
Szerszám, eszköz és gép jegyzék: Tanulónként mérőszalag, kertészzsinór, a növényszámnak
megfelelő pálcamennyiség, kalapács, sorszámok a diákok és a terület megjelölésére, talicska.
Anyagjegyzék: Tanulónként 2 m2 ültetésre előkészített terület, sorszámok a diákok és a
terület megjelölésére.
Egyéb információk: A terület mérete, a sor- és tőtávolságok jóváhagyása a Szintvizsga
Bizottság Elnökének feladata.
Kompetenciák: állóképesség, határozottság, döntésképesség, problémamegoldás, ismeretek
helyénvaló alkalmazása, módszeres munkavégzés.
Összes időkeret: Ke I./A 60 perc + Ke I./B 30 perc+ Ke I./C 30 perc =
Összes pontszám: Ke I./A 50 pont + Ke I./B 25 pont + Ke I./C 25 pont =

120 perc
100 pont

Szakképesítés azonosító száma és megnevezése:
34 622 02 Kertész
Feladat sorozatjele: Ke I.
Érvényes: 2016. szeptember 1-től

Ke I./C feladat pontozólapja
Tanuló neve: …………………………………………..

Tanuló sorszáma:………….

Tanuló osztálya:…………..
Feladat

Az értékelés szempontjai

sor- és
tőtávolság
meghatározása

a szerszám kiválasztása és helyes
használata, szakmai és esztétikai
megjelenés, munkahelyi rend,
tisztaság, biztonságos munkavégzés
sorok kijelölése
tőtávolság kijelölése

növényszám
növények száma, kommunikáció
meghatározása
Összes pontszám

Pontozás
Maximális
Elért
5
5
10
5
25

