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

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

34 621 01 Gazda
Feladat sorozatjele: Ga IV.
Szintvizsga időtartama:
Elérhető maximális pontszám:
Feladatok száma:

Felhasználható: március 15-től április 30-ig
Javító-, illetve pótló-vizsgán: június 15-től augusztus 30-ig
Feladatok helyszíne: tanüzem, tangazdaság, tanműhely

120 perc
100 pont
4 részfeladat

Szakképesítés azonosító száma és megnevezése:
34 621 01 Gazda
Feladat sorozatjele: Ga IV.
Érvényes: 2017. szeptember 1-től

Ga IV./A feladat
Rendelkezésre álló időkeret:
Felkészülési idő:
Adható maximális pontszám:

20 perc
- perc
20 pont

A feladat típusa: Gyakorlati feladat. Egyszerű talajvizsgálati módszerek alkalmazása.
A feladat meghatározása, leírása: Végezze el az adott talajminta vizes oldatának kémhatás vizsgálatát
egyszerű sav-bázis indikátor segítségével! Sorolja be a megkapott értéket a savas, lúgos vagy semleges
tartományba! Ismertesse szóban a vizsgálat menetét és eredményét!
A feladat értékelésének szempontjai, követelményei
Az adott talajminta kémhatásvizsgálatának helyes elvégzése. A megkapott érték megfelelő
besorolása a savas, lúgos vagy semleges tartományba. A vizsgálat menetének és eredményének
ismertetése.
Anyag és eszköz jegyzék: univerzális pH-papír (sav-bázis indikátor), talajminta, adagoló kanál,
desztillált víz, mérőhenger, lombik vagy üvegedény, csipesz.

Ga.IV./B feladat
Rendelkezésre álló időkeret:
Felkészülési idő:
Adható maximális pontszám:

50 perc
- perc
30 pont

A feladat típusa: Rotációs kapa karbantartási munkái
A feladat meghatározása, leírása: Végezze el a rotációs kapa időszakos karbantartási munkáit,
különös tekintettel a levegőszűrő tisztítására és a hajtóműolaj cseréjére! Mutassa meg, hol található
a motorolaj leeresztő csavar! Ellenőrizze a motorolaj szintet, töltse fel a tüzelőanyag tartályt és
helyezze üzembe a gépet!

Szakképesítés azonosító száma és megnevezése:
34 621 01 Gazda
Feladat sorozatjele: Ga IV.
Érvényes: 2017. szeptember 1-től

A feladat értékelésének szempontjai, követelményei:
A szükséges eszközök és szerszámok megválasztása, a rotációs kapa karbantartásának megfelelő
elvégzése, szerkezeti elemek elhelyezkedésének ismerete, munkavédelmi szempontok betartása
Szerszám, eszköz és gép jegyzék: rotációs kapa, hajtómű olaj, tüzelőanyag, kéziszerszámok,

Ga IV./C feladat
Rendelkezésre álló időkeret:
Felkészülési idő:
Adható maximális pontszám:

25 perc
- perc
30 pont

A feladat típusa: Gyakorlati feladat, érzékszervi vizsgálat.
A feladat meghatározása, leírása: Sorolja fel, milyen tulajdonságokat vizsgálhat az adott
takarmányminta (kukoricaszilázs) érzékszervi minősítése során (6db). Írja a megoldólapra a
tulajdonságok mellé mit tapasztal a vizsgálat során és mire lehet következtetni a megismert
jellemzőkből!
A feladat értékelésének szempontjai, követelményei:
Érzékszervi vizsgálat megfelelő elvégzése, a megoldólapra felvezetett tulajdonságok helyessége,
tapasztalatainak összefoglalása, következtetések megállapítása a vizsgálat alapján
Anyag jegyzék: takarmányminta, megoldólap

Ga IV./D feladat
Rendelkezésre álló időkeret:
Felkészülési idő:

25 perc
- perc

Adható maximális pontszám:

20 pont

A feladat típusa: Gyakorlati feladat, ásó nyelezése és élezése, az eszköz munkaalkalmasságának
ellenőrzése
A feladat meghatározása, leírása: Végezze el az ásó nyelezését, majd élezését kalapálással, ezután
ellenőrizze az eszköz munkaalkalmasságát! A munkavégzés közben ügyeljen a munkavédelmi
szempontok betartására.

Szakképesítés azonosító száma és megnevezése:
34 621 01 Gazda
Feladat sorozatjele: Ga IV.
Érvényes: 2017. szeptember 1-től

A feladat értékelésének szempontjai, követelményei:
Az élezés szakszerűsége, a munkavédelmi szempontok betartása
Szerszám és eszköz jegyzék:
ásó, szerszámnyél, satu, kaszaüllő vagy erre a célra alkalmas élező szerszám

Szakképesítés azonosító száma és megnevezése:
34 621 01 Gazda
Feladat sorozatjele: Ga IV.
Érvényes: 2017. szeptember 1-től

Megoldólap a Ga IV./C feladathoz

Kukoricaszilázs érzékszervi vizsgálata

Minta:

Vizsgálat időpontja:

Tulajdonság

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Tapasztalás

Következtetés

ÚTMUTATÓ
a
Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara
hatáskörébe tartozó szakképesítéshez készült
SZINTVIZSGAFELADAT
ÉRTÉKELÉSÉHEZ
Érvényes:
2016. szeptember 1-től, az 56/2013. (VIII. 19.) FM rendelettel kiadott szakmai
és vizsgáztatási követelmények alapján indított szakképesítésre.
Szakképesítés azonosító száma és megnevezése:

34 621 01 Gazda
Feladat sorozatjele: Ga IV.

Szintvizsga időtartama:
Elérhető maximális pontszám:
Feladatok száma:

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

120 perc
100 pont
4 részfeladat

Szakképesítés azonosító száma és megnevezése:
34 621 01 Gazda
Feladat sorozatjele: Ga IV.
Érvényes: 2017. szeptember 1-től

Ga IV./A feladat
Rendelkezésre álló időkeret:
Felkészülési idő:
Adható maximális pontszám:

20 perc
- perc
20 pont

A feladat típusa: Gyakorlati feladat. Egyszerű talajvizsgálati módszerek alkalmazása.
A feladat meghatározása, leírása: Végezze el az adott talajminta vizes oldatának kémhatás vizsgálatát
egyszerű sav-bázis indikátor segítségével! Sorolja be a megkapott értéket a savas, lúgos vagy semleges
tartományba! Ismertesse szóban a vizsgálat menetét és eredményét!
A feladat értékelésének szempontjai, követelményei
Eszközök előkészítése 2 pont, szakszerűség, körültekintés 5 pont, leolvasás pontossága 5 pont, kapott
érték helyes besorolása 5 pont, a feladat szóbani ismertetése, értékelése 3 pont. Összesen: 20 pont
A feladat értékelésénél figyelt kompetenciák:
Határozottság, Pontosság, Ismeretek helyénvaló alkalmazása, Körültekintés

Ga IV./B feladat
Rendelkezésre álló időkeret:
Felkészülési idő:
Adható maximális pontszám:

50 perc
- perc
30 pont

A feladat típusa: Rotációs kapa karbantartási munkái
A feladat meghatározása, leírása: Végezze el a rotációs kapa időszakos karbantartási munkáit,
különös tekintettel a levegőszűrő tisztítására és a hajtóműolaj cseréjére! Mutassa meg, hol található
a motorolaj leeresztő csavar! Ellenőrizze a motorolaj szintet, töltse fel a tüzelőanyag tartályt és
helyezze üzembe a gépet!
A feladat értékelésének szempontjai, követelményei:
Levegőszűrő tisztítás 8 pont, hajtóműolajcsere 8pont, motorolaj leeresztő csavar helyének
meghatározása 2 pont, motorolajszint helyes megállapítása 5 pont, tüzelőanyag-tartály feltöltése 4
pont, üzembe helyezés 3 pont. Összesen: 30 pont.

Szakképesítés azonosító száma és megnevezése:
34 621 01 Gazda
Feladat sorozatjele: Ga IV.
Érvényes: 2017. szeptember 1-től

A feladat értékelésénél figyelt kompetenciák:
Határozottság, Precizitás, Körültekintés, Hibaelhárítás, Módszeres munkavégzés

Ga IV./C feladat
Rendelkezésre álló időkeret:
Felkészülési idő:
Adható maximális pontszám:

25 perc
- perc
30 pont

A feladat típusa: Gyakorlati feladat, érzékszervi vizsgálat.
A feladat meghatározása, leírása: Ismerje fel a takarmányt és jellemezze! Sorolja fel, milyen
tulajdonságokat vizsgálhat az adott takarmányminta (kukoricaszilázs) érzékszervi minősítése során
(6db). Írja a megoldólapra a tulajdonságok mellé mit tapasztal a vizsgálat során és mire lehet
következtetni a megismert jellemzőkből!
A feladat értékelésének szempontjai, követelményei:
Takarmány felismerése, jellemzése 7 pont, érzékszervi vizsgálat során 6 tulajdonság leírása,
felvezetve megoldólapra 6 pont, tapasztalatainak összefoglalása 6 pont, következtetések
megállapítása a vizsgálat alapján 6 pont, a vizsgálat menetének és eredményének ismertetése 5
pont. Összesen 30 pont.
A feladat értékelésénél figyelt kompetenciák:
Határozottság, Felelősségtudat, Körültekintés, Fogalmazókészség

Ga IV./D feladat
Rendelkezésre álló időkeret:
Felkészülési idő:
Adható maximális pontszám:

25 perc
- perc
20 pont

A feladat típusa: Gyakorlati feladat, ásó nyelezése és élezése, az eszköz
munkaalkalmasságának ellenőrzése
A feladat meghatározása, leírása: Végezze el az ásó nyelezését, majd élezését, ezután ellenőrizze az
eszköz munkaalkalmasságát! A munkavégzés közben ügyeljen a munkavédelmi szempontok
betartására.

Szakképesítés azonosító száma és megnevezése: 34
621 01 Gazda
Feladat sorozatjele: Ga IV.
Érvényes: 2017. szeptember 1-től

A feladat értékelésének szempontjai, követelményei:
Nyelezés kivitelezése 5 pont, az élezés szakszerűsége 5 pont, az eszköz munkaalkalmasságának
pontos ismertetetése 5 pont, a munkavédelmi szempontok betartása 5 pont. Összesen: 20 pont.
A feladat értékelésénél figyelt kompetenciák:
Körültekintés, Módszeres munkavégzés, Problémamegoldás, Hibaelhárítás
Összes időkeret: 20 + 50 + 25 + 25 = 120 perc
Összes pontszám: 20 + 30 + 30 + 20= 100 pont

Megoldólap a Ga IV./C feladathoz
Kukoricaszilázs érzékszervi vizsgálata
Minta: kukoricaszilázs

Tulajdonság

Vizsgálat időpontja: “szintvizsga időpontja”

Tapasztalás

1. szín

eredeti színű, sárga, fehér foltos,
vöröses barna

2. szag

dohos, természetesen kellemes

3. konzisztencia

tapintata kellemetlen, nyálkás, ,
homogén vagy természetes stb

4. szecskaméret

túl nagy, kicsi, optimális 20-30mm

5. tört szemek aránya

egész, tort vagy roppantott
szemek aránya

6. idegen anyagok

van vagy nincs, illetve ennek
aránya

Következtetés
karotin-, illetve klorofiltartalmára utal,
illetve az erjesztés minőségére
sárga – vajsav jelenléte
vöröses barna – karamellizálódás
fehér folt - penész
dohosság utal rothadására,
penészgombák jelenlétére
a takarmány víztartalmára, az erjesztés
technológiájának helyességére
következtethetünk
optimális méretben jól tömöríthető,
elősegíti a rágást, falatalakítást
ha kevés szem van, illetve a szemek épek
maradnak, sokkal kevesebb
hasznosítható táplálóanyag van, mint a
sok és döntően roppantott szemeket
tartalmazó szilázsban.
nem megfelelő tárolás és előkészítés

Megjegyzés: Minden a táblázatban nem szereplő helyes választ is el kell fogadni!

