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 V.
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 V.
Érvényes: 2017. szeptember 1-től

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

20 perc
- perc
10 pont

A feladat típusa: Talajművelés gépeinek felismerése (5 db) és a hozzájuk tartozó legjellemzőbb
alapműveletek meghatározása.
A feladat meghatározása, leírása: Ismerje fel és írja a megoldólapra a tangazdaságban található
talajművelő gépek nevét és mellé a hozzájuk tartozó legjellemzőbb alapműveletek meghatározását!
A feladat értékelésének szempontjai, követelményei
A tangazdaságban található talajművelő gépek helyes megnevezése, a hozzájuk tartozó
legjellemzőbb alapműveletek meghatározása, illetve a megoldó lap megfelelő helyére történő
beírása.
Gép és anyagjegyzék: talajművelőgépek, megoldólap, alátét
Egyéb információk: Amennyiben nem ál rendelkezésre a tangazdaságban öt különböző talajművelő
gép, abban az esetben ábrákon és fényképen is bemutatható, az ábrákat, fényképeket a Szintvizsga
Bizottság Elnöke hagyja jóvá.

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

40 perc
- perc
30 pont

A feladat típusa: Munkáltató feladat, traktorok vonó- és függesztő szerkezetének használata és
karbantartása a gyakorlatban
A feladat meghatározása, leírása: Mutassa be a korszerű univerzális traktor hátsó vonóberendezését
és függesztő szerkezetét! Ragassza a hárompont bekötésű hidraulikus függesztőberendezés részeit
tartalmazó kártyákat (5 db)a megfelelő helyre! Végezze el a vonó és függesztőszerkezet
karbantartását!

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

A feladat értékelésének szempontjai, követelményei:
A vonóberendezés és a függesztő szerkezet pontos bemutatása. A szükséges eszközök és szerszámok
megválasztása, szerkezeti elemek elhelyezkedésének ismerete, karbantartás szakszerűsége,
munkavédelmi szempontok betartása.
Anyag és gép jegyzék: Traktor, kártyák a hidraulikus függesztőberendezés
szerkezeti elemeivel feliratozva, ragasztó, géprongy, zsír, zsírzóprés
Egyéb információk: Felismerésnél a tanuló által használt anyagok jóváhagyása a
Szintvizsga Bizottság Elnökének feladata.

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

40 perc
- perc
40 pont

A feladat típusa: Gyakorlati feladat, egy kijelölt állatcsoport itatása, vízigény-szükséglet
meghatározása, vízminőség egyszerű meghatározása
A feladat meghatározása, leírása: Végezze el a megadott állatcsoport itatójának tisztítását, és töltse
fel az itatót! Munkavégzés közben tartsa be a munkavédelmi előírásokat! Sorolja fel víz érzékszervi
tulajdonságait! Számítsa ki mennyi az ivóvízszükséglete 50 szárazon álló tehénnek a jelenlegi
környezeti viszonyok közepette, valamint mérje meg az itatáshoz felhasznált víz hőmérsékletét!
A feladat értékelésének szempontjai, követelményei:
Az itató berendezés takarítása, tisztítása és feltöltésének a szakszerűsége, begyakorlottsága. A
munkavédelmi szempontok betartása. Számolás és mérés pontossága.
Szerszám, eszköz jegyzék: Mosóberendezés, kefe, itató berendezés, hőmérő, papír számoláshoz

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

20 perc
- perc
20 pont

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

A feladat típusa: Zöldségnövények palántáinak felismerése (összesen 10 db).
A feladat meghatározása, leírása: Ismerje fel és írja le a megadott megoldó lapra a
rendelkezésére bocsájtott zöldségnövények palántáit! A számok mellé írja a hozzá tartozó
elnevezéseket!
A feladat értékelésének szempontjai, követelményei:
Zöldségnövények palántáinak helyes megnevezése és a megoldó lap megfelelő helyére történő
beírása
Anyagjegyzék: megoldó lap, Zöldségnövények palántái színes képekkel bemutatva
Egyéb információk: A felismerés anyagának jóváhagyása a Szintvizsga Bizottság Elnökének
feladata.

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

Megoldólap a Ga V./A feladathoz

Talajművelés gépeinek felismerése és a hozzájuk tartozó legjellemzőbb alapművelet
meghatározása

sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
összes
pontszám

talajművelőgép megnevezése

legjellemzőbb alapművelet

pontszám

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

Megoldólap a Ga V./D feladathoz
Zöldségnövények palántáinak felismerése

sorszám

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

palánta megnevezése

pontszám

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 V.

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 V.
Érvényes: 2017. szeptember 1-től

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

20 perc
- perc
10 pont

A feladat típusa: Talajművelés gépeinek felismerése (5 db) és a hozzájuk tartozó legjellemzőbb
alapműveletek meghatározása.
A feladat meghatározása, leírása: Ismerje fel és írja a megoldólapra a tangazdaságban található
talajművelő gépek nevét és mellé a hozzájuk tartozó legjellemzőbb alapműveletek meghatározását!
A feladat értékelésének szempontjai, követelményei
Talajművelőgépek helyes megnevezése és a megoldó lap megfelelő helyére történő
beírása 5 pont, a hozzájuk tartozó legjellemzőbb alapműveletek meghatározása további 5 pont.
Összesen 10 pont.
A feladat értékelésénél figyelt kompetenciák:
Határozottság, Döntésképesség, Ismeretek helyénvaló alkalmazása, Megfigyelőképesség

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

40 perc
- perc
30 pont

A feladat típusa: Munkáltató feladat, traktorok vonó- és függesztő szerkezetének használata a
gyakorlatban
A feladat meghatározása, leírása: Mutassa be a korszerű univerzális traktor hátsó vonóberendezését
és függesztő szerkezetét! Ragassza a hárompont bekötésű hidraulikus függesztőberendezés részeit
tartalmazó kártyákat (5 db) a megfelelő helyre! Végezze el a vonó és függesztő szerkezet
karbantartását!
A feladat értékelésének szempontjai, követelményei:
A hárompont bekötésű hidraulikus függesztőberendezés részeinek és szerkezeti elemeinek helyes
elnevezése 10 pont, hátsó vonóberendezését és függesztő szerkezet bemutatása 10 pont, vonó és
függesztő szerkezet szakszerű karbantartása10 pont. Összesen 30 pont

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

A feladat értékelésénél figyelt kompetenciák:
Határozottság, Precizitás, Körültekintés, Tömör fogalmazókészség, Felelősségtudat

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

40 perc
- perc
40 pont

A feladat típusa: Gyakorlati feladat, egy kijelölt állatcsoport itatása, ivóvíz-szükségletének
meghatározása, vízminőség egyszerű meghatározása
A feladat meghatározása, leírása: Végezze el a megadott állatcsoport itatójának tisztítását, és töltse
fel az itatót! Munkavégzés közben tartsa be a munkavédelmi előírásokat! Sorolja fel víz érzékszervi
tulajdonságait (5db)! Számítsa ki mennyi az ivóvízszükséglete 50 szárazon álló tehénnek a jelenlegi
környezeti viszonyok közepette, valamint mérje meg az itatáshoz felhasznált víz hőmérsékletét!
A feladat értékelésének szempontjai, követelményei:
Az itató berendezés takarítása, tisztítása és feltöltésének a szakszerűsége, begyakorlottsága 10 pont,
a víz érzékszervi tulajdonságainak helyes felsorolása 10 pont, ivóvízszükséglet pontos kiszámítása 10
pont, víz hőmérséklet precíz mérése 5 pont, munkavédelmi szempontok betartása 5 pont.
Összesen 40 pont.
A feladat értékelésénél figyelt kompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása, Felelősségtudat, Körültekintés, Pontosság, Precizitás

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

20 perc
- perc
20 pont

A feladat típusa: Zöldségnövények palántáinak felismerése (összesen 10 db).
A feladat meghatározása, leírása: Ismerje fel és írja le a megadott megoldó lapra a
rendelkezésére bocsájtott zöldségnövények palántáinak megnevezését! A számok mellé írja a hozzá
tartozó elnevezéseket!

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

A feladat értékelésének szempontjai, követelményei:
Zöldségnövények palántáinak helyes megnevezése és a megoldó lap megfelelő helyére történő
beírása darabonként 2 pont, összesen 20 pont.
A feladat értékelésénél figyelt kompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása, Határozottság
Összes időkeret: 20 + 40 + 40 + 20 = 120 perc
Összes pontszám: 10 + 30 + 40 + 20= 100 pont

Megoldólap a Ga V./A feladathoz
Talajművelés gépeinek felismerése és a hozzájuk tartozó legjellemzőbb alapművelet
meghatározása

sorszám
1.
2.
3.
4.
5.

talajművelőgép megnevezése

legjellemzőbb műveleti elem

pontszám

eke

forgatás

2

tárcsa

keverés

2

henger

tömörítés

2

lazító

lazítás

2

simító

felszínalakítás

2

5
5
10
összes
pontszám
Megjegyzés: Az értékelő lapon szereplő talajművelő gépek ajánlat jellegűek, bármely gép más
talajművelő géppel helyettesíthető. Minden a táblázatban nem szereplő helyes válasz elfogadható.

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

Megoldólap a Ga V./D feladathoz
Zöldségnövények palántáinak felismerése

sorszám

palánta megnevezése

1.

Paradicsom

2

2.

Paprika

2

3.

Uborka

2

4.

Sárgadinnye

2

5.

Görögdinnye

2

6.

Tojásgyümölcs

2

7.

Fejes saláta

2

8.

Karfiol

2

9.

Fejes káposzta

2

10.

Karalábé

2

összes
pontszám

pontszám

20

Megjegyzés: Az értékelő lapon szereplő növények ajánlat jellegűek, bármely növény palánta más
palántával helyettesíthető.

