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

Érvényes: 2017. szeptember 1-től, az 56/2016. (VIII. 19.) FM rendelettel
kiadott szakmai és vizsgáztatási követelmények alapján indított szakképesítésre.

Szakképesítés azonosító száma és megnevezése:

34 215 04 Virágkötő és virágkereskedő

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

Felhasználható: február 1-től április 30-ig
Javító-, illetve pótló-vizsgán: június 15-től augusztus 30-ig
Feladatok helyszíne: tanműhely

120 perc
100 pont
3 részfeladat

Szakképesítés azonosító száma és megnevezése:
34 215 04 Virágkötő és virágkereskedő
Feladat sorozatjele: Vk III.
Érvényes: 2017. szeptember 1-től

Vk III./A feladat
A feladat meghatározása, leírása: Készítsen vendégköszöntő ajtódíszt az évszaknak
megfelelő növényanyagból (élő vagy száraz növényanyag, szabadon választott technika,
kellékezés)
A feladat típusa: gyakorlati
A feladat részletezése:
1. előkészítési műveletek
2. ajtódísz készítésének folyamata
3. befejező műveletek
4. takarítás, rendrakás stb.
Rendelkezésre álló időkeret:
Adható maximális pontszám:

60 perc
50 pont

Vk III./B feladat
A feladat meghatározása, leírása: Készítsen elő karácsonyi asztaldíszhez 10 különböző
növényi részt és kelléket.
A feladat típusa: gyakorlati
A feladat részletezése:
1. előkészítési folyamatok
2. különböző növényi részek és kellékek előkészítésének folyamata
3. befejező műveletek
4. takarítás, rendrakás stb.
Rendelkezésre álló időkeret:
Adható maximális pontszám:

30 perc
25 pont

Vk III./C feladat
A feladat meghatározása, leírása: Ajánljon napos fekvésű virágágyi kiültetésre min. 5
különböző egynyári virágpalántát sárga és piros színben
A feladat típusa: szóbeli magyarázattal kiegészített gyakorlat
Rendelkezésre álló időkeret:
Adható maximális pontszám:

30 perc
25 pont

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

SZINTVIZSGA FELADATOK
ÉRTÉKELÉSÉHEZ

Érvényes: 2017. szeptember 1-től, az 56/2016. (VIII. 19.) FM rendelettel
kiadott szakmai és vizsgáztatási követelmények alapján indított szakképesítésre.

Szakképesítés azonosító száma és megnevezése:

34 215 04 Virágkötő és virágkereskedő
Felhasználható: február 1-től április 30-ig
Javító-, illetve pótló-vizsgán: június 15-től augusztus 30-ig

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

120 perc
100 pont
3 részfeladat
tanműhely

Szakképesítés azonosító száma és megnevezése:
34 215 04 Virágkötő és virágkereskedő
Feladat sorozatjele: Vk III.
Érvényes: 2017. szeptember 1-től

A Vk III. szintvizsga 3 feladatrészből áll, melyek sorrendje a rendelkezésre álló gyakorlati
munkahelyek tárgyi feltételrendszerének megfelelően felcserélhetők.
Vk III./A feladat
Rendelkezésre álló időkeret: 60 perc
Felkészülési idő:
10
perc
Adható maximális pontszám: 50 pont
A feladat típusa: gyakorlat
Megvalósítás helyszíne: tanműhely
Szervezési javaslatok:
A feladat értékelésének szempontjai, követelményei: Az alábbi kompetenciák mérhetők a
feladattal: precizitás, állóképesség, kézügyesség, térlátás, intenzív munkavégzés, gyakorlatias
munkavégzés, környezet tisztántartása.
5-5 pont adható az akasztókészítésre, a kiválasztott technika megfelelő alkalmazására (tűzött:
U alakú drót, tűzőhab, kötött: folyamatos drót, ragasztásos, vegyes), a színek megfelelő
alkalmazására, a díszítés stílusazonosságára.
Szerszám, eszköz és gép jegyzék: kés, metszőolló, olló, drótvágó, ragasztópisztoly
Anyagjegyzék: koszorúalap, tűzőhab, élő és száraz növényanyag, kellékek (szalag, gyöngy,
rattan szál, szizál, stb.)
Egyéb információk:

Vk III./B feladat
Rendelkezésre álló időkeret:
30 perc
Felkészülési idő:
10
perc
Adható maximális pontszám: 25 pont
A feladat típusa: gyakorlat
Megvalósítás helyszíne: tanműhely
Szervezési javaslatok: lehet „kakukktojást” kikészíteni, így mérhető a feladat értelmezése
(pl. húsvéti tojás, toll – nem az ünnepkörnek megfelelő kellékek)
A feladat értékelésének szempontjai, követelményei: Az alábbi kompetenciák mérhetők a
feladattal: precizitás, körültekintés, elővigyázatosság, kézügyesség, intenzív munkavégzés,
gyakorlatias munkavégzés, környezet tisztántartása.
Pont adható a megfelelően előkészített (megfelelő vastagságú drót kiválasztása)
növényanyagokra és kellékekre (örökzöldek, tobozok drótozása, karácsonyi szalag drótozása,
gyertyák drótozása, egyéb karácsonyi díszek előkészítése (a szár nélkülieknek villás „szár”
készítése drót segítségével). A drótozott anyagoknak 2 db 5-6 cm-es „lába” legyen, az élő
növényi részek drótozás előtt legyenek visszavágva.

Szakképesítés azonosító száma és megnevezése:
34 215 04 Virágkötő és virágkereskedő
Feladat sorozatjele: Vk III.
Érvényes: 2017. szeptember 1-től

Szerszám, eszköz és gép jegyzék: kés, metszőolló, drótvágó, olló
Anyagjegyzék: örökzöldek, tobozok, karácsonyi szalag, gyertyák, egyéb karácsonyi díszek
Egyéb információk:

Vk III./C feladat
Rendelkezésre álló időkeret: 30 perc
Felkészülési idő:
10
perc
Adható maximális pontszám: 25 pont
A feladat típusa: szóbeli magyarázattal kiegészített gyakorlati
Megvalósítás helyszíne: tanműhely
Szervezési javaslatok:
A feladat értékelésének szempontjai, követelményei: Az alábbi kompetenciák mérhetők a
feladattal: közérthetőség, segítőkészség, kapcsolatteremtő készség, udvariasság, gyakorlatias
feladatértelmezés
5-5 pont adható a napszaknak megfelelő köszönésmódra, a magyarázat szakszerűségére,
közérthetőségére, az egynyári palánták ismeretére.
Szerszám, eszköz és gép jegyzék:
Anyagjegyzék:
Egyéb információk:
Összes időkeret: Vk III./A+ Vk III./B+ Vk III./C = 60 + 30 + 30 perc
Összes pontszám: Vk III./A+ Vk III./B+ Vk III./C = 50 + 25 +25 pont

