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 és vizsgáztatási követelmények alapján indított szakképesítésekre.

Szakképesítés azonosító száma és megnevezése:

34 541 06 Szőlész-borász
Feladat sorozatjele: SZB I.

Szintvizsga időtartama:
Elérhető maximális pontszám:
Feladatok száma:

120 perc
100 pont
3 részfeladat

Felhasználható: 9. évfolyam, február 1-től április 30-ig.
Javító-, illetve pótló-vizsgán: június 15-től augusztus 30-ig
Feladatok helyszíne: tanüzem, tanműhely, tanpince
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Szakképesítés azonosító száma és megnevezése:
35 541 06 Szőlész-borász
Feladat sorozatjele: SZB I.
Érvényes: 2016. szeptember 1-től

SZB I./A feladat
A feladat meghatározása, leírása:
Nevezze meg az előkészített szőlőtőkén a földalatti és föld feletti részeket, a csapokat a
rügyszámmal mért hosszúságuk alapján!
A feladat típusa:
gyakorlat
A feladat részletezése:
A tanuló a megoldó lapon a számok mellé írja a hozzá tartozó elnevezéseket!
A növényminta jóváhagyása a Szintvizsga Bizottság Elnökének feladata.
Rendelkezésre álló időkeret:
Adható maximális pontszám:

20 perc
15 pont

SZB I./B feladat
A feladat meghatározása, leírása:
Végezze el a kijelölt ászokhórdon a rendelkezésre álló eszközökkel és anyagokkal az
ajtóelőhúzás (beajtózás) műveletét a befejező munkálatokkal!
A feladat típusa:
gyakorlat
A feladat részletezése:
1. folyamat:











fénypróba
ajtó állapotának ellenőrzése
csapnyílás elzárása parafadugóval
ajtóoldal külső élének faggyúzása
a csín megtisztítása, gyékényezése
ajtó behelyezése
kipréselődött faggyú leszedése
hordó letörölgetése
hordó kénezése (1–2g/hl)
takarítás, rendrakás

Rendelkezésre álló időkeret:
Adható maximális pontszám:

60 perc
65 pont
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Szakképesítés azonosító száma és megnevezése:
35 541 06 Szőlész-borász
Feladat sorozatjele: SZB I.
Érvényes: 2016. szeptember 1-től

SZB I./C feladat
A feladat meghatározása, leírása:
Határozza meg a rendelkezésre álló borászati gépek és berendezések segítségével a
fehérborszőlő feldolgozás műveleti sorrendjét az átvételtől a mustkészítésig!
A feladat típusa:
Szóbeli magyarázattal kiegészített gyakorlat, rajzkészítés, rajzolvasás.
A feladat részletezése:
1. magyarázat:
 állítsa gondolatban műveleti sorrendbe a gépeket, berendezéseket és ez
alapján készítse el a feldolgozás folyamatábráját.
 a folyamat ábrán nevezze meg a gépeket, berendezéseket
Rendelkezésre álló időkeret:
Adható maximális pontszám:

40 perc
20 pont
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Szakképesítés azonosító száma és megnevezése:
35 541 06 Szőlész-borász
Feladat sorozatjele: SZB I.
Érvényes: 2016. szeptember 1-től

Szőlész – Borász szintvizsga; szőlőtőke részeinek felismerése
Szintvizsga helyszín:
Vizsgázó neve:
Szőlőtőke részeinek

Szőlőtőke részeinek

sorszáma

megnevezése

Pontszám

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Összesen:
Dátum:
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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 és vizsgáztatási követelmények alapján indított szakképesítésekre.

Szakképesítés azonosító száma és megnevezése:

34 541 06 Szőlész-borász
Feladat sorozatjele: SZB. I.
Szintvizsga időtartama:
Elérhető maximális pontszám:
Feladatok száma:

120 perc
100 pont
3 részfeladat

Felhasználható: 9. évfolyam, február 1.-től április 30.-ig
Javító-, illetve pótló-vizsgán: június 15-től augusztus 30-ig
Feladatok helyszíne: tanüzem, tanműhely, tanpince
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Szakképesítés azonosító száma és megnevezése:
35 541 06 Szőlész-borász
Feladat sorozatjele: SZB I.
Érvényes: 2016. szeptember 1-től

A SZB.I. szintvizsga 3 feladatrészből áll, melyek sorrendje a rendelkezésre álló gyakorlati
munkahelyek tárgyi feltételrendszerének megfelelően felcserélhetők.
SZB I./A feladat
Rendelkezésre álló időkeret:
Felkészülési idő:
Adható maximális pontszám:

20 perc
- perc
15 pont

A feladat típusa, megvalósítás helyszíne, szervezési javaslatok:
Nevezze meg az előkészített szőlőtőkén a földalatti és föld feletti részeket, a csapokat a
rügyszámmal mért hosszúságuk alapján!
Szőlőtőke részeinek felismerése:
A vizsgabizottsággal egyeztetve, a vizsga lebonyolítója egy külön teremben, vagy elválasztott
helyen a lehetőségeknek megfelelően egy vagy több szőlőtőkét kikészít, a szőlőtőke részeit
számokkal látja el. A vizsgázók egyenként felügyelet mellett kitöltik a személyenként
elkészített feladatlapot és azonnal leadják a bizottságnak értékelésre.
A feladat értékelésének szempontjai, követelményei
Szőlész – Borász szintvizsga; szőlőtőke részeinek felismerése
Szintvizsga helyszín:
Vizsgázó neve:
Szőlőtőke részeinek
sorszáma
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Szőlőtőke részeinek megnevezése

Pontszám

talpgyökér
oldalgyökér
főgyökér
harmatgyökér
gyökérnyak
tőkenyak
törzs
kordonkar
csercsap
csap

1 pont
1 pont
1 pont
1 pont
1 pont
1 pont
1 pont
1 pont
1 pont
1 pont

Szakképesítés azonosító száma és megnevezése:

6

35 541 06 Szőlész-borász
Feladat sorozatjele: SZB I.
Érvényes: 2016. szeptember 1-től

Szőlőtőke részeinek
sorszáma
11
12
13
14
15
Összesen:

Szőlőtőke részeinek megnevezése

Pontszám

termőalapok
rövidcsap (1-vagy2 rügy)
hosszúcsap (3-5 rügy)
rövid vagy félszálvessző(6-8 rügy)
hosszú vagy teljes szálvessző(8 rügy felett)

1 pont
1 pont
1 pont
1 pont
1 pont
15 pont
Összesen: 15 pont

A feladat értékelésénél figyelembe vett kompetenciák:
Köznyelvi olvasott szöveg megértése, logikus gondolkodás, áttekintő képesség.
Szerszám, eszköz és gép jegyzék:
Anyagjegyzék:
Feladatlap
Egyéb információk: A felismeréshez szükséges növényi részek elfogadása a szintvizsga
elnök feladata.

SZB I./B feladat
Rendelkezésre álló időkeret:
Felkészülési idő:
Adható maximális pontszám:

60perc
- perc
65 pont

A feladat típusa, megvalósítás helyszíne, szervezési javaslatok:
Végezze el a kijelölt ászokhórdon a rendelkezésre álló eszközökkel és anyagokkal az
ajtóelőhúzás (beajtózás) műveletét a befejező munkálatokkal!
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Szakképesítés azonosító száma és megnevezése:
35 541 06 Szőlész-borász
Feladat sorozatjele: SZB I.
Érvényes: 2016. szeptember 1-től

Egyszerű pincemunka.
A vizsgázó a feladat végrehajtásakor egyszerű pincemunkát végez, mely más borászati
műveletekhez kapcsolódik. A beajtózás műveletét a szakmai szabályok gyakorlati
alkalmazása szerint végzi pincében. A feladatokat a lehetőségekhez mérten egyszerre több
tanuló is végezheti a vizsgabizottsággal egyeztetve.
A feladat értékelésének szempontjai, követelményei
A feladat értékelésének szempontjai, követelményei:
fénypróba elvégzése
az ajtó állapotának ellenőrzése
csapnyílás elzárása parafa dugóval
ajtóoldal külső élének faggyúzása
a csín megtisztítása, gyékényezése
az ajtó behelyezése
kipréselődött faggyú leszedése
hordó letörölgetése
a hordó kénezése (1-2 g/hl)
takarítás, rendrakás
összesen:

5 pont
5 pont
5 pont
10 pont
10 pont
10 pont
5 pont
5 pont
8 pont
2 pont
65 pont

A feladat értékelésénél figyelembe vett kompetenciák:
Köznyelvi olvasott szöveg megértése, kézügyesség, határozottság, problémamegoldás,
felelősségtudat, logikus gondolkodás, ismeretek helyénvaló alkalmazása, módszeres
munkavégzés.
Szerszám, eszköz és gép jegyzék:
 fényforrás
 beajtózás eszközei (pl.: kádárkés)
 takarítás eszközei
Anyagjegyzék:
 faggyú, gyékény, pinceruha
 kénszelet
Egyéb információk:
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Szakképesítés azonosító száma és megnevezése:
35 541 06 Szőlész-borász
Feladat sorozatjele: SZB I.
Érvényes: 2016. szeptember 1-től

SZB I./C feladat
Rendelkezésre álló időkeret:
Felkészülési idő:
Adható maximális pontszám:

40 perc
- perc
20 pont

A feladat típusa, megvalósítás helyszíne, szervezési javaslatok:
Határozza meg a rendelkezésre álló borászati gépek és berendezések segítségével a
fehérborszőlő feldolgozás műveleti sorrendjét az átvételtől a mustkészítésig!
Folyamatábra készítés
A vizsga lebonyolítója a szőlőfeldolgozás helyén a feldolgozás gépeit, berendezéseit
megtekintésre rendelkezésre bocsájtja a vizsgázónak, ez alatt a vizsgázó felkészül.
A vizsgázók egyenként felügyelet mellett elkészítik a fehérborszőlő feldolgozás folyamat
ábráját és azonnal leadják a bizottságnak értékelésre.
A feladat értékelésének szempontjai, követelményei
A feladat megfelelően a borászat technikai adottságainak figyelembe vételével elkészített
folyamat ábra, a gépek- berendezések megnevezése, esztétikai megjelenése esetén 20 pont.
A feladat értékelésénél figyelembe vett kompetenciák:
Köznyelvi olvasott szöveg megértése, kézügyesség, áttekintő képesség, határozottság, logikus
gondolkodás, ismeretek helyénvaló alkalmazása.
Szerszám, eszköz és gép jegyzék:
feldolgozás gépei, berendezései
 mérleg (híd, mérlegtartályos fogadó garat)
 fogadó medence, ürítő csigával
 zúzó- bogyózó
 cefreszivattyú
 lé elválasztó
 sajtó (prés)
 törköly kihordás, szállítás eszközei
Anyagjegyzék: Egyéb információk: Összes időkeret: SZB.I/A(20 perc)+SZB.I/B(60 perc)+SZB.I/C(40 perc) =
Összes pontszám: SZB.I/A(15 pont)+SZB.I/B(65 pont)+SZB.I/C(20 pont) =

120 perc
100 pont
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