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 III.

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:
34 541 06 Szőlész-borász
Feladat sorozatjele: SZB III.
Érvényes: 2016. szeptember 1-től

SZB III./A feladat
A feladat meghatározása, leírása:
Végezze el a kijelölt tőkehelyen a szőlőoltvány ültetését gödörben!
A feladat típusa:
gyakorlat
A feladat részletezése:
Folyamat:
 szaporító anyag előkészítése
 ültető gödör kiásása
 ültetés elvégzése
 ültetés befejező munkái
Rendelkezésre álló időkeret:
Adható maximális pontszám:

60 perc
50 pont

SZB III./B feladat
A feladat meghatározása, leírása:
Készítse el a kijelölt hordóból a húzott mintavételt mintázó tömlővel a rendelkezésre álló
palack(ok)ba, töltse ki a mintacímkét!
A feladat típusa:
Szóbeli magyarázattal kiegészített gyakorlat
A feladat részletezése:
1. magyarázat:
 minta célja (lehet, pl.: állópróba vizsgálat, érzékszervi vizsgálat)
 mintavétel palackba
 minta lezárása
 eszközök mosása
 takarítás, rendrakás
Rendelkezésre álló időkeret:
Adható maximális pontszám:

40 perc
30 pont
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Szakképesítés azonosító száma és megnevezése:
34 541 06 Szőlész-borász
Feladat sorozatjele: SZB III.
Érvényes: 2016. szeptember 1-től

MINTA CÍMKE
Borfajta:_____________________________
Alkoholtartalom:_______________________
Típusszám, kódszám:___________________
Hordószám:___________________________
Bormennyiség:_________________________
Minta célja:____________________________
Dátum:________________________________

______________________
mintát vevő

SZB III./C feladat
A feladat meghatározása, leírása:
Nevezze meg a vizsgabizottság által kikészített 20 db szőlőtermesztésben és borászatban
használt eszközöket, anyagokat a feladat lapon!
A feladat típusa:
Gyakorlat
A feladat részletezése:
A tanuló a megoldó lapon a számok mellé írja a hozzá tartozó elnevezéseket!
A eszköz és anyaglista jóváhagyása a Szintvizsga Bizottság Elnökének feladata.

Rendelkezésre álló időkeret:
Adható maximális pontszám:

40 perc
20 pont
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Szakképesítés azonosító száma és megnevezése:
34 541 06 Szőlész-borász
Feladat sorozatjele: SZB III.
Érvényes: 2016. szeptember 1-től

Szőlész- borász szintvizsga eszköz és anyag felismerése
Szintvizsga helyszíne:
Vizsgázó neve:
Eszközök sorszáma

Eszközök megnevezése

Pontszám

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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 III.
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:
34 541 06 Szőlész-borász
Feladat sorozatjele: SZB III.
Érvényes: 2016. szeptember 1-től

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

60 perc
- perc
50 pont

A feladat típusa, megvalósítás helyszíne, szervezési javaslatok:
Végezze el a kijelölt tőkehelyen a szőlőoltvány ültetését gödörben!
Szőlőoltvány ültetése:
A vizsga lebonyolítója szőlőültetvényben pótlásként, vagy szőlőtelepítésre kijelölt helyen
jelző pálcával kitűzött tőkehelyeket határoz meg, vizsgázónként 3 darabot. A vizsgázók a
kikészített szőlőoltványokat előkészítik, elültetik, elvégzik az ültetés utáni munkákat.
A feladat elvégzéséhez vizsgázónként igénybe vehetnek egy segédszemélyt.
A feladat értékelésének szempontjai, követelményei
 szaporítóanyag előkészítése:
20 pont
 éves vesszőket két ép, világos rügyre metszik
 gyökérzet visszametszése (8-10 cm-re)
 paraffinemulzióba mártás (el is hagyható)
 gyökérzet agyagpépbe mártása
 ültetés:
20 pont
 ültető gödör készítése (háromszög alakú, 40-50 cm mély)
 oltvány behelyezése, tömörítés taposással
 öntözés (7-8 l víz) a félig betemetett gödörbe
 gödör betemetése (taposás nélkül)
 ültetés befejező munkái:
10 pont



csirkézés (4-5 cm kötött talajon, 6-7 cm homok talajon)
vagy műanyag hüvelyek alkalmazása

A feladat értékelésénél figyelembe vett kompetenciák:
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Szakképesítés azonosító száma és megnevezése:
34 541 06 Szőlész-borász
Feladat sorozatjele: SZB III.
Érvényes: 2016. szeptember 1-től

Köznyelvi olvasott szöveg megértése, kézügyesség, határozottság, problémamegoldás,
ismeretek helyénvaló alkalmazása, szervezőkészség, áttekintő képesség, tervezés, módszeres
munkavégzés.
Szerszám, eszköz és gép jegyzék:
 metszőolló
 vödör vagy kád
 ásó, kapa, csákány
 jelzőpálca
Anyagjegyzék:
 agyaggép
 víz
 paraffinemulzió
 műanyaghüvelyek (kb 5-6 cm, 15-20 cm hosszú), el is hagyható
 esetleg szerves trágya
Egyéb információk:
 segédszemélyzet igénybe vehető
SZB III./B feladat
Rendelkezésre álló időkeret:
Felkészülési idő:
Adható maximális pontszám:

40 perc
- perc
30 pont

A feladat típusa, megvalósítás helyszíne, szervezési javaslatok:
Készítse el a kijelölt hordóból a húzott mintavételt mintázó tömlővel a rendelkezésre álló
palack(ok)ba, töltse ki a mintacímkét!
Mintavétel:
A vizsga lebonyolítója a pincében a lehetőségeknek megfelelően kijelöl egy vagy több hordót,
amelyekből húzott mintát lehet venni. A vizsgázó az előkészített eszközökkel elvégzi a
feladatot és kitölti a mintacímkét. A vizsgázók egyenként felügyelet mellett végzik a
feladatokat, a kitöltött mintacímkét a vett mintával együtt azonnal leadják a
vizsgabizottságnak.
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Szakképesítés azonosító száma és megnevezése:
34 541 06 Szőlész-borász
Feladat sorozatjele: SZB III.
Érvényes: 2016. szeptember 1-től

A feladat értékelésének szempontjai, követelményei
 hordó záró részének eltávolítása
 mintavétel folyamata:
 mintázó tömlő használata
 minta felfogása palackba
 palack zárása
 mintázó tömlő tisztítása
 mintacímke kitöltése
Összesen:

3 pont
6 pont
5 pont
6 pont
2 pont
8 pont
30 pont

MINTA CÍMKE
Borfajta: ____________________________
Alkoholtartalom: _____________________
Típusszám, kódszám: __________________
Hordószám: _________________________
Bormennyiség:_______________________
Minta célja: _________________________
Dátum: _____________________________

……………………………..
mintát vevő

A feladat értékelésénél figyelembe vett kompetenciák:
Köznyelvi olvasott szöveg megértése, kézügyesség, határozottság, problémamegoldás,
ismeretek helyénvaló alkalmazása, módszeres munkavégzés.
Szerszám, eszköz és gép jegyzék:
 mintázó tömlő (3-4 m hosszú, 10-15mm)
 palackok
 dugók (parafa, vágott parafa, szintetikus, stb.)
 kézi dugóhúzó
 vödör, tölcsér
Anyagjegyzék:
 pinceruha
 címke (formanyomtatvány, körcímke, sima ragasztó szalag)
8

Egyéb információk:
Szakképesítés azonosító száma és megnevezése:
34 541 06 Szőlész-borász
Feladat sorozatjele: SZB III.
Érvényes: 2016. szeptember 1-től

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

20 perc
- perc
20 pont

A feladat típusa, megvalósítás helyszíne, szervezési javaslatok:
Nevezze meg a vizsgabizottság által kikészített 20 db szőlőtermesztésben és borászatban
használt eszközöket, anyagokat a feladat lapon!
Eszköz és anyagfelismerés
A vizsgabizottsággal egyeztetve, a vizsga lebonyolítója egy különteremben, vagy elválasztott
helyen kikészít 20 db szőlőtermesztésben és borászatban használt eszközt és anyagot,
mindegyiket megszámozza. A vizsgázók egyenként felügyelet mellett kitöltik a feladatlapot,
és azonnal leadják a bizottságnak értékelésre. A vizsga lebonyolítója rendelkezik a megfelelő
eszközökkel, anyagokkal.
A feladat értékelésének szempontjai, követelményei
Célszerű 10 db szőlőtermesztésben használt eszközt- anyagot és 10 db borászatban használt
eszközt- anyagot kikészíteni. Az eszközöket és anyagokat úgy kell összeállítani, hogy a
következő csoportok mindegyikéből jelenjenek meg eszközök, anyagok.
 kéziszerszámok (pl.: metszőolló, ágvágó, fűrész)
 szőlőtermesztésben használt anyagok (pl.: törzsvédők, kötözőanyagok, paraffin)
 egyszerű pinceműveletekhez használt eszközök (pl.: lopók- szúró, szívó-, mintázó
tömlő, csap, kutyafej, fejtővezeték, fakalapács, kórmentő)
 borászati segédanyagok (pl.: kénszelet, kénpor, pinceruha, derítőanyagok, enzimek,
fajélesztő)
Például:
Szőlész- borász szintvizsga eszköz és anyag felismerése
Szintvizsga helyszíne:
Vizsgázó neve:
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Szakképesítés azonosító száma és megnevezése:
34 541 06 Szőlész-borász
Feladat sorozatjele: SZB III.
Érvényes: 2016. szeptember 1-től

Eszközök sorszáma
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Összesen:

Eszközök megnevezése
metszőolló
ágvágó
fűrész
törzsvédő
csőkötöző
rafia
paraffin
oltókés
raschel háló
karó
szúró lopó
mintázó tömlő
kutyafej
fejtővezeték
fakalapács
kármentő
pinceruha
kénszelet
derítőanyag
fajélesztő

Pontszám
1 pont
1 pont
1 pont
1 pont
1 pont
1 pont
1 pont
1 pont
1 pont
1 pont
1 pont
1 pont
1 pont
1 pont
1 pont
1 pont
1 pont
1 pont
1 pont
1 pont
20 pont

Minden helyes megoldás egy pont, összesen 20 pont.
A feladat értékelésénél figyelembe vett kompetenciák:
Köznyelvi olvasott szöveg megértése, logikus gondolkodás, áttekintő képesség.
Szerszám, eszköz és gép jegyzék:
A feladat elvégzéséhez szükséges szőlőtermesztésben- és borászatban használt eszközök.
Anyagjegyzék:
A feladat elvégzéséhez szükséges szőlőtermesztésben- és borászatban használt anyagok.
Egyéb információk:
A felismeréshez szükséges eszköz és anyaglista elfogadása a szintvizsga elnök feladata.
Összes időkeret: SZB.III/A(60perc)+SZB.III/B(40perc)+SZB.III/C(20perc) =
120
perc
Összes pontszám: SZB.III/A(50pont)+SZB.III/B(30pont)+SZB.III/C(20pont) = 100 pont
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