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 VI.

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 VI.
Érvényes: 2016. szeptember 1-től

SZB VI./A feladat
A feladat meghatározása, leírása:
Végezze el termő szőlőültetvény támberendezésének karbantartását!
A feladat típusa:
gyakorlat
A feladat részletezése:
1. magyarázat:
 megdőlt és hiányzó karók visszaállítása, talaj tömörítése
 kilazult karók megerősítése
 huzalok ellenőrzése
 kiszakadt huzalok felerősítése
 meglazult huzalok megfeszítése
Rendelkezésre álló időkeret:
Adható maximális pontszám:

60 perc
50 pont

SZB VI./B feladat
A feladat meghatározása, leírása:
Nevezze meg az ászokhordó részeit és végezze el az üres hordó karbantartását!
A feladat típusa:
gyakorlat
A feladat részletezése:
1. magyarázat:
 az ászokhordó részeinek felsorolása (10 db), a hordón megmutatva
 a hordó külső felületének tisztítása
 csin kitisztítása
 hordó kénezése kénszelettel
 munkahely rendbetétele
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 VI.
Érvényes: 2016. szeptember 1-től

SZB VI./C feladat
A feladat meghatározása, leírása:
Határozza meg a must cukortartalmát hitelesített magyar mustfokolóval!
A feladat típusa:
Gyakorlat
A feladat részletezése:
1. magyarázat:
 üveghenger megtöltése erjedésmentes musttal
 a fokoló bemerítése a mustba
 cukorfok leolvasása
 korrekciós táblázat használata
 használt eszközök rendbetétele

Rendelkezésre álló időkeret:
Adható maximális pontszám:

20 perc
20 pont
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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 VI.
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 VI.
Érvényes: 2016. szeptember 1-től

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

60 perc
- perc
50 pont

A feladat típusa, megvalósítás helyszíne, szervezési javaslatok:
Végezze el termő szőlőültetvény támberendezésének karbantartását!
A szőlő éves munkái: támrendszer karbantartása.
A vizsgabizottsággal egyeztetve a vizsga lebonyolítója a szőlőültetvényben kijelöli a sorokat,
gondoskodik a szükséges eszközökről; a feladat elvégzéséhez vizsgázóként igénybe vehető
egy segédszemélyről.
A feladat értékelésének szempontjai, követelményei
 a hiányzó karók (tőketámaszok) helyének elkészítése, karózás elvégzése:
(szálvas vagy hidrofúró, laza talajon fakalapács)
 kilazult tőketámaszok megerősítése
 huzalok rögzítésének ellenőrzése
 kiszakadt huzalok felerősítése
 meglazult huzalok megfeszítése
 szakadozó és korróziótól meggyengült huzalok levágása
A feladat értékelésénél figyelembe vett kompetenciák:
Felelősségtudat, határozottság, problémamegoldás, áttekintő
munkavégzés.

képesség,

15 pont
5 pont
5 pont
10 pont
10 pont
5 pont
módszeres

5

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

Szerszám, eszköz és gép jegyzék:
 vasfúró (szálvas)
 hidrofúró (szükség esetén)
 fakalapács
 huzalrögzítők
 huzalfeszítők
Anyagjegyzék:
 elsősegélynyújtás anyagai
Egyéb információk:
SZB VI./B feladat
Rendelkezésre álló időkeret:
Felkészülési idő:
Adható maximális pontszám:

40 perc
- perc
30 pont

A feladat típusa, megvalósítás helyszíne, szervezési javaslatok:
Nevezze meg az ászokhordó részeit és végezze el az üres hordó karbantartását!
Egyszerű pincemunkák
A vizsga lebonyolítója a pincében a lehetőségeknek megfelelően kijelöl egy vagy több üres,
egészséges ászokhordót. A vizsgázó a vizsgabizottság előtt megmutatja és megnevezi a hordó
részeit. Lehet a hordó részeit számokkal jelölni a hordón és a vizsgázó írásban közli a
bizottsággal ismereteit. A hordó kénezésénél a tanulónak tudni kell a hordó űrtartalmát. A
kénezés időpontját jelölni kell a hordón.
A feladat értékelésének szempontjai, követelményei
 ászokhordó részei:
 fenék dongák
 oldaldongák (szárnydongák)
 fejabroncs
 nyakabroncs
 hasabroncs
 szájdonga
 szárnydongák
 akonanyílás
 csin
 hordó ajtaja

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

 hordó külső felületének portalanítása (szőrkefével, tiszta ruhával)
2
pont
 rászáradt folyadék csíkokok nedves ruhával való letörlése, szárazratörlés 2 pont
 csin kitisztítása
2 pont
 kénezés (kéneződrót, kénszelet)
8 pont
 elégetés után a drót kiemelése az elégetett kénszelettel
2 pont
 hordó ledugózása
2 pont
 kénezés időpontjának feltüntetése a hordón
2 pont
Összesen:
30 pont
A feladat értékelésénél figyelembe vett kompetenciák:
Szakmai szöveg megértése, logikus gondolkodás, felelősségtudat, módszeres munkavégzés.
Szerszám, eszköz és gép jegyzék:
 szőrkefe
 vödör
Anyagjegyzék:
 tiszta ruha
 kénező drót
 kénszelet
 kréta
 írószer
Egyéb információk:
-

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

20 perc
- perc
20 pont

A feladat típusa, megvalósítás helyszíne, szervezési javaslatok:
Határozza meg a must cukortartalmát hitelesített magyar mustfokolóval!
A vizsga lebonyolítója laboratóriumi vagy tantermi környezetben előkészíti a mustfokoláshoz
szükséges eszközöket, anyagokat. A feladatot egyszerre több vizsgázó is végezheti.
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Szakképesítés azonosító száma és megnevezése:
34 541 06 Szőlész-borász
Feladat sorozatjele: SZB VI.
Érvényes: 2016. szeptember 1-től

A feladat értékelésének szempontjai, követelményei
 üveghenger megtöltése musttal
 a fokoló bemerítése a mustba
 cukorfok leolvasása
 korrekciós táblázat használata
 a használt eszközök tisztítása, gondos elhelyezése

5 pont
3 pont
5 pont
5 pont
2 pont

A feladat értékelésénél figyelembe vett kompetenciák:
Szakmai szöveg megértése, probléma megoldás, precíz munkavégzés, felelősségtudat.
Szerszám, eszköz és gép jegyzék:
 üveghenger
 mustfokoló
Anyagjegyzék:
 must
 korrekciós tábla
 tiszta ruha
 vezetékes víz
Egyéb információk:
Összes időkeret: SZB.VI/A(60perc)+SZB.VI/B(40perc)+SZB.VI/C(20perc) = 120 perc
Összes pontszám: SZB.VI/A(50pont)+SZB.VI/B(30pont)+SZB.VI/C(20pont) = 100 pont
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