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

Vk I./A feladat
A feladat meghatározása, leírása: Válasszon ki és készítsen elő díszkoszorúhoz
felhasználható min. 3 db kelléket, eszközt és növényanyagot.
A feladat típusa: szóbeli magyarázattal kiegészített gyakorlat
Rendelkezésre álló időkeret:
Adható maximális pontszám:

30 perc
25 pont

Vk I./B feladat
A feladat meghatározása, leírása: Harmonikus virágkötészeti készítmény készítése
megfelelő színű virágok felhasználásával, figyelve a helyes forma kialakítására. (A
készítmény lehet: tűzött tál, csokor vagy koszorú.)
A feladat típusa: gyakorlati
A feladat részletezése:
1. előkészítési folyamatok elvégzése
2. a készítmény készítésének folyamata
3. befejező műveletek
4. takarítás, rendrakás
Rendelkezésre álló időkeret:
Adható maximális pontszám:

60 perc
50 pont

Vk I./C feladat
A feladat meghatározása, leírása: Készítse elő eladásra az üzletbe érkezett vágott virágot és
cserepes dísznövényt.
A feladat típusa: gyakorlati
A feladat részletezése:
1. előkészítési folyamatok elvégzése
2. vágott virágok és cserepes dísznövények előkészítésének folyamata
3. befejező műveletek
4. takarítás, rendrakás
Rendelkezésre álló időkeret:
Adható maximális pontszám:

30 perc
25 pont

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

SZINTVIZSGA FELADAT
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 I.
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 I.
Érvényes: 2017. szeptember 1-től

A Vk I. szintvizsga 3 feladatrészből áll, melyek sorrendje a rendelkezésre álló gyakorlati
munkahelyek tárgyi feltételrendszerének megfelelően felcserélhetők.
Vk I./A feladat
Rendelkezésre álló időkeret: 30 perc
Felkészülési idő:
10
perc
Adható maximális pontszám: 25 pont
A feladat típusa: szóbeli magyarázattal kiegészített gyakorlat
Megvalósítás helyszíne: tanműhely
Szervezési javaslatok: többféle alapanyag előkészítése, hogy a tanuló a megfelelő anyagokat
válassza ki.
A feladat értékelésének szempontjai, követelményei: Az alábbi kompetenciák mérhetők a
feladattal: precizitás, körültekintés, elővigyázatosság, problémamegoldás, állóképesség,
kézügyesség, intenzív munkavégzés, környezet tisztántartása.
A megfelelően előkészített anyagokra 5-5 pont adható. A fali koszorú rögzítésére akasztót kell
készíteni a koszorúalapra drót, spárga, zsinór, szalag segítségével. A leveleket U alakú drót
vagy folyamatos drót segítségével rögzíthetjük az alapra. A szár nélküli terméseknek,
ragasztópisztoly és drót segítségével készítünk „szárat”.
Szerszám, eszköz és gép jegyzék: kés, metszőolló, olló, drótvágó, ragasztópisztoly
Anyagjegyzék: koszorúalap, drótok, kellékek (gyertya, szalag, karácsonyi díszek, dekordrót,
gyöngyök) termések (tobozok, száraz díszek, levelek, stb.) ragasztópisztoly, ragasztópatron
Egyéb információk:

Vk I./B feladat
Rendelkezésre álló időkeret:
60 perc
Felkészülési idő:
10
perc
Adható maximális pontszám: 50 pont
A feladat típusa: gyakorlati
Megvalósítás helyszíne: tanműhely
Szervezési javaslatok:
A feladat értékelésének szempontjai, követelményei: Az alábbi kompetenciák mérhetők a
feladattal: precizitás, körültekintés, elővigyázatosság, kézügyesség, térlátás, intenzív
munkavégzés, gyakorlatias munkavégzés, környezet tisztántartása.
5-5 pont adható a tartóedény (oázis szék és fix használata) és a rögzítő anyag megfelelő
előkészítésére (tűzőhab beáztatása, méretre vágása, lekerekítése), a növények megfelelő

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

előkészítésére (feltisztítás, méretre vágás, ferde metszéslap vágása éles késsel), a fő vonalak
kialakítására, a térkitöltésre, a kellékek előkészítésére (drótozás), a hulladék eltávolítására, a
munkaterület letakarítására, a maradék anyagok megfelelő kezelésére, elpakolására.
Szerszám, eszköz és gép jegyzék: kés, metszőolló, drótvágó
Anyagjegyzék: tál, tűzőhab, oázis szék, fix, koszorúalap, növényanyag, kellékek
Egyéb információk:

Vk I./C feladat
Rendelkezésre álló időkeret: 30 perc
Felkészülési idő:
10
perc
Adható maximális pontszám: 25 pont
A feladat típusa: gyakorlati
Megvalósítás helyszíne: tanműhely
Szervezési javaslatok: többféle anyagot és növényt célszerű kikészíteni, hogy legyen
választási lehetősége.
A feladat értékelésének szempontjai, követelményei: Az alábbi kompetenciák mérhetők a
feladattal: precizitás, kézügyesség, környezet tisztántartása, problémamegoldás (megfelelő
anyagok kiválasztása)
5-5 pont adható a sérült, elhalt növényi részek eltávolítására, a levelek ápolására, a cserép
letakarítására, öntözésre, a vágott virágok, zöldek feltisztítására, az elnyílt virágok, sérült
virágok, levelek eltávolítására, vízbe tételére.
Szerszám, eszköz és gép jegyzék: kés, metszőolló
Anyagjegyzék: vágott virágok, zöldek, cserepes növények, vázák
Egyéb információk:
Összes időkeret: Vk I./A+ Vk I./B+ Vk I./C =
Összes pontszám: Vk I./A+ Vk I./B+ Vk I./C =

30 + 60 + 30 perc
25 + 50 +25 pont

