SZINTVIZSGA FELADATOK
a
Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara
hatáskörébe tartozó szakképesítésekhez

Érvényes: 2017. szeptember 1-től, az 56/2016. (VIII. 19.) FM rendelettel
kiadott szakmai
szakképesítésekre.

és

vizsgáztatási

követelmények

alapján

Szakképesítés azonosító száma és megnevezése:

34 215 04 Virágkötő és virágkereskedő
Feladat sorozatjele: Vk IV.
Szintvizsga időtartama:
Elérhető maximális pontszám:
Feladatok száma:

Felhasználható: 9. évfolyam: 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

indított

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

Vk IV./A feladat
A feladat meghatározása, leírása: Készítsen egy 15 cm átmérőjű díszkoszorút ragasztásos
technikával.
A feladat típusa: gyakorlati
A feladat részletezése:
1. előkészítés
2. elkészítés folyamata
3. befejezés
4. takarítás, rendrakás
Rendelkezésre álló időkeret:
Adható maximális pontszám:

60 perc
50 pont

Vk IV./B feladat
A feladat meghatározása, leírása: A megadott adatok alapján töltse ki a szállítólevelet.
A feladat típusa: gyakorlati
A feladat részletezése:
Szállító: Dunavirág Kft. 2310 Szigetszentmiklós, Leshegy út 1/c.
Bsz: 12345678-98765432
Vevő: Rozmaring Bt. 1095 Bp. József Attila utca 17.
Bsz: 98765432-12345678
Átvevő: Rozmaringos Rozália 1205 Bp. Virág utca 27.
Szállító: Tóth Bálint
Termékek:
 Rózsa, rövid szárú, narancs 40 szál– 220 Ft
 Krizantém 12-es cs. 15 db – 250 Ft
 Bioland tápoldat 10 db – 450 Ft
 Virágföld 50l-es 20 db – 215 Ft
 Tulipán vegyes 50 szál – 80 Ft
Rendelkezésre álló időkeret:
Adható maximális pontszám:

30 perc
25 pont

Vk IV./C feladat
A feladat meghatározása, leírása: Készítsen elő húsvéti asztaldíszhez 10 különböző növényi
részt és kelléket.
A feladat típusa: gyakorlati
Rendelkezésre álló időkeret:
Adható maximális pontszám:

30 perc
25 pont

ÚTMUTATÓ
a
Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara
hatáskörébe tartozó szakképesítésekhez készült
SZINTVIZSGA FELADATOK
ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

Érvényes: 2017. szeptember 1-től, az 56/2016. (VIII. 19.) FM rendelettel
kiadott szakmai
szakképesítésekre.

és

vizsgáztatási

követelmények

alapján

Szakképesítés azonosító száma és megnevezése:

34 215 04 Virágkötő és virágkereskedő
Felhasználható: 9. évfolyam: február 1-től április 30-ig.
Javító-, illetve pótló-vizsgán: június 15-től augusztus 30-ig

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

120 perc
100 pont
3 részfeladat
tanműhely

indított

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

A Vk IV. szintvizsga 3 feladatrészből áll, melyek sorrendje a rendelkezésre álló gyakorlati
munkahelyek tárgyi feltételrendszerének megfelelően felcserélhetők.
Vk IV./A 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.
A fali koszorú rögzítésére akasztót kell készíteni a koszorúalapra drót, spárga, zsinór, szalag
segítségével. A növényi részek felragasztása ragasztópisztoly segítségével történik. A kész
koszorún a ragasztó ne látszódjon, a keletkezett ragasztószálakat távolítsa el a vizsgázó. Pont
adható a hulladék eltávolítására, a munkaterület letakarítására, a maradék anyagok megfelelő
kezelésére, elpakolására.
Szerszám, eszköz és gép jegyzék: kés, metszőolló, drótvágó, ragasztópisztoly, papírvágó
olló, ragasztópatron
Anyagjegyzék: 15 cm átmérőjű koszorúalap, száraz növényanyag, kellékek
Egyéb információk: Vk IV./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:
A feladat értékelésének szempontjai, követelményei: Az alábbi kompetenciák mérhetők a
feladattal: precizitás, problémamegoldás, gyakorlatias feladatértelmezés, módszeres
munkavégzés, körültekintés, elővigyázatosság.
A fejléc négy részből áll, megfelelően kitöltve, az adatok átmásolásával, mindegyik 1 pont,
összesen 4 pont. A tételek helyes beírása soronként 2 pont, összesen 10 pont. Az összeg
helyes megjelenítése tételenként 1 pont, összesen 5 pont. A szállítólevél alsó része 3 részből
áll, részenként 1 pont, összesen 3 pont. A végösszeg betűvel való helyes kiírása 1 pont. A
végösszeg megfelelő helyre való írása 1 pont. Külalak 1 pont.

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

Szerszám, eszköz és gép jegyzék: számológép
Anyagjegyzék: szállítólevél
Egyéb információk: -

Vk IV./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: lehet „kakukktojást” kikészíteni, így mérhető a feladat értelmezése
(pl. karácsonyi dísz – nem az ünnepkörnek megfelelő kellékek)
A feladat értékelésének szempontjai, követelményei: Az alábbi kompetenciák mérhetők a
feladattal: precizitás, kézügyesség, környezet tisztántartása, problémamegoldás (megfelelő
anyagok kiválasztása)
Pont adható a megfelelően előkészített (megfelelő vastagságú drót kiválasztása)
növényanyagokra és kellékekre (zöldek, termések drótozása, húsvéti szalag drótozása, egyéb
húsvéti díszek előkészítésére (a szár nélkülieknek „szár” készítése drót segítségével). A
drótozott anyagoknak 2 db 5-6 cm-es „lába” legyen, az élő növényi részek drótozás előtt
legyenek visszavágva.
Szerszám, eszköz és gép jegyzék:
ragasztópisztoly, ragasztópatron

kés,

metszőolló, drótvágó,

papírvágó

olló,

Anyagjegyzék: vágott zöldek, vágott virágok, termések, húsvéti szalag, egyéb húsvéti díszek,
tollak, tojások, csigák
Egyéb információk: Összes időkeret: Vk IV./A+ Vk IV./B+ Vk IV./C =
Összes pontszám: Vk IV./A+ Vk IV./B+ Vk IV./C =

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

