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 V.

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 V.
Érvényes: 2016. szeptember 1-től

SZB V./A feladat
A feladat meghatározása, leírása:
Végezze el a szőlő kézben oltását nyelves párosítással!
A feladat típusa:
gyakorlat
A feladat részletezése:
1. magyarázat:
 alanyvesszők előkészítése (talpalás, rügytelenítés, szükség esetén méretre
vágás)
 oltóvesszők előkészítése (egyrügyes darabokra vágás)
 oltás (nyelves párosítás)
 munkahelyi rend helyreállítása
Rendelkezésre álló időkeret:
Adható maximális pontszám:

60 perc
50 pont

SZB V./B feladat
A feladat meghatározása, leírása:
Végezze el a kijelölt saválló tartály külső és belső kézi mosását!
A feladat típusa:
gyakorlat
A feladat részletezése:
1. magyarázat:
 a tartály tisztaságának megállapítása (pl. borkő lerakódás)
 a tisztítási folyamat kiválasztása (mosóoldat használata, folyóvizes öblítés,
melegvizes mosás stb.)
 a tisztítás elvégzése
 munkahelyi rend helyreállítása
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 V.
Érvényes: 2016. szeptember 1-től

SZB V./C feladat
A feladat meghatározása, leírása:
Végezze el szívólopóval a kijelölt hordóból a bor mintavételét érzékszervi vizsgálat céljából!
A feladat típusa:
gyakorlat
A feladat részletezése:
1. magyarázat:
 a hordón az akona dugó eltávolítása
 lopózás elvégzése
 a bort a kóstoló pohárba engedjük
 a használt eszközök tisztítása
 munkahelyi rend helyreállítása
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. V.
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 V.
Érvényes: 2016. szeptember 1-től

A SZB. V. szintvizsga 3 feladatrészből áll, melyek sorrendje a rendelkezésre álló gyakorlati
munkahelyek tárgyi feltételrendszerének megfelelően felcserélhetők.
SZB V./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 szőlő kézben oltását nyeles párosítással!
Szőlő szaporítása gyakorlat.
A vizsgabizottsággal egyeztetve, a vizsgalebonyolítója meghatározza az elkészítendő oltások
számát (pl. 10 db oltás). A vizsgázók zárt térben önállóan végzik a feladatot, elvégzik az
oltások minőségi ellenőrzését is.
A feladat értékelésének szempontjai, követelményei
 az alanyvesszők előkészítése (talpalás, rügytelenítés, szükség esetén méretre vágás)
10 pont
 oltóvesszők előkészítése:minőségi ellenőrzés, egyrügyes csapokra darabolás 10 pont
 kézben oltás nyelves párosítás:
 alanyvessző, oltócsap kiválasztása
5 pont
 sima, rézsútos, rövid, metszlap vágás
10 pont
 rövid bevágás készítése (nyelvezés)
5 pont
 összeillesztés
5 pont
 az oltás ellenőrzése (szemre vételezés, enyhe suhintás)
3 pont
 munkahelyi rend helyreállítása
2 pont
Összesen:
50 pont
A feladat értékelésénél figyelembe vett kompetenciák:
Olvasott szöveg megértése, kézügyesség, precizitás, problémamegoldás, módszeres
munkavégzés.
Szerszám, eszköz és gép jegyzék:
 metszőolló
 oltókés
 fenőkő
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Szakképesítés azonosító száma és megnevezése:
34 541 06 Szőlész-borász
Feladat sorozatjele: SZB V.
Érvényes: 2016. szeptember 1-től

 fenőszíj
 tálca
 tárolóedény a vesszőknek
Anyagjegyzék:
 törlőruha
 elsősegélynyújtó felszerelés
Egyéb információk:
A feladat elvégzése balesetveszélyes az oltókés nem szakszerű használata esetén!
SZB V./B feladat
Rendelkezésre álló időkeret:
Felkészülési idő:
Adható maximális pontszám:

40perc
- perc
30 pont

A feladat típusa, megvalósítás helyszíne, szervezési javaslatok:
Végezze el a kijelölt saválló tartály külső és belső kézi mosását!
Egyszerű pincemunkák:
A vizsgázó a feladat végrehajtásakor egyszerű pincemunkát végez, mely más borászati
műveletekhez kapcsolódik. A kijelölt saválló tartályok lehetőség szerint kisebb űrtartalmúak
legyenek (1-2 hl-esek), a szükséges eszközöket, anyagokat a konkrét feladatnak megfelelően a
tartályokhoz készítjük. A feladatot a lehetőségekhez mérten egyszerre több tanuló is
végezheti.
A feladat értékelésének szempontjai, követelményei
 a tartály tisztaságának megállapítása (úszófedél levétele)
 a tisztítási folyamat kiválasztása
 vízsugárral mosás
 melegvizes mosás
 folyóvizes öblítés
 a tartályok belső, külső mosásának, öblítésének elvégzése
 szerelvények, csapok mosása, öblítése
 a tartályok külső részének, csapoknak, szerelvényeknek szárazra törlése
 munkahelyi rend helyreállítása
Összesen:

5 pont
5 pont

10 pont
5 pont
3 pont
2 pont
30 pont
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Szakképesítés azonosító száma és megnevezése:
34 541 06 Szőlész-borász
Feladat sorozatjele: SZB V.
Érvényes: 2016. szeptember 1-től

A feladat értékelésénél figyelembe vett kompetenciák:
Olvasott szöveg megértése, problémamegoldás, ismeretek helyénvaló alkalmazása, logikus
gondolkodás, módszeres munkavégzés.
Szerszám, eszköz és gép jegyzék:
 fényforrás
 vízcsapra szerelhető víztömlő szűkítővel
 kármentő
 mosókefe
 vödör
 fejtőgép (szükség esetén), rövid vezetékkel
 súrolókefe (szükség esetén nyeles)
Anyagjegyzék:
 pinceruha
 felmosófa
Egyéb információk:
A felsorolt eszközök közül a konkrét feladathoz szükségeseket használjuk, készítjük a
hordóhoz a feladat előkészítése során.

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

20perc
- perc
20 pont

A feladat típusa, megvalósítás helyszíne, szervezési javaslatok:
Végezze el szívólopóval a kijelölt hordóból a bor mintavételét érzékszervi vizsgálat céljából!
Pince műveletek (mintavétel):
A vizsgázó szívólopóval a kijelölt hordóból mintát vesz érzékszervi vizsgálathoz a
vizsgabizottság részére. A vizsga lebonyolítója gondoskodik kóstolópoharakról (a bor
stílusának megfelelően). Egyszerre egy tanuló végzi a feladatot. Csak üveglopó használható
(0,5-1,5l űtartalmú). A lopózás végrehajtásakor lépésről lépésre kell haladni a szakmai
elvárásoknak megfelelően.
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Szakképesítés azonosító száma és megnevezése:
34 541 06 Szőlész-borász
Feladat sorozatjele: SZB V.
Érvényes: 2016. szeptember 1-től

A feladat értékelésének szempontjai, követelményei
 akonanyílás környékének megtörlése (ászok hordónál), hordó kinyitása
 a lopó fülének megfogása, hüvelykujj a szívónyíláson
 a lopó szárat félig a folyadékba nyomjuk, megszívjuk a lopót
pont
 kb. egyharmadig szívjuk a lopót, öblítjük a lopót
 lopózás (lopót teljesen a borba nyomjuk, felszívjuk, a felső nyílást
befogjuk, kiemeljük, befogjuk a lopó alsó nyílását, vállunkhoz támasztjuk)
 bor kiengedése a poharakba (körmünkkel nem szabad kiengedni a bort)
 használt eszközök elmosása, munkahelyi rend visszaállítása
Összesen:

1 pont
1 pont
2
2 pont
10 pont
3 pont
1 pont
20 pont

A feladat értékelésénél figyelembe vett kompetenciák:
Kézügyesség, határozottság, ismeretek helyén való alkalmazása, logikus gondolkodás.
Szerszám, eszköz és gép jegyzék:
 fakalapács
 szívólopó (0,5-1,5 l)
 asztal
Anyagjegyzék:
 kostolópohár
 pinceruha
 fehér abrosz
Egyéb információk:
Összes időkeret: SZB.V/A (60 perc)+ SZB.V/B (40 perc)+ SZB.V/C (20 perc) =
perc
Összes pontszám: SZB.V/A (50 pont)+ SZB.V/B (30 pont)+ SZB.V/C (20 pont) =
pont

120
100
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