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KOSZORÚKÉSZÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉS  
 

… 
 
11 . A képesítő vizsga megszervezéséhez szükséges feltételek és a képesítő vizsga 

vizsgatevékenységeinek részletes leírása:  

11.1 A képesítő vizsgára bocsátás feltétele:  

A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről a képző intézmény által kiállított 
tanúsítvány.  

Egyéb feltételek: -  

11.2 Írásbeli vizsga  

11.2.1 A vizsgatevékenység megnevezése: Koszorú kötési ismeretek  

11.2.2 A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: A számítógép alkalmazását igénylő 
feladatsor legalább 10 kérdést tartalmazzon. A feladatok között legyen: feleltválasztós 
teszt és rövid választ igénylő feladat. A tesztkérdéseknél legalább 3 lehetőség közül 
lehessen választani. A kérdések azonos súlyarányban számítanak. Az Írásbeli vizsgának 
tartalmazni kell a következő ismeretekre vonatkozó kérdéseket:  

• A koszorú alapok típusai, anyagai.  

• A koszorú készítés technikái, eszközei, szerszámai.  

• A koszorú kötés gyakori stílusai, formai követelményei (arányosság, szimmetria – 
aszimmetria) és színtörvényei.  

• Élő anyagok előkészítésének folyamata, eszközei.  

• A koszorúk felhasználásával összefüggő jeles alkalmak, ünnepek, kiemelt forgalmat 

bonyolító időszakok ismertetése. 

• A koszorúk jellemző növény anyaga.  

11.2.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc  

11.2.4 A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 30 %  

11.2.5 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: Az értékelés javítókulcs alapján 
történik az alábbi szempontok figyelembevételével:  

• Lényegre törő megfogalmazás  

• Szakmai kifejezések használata  

• Pontos definíciók használata  

11.2.6 A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám 
legalább 61 %-át elérte.  

11.3 Projektfeladat  

11.3.1 A vizsgatevékenység megnevezése: Növényismeret, koszorúkötés   
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11.3.2 A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:   

1. vizsgarész: Növényismeret  

• 10 db élő növény vagy növényi rész felismerése, megnevezése (évelő, vágott virág, 
vágott zöld, lombhullató fa/cserje, örökzöld fa/cserje)   

2. vizsgarész: Koszorúkötés (Gyakorlati feladat):  

Az alábbi feladatok közül egy elvégzése:  

• Kegyeleti koszorú készítése, tűzött technikával, tűzőhab karikára (min. 40 cm 
átmérő)   

• Kegyeleti koszorú készítése fém alapra körbe kötött technikával, fejdíszítéssel (min. 
40 cm átmérő)   

• Kegyeleti koszorú készítése, ’’görög koszorú” szalma vagy moha alapra körbekötött 
technikával, körbe díszítéssel, fiolával (min. 40 cm átmérő)   

• Kopogtató készítése száraz/selyemvirágból, koszorúalapra (szalma, hungarocell, 

drót) szabadon választott stílusban (min. 25 cm átmérő)   

• Díszkoszorú készítése száraz/selyemvirágból, koszorúalapra (szalma, hungarocell, 

drót) szabadon választott stílusban (min. 30cm átmérő)   

• Adventi koszorú készítése (szalma, hungarocell, min. 25 cm átmérő)   

11.3.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 150 perc  

1. vizsgarész: 30 perc,  
2. vizsgarész: 120 perc (a vizsgarész tartalmaz 15perc előkészítést.)  

11.3.4 A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 70 %  

11.3.5 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:  

Technika: 40%  
- A virágkötészeti készítmény elkészítéséhez szükséges optimális technika 

kiválasztása/alkalmazása, növény előkészítés, stabilitás, fizikai súlypont, nem csö- 

pög/folyik, technikai segédanyagok eltakarása, eszközök megfelelő használata, 

tisztaság (munkaterület)  

Szín: 20%  

- harmónia, kontraszt, arányok, dominancia  

Kompozíció: 20%  

- A kiválasztott anyagok és használatuk, stílus, forma, dominancia, ritmus, vonalak, 

arányok, vizuális súlypont  

Elképzelés: 20%  

- A virágdísz megfelel a feladatleírásnak, egyediség, kreativitás  
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11.3.6 A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám 
legalább 61 %-át elérte.  

… 

11.6 A vizsgatevékenységek alóli felmentések speciális esetei, módja, és feltételei: -  

11.7 A képesítő vizsgán használható segédeszközökre és egyéb dokumentumokra vonatkozó 
részletes szabályok: -  


