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minta feladat -1 
 

A.) Feladattípus: állattartás, állattenyésztés  
Válassza ki az ivarzó egyedeket az adott sertés csoportból! Ismerje fel az adott fajtát! A feladat 
végrehajtása közben mutassa be az ivarzás tüneteit, esetleges rendellenességeit! A feladat elvégzése 
során tartsa be az állatokkal való helyes bánásmódra vonatkozó szabályokat, illetve a munka – és 
balesetvédelmi szabályokat! 
 
B) feladattípus: növénytermesztés, kertészet 
Válassza ki a rendelkezésre álló magvak közül a búza vetőmagját! Készítse elő a vetőmag tételt a 
csírázási % meghatározására! 
 
C) feladattípus: gépüzemeltetés  
Ellenőrizze a rendelkezésre álló erőgép járószerkezetét majd kormányberendezését! Szükség esetén 
végezze el a beállításokat, karbantartásokat! 
 
D) feladattípus: szakmai beszélgetés  
Válaszoljon legjobb tudása szerint a feltett kérdésekre! A vizsgabizottság kérdései a végzett munkával 
kapcsolatos tevékenységre, a növények, állatok, használt munkaeszközök ismereteire terjednek ki. 
 
 
 
minta feladat -2 
 
A.) Feladattípus: állattartás, állattenyésztés  
Végezze el az árutojás összegyűjtését, osztályozását, kezelését, a tárolásra való előkészítését! 
 
B) feladattípus: növénytermesztés, kertészet 
Végezze el az adott gyümölcsfa csemete ültetését! (ültető gödör készítése, ültetés előkészítése, ültetés 
menete, és ültetés utáni műveletek)! 
 
C) feladattípus: gépüzemeltetés    
Ön ősz árpát kíván vetni, a rendelkezésére álló sorba vetőgéppel. Táblázat segítségével állítsa be a 
vetőgépet … kg/ha vetőmag mennyiség vetésére! Végezze el a munkagép vetés előtti karbantartását! 
 
D) feladattípus: szakmai beszélgetés  
Válaszoljon legjobb tudása szerint a feltett kérdésekre! A vizsgabizottság kérdései a végzett munkával 
kapcsolatos tevékenységre, a növények, állatok, használt munkaeszközök ismereteire terjednek ki. 
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minta feladat -3 
 
A.) Feladattípus: állattartás, állattenyésztés  
Végezze el az adott tejminta érzékszervi és fizikai tulajdonságainak vizsgálatát! Válassza ki a 
használandó eszközöket és mutassa be azok helyes használatát! 
 
B) feladattípus: növénytermesztés, kertészet 
Végezze el az alma előkészítését értékesítésre (osztályozás, válogatás, csomagolás! Készítsen 2 kg-os 
egységcsomagokat! 
 
C) feladattípus: gépüzemeltetés   
Ön rotációs kaszával készül munkát végezni, előtte végezze el a munkavédelmi szabályok 
betartásával illetve a védőfelszerelések használatával a szükséges karbantartásokat, beállításokat! 
 
D) feladattípus: szakmai beszélgetés 
Válaszoljon legjobb tudása szerint a feltett kérdésekre! A vizsgabizottság kérdései a végzett munkával 
kapcsolatos tevékenységre, a növények, állatok, használt munkaeszközök ismereteire terjednek ki. 
 
 
 
minta feladat-4 
 
A.) Feladattípus: állattartás, állattenyésztés  
Végezze el az állattartó telep bejáratához szükséges …..%-os kéz és lábfertőtlenítő oldat elkészítését! 
Nevezze meg a feladat végrehajtása során használt anyagokat és eszközöket!  A feladat végrehajtása 
során tartsa be a munka-, tűz-, környezet-, és állatvédelmi előírásokat!  
 
B) feladattípus: növénytermesztés, kertészet 
Végezze el az adott szántóföldi növénykultúra állapot felmérését! Határozza meg a tő és sortávot, 
becsülje meg a kultúra fejlettségét, egészségét, gyom és állati kártevők, egyéb károsítók hatásait! 
Nevezze meg a feladat során használt eszközöket! A feladat végrehajtása során tartsa be a munka-, 
tűz- és környezetvédelmi előírásokat!  
 
C) feladattípus: gépüzemeltetés  
Végezze el az előkészített kertészeti kéziszerszámok élezését! Válassza ki a feladat elvégzéséhez 
szükséges eszközöket, anyagokat! A feladat végrehajtása során tartsa be a munka-, tűz- és 
környezetvédelmi előírásokat! 
 
D) feladattípus: szakmai beszélgetés  
Válaszoljon legjobb tudása szerint a feltett kérdésekre! A vizsgabizottság kérdései a végzett munkával 
kapcsolatos tevékenységre, a növények, állatok, használt munkaeszközök ismereteire terjednek ki! 
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minta feladat-5 
 
A.) Feladattípus: állattartás, állattenyésztés   
Végezze el a kijelölt sertéscsoport etetését és itatását! Nevezze meg a feladat végrehajtása során 
használt eszközöket! Értékelje a munkája eredményét! A feladat végrehajtása során tartsa be a munka-
tűz- és környezetvédelmi előírásokat!  
 
B) feladattípus: növénytermesztés, kertészet 
Vételezzen szakszerű talajminta vételt! Válassza ki a mintavétel elvégzéséhez szükséges eszközöket, 
anyagokat! A feladat végrehajtása során tartsa be a munka-, tűz- és környezetvédelmi előírásokat! 
 
C) feladattípus: gépüzemeltetés   
Végezze el a rendelkezésre álló eke napi karbantartási, ellenőrzési munkáit! A feladat végrehajtása 
során tartsa be a munka-, tűz- és környezetvédelmi előírásokat! 
 
D) feladattípus: szakmai beszélgetés 
Válaszoljon legjobb tudása szerint a feltett kérdésekre! A vizsgabizottság kérdései a végzett munkával 
kapcsolatos tevékenységre, a növények, állatok, használt munkaeszközök ismereteire terjednek ki. 
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