
 

 
 

 
 

Családellátó megnevezésű szakképesítés (08883001) 
 
 
1. minta feladat 

A. feladat:  
Szakszerűen töltse meg a szaporítóládát a megadott földkeverékkel és vessen paradicsom 
vetőmagot sorban szemenként szálas palánta neveléséhez! 

B. feladat: 
Végezze el a kijelölt szennyezett ruhadarab szakszerű folttisztítását, kézi mosását és 
teregetését! Tartsa be a higiéniai, munka- és balesetvédelmi szabályokat! 

C. feladat:  
Készítsen a rendelkezésre álló alapanyagokból zöldborsófőzeléket tükörtojással! Az elkészült 
ételt tálalja fel az Ön által megterített asztalra! Majd szedje le az asztalt, mosogasson el és 
rakjon rendet! 

D. feladat:  
Mutasson be kétféle szerepjátékot óvodás korú gyermekkel történő foglalkozás keretében! 
Válassza ki a rendelkezésre álló tárgyak közül a szükséges játékokat! 

E. feladat:  
Válaszoljon legjobb tudása szerint a feltett kérdésekre! A vizsgabizottság kérdései a 
vizsgafeladattal kapcsolatos tevékenységre, a használt alapanyagok és munkaeszközök 
ismeretére terjednek ki. 

 
 
2. minta feladat 

A. feladat:  
Szakszerűen végezze el házi kedvence (macska) almos dobozának tisztítását és 
fertőtlenítését! Munkája során tartsa be a munka- és környezetvédelmi szabályokat! 

B. feladat: 
Készítsen bevásárlólistát az Ön által összeállított heti menü készítéséhez! Vegye figyelembe a 
havi családi költségvetésben meglévő "élelmiszer kiadások" összegét! 

C. feladat:  
Készítsen a rendelkezésre álló alapanyagokból 4 fő részére palacsintát! Az elkészült ételt 
tálalja fel az Ön által megterített asztalra! Majd szedje le az asztalt, mosogasson el és rakjon 
rendet! 

D. feladat:  
Cserélje ki a csecsemő pelenkáját és szakszerűen kezelje a még meglévő köldökcsonkot! 
Tartsa be a környezetvédelmi és hulladékkezelési szabályokat! 

E. feladat:  
Válaszoljon legjobb tudása szerint a feltett kérdésekre! A vizsgabizottság kérdései a 
vizsgafeladattal kapcsolatos tevékenységre, a használt alapanyagok és munkaeszközök 
ismeretére terjednek ki. 
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3. minta feladat 

A. feladat:  
Végezze el a kijelölt szobanövények átültetését, ápolási feladatait! Válassza ki a szükséges 
anyagokat, eszközöket! A feladat végrehajtása során tartsa be a munka- és balesetvédelmi 
előírásokat! 

B. feladat: 
Távolítsa el a kijelölt asztalterítőből zsíros étel okozta szennyeződést, majd mossa és 
teregesse ki a terítőt! 

C. feladat:  
Készítsen 2 fő részére bundás kenyeret és teát! Válassza ki a szükséges anyagokat! Az 
elkészített ételt és italt szolgálja fel az Ön által megterített asztalra! Majd szedje le az asztalt, 
mosogasson el és rakjon rendet! 

D. feladat:  
Végezze el a mozgásban korlátozott személy ágyneműcseréjét! Az idős embert szakszerűen 
ültesse ki egy karosszékbe, figyeljen a biztonságára! Majd cserélje ki az ágyneműt! Munkája 
során tartsa be a munka-, környezet-, balesetvédelmi és hulladékkezelési szabályokat! 

E. feladat:  
Válaszoljon legjobb tudása szerint a feltett kérdésekre! A vizsgabizottság kérdései a 
vizsgafeladattal kapcsolatos tevékenységre, a használt alapanyagok és munkaeszközök 
ismeretére terjednek ki.  

 
 
 
4. minta feladat 

A. feladat:  
Készítsen az adott területen tetszőleges alakú virágágyást és a megadott virágpalántákból 
ültessen be 10 - 15 darabot! Válassza ki a feladatához a megfelelő eszközöket, szerszámokat!! 

B. feladat: 
Végezze el a kijelölt ablak tisztítását! Válassza ki a szükséges anyagokat, eszközöket!  A 
feladat végrehajtása során tartsa be a munka- és balesetvédelmi, valamint környezetvédelmi 
előírásokat! 

C. feladat:  
Készítsen parasztos hidegtálat 4 fő részére a rendelkezésére álló alapanyagokból és szolgálja 
fel az Ön által megterített asztalra! Majd szedje le az asztalt, mosogasson el és rakjon rendet! 

D. feladat:  
Mérjen lázat a kijelölt babának, majd öltöztesse fel nyári / téli levegőztetéshez! 

E. feladat:  
Válaszoljon legjobb tudása szerint a feltett kérdésekre! A vizsgabizottság kérdései a 
vizsgafeladattal kapcsolatos tevékenységre, a használt alapanyagok és munkaeszközök 
ismeretére terjednek ki.  
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