
 

 
 

 
 

Zöldség- és gyümölcstermesztő megnevezésű szakképesítés (08114003) 
 
 
Írásbeli vizsgatevékenység: 
A vizsgázók felkészüléséhez szakértőink az alábbi tankönyveket ajánlják: 

Tankönyv  
azonosító száma 

Tankönyv címe 

K-554 Zöldségtermesztés I. 
K-555 Zöldségtermesztés II. 
K-550 Zöldségtermesztés III. 
K-551 Gyümölcstermesztés I. 
K-552 Gyümölcstermesztés II. 
K-558 Gyümölcstermesztés III. 

 
Az írásbeli vizsgatevékenység „A” és „B” feladatsorát a vizsgázónak számítógépen kell 
megoldania. A tesztfeladatok online adatbázisából a számítógép véletlenszerűen generálja a 
vizsgafeladatlapot. A vizsgázók által megoldott feladatlapokat a számítógép automatikusan 
értékeli. Minden helyes válasz 1-1 pontot ér. 
 
A vizsgarész:  
A tanulási eredményekben megfogalmazott ismeretekre vonatkozó, 60 db kérdésből álló (30 
db zöldségtermesztéssel és 30 db gyümölcstermesztéssel kapcsolatos kérdés) feleletválasztós 
feladatsor megválaszolása. A feladatok egyszerű választásos tesztfeladatok, ahol a 
kérdésekre adott helyes választ négy válasz lehetőségből kell a vizsgázónak kiválasztania.  
Az „A” vizsgarész végrehajtására rendelkezésre álló időtartam 60 perc 
 
B vizsgarész: 
Termesztéstechnológiai- és növényvédelmi ismereteket felölelő 30 db kép felismerése. A 
képek legenerálása számítógép által történik, a vizsgafeladatok online adatbázisából. 
A felismerendő képek mennyisége 30 db, az alábbi megosztás szerint: 

  5 db rovarkártétel felismerése, 
  5 db gombabetegség felismerése, 
  5 db gyomnövény felismerése, 
  5 db tápanyaghiány felismerése, 
10 db termesztéstechnológiára irányuló kép. 

A „B” vizsgarész végrehajtására rendelkezésre álló időtartam 30 perc 
 
A vizsgarészeken összesen 90 pont szerezhető. Az írásbeli vizsgatevékenység akkor 
eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 40 %-át elérte. 

Agrár Vizsgaközpont 
NAH nyilvántartási szám: NAH-12-0012/2021    cím: 7100 Szekszárd Palánki út 41. 

e-mail: info@agrarvk.hu;    honlap: www.agrarvizsgakozpont.hu 
Telefon: +36 30 56 8381 



 

 
Projektfeladat minták: 
 
minta feladat-1 
„A” vizsgarész:  

A vizsgázó által készített portfóliónak a vizsga napján történő szóbeli bemutatása és az ahhoz 
kapcsolódó szakmai kérdések megválaszolása. (45 perc) 

„B” vizsgarész: 
B/1 Gyümölcstermesztési technológiai munkafolyamat elvégzése: Végezze el az alma kézi 
termésritkítását! 
B/2 Zöldségtermesztési technológiai munkafolyamat elvégzése: Végezze el a hónapos retek 
betakarítását és a piaci áruvá előkészítését! 

 
 
minta feladat-2 
„A” vizsgarész:  

A vizsgázó által készített portfóliónak a vizsga napján történő szóbeli bemutatása és az ahhoz 
kapcsolódó szakmai kérdések megválaszolása. 

„B” vizsgarész: 
B/1 Gyümölcstermesztési technológiai munkafolyamat elvégzése: Végezze el a kijelölt 
szabad gyökerű gyümölcsfa csemete ültetését! 
B/2 Zöldségtermesztési technológiai munkafolyamat elvégzése: Végezze el a vöröshagyma 
duggatását! 

 
 
minta feladat-3 
„A” vizsgarész:  

A vizsgázó által készített portfóliónak a vizsga napján történő szóbeli bemutatása és az ahhoz 
kapcsolódó szakmai kérdések megválaszolása. 

 B” vizsgarész: 
B/1 Gyümölcstermesztési technológiai munkafolyamat elvégzése: Végezze el a szamóca 
szaporítóanyag ültetését ágyásba! 
B/2 Zöldségtermesztési technológiai munkafolyamat elvégzése: Végezze el a paradicsom 
mag vetését szaporítóládába! 

 
 
minta feladat-4 
„A” vizsgarész:  

A vizsgázó által készített portfóliónak a vizsga napján történő szóbeli bemutatása és az ahhoz 
kapcsolódó szakmai kérdések megválaszolása. 

„B” vizsgarész: 
B/1 Gyümölcstermesztési technológiai munkafolyamat elvégzése: Végezze el az alma kézi 
betakarítását, válogatását, osztályozását! 
B/2 Zöldségtermesztési technológiai munkafolyamat elvégzése: Készítsen ágyást, és végezze 
el a zöldborsó vetését ágyásba! 


