
 

 
 

 
 

Koszorúkészítő megnevezésű szakképesítés (08192003) 
 
 
Írásbeli vizsgatevékenység: 
A vizsgázók felkészüléséhez szakértőink az alábbi tankönyvet ajánlják: 

A tankönyv  
azonosító száma 

A tankönyv szerzője és címe 

 

K- 561 
 

Elekné Ludányi Zsuzsanna: Virágkötészet 

 
Az írásbeli vizsgatevékenység feladatsorát a vizsgázónak számítógépen kell megoldania. A 
tesztfeladatok online adatbázisából a számítógép véletlenszerűen generálja a 
vizsgafeladatlapot.  
A számítógép alkalmazását igénylő feladatsor legalább 10 kérdést tartalmaz. A feladatok 
típusai: feleltválasztós teszt és rövid választ igénylő feladat. A tesztkérdéseknél legalább 3 
lehetőség közül lehet választani. A kérdések azonos súlyarányban számítanak. A vizsgázók 
által megoldott feladatlapokat a számítógép automatikusan értékeli. 
 
Az Írásbeli vizsga tartalmazza 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. 

 
A vizsgázó számára rendelkezésre álló időtartam: 60 perc 
 
A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 30 % 
 
Az írásbeli vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes 
pontszám legalább 61 %-át elérte. 
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Projektfeladat minták: 
 
minta feladat-1 
1. vizsgarész: Növényismeret 

10 db élő növény vagy növényi rész felismerése, megnevezése. 
A rendelkezésre álló időtartam 30 perc.  
A növényismereti jegyzéket a tájékoztató melléklete tartalmazza. 
A növényfelismerés értékelésekor teljes válaszként a növények régi és új magyar elnevezései 
egyaránt elfogadhatók. A részmegoldásokra maximum 0,5 pont adható. A helytelenül vagy 
olvashatatlanul írt megnevezésekért nem jár pontszám. 
 

2. vizsgarész: Koszorúkötés (gyakorlati feladat) 
A rendelkezésre álló anyagok, kellékek közül válassza ki a szükségeseket, és készítsen tűzőhab 
karikára (min. 40 cm átmérő) tűzött technikával temetési koszorút! 
A rendelkezésre álló időtartam 150 perc.  

 
 
minta feladat-2 
1. vizsgarész: Növényismeret 

10 db élő növény vagy növényi rész felismerése, megnevezése. 
A rendelkezésre álló időtartam 30 perc.  
A növényismereti jegyzéket a tájékoztató melléklete tartalmazza. 
A növényfelismerés értékelésekor teljes válaszként a növények régi és új magyar elnevezései 
egyaránt elfogadhatók. A részmegoldásokra maximum 0,5 pont adható. A helytelenül vagy 
olvashatatlanul írt megnevezésekért nem jár pontszám. 
 

2. vizsgarész: Koszorúkötés (gyakorlati feladat) 
A rendelkezésre álló anyagok, kellékek közül válassza ki a szükségeseket, és készítsen tűzött, 
asztalra helyezhető, adventi koszorút, szárazvirágok, termések felhasználásával! 
A rendelkezésre álló időtartam 150 perc.  

 
 
minta feladat-3 
1. vizsgarész: Növényismeret 

10 db élő növény vagy növényi rész felismerése, megnevezése. 
A rendelkezésre álló időtartam 30 perc.  
A növényismereti jegyzéket a tájékoztató melléklete tartalmazza. 
A növényfelismerés értékelésekor teljes válaszként a növények régi és új magyar elnevezései 
egyaránt elfogadhatók. A részmegoldásokra maximum 0,5 pont adható. A helytelenül vagy 
olvashatatlanul írt megnevezésekért nem jár pontszám. 
 

2. vizsgarész: Koszorúkötés (gyakorlati feladat) 
A rendelkezésre álló alapanyagokból válassza ki a megfelelő kellékeket, és készítsen szüreti 
díszkoszorút száraz virágokból szabadon választott stílusban! (min. 30 cm átmérő) 
A rendelkezésre álló időtartam 150 perc.  
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NÖVÉNYISMERETI  JEGYZÉK 

 
Az 1. vizsgarészben az alábbi növények, vagy részeik (hajtás, vessző, levél, virág, termés … stb.) 
szerepelhetnek. 
 
 

Koszorúkötésben felhasználható évelők: 
Vaskoslevelű bőrlevél Kerti tollbuga 
Gyapjas tisztesfű (nyuszifül) Évelő szarkaláb 
Buglyos fátyolvirág Baracklevelű harangvirág 
Tatár sóvirág  
Sárga cickafark  
Kerti szegfű  
Bíbor kasvirág + érett termése  

 

Koszorúkötésben felhasználható vágott virágok: 
Növényházi szegfű Krizantém 
Hortenzia Rózsa 
Gerbera Frézia 
Kála Tulipán 
Liliom Szellőrózsa 
Inkaliliom Csónak orchidea 
Liziantusz Lepke orchidea 
Flamingó Pünkösdi rózsa 
Kardvirág  

 

Koszorúkötésben felhasználható vágott zöldek: 
Fátyolaszparágusz Eucalyptus 
Közönséges (Tűlevelű) aszparágusz Szizál 
Gyompálma Pisztácia 
Főnix pálma Kukoricalevél 
Japán Arália Gyöngyvirág levél 

 

Koszorúkötésben felhasználható lombhullató fák, cserjék: 
Kocsányos tölgy (gally, makk) Dió (termés) 
Vörös tölgy (gally, makk) Mogyoró (termés) 
Vadgesztenye (termés) Iszalag 
Galagonya  (termés) Tűztövis 
Orgona Japán gyöngyvessző 

 

Koszorúkötésben felhasználható örökzöld fák, cserjék: 
Közönséges luc (gally, toboz) Erdei fenyő (gally, toboz) 
Nordmann fenyő (gally) Törpe fenyő (gally, toboz) 
Fekete fenyő (gally, toboz) Vörösfenyő (toboz) 
Szürke luc (gally) Mahónia 
Babérmeggy Tiszafa 
Borostyán Nyugati tuja 
Oregoni hamisciprus Keleti tuja 
Virginiai boróka Nehézszagú boróka 
Magyal  
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