Szintvizsga követelmények
Szakképesítés azonosító száma és megnevezése:
34 541 05 Pék

A szintvizsga a törvényi előírások szerint minden szakiskolai osztály első évfolyamán tanuló
diák számára kötelező. A szintvizsga a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési
Kamara (NAK) szervezésében.

A vizsga célja: mérni a tanulóknak a tanévben a szintvizsga időpontjáig elvárhatóan
megszerzett kompetenciáit, melyek a diákot alkalmassá teszik arra, hogy az iskolán kívüli
üzemekben irányítás melletti munkát végezzen a gyakorlatok során.

A vizsga időpontja: a tanév második félévében, február 01. és április 30. között, előre
kihirdetett időpontban.

A vizsga időtartama: 120-240 perc, melybe a vizsga lebonyolításához tartozó idők nem
számítanak bele.

Vizsga helye: a tanuló iskolájának tanüzemében/tanműhelyében.

Szintvizsga faladatai
A vizsgán 4 részből álló feladatsort kell a tanulóknak megoldani, a szakképesítésre
vonatkozó Szakmai és Vizsgakövetelményekben (SZVK) meghatározottak alapján. A feladatok
a gyakorlati és elméleti jellegűek, és a Kerettantervben az első évfolyamra meghatározott
tantárgyak követelményei alapján kerültek összeállításra. A szintvizsga feladatait a NAK a
feladatbankjából választja ki.

Feladok témakörei
-

Munkahelyi egészség és biztonság (feladatlap)

-

Szakmai gyakorlat 1, 2, 3, 4, 5, (nyersanyag felismerés, mérési feladatok,
tésztafeldolgozás alapműveletei, vetés-előkészítési műveletek)

-

Szakmai számítás (%, aránypár, anyagnorma számítás /kenyérfélék közvetlen
technológiával)

-

Tésztakészítés és gépei (feladatlap /nyersanyagok csoport, termékek csoport,
nyersanyagok tulajdonságai, liszttárolás berendezései, eszközei, lisztsziták/)

A vizsgabizottság a szintvizsgán figyelembe veszi még
-

a tanuló magatartását, munkához való hozzáállását

-

kommunikációját

-

megjelenését, higiéniáját

-

felszerelését

A szintvizsgára vonatkozó jogszabályi előírások alapján
-

a szintvizsga eredményes, ha a tanuló a feladatsort legalább 51 %-ra teljesíti

-

ha a vizsgázó teljesítménye 51 % alatt van, vagy a szintvizsgán valamely okból nem
jelent meg, úgy számára javító-, illetve pótló-vizsgát szerveznek

-

a javító-, illetve pótló-vizsga a sikertelen szintvizsga évében, június 15-től augusztus
30-ig terjedő időszakban kerül megszervezésre

-

a szintvizsga alól felmentés nem adható

-

a szintvizsga eredménye nem számít bele az év végi értékelésbe

Értékelés:
0-50 pont

elégtelen (1)

51-60 pont

elégséges (2)

61-70 pont

közepes (3)

71-80 pont

jó (4)

81-100 pont

jeles (5)

A vizsga törvényes lebonyolításáért és a tanulók teljesítményének értékeléséért a NAK által
delegált vizsgabizottsági elnök és tag felel.

