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SZAKMACSOPORTOSALAPOZÓOKTATÁS
AZ ÉLELMISZERIPAR SZAKMACSOPORTRA
11. évfolyam
Élelmiszer-ipari szakmacsoportos alapozó ismeretek
Élelmiszer-ipari szakmacsoportos alapozó gyakorlatok
Elmélet és gyakorlat

222 óra
74 óra
296 óra

12. évfolyam
Élelmiszer-ipari szakmacsoportos alapozó ismeretek
Élelmiszer-ipari szakmacsoportos alapozó gyakorlatok
Elmélet és gyakorlat

192 óra
64 óra
256 óra

ÉLELMISZER-IPARISZAKMACSOPORTOSALAPOZÓ
ISMERETEK
11—12. évfolyam
Célok és feladatok
A szakmacsoportos alapozó oktatás lehet´óséget nyújt a kiválasztott szakmacsoport közös elméleti és gyakorlati
ismereteinek elsajátítására, a készségek, képességek fejlesztésére, az érettségire való felkészülésre, a pályaválasztási
döntés, illetve a szakirányú fels´ófokú továbbtanulás el´ókészítésére és az érettségi utáni szakképzés megalapozására.
A tantárgy tanításának célja, hogy továbbfejlessze és er´ósítse a tanulók eddig megszerzett képességeit, készségeit,
b´óvítse, rendszerezze és mélyítse el a közismereti és az agrár orientációs tantárgyak keretében tanultakat.
Alakítsa ki az élelmiszer-ipari szemléletet, fejlessze a tanulók kreativitását, logikus gondolkodását, célirányos m´úszaki
feladatmegoldó képességét.
Az élelmiszeripar gyakorlatias, sokszín´ú, tartalmas, aktív tanulói magatartást és tanulási élményeket is eredményez´ó
bemutatásával keltse fel és folyamatosan tartsa fenn a tanulók érdekl´ódését a szakmacsoport iránt, bizonyítsa be
számukra annak nemzetgazdasági jelent´óségét, fejl´ódési tendenciáit.
Keltse fel az érdekl´ódést a szakmai tevékenységek elméleti alapjai iránt is, mutassa be a technológiai fejl´ódést és a
termelés változását.
Adjon alkalmakat, teremtsen feladathelyzeteket a szakmai tantárgyak elsajátításához, a szakterület munkaköreinek
ellátásához szükséges magatartás kialakulásához, a tanulási és szakmai motiváció fejlesztéséhez, meger´ósítéséhez.
Mutassa be a szakterületen dolgozók tevékenységét, az élelmiszer-ipari pályák sajátosságait, távlatait. Segítse a
tanulókat leend´ó szakmai szerepük kiválasztásában, megfogalmazásában, egyéni életpályájuk reális megtervezésében.
Alakítsa ki a tanulókban a min´óségi munkavégzés igényét, neveljen az élelmiszer-ipari tevékenységekkel kapcsolatban
tudatos, felel´ósségteljes magatartásra, tudatosítsa az élelmiszer-ipari termelés természeti feltételeit és környezeti,
táplálkozás-élettani hatásait.
A tantárgy feladata, hogy bemutassa a tanulóknak az élelmiszeriparban használt alap- és segédanyagok, termékek
tulajdonságait, a mikroorganizmusokat, az élelmiszer-ipari anyagokban végbemen´ó biokémiai változásokat, a szakmai
technológiák m´úszaki oldalát, az élelmiszer-ipari m´úveleteket, az azokat elvégz´ó termel´óberendezéseket, az élelmiszeripar hazai és világgazdasági jelent´óségét, m´úködésének gazdasági elemeit és környezetét.

Fejlesztési követelmények
A tantárgy tanulása során fejl´ódjenek a tanulók szakmai tantárgyak tanulásához szükséges képességei, így különösen
az ismeretelemz´ó-értékel´ó, fogalomalkotó gondolkodás, a kreativitás, az önálló tapasztalatszerzés és ismeretalkalmazás
képessége, az algoritmusalkalmazási, a konstrukciós, a számítási, a szóbeli és írásos szakmai kommunikációs, a
számítástechnikai alkalmazási képességek.
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Alakuljon ki, fejl´ódjön, er´ósödjön meg a tanulók saját munkájukkal kapcsolatos igényessége, szakmai tanulásuk
legyen átgondolt, célszer´ú, eredményes, a szóbeli kommunikációban törekedjenek a szakmai nyelv szabatos és helyes
használatára, írásos munkáikban, rajzfeladataikban az igényes külalakra, számításaikban a pontosságra.
A tantárgyi tevékenység során szokjanak hozzá az önálló tanuláshoz, az önálló és produktív feladatmegoldáshoz,
érezzék meg a tanulási eredmények, sikerek értékét, örömét, er´ósödjék a tanulási és szakmai motiváció, váljon tudatos
döntéssé a szakmaválasztás.
Ismerjék meg, fogadják el és tudatosan alkalmazzák a szakmai tevékenységek végzéséhez szükséges magatartási
szabályokat, magatartásformákat.
A szakmai tanulmányi tevékenység által alakuljon ki, er´ósödjön a szakmához, a választott munkához, életpályához
való köt´ódésük.
Fejl´ódjék együttm´úködési készségük, er´ósödjék bennük a kötelességtudat, a felel´ósségérzet, a mások munkájának,
eredményeinek, teljesítményének tisztelete.
Értsék meg, hogy az élelmiszer-ipari termelés elfogyasztásra szánt termékeket hoz létre, érezzék át saját személyes
felel´ósségüket, lássák meg szakmai tevékenységeik mögött az embert és a természetet, tiszteljék ezek értékeit, ismerjék
fel és utasítsák el a környezetszennyez´ó, természetkárosító tevékenységeket, az ilyen magatartást.
A tanulók legyenek képesek tantárgyi feladatok megoldásában, gyakorlati munkájuk során önállóan is felhasználni
ismereteiket, tudásukat, helyesen elemezzék, magyarázzák a jelenségeket, folyamatokat, összefüggéseket, m´úveleteket,
szerkezeteket, alkalmazzák a tanult eljárásokat, módszereket, határozzák meg a fogalmakat, ismerjék fel a tanultakat a
gyakorlatban, a termelésben.
Tudják kémiai és mikrobiológiai szempontból jellemezni, összehasonlítani, elemezni a különböz´ó élelmiszeranyagokat, ismerjék kémiai felépítésüket, szerkezetüket, átalakulásaikat, szerepüket és hatásukat az élelmiszerekben, ismerjék
azok táplálkozás-élettani szerepét, alkossanak véleményt azokról az egészségvédelem szempontjából.
Tudják felírni a kémiai anyagok általános képletét, az élelmiszeranyagok szerkezeti képletét, magyarázni közös és
eltér´ó tulajdonságaikat.
Ismerjék a mikrobiológia, a közegészségügy, a higiénia és a min´óségbiztosítás kapcsolódásait, találják meg az
élelmiszer-el´óállítás kritikus pontjait.
Értsék meg az egyes élelmiszer-ipari m´úveleteket, folyamatokat, ismerjék meg az azokat megvalósító szerkezeteket,
tudják megítélni azok felhasználhatóságát egyes konkrét termelési feladatokban, legyen alapszint´ú tájékozottságuk az
élelmiszeripar gazdasági folyamatairól, környezetér´ól.
Kapjanak tudásbeli alapot az élelmiszer-ipari tevékenységekkel kapcsolatos felel´ósségteljes magatartás kialakításához és elfogadásához, a higiénikus környezetkímél´ó és biztonságos munkavégzéshez.

11. évfolyam
Évi óraszám: 222 óra
Belép´ó tevékenységformák
Feladattal vezetett, önállóan végrehajtott elemzési feladatok elvégzése tárgyak, anyagminták, rajzok, grafikonok,
írásos, képi és elektronikus ismeretforrások felhasználásával.
Irányított információszerzés a hétköznapi életb´ól, és integrálás a szakmai ismeretek körébe.
Demonstrációk és tanulókísérletek.
Az új szakmai fogalmak önálló elemzése, összehasonlítása megadott szempontok szerint.
Beadásra szánt feladatok, számítási jegyz´ókönyvek, beszámolók készítése.
Az élelmiszertörvény, az ágazati élelmiszerszabványok elvárásainak, tartalmának konkrét célra irányuló megismerése
önálló feladatok elvégzése során.
Számítások, eljárások alkalmazása tanári irányítással, majd segédletek felhasználásával megadott algoritmus alapján
önállóan.
Számítási feladatok különböz´ó m´úveleti paraméterekkel kapott eredményeinek összevetése, értékelése, az összefüggések, törvényszer´úségek felismerése, az eredmények megjelenítése táblázatban, grafikonokon.
Egyszer´ú vonalas ábrák olvasása alapján berendezések m´úködésének magyarázata.
Folyamatábrák, jelképi ábrák, szerkezeti ábrák értelmezése, összevetése szöveges, képi és valóságos tárgyi információkkal, készítési elveinek megismerése, alkalmazása.
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Élelmiszer-kémia
Témakörök

Tartalmak

A víz

A víz kémiai, fizikai tulajdonságai, a vízmolekulákon belüli és a vízmolekulák közötti
kötések típusai, ezek szerepe a tulajdonságok megjelenésében.
A vízaktivitás és a mikrobiológiai stabilitás összefüggései.
A víztartalom változásának módjai, a vízlágyítás kémiai alapjai.

Nitrogéntartalmú
szerves vegyületek
(aminók,
aminosavak,
heterociklusos
vegyületek, fehérjék)

Csoportosítás, homológ sorok általános fizikai, kémiai jellemzése.
Az amin fogalma, pirrolidin, pirrol, imidazol, piridin, pirimidin szerkezete, porfinváz.
A fehérjék felépítése. Az aminosavak, peptidek, amid- és peptidkötések. A peptidek
I—IV. szerkezete. Koaguláció, denaturáció. Az esszenciális aminosav fogalma. Egyszer´ú fehérjék, összetett fehérjék.
A primer, szekunder, tercier amin általános képlete, a N-atom hatása a ciklusos
vegyületekben.
A glicerin, alanin, lizin, aszparaginsav, glutamin szerkezeti képlete, a dipeptidek
kialakulása, az aminosavak amfoter tulajdonságai, ikerionos szerkezete és az izoelekt romos pont ismeretének jelent´ósége.
Fehérjék az élelmiszer-ipari technológiákban, a növényi és az állati eredet´ú fehérjék.
A fehérjék táplálkozás-élettani jelent´ósége.

Enzimek

Biokatalizátorok fogalma, az enzimm´úködés mechanizmusa.
Az enzimek szerkezete, tulajdonságai, az élelmiszeriparban fontos enzimek.
Az enzimek m´úködésének optimális feltételei, az enzimaktivitást meghatározó tényez´ók.

Szénhidrátok és
biokémiai reakciók

A szénhidrátok fogalma, csoportosításuk, fizikai, kémiai tulajdonságaik.
Monoszacharidok: laktolgy´úr´ús szerkezet, glikozidos hidroxilcsoport, glükóz, fruktóz,
galaktóz, ribóz, dezoxi-ribózok.
Diszacharidok: laktóz, maltóz, szacharóz, cellobióz.
Oligoszacharidok.
Poliszacharidok: keményít´ó, cellulóz és észterei, glikogén.
Karamellizáció, invertálás.
A keményít´ó oldhatósága; biológiai, élelmiszer-ipari jelent´ósége.
A szénhidrátfogyasztás táplálkozás-élettani szerepe, a túlzott fogyasztás hatásai.
A szénhidrátok keletkezése. Fotoszintézis.
A lebontási folyamatok fogalma, szerepe, csoportosítása.
Az energiatárolás, -felszabadítás lehet´ósége, megvalósítása, aerob és anaerob folyamatok összehasonlítása.
Tejsavas, vajsavas erjedés.

Lipidek és
élelmiszer-ipari
változásaik

A lipidek fogalma, jelent´ósége, csoportosításuk, kémiai, fizikai tulajdonságaik, a
zsiradékok kémiai változásai.
Lipoidok, mono- és digliceridek, foszfatidok, szterinek.
A lipoidok és zsiradékok közötti különbség.
A növényi olajok keményítésének élelmiszer-ipari jelent´ósége.

Élelmiszertechnológiai
adalékok

Ízesít´óanyagok, színezékek, állományjavító adalékok (gélképz´ók, emulgeátorok), tartósítószerek, antioxidánsok, vitaminok.
A vitaminok, mikroelemek, ásványi anyagok szerepe.
Járulékos tápanyagok. Az emberi felel´ósség szerepe az adalékanyagok kiválasztásánál.
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Élelmiszer-ipari m´úveletek és gépek
Témakörök

Tartalmak

Áramlástani
alapfogalmak,
törvények

Közegek fogalma, felosztása, jellemzése, jellemz´ói, ideális és reális közegek.
Tömegáram, térfogatáram, átlagos áramlási sebesség, nyomás.
A cs´óvezeték jellemz´ói.
Határréteg szerepe, a viszkozitás, fogalma, típusai.
Áramlás jellege, Re-szám. A Bernoulli-egyenlet ideális súrlódásos alakja. Folytonosságtétel.

Folyadékok és gázok
szállítása

A szivattyúk és léggépek csoportosítása, jellemz´ói, típusai, m´úködése, alkalmazásuk
feltételei.

Szétválasztó
m´úveletek

Heterogén, diszperz rendszer és a szétválasztó m´úvelet fogalma.
Gravitációs és centrifugális ülepítés, a sz´úrés, a préselés és a passzírozás célja, jellemz´ói, törvényszer´úségei, berendezései.

Homogenizáló
m´úveletek

A homogén anyag fogalma, a homogenizáló m´úvelet célja, berendezései. A keverés
törvényszer´úségei, kever´ótípusok.
Emulgeálás és berendezései. Aprítás és gépei.

Szemcsés
halmazokkal végzett
m´úveletek

A szemcsés halmaz jellemz´ói, viselkedésük áramló közegben. Nyugvó halmaz, fluid
állapot, pneumatikus szállítás.
A szitálás, az osztályozás, a fluidizálás, a pneumatikus szállítás és az úsztatás célja,
élelmiszer-ipari alkalmazása.
A szemcsés halmaz egyedi és halmaztulajdonságai.
A légárammal történ´ó szállítás alkalmazásának lehet´óségei.

A továbbhaladás feltételei
Élelmiszer-kémia:
A tanulók ismertessék a vízmolekulákon belüli és a vízmolekulák közötti kötéstípusokat, a vízaktivitás fogalmát, a
fehérjék felosztását, az amin, az alfa-aminosavak, az esszenciális aminosav fogalmát, szerepét, magyarázzák meg a
fehérjék szerkezetének négy szintjét, az aminosavak amfoter tulajdonságait, ikerionos szerkezetét, az izoelektromos
pont ismeretének jelent´óségét. Határozzák meg a peroxidszám, jódszám, savszám, elszappanosítási szám jelentését.
Írják le a glicin, alanin, lizin, aszparaginsav, glutamin szerkezeti képletét és egy tetsz´óleges dipeptid kialakulását,
tudják jellemezni a triglicerideket.
Az egyes kémiai anyagok tulajdonságaihoz rendeljék hozzá azok élelmiszeranyagokban, élelmiszerekben megjelen´ó
hatását, szerepét.
Jelenségekben ismerjék fel a koagulációt és denaturálódást, mutassák be a víztartalom változásának módjait, a
vízlágyítás kémiai alapjait, a növényi olajok keményítésének élelmiszer-ipari jelent´óségét, a zsírok elszappanosítását, a
Fehling-próbát, Tollens-próbát és a jód—keményít´ó-reakciót.
Csoportosítsák és tulajdonságaik, el´ófordulásuk, jelent´óségük összehasonlításával mutassák be a cukrokat, a keményít´ót és a cellulózt, a lipoidokat, zsiradékokat, olajokat, a növényi és állati fehérjéket.
El´ófordulásukkal és hatásukkal összefügg´óen ismerjék az enzimek, a vitaminok, a mikroelemek, az ásványi anyagok
szerkezetét és tulajdonságait, az élelmiszeriparban fontos enzimeket.
Tudják ismertetni a fehérjék táplálkozás-élettani jelent´óségét, a túlzott szénhidrát-fogyasztás következményeit.
Nevezzék meg a járulékos tápanyagokat, rendszerezzék az élelmiszer-adalékokat és felhasználásukat, azok jelent´óségét. Ismerjék fel az emberi felel´ósséget az adalékanyagok kiválasztásában, alkalmazásában, a vegyszer- és gyógyszermaradványok eltávolításának szükségességét.
Munkájuk során célszer´úen és eredményesen használjanak táblázatokat, adatgy´újteményeket.
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Élelmiszer-ipari m´úveletek és gépek:
A tanulók mutassák be az áramló közeg jellemz´óit és törvényeit.
Helyesen értelmezzék a heterogén diszperz rendszert, a szétválasztó m´úvelet fogalmát, célját, ismertessék a szitálás,
osztályozás, gravitációs, centrifugális ülepedés, sz´úrés, préselés, passzírozás fogalmát, célját, berendezéseik m´úködési
elvét.
Mutassák be a homogenizáló m´úveleteket, a kever´ó-, homogenizáló, aprítógépek m´úködési elvét, jellemezzék a
m´úveleteket paramétereikkel.
Mutassák be a szemcsés anyag viselkedését áramló közegben, a jelenség felhasználhatóságát a szemcsés anyag
továbbítására.
Példákban ismerjék fel a pneumatikus szállítás és a fluidizálás közötti különbséget.
Alkalmazzák a Bernoulli-egyenletet és a folytonosságtételt, oldjanak meg számítási feladatokat a tömegáram,
térfogatáram, átlagos áramlási sebesség, Reynolds-szám, ülepedési sebesség és id´ó meghatározására.
Készítsenek számítási jegyz´ókönyveket, egyszer´ú folyamatábrákat.

12. évfolyam
Évi óraszám: 192 óra
Belép´ó tevékenységformák
A produktív képzelet fejlesztése a mikroorganizmusok méretének megismerése során.
Új laboratóriumi munkafolyamatok, mikroszkóp használata, oltás, lemezöntés, szélesztés.
A laboratóriumban végzett munka szabályainak elsajátítása, felel´ósségérzet kialakítása.
A fokozott higiénés szemlélet és magatartás kialakításának, szükségének beláttatása.
A korszer´ú min´óségbiztosítási rendszer gyakorlati hasznának megismertetése az élelmiszer-termelésben.
A vállalkozásokra vonatkozó jogszabályok értelmezése, felhasználása konkrét példák megítélésében.
A gazdálkodási tevékenység eredményének és az adóknak a kiszámítása.
Magyarázatra szoruló problémák felismerése és ezek egy részének önálló magyarázata.
A mindennapi életb´ól vett példák és az élelmiszeriparban végzett m´úveletek közötti hasonlóságok és különbségek
értékelése.
Mikrobiológia
Témakörök

Tartalmak

A mikroorganizmusok
szervezettana

A mikrobiológia tárgya, a mikrobák elterjedése és jelent´ósége.
Vírusok, baktériumok, gombák (éleszt´ók, penészek), állati egysejt´úek jellemzése,
felismerése képr´ól és mikroszkóp alatt.

A mikroorganizmusok
életfeltételei

Víz- és tápanyagszükséglet. H´ómérsékleti igény.
Vegyhatásigény. A környezet oxigéntartalma.
Felületi feszültség és sugárzások. Az él´ó környezet.

A mikroorganizmusok
életfolyamatai

Az életfeltételek és az életm´úködések közötti kapcsolat, a mikrobák életm´úködésének
irányítása.
Az anyagcsere-folyamatok mozzanatai, összefüggései.
Asszimiláció, disszimiláció, a különféle szerves vegyületek bontási folyamatainak
fajtái, termékei.
A mikroorganizmusok szaporodása, különböz´ó formái, a szaporodás törvényszer´úségei.
Az anyagcsere és a szaporodás hatása a környezetükre.

A mikroorganizmusok
hasznos tevékenysége

Irányított erjedések, enzimszintézis, vitaminszintézis, antibiotikum-termelés, éleszt´ó gyártás, starter kultúra.
A mikrobák okozta hasznos elváltozások, az iparban használt hasznosítási eljárások.
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A mikrobák káros
tevékenysége

A hasznos és a káros elváltozások.
Érzékszervileg megfigyelhet´ó romlásjelenségek.
Technológiai folyamatok megzavarása.
Élelmiszer-mérgezések és élelmiszer-fert´ózések.
A mikrobák káros tevékenységének gazdasági és közegészségügyi következményei, a
bacilusgazdák veszélye az élelmiszer-el´óállítás folyamatában.

A mikrobák
életm´úködésének
irányítása

Az életfeltételekkel történ´ó tartósító eljárások.
H´ókezeléses és h´óelvonásos tartósítás. A víztartalom és ozmózisnyomás szabályozása.
Vegyszeres tartósítás: tartósító szerek, fert´ótlenít´ó szerek.

Az élelmiszerfeldolgozás
mikrobiológiája

A növényi eredet´ú és az állati eredet´ú nyersanyagok mikroflórája. Élelmiszer-ipari
segédanyagok mikrobiológiája.
Az élelmiszerek mikrobiológiai ellen´órzése és min´ósít´ó vizsgálata. Az élelmiszer-el´óállítás veszélyes kritikus helyei, higiéniailag fontos pontjai.
Min´óségbiztosítási rendszerek. A HACCP rendszer.

Gazdálkodási és szervezési alapismeretek
Témakörök

Tartalmak

Gazdálkodási
alapfogalmak

A
A
A
A
A
A

nemzetgazdaság alanyai és mutatószámai: GDP, NDP, GNI, NNI.
gazdálkodáshoz kapcsolódó néhány alapfogalom:
szükségletek — javak. A sz´úkös er´óforrások.
termelési tényez´ók: munka, t´óke, természeti tényez´ók, vállalkozások, információ.
termelési körforgalom: termelés, elosztás, forgalom, csere, fogyasztás.
gazdálkodás formái: az egyszer´ú és a b´óvített újratermelés.

Vállalkozás

A vállalat — vállalkozás fogalma, célja, küls´ó-bels´ó érdekeltjei.
A vállalat küls´ó környezete: tulajdonviszonyok, koordinációs mechanizmusok, piac és
állam. A vállalat mint gazdálkodó alapegység. A vállalkozások legfontosabb formái.
A vállalatok er´óforrásai. A gazdálkodás és gazdaságosság: költségek fajtái, árbevétel,
jövedelem, jövedelmez´óség.

Pénzügyi, számviteli,
adózási
alapismeretek

A magyar bankrendszer: egyszint´ú, kétszint´ú bankrendszer, kereskedelmi bankok,
MNB.
A vállalkozások adózása. A vállalkozások számviteli kötelezettségei: nyilvántartási
kötelezettség, számlák, bizonylatok, mérleg és eredménykimutatás.

Élelmiszer-ipari m´úveletek és gépek
Témakörök
H´ótani m´úveletek
és gépek

Tartalmak
H´ótani alapfogalmak: h´óterjedés (vezetés, átadás, sugárzás), h´óátadás, h´óátbocsátás,
h´ócserélés.
H´ócserél´ó berendezések és üzemeltetésük.
A bepárlás, h´ókezelés, sterilezés, paszt´órözés, el´óf´ózés, f´ózés, sütés, pörkölés, h´útés,
fagyasztás fogalma, céljai, berendezései.
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Az anyagátadás, komponens, fázis, szabadságfok, állapotjelz´ó, diffúzió, ozmózis fogalma, magyarázata. Fázisok, fázistörvény.
A nedves leveg´ó jellemz´ói.
A szárítás, diffúziós lényerés, kristályosítás, ioncserélés, fermentálás, lepárlás, hidrolízis fogalma, céljai, folyamata, élelmiszer-ipari alkalmazásai, berendezései.
Fick-törvény a diffúziós lényerésnél, ozmózisnál. A kristályosítást befolyásoló tényez´ók. Gibbs-féle fázistörvény.

A továbbhaladás feltételei
Mikrobiológia:
A tanulók mutassák be tulajdonságaik összevetésével a mikrobák csoportjait, anyagátalakító hatásaikat, az életfeltételeiket és életm´úködéseiket, a kett´ó közötti összefüggéseket, a tartósító és fert´ótlenít´ó szerek ezekre gyakorolt
hatásának mechanizmusát, helyesen ítéljék meg hasznosságukat.
Ismerjék fel képr´ól, mikroszkóp alatt és hatásuk alapján a f´óbb mikrobacsoportokat.
Hozzanak anyag- és termékpéldákat a mikrobák hasznos tevékenységeire, káros hatásaira a különböz´ó élelmiszeripari ágazatokban.
Tudatosan alkalmazzák a személyi és környezeti higiénia szabályait, helyesen tudják a fert´ótlenít´ó szereket használni.
Helyesen ítéljék meg egyes szennyez´óforrások lehetséges hatásait az egyes m´úveletekben és folyamatokban, a növényi
és állati eredet´ú élelmiszerekben.
Lássák a min´óségbiztosítási rendszer és a min´óség-ellen´órzési vizsgálatok lényegét, ismerjék meg a HACCP rendszert.
Végezzék el a vizsgálatokhoz szükséges el´ókészít´ó m´úveleteket, az alapvet´ó laboratóriumi és mikroszkópi vizsgálatokat, a vizsgálatok eredményét rögzítsék jegyz´ókönyvben.
Gazdálkodási és szervezési alapismeretek:
A tanulók helyesen határozzák meg a legfontosabb gazdasági alapfogalmakat, a vállalkozás fogalmát, a gazdaságossági, hatékonysági mutatókat, a nemzetgazdasági mutatószámokat.
Ismerjék fel a sz´úkös er´óforrásokat és azok hatását, lássák meg a nemzetgazdaság egyes alanyai közötti különbségeket.
Mutassanak be egy vállalatot és szerepét, értékeljék jelent´óségét, küls´ó környezetét, a vállalat bels´ó gazdasági
folyamatait.
Tulajdonságaik összevetésével jellemezzék a vállalkozási formákat.
Tudják kiszámítani és elemezni a gazdálkodási tevékenység eredményességét, az egyes adókat, használni a vállalatra
vonatkozó jogszabályokat.
Szövegeikben helyesen használják a gazdasági alapfogalmakat.
Élelmiszer-ipari m´úveletek és gépek:
A tanulók tudják ismertetni a h´ótani alapfogalmakat, a h´óvezetés, a h´óátbocsátás, a h´óátadás, a h´ócserélés fogalmát,
a hidrolízis, az ozmózis jelenségét.
Mutassák be a szárítás, diffúziós lényerés, kristályosítás, lepárlás, fermentálás, ioncserélés, bepárlás, sterilezés,
paszt´órözés, h´útés, fagyasztás m´úveleteket, céljukat, élelmiszer-ipari alkalmazásaikat.
Helyesen határozzák meg az anyagátadás, diffúzió, komponens, fázis, szabadságfok, állapotjelz´ó fogalmát.
Alkalmazzák az anyag- és az energiamegmaradás törvényét, a tanult számítási algoritmusokat, oldjanak meg számítási
feladatokat a tanult mennyiségek meghatározására.
Célszer´úen és eredményesen használják az adat- és képletgy´újteményeket.
Készítsenek számítási jegyz´ókönyveket, egyszer´ú folyamatábrákat.
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ÉLELMISZER-IPARISZAKMACSOPORTOSALAPOZÓ
GYAKORLATOK
11—12. évfolyam
Célok és feladatok
A szakmacsoportos alapozó oktatás lehet´óséget nyújt a kiválasztott szakmacsoport közös elméleti és gyakorlati
ismereteinek elsajátítására, a készségek, képességek fejlesztésére, az érettségire való felkészülésre, a pályaválasztási
döntés, illetve a szakirányú fels´ófokú továbbtanulás el´ókészítésére és az érettségi utáni szakképzés megalapozására.
Az Élelmiszer-ipari szakmacsoportos alapozó gyakorlatok tantárgy bemutatja az elméletben tanultak gyakorlati
alkalmazásait. A közismereti tárgyakra és az agrár orientációs gyakorlatokra építve fejleszti, formálja a tanulók vegyész
és m´úszaki szemléletét, b´óvíti a tevékenységek körét.
A tanulók elsajátítják az élelmiszeranyagok vizsgálati, mérési módszereit, megismerik a min´ósítés alapfogalmait és
dokumentumait, gyakorolják a laboratóriumi eszközök és készülékek használatát. A tantárgy bemutatja a technológiai
és termelési m´úveleteket és folyamatokat, azok közös jellemz´óit, elemeit, feltárja a mindennapi élet és az élelmiszer-ipari
termelés közötti hasonlóságokat és különböz´óségeket.
A tantárgy keretében a tanulók megismerik az elméleti alapokat, a törvényszer´úségeket, mérési és számítási feladatokat végeznek, tapasztalatokat szereznek az élelmiszer-ipari termelés üzemi körülményeir´ól, a technológiai folyamatok
megvalósulásának m´úszaki feltételeir´ól, fejl´ódjenek a termel´óberendezések megismerésére, a tapasztaltak elemzésére,
értékelésére, a meglév´ó ismeretekkel való összevetésére irányuló képességeik.
Az élelmiszer-ipari ágazatok termelésének gyakorlati, sokszín´ú, tartalmas, aktív tanulói magatartást és tanulási
élményeket is eredményez´ó bemutatásával a tantárgy keltse fel a tanulók érdekl´ódését az iparág iránt, bizonyítsa be
számukra az iparág gazdasági jelent´óségét, hosszú távú fejl´ód´óképességét.
Mutassa be az élelmiszeriparban dolgozók tevékenységét, az élelmiszer-ipari pályák távlatait, azok sokszín´úségét. Segítse
a tanulókat leend´ó szakmai szerepük kiválasztásában, megfogalmazásában, egyéni életpályájuk reális megtervezésében.
Járuljon hozzá az élelmiszer-ipari üzemekben, a termelésben követend´ó felel´ósségteljes magatartás kialakításához,
elfogadásához.

Fejlesztési követelmények
A tantárgy tanulása során fejl´ódjenek a tanulók szakmai gyakorlati tantárgyak tanulásához szükséges képességei, így
különösen az ismeretelemz´ó-értékel´ó gondolkodás, az önálló tapasztalatszerzés képessége, az aktivitás, a kreativitás, a
számítástechnikai képességek, alkalmazzák ismereteiket a folyamatok, jelenségek megértésében, magyarázatuk során.
Gyakorlati tevékenységük során maradéktalanul tartsák be a balesetmentes és biztonságos munkavégzés szabályait,
fejl´ódjön munkabírásuk, kitartásuk.
A tantárgyi tevékenység során szokjanak hozzá a produktív munkavégzéshez, az önálló gyakorlati feladatmegoldáshoz, érezzék meg a gyakorlati munka eredményeinek, sikereinek értékét, örömét.
A tanulók legyenek képesek a tanult egyszer´ú m´úveleteket önállóan is elvégezni, az idejüket beosztani, munkájukat
megtervezni, az eszközöket célszer´úen és szakszer´úen használni, ismerjék meg a felhasznált anyagokat, alkalmazott
eljárásokat.
A tantárgyi tevékenység végzése során alakuljon ki bennük kötelességtudat, felel´ósségérzet, a társakra is figyel´ó,
segít´ókész, szabálykövet´ó magatartás, a mások munkájának, eredményeinek, teljesítményeinek tisztelete, folyamatosan
er´ósödjék a tanulási és szakmai motiváció, váljon tudatos döntéssé a szakmaválasztás. Ismerjék meg, fogadják el és
tudatosan alkalmazzák a szakmai tevékenységek végzéséhez szükséges magatartási szabályokat, magatartásformákat.
A szakmai tanulmányi tevékenység által alakuljon ki, er´ósödjön a szakmához, a választott munkához, életpályához
való köt´ódésük.
Értsék meg az élelmiszer-ipari termelés veszélyeit, kockázatait, érezzék át saját személyes felel´ósségüket, lássák meg
a szakmai tevékenységeik mögött az embert és a természetet, tiszteljék ezek értékeit, ismerjék fel és utasítsák el a
környezetszennyez´ó, természetkárosító tevékenységeket, az ilyen magatartást.
Önállóan válasszák ki, állítsák össze a laboratóriumi mérésekhez, m´úveletekhez szükséges eszközöket, készülékeket,
anyagokat, munkavédelmi felszereléseket, legyenek képesek leírás alapján önállóan elvégezni egyszer´ú laboratóriumi
m´úveleteket, tudjanak alkalmazni egyszer´ú módszereket, használni vegyipari táblázatokat, grafikonokat; elvégezni a
laboratóriumi munkákkal kapcsolatos számításokat, használni a kémiai jelrendszert, munkájuk eredményeit megfelel´ó
formában írásban rögzítsék.
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Legyenek képesek a termel´óberendezések szerkezetének és m´úködésének, folyamatainak önálló megfigyelésére
dokumentációk, feladatok, megadott szempontok, segédletek felhasználásával. Dokumentálják a mérési, számítási,
megfigyelési eredményeiket szöveges, rajzi formában, jelenítsék meg él´ószóban a szakmai nyelv megfelel´ó használatával.
Használjanak a számítási feladatok elvégzéséhez számítástechnikai eszközöket, legyenek képesek a számítási és
mérési feladatok eredményére el´ózetes becslést adni, azt összevetni az eredményekkel, és értékelni az eltéréseket.

11. évfolyam
Évi óraszám: 74 óra
Belép´ó tevékenységformák
Önálló munkavégzés laboratóriumi körülmények között.
Az egyes laborm´úveletek elvégzése bemutatás, magyarázat, szöveges, képi és egyéb ismeretforrások alapján.
A munkavégzéshez, mérésekhez szükséges eszközök, anyagok kiválasztása, berendezések, mér´óeszközök leírás
alapján történ´ó összeszerelése, üzemeltetése, tisztítása, egyszer´ú karbantartása.
Mérési, kísérleti eredmények becslése.
Grafikonok, táblázatok szerkesztése, a szakirodalom, a vegyipari táblázatok, nomogramok használata.
A saját munka elemzése, korrigálása, az eredmények ellen´órzése, értékelése.
Az elvégzett m´úveletek eredményeinek mérése, elemzése, értékelése, min´ósítése, összehasonlítása szabványokkal,
min´óségi követelményekkel, az adatok rögzítése táblázatos, grafikonos, szöveges és egyéb formában. A tapasztalatok
általánosítása, megfogalmazása.
A munkam´úveletek tervezése, szervezése, egyéni és csoportos munka.
A tanult kémiai, fizikai törvények gyakorlati alkalmazása, a folyamatok, anyagi változások anyagszerkezeti magyarázatának megadása.
A laboratóriumi munkarend, a munka-, baleset- és t´úzvédelmi ismeretek gyakorlatban történ´ó maradéktalan betartása.
A számítástechnikai kiértékel´ó módszerek és az általánosan használt szoftverek alkalmazása.
Témakörök

Tartalmak

Mennyiségi analízis

Tömeg szerinti elemzés: mintavétel, nedvességtartalom, szárazanyag-tartalom fogalma,
mérése.
A szilárd anyag víztartalmának lehetséges formái.
Térfogatos kémiai elemzés: a mintavétel célja, módjai, mér´óoldat, a pH-skála használata, pH-indikátor.
Sav—bázis-reakciók, a közömbösítés, a kémhatás fogalma, az észlelt kémiai változások leírása egyenlettel.
Sav—bázis-titrálások. Csapadékos titrálások.
Mér´óoldat készítése és pontos koncentrációjának meghatározása.
Mérési eredmények értékelése.

Objektív mérési
módszerek

A pH-mérés fogalma, a pH-mér´ók és elektródok m´úködési elve, pufferoldat, potenciometria, végponttitrálás.
A vezet´óképesség mérése, a konduktométer m´úködési elve, az elektrolitos disszociáció gyakorlati alkalmazása.
A mérést befolyásoló tényez´ók, er´ós és gyenge elektrolitok vezet´óképességének mérése.
Vezet´óképességi sav—bázis-titrálások.
Refraktometria: a törésmutató fogalma, törésmutatóval kapcsolatos összefüggések,
refraktométerek, szárazanyag-tartalom mérése. Mérés kézi refraktométerrel, m´úködési elve. Polarimetria: a fény fontosabb tulajdonságai, optikai forgatóképesség, a
polariméterek szerkezete, m´úködése, fajtái, a polarimetriás mérés gyakorlása.
A cukrok legfontosabb tulajdonságai, cukoroldat koncentrációjának meghatározása.
Az optikai forgatóképesség és a koncentráció összefüggései.
Fotometria: a fotométer m´úködése, színes oldatok koncentrációjának meghatározása.
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A továbbhaladás feltételei
A tanulók maradéktalanul tartsák be a laboratórium munkarendjét, munkájukhoz önállóan válasszák ki és alkalmazzák a munkavédelmi eszközöket. Hárítsák el az esetlegesen felmerül´ó veszélyeket, cselekedjenek, viselkedjenek az
el´óírásoknak megfelel´óen veszélyhelyzetekben.
Tudják bemutatni a laboratóriumi munka veszélyeit, tudják ismertetni a laboratóriumi m´úveletekre, vegyszerekre,
eszközökre, magatartásra vonatkozó szabályokat.
Értsék és feladatokban, szövegeikben megfelel´óen használják a szárazanyag-tartalom, a nedvességtartalom, a közömbösítés, a kémhatás, a pH, a pufferoldat, mér´óoldat fogalmát, ismerjék alkalmazásukat, jelent´óségüket.
Mutassák be a szilárd anyag víztartalmának lehetséges formáit, az optikai forgatóképesség és a koncentráció
összefüggését, a tömeg szerinti elemzés módszereit, a sav—bázis-reakciókat, az elektrolitos disszociáció gyakorlati
alkalmazását. Helyesen értelmezzék az er´ós és gyenge elektrolitok vezet´óképességét, a cukrok legfontosabb tulajdonságait.
Értsék meg és tudják ismertetni az indikátorok, a pH-mér´ók és elektródok, a refraktométerek, a kézi refraktométer,
polariméterek, fotométer, a konduktométer m´úködését.
Önállóan tervezzék meg és hajtsák végre a térfogatos elemzéseket.
Megfelel´óen vegyenek vizsgálatokhoz mintát, készítsenek mér´óoldatot, megfelel´ó pontossággal állapítsák meg a
koncentrációt, határozzanak meg különböz´ó módszerekkel nedvesség-, illetve szárazanyag-tartalmakat, mérjenek vezet´óképességet, végezzenek vezet´óképességi titrálást, végezzenek pH-mérést, helyesen használják a pH-skálát.
Végezzenek méréseket refraktométerekkel, fotométerrel, polariméterekkel.
Helyesen írják le az észlelt kémiai változásokat egyenlettel, vonjanak le mennyiségi és min´óségi következtetéseket az
analízis során észlelt jelenségekb´ól.
Készítsenek munkájukról áttekinthet´ó jegyz´ókönyvet, használjanak számítástechnikai kiértékel´ó módszereket.

12. évfolyam
Évi óraszám: 64 óra
Belép´ó tevékenységformák
Látogatások üzemekben, laboratóriumokban:
Feladattal vezetett, önállóan végrehajtott elemzési feladatok elvégzése tárgyak, minták, rajzok, grafikonok, írásos,
képi és elektronikus ismeretforrások felhasználásával.
Irányított információszerzés a hétköznapi életb´ól, és integrálás a szakmai ismeretek körébe.
Demonstrációk és tanulókísérletek, mérések a gravitációs ülepítés, sz´úrés, keverés, aprítás, szitálás m´úveleteknél.
Beadásra szánt feladatok, számítási jegyz´ókönyvek, beszámolók készítése.
Számítások, eljárások alkalmazása tanári irányítással, majd segédletek felhasználásával, megadott algoritmus alapján
önállóan, a mértékegységek külön vizsgálata, elemzése.
Számítási feladatok különböz´ó m´úveleti paraméterekkel kapott eredményeinek összevetése, értékelése, összefüggések, törvényszer´úségek felismerése, az eredmények megjelenítése táblázatban, grafikonokon.
Egyszer´ú vonalas ábrák olvasása alapján berendezések m´úködésének magyarázata.
Folyamatábrák, jelképi ábrák, szerkezeti ábrák értelmezése, összevetése szöveges, képi és valóságos tárgyi információkkal, készítési elveinek megismerése, alkalmazása.
Anyag- és energiamérlegek számítása, összevetése a megmaradási törvények alapján.
M´úszaki h´ótani diagramok használata, értékelése.
A tanult m´úveleteket megvalósító egyszer´úbb termel´óberendezések önálló megfigyelése feladatok, dokumentációk
alapján, szerkezetüknek, m´úködésüknek az elemzése megadott szempontok szerint, az információk rögzítése szövegben,
táblázatban, ábrában, grafikonon.
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Tartalmak

Szétválasztó
m´úveletek

Mérések és számítások végzése: gravitációs ülepítésnél, sz´úrés, szitálás m´úveleténél.

Homogenizáló
m´úveletek

Mérések és számítások végzése: keverés és aprítás m´úveleténél.

H´ótani m´úveletek

Mérések és számítási feladatok megoldása: h´óterjedés, h´óátadás, h´óátbocsátás, h´ócserélés, bepárlás, h´ókezelés, el´óf´ózés, f´ózés, sütés, pörkölés, h´útés, fagyasztás m´úveleteknél.
Energiamérleg számítása.

Anyagátadási
m´úveletek

Mérési és számítási feladatok megoldása: nedves leveg´ó jellemz´ói, diffúzió, szárítás,
kristályosítás, diffúziós lényerés m´úveleténél. Anyagmérleg számítása.
A víz fázisdiagramja, a Mollier-féle h—y diagram.

A továbbhaladás feltételei
A tanulók a látogatások, kísérletek, demonstrációk során eredményesen hajtsák végre a kapott megfigyelési, elemzési,
számítási és rajzfeladatokat.
Helyes eredménnyel végezzenek számításokat h´ótani és anyagátadási m´úveleteknél.
Megfelel´ó értékeket mérjenek, s a kapott mérési eredményeket értékeljék adott szempontok szerint gravitációs
ülepítésnél (ülepedési sebesség, út, id´ó), sz´úrésnél (felület, nyomás, sebesség), szitálásnál (élesség, szitaanalízis),
keverésnél (keverési id´ó, fordulatszám, teljesítmény), aprításnál (aprítási fok).
Helyesen határozzanak meg mérési paramétereket a szárítás, kristályosítás, bepárlás m´úveleténél.
Méréseikr´ól, megfigyeléseikr´ól megadott szempontok szerint készítsenek és adjanak be jegyz´ókönyvet, készítsenek
beszámolót a m´úveleteket megvalósító termel´óberendezéseknél végzett megfigyelésekr´ól, ezekben használjanak szöveges leírásokat, táblázatokat, ábrákat, diagramokat.
Munkájukhoz célszer´úen és eredményesen használjanak számítástechnikai eszközöket, képlettárat, adatgy´újteményeket.

