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1. tétel
„A” feladat
Mutassa be a Magyarországon vadászható vadlúd fajokat megjelenésük legfontosabb
jegyei, táplálkozásuk, életmódjuk, szaporodásuk, vadászati módszereik alapján!
„B” feladat
Ismertesse a belső égésű motoroknál használt tüzelő- és kenőanyagokat!
„C” feladat
Jellemezze a gyakoribb társas vállalkozási formákat!

Szempontok, kompetenciák
Feladat megértése, a lényeg kiemelése.
Összefüggések értelmezése.
Alapfogalmak ismerete, definiálása és
alkalmazása.
Tények, jelenségek, folyamatok
ismerete és alkalmazása, magyarázása.
Megfelelően felépített, világos,
szabatos előadásmód.
Szaknyelv alkalmazása.
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ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA

2016. OKTÓBER

1. tétel
„A” feladat
Mutassa be a Magyarországon vadászható vadlúd fajokat megjelenésük legfontosabb
jegyei, táplálkozásuk, életmódjuk, szaporodásuk, vadászati módszereik alapján!
-

Vadászható vadlúdfajok
Megjelenésük legfontosabb jegyei
Táplálkozásuk, életmódjuk
Szaporodásuk ideje, módja
Vadászatuk módszerei

Szempontok,
kompetenciák
Feladat
megértése, a
lényeg
kiemelése.
Összefüggések
értelmezése.

Alapfogalmak
ismerete,
definiálása és
alkalmazása

Tények,
jelenségek,
folyamatok
ismerete és
alkalmazása.

Megoldások

Elérhető
Elért
pontszám pontszám

4

Ismeri a szóban forgó vadfajokat. (1 pont).
Helyesen definiálja megjelenési jegyeiket.
(1 pont)
Ismeri elterjedésük és táplálkozásuk
jellemzőit. (1 pont)
Ismeri szaporodásuk idejét, sajátosságait.
(1 pont)
Helyesen fogalmazza meg a vadászatuk
módjait. (1 pont)
Ismerteti a vadászható lúdfajokat. (1 pont)
Összehasonlítja megjelenési jegyeiket.
(1 pont)
Bemutatja táplálkozásuk módját és
elterjedésüket. (1 pont)
Ismerteti szaporodásuk idejét, helyét, módját.
(1 pont)
Bemutatja vadászatuk módjait. (1 pont)

Megfelelően
felépített,
világos,
szabatos
előadásmód.
Szaknyelv
alkalmazása.
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1. tétel
„B” feladat
Ismertesse a belső égésű motoroknál használt tüzelő- és kenőanyagokat!
-

Légnemű tüzelőanyagok
Folyékony tüzelőanyagok (benzin, gázolaj)
Kenőanyagok (kenőolajok, kenőzsírok)
Tüzelő- és kenőanyagokkal kapcsolatos fontos ajánlások

Szempontok,
kompetenciák
Feladat
megértése, a
lényeg
kiemelése.
Összefüggések
értelmezése.
Alapfogalmak
ismerete,
definiálása és
alkalmazása
Tények,
jelenségek,
folyamatok
ismerete és
alkalmazása.

Megoldások

Elérhető
Elért
pontszám pontszám

3

Felsorolja a légnemű tüzelőanyagokat (1 pont)
Ismeri a benzin tulajdonságait (1 pont)
Ismeri a gázolaj tulajdonságait (1 pont)
Ismeri a kenőanyagokat (1 pont)
Ajánlásokat fogalmaz meg (1 pont)
Ismerteti a légnemű tüzelőanyagok
tulajdonságait (1 pont)
Összehasonlítja a folyékony tüzelőanyagokat
(1 pont)
Bemutatja kenőolajok jelentőségét (1 pont)
Bemutatja a kenőzsírok alkalmazását (1 pont)
Ajánlásokat fogalmaz meg a kenőanyagokra
(1 pont)

Megfelelően
felépített,
világos,
szabatos
előadásmód.
Szaknyelv
alkalmazása.
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1. tétel
„C” feladat
Jellemezze a gyakoribb társas vállalkozási formákat!



Jogi személyiség nélküli társaságok:
- Közkereseti társaság
- Betéti társaság
Jogi személyiségű társaságok
- Korlátolt felelősségű társaság
- Részvénytársaság
- Szövetkezet

Szempontok,
kompetenciák
Feladat
megértése, a
lényeg
kiemelése.
Összefüggések
értelmezése.

Alapfogalmak
ismerete,
definiálása és
alkalmazása

Tények,
jelenségek,
folyamatok
ismerete és
alkalmazása.

Megoldások

Elérhető
Elért
pontszám pontszám

3

Felsorolja a jogi személyiség nélküli
társaságokat. (1 pont)
Ismeri a betéti társaság és a kkt jellemzőit.
(1 pont)
Felsorolja a jogi személyiségű társaságokat.
(1 pont)
Ismeri Kft jellemzőit. (1 pont)
Ismeri a Rt jellemzőit. (1 pont)
Ismeri a Bt. alapításának jellemzőit. (1 pont)
Összehasonlítja a Kft és az Rt. alapításának
körülményeit. (1 pont)
Összehasonlítja a Bt éa a KFT felelősségi
körét. (1 pont)
Felsorolja az alapító okiratban szereplő
legfontosabb adatokat. (2 pont)

Megfelelően
felépített,
világos,
szabatos
előadásmód.
Szaknyelv
alkalmazása.
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