ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA

KERTÉSZETI ÉS PARKÉPÍTÉSI ISMERETEK
KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI VIZSGA
MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK

2020.
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MINTATÉTEL
1. tétel
A feladat
Ismertesse a lombhullató díszfák általános és speciális ápolási munkáit! Mutassa be
öntözési módjaikat, fenntartó trágyázásukat, talajápolásuk lehetőségeit, térjen ki
növényvédelmi problémáikra és azok megoldására! Jellemezze a lombhullató díszfák
metszését, ismertetve a metszésük módját és alapelveit, a jellemző koronaformákat!
B feladat
Ismertesse a meteorológiai
Magyarország éghajlatát!

alapfogalmakat,

A tételhez használható segédeszköz:
nincs szükség segédeszközre
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a

meteorológiai

megfigyeléseket,
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MINTATÉTEL ÉRTÉKELÉSE
1. tétel
A feladat
Ismertesse a lombhullató díszfák általános és speciális ápolási munkáit! Mutassa be
öntözési módjaikat, fenntartó trágyázásukat, talajápolásuk lehetőségeit, térjen ki
növényvédelmi problémáikra és azok megoldására! Jellemezze a lombhullató díszfák
metszését, ismertetve a metszésük módját és alapelveit, a jellemző koronaformákat!
A tételhez használható segédeszköz:
nincs szükség segédeszközre
Szempontok, kompetenciák
Feladat megértése, a lényeg kiemelése, megfelelően felépített,
világos, szabatos előadásmód (kommunikáció).
Tartalmi összetevők: alapfogalmak, folyamatok ismerete, és
alkalmazása, összefüggések értelmezése.
Általános ápolási munkák:
- lombhullató díszfák öntözési módja (3 pont) és öntözési
normáik (2 pont),
- fenntartó trágyázásuk során felhasználható anyagok, dózisaik
(2 pont),
- talajápolásuk: talajtakaró anyagok, faveremrács előnyei,
hátrányai (3 pont),
- a leggyakoribb károsítók (3 pont), és az ellenük való
védekezés lehetőségei (2 pont).
Metszés:
- alakító metszés (2 pont)
- ifjító metszés (2 pont).
- fenntartó metszés (2 pont).

Maximális
pontszám
2

25

Jellemző koronaformák: gömb, oszlopos, csüngő, szabálytalan (4
pont).
3

Szaknyelv alkalmazása.
SZÓBELI ÖSSZPONTSZÁM:

30
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B feladat
Ismertesse a meteorológiai
Magyarország éghajlatát!

alapfogalmakat,

a

meteorológiai

megfigyeléseket,

A tételhez használható segédeszköz:
nincs szükség segédeszközre
Szempontok, kompetenciák

-

Feladat megértése, a lényeg kiemelése, megfelelően felépített,
világos, szabatos előadásmód (kommunikáció).
Tartalmi összetevők: alapfogalmak, folyamatok ismerete, és
alkalmazása, összefüggések értelmezése:
az idő (1 pont), az időjárás (1 pont), az éghajlat fogalma (1 pont),
a légkör összetétele (2 pont).
Magyarország éghajlata: mérsékelt övezetben, négy évszak (1 pont),
hőmérséklet jellemzése (1 pont),
szélirányok, csapadékviszonyok jellemzés (1 pont),
a meteorológiai megfigyelések feladatai (2 pont),
az előrejelzés fajtái (2 pont),
szerepe a kertészeti termesztésben (2 pont),
az agrometeorológia tárgya (1 pont).

Maximális
pontszám
2

15

Szaknyelv alkalmazása.

3

SZÓBELI ÖSSZPONTSZÁM:

20
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