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Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási
rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján.
Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító száma és
megnevezése, valamint a kapcsolódó szakképesítés megnevezése:
52 811 02 0000 00 00

Vendéglős

Vendéglős

Tájékoztató
A vizsgázó az első lapra írja fel a nevét!
Ha a vizsgafeladat kidolgozásához több lapot használ fel, a nevét valamennyi lapon fel kell
tüntetnie, és a lapokat sorszámmal el kell látnia.

Értékelés
Összesen: 100 pont
100% = 100 pont
A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY:
EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 60%.
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Egyéves lett a Kézműves Magyar Ízek Vására kezdeményezés, amely eddig közel 130 magyar
termelőnek adott lehetőséget, hogy megismertesse magát a magyar vásárlókkal. A vásár az idén
is megrendezésre kerül, ahol a több mint 5000 ízt most nem ízkategóriánként, hanem
Magyarország és a határon túli magyar régiók szerint csoportosítják: Dél-Alföld, Dél-Dunántúl,
Közép-Dunántúl, Észak-Magyarország, Közép-Magyarország, Észak-Alföld, Nyugat-Dunántúl,
Kárpátalja, Erdély, Délvidék és a Felvidék. A vásárlók így együtt kóstolhatják például a bükki
kézműves sajtot a noszvaji szilvalekvárral, a szilvásváradi füstölt pisztránggal.
A vásár tapasztalatai megmutatták: a vásárlók szeretik tudni, hogy pontosan kitől származik,
mit tartalmaz és hogyan készül a megvásárolt áru. A szervezők szerint a vásárnak az a
különlegessége, hogy sokkal szorosabb kapcsolatot hoz létre a termelők és a vásárlók között.
Készítsen szórólapot, és mutasson be legalább öt régiót és a régióra jellemző egy-egy kézműves
terméket! A szórólapon jelenjenek meg a régió, a terméket bemutató fotó, a termék neve és
rövid jellemzői!

1. Hozzon létre egy mappát a vizsgaszervező által megadott meghajtón!
A mappa neve sajatnev_1495_06 legyen! A szórólapot tartalmazó dokumentumot mentse el az
előzőleg megadott mappában, a file neve izekvasara_2012 legyen!

2. A szórólap A4-es méretű, kétoldalas legyen!
3. A szerkesztésnél önállóan alakítsa ki a program arculatának színvilágát, betűtípusát!
4. Töltsön le az internetről vagy tervezzen a szórólaphoz egyszerű logót, és alkalmazzon a
szerkesztéshez legalább két egyéb arculati elemet!
5. Az első oldalon helyezze el a program azonosítóit, és mutasson be három régiót! Internet
segítségével válassza ki a régiókat, mutasson be egy-egy terméket (régió, kitől származik, mit
tartalmaz, fotó)! A megtervezett dizájnelemeket következetesen használja tervezése során!
6. A második oldalon mutasson be további két régiót és azok termékeit! A megtervezett dizájnelemeket továbbra is következetesen használja!
7. A szórólapon helyezze el figyelemfelkeltő formában a Kézműves Magyar Ízek Vására
rendezvényen részt vevő további 6 régió nevét is!
8. Tervezés közben ügyeljen a megfelelő térkihasználásra (layout)!
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