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Cukrászsegéd képzés 

Képzési Kimeneti Követelmény azonosító száma: 

3 1013 23 01 

A képesítő vizsga vizsgatevékenységeinek részletes 

leírása 
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A vizsgára bocsátás feltételei 
 

• A szakmai képzés követelményeinek igazolásáról a képző intézmény által kiállított ta-

núsítvány. 

 

A VIZSGATEVÉKENYSÉG MEGNEVEZÉSE: 

Cukrászati termékkészítés segítése, projektfeladat 

A VIZSGATEVÉKENYSÉG LEÍRÁSA: 

A vizsgatevékenység gyakorlat helyszínén végzett tevékenységből és a gyakorlati tevé-

kenységhez tartozó szakmai beszélgetésből áll  

 

A) Vizsgarész:  

 

A gyakorlat helyszínén végzett tevékenység  

A vizsgázó a cukrász folyamatos utasításai és felügyelete mellett a vizsgabizottság által megszabott 

előre begyakorolt tevékenységet végzi, a következő kötelező tevékenységek alapján:  

1.) receptek szerint mérési műveleteket végez,  

2.) előkészítő műveleteket végez,  

3.) egyszerű töltelékeket, tésztákat készít, és egyszerű feldolgozási műveleteket végez,  

4.) sütési műveleteket végez,  

5.) a terméket sütés után, ha szükséges tölti és egyszerű díszítő műveletet végez tálalás-

hoz  

Időtartam: 220 perc  

 

B) Vizsgarész:  

 

A gyakorlati vizsga tárgyához kapcsolódó szakmai beszélgetés  

Szakmai beszélgetést folytat, az előkészítő műveletekről a termékkészítésről, a gépek eszközök bal-

esetvédelmi előírásairól  
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Az értékelés szempontjai: 

 

A' vizsgarészhez tartozó fel-

adatok  

Értékelési szem-

pontok  Elérhető százalék 

receptek szerint mérési műve-

leteket végez 

mérés pontossága 

receptek értelme-

zése 10 

előkészítő műveleteket végez 

utasítások végrehaj-

tása technológiai 

műveletek betartása 

alapanyagok előké-

szítése 20 

egyszerű töltelékeket, tésztá-

kat készít, és egyszerű feldol-

gozási műveleteket végez 

töltelékkészítés tész-

takészítés feldolgo-

zás higiéniai 25 

sütési műveleteket végez 

sütés időtartam be-

tartása 20 

a terméket sütés után, ha szük-

séges tölti és egyszerű díszítő 

műveletet végez tálaláshoz 

töltés díszítés tálalás 

kikészítés higiénia 10 

B' vizsgarész: szakmai szak-

mai beszélgetés 

szakmai szókincs, 

előírások ismerete 

technológiák bemu-

tatása 15 

 

A gyakorlati vizsga tárgyához kapcsolódó szakmai beszélgetés időtartama:  

20 perc  

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam:  

240 perc  

A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül:  

100 % 

 

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám leg-

alább 40%- át elérte. 

 


