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MINTA 

PROJEKTFELADAT és 

ÉRTÉKELŐLAP 

 

A szakképesítés azonosítószáma és megnevezése: 

04163011 Élelmiszer-eladó 

A vizsgatevékenység megnevezése: Kereskedelmi helyzetgyakorlat 

 

Időtartam: 40 perc 

 

 

A gyakorlati vizsga értékelése: A vizsgatételekhez kapcsolódó egységes értékelő lapok 

alapján pontozással történik. A végső teljesítményt %-ban kell meghatározni 

1. A tevékenység végrehajtás: 80 % 

- Helyzetgyakorlat bemutatása: 60 % 

- Bizonylat kitöltés: 20 % 

2. Szóbeli bemutatás: 20% 
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1. Tevékenység végrehajtása 

ÁRUÁTVÉTEL 

 

Korábbi megrendelésük alapján, a mai napon új liszt- és cukorszállítmány érkezett az üzletükbe. 

A felettese azt az utasítást adja, hogy Önnek kell az árut átvennie. Készítse elő a szükséges 

gépeket, berendezéseket és eszközöket, majd mutassa be a mennyiségi és minőségi áruátvétel 

menetét az adott termékek esetén!  

Az áruátvétel során azt tapasztalta, hogy a szállító egy termékből (Koronás kristálycukor – 1 

kg-os kiszerelés) többet küldött a megrendelt mennyiségből: 50 db helyett 62 db érkezett. 

Mutassa be, mit kell tennie ilyen esetben! Töltse ki a többletszállítmányról a mellékelt 

bizonylatot!  

Melléklet:  

- 1 db szállítólevél az áruátvételhez 

- 1 db visszáru jegyzék, amelyet Önnek kell kitöltenie. 

 

 

2. Tevékenység szóbeli bemutatása 

Ön szakmai beszélgetést folytat a vizsgáztatóval, az áruátvétel folyamatával és a felmerült 

probléma megoldásával kapcsolatban. 
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ÉRTÉKELŐLAP 

 

 Név:…………………………………… Tételszám:……………………… 

PROGRAMKÖVETELMÉNY SZERINTI KERESKEDELMI 

HELYZETGYAKORLAT ÉRTÉKELÉSI MÓDSZERE 

PONTSZÁMOK 

Maximum Elért 

Tevékenység 

végrehajtása 

Helyzetgyakorlat bemutatása 

(Szempontjai:  

- értelmezése, feladat kivitelezésének 

minősége, pontossága;  

- önállóság és kreativitás a feladat 

végrehajtása során; 

- szükséges eszközök rendeltetésszerű 

használata, előírások betartása) 

60  

Bizonylat kitöltése a tartalmi és formai 

követelményeknek megfelelően 
20  

Tevékenység szóbeli bemutatása: a verbális kommunikáció 

minősége, szakkifejezések alkalmazása, feltett kérdésekre 

adott válaszok minősége. 

20  

Összesen 100  

 

Minősítés:  

 Eredményes Nem eredményes 

 

 Dátum:  
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 vizsgafelügyelő értékelési feladatokat ellátó tag           mérési feladatokat ellátó tag 
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