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1. CUKRÁSZAT ELMÉLET 

 

1. hét 2 óra  

Bonbonok, tányérdesszertek • Bonbonok: Bonbonok általános jellemzői, alapanyagai, 

csokoládé temperálás szabályai, Bonbonok csoportosítása, gyümölcsbonbonok, 

hagyományőrző magyar gyümölcsbonbonok, •  

2. hét 2 óra 

Marcipánbonbonok, nugát bonbonok, grillázsbonbonok, krémbonbonok, 

csokoládébonbonok, cukorkabonbonok jellemzése 

3. hét 2 óra 

Tányérdesszertek: Tányérdesszertek általános jellemzői, hideg és meleg desszertek 

csoportjai,  

4. hét 2 óra 

tányérdesszertek kiegészítő anyagai, tányérdesszertek díszítőelemei Tányérdesszertek 

tálalása 

5. hét 2 óra 

Fagylaltok. Fagylaltok általános jellemzői, fagylalt összetevői és szerepük a 

fagylaltkészítés technológiájában. Fagylaltok csoportosítása összetétel szerint 

(tejfagylaltok, tejes fagylaltok, tejszínes fagylaltok, gyümölcsfagylaltok, citrusfagylaltok, 

tejes gyümölcsfagylaltok, joghurt- és túrófagylaltok, zöldségfagylaltok jellemzői). 

Fagylaltok csoportosítása fagyasztás módja szerint.  

6. hét 2 óra 

Fagylaltkészítés műveleteinek jellemzése, fagylaltkészítés hibái. Fagylaltgépek, 

emulgeátorok alkalmazása, munkavédelmi előírásai. Fagylaltkészítés és értékesítés 

higiéniája. Fagylalt szárazanyagtartalmának kiszámítása. Adagolt fagylaltkészítmények, 

állandó és változó összetételű fagylaltkelyhek készítése. 

 

 

  



2. SZAKMAI IDEGEN NYELV 

 

Szakács szakmai idegen nyelv 

12. TÉTEL 

1. Vizsgafeladat: Önnek a tanult idegen nyelven párbeszédet kell folytatnia az alábbi témakörben:  

Vágóállatok húsai érkeztek az üzletbe. Önnek kell azokat átvenni, lemérni és bevinni a húsraktárba, a 
húselőkészítőbe. Mondja el a séf úrnak, hogy miből mennyi érkezett és hová helyezte el azokat! 

2. Vizsgafeladat: Fordítás COTTAGE CHEESE DUMPLINGS- TÚRÓGOMBÓC 

 

13. TÉTEL 

1. Vizsgafeladat: Önnek a tanult idegen nyelven párbeszédet kell folytatnia az alábbi témakörben: 

Egy hétig tésztakonyhán volt gyakorlaton. Mondja el egy olyan tésztaétel alapanyagait és 
technológiáját, amelyet ez idő alatt készített! 

2.  Vizsgafeladat: Fordítás PANCAKES FILLED WITH WALNUT CREAM- DIÓKRÉMES PALACSINTA 

 

14. TÉTEL 

1. Vizsgafeladat: Önnek a tanult idegen nyelven párbeszédet kell folytatnia az alábbi témakörben: 

A séf úr tájékozódni szeretne arról, hogy az előző héten mit tanultak az iskolában. Mondja el, milyen 
hőkezelési eljárásokról volt szó! 

2. Vizsgafeladat: Fordítás. PLUM DUMPLINGS- SZILVÁS GOMBÓC 

 

2. vizsgafeladat összes fordításait átvettük 
16. tétel 

Egy cukrászüzemben vanília fagylaltkelyhet készít. 

Ismertesse idegen nyelven a vanília fagylaltkelyhez felhasznált nyersanyagokat, a vaníliafagylalt és a 
vanília fagylaltkehely készítését, az egyes műveletekhez használt eszközöket, gépeket, 
berendezéseket! 

 

17. tétel 

Egy rendezvényre forrázott tésztából fánkocskákat készít, amelyeket vegyesen, kolbásszal, szalámival 
és sonkával díszít. 

Ismertesse idegen nyelven a sajtos fánkocskához felhasznált nyersanyagokat, a készítését, az egyes 
műveletekhez használt eszközöket, gépeket, berendezéseket! 

 

18. tétel 

Ismertesse idegen nyelven a csökkentett energiatartalmú málnás joghurttortához felhasznált 
nyersanyagokat, a készítését, az egyes műveletekhez használt eszközöket, gépeket, berendezéseket! 

 

19. tétel  

Ismertesse idegen nyelven a gyümölcskosárhoz felhasznált nyersanyagokat, a készítését, az egyes 
műveletekhez használt eszközöket, gépeket, berendezéseket! 

 

20. tétel 

Ismertesse idegen nyelven a vajaslap felvertből készített, formában sütött gyümölcstortához  
felhasznált nyersanyagokat, a készítését, az egyes műveletekhez használt eszközöket. gépeket, 
berendezéseket! 

 

Mind az 5 tételnél átvettük a nyersanyagokat, berendezéseket , 
eszközöket!!!  



3. VENDÉGLÁTÓ GAZDÁLKODÁS 

Óraszám Téma  

1 Számonkérés Redmenta/Kahoot 

2 Vizsgafeladatok gyakorlása Google tanterem 

3 Vizsgafeladatok gyakorlása Google tanterem 

4 Számonkérés Redmenta/Kahoot 

5 Vizsgafeladatok gyakorlása Google tanterem 

6 Vizsgafeladatok gyakorlása Google tanterem 

7 Számonkérés Redmenta/Kahoot 

8 Vizsgafeladatok gyakorlása Google tanterem 

 

4. FOGLALKOZTATÁS I.-II. 

Óraszám Téma Felület 

1 Motivációs levél 
házi dolgozat készítésének 

kiértékelése, Google tanterem 
2 Az internetes álláskeresés Google tanterem 
3 Az internetes álláskeresés Google tanterem 
4 Az internetes álláskeresés Google tanterem 
5 Az internetes álláskeresés Google tanterem 
6 Az internetes álláskeresés Google tanterem 
7 Az internetes álláskeresés Google tanterem 
8 Az internetes álláskeresés Google tanterem 

9 Az internetes álláskeresés Google tanterem 
10 Számonkérés Online interjú 
11 Számonkérés Online interjú 
12 Számonkérés Online interjú 
13 Számonkérés Online interjú 

 

 

  



5. ÁLTALÁNOS ÉLELMISZERISMERET 
11.tétel 

B.) Élelmiszerismeret 

Mutassa be a száraz termésű gyümölcsök kémiai összetételét! 

Ismertesse a cukrászatban felhasznált száraz termésű gyümölcsök jellemzőit, felhasználásuk főbb 
területeit! Hogyan hozzuk feldolgozásra alkalmas állapotba a száraz termésű gyümölcsöket? 

C.) Élelmiszerbiztonság 

Mutassa be az ételallergia és az ételintolerancia általános tüneteit! Ismertesse a fogyasztók 
élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról szóló jogszabályokat! Sorolja fel, milyen allergéneket 
tartalmazhatnak a vendéglátóipari-termékek? 

12. 

B.) Élelmiszerismeret 

Mutassa be a zöldségfélék kémiai összetételét, táplálkozás-élettani jelentőségét! Ismertesse a 
zöldségfélék csoportosítását, a cukrászatban felhasznált zöldségek jellemzőit! 

C.) Élelmiszerbiztonság 

Mutassa be a cukrászműhely higiéniai követelményeit, a takarítás, tisztítás, fertőtlenítés és 
mosogatás szabályait! Ismertesse a takarítási utasítás tartalmát! 

13. 

B.) Élelmiszerismeret 

Mutassa be a szeszesitalok általános jellemzőit! Milyen tényezők határozzák meg a szeszesitalok 
minőségét? Jellemezze a cukrászatban felhasznált párlatokat és likőröket! 

C.) Élelmiszerbiztonság 

Mutassa be a cukrászati termékek szállításával és kiszolgálásával kapcsolatos élelmiszerbiztonsági 
követelményeket! Milyen módokon történhet a cukrászsütemények csomagolása? 

14. 

B.) Élelmiszerismeret 

Mutassa be a csokoládé gyártásának a nyersanyagát! Hogyan történik a kakaómassza előállítása? 
Melyek a csokoládé gyártásának a műveletei? Milyen egyéb felhasználási területei vannak a 
csokoládénak a cukrászatban? 

C.) Élelmiszerbiztonság 

Ismertesse az állam, az élelmiszer-vállalkozó és a fogyasztó felelősségét az élelmiszerbiztonság 
megteremtésében! Milyen hatósággal működik együtt az élelmiszeripari vállalkozó, az 
élelmiszerekkel kapcsolatos kockázatok csökkentése érdekében? 

15. 

B.) Élelmiszerismeret 

Ismertesse a koffeintartalmú élvezeti szerek jellemzőit! Mutassa be a kávénövény és a kávétermés 
jellemzőit, a különböző kávéfajokat, a kávé feldolgozását, a pörkölt szemes kávé minőségét 
meghatározó tényezőket! Jellemezze a teanövényt, ismertesse a feldolgozását! Milyen felhasználási 
területei vannak a kávénak és a teának a cukrászatban? 

C.) Élelmiszerbiztonság 

Ismertesse a fagylaltok előállításnak és forgalomba hozatalának élelmiszerbiztonsági feltételeit! 

16. 

B.) Élelmiszerismeret 

Mutassa be a fűszerek általános jellemzőit! Milyen tényezők befolyásolják a fűszerek minőségét? 
Hogyan történik a fűszerek csoportosítása? Jellemezze az édes cukrászati termékekhez felhasznált 
fűszereket! 

C.) Élelmiszerbiztonság 

Ismertesse a HACCP rendszer lényegét, alkalmazásának célját és előnyeit! Mutassa be a HACCP 
rendszer alapelveit! 



17. 

B.) Élelmiszerismeret 

Ismertesse a húsfeldolgozó ipar termékeinek csoportosítását, táplálkozás-élettani szerepét! 
Mutassa be a cukrászatban felhasznált húskészítmények jellemzőit! 

C.) Élelmiszerbiztonság 

Ismertesse a nyomon követhetőség fogalmát, célját, módját! Mi a teendő, ha olyan termék került a 
forgalomba, amely veszélyes a fogyasztó egészségére? 

18. 

B.) Élelmiszerismeret 

Mutassa be a mesterséges édesítőszerek általános jellemzőt! Milyen kívánalmakat tud 
megfogalmazni a mesterséges édesítőszerekkel szemben? Milyen mesterséges édesítőszereket 
használhatunk a cukrászatban? Mi a különbség a mesterséges édesítőszerek és a cukorhelyettesítő 
anyagok között? 

C.) Élelmiszerbiztonság 

Mutassa be, hogyan történik az élelmiszerekben felhasznált élelmiszer-adalékanyagok 
szabályozása! Ismertesse az adalékanyagok meghatározását, csoportosítását! Jellemezze a 
cukrászatban felhasznált fontosabb adalékanyagokat! 

19. 

B.) Élelmiszerismeret 

Ismertesse a zselé előállításának elvét, a zselésítő anyagok csoportosítását, jellemzőit! 

Melyek a zselésítő anyagok cukrászati felhasználásának területei? 

C.) Élelmiszerbiztonság 

Ismertesse a vendéglátó-termék előállítása és értékesítése során tanúsított helyes magatartás 
szabályait! 

20. 

B.) Élelmiszerismeret 

Ismertesse a színezőanyagok meghatározását, felhasználásának célját, csoportosítását, az egyes 
csoportok jellemzőit! 

Milyen anyagok a tartósítószerek, melyek a tartósítószerekkel szemben támasztott 
alapkövetelmények? Jellemezze a cukrászatban felhasznált tartósítószereket! 

C.) Élelmiszerbiztonság 

Ismertesse a cukrászüzem telepítésének feltételeit, helyiségeinek elrendezését! Mutassa be a 
cukrászüzem környezetvédelmi előírásait! 

 

 

  



6. TESTNEVELÉS 

 

Az alábbi három témakörből kell esszét készíteni a megjelölt időpontig. 

 

 

1. Olimpizmus:     2020. április 06-ig 

 

Ókori olimpia játékok: 

 kialakulása 

 jellemzői 

 megszűnése 

 

Újkori olimpiai játékok: 

 kialakulása 

 jelképei, szimbólumai 

 olimpiák fajtái, bemutatásuk (nyári, téli, szellemi) 

 magyar vonatkozásai 

 magyar „legek” 

 

2. Sportjátékok:     2020. április 22-ig 

Labdarúgás 

Kosárlabdázás 

Kézilabdázás 

Röplabda 

 

Az alábbi négy labdajáték bemutatása a következő szempontok alapján történik. 

 történeti áttekintés 

 szabályrendszer 

 pályaméret, felszerelés, eszközök 

 alapvető technikai elemek (támadás, védekezés, kapus) 

 kiemelkedő hazai és nemzetközi vonatkozások 

 

 

  



1. Egészséges életmód – testmozgás  2020. április 22-ig 

 

alapfogalmak 

 egészség 

 életmód 

 fizikai aktivitás 

 sport 

 

egészséges életmód összetevői 

 rendszeres testedzés 

 megfelelő táplálkozás 

 terhelés és pihenés megfelelő aránya 

 higiéné 

 testi-szellemi-lelki egyensúly 

 egészségkárosító hatások elkereülése 

 betegségek megelőzése 

 természetes környezetünk pozitív hatásai 

 szabadidő hasznos eltöltése 

 helyes életritmus kialakítása 

 

rendszeres testedzés hatása, személyiségfejlesztés 

  



7. BIBLIAISMERET 
 

1. Jézus születésének körülményei 

(Milyen volt Jézus korában Izráel helyzete? Miért várták a zsidók a „messiást”? Milyen 
csodák történtek Jézus születésekor?) 

 – olvasmány: Biblia, Lukács evangélima 1. és 2. rész 

 

2. Jézus tanítása 

(Mit tartalmaz a „Hegyi beszéd”? Jézusnak hány tanítványa volt? Mit jelent az 
„evangélium” szó?)  

– olvasmány: Biblia, Máté evangéliuma 5, 6 és 7. rész 

 

3. Jézus halála és feltámadása 

(Miért halt meg Jézus? Miért központi eleme Jézus halála a keresztyén gondolkodásnak? 
Mit ünnepeltek a zsidók és mit ünnepelnek a keresztyének húsvétkor?)  

– olvasmány: Biblia, Márk evangéliuma 14, 15 és 16. rész 
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