ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО „НИКОЛА
ПУШКАРОВ” – ГР. ПОПОВО
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО ПРАКТИКА НА ПРОФЕСИЯТА И СПЕЦИАЛНОСТТА ЗА
ПРИДОБИВАНЕ НА ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
по професията код 621070 Техник на селскостопанска техника
специалността код 6210701 Механизация на селското стопанство
Индивидуално практическо задание №1
На ученика ……………………………………………………………………………………………
(трите имена на ученика)
от ………..клас,
начална дата на изпита: ……………… ………. начален час:………………
крайна дата на изпита:………………................ час на приключване на изпита: ………………

1. Тема: Обслужване, ремонт и подготовка на плуг ПН – 3 – 35 за оран .Техническо обслужване
и ремонт на охладителна система на трактор ЮМЗ Т2927ЕЕ.
2. Дейности:
2.1.Извърши окомплектоване на плуг ПН – 3 – 35 с необходимите работни органи и
спомагателни части.
2.2.Провери състоянието на работните органи и спомагателни части и извърши ремонт.
2.3.Извърши обслужване и ремонт на охладителната система на трактор ЮМЗ Т2927ЕЕ.
2.4.Извърши ежесменен преглед на трактора и го подготви за окачване на плуга.
2.5.Състави агрегата и регулирай на дълбочина за оран 28 см.
2.6.Извърши оран на определена площ определяйки начина на движение на агрегата ,
агротехническите изисквания за оран и определи качеството на оранта.
2.7.Почисти агрегата и подготви за съхранение.
3.Времетраене.
3.2.1.
2,0 часа
3.2.2.
2,0 часа
3.2.3.
2,0 часа
3.2.4.
1,0 час
3.2.5.
2,0 часа
3.2.6.
1,0 час
3.2.7.
2,0 часа
УЧЕНИК:…………………………………………………………………...
(име, фамилия)

……………………
(подпис)

Председател на изпитната комисия: инж. Найден Георгиев

……………………
(подпис)

Директор: инж.агроном Теменуга Тодорова

……………………
(подпис и печат)
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Критерии
Спазване на правилата
за здравословни и
безопасни условия на
труд и опазване на
околната среда.

Ефективна организация
на работното място.
Спазване изискванията
на правилниците,
наредбите и
предписанията.
Правилен подбор на
детайли, материали и
инструменти съобразно
конкретното задание.
Спазване на
технологичната
последователност на
операциите според
практическото изпитно
задание.
Качество на
изпълнението на
практическото изпитно
задание. Изчерпателност
на разработката.
Самоконтрол и
самопроверка на
изпълнението на
практическото изпитно
задание.

Защита на извършения
монтаж(ремонт) на плуг
ПН 3х35 и настройка на
уреда(машината).
Определяне качеството
на оранта.

Максима
лен брой
точки

Показатели
1.1. Избира и използва правилно лични предпазни
средства.
1.2. Правилно и по безопасен начин употребява
предметите и средствата на труда.
1.3. Разпознава опасни ситуации, които биха могли да
възникнат в процеса на работа и дефинира, и спазва
предписания за своевременна реакция.
1.4. Описва дейностите за опазване на околната среда,
свързани с изпитната му работа, включително почистване
на работното място.
2.1. Подреденост на инструменти, пособия и материали,
осигуряваща удобство и точно спазване на технологията.
2.2. Целесъобразна употреба на материалите.
2.3. Работа с равномерен темп за определено време.
3.1. Обяснява работата си при спазване на йерархична
подчиненост от други лица.
3.2. Спазва изискванията на правилниците, наредбите и
предписанията, свързани с изпитното задание (материали,
инструменти, лични предпазни средства).
4.1. Преценява типа и вида на необходимите материали,
детайли и инструменти, според изпитното задание.
4.2. Правилно подбира количеството и качеството на
необходимите материали, детайли и инструменти.
5.1. Самостоятелно определя технологичната
последователност на операциите.
5.2. Спазва технологичната последователност на
операциите в процеса на работа.
6.1. Всяка завършена операция съответства на
изискванията на съответната технология.
6.2. Крайното изделие съответства на зададените
технически параметри.
6.3. Изпълнява задачата в поставения срок.
7.1. Осъществява операционен контрол – при избора на
материали, изделия и инструменти и при изпълнение на
конкретни дейности.
7.2. Контролира техническите показатели – текущо и на
готовото изделие.
7.3. Оценява резултатите, взема решение и отстранява
грешките.
7.4. Прави оптимален разчет на времето за изпълнение на
изпитното задание.
8.1. Може да представи и обоснове приетия вариант на
решение / изпълнение на практическото задание.
8.2. Демонстрира добра техника при работа.
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Общ брой точки

Комисия:
Председател:........................

Тежест

60

