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1. Az anyagok olyan mechanikai megmunkálását, amelynél az anyag alakja úgy váltózik 

meg, hogy maga az anyag nem károsodik: 

a) Forrasztásnak nevezzük 
b) öntésnek nevezzük 
c) alakításnak, formázásnak nevezzük 

 

2. A gyermekek számára készült építőszekrény elemeiből a képen látható torony volt 

összeállítva. A torony alatt ábrázolt egyes hálózatokba rajzold bele a torony egyes 

nézeteit. 

 

   
felülnézet  elölnézet             nézet balról                nézet jobbról  

 

3. Az alábbi szóbeli kijelentésekhez írj olyan számozási sorrendet, amilyen sorrendben 

akkor cselekednél, ha a kerékpárbelső defektjét kellene megjavítanod: 

 A kerék oldása a kerékpár rámájától. 

 A kerék visszaszerelése a kerékpár  rámájába. 

 A defekt megragasztása. 

 A kerék belső  és a kerékabroncs visszaszerelése a keréktárcsára. 

 A kerékabroncs és - belső lefejtése a keréktárcsáróĺ. 
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4. Az alábbi képeken látható tárgyakhoz írd oda azok szerkesztőjének – feltalálójának 

nevét: 

................................................. ......................................... 

 

5. A kerékpáron hegymenetben/meredek emelkedőkön a fogaskerekes  láncáttételt úgy 

állítod be, hogy: 

a) A kerékpár hátsó kerekénél az áttételt a kicsi fogaskerékre a pedáloknál a nagy 
fogaskerékre kapcsolod 

b) A kerékpár első kerekénél az áttételt a nagy fogaskerékre a pedáloknál a nagy 
fogaskerékre kapcsolod 

c) A kerékpár hátsó kerekénél az áttételt a kicsi fogaskerékre a pedáloknál a kicsi 
fogaskerékre kapcsolod 

 
6. Az elektromos energiát a villanytelepeken különböző más energiák átalakításával nyerik. 

Milyen turbinát használ a hidrogenerátor az elektromos energia termelésére?  

a) gőzturbinát 
b) vízi turbinát 
c) gázturbinát 

 
7. Az alább feltűntetett egységek közül melyik a fa fajsúlyának helyes egysége: 

a) ,
3

kg

m
                         b)   ,

2cm

g
                           c) 

3m

kg

 

8. A számítógép  utasításainak „tárházát“: 

a) Programnak nevezzük 
b) monitornak nevezzük 
c) nyomdának nevezzük 

 
9. A tranzisztor olyan félvezető alkatrész, amelynek: 

a) egy PN átmenete van 
b) két PN átmenete van 
c) három PN átmenete van  
 

10. A elektromos berendezést, amely a váltakozó áramot fejleszti: 

a) Alternátornak nevezzük 
b) Transzformátornak nevezzük 
c) Motornak nevezzük 
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11. A fémfelületre felhordott vékony üvegszerű bevonat felvitelét: 

a) Mattolásnak nevezzük 
b) Fényezésnek nevezzük 
c) Zománcozásnak nevezzük 
 

12.  Mire szolgál a transzformátor? : 

a) Az elektromos feszültség és frekvencia megváltóztatására, 
b) Az elektromos feszültség megváltóztatására a frekvencia megváltóztatása nélkül, 
c) Az egyenáram feszültségének megváltóztatására 

 
13.  A csavarokat és a csavaranyákat nagy mennyiségben /sorozatgyártáskor/ tökéletes és 

nagyteljesítményű gépeken állítják elő. Nevezd meg a gépi menetvágás három 
módszerét: 

 
(a                                                    b)                                                                 c) 
 

14. Hogy nevezzük azt a munkafolyamatot, melynek keretén belül a folyékony adalékfém 
részecskéi behatolnak (diffundálnak) az összeillesztendő fémalkatrészek részecskéi közé, 
melyeket alaposan felhevítettek. Teljes szilárdságát a kötés az alkatrészek teljes kihűlése 
után nyeri el. 
a) Hegesztés 
b) Ragasztás 
c) Forrasztás 
 

15. Azt a munkafolyamatot, melynek segítségével az alkatrészek felületét bevonatok 
felvitelével tisztítjuk, fényesítjük vagy finomítjuk, nevezzük: 
a) Gyalulásnak 
b) Felületi megmunkálásnak 
c) Pácolásnak 
 

16.   Az elektromos áramkörök alkatrészeit a kapcsolási rajzokon szabványosított rajzjelekkel 
jelöljük. Rajzold le az alábbi alkatrészek rajzjeleit (szimbólumait)  

 
a) Váltakozó áramú áramforrás 
 
b) Tekercs 
 
c) földelés 
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