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ZADANIA TEORETICKEJ ČASTI  

(preklad do maďarského jazyka) 

kategória B 

1. A kerékpár egy olyan közlekedési találmány, amely nagymértékben leegyszerűsíti az ember 
mozgását. A taposóerő átvitele a középen elhelyezett pedálról a lánckerékre milyen elv alapján 
valósul meg: 

a) kötélhajtás 
b) lánchajtás 
c) dörzshajtás 
 

2. A fa az egyik legismertebb nyersanyag, melyet jelenleg az ember nagyon széles körben 
felhasznál. A faanyag kiválasztásakor a fa makroszkopikus felépítését vizsgáljuk. Az adott 
megnevezés alatt értjük a fa felépítését, melyet érzékszerveink segítségével is 
megvizsgálhatunk. A fa makroszkopikus felépítésének vizsgálatára használjuk a fa: 

a) keresztmetszetét – bütüs metszetét 
b) sugaras vagy tükrös metszetét 
c) érintős vagy húrmetszet 

 

3. Az embernek fontos egymással is szót érteni. Az emberi kölcsönös ismeretközlés természetes 
eszköze az emberi beszéd. A műszaki életnek is van megfelelő kommunikációs rendszere, amely 
lehetővé teszi a műszaki gondolatok világos, rövid, szemléletes és egyértelmű közlé-sét. 
Ismeretlen helyen (pl. röptéren) tájékozódhatunk: 
 
a) Piktogramok segítségével, 

b) Közlekedési táblák segítségével 

c) Fényjelek segítségével 

 

4. Egy ismert szlovák feltaláló több elismerést szerzett a vezeték nélküli távíró készülékek 
feltalálásával. Találmányait a gyakorlatban is megvalósította, de tehetségét csak az Amerikába 
történt kivándorlása után tudta teljes mértékben felvirágoztatni. Külföldön 12 amerikai 
szabvány tulajdonosává vált. Ki ő: 

a) Aure lStodola 
b) Jozef Murgaš 
c) Štefan Banič 

 

5. A műszaki rajz tájékoztat bennünket nemcsak a tárgyak alakjáról, hanem annak méreteiről is. A 
tárgyak oldalaival párhuzamos vékony vonalakat, melyek nyílban végződnek és megadják annak 
méreteit: 
 
a) szaggatott vonalaknak nevezzük, 

b) méret vonalaknak nevezzük, 

c) kivetítő vonalaknak nevezzük, 

 



Technická olympiáda, 1. ročník, školský rok 2010/2011 
 

2 
 

6. Szlovákiából származik számos nemzetközileg is elismert tudós és feltaláló. Az egyik közülük 
Štefan Banič. Válszdkimi tartozik Štefan Banič legismertebbtalálmányaiközé: 

a) izzólámpa /égő/ 
b) csörlő 
c) ejtőernyő 

 

7. A fafajtájának meghatározásánál szükséges figyelembe venni a fatörzs keresztmetszetén /bütüs 
metszetén/ annak makroszkopikus felépítését. Melyek azok a jellemzők jelek, melyeket 
megfigyelhetünk a fa bütüs metszetén, és amelyek jellemzőek az egyes fafajtákra: 

a) elkékülés, csomók, repedések 
b) szúbogarak, korhadás, fabél, fagyanta 
c) fabél, évgyűrűk, bélsugarak, kambium, kéreg 

 

8. A fa rajzolata alatt értjük: 

a) a felületi kikészítési módját 
b) a fa külalaki megjelenésének tulajdonságait, melyek a fa felépítésétől függenek  
c) a fa alkotóelemeinek rajzolatai a fán 

 

9. Jó minőségű faanyagot a fa törzséből nyerünk. A fa törzsét többféle módon fűrészelhetjük fel. A 
tükrös metszetet vezetjük a: 
 
a) Pontosan a fatörzs közepén 
b) Keresztirányba a fatörzsön 
c) Párhuzamosan a fa közepével a közepétől távolabb 

 
10.  Az ember munkavégzés közben munkája megkönnyítésére különbözőmechanizmusokat 

(műszaki eszközöket) használ. Milyen eszköz segítségével emelnél fel egy nehéz terhet a 
magasba? 

a) csiga segítségével 
b) fogaskerék segítségével 
c) dörzsáttétel segítségével 

 

11.  A fa, mint nyersanyag számos szerkezeti anyag gyártására használatos. Sok szerkezeti anyagnál 
használt félkész árú a furnér. Tulajdonképpen mi is az a furnér? 
 
a) Öntapadó tapéta 
b) Háromrétegű rétegelt lemez 
c) Vékony falemez 

 
12.  Mielőtt bármilyen készítmény elkészítéséhez hozzáfognánk szüksége, hogy betartsunk egy 

bizonyos munkamenetet. Határozd meg a tevékenységek sorrendjét egy készítmény 
elkészítésénél: 
 
a) Gyártás, a termék elképzelése, megszerkesztés, használatba vétel 

b) a termék elképzelése, megszerkesztés, legyártás, használatba vétel 

c) a termék elképzelése,legyártás,megszerkesztés, használatba vétel 
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13.  A mesteremberek a különböző anyagok megmunkálásához megalkották a megfelelő 

munkakörnyezetet a megfelelő szerszámokkal a konkrét anyagokhoz mérten. Hogyan nevezik 

azt a munkaasztalt, amelyen fával dolgozunk: 

 

a) gyalupad 
b) fazekaskorong 
c) lakatos asztal 
 

14.  A fa forgácsmegmunkálása számos olyan munkaműveletet  foglal magába amelyeknél 
fahulladék (forgács) és termék keletkezik (termék, félkész árú). A megmunkáláshoz különböző 
szerszámok tartoznak. A fa feldarabolásához használatos munkaeszköz neve: 
 
a) Fűrész 
b) Gyalu 
c) Véső 
 

15. A műszaki berendezésekben használt fémek  közül számos olyan található,amely az emberi 
szervezet számára veszélyes. Ilyen fémek közé tartozik: 

a)  higany 

b) cink 

c) acél 

 

16. A műszaki rajzban többféle vonal használatos. A szaggatott vonal a műszaki rajzon jelöli: 

a) a  szimmetriatengelyt /tükörtengelyt/ 
b) a tárgy azon élét, amelyet nem látunk 
c) a kótavonalat 
 

17. A frissen kivágott fa nagy mennyiségű nedvességet tartalmaz, ezért a fát rögtön a kitermelés 
után nem lehet készítmények előállítására felhasználni. A folyamatot melynek következtében a 
fa elveszti nedvességtartalmát nevezzük: 
 
a) A víz leeresztése 
b) A víz kicetrifugálása 
c) A fa kiszárítása 

 
18.  Az elektrotechnikában használatos egy vöröses színű fémanyag, amely lágy, puha,jól 

formázható viszont eléggé drága. Azt fémet hívják: 
 
a) sárgaréznek 
b) réznek 
c) aranynak 

 

19.  Az egyszerű testeket a műszaki rajzban elég, ha fölülnézettben ábrázoljuk. Az alábbi rajzon 
látható a felülnézete: 

a) egy hengernek, 
b) egy  kúpnak 
c) egy téglatestnek 
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20.  A fa fajtájának meghatározására felhasználjuk a fa felépítésének makroszkopikus jeleit. A fa 
makroszkopikus jeleit megfigyelhetjük: 

a) szabad szemmel 
b) szabad szemmel nem láthatók 
c) mikroszkóppal  
 

21.  A műszaki gyakorlat használatos a fémlemez, mint félkész áru. A fémlemez előállítása történik: 
 
a) húzással  
b) öntéssel 
c) hengerléssel  
 

22.  A műszaki gyakorlat használatos a huzal is, mint félkész áru. A huzal előállítása történik: 
a) Húzással 
b) Öntéssel 
c) Lágyitással 

 
23. A sárgaréz két fém öntvénye. Az alábbi lehetőségekből válaszd ki azt a két fémetamelynek 

öntvénye a sárgaréz: 
 
a) Ólom – réz 
b) Réz -  horgany /cink/ 
c) Cin -  sárgaréz 
 

24.  A műanyagok közé tartozik a habosított polisztirén. Ezt használják: 

a) Vánkosok kitömésére 
b) Hőszigetelésre 
c) Konyhai szekrénysorok gyártására 
 

25.  Az elektrotechnikában az elektromos áramkörök és alkatrészek ábrázolására sematikus 
jelöléseket használnak. A képen látható sematikus rajz mit ábrázol: 

a) izzólámpa 
b) vasaló 
c) villany csengő 
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