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1. Azt a környezetet melyben élünk és a technikai eszközökkel dolgozunk: 

 

a) társadalmi  - technikai környezet 

b) természettudományi környezet                            A helyes választ keretezd be! 

c) technikai környezet 

 

2. Az anyagok mechanikus megmunkálásánál, melynél az anyag alakja megváltózik anélkül, hogy 

maga az anyag is megsérülne: 

 

a) forrasztásnak nevezzük 

b) formázásnak nevezzük                                                    A helyes választ keretezd be! 

c) öntésnek nevezzük 

 

3. A szögfúró (cigányfúró) olyan szerszám, melyet                 A helyes választ írd  be  !       

 

........................................................................................................ használunk 

 

4. A drótot:  

 

a) húzással gyártják 

b) öntéssel gyártják                                                       A helyes választ keretezd be! 

c) kovácsolással gyártják   

 

5. Az ejtőernyőt feltalálta és a közönség előtt is bemutatta:  

 

a) Daniel Siakeľ 

b) Ján Bahýľ                                                                 A helyes választ keretezd be!  

c) Štefan Banič 

 

6. Az acéllemezen kifúrni szükséges lyukak középpontját fúrás előtt:  

 

a) ceruzával jelöljük meg 

b) szöggel jelöljük meg                                               A helyes választ keretezd be! 

c) pontozóval jelöljük meg                                                       

 



7. Sorolj fel négy kemény lomblevelű fafajtát! 

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

 

8. A kóta a műszaki (technikai) rajzon: 

 

a) A sarokpecséten lévő két egészszám arányát jelöli meg 

b) Az a szám, amely a méretet határozza meg                          A helyes választ keretezd be! 

c) Nyíllal behatárolt szakasz  

 

 

 

9. A képen látható tárgynak rajzold meg a felülnézetét, oldalnézetét és elölnézetét. 

 

                                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

10. Sorolj fel két kézi fafűrész fajtát! 

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

 

 

 

 



11. Írd le az ábrán lévő fadeszka méreteinek megnevezéseit: 

 

1 ......................................... 

2 ......................................... 

3 ......................................... 

 
 

12. A fémtárgyak felületének megmunkálását reszelő segítségével : 

      a) fűrészelésnek nevezzük 

      b) reszelésnek nevezzük                                                A helyes választ keretezd be! 

      c) csiszolásnak    

 13. A fémek és öntvények mechanikai tulajdonságai közé nem tartozik: 

      a) keménység 

      b) szilárdság                                                             A helyes választ keretezd be! 

      c) önthetőség 

14. Sorolj fel három villanytelepet, mint alternatív áramforrást: 

a) ................................................... 

b) ................................................... 

c) ................................................... 

15.  Az elektromos áramkörbe egy égő van bekötve, melyen a  következő  adat  található 6 V.  

       Írd le hogyan fog az égő világítani az  „ A “ és „ B “ elektromos áramkörben. 

 

A) .............................................                              B).............................................. 

 

                               

 



16. A fémlemezkézi nyírásánál a fémlemezt (pléhet) úgy tartjuk, hogy jól lássuk : 

     a) a nyirni kivánt anyagot 

     b) a vonalat, amelyen nyirunk  

     c) az olló vágóéleit 

17. A nyersvas olyan olvasztásztási termék, melyet a  ...........................állitanak elő. Egészitsd ki a 

feleletet! 
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