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1. Az anyagok viselkedését feldolgozásuk során az anyagok.......................tulajdonságai jellemzik. 

 

a) fizikai  

b) mechanikai (műszaki)                           A helyes választ keretezd be ! 

c) kémiai (vegyi)  

 

2. A szög beverésénél a kalapács nyelét:    

 

a) a nyél végénél fogjuk meg 

b) a nyél közepén fogjuk meg,                                              A helyes választ keretezd be ! 

c) a nyél kezdeténél a kalapács fejénél fogjuk meg 

 

3. A gyártás folyamatában a további feldolgozásra előkészített anyagot: 

 

a) Félkész anyagnak nevezzük 

b) Készítménynek nevezzük,                                         A helyes választ keretezd be ! 

c) Félkész árúnak nevezzük  

 

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

 

a) Természettudományi környezetnek nevezzük 

b) technikai környezetnek nevezzük                             A helyes választ keretezd be !  

c) műszaki (technikai) – társadalmi környezetnek nevezzük  

 

5. A rádiótáviratozási találmányain kívül az alábbi feltalálók közül az egyik ismertté vált még arról 

is, hogy a horgászbothoz az orsót is feltalálta. Ki volt ő?  

 

a) Štefan Banič                                           

b) Aurel Stodola                                                                  A helyes választ keretezd be ! 

c) Jozef Murgaš 

 

6. Azt a vetítősíkot, melyen a tárgyat elölről ábrázoljuk:  

 

a) alapsíknak nevezzük 

b) második képsíknak nevezzük,                                      A helyes választ keretezd be ! 

c) harmadik képsíknak nevezzük 

 



 

 

7. Sorold fel a fa részeit:  

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

 

8. Sorold fel a fa fizikai tulajdonságait:  

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

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

 

9. Nevezd meg a fa felszíni kikészítésének három módszerét:  

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

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

10. Két fából készült anyag szöggel való öszeerősítésénél (összeszögelésénél) a szögeket úgy verjük 

be a fába, amint azt az A, B vagy a C ábra mutatja? 

                                                                                                  A helyes választ keretezd be!      

                                                                                           
 A válaszodat röviden indokold meg! 

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

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

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

11.  Nevezz meg két fűrészfajtát, melyet a fa kézi megmunkálásánál alkalmazunk!!! 

 

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

                              

12.  Nevezz meg két szerkezeti szilárd fa alkatrész kötésmódot! 

 

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

                                

13. A vékony acél fémlemezbe (pléhlemezbe), melynek vastagsága 0,5 mm kis lyukakat olyan 

szerszámmal fúrunk, melynek neve.................................................   

                                                                                                           Egészítsd ki a mondatot! 

                                                                                      

 

14. Azt a munkafolyamatot melynek keretén belül a fémanyagok felszínét reszelővel munkáljuk 

meg.......................................nevezzük.                  Egészítsd ki a mondatot!  



                                                     

15.  Milyen két teljesen azonos lucfenyő hasábnak lesz legnagyobb a tömege? 

      a) a 30 % nedvesség tartalmú hasábnak  

      b) a 15 % nedvesség tartalmú hasábnak                           A helyes választ keretezd be !      

      c) a 35 % nedvesség tartalmú hasábnak  

 

16. Azt a munkafolyamatot melynek keretén belül kézi rámásfűrésszel fémanyagot darabolunk 

fel .................................................. nevezzük.   Egészítsd ki a mondatot! 

                                           

17.  A tárgy  méreteinek átvitelét a műszaki rajzról a lehető legpontosabban egy fa 

deszkára........................................... nevezzük.              Egészítsd ki a mondatot! 

                                              

18. A fémlemez kézzel való nyírásánál a fémlemezt (pléhet) úgy tatjuk, hogy jól lássuk:    

     a)  a nyírni kívánt anyagot 

     b)  a vonalat,melyen szükséges  nyírni                          A helyes választ keretezd be !      

     c)  az olló nyíróéleit   
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