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A tanuló kódszáma:        Összesített pontszám: 

 

1. A frisse  kivágott fá ak agas a edvességtartal a, ezért a kiter elt faa yagot e  lehet 
azo al felhasz ál i fagyárt á yok elkészítésé él. Azt a folya atot ely ek folya á  a fá ól a 

fölösleges edvességet eltávolítjuk (a helyes választ karikázd e): 

a) vízle sapolás ak evezzük  
b) e trifugázás ak evezzük  
c) a fa kiszárításá ak evezzük       2 pont 

 

2. A ter észet e  található i de  fafajtá ak egva  a jellegzetes levélzete. A feltű tetett 
fák el evezéséhez re deld hozzá a egfelelő levélzetet ! 

1) akác     2) tölgy     3) jávor 

 

     
   

 a     b    c 6 pont 

 

3. Az iparosok/kéz űvesek/ külö öző a yagokkal végzett u kák ál az a yaghoz egfelelő 
munkakör yezetet, eszközöket és u kaasztalt hasz ál ak. Hogyan evezzük, azt a 

munkaasztalt melyen az iparosok /kéz űvesek/ fé a yagokkal dolgoznak a helyes választ 
karikázd e :  

a) asztalos gyalupad 

b) fazekas korong  

c) lakatos asztal        2 pont 

 

4. A konstruktőrök a űszaki rajzokon tö  féle vo al - fajtát hasz ál ak. A szaggatott vonallal a 

űszaki rajzon jelölik: 

a) a szimmetriatengelyt  

b) azt az élet, elyet az adott ézet e  e  láthatunk 

c) a kóta vonalat        2 pont 

 

5. Az elektrotechniká a  hasz álatos egy vöröses szí ű, puha, jól alakítható, de elég drága 
fé fajta. Ezt a fé et a helyes választ karikázd e : 

 a) sárgaréznek evezzük b) réznek  evezzük  c) aranynak evezzük 

                                                                                                                       2 pont 

 



 
6. Az egyes képekhez írd alá az adott famegmunkáló szerszám helyes elnevezését! 

 

 

 

      
                                          
a)     b)    c)     d) 

 

           8 pont 

 

7. A ak egállapítására, hogy ilye  fafajtáról va  szó fo tos egfigyel i adott fatörzs 
kereszt etszeté  a ak akroszkopikus szerkezetét. Milyen jellegzetes jelle zőket kell meg- 

figyelnü k a fa keresztmetszeté , hogy az adott fa fajtáját helyese  tudjuk eghatároz i (a 

helyes választ karikázd e)! 

a) elkéküléseket, so ókat, repedéseket 
b) kéregszú jele létét, a fa rothadást, a fa belét, a fa ézgásodását  

c) a fa élt, az évgyűrűket, a élsugarakat, a kambiumot, a fa kérgét      2 pont 

 

8. A hőre lágyuló űa yagok (termoplasztikus űa yagok  alakításá ál felhasz álják azt a 

tulajdo ságukat, hogy agasa  hő érséklete  alakíthatóak. Az alá  felsorolt eljárások közül, 
elyik él e  hasz álják fel az e lített tulajdo ságukat?  (a helyes választ karikázd e)! 

a) frö s sajtolás 

b) túl yo ásos for ázás 

c) sajtolás 

d) fúrás          2 pont 

      

9. Az e eriség ek a apság agy e yiségű elektro os e ergiára va  szüksége, a elyet 
külö öző ás e ergiaforrások felhasz álásával ta ult meg gyárta i, i t pl. víz, a szél, a szé  a 

kőolaj, földgáz st . e ergiája. A geotermikus villa yerő ű az e ergiát (a helyes választ karikázd 
be)!  

a) a világűr ől  
b) a Föld elsejé ől 
c) az ó eá ok ól        2 pont 

 

10. Napjainkban gyakran foglalkoznak az elektromos energia takarékosságának 

lehetőségeivel a háztartásokban.  Írj, le három példát arra hol történhet nem kívánatos pazarlás 
az elektromos árammal egy háztartásban. 
 

           3 pont 

 

 

 

 



11. Hogya  evezzük a képe  látható ere dezést és ilye  élt szolgál?  

 

        4 pont 

 

12. Az egyszerű elektro os ára kör háro  fő alkotóele ől áll. Rajzolj le egy egyszerű 
elektromos ára kör kap solási rajzát és evezd eg egyes alkotóele eit!   

                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                  5 pont 

 

 

13. A képe  egy egyszerű fogaskerék áttétel látható. Kíséreld eg eghatároz i az „A“ rész 
forgásirá yát! 

 

a) az „A“ rész a yíl irá yá a fordul el 
b) az „A“  rész a yíl irá yával elle kező irá yá a fordul el 
c) az „A“ rész e  ozdul el 
d) nem tudo  eghatároz i  

 

           2 pont 

 

14. Írd le hogya  evezték a últ a  az alá i a yagokkal dolgozó esterségeket! 
 

a) agyag      ...................................................................... 

b) acél      ...................................................................... 

c) vessző       .................................................................... 

d) bőrfeldolgozó mesterség    ..................................................................... 

           8 pont 

 

 

 

 

 

A teszt megoldási ideje:  30 perc 
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