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1. A természetes selyem olyan szál, amelyet: 
a) Lenszálból nyerünk 
b) Szintetikus úton nyerünk 
c) Selyemhernyó gubójából nyerünk 

 
2. A képen ábrázolt égő: 

a) világit 
b) kiégett 
c) nem világit  

 
3. A furdancs olyan szerszám,melyet: 

a) Az egyenlőtlen felületek megmunkálására használunk 
b) Lyukfúrásra használunk 
c) Az anyagok befogására használunk  

 
4. A termoplasztok 

a) Hővel alakítható műanyagok  
b) Hőre keményedő műanyagok 
c) Olyan anyagok, melyek tulajdonsága a hőre nem váltózik 

 
5. A huzalok készülnek:  

a) húzással 
b) öntéssel 
c) kovácsolással 

 
6. Nevezz meg négy kemény lombos fát:  
 

a)    b)    c)   d) 
 

7. Az alobal olyan burkoló/göngyöleg anyag, melyet hengerléssel: 
a) Cinkből (horganyból) nyerünk 
b) Alumínium és ón öntvényéből nyerünk 
c) Alumíniumból nyerünk  

 
8. A nyersvas gyártásakor a vasolvasztóba nagyolvasztóelegyet szórnak. Ennek az elegynek 

az összetétele: 
a) Vasérc, koksz, salakképző anyag 
b) Vasérc, koksz, mágnesvasérc 
c) Vasérc, koksz és forró levegő 
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9. A méretvonal a műszaki rajzon:  
a) Egy nyilakkal végződő szakasz 
b) Két egészszám aránya a sarokpecséten  
c) Az a szám, ami megadja a tárgy méretét 

 
 
10. Az alább látható test oldalnézetéhez és felülnézetéhez jelöld meg a helyes elölnézetet: 
 

 
a)                    b)                     c) 
 

11. A fafajtákat a zöldjük szerint felosszuk: 
a) Fákra és bokrokra  
b) Lomlevelű és tűlevelű fákra 
c) Puha és keményfákra  

 
12. Évgyűrűket ismerünk: 

a) Nyári és őszi   
b) Tavaszi és nyári  
c) Tavaszi és őszi 

 
13. Az jó elektromos áram vezetői közé tartozik a/az:  

a) Szilonkötél 
b) rézhuzal 
c) optikai szál 
 

14. A téli meleg szvetterek olyan öltözékdarabok, melyek gyapjúfonálból készülnek. A 
gyapjúfonál eredetét tekintve: 

a) Állati eredetű nyersanyagból készül  
b) Növényi eredetű nyersanyagból készül 
c) Ásványi eredetű nyersanyagból készül 
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15. A kerékpárosok szintén a közúti forgalom résztvevői s ezért kerékpárjuknak meg kell 
felelnie a törvényes előírásoknak. A kerékpár kötelező tartozékai közé soroljuk: 

a) A csomagtartót  
b) A visszapillantó tükröt  
c) volkment 

 
16. A három felkínált lehetőség közül válassz ki egyet és úgy egészítsd ki a mondatot, hogy 

annak jelentése igaz legyen. 
A nyersvas olvasztási terméke a......................................... 

a) keramikus olvasztónak 
b) konvertornak 
c) nagyolvasztónak 
 

17. Rajzold le a rajzjelét az elektromos alkatrészeknek:  
 

a) Kondenzátor 
 

b) Tekercs  
 
18. A fát, mint nyersanyagot nagyon sokféle konstrukciós (szerkezeti) anyag gyártására 

használják. A legelterjedtebb alapanyag a furnér. Mit nevezünk furnérnak? 
      a) az öntapadó tapétát 
      b) a rétegelt falemezt 
      c) a vékony falemezt 
 
19. A fém – és faanyagok megmunkálására különböző szerszámokat használunk. Az anyagok 

darabolására különböző fűrészeket használunk. Nevezz meg három kézi fafűrész fajtát: 
 
     a)                                           b)                                          c) 
     
 

 

Saját vonalzót és ceruzát hozni kell!  
 

Műszaki /technikai/ olimpiász, 1. évfolyam, 2010/2011 iskolai év,  B kategória gyakorlati 
feladatrésze 
A feladatok szerzői: doc. PaedDr. Gabriel Bánesz, PhD, doc. PaedDr. Danka Lukáčová, PhD., 
Mgr. Ján Širka, PhD., PaedDr. Viera Tomková, PhD., Mgr. Eva Urminská, Mgr. Peter Kuna. 
Fordítáš: doc. PhDr. Zoltán Pomšár, CSc. 
A feladatok birálói: prof. Ing. Tomáš Kozík, DrSc. , doc. PaedDr. Jozef Pavelka, CSc. 
Kiadó: IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, Bratislava, 2010 

 


