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ZADANIA TEORETICKEJ ČASTI  

(preklad do maďarského jazyka) 

kategória A 

1. Azt a berendezést, amely automatikusan elzárja a víz beáramlását az öblítőtartályba, amikor 
a vízszint elér egy meghatározott magasságot: 
 
a) membránlemeznek nevezzük, 
b) gömbszelepnek nevezzük 
c) úszószelep nevezzük 

 
2. Az emberiségnek nagy mennyiségű elektromos energiára van szüksége, amelyet a viz, a szél, 

a széna kőolaj földgáz stb. energiájának átalakításával nyerünk. Miből nyeri energiáját a 
geotermikus erőmű? 
 
a) a világűrből 
b) Föld belsejéből 
c) az óceánokból 

 
3. Az elektromos áramkörök tervezésénél elektromos sémákat /vázlatrajzokat/ használnak. Az 

egyes alkatrészek ezeken a sémákon szabványosított rajzjelekkel vannak ábrázolva. Az ábrán 
látható elektromos rajzjel mit ábrázol? 
 
a) Csengő 
b) Tranzisztor 
c) Transzformátor 

 
4. Az elektromos áramkörök tervezésénél elektromos sémákat /vázlatrajzokat/ használnak. Az 

egyes alkatrészek ezeken a sémákon szabványosított rajzjelekkel vannak ábrázolva. Az ábrán 
látható elektromos rajzjel mit ábrázol? 
 
a) Tekercs 
b) Ellenállás 
c) Kondenzátor 

 
5. Az elektromos berendezések különböző áramforásokkal működnek. Milyen nagyságú 

feszültséget szolgáltat az áramkörbe egy laposelem? 
a)  5 V 
b)  4,5 V 
c)  9 V 

 
6. A leggyakrabban használt elektromos fogyasztó az égő. Rajta kívül az elektromos áramkörök 

részét alkothatja például egy elektromotor. Az elektromotor egy olyan berendezés, amely   
átváltóztatja: 
 
a) a mechanikai energiát elektromos energiává 
b)  a fényenergiát mechanikai energiává 
c)  az elektromos energiát mechanikai munkává 
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7. Karácsonykor a fenyőfát elektromos gyertyákkal díszítjük. Szokványosan az égők soros 
kapcsolásával találkozunk. Mi történik akkor, ha a sorban egy égő kiég? 
 
a)  az az egy égő nem fog világítani, 
b) minden égő elalszik 
c) semmi sem fog történni  

 
8. Azt szokták mondani, hogy az elektromos áram hatása az emberi szervezetre nagyon veszélyes, 

sőt még halálos is lehet.  Az elmondottakat figyelembe véve az egyenáram erősségének 
veszélyességi határa meg van határozva. Mekkora ez az érték? 
 
a) 25 mA 
b) 50 mA 
c) 100 mA 

 
9. A kisült elemekből, mint ipari és kommunális hulladékból a talajba, a hulladék anyagokba káros 

nehézfémek kerülhetnek.  Ilyen az egészségre veszélyes anyagok a következők:   
 
a) higany és kadmium 
b) alumínium és réz 
c) vas és ón 

 
10. A gépkocsik, elektromos gépkocsik, vonatok, repülőgépek működéséhez mint elektromos 

áramforrást akkumulátort használnak. Milyen akkumulátor fajtát használnak a gépkocsikban ? 
 
a) lúgos akkumulátort 
b) savas ólomakkumulátort 
c) litium akkumulátort 

 
11. Az elektromos áramot a villanytelepek különböző energiaforrásokból nyerik, melyeket két 

csoportba oszthatunk úgy, mint megújuló és nem megújuló energiaforrások. A megőjuló 
energiaforrások közé soroljuk: 
 
a) a szenet 
b) a kőolajat 
c) a vizet 

 
12. Az elektromos generátor olyan forgórészes villamos berendezés, amely egyen – vagy 

váltóáramot képes előállítani. A váltóáram előállítására szolgáló berendezést 
 
a) kommutátornak nevezzük 
b) dinamónak nevezzük 
c) alternátornak nevezzük 

 
13. A háztartási villamoshálózat szerves részét képezi az elektromos fogyasztásmérő. Az elektromos 

fogyasztásmérő az elektromos áramfogyasztást méri. A fogyasztás  milyen mértékegységben van 
megadva: 
 
a) kilowattban (kW) 
b) megawattban (MW) 
c) kilowattórában (kWh) 
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14. A háztartásokban az elektromos fogyasztásmérőtől egyfázisú áramkörök ágaznak szét. 
Segítségükkel az elektromos hálózatba különböző 
alábbi nagyságú feszültségértékekkel működnek:
 
a) 230 V 
b) 400 V 
c) 300 V 

 
15. A televízió jelátvitele kétféle lehet analóg vagy digitális. A két jel közül melyik van ábrázolva az 

alábbi képen  

a) Analóg 
b) Digitális 

 
16. Az újabba kifejlesztett tévékészülékekre jellemző a képernyő megnagyobbítása és a nagyobb 

megjelenítő felület bevezetése, amely nagymértékben befolyásolja az átvitt kép minőségét.            
Az említett fejlesztésnek eredménye a HDTV 

a)  5: 8 
b)  4: 3 
c) 16:9 

17. A kerékpár világítási rendszerének részei az első lámpa, hátsó lámpa és az áramforrás. Mint 
elektromos áramforás a kerékpárnál használatos:

a) hidrogenerátor 
b) dinamó 
c) alternátor 

 

18. Két különböző vezetőképességű anyag ( P,N) 
átmenet jön létre. Hogyan nevezzük azt az alkatrész melynek csak egy PN átmenete van:

a) dióda 
b) tranzisztor 
c) relé 

 

19. A tranzisztor egy olyan alkatrész, amely három különböző vezetőrétegből tevődik össze. Ezeket a 
rétegeket elektródának nevezzük. Hogy nevezzük őket:

a) elektron, bázis, kollektor
b) emitter, bázis, unipólus
c) emitter, bázis, kollektor
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A háztartásokban az elektromos fogyasztásmérőtől egyfázisú áramkörök ágaznak szét. 
Segítségükkel az elektromos hálózatba különböző berendezéseket köthetünk be, amelyek az 
alábbi nagyságú feszültségértékekkel működnek: 

A televízió jelátvitele kétféle lehet analóg vagy digitális. A két jel közül melyik van ábrázolva az 

 

kifejlesztett tévékészülékekre jellemző a képernyő megnagyobbítása és a nagyobb 
megjelenítő felület bevezetése, amely nagymértékben befolyásolja az átvitt kép minőségét.            
Az említett fejlesztésnek eredménye a HDTV – nek nevezett képernyő, melynek

A kerékpár világítási rendszerének részei az első lámpa, hátsó lámpa és az áramforrás. Mint 
elektromos áramforás a kerékpárnál használatos: 

Két különböző vezetőképességű anyag ( P,N) összecsatolásával azok határrétegén ún. PN 
átmenet jön létre. Hogyan nevezzük azt az alkatrész melynek csak egy PN átmenete van:

A tranzisztor egy olyan alkatrész, amely három különböző vezetőrétegből tevődik össze. Ezeket a 
et elektródának nevezzük. Hogy nevezzük őket: 

elektron, bázis, kollektor 
emitter, bázis, unipólus 
emitter, bázis, kollektor 

 

A háztartásokban az elektromos fogyasztásmérőtől egyfázisú áramkörök ágaznak szét. 
berendezéseket köthetünk be, amelyek az 

A televízió jelátvitele kétféle lehet analóg vagy digitális. A két jel közül melyik van ábrázolva az 

kifejlesztett tévékészülékekre jellemző a képernyő megnagyobbítása és a nagyobb 
megjelenítő felület bevezetése, amely nagymértékben befolyásolja az átvitt kép minőségét.            

nek nevezett képernyő, melynek méretaránya: 

A kerékpár világítási rendszerének részei az első lámpa, hátsó lámpa és az áramforrás. Mint 

összecsatolásával azok határrétegén ún. PN 
átmenet jön létre. Hogyan nevezzük azt az alkatrész melynek csak egy PN átmenete van: 

A tranzisztor egy olyan alkatrész, amely három különböző vezetőrétegből tevődik össze. Ezeket a 
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20. A műszaki rajz a tárgyakat valóságos méreteiben, esetleg kicsinyítve vagy nagyítva ábrázolja. Azt az adatot, 
amely közli velünk, hogy az ábrán lévő tárgy a valós tárgynál hányszor nagyobb vagy kisebb méretaránynak 
nevezzük. Döntsd el, hogy az alábbi méretarányok közül, melyik méretarány jelent nagyítást: 

a) M 1: 250 
b) M  5: 1500 
c) M 10:1 

21. A fa feldolgozásánál bizonyos mennyiségű hulladék anyag is keletkezik úgy mint, fűrészpor, faforgács, 
gyaluforgács, fadarabkák. A faanyaggal való takarékoskodással kapcsolatban ezeket a hulladék 
anyagokat újrahasznosítják, belőlük készülnek az ún. agglomerált deszkák. Ezek a következők:  

a) palló/deszka/, léc, lista,gerenda 
b) Sololit farostlemez, Hobra, OSB deszka, QSB deszka  
c) furnérlemez, rétegelt lemez 

22. A fémek olyan műszaki anyagok, melyek az iparban nagyon sok helyütt használatosak. A 
természetben a fémek ásványokban fordulnak elő, melyeket ércnek nevezünk. A nyersvasat 
koksz és egyéb adalékanyagok hozzáadásával a vasércből állítják elő. A nyersvasat 
alapanyagként az acélművek és a vasöntödék használják, amelyek belőle gyártanak:          

a) sárgaréz 
b) acél és öntöttvas 
c) bronz 

23. Az anyagok azon kötésmódját, melynek következtében egy szilárd kötésmód jön létre nevezzük: 

a) forrasztás 
b) öntésnek 
c) csapozásnak 

24. A fát és a fából készült készítményeket, mint esztétikai, mint használati célból szükséges bizonyos felületi 
megmunkálási módnak alávetni. Milyen felületi megmunkálási módot javasolnál, ha azt szeretnéd, hogy a 
fa felépítése (struktúrája) érvényesüljön és védve legyen a külső légköri hatások ellen:  

a) viaszolás 
b) lakkozás 
c) pácolás 

25. A hűtőberendezések elektromos energia felhasználásával biztosítják művi úton a hideg 
előállítását. Ha a hűtőgépen az alábbi megjelölést látod *** ez azt jelenti, hogy a hőpárologtató 
a hőmérséklete: 

a)  -5 C0 
b) -18 C0 
c)  -25 C0     
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