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A tanuló kódszáma:    Alapiskola:    Az elért pontok száma: 
 

1. Kösd össze nyillal a feltalálót a hozzája tartozó megfelelő találmánnyal ! 
a) Galvánelem     1. André Marie Ampér 
b) Elektrokémiai elem     2. Luigi Galvani 
c) Elektromos áram      3. Alessandro Volta 

 

2. Az alábbi rajzjelekhez nyillal rendeld hozzá  megfelelő elnevezéseket! 

1 Aramvezető      

2 voltméter      

3 konnektor      

4 primér elem, akkumulátor    
 
5 kapcsoló érintkező 
 

3. A kerékpáron  különböző  világitótestek találhatók, melyek elektromos árammal működnek.  
Karikázd be  azokat a berendezéseket, amelyek a kerékpáron áramot szolgáltatnak. 

a) transzformátor 
b) dinamó 
c) elem 

d) alternátor 
e) turbína 
f) tekercs 

 

4. Melyik villamos erőmű alakítja át az áramló víz energiáját elektromos energiává ( a helyes 
választ karikázd be )  

a) a vízerőmű 

b) a szélerőmű 

c) az atomerőmű 

d) A naperőmű 

e) a biomasszával működő villamos 

erőmű 

f) a hőerőmű 

5. Jelenleg sok szó esik a háztartási energiatakarékosságról. Irj le három lehetőséget  a háztartás 
viztakarékosságára. 

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

6. Az  anyagok megmunkálásánál különböző szerszámokat használunk. Nevezz meg legalább 
három olyan szerszámot, melyeket a fa megmunkálásánál használunk: 

 

7. Az anyagokat általában két csoportba osztjuk úgy mint fémes és fémmentes /nem fémes/ 
anyagokra. Irj le legalább három fémmentes anyagot:  

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



8. Az anyagok összekapcsolásánál  használatosak az oldható és szilárd kötésmódok. A felsoroltak 
közül melyik tartozik az oldható kötésmódok csoportjába ? 

a) csavarkötés   
b) Ragasztott kötés  
c) Csapolt  kötés  
d) Facsavarral történő kötésmód 

9. A háztartában használatosak különböző fogyasztó készülékek, melyeket a köznyelvben 
„fehér” illetve „fekete” árunak nevezünk.  Írj le legalább három olyan háztartási berendezést 
/fogyasztó készüléket/, melyek a „fehér” áruk  csoportjába sorolhatók.   

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

10. A felsorolt anyagok közül, melyik nem sorolható a műanyagok közé?  

a) novodur 
b) azbeszt 
c) szerves üveg 
d) polivinilklorid 

11. Minden munkafolyamatnál szükséges betartani a helyes munkamenetet.  Próbáld meg az 
adott számok (1,2,3,4,5) segitségével  sorrenbe állitani a felsorolt munkatevékenységeket, 
hogy végeredményül egy keramikus tárgyat kapjunk. 

mázbevonás.......... 
száritás .............. 
égetés ............... 
modellezés ...... 
égetés ............... 

12. Az acél tulajdonságai annak gyátásfolyatában megváltóztathatóak:  

a) hajlitással 
b) húzással 
c) különböző, megfelelő  elemek hozzáadásával mint pl. mangán, króm, nikkel 

13. Az anyagok szilárd kötésmódjánál gyakran használatos a forrasztás.  Hogyan tudnád ezt 
meghatározni ? 

a) Ez a fémelemek diffúzióján alapuló kötésmód 
b) Ez a fémmentes elemek diffúzióján alapuló kötésmód 
c) Ez a fémes  és fémmntes elemek diffúzióján alapuló kötésmód    

 
A teszt megoldására szánt idő: 30 perc 
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