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A tanuló kódszáma:                    Alapiskola:      Az  elért pontok száma: 

 

 

1. Az alábbi lehetőségek közül karikázd be azokat melyeket áramfogyasztóknak nevezünk! 

a) izzó 

b) dugaszolóaljazat 

c) napkolektor 

d) kábel 

e) hűtőszekrény 

f) kerekeskorcsolya  

 

2. Az egyszerű áramkör az alábbi elemekből tevődik össze, amelyek a következők  

a)  
b)  
c)  
d)  

 

3. Karikázd be azokat a tárgyakat , melyek nem vezetik az elektrom áramot ! 

a) Lakáskulcs , 
b) Műanyagkanál,  
c) Gumikesztyű, 
d) Szög          

 

4. Jelenleg sok szó esik a háztartási energiatakarékosságról. Irj le legalább három olyan 

lehetőséget  amikor szerinted az elektromos áram  feleslegesen van elfogyasztva. 

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

5. A fa mint  ipari nyersanyag különböző tulajdonságokkal rendelkezik, melyekre való tekinettel 

a műszaki gyakorlat a fát felhasználja. A fa mechanikai tulajdonságai közé nem tartozik :  

a) a hasíthatóság 
b) a keménység  
c) az elektromos vezetőképesség 
d) a szívóság  

 

6. A termelés folyamatában megkülönböztetünk nyersanyagokat, félkész termékeket és kész 

termékeket. Az alább felsorolt lehetőségek közül melyik tatalmaz három nyersanyagot ? 

a) agancs, kéreg, lécek 
b) gránit, agyag,bőr 
c) kvarc, üveg, fémlemez 
d) aluminium, huzal, homok 

 



7. Az anyagokat általában két csoportba osztjuk úgy mint fémes és fémmentes /nem fémes/ 

anyagokra. Irj le legalább három fémes anyagot:  

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

 

8. Rendeld helyesen a feltalálóhoz a találmányát: 

a) Ján Bahýľ       ejtőernyő 

b) Štefan Banič       könvnyomtatás 

c) Thomas Alva Edison      helikopter 

d) Johann Gutenberg      izzólámpa 

 

9. Irj le legalább három olyan műszaki alkotást /terméket/, melyet az ember hozott létre és 

a közlekedésben használatosak.  

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

10. A fémeket a fontos műszaki anyagok csoportjába soroljuk.  A felsorolt anyagok közül melyik 

nem tartozik a fémek közé? 

e) az acél 

f) az aluminium 

g) a bakelit 

h) a sárgaréz  

11. Kerámiából készült tárgyakkal minden nap gyakran találkozunk. Irj le három különböző 

keramikus tárgyat, melyeket naponta használsz, milyeket ismersz. 

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

12. Az alumínium olyan fém amelyet nálunk Szlovákián is gyártanak. Irjátok le melyik az a fő érc 

amelyből az aluminium készül   

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

13. Az alábbi lehetőségek közül karikázd be a helyes választ! A biztositék feladata az elektromos 

áramkörben: 

a) a fényjelzés, 

b) a munkafeszültség beállitása, 

c) az áramerősség szabályozása, 

d) a túlfeszültség elleni védelem   

 

 

 

 



 

14. Az anyagok újrahasznositásánál nagyon fontos az anyagok osztályozása már azok gyűjtésénél. 

Melyik tárolóedényben tennéd az alábbi rajzjelekkel megjelölt a burkolóanyagokat ? 

 

a) A műanyagok számára megjelölt tárolóedénybe  

b) Az üveghulladék számára megjelölt tárolóedénybe 

c) A papirhulladék számára megjelölt tárolóedénybe 

d) A fémhulladék számára megjelölt tárolóba 

e) Az egyszerű gyűjtőedénybe a települési hulladék számára 

                                                                                     

15. Ha az elektromos áramkörben az izzólámpák egymás után vannak bekötve, hogyan nevezzük 

helyesen ezt a kapcsolásmódot ? 

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

A teszt megoldására szánt idő: 30 perc 
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