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1. Az alább felsorolt fémek közül melyik az a fém, amelyik nehéz fém és az egészségre 

ártalmas? 

a) ón        

b) cink 

c) réz    

d) ólom         2 pont 

 

 

2. A fákat lombozatuk szerint két csoportba osztjuk lomblevelű és tűlevelű fákra. 

Sorolj fel legalább négy tűlevelű fát: 

4 pont 

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

 

 

3. A fának különböző fizikai és mechanikai tulajdonságai ismeretesek. A fa  

mechanikai tulajdonságai  közé tartozik (a helyes választ karikázd be):  

  

a) szin 

b) szilárdság 

c) hajlithatóság 

d) illat 

e) fényezet 

f) keménység 

3 pont 

 

4. A felsorolt fafajtákat állitsd sorrendbe számozással keménységük szerint a 

legkeményebbtől a legpuhábbig! 

 

 égerfa 

 diófa 

 nyárfa  

 bükkfa 

 akácfa 

 gyertyánfa 

          2 pont 

 

5. A rajzon ábrázolt égő :    
a) világit 

b) kiégett             

c) nem világit 

2 pont 

 

6. A kézi un. szögfúrót a gyakorlatban: 

 

1) Az egyenlőtlen felületek megmunkálására használatos 

2) Lyukfúrásra használatos 

3) Az anyag  befogására használatos                                                   2 pont 



 

7. A fémalkatrészek szilárd rögzitésére a műszaki gyakorlatban különböző módszerek 

használatosak. Sorold fel a három alapmódszert: 

 

............................................................................................................................. 6 pont 

 

8. A fémek felületének a környezet vegyi/kémiai/ hatásaira történő megbontását 

nevezzük: 

 

1) inhalációnak 

2) korróziónak 

3) desztilációnak 

4) fluktuációnak        3 pont 

 

9. Számozással állitsd sorrendbe az egyes történelmi találmányokat a legrégibbtől a 

legújabbig: 

 

 A  televíziós adások 

 A kerék használata 

 Vasgyártás 

 Számitógép -  hálózat  létrejötte                                        4 pont 

 

 

10. A technika alkalmazásának sok esetben az életkörnyezetre negativ hatásai vannak. 

Irj le két példát. 

..............................................................................................................................   .. 4 pont 

 

11. Vonalal kösd össze a szerszámot és a vele kapcsolatos munkafolyamatot: 

Rámás fűrész      nyirás  

Rajztű                             reszelés 

Olló                             darabolás 

Reszelő                                                                      körülrajzolás     4 pont 

 

12. Képzeld el, hogy egy farámát kell elkészitened. Ird le milyen szerszámokra lenne az 

elkészitéséhez szükséged.                                                                       4 pont 

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

 

13. Az életkörnyezet megterhelésének csökkentéséhez hozzájárulhatunk úgy is, hogy 

a háztartási hulladékot........................................ . (Ird be a hiányzó szavat.)  2 pont 

 

 

 

14. Szlovákia a világban ismert hagyományos mesterségeivel. Irj le három mesterséget, 

melyek a fa feldolgozásával foglalkoznak:  

 

........................................................................................................................... 3 pont 

 

 

 

 



15. A kóta a technikai /műszaki/ rajzon:  

 

a) Az a szám,amely a méretet határozza meg 

b) Nyilakkal végződő szakasz 

c) Két szám aránya a sarokpecséten                          2 pont 

 

16. Határozd meg azt a tárgyat, amely a felső alakzat összerakásából jön létre. (karikázd 

be)! 

 

 
           3 pont 

     a)  b)  c) 
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