
SLOVENSKÁ KOMISIA TECHNICKEJ OLYMPIÁDY 

TECHNICKÁ OLYMPIÁDA 

5. roč ík, školský rok 4/2015 

Krajské kolo 

az A kategória elméleti tesztje  

 

A ta uló kódszá a:                                             Összesített    po tszá : 
        

 

1. Sorszá ok hozzáre delésével 1- től 4 -ig állítsd egfelelő sorre d e a fa felületi 
kikészítésé él követe dő munkamenetet! 

 

  a fa siszolása 

 a fa lakkozása 

 a fa fé yezése  
 a fa pá olása           2 pont 

 

2. A ter észet e  található i de  fafajta jellegzetes levélzettel re delkezik. A képeke  
látható levél i ták alá írd, oda ilye  fafajtáról va  szó! 

 

 

                                           
 

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

  
  

 

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

 

 

           8 pont 

 

 



3. A kerékpár gyártásá ál külö öző szerkezeti kötés ódot alkalmaznak. Nevezz eg háro  
kötés ódot és tű tesd fel, hogy az adott kötés ód a kerékpáro  hol található. 

 

a.  

b.  

c.          3 pont 

 

4. Nevezz eg égy tűlevelű fát! 

 

1.    2.     3.     4.  

 

4 pont 

5. Egy érőeszköz akkor tesz lehetővé po tosa  érést, ha a éreteket e él kisebb 

egységek e  érjük meg rajta (1 mm, 0,1 milliméter = egy tized milliméter stb.). A 

feltű tetek közül elyik érőeszközzel érsz a legpontosabban? ( a helyes választ   
karikázd  e). 

 

a) össze sukható érővessző 

b) a él éter 
c) toló ér e                       2 pont 

 

6. A képe  látható szerkezethez rajzold oda azt a szerkezeti ele et, a ely lehetővé teszi, 
hogy az adott szerkezet egtörjö  egy diót. 

 

      2 pont 

 

7. A képeke  háro  űszaki /te h ikai/ áttételfajta látható. A képek alá írd oda, milyen 

áttételről va  szó! 
 

 

 

 

 

a)..............................................  b) .........................................    c) .................................... 

           3 pont 

 

 

 



 

8. Az anyagokat egy ástól külö öző tulajdo ságaik alapjá  külö öztetjük eg. 

Vo alakkal kösd össze azokat a fogal akat, elyek köl sö öse  összefügg ek: 

 

Fizikai tulajdo ságok     szilárdság   
 

Ké iai tulajdo ságok     elektromos vezetőképesség 

 

Mechanikai tulajdo ságok                                             eg u kálhatóság 

 

Te h ológiai tulajdo ságok    korrózió     

                                                                                                                                                                8 pont 

 

9. A fé ek kézi feldara olásá ál a dara oló szerszá  (a helyes választ keretezd e) : 

a) rá ás fűrész, 

b) fűrészlap, 

c) rá ás fűrész fűrészlappal                         2 pont 

 

10. Bútor és faépít é yek készítésé él külö öző fá ól készült konstruk iós a yagok 
hasz álatosak, elyek legyártásá ál sak e  az egész kidö tött fát felhasz álják. Tű tess 
fel legalá  háro  olya  deszkafajtát, elyeket így yerü k. 

Válasz:.........................................................................................................          6 pont 

 

 

11. Az adott lehetőségek közül válaszd ki azt az a yag égyest, a elyik jó elektro os 
vezetőképességgel tű ik ki l! A helyes választ karikázd be. 

 

a) vas, por elá , grafit, víz 

b) fa, ólo , papír, PVC 

c) réz, acél, alu í iu , ezüst 
d) arany, üveg, szé , ón        2 pont 

 

 

12. Az alá i vázlatrajzo  egy elektro os ára kör látható. Az (1) szá ú égő e  az izzószál 
kiégett. Tová  fog/fognak világita i (a helyes választ karikázd be): 

 

a) csak a  (3) és (4) sz. izzó 

b) a (2),(3),(4), sz. izzó 

c) egyik izzó se  fog világíta i, 
d) csak a (2) sz. izzó fog világíta i 
e) csak a (3) sz. izzó fog világíta i  

                  2 pont 

       



13. Nevezd meg a fé  alkatrészek háro  szilárd kötés ódját! 

 

Válasz: ..............................................................................................................            3 pont 

 

 

 

14. Mit fogsz akkor tenni, ha hazaérkezésedkor a lakás a  a ház a  gázszagot észlelsz?  A 

helyes választ karikázd e.  

 

a) felhívo  a szerelőt, 
b) elzáro  a gázvezeték fő sapját a gázórá ál és felhívo  a szülei et, 

c) az ajtót tárva hagyo , tová á igyekez i fogok az a lakokat ki yit i és a lakást 
kiszellőztet i, azonnal elzáro  a gázvezeték fő sapját és ehívok egy fel őtt sze élyt, 

d) a lakás a  villa yt gyújtok, igyekezni fogok az ablakokat ki yit i és a lakást kiszellőztet i.
                                                                                                                             3 pont 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A teszt egoldási ideje: 30 perc 
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