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A tanuló kódszáma:          Idő: 

 

1. Tervezitek, hogy egy mélyhűtővel is rendelkező hűtőszekrényt kívántok venni. Rendelkezésetekre 
áll a rajta lévő energia címke. Segítségével állapítsd meg: 

 
a) Milyen nagyságú a hűtőszekrény mély- 

hűtői része? 
b) Mennyit fogunk havonta átlagosan 

fizetni az adott  hűtőszekrény üzemel- 
tetésére felhasznált elektromos 
energia után, ha 1 kWh elfogyasztott 
elektromos energia ára 0,04 €? 

Megoldás: 

 

  

 

 

a) A mélyhűtői rész nagysága................................................. 
 
b) Az elfogyasztott elektromos energiáért havonta fizetünk ...................................... 
 

2. Jelenleg gyakran beszélnek arról, hogy háztartásainkban mennél több megújuló energiaforrást 
kellene felhasználnunk. Nevezz meg legalább 3 megújuló energiaforrást. 

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

3. Az ábrán egy diódával rendelkező kapcsolási rajz látható. Rajzolj be a kapcsolási rajzba egy 
egyenáramú áramforrást úgy, hogy a dióda az áram folyásirányába legyen bekötve. 

 

 



         

4. Nevezd, meg milyen berendezéssel mérik a háztartások elektromos fogyasztásának mennyiségét! 
................................................................................................................................................................
. 

5. A mellékelt képen egy fémanyag forgácsleválasztásának folyamata látható melyet (egészítsd ki 
a mondatot).............................nevezünk.      

   

      

6. Írd le, milyen alkatrészt iktatnál be egy elektromos áramkörbe, hogy benne az elektromos jel 
felerősödjön? 

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

7. Az ábrán egy test derékszögű vetülete látható. A felkínált lehetőségek közül karikázd be azt a 
testet, amely szerinted a vetületen ábrázolva van. A derékszögű vetületbe rajzold be a test hiányzó 
felülnézetét! 

 

          

 

 

a)   b)   c)   

 



 

 

8. A képeken különböző fűrészfajták láthatók. Vonalakkal kösd össze az általa helyesnek vélt 
megnevezést a megfelelő fűrészfajtával! 

Csapozó fűrész    

lyukfűrész    

rókafarkfűrész    

fakeretes asztalos fűrész      

 

9. Az alábbi felsorolásban fel vannak tűntetve azok az egyes lépések (technológiai folyamatok), 
melyeket az acélkészítmények gyártásánál alkalmaznak. Az egyes négyzetekbe írj be számokat 
olyan sorrendben, hogy azok a helyes gyártási folyamatot kövessék! 

 
nagyolvasztóban történő olvasztás   

a készítmény legyártása    

érckitermelés 

félkész termékek öntése 

finomítás      

 

10. Mi a különbség az analóg és a digitális televízió között? 
 

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

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