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Fontos tudnivalók 

 

Kedves Versenyző! 

 

Javasoljuk, hogy először olvassa végig a feladatokat, a megoldást az Ön számára egyszerűbb 

kérdések megválaszolásával kezdje. 

A feladatok megoldásánál ügyeljen a következők betartására: 

1. A feladatok megoldásához az íróeszközön és nem programozható számológépen kívül 

semmilyen más segédeszközt (pl. tankönyv, feladatgyűjtemény, stb.) nem használhat! 

2. A számítások elvégzésénél ügyeljen a következőkre: 

a. Számológépet használhat, de minden mellékszámításnál ki kell jelölnie a 

következőket: 

• a számított adat vagy mutató megnevezését, 

• a számítás módját (a matematikai művelet a rendelkezésre álló adatokkal felírva), 

• a kapott eredményt mértékegységével együtt. 

• A számításokhoz a feladat utáni üres részt használhatja, ha több felületre van 

szüksége kérhet pótlapot amire fel kell írnia a kapott kódszámot, ha a kódszám 

hiányzik a leírt feladat pótlapon nem fogadható el. 

b. Amennyiben ezeket a kijelöléseket nem végzi el, a feladat még akkor sem 

fogadható el, ha a megoldás egyébként helyes! 

c.  Kerekítési pontosság: a kerekítés szabályait vegye figyelembe. A számításait két 

tizedesig végezze. 

3. Ceruzával írt dolgozat nem fogadható el! 

4. A számításos feladatoknál végzett javítás esetén pontosan jelenjen meg, hogy melyik 

megoldást hagyta meg. Ellenkező esetben a feladat nem ér pontot! 

5. Meg nem engedett segédeszköz használata a vizsgából való kizárást vonja maga után! 

6. A teszt jellegű feladatoknál javítani tilos! 

 

Ügyeljen arra, hogy áttekinthetően és szép külalakkal dolgozzon! 

Sikeres megoldást és jó munkát kívánunk! 
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1. Feladat  10 pont 

Válassza ki, és írja a kép alá a tűzveszélyességi fokozat helyes sorszámát!   

1.  Tűz- és robbanásveszélyes 

2. Nem tűzveszélyes 

3. Mérsékelten tűzveszélyes 

4. Tűzveszélyes 

5. Fokozottan tűz- és robbanásveszélyes 

 

                                                                     

       5                                 1                              4                                 3                                2 

 

2. Feladat 3 pont  

Soroljon fel három semleges színt! 

- Fekete 

- Fehér 

- Szürke 

 

3. Feladat  8 pont  

Írja a képek alá a csiszológépek fajtáit! 

 

              
 

Rezgőcsiszoló          Falcsiszoló (Zsiráf)                  Deltacsiszoló               Excenteres csiszoló  
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4. Feladat 12 pont 

Állítsa sorrendbe a műgyantával módosított metil-cellulóz ragasztók bekeverésének lépéseit! 

Több logikus megoldás lehetséges. 

4  Átkeverjük a ragasztót. 

1  Kimérjük a keveréshez szükséges mennyiségű vizet. 

3  20 percet pihentetjük a ragasztót. 

2  Egyenletes keverés mellett a ragasztót a vízhez keverjük. 

6  Ismételt átkeverés után a sűrű tejfehér oldat felhasználható. 

5  2-3 percig pihentetjük az anyagot. 

 

5. Feladat 14 pont 

Állítsa sorrendbe a ragasztott díszítő falszegények (bordűrök) kivitelezésének menetét! 

Több logikus megoldás lehetséges. 

6  A díszítő falszegélyt a felületre ragasztjuk.  

1  A helyiség falán körben kijelöljük ugyanazt a szintmagasságot. 

3  A papír bordűr hátoldalát nedves szivaccsal áttöröljük és 5 percig pihentetjük. 

2  Végig gondoljuk a toldások helyét, valamint a ragasztás kezdetét. 

5  A bordűrragasztót felhordjuk a falszegély hátoldalára. 

7  A bordűrt átsimítjuk, hogy a teljes felületen megfelelő tapadás alakulhasson ki. 

4  Megkeverjük a bordűrragasztót.   

 

6. Feladat 10 pont 

Nevezze meg melyik állítás igaz ( I ) és melyik hamis ( H ) az alábbi díszítőmunkákkal 

kapcsolatban!  

I   A márványerezet oszlatására borzszőrű ecsetet használunk. 

H  A diófa erezetű festésnél a bütűs metszetet utánozzuk. 

H  A plasztikus vonalazásnál a legsötétebb vonalszín a 2. árnyék. 

I   A tölgyfa erezéséhez használunk acélfésűt. 

H  A ritzen vonalszélesség 5-10 mm-ig terjed. 

I  A plasztikus testek közül a „Z” karnis, a lap, a domborúléc és a homorú léc 

kombinációjából áll. 

I Sablonállásnak nevezzük azt, amikor egy adott mintát torzulásmentesen sokszorosítani 

tudunk. 

H  A festhető műmárványozáshoz verőke (slepper) ecsetet használunk. 

H  A gettelhető műmárvány fényezéséhez műanyag simítót használunk. 
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I   A sima színfröcsköléshez hosszúszőrű kefét használunk. 

 

7. Feladat 4 pont 

Kösse össze a helyes megállapításokat az alábbi falfestékekre vonatkozóan! 

 

 

 

8. Feladat 5 pont 

Számolja ki, hogy hány liter zománcra van szükség 3,77 m2 felület festésére egy rétegben, ha 

a zománc kiadóssága 8 m2/l rétegenként!  

 

1 m²  1:8=0,125 l/m²  

0,125x3.77=  0,47 liter 

 

 

9. Feladat 6 pont 

Önnek egy vállalkozása van. A következőt kell mérlegelnie a munkára való felvonulása előtt: 

hat fős alkalmazottal az épület festését 12 nap alatt végzi el, ha napi 6 órát dolgoznak. Hány 

nap alatt végzi el ugyanezt a mennyiségű munkát a négy fő alkalmazott 8 órás munkával? 

 

12 nap 6x12x6= 432 óra 

4x 8=32 óra 

X=432:32=13,5 nap 
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10. Feladat 28 pont 

Megrendelést kap az alábbi alaprajzon látható új családi ház egy részének a festésére. 

Számítsa ki a megadott alaprajzból az 1- es jelölésű hálót, a szobát, és a terasz mennyezet és 

oldalfalainak területeit! A terasznak két festendő oldalfala van és a mennyezetét is ki kell 

számolni! 

A megadott táblázatokba rögzítse az eredményeket! 

A helyiségek magassága 2,6 m. 

 

Mennyezet felületek összesen 

Helyiség 

megnevezése 

Szélesség 

m 

Hosszúság 

m 

Felület 

m² 

1 Háló 2,90 3,20 9,28 

Szoba 3,40 4,75 16,15 

Terasz 3,65 3,80 13,87 

Összesen: 39,30 

 

Részpontszám 4x2 pont 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Részpontszám 4x2 pont 

 

Levonandó felületek 

Nyílás megnevezése Széleség 

cm 

Magasság 

cm 

Mennyiség 

db 

Felület 

m² 

Ablak  120 120 2 2,88 

Ablak 90 120 2 2,16 

Ajtó 90 210 4 7,56 

Ajtó  180 240 1 4,32 

Levonandó felületek összesen: 16,92 

 

Oldalfal felületek összesen 

Helyiség 

megnevezése 

Szélesség 

m 

Hosszúság 

m 

Falkerület 

m 

Magasság 

m 

Felület 

m² 

1 Háló 2,90 3,20 12,20 2,60 31,72 

Szoba 3,40 4,75 16,30 2,60 42,38 

Terasz 3,65 3,80 7,45 2,6 19,37 

Összesen:  93,47 
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 Részpontszám 5x1 pont 

 

Összesítő táblázat 

Mennyezet összesen 39,30 m² 

Oldalfal összesen 93,47 m² 

Összes falfelület 

kivonás nélkül 

132,77 m² 

Összes kivonandó 

felületek 

16,92 m² 

Festendő felület 

összesen 

115,85 m² 

 

Részpontszám 4x1 pont 

A helyes végeredményre 3 pont adható 
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