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Fontos tudnivalók 

Kedves Versenyző! 

A feladatok megoldásánál ügyeljen a következők betartására: 

• Minden oldalra írja fel a versenyzői kódját! 

• A feladatok megoldásához íróeszközön, lepecsételt piszkozati lapon és nem programozható 

számológépen kívül semmilyen más segédeszközt (pl. tankönyv, feladatgyűjtemény stb.) 

nem használhat! Amennyiben használt piszkozati lapot, akkor azt a feladatsor beadásakor 

szintén le kell adnia! 

• Meg nem engedett segédeszköz használata vagy kommunikáció egy másik versenytársával 

a versenyből való kizárást vonja maga után! 

• Ahol a feladat mást nem kér, a helyes válaszokat, azok betűjelének bekarikázásával jelölje. 

• A feladatoknál javítani tilos! 

• Egyes feladatoknál több helyes válasz is lehetséges. Maximális pontszám az összes helyes 

válasz megjelöléséért jár. Azonban rossz válasz megjelöléséért pontlevonás jár minden 

feladat tekintetében, de egy feladatra kapott pont nem lehet negatív pontszámú. 

• Számítások elvégzésénél ügyeljen a kerekítési pontosságra, mely, ha a feladat másképp 

nem rendeli, kettő tizedes jegy, a kerekítés szabályai alapján! 

Jó munkát kívánunk! 
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I. tesztfeladatsor - Információtechnológiai alapismeretek 

1) Milyen csatlakozó látható az alábbi képen? 2 pont 

 
a) PS/2. 

b) DisplayPort. 

c) VGA. 

e) HDMI. 

2) Milyen színrendszert használnak a nyomtatók? 2 pont 

a) HSV. 

b) RGB. 

c) CMYK. 

d) CRY. 

3) Egy számítógép összetevőinek kiválasztásakor mely elemek formai tényezőjének kell 

megegyezni? 4 pont 

a) Alaplap. 

b) Billentyűzet. 

c) Tápegység. 

d) Hálózati kártya. 

4) Milyen eszköz segítségével lehet több számítógépet egyetlen monitorhoz és 

billentyűzethez csatlakoztatni? 2 pont 

a) UPS. 

b) PS/2. 

c) KVM kapcsoló. 

d) USB hub. 

5) Mi a neve annak a berendezésnek, amely folyamatos és egyenletes tápellátást biztosít a 

számítógép számára, megvédve azt a hirtelen feszültségingadozásoktól is? 2 pont 

a) UPS. 

b) Túlfeszültség-védő. 

c) Transzformátor. 

d) BPS. 

6) Melyik adattároló eszköz működik mágneses elven? 4 pont 

a) SSD. 

b) Merevlemez. 

c) CD lemezmeghajtó. 

d) Szalagos háttértároló. 
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7) Melyik partíciót használja a Windows operációs rendszer egy számítógép indításához? 

 2 pont 

a) A kiterjesztett partíciót. 

b) A logikai partíciót. 

c) A RAID partíciót. 

d) Az aktív partíciót. 

8) Melyik hálózati eszköz generálja újra a jeleket a hálózat szegmentálása nélkül?  2 pont 

a) Modem. 

b) Forgalomirányító. 

c) Kapcsoló. 

d) Hub. 

9) Mi okozhatja azt a hibát ha észrevesszük, hogy egy számítógép IP címe 169.254.20.1? 

2 pont 

a) A környező eszközökkel történő ütközés. 

b) A DHCP kiszolgáló nem elérhető. 

c) Helytelen statikus IP címbeállítás. 

d) Elégtelen tápellátás. 

10) Melyik szabványügyi szervezet adta ki az Ethernet szabványokat? 2 pont 

a) EIA/TIA.  

b) ANSI. 

c) IEEE. 

d) IANA. 

11) Melyik protokollok működnek az OSI modell szállítási rétegében? 4 pont 

a) HTTPS. 

b) UDP. 

c) TCP. 

d) ICMP. 

12) Mekkora a Class 3 Bluetooth átvitel maximális hatótávolsága? 2 pont 

a) 1 m. 

b) 100 m. 

c) 10 m. 

d) 1 km. 

13) Melyik belső csatlakozótípust használják laptopokban a vezeték nélküli hálózati kártyák? 

 4 pont 

a) USB. 

b) Mini-PCIe. 

c) PCI. 

d) ExpressCard. 

14) Melyek a kapacitív érintőkijelző jellemzői? 4 pont 

a) Több mint 3 vezető rétegből áll. 

b) Vezető réteggel bevont üvegfelület. 

c) Az emberi test vezetőkénti működését használja ki. 

d) A rétegek összeérintésekor lép működésbe. 
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15) Mi annak a folyamatnak a neve, amikor két Bluetooth eszköz között kapcsolatot építünk 

ki? 2 pont 

a) Egyeztetés. 

b) Párosítás. 

c) Hozzárendelés. 

d) Szinkronizálás. 

16) Melyik az a nyomtatótípus, amelyik a kép előállításához festékport szór a papírra? 2 pont 

a) Mátrix. 

b) Tintasugaras. 

c) Lézer. 

d) Hő alapú, gőzbuborékos. 

17) Melyik módszer ajánlott ahhoz, hogy egy merevlemezről végleg töröljük a bizalmas 

információkat? 2 pont 

a) Formázás. 

b) Átmágnesezés. 

c) Töredezettségmentesítés. 

d) Az operációs rendszer újratelepítése. 

18) Milyen típusú program okozza a reklámok és hirdetések megjelenését az asztalon, 

mindenféle felhasználói beavatkozás nélkül? 2 pont 

a) Trójai faló. 

b) Lopakodó vírus. 

c) Kémprogram. 

d) Reklámprogram. 

19) Milyen típusú biztonsági fenyegetés használ e-mailt, ami úgy tűnik, mintha egy legitim 

feladótól származna, és arra kéri a címzettet, hogy látogasson meg egy honlapot bizalmas 

adatok megadásához? 2 pont 

a) Féreg. 

b) Lopakodó vírus. 

c) Reklámprogram. 

d) Adathalászat. 

20) Mi a személyes tűzfal célja a számítógépen? 2 pont 

a) Növelje az internetes kapcsolat sebességét. 

b) Megvédje a hardvert a tűzveszély ellen. 

c) Szűrje a számítógépről ki- és bejövő forgalmat. 

d) Megvédje a számítógépet a vírusok és rosszindulatú programok ellen. 

 

I. tesztfeladatsorban elért pontszám: ...... pont / 50 pont 
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II. tesztfeladatsor - Hálózati ismeretek I. 

1) Mit nevezünk wikinek? 2 pont 

a) Online megbeszélés. 

b) Hang-alapú médium, amelyet nagyszámú közönség számára használnak. 

c) Olyan tudásbázis egy weboldalon, amelyet emberek csoportja tud szerkeszteni és 

lektorálni. 

d) Interneten közzétett személyes napló. 

2) Hogyan nevezzük azt az IP címet, amely a csomagot az állomáshoz irányítja vissza? 2 pont 

a) Visszahurkolási (loopback) cím. 

b) Alapértelmezett átjáró. 

c) Csoportos cím. 

d) Szórási cím. 

3) Milyen információk adódnak a PDU-hoz a hálózatelérési rétegben? 2 pont 

a) IP fejléc. 

b) TCP fejléc. 

c) Keret fejléc. 

d) Cél IP cím. 

4) Melyik szervezet fejlesztette ki a hálózatoknál használt OSI referenciamodellt? 2 pont 

a) ISOC. 

b) ISO. 

c) TIA. 

d) EIA. 

5) Milyen típusú cím a 01-00-5E-0A-00-02? 2 pont 

a) Olyan cím, amellyel az állomások egy bizonyos csoportját érhetjük el. 

b) Olyan cím, amivel egy helyi alhálózat minden állomását elérhetjük. 

c) Olyan cím, amellyel egy hálózat minden állomását elérhetjük. 

d) Egy állomás fizikai címe. 

6) Milyen előnyei vannak az UDP-protokollnak a TCP-vel szemben? 2 pont 

a) Az UDP nyugtázza a fogadott adatokat. 

b) Az UDP-kommunikáció hibamentes átvitelt biztosít. 

c) Az UDP helyreállítja a nem megfelelő sorrendben érkező szegmenseket. 

d) Az UDP-kommunikáció kisebb többletterheléssel jár. 

7) Melyik állítás igaz egy „A” osztályú IPv4-es címre? 4 pont 

a) Az első oktet hálózati cím, a másik három állomások címzésére használható. 

b) Alapértelmezett alhálózati maszkja: 255.255.255.0 

c) Alapértelmezett alhálózati maszkja: 255.0.0.0 

d) Az első három oktet hálózati cím, az utolsó pedig állomások címzésére használható. 

8) Melyik lesz a 172.16.192.0/23 hálózat utolsó állomáscíme? 2 pont 

a) 172.16.192.254 

b) 172.16.192.255 

c) 172.16.193.254 

d) 172.16.193.255 

9) Milyen típusú eszközökhöz rendelnek jellemzően statikus IP-címet? 4 pont 

a) Laptopok. 

b) Hubok. 

c) Hálózati nyomtatók. 

d) Webszerverek. 
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10) Hány állomáscím osztható ki a 192.100.10.192/26 hálózatban? 2 pont 

a) 63. 

b) 64. 

c) 66. 

d) 62. 

11) Melyik feladatért felelős a helyi DNS-szerver? 4 pont 

a) Név – IP cím hozzárendelés biztosítása belső állomások számára. 

b) A DNS-tábla frissítése minden helyi állomáson. 

c) Az ISP-szerver karbantartása. 

d) Névfeloldási kérések továbbítása a szerverek között. 

12) Melyik protokoll biztosítja az e-mailek egyszerű, központi tárolását és biztonsági 

mentését? 2 pont 

a) DHCP. 

b) SMTP. 

c) IMAP. 

d) POP. 

13) Milyen típusú VLAN-t használhatunk a kapcsoló eléréséhez és konfigurálásához? 2 pont 

a) Natív VLAN-t. 

b) Alapértelmezett VLAN-t. 

c) Adat VLAN-t. 

d) Felügyeleti VLAN-t. 

14) Egy forgalomirányító egy adott célhálózathoz több útvonalat tanul meg ugyanazon 

forgalomirányító protokoll által. Melyik tényező alapján fogja kiválasztani a legjobb 

útvonalat a csomagok továbbításához? 2 pont 

a) Az útvonalak sorrendje az irányítótáblában. 

b) A legalacsonyabb mérték. 

c) A legnagyobb sávszélességű kimenő interfész. 

d) A szomszéd forgalomirányítók megbízhatósága. 

15) Milyen statikus útvonalat állítunk be, amikor következő ugrás IP-címet és kimenő 

interfészt is megadunk? 2 pont 

a) Rekurzív statikus útvonal. 

b) Közvetlenül csatlakoztatott statikus útvonal. 

c) Teljesen meghatározott statikus útvonal. 

d) Lebegő statikus útvonal. 

16) Mi az a szuperhálózat? 2 pont 

a) Olyan hálózat, amely privát és nyilvános címeket is tartalmaz. 

b) Több osztály alapú IP-hálózat összegzése egyetlen IP-címtartománnyá. 

c) Az alapértelmezett útvonal hálózata. 

d) Egy ISP által kezelt, nem összefüggő hálózatok összessége. 

17) Mely állítás(ok) igaz(ak) a dinamikus RIPv1 forgalomirányító protokollra? 4 pont 

a) Osztály nélküli protokoll. 

b) Rendszeres időközönként küldi szomszédainak a frissítéseket. 

c) A frissítések küldéséhez csoportos címzést használ. 

d) Távolságvektor alapú protokoll. 
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18) Melyik kulcsszó használható hozzáférési listákban a helyettesítő maszk, a cím vagy egy 

helyettesítő maszk pár helyett? 4 pont 

a) Host. 

b) All. 

c) Some. 

d) Any. 

19) Egy kapcsolónál melyik kapcsolási mód biztosít hibamentes adattovábbítást? 2 pont 

a) Töredékmentes. 

b) Integritás-vizsgáló. 

c) Gyors-továbbítás. 

d) Tárol és továbbít. 

20) Mi az előnye a dinamikus irányítóprotokolloknak a statikus forgalomirányítással 

szemben? 2 pont 

a) Könnyebb megvalósítani. 

b) Kisebb az erőforrásigénye. 

c) Biztonságosabban kezeli az irányítási frissítéséket. 

d) Aktívan keres új útvonalakat, ha a jelenlegi elérhetetlen lesz. 

 

II. tesztfeladatsorban elért pontszám: ...... pont / 50 pont 
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III. tesztfeladatsor - Távközlés-elektronika 

III/1. feladatrész: Elektrotechnika 

1) Mely állítások igazak az alábbiak közül? 4 pont 

a) A fajlagos ellenállás értékét 20°C hőmérsékletű anyagon (méréssel) határozzák meg. 

b) A vezeték vezetőképessége a vezeték hosszával egyenesen, a vezeték 

keresztmetszetével fordítottan arányos. 

c) Az áramkör bármely két pontja között átfolyó áram erőssége egyenesen arányos a két 

pont között lévő feszültséggel. 

d) Az áramkör valamely két pontja közötti ellenálláson a két pont között mérhető 

feszültségnek és az átfolyó áramnak a szorzatát értjük. 

2) Mely állítások igazak az alábbiak közül az ábrában felrajzolt hídkapcsolásra? 4 pont 

BA
VV

R2

R1 R3

R4

U

 
a) A hídkapcsolás akkor van kiegyenlített állapotban, ha a szemközti ágak ellenállásainak 

szorzata egymással megegyezik. 

b) A hídkapcsolást az U feszültségstabilizálására használják. 

c) Az UAB feszültség kiegyenlített állapotban nulla értékű. 

d) A kiegyenlítés feltétele 4231 RRRR =  

3) Mit nevezünk sönt ellenállásnak? 2 pont 

a) A feszültségmérő műszerben az alapműszer védelmében alkalmazott ellenállást. 

b) A feszültségmérő műszerben a kívánt feszültségosztás elérésére alkalmazott 

ellenállást. 

c) Az árammérő műszerben az áram egy részének elterelésére, a műszerrel 

párhuzamosan bekötött ellenállást. 

d) Az árammérő műszerben az áram növelésére alkalmazott, a műszerrel sorosan 

bekötött ellenállást. 
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4) Mekkora az ellenállás hálózat eredő ellenállása? 2 pont 

2 kΩ

2 kΩ

2 kΩ2 kΩ

 
a) 2 kΩ 

b) 1,5 kΩ 

c) 1,2 kΩ 

d) 1 kΩ 

5) Mekkora az ellenállás hálózat eredő ellenállása? 2 pont 

2 kΩ

2 kΩ

2 kΩ

2 kΩ

2 kΩ

2 kΩ

 
a) 2 kΩ 

b) 1 kΩ 

c) 0,75 kΩ 

d) 0,5 kΩ 
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6) Mekkora áram folyik a generátoron, ha U = 11 V, R1 = 3 kΩ, R2 = 2 kΩ, R3 = 1 kΩ. 

2 pont 

U V

R2

R1

R3

+

-

I

 
a) 1 mA 

b) 2,5 mA 

c) 3 mA 

d) 6,6 mA 

7) Egy 120 Ω-os, 0,5 W terhelhetőségű potenciométeren mekkora maximális áram 

engedhető meg? 2 pont 

a) 42 mA 

b) 60 mA 

c) 64,5 mA 

d) 140 mA 

8) Mekkora a keresztmetszete annak a rézvezetőnek, melynek hossza l = 120 m és ezen a 

szakaszon mért ellenállása R = 4 Ω? (ρ = 1,75 10-8Ωm) 2 pont 

a) 21 mm2 

b) 3 mm2 

c) 0,52 mm2 

d) 0,3 mm2 

9) Mekkora a távolság két pontszerű test között, ha közöttük 90 N taszítóerő lép fel és 

töltésük egyaránt 0,6 mAs? 2 pont 

a) 1 m 

b) 3 m 

c) 6 m 

d) 9 m 

10) Mely állítások igazak a mágneses indukcióra az alábbiak közül? 4 pont 

a) A mágneses mező erősségére jellemző vektormennyiség. 

b) Nagysága egyenesen arányos a vezetőn átfolyó áram nagyságával. 

c) Iránya a mező irányával ellentétes. 

d) Nagysága az indukcióvonalak sűrűségével érzékeltethető. 
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11) Mely állítások igazak az alábbiak közül? 4 pont 

a) Egy RC tag időállandója függ a ráadott feszültség nagyságától. 

b) A töltés nélküli kondenzátor a bekapcsolás pillanatában rövidzár gyanánt viselkedik. 

c) A kondenzátor feltöltésének időtartama független annak kapacitásától. 

d) Az időállandó azt az időtartamot jelenti, amely alatt a kondenzátor a végső 

feszültségének )
1

1(
e

− -szeresére töltődik. 

12) Az ábrán egy szinuszosan váltakozó feszültség időfüggvénye látható. Mekkora a 

feszültség értéke a jel kezdetétől számított 250 µs múlva? 2 pont 

u [V]

8

-8

0 t [ms]0,1

 

a) 0 V 

b) 4 V 

c) 8 V 

d) -8 V 

13) Mit neveznek effektív értéknek? 4 pont 

a) A váltakozó jel négyzetes középértékét. 

b) Annak az egyenáramnak az értékét, mely ugyanannyi idő alatt ugyanannyi töltést 

szállít. 

c) A váltakozó áram hőfejlesztő hatását. 

d) Az egyenirányított jel egyenáramú középértékét. 

14) Mekkora az eredő impedanciája annak a Z1 = 40 Ω és a Z2 = 30 Ω impedanciáknak, 

melyek között 90 fokos fáziskülönbség van? 2 pont 

a) 70 Ω 

b) 55 Ω  

c) 50 Ω  

d) 40 Ω 

15) Egy 100 Ω-os, 30° jellemzőjű impedancián 0,5 A áram folyik. Mekkora a meddő 

teljesítmény? 2 pont 

a) 50 W 

b) 25 W 

c) 20 W 

d) 12,5 W 
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16) Mekkora a határfrekvencia értéke egy soros RL kapcsolásban, ha az ellenállás 40 Ω, az 

induktivitás 3,2 mH? 2 pont 

a) 2 Hz 

b) 400 Hz 

c) 1 kHz 

d) 2 kHz 

17) Egy tekercs induktivitása 0,4 H, ohmos ellenállása 50 Hz-en 20 Ω (soros veszteség). 

Mekkora az impedancia értéke? 2 pont 

a) 25 Ω 

b) 54 Ω 

c) 124 Ω  

d) 1,3 kΩ  

18) Mekkora egy párhuzamos RL kapcsolás impedanciájának a szöge 50 Hz-en, ha R = 40 Ω 

és L = 32 mH? 2 pont 

a) 45° 

b) 63,5° 

c) 76° 

d) 88° 

19) Egy soros RC kapcsolásnak mekkora a határfrekvenciája, ha az 50 Ω-os ellenállással egy 

C = 32 µF-os kondenzátor van sorba kötve? 2 pont 

a) 50 Hz 

b) 100 Hz 

c) 120 Hz 

d) 1,25 kHz 

20) Mit neveznek rezonanciafrekvenciának egy RLC kapcsolás esetén? 2 pont 

a) Ahol az impedancia értéke maximális. 

b) Ahol az impedancia értéke nulla. 

c) Ahol a kapacitív és az induktív impedancia értéke egyaránt egyenlő az ellenállás 

értékével. 

d) Ahol a kapacitív és az induktív ellenállások eredő hatása nulla. 

 

III/1. tesztfeladatsorban elért pontszám: ...... pont / 50 pont 
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III/2. feladatrész: Elektronika 

1) A Boole-algebra szabályai közül melyek igazak az alábbiak közül? 4 pont 

a) 10 =+A  

b) 1=+ AA  

c) AA =+1  

d) 11=+A  

2) Mely állítás igaz az EXNOR (ekvivalencia) kapu esetén? 4 pont 

a) A bemenetekre azonos jelet adva a kimeneten „0” jelenik meg. 

b) A kimeneten „0” lesz, ha a bemeneti változók különbözőek. 

c) A bemenetekre „0”-át adva a kimenet „1” lesz. 

d) Ha bemeneti változók valamelyike „1”-es, a kimeneten is „1” jelenik meg. 

3) Mekkora az alábbi kapukkal megvalósított függvény (Y) értéke? 2 pont 

B

A

A

B

Y

 

B

A

A

B

Y

&

&

&

 
a) 0 

b) 1 

c) BA  

d) BA  

4) Mekkora az alábbi kapukkal megvalósított függvény (Y) értéke? 2 pont 

0

A

0

B

Y

 

0

A

0

B

Y

1

1

1

 
a) BA  

b) BA  

c) BA+  

d) BA+  

5) Az alábbi algebrai (diszjunktív teljes normál) alakban felírt függvény mely rövid alakban 

felírt függvénnyel egyezik meg, ha C a legnagyobb logikai változó? 2 pont 

ABCABCABCABCY +++=  

a) )7,3,1,0(3 =  

b) )7,6,5,3(3 =  

c) )5,4,3,2(3 =  

d) )6,5,4,2(3 =  
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6) Az alábbi diszjunktív teljes normál alakban felírt függvénynek melyik a legegyszerűbb 

alakja az alábbiak közül? 2 pont 

ABCABCABCABCY +++=  

a) ABBCY +=  

b) ACBCY +=  

c) ABACY +=  

d) ABBCY +=  

7) Az alábbi V-K tábla melyik függvényt írja le az alábbiak közül? 2 pont 

7 654

3 20 1

A

1C

B

1

1

1

 

a) BCABY +=  

b) ACABY +=  

c) BCACY +=  

d) BCACY +=  

8) Mit nevezünk a félvezetők esetében lavina effektusnak? 2 pont 

a) A felgyorsult szabad elektronok által a kötésből kiszabadított újabb elektronok 

áramlását. 

b) A töltéshordozók hirtelen nagyarányú átáramlását a p-n átmenetben. 

c) Az elektromos erőtér hatására felszabaduló elektron többletet. 

d) Nagyarányú elektron kibocsátást a félvezetőkből. 

9) Mi jellemzi a műveleti erősítőt az alábbiak közül? 4 pont 

a) Nagy zaj. 

b) Nagy erősítési tényező. 

c) Nagy bemeneti ellenállás. 

d) Nagy kimeneti ellenállás. 

10) Mi a különbség az npn és a pnp tranzisztor között? 2 pont 

a) A pnp tranzisztor nem alkalmazható erősítőként. 

b) A kristályszerkezetében a szennyezettség fordított. 

c) Erősítőként történő alkalmazás esetén az emitter és a bázis közötti pn átmenetet 

fordított irányban kell bekötni. 

d) Nincs különbség a kettő között, csak elnevezésbeli az eltérés. 

11) Mire alkalmazhatók a tranzisztorok az alábbiak közül? 6 pont 

a) Nagyfrekvenciás erősítésre. 

b) Impedancia átalakításra, illesztésre. 

c) Egyenáramok erősítésére. 

d) Feszültség stabilizálására. 
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12) Az erősítő alapkapcsolások közül melyik alkalmazható áramerősítésre? 2 pont 

a) Közös bázisú alapkapcsolás. 

b) Közös kollektoros alapkapcsolás. 

c) Közös emitteres alapkapcsolás. 

d) Egyik sem, a tranzisztoros alapkapcsolásokkal kizárólag feszültséget lehet erősíteni. 

13) Az ábrán egy műveleti erősítő kapcsolás látható. Mekkora a kimeneti feszültség 

nagysága? 2 pont 

 
a) 4 V 

b) 5 V 

c) 6 V 

d) 12 V 

14) Az ábrán egy műveleti erősítő kapcsolás látható. Mekkora a kimeneti feszültség 

nagysága? 2 pont 

 
a) 4 V 

b) 5 V 

c) 6 V 

d) 10 V 
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15) Az ábrán egy invertáló műveleti erősítős kapcsolás látható. Mekkora a kapcsolás alsó és 

felső határfrekvenciája, ha R1 = R2 = R3 = 10 kΩ, C1 = 5 µF, f0 = 5 Hz, AUV = -7,5 és 

A0 = 1,5.104 2 pont 

+

-

C1 R1
R2

R3

 
a) fa = 5,3 Hz, ff= 5 kHz 

b) fa = 5,3 Hz, ff= 10 kHz 

c) fa = 10,6 Hz, ff= 10 kHz 

d) fa = 10,6 kHz, ff= 100 kHz 

16) Az ábrán egy közös emitteres erősítő kapcsolás látható. Mekkora a bázisosztó 

ellenállásainak (RB1, RB2) valamint a kollektor ellenállás (RC) értéke az adott 

munkapontban, ha  

IC0 = 5 mA; B = 100; IR2 = 4.IB0; UT = 13 V; UBE0 = 0,5 V; UCE0 = 8V 

RB1
Cki

Cbe

RB2

RC

Ube
Uki

UT

 
Az RB2 ellenállás értéke: 2 pont 

a) 250 Ω 

b) 500 Ω 

c) 2,5 kΩ 

d) 5 kΩ 
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Az RB1 ellenállás értéke: 2 pont 

a) 25 kΩ 

b) 50 kΩ 

c) 150 kΩ 

d) 500 kΩ 

Az RC ellenállás értéke: 2 pont 

a) 1 kΩ 

b) 5 kΩ 

c) 15 kΩ 

d) 50 kΩ 

17) Az ábrán egy közös source-ú erősítő kapcsolás látható. Mekkora a kimeneti ellenállása és 

a feszültségerősítése Rt = 20 kΩ terhelés esetén? A munkaponti adatok: 

rDS = 100 kΩ; RD = 25 kΩ; R1 = 200 kΩ; S = 4 mS (meredekség) 

UT

Ube

Uki

R1 RS

RD

CS

Cki

Cbe

Rt

 

Az Rki ellenállás értéke: 2 pont 

a) 20 kΩ 

b) 30 kΩ 

c) 50 kΩ 

d) 100 kΩ 

Az Au feszültségerősítés értéke Rt = 20 kΩ esetén: 2 pont 

a) 20 

b) -40 

c) 60 

d) -100 

 

III/2. tesztfeladatsorban elért pontszám: ...... pont / 50 pont 


