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Fontos tudnivalók! 

 

Kedves Versenyző! 

 

1.) Minden oldalon írja fel a versenyzői kódot!  

2.) A megoldások sorrendje tetszőleges.  

3.) A megoldásoknál tollat használjon, ceruza csak a rajzos feladatoknál használható! A 

rajzon kívül ceruzával írt részeket a javító tanár nem értékelheti!  

4.) A versenyzők az írásbeli megoldásához szükséges író-, rajzeszközöket és nem 

programozható számológépet használhatnak. Mobiltelefon nem használható számológép-

ként!  

5.) A számítási feladatok, feladatrészek csak akkor értékelhetők, ha az összefüggésekbe 

(képletekbe) a versenyző számszerűen behelyettesít! Nem fogadható el az olyan feladat 

vagy feladatrész megoldása, ahol az összefüggés után csak a végeredményt tüntették fel. 

Mértékegység feltüntetésének hiánya, pontlevonást eredményez! 

6.) A hibás választ egy vonallal húzza át! Az áthúzott feleletekre nem jár pont. 

7.) Ügyeljen az írás olvashatóságára, munkája esztétikumára! Csak az a válasz értékelhető, 

amit a javító tanár el tud olvasni!  

8.) A feladat megoldására biztosított idő leteltével a munkát be kell fejezni!  

 

Ügyeljen arra, hogy áttekinthetően és szép külalakkal dolgozzon! 

 

Sikeres megoldást és jó munkát kívánunk! 
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1. Feladat  

Kerítés szelvény beépítésére kapott megbízást. A kerítés szelvény esetében a két oszlop közti 

szabad távolság 2700 mm. Határozza meg hány folyóméter 20x20 mm-es négyzetacélra van 

szükség a munka elvégzéséhez! Az elemek függőlegesen kerülnek beépítésre, magasságuk 

2000 mm. A kerítéselemek szimmetria tengelye közti távolság és az oszlopszéltől való 

távolság egyaránt 270 mm.  

 

a.) A szükséges elemek száma: ...... pont / 10 pont 

 

A szabadtávolság/az elemek közti távolsággal : 2700/270 = 10 

Azt is látni kell, hogy ezen gondolatmenet mellett a 10. elem már az oszlopra kerülne. 

Ezért az elemek száma: 9 db 

 

/Más logikai úton is eljuthatunk a jó megoldáshoz !/ 

                                                                                                                            

b.) Az elemek számának ismeretében az elkészítéshez szükséges anyagszükséglet: 

 ...... pont / 4 pont 

A szükséges folyóméter mennyiség: 9x2000= 18000 mm.  

 

c.) Hány szál négyzetacélra van szükség 6 m-es kereskedelmi kiszerelés esetén? 

 ...... pont / 2 pont 

 

 18000/ 6000 = 3 szál négyzetacél szükséges. 

                                                                                                           

2. Feladat ...... pont / 10 pont 

Határozza meg, 1 dm3 térfogatú, belül üres, kocka alakú tároló felszínének elkészítéséhez 

szükséges anyagmennyiséget, ha az elkészítéséhez 1 mm vastagságú lemez áll rendelkezésre! 

Az eredményt mm2-ben adja meg! A lemezvastagságból adódó térfogatcsökkenés 

elhanyagolható. 

 

A kocka felszínéhez szükséges anyagmennyiség meghatározása mm2-ben: 

 

Egy oldal felszíne: 100mm x 100mm = 10000 mm2 

 

A kocka oldalszáma 6, a kocka felszínéhez szükséges anyagmennyiség = 6 x 10000mm2= 

60000 mm2 lemezre van szükség a kocka felszínének elkészítéséhez. 
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3. Feladat ...... pont / 10 pont 

Készítse el a 2. feladatban számolt kocka alakú tároló M 1:10 méretarányú méretezetlen 

teríték rajzát! A rajznak szerkesztettnek és mérethelyesnek kell lennie, de nem kell a 

mérethálót elkészíteni!  

 

 
                                                                                                                             

/A megoldástól eltérő terítékrajz is elfogadásra kerül, ha jó!/ 

 

4. Feladat ...... pont / 6 pont 

Milyen két alapvető korrózióvédelmi mód alkalmazása közül választhat, ha nem áll 

rendelkezésére korrózióálló szerkezeti anyag? 

 

- passzív 

 

- aktív 

 

5. Feladat  

Határozza meg, hogy hány % széntartalomig beszélünk szerkezeti acélról! A szerkezeti 

acélok összetételét figyelembe véve, mely két nagy csoportba sorolhatóak? 

 

a.) 0,6 % széntartalomig beszélünk szerkezeti acélról. ...... pont / 2 pont 

 

b.) A szerkezeti acélok összetételüket tekintve az alábbi két csoportba sorolhatóak: 

 ...... pont / 4 pont 

 

1. ötvözetlen szerkezeti acél 

 

2. ötvözött szerkezeti acél   
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6. Feladat ...... pont / 10 pont 

Egy kerti kapu bruttó vételára 127 000 Ft. A kerti kapu esetében a munkadíj és az anyagár 

összege azonos volt. A munkadíjat és az anyagárat azonos ÁFA kulcs terhelte, mégpedig 

27%. 

     

Határozza meg a munkadíj nettó összegét: 

 

Mivel a bruttó munkadíj összege azonos az anyagköltség összegével, ezért a 

 

bruttó munkadíj nagysága: 127 000 / 2 = 63 500 Ft 

 

A munkadíj nettó összege: 63 500 / 1,27 = 50 000 Ft 

 

/A megoldástól eltérő gondolatmenet is jó eredményt eredményezhet!/ 

 

7. Feladat ...... pont / 10 pont 

Az ábrán egy ajtó részei kerültek jelölésre. 

Nevezze meg a jelölt részeket! 

 

 

        1 , ajtózár 

 

        2, ajtótok 

 

        3, ajtószárny 

 

        4, ajtóküszöb  

 

        5, ajtópánt /zsanér/ 
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8. Feladat  

a.) Határozza meg, hogy egy szabadon álló, nyeregtetővel lefedett csarnok épület mely részét 

illetik az oromfal elnevezéssel? ...... pont / 4 pont 

 

Szabadon álló nyeregtetővel lefedett csarnok épület két végét határoló födém feletti szélső 

fala. 

 

b.) A későbbiekben milyen irányú csarnokbővítést tesznek lehetővé? ...... pont / 4 pont 

 

A csarnokok hosszirányú bővítését teszik lehetővé. 

 

9. Feladat  

 

a.) A csarnokszerkezeteken, hol és milyen célból helyeznek el szélrácsokat? 

 ...... pont / 4 pont 

 

Szélrácsokat a csarnokszerkezeteken mindig ott kell elhelyezni, ahol a szélerők igénybe 

veszik a szerkezetet és ahol kellő merevséget kell biztosítani. 

 

b.) Szabadkézi vázlat segítségével ábrázoljon egy szélrács hálózat kialakítást! 

...... pont / 4 pont 

 

 
 

szélrácsok hálózati kialakítása 

 

10. Feladat ...... pont / 6 pont 

Soroljon fel három olyan funkciót, amelyet ablakkal történő beépítés révén tud biztosítani! 

 

-  nyílászárás 

-  természetes megvilágítás 

-  szellőztetés 

-  zajszűrés 

-  térhatárolás 

-  kilátás biztosítása 

-  környezet lehatárolás 
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11. Feladat ...... pont / 4 pont 

Milyen célt szolgáló sarokcsiszoló korongokat ismer? 

 

-  csiszolókorong (tisztítókorong) 

 

-  vágókorong 

 

12. Feladat  

a.) Milyen célból használunk a méréseink során nóniusz skálát? ...... pont / 2 pont 

 

A leolvasás pontosságának növelése érdekében. 

 

b.) Nevezze meg, milyen típusú felhasználásra alkalmas mérőeszközökön alkalmaznak 

nóniusz skálát! ...... pont / 4 pont 

 

- hosszmérőkön /tolómérő, mikrométer/ 

 

- szögmérőkön 

 

 

 

 

Elérhető pontszám 100 pont 


