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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 segédeszköz nem használható! 

2. Csak kék tollal írt dolgozat fogadható el!  

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

4. A teszt jellegű feladatoknál javítani tilos! 

 

Figyeljen az időre! 

 

Ügyeljen arra, hogy áttekinthetően és szép külalakkal dolgozzon! 

 

Sikeres megoldást és jó munkát kívánunk! 
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1. Feladat                     5 pont 

Válassza ki a megfelelő választ (húzza alá)! 

a) Tojás nélküli tészták készítéséhez használják leggyakrabban. 

• Rétesliszt. 

• Finomliszt. 

• Durumliszt. 

b) Melyik lisztben több a sikér? 

• Rozsliszt. 

• Rizsliszt. 

• Rétesliszt. 

c) Melyik liszt alkalmas fogyasztásra, liszt-érzékeny emberek számára? 

• Finomliszt. 

• Kukoricaliszt. 

• Rozsliszt. 

d) Melyik termék a „Hántolt árpa”? 

• Burizs. 

• Gersli. 

• Hajdina. 

e) Melyik készítményt ajánlaná rántott hús panírozására? 

• Prézli. 

• Gríz. 

• Búzadara. 

          

2. Feladat                     3 pont 

Húzza alá, mely állítások hamisak a rozs jellemzésénél? 

1.) A búzánál igénytelenebb, szárazságtűrőbb. 

2.) Termésátlaga a legmagasabb a gabonák között. 

3.) Kimosható sikért nem tartalmaz.  

4.) A rozsból készült tészta gázvisszatartó képessége jó. 

5.) A rozsból készült kenyér laza, könnyen emészthető.     

    

3. Feladat                     6 pont 

Jelölje, hogy az alábbi állítások igazak vagy hamisak! Írjon I (igaz) vagy H (hamis) betűt az 

állítások előtti kipontozott vonalra!    

I  Háromféle étolajat ismerünk: szűz-, hidegen sajtolt és finomított olajat. 

I  A szója hüvelyes növény, lisztjének fehérjetartalma a 40%-ot meghaladja. 

H  Az olaj leggyakoribb romlásos jelensége az avasodás. A folyamatot az E-

vitamin és a lecitin gyorsítja. 

I A margarin a zsírban oldódó vitaminok közül A-, E- és D-vitamint tartalmaz. 

I  A margarinok között megkülönböztetünk vizes alapú és tejes alapú margarint. 

H  A margarin zsír a vízben emulzió. 
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4. Feladat                    5 pont 

Melyik tápanyagra illik a meghatározás? Írja a megfelelő betűjelet a tápanyag neve mellé! 

• Fehérjék   B 

• Szénhidrátok   C 

• Zsírok    A 

• Vitaminok   E 

• Ásványi anyagok  D  

      

 

5. Feladat                     5 pont 

Soroljon fel 10 növényi alapanyagot, melyeket zsiradékok gyártására használnak! 

Napraforgó, repce, szója, gyapot, kókuszdió, szőlő, mustár, olajpálma, szezám és tökmag, az 

olajpálma és az olajfa gyümölcse, a földimogyoró és egyéb olajtartalmú növényi részek 

         

6. Feladat                     2 pont 

Nevezze meg, milyen készterméket állítanak elő ott, ahol a következő műveleteket végzik el! 

Nyersanyag tisztítása – beoltása, alvasztás – savó leválasztás – alvadék formázása – sózás – 

érlelés   Sajtgyártás  

       

7. Feladat                     6 pont 

Írja a tulajdonságok elé a megfelelő betűjelet! Van olyan tulajdonság, amelynél több betű is 

jelölhető! 

1) a, b  magas víztartalmuk miatt könnyen emészthetők.    

2) c   jelentős energiát biztosítanak a szervezet számára. 

3) d   fontos vitaminforrások. 

4) d   rosttartalmuk elősegíti a gyomor- és bélmozgást. 

5) e   csak megfelelő hőkezelés után fogyaszthatók. 

   

        

8. Feladat                     6 pont 

Határozza meg, hogy mi a  

- marcipán: hámozott és őrölt mandula és cukor egyneműsítésével készül. 

- percipán: hámozott és őrölt barackmag és cukor egyneműsítésével készül. 

- grillázs: karamellizált cukrot és olajos magvakat tartalmaz. 

  

 

 

      

A: Táplálékaink legjelentősebb energiaszolgáltató 

anyagai. 

B: Aminosavakból épülnek fel. 

C: Vannak cukorszerű és nem cukorszerű változataik. 

D: Napi szükséglet szerint csoportosítva, makro-mikro 

és ultra mikro elemekről beszélhetünk.  

E: Vízben vagy zsírban oldódnak. 

a) Zöldségfélék 

b) Lédús 

gyümölcsfélék 

c) Száraz termésű 

gyümölcsök 

d) Mindegyik 

e) Egyik sem 
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9. Feladat                    4 pont 

Mi a különbség a prezerv és a konzerv között? 

Prezerveknek nevezzük a gyorsfagyasztással, vízelvonással, sűrítéssel, savanyítással, 

cukrozással és sózással tartósított termékeket. Ezekkel az eljárásokkal rövidebb ideig 

eltartható termékeket állítanak elő. Sterilezéssel készülnek a konzervek.   

      

10.  Feladat                     5 pont 

Írja be a táblázatba a megfelelő bor nevét! 

Tokaji aszúesszencia, Tokaji Cuvée, Egri bikavér, Zempléni furmint, Vermut. 

Tulajdonsága A bor neve 

Száraz, vörös Egri bikavér 

Édes, fehér Tokaji Cuvée 

Ürmös bor Vermut 

Teljes kifejlődéséhez legalább15 év 

szükséges 

Tokaji aszúesszencia 

Asztali bor Zempléni furmint 

       

11.  Feladat                    5 pont 

Döntse el az állításokról, hogy IGAZAK, vagy HAMISAK. Írjon I=Igaz betűt a kipontozott 

helyre, ha az állítás igaz, és H=Hamis betűt, ha az állítás hamis! 

• Az állati eredetű zsiradékból készült szappanok kemények, hideg vízben lassabban 

oldódnak, habjuk tartós, sűrű. I 

• Irritáló anyagot a babaszappan nem tartalmazhat. I 

• Az áztató- és előmosószerek a textílián lévő szennyeződést csak meleg vízben lazítják 

fel. H 

• A folyékony mosogatószerek kémhatása általában lúgos. H 

• A folttisztító szerek sokfélék, mert nincs olyan univerzális folttisztító, amely minden 

foltot mindenféle textíliából képes úgy eltávolítani, hogy a textília ezalatt nem 

károsodik. I 

          

12. Feladat                    3 pont 

Melyik illatszernek magasabb az illatanyag tartalma? Húzza alá és írja mellé az illatanyag 

tartalmát! 

• Eau de Parfum 10-16 % 

• Splash Cologne, After shave 3 % alatt 

• Parfum 20-50 % 

• Eau de Toilette (cologne) 3-8 % 
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13. Feladat                    6 pont 

Az alábbi felsorolásból válassza ki az Ön által norinbergi árunak tartott termékeket! 

Válaszát röviden indokolja, hogy miért éppen azokat a termékeket jelölte aláhúzással! 

-  Papírszalvéta 

-  Fésű 

-  Nedves törlőkendő 

-  Kozmetikai táska 

-  Cirokseprű 

-  Általános lemosószer 

A norinbergi áruk elsősorban a vegyiáruk felhasználását elősegítő kiegészítő árucikkek. 

Tehát ami vegyiárunak minősül (a fenti felsorolásban a nedves törlőkendő, valamint az 

általános lemosószer), az nem lehet norinbergi áru. 

 

14. Feladat                    5 pont 

Mit nevezünk gőzsütésnek? 

A gőzsütő annyiban különbözik a hagyományos sütőktől, hogy egy beépített vagy 

eltávolítható tartályt tartalmaz, amibe vizet kell adagolni (vízkiállásra nincs szükség). 

A víz egy vezetéken keresztül áramlik a gőzfejlesztő szerkezetbe, majd a párolótérbe. 

Biztonsági szeleppel szerelik fel annak érdekében, hogy a gőz ne tudjon a sütőtérből 

kiáramolni, és balesetet okozni. Tisztítása is egyszerű. Használatával rövidül a főzési 

idő, az ételek pedig tápanyagban és vitaminban is dúsak maradnak. A gőzsütők 

hőmérsékleti értékei eltérőek, 100-300℃ között mozognak. Így pl. egy sült csirke cirka 

fél óra alatt elkészíthető, és az étel zsírtartalma is kevesebb, mintha hagyományos sütőben, 

zsiradék hozzáadásával készítettük volna. A forró levegő miatt használhatjuk még 

bébieszközök sterilizálására, vagy kiolvasztásra is. A gőzsütő hátránya azonban az, hogy 

pirítani, ropogósra sütni nem lehet benne. 

15. Feladat                   10 pont 

Milyen háztartási gépekkel kapcsolatosak az alábbi kifejezések? 

Írja a megfelelő számot a kifejezés mellé! 

Side-by-side   2 

Katalitikus öntisztítás  1 

Magnetron   4 

HEPA szűrő   6 

Double Action System 7 

Inverteres technológia 5 

Crips rendszer   4 

Turbó fej   6 

Nano-titán szűrő  3 

Power Steam funkció  4 

 

Elektromos sütő – 1 

Hűtőszekrény – 2 

Légkondicionáló berendezés – 3 

Mikrohullámú készülék –4 

Mosógép – 5 

Porszívó – 6 

Villanyborotva – 7 
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16. Feladat                     5 pont 

Döntse el az alábbi állításokról, hogy igazak vagy hamisak. Jelölje x jellel a táblázatban! 

Állítás Igaz Hamis 

A hagyományos televíziókészülék lelke a képcső. x  

Az LCD tévé esetében is önálló képpontok (pixelek) adják a képet. x  

Az LCD televíziók képe oldalról nézve remegést mutat.  x 

Az LCD tv látószöge nagyobb, mint a hagyományos tévéké  x 

A Full HD felbontás 1280x720 képpont.  x 

A LED tévé nem más, mint a tévék legújabb generációja.  x 

A LED televízióban LED diódákat alkalmaznak az LCD panelt 

megvilágító fényforrásként. 

x  

A plazma tévé egyetlen hátránya, hogy világos helyiségben a 

plazma képernyő visszaveri a fényt. 

x  

A plazma televízió előnye a széles látószög. x  

A lézer tv a jelenlegi LCD tv-khez hasonló módon működik.  x 
 

17. Feladat                     5 pont 

Mit jelentenek az alábbi rövidítések? 

Rövidítés     Jelentése 

LCD    Folyadékkristályos kijelző 

PROJEKTOR   Vetítő 

PIXEL    A képnek a legkisebb alkotóeleme 

BIT    Az információ egy egysége 

WLAN   Vezeték nélküli jelátvitelre alkalmas rendszerek 
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18. Feladat                     4 pont 

Üzletükbe vatelin érkezett, az alábbi szállítólevéllel. 

 Szállítólevél   

   Szállítólevél száma: JMK-007770 

   
     

A szállító neve, címe, bankszámlaszáma, 

adószáma:  

Stylefashion Kereskedelmi Kft. 

1107 Budapest Monori utca 2. 

A vevő neve, címe, bankszámlaszáma, 

adószáma:  

Orient Ruházati üzlet 

1181 Budapest Havanna utca 50. 

Megrendelés 

száma, kelte, 

ügyint:48/10; 

2019. 01. 09. 

 Kiss Julianna 

Vevőszám: 118 Bizonylat dátuma:  

2019. 01.18. 

Szállítás 

időpontja: 

2019. 01.18. 

Sorszám 

A termék 

megnevezése, KSH 

besorolási száma, 

VTSZ száma, egyéb 

jellemzői 

ÁFA 

kulcs 

Menny.eg

ys. 
Mennyiség 

Fogy. 

egység

ár Ft 

Fogy. 

érték Ft 

1 

7326 Vatelin sz: 150 

cm, Bondtex-40, I. 

oszt. 

27% kg 85 1 000,- 85 000,- 

2   
          

3             

4             

Kiállító:    

Jáger Rózsa                                                      

dátum: aláírás:   Átvételi 

megjegyzések: 

Átvevő:                                   

dátum:              aláírás: 
2019.01.18.  

Jáger Rózsa  

 

A kilós áron kapott, de méter áron forgalmazott termékeknél (pl.: filc, vatelin stb.) a kilós 

egységárból, méter egységárat kell számolni. A számolás menete: 

-  a vég értéke: 85.000 Ft 

-  le kell mérni a vég hosszát: pl: 50 méter 

-  a vég értékét elosztom a vég hosszával: 85.000 : 50 = 1.700 Ft/m – lesz az egységára a 

terméknek. 

A termék függőcímkéjére, és papírhengerére feltüntetem az egységárat. 
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19. Feladat                     5 pont 

Melyik vállfán helyezné el az alábbi termékeket? Párosítsa a termékeket a vállfákhoz! 

öltöny, női pulóver, szoknya, kosztüm, nadrág 

 

 

 

 

 

20. Feladat                     5 pont 

Határozza meg, hogy a következő állítások közül, melyik igaz, vagy hamis! Jelölje I=Igaz 

vagy H=Hamis betűvel a megfelelő választ! 

A bébi ruhák számozása a testmagasság szerint történik  I 

A melltartók kosárméreteit a római számok jelölik  H 

A női farmerek választéka 26-44-ig terjed  H 

A sapkák, kalapok méretezésénél a fejkerület mérete a döntő.   I 

A férfiingeket a mellkerület szerint számozzák.   H 
 

Elérhető pontszám: 100 pont 

szoknya 

 

öltöny 

 

nadrág 

 

kosztüm 

 

női pulóver 

 


