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Fontos tudnivalók 

Kedves Versenyző!  

 
Eredményes szereplése érdekében a következő fontos tudnivalókra hívjuk fel figyelmét!  

 
Javasoljuk, hogy először olvassa végig a feladatokat! 

A megoldást, az Ön számára egyszerűbb kérdések megválaszolásával kezdje!  

A feladatok megoldásához az íróeszközön és számológépen kívül semmilyen más 
segédeszköz nem használható! 

Meg nem engedett segédeszköz használata a versenyből való kizárást vonja maga után!  

Csak tollal írt dolgozat fogadható el!  

A TESZT feladatoknál javítani tilos, a javított válaszok nem értékelhetők!  

Figyeljen az időre!  

 
Ügyeljen arra, hogy áttekinthetően és szép külalakkal dolgozzon! 

Sikeres megoldást és jó munkát kívánunk! 
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1. Feladat  

Kösse össze a párokat! 

Avitaminózis  Részleges vitaminhiány. 

Hipovitaminózis Az egyik vitamin túladagolása a 
 másik fajta vitamint hatástalanítja. 

Hipervitaminózis  Teljes vitaminhiány. 

Vitaminantaginizmus  Vitamin túladagolás. 

..... pont / 4 pont 

 
2. Feladat  

Fejezze be a mondatot! 

Az élelmiszerek értéke kifejezhető ..................................., valamint ..............................., érték, 

.................................., érték és .................................... értékmutatóval. 

..... pont / 4 pont 

 

3. Feladat  

Egészítse ki a következő mondatokat! 

 
A nyers állapotban, közvetlenül a fogyasztók számára feldolgozott hús a .......................... hús. 

A tőkehús kihozatala mellett nyert, esztétikailag kifogásolható hús az ............................... hús. 

A húsok értékét az ............................ a .............................. és .................................... adja meg. 

A vadak húsa ................................, igen ..............................., jellegzetes ..............................., a 

megszokott húsféléktől .................................... színű, csekély ................................... . 

..... pont / 10 pont 

 

 

 

Oldalpontszám: ..... pont / 18 pont 
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4. Feladat  

Igaz ( I ) - Hamis ( H ) állítások. 

Írjon a mondat végén lévő kipontozott vonalra I  betűt ha az állítás Ön szerint igaz, H betűt ha 
az állítás Ön szerint hamis. 

 

A cigarettaparázs hőmérséklete elérheti a 800 °C-ot is. ...........  

Az aspartan természetes eredetű fehérjeszármazék, ezért liszt érzékenyek nem 
fogyaszthatják. ...........  

A felolvasztott fagyasztott árut -25 °C-ra kell visszafagyasztani. ...........  

A fagyasztás korszerű tartósítási eljárás. ...........  

Az aszeptikus csomagolás fertőzésmentes csomagolást jelent. ...........  

A hőkezelés javítja a húsok emészthetőségét. ...........  

A tejpudingok állaga sűrű, kocsonyás. Állományanyagaik közé tartozik az agar-
agar, a pektin, és a lecitin is.  ...........  

A finomszeszből aroma felhasználásával készülő termék neve a „szeszes ital”. ...........  

A kávénövény koffeintartalma magasabb, mint a teanövényé. ...........  

A burgonya, a kukorica, a bab és a borsó keményítőtartalma alacsony. ...........  

 

..... pont / 10 pont 

Oldalpontszám: ..... pont / 10 pont 
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5. Feladat  

Csoportosítsa a felsorolt sajtokat! 

Parmezán, Brie Trappista, Ementáli, Pecorinó, Gorgonzola, Camambert, Kvargli, Márvány, 
Pálpusztai 

Zöld (kék) 
penésszel érő 

Fehér nemes 
penésszel érő 

Erjedési 
lyukas 

Reszelni való 
kemény 

Rúzzsal 
érő 

     

     

 

..... pont / 10 pont 

 

6. Feladat 

Az alkoholtartalmú italok mely csoportjára igazak a megállapítások? 

Írja a megfelelő betűjelet a fogalom előtti kipontozott részre a táblázatból! 

 

….  Adott földrajzi egység szőlőterméséből származik. 

…. Fehér borszőlőből készül. 

….  Jó festőképességű, vörös borszőlőből készül. 

….  Természetes borból, cukor hozzáadásával erjesztett szénsavas 
ital. 

….  Zavarosodás, savanyosodás, egyéb ízhibák. 

…. Kizárólag 100%-os friss gyümölcs alkoholos erjesztésével és
 lepárlásával készült termék. 

….  Szőlőbor lepárlásával készült aranysárga bor aromájú ital 
(pl:brandy). 

….  Minőségét korlátlan ideig megőrzik. 

 

Helyes sorrend tehát: ........................................... 

..... pont / 8 pont 

Oldalpontszám: ..... pont / 18 pont 
  

A Szeszesitalok 

B Tájbor 

C Borpárlat 

D Vörösbor 

E Pezsgő 

F Sörhibák 

G Pálinkák 

H Fehérbor 
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7. Feladat  

Milyen étel és ital fajták készítéséhez ajánlaná az alábbi fűszereket? 

Írja a fűszerek mellé a kipontozott részre!  

 

Majoranna:  ................................................................................................  

Szegfűszeg:   ................................................................................................  

Babérlevél:   ................................................................................................  

Fűszerpaprika:   ................................................................................................  

Feketebors:   ................................................................................................  

Koriander:  ................................................................................................  

 
..... pont / 3 pont 

 

8. Feladat 

Húzza alá az igaz állításokat! 

 

− Az élelmiszer üzletekben árusított gyógynövények csomagolásán fel kell tüntetni azok 
várható hatását. 

− Szárított gyógynövényeket jól szellőző, száraz, hűvös, sötét helyiségben célszerű 
tárolni.  

− A gyógynövények hatóanyagaikon kívül tartalmaznak fehérjéket, kámforokat, 
gyantákat és különböző tejnedveket. 

− A gyógynövények gyógyszerminőségűek, ezért gyógyításra alkalmasak, így 
kereskedelmi forgalomba hozhatók.  

 
..... pont / 4 pont 

 

Oldalpontszám: ..... pont / 7 pont 
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9. Feladat  

Válassza ki és húzza alá a megfelelő válaszokat! 

 
a.) Mi a liofillezés? 

- Porítással végzett tartósítási eljárás. 
- Mikroorganizmusok eltávolítása az élelmiszerekből. 
- Vákumos szárítás és gyorsfagyasztás kombinációja. 

 
b.) Mire használják az „E” számozási rendszert? 

- Élelmiszerek eredet megjelölésére. 
- Adalékanyagok azonosítására. 
- Mikroelemek jelölésére. 

 
c.) Kiknek készülnek glutén mentes élelmiszerek? 

- Liszt érzékenyek számára. 
- Vesebetegek számára. 
- Magas vérnyomásban szenvedők számára. 

 
d.) A juhtúró keringési betegségben szenvedőknek nem ajánlott, mert: 

- Magas a só tartalma.  
- Magas a protein tartalma. 
- Magas a kazein tartalma. 

 
e.) Melyik növény virágját használjuk teaként? 

- kamilla  
- borsmenta 
- csalán 
- csipkebogyó 
- édeskömény 
- gyömbér 
- hársfa  

 
f.) Melyik ország lakóinak teafogyasztási kelléke a tea esszencia és a szamovár? 

- Kína 
- Hollandia 
- Oroszország  

 

..... pont / 7 pont 

 

Oldalpontszám: ..... pont / 7 pont 
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10. Feladat  

Milyen tényezők határozzák meg a mosószerek minőségét? 

Jelölje X-szel a 6 legfontosabb tényezőt! 

 
Habzóképesség  

Összetétel  
Csomagolás célszerűsége  

Esztétikus csomagolás  
Környezetkímélő hatás  

Textil kímélő hatás  
Adagolhatóság  

Mosóhatás  
Szín  

 
..... pont / 3 pont 

 

11. Feladat 

Soroljon fel legalább 4 olyan adatot, információt, amelyeket a festékek és lakkok 
csomagolásán fel kell tüntetni! 

 
-  ..............................................................................................................  

-  ..............................................................................................................  

-  ..............................................................................................................  

-  ..............................................................................................................  

-  ..............................................................................................................  

-  ..............................................................................................................  

..... pont / 4 pont 

Oldalpontszám: ..... pont / 7 pont 
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12. Feladat  

Válassza ki és húzza alá az igaz választ/válaszokat! 

Mi a szerepük az öblítő szereknek? 

- tisztítás  
- antisztatizálás  
- illatosítás  
- fertőtlenítés 
- folteltávolítás 

 
Mit jelent a napozószereken a faktorszám feltüntetése? 

- Használat mellett hány percet lehetünk napon anélkül, hogy leégnénk.  
- Használat mellett hány órát lehetünk a napon anélkül, hogy leégnénk. 

 
Melyik kozmetikum fő hatóanyaga a talkum? 

- fogkrémek 
- hintőporok  
- testápolók 

 
Mire szolgál a „nyitott tégely” szimbólum? 

- Kozmetikai termékek hatóanyagainak ismertetésére. 
- Kozmetikai termékek összetételének ismertetésére. 
- Termékek megnyitásától kezdődő minőség megőrzési idő jelzésére. 

..... pont / 6 pont 
 

13. Feladat: 

Melyek a jó minőségű, korszerű műszaki áruk jellemzői? 

Írjon legalább 6-ot! 

-  ..................................................................................  

-  ..................................................................................  

-  ..................................................................................  

-  ..................................................................................  

-  ..................................................................................  

-  ..................................................................................  
..... pont / 3 pont 

 

Oldalpontszám: ..... pont / 9 pont 
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14. Feladat 

Keretbefoglalt és markolattal ellátott fogazatú kézifűrészek fajtáját keressük, és hogy 
hol alkalmazzák őket! 

Írja a képek mellé! 

 

 

Fűrész fajtája: .......................................................................  

Alkalmazása: ........................................................................  

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

 

Fűrész fajtája: .......................................................................  

Alkalmazása: ........................................................................  

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

 

Fűrész fajtája: .......................................................................  

Alkalmazása: ........................................................................  

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

..... pont / 6 pont 

15. Feladat 

Igaz ( I ) – Hamis ( H ) állítások 

Írjon a mondat végén lévő kipontozott vonalra I  betűt ha az állítás Ön szerint igaz, H betűt ha 
az állítás Ön szerint hamis. 

A mikrohullámú sütőkben rövid idő alatt történik az ételmelegítés, 
étel elkészítés.  .........  

Mikrohullámú sütők használata veszélyes.  .........  

Mikrohullámú készülékben mindenfajta edény használható.  .........  

A fémmel díszített edények visszaverik a mikrohullámokat, így nem 
tud felmelegedni az étel.  .........  

Ha a készüléket üresen, élelmiszer nélkül üzemeltetjük, károsítjuk 
illetve tönkre is tehetjük a készüléket.  .........  

A CE jelölést a gyártó helyezi a termékre.  .........  

 
..... pont / 6 pont 

Oldalpontszám: ..... pont / 12 pont 
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16. Feladat 

Hasonlítsa össze a hűtőkészülékeket! 

Jellemzőket írja a táblázat oszlopaiba. 

 

Kompresszoros 
készülékek Tulajdonságok 

Apszorpciós 
készülékek 

 energiafogyasztás  

 hűtőteljesítmény  

 hűtési sebesség  

 fagyasztásra alkalmas  

 zajszint  

 meghibásodási lehetőség  

 élettartam  

 

..... pont / 7 pont 

 

Oldalpontszám: ..... pont / 7 pont 
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17. Feladat  

Melyek az indukciós főzőlapok főbb jellemzői? 

Írjon legalább 6-ot! 

-  ...........................................................................................  

-  ...........................................................................................  

-  ...........................................................................................  

-  ...........................................................................................  

-  ...........................................................................................  

-  ...........................................................................................  

-  ...........................................................................................  

..... pont / 3 pont 

18. Feladat  

Ismertesse a fényforrásokkal szembeni legfontosabb követelményeket! 

Írjon legalább 4-et! 

-  ...........................................................................................  

-  ...........................................................................................  

-  ...........................................................................................  

-  ...........................................................................................  

-  ...........................................................................................  

..... pont / 2 pont 

 

 

Oldalpontszám: ..... pont / 5 pont 

 

Elérhető pontszám:  100 pont 

Elért pontszám:  ...........  pont 


