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Fontos tudnivalók 

 
Kedves Versenyző!  
 
Eredményes szereplése érdekében a következő fontos tudnivalókra hívjuk fel figyelmét! 
 
1. Javasoljuk, hogy először olvassa végig a feladatokat, a megoldást az Ön számára 

egyszerűbb kérdések megválaszolásával kezdje! 

2. A feladatok megoldásához az íróeszközön, vonalzón, körzőn, nem programozható 
számológépen kívül semmilyen más segédeszköz nem használható! 

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

4. A szöveges feladatrészeket, számításokat tollal, míg a rajzi feladatrészeket ceruzával 
célszerű elkészíteni. 

5. Tesztfeladatok csak tollal írhatók, a javított válaszok nem értékelhetők. 

6. A számítási feladatoknál az összefüggéseket, a számítási műveleteket és a 
mértékegységeket is fel kell tüntetni! 

7. Figyeljen a helyes időbeosztásra! 

 
Ügyeljen arra, hogy áttekinthetően és szép külalakkal dolgozzon! 

Sikeres megoldást és jó munkát kívánunk! 
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1. Feladat 

Match the professions with their definitions! 
Párosítsa össze a foglalkozásneveket azok meghatározásával! 
 
 
a, carpenter  b, blacksmith c, tinsmith 

d, glazier e, joiner f, electrician 

 

1.  ............. Someone whose job is to fit glass into window frames. 

2.  ............. Someone who creates objects from metal sheets, such as drains and gutters. 

3. .............. Someone whose job is making and repairing wooden structures and buildings. 

4. .............. Someone who makes wooden doors, window frames, furniture etc. 

5.  ............. Someone whose job is to connect and repair electrical wires or equipment. 

6.  ............. Someone who makes and repairs things made of iron and steel, such as fences, 

gates, railings. 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

      

 
 ..... pont / 6 pont 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oldalpontszám: ..... pont / 6 pont 
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2. Feladat 
Choose the correct translation! 
Válassza ki a helyes fordítást! 
 
Work Safety 
 
1. When working with electrical devices never carry out repairs on your own. 
a, Elektromos készülékek használatakor nem szabad hibajavítást végeznünk. 
b, Elektromos készülékek használatakor nem szabad önállóan hibajavítást végeznünk. 
 
2. When working with electrical devices never use damaged components. 
a, Elektromos készülékek használatakor tilos javított alkatrészeket használni. 
b, Elektromos készülékek használatakor tilos sérült alkatrészeket használni. 
 
3. Only use electrical machines if you are familiar with the equipment and authorized to use 
it. 
a, Elektromos készülékeket és gépeket csak az arra jogosult és annak üzemeltetésében jártas 
személy használhat. 
b, Elektromos készülékeket és gépeket csak akkor szabad használni, ha annak használatára 
jogosult ismerősünk van. 
 
4. When working with cranes alert those who are in the vicinity of the suspended load. 
a, Daruval történő munkavégzésnél figyelmeztessük azokat az embereket, akik függő teher 
közelében tartózkodnak. 
b, Daruval történő munkavégzésnél figyelmeztessük az embereket, hogy ne menjenek függő 
teher közelébe. 
 

1. 2. 3. 4. 

    

 
..... pont / 4 pont 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oldalpontszám: ..... pont / 4 pont 
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3. Feladat 

Read the text and write the English equivalents of the given expressions next to their 

Hungarian meanings. 

Keresse meg a magyar nyelven megadott szakszavak vagy szakkifejezések angol 

megfelelőjét a szövegben, és írja a magyar megfelelője mellé! 

 

Thermal insulation is the reduction of heat transfer (the transfer of thermal energy between 

objects of differing temperature) between objects in thermal contact or in range of radiative 

influence. Thermal insulation can be achieved with specially engineered methods or 

processes, as well as with suitable object shapes and materials. 

Heat flow is an inevitable consequence of contact between objects of differing temperature. 

Thermal insulation provides a region of insulation in which thermal conduction is reduced or 

thermal radiation is reflected rather than absorbed by the lower-temperature body. 

The insulating capability of a material is measured with thermal conductivity (k). Low 

thermal conductivity is equivalent to high insulating capability (R-value). In thermal 

engineering, other important properties of insulating materials are product density (ρ) and 

specific heat capacity (c). 

Maintaining acceptable temperatures in buildings (by heating and cooling) uses a large 

proportion of global energy consumption. Well insulated buildings are energy-efficient, thus 

saving the owner money. 

 

hőátadás: 

hővezetés: 

hősugárzás: 

elnyel: 

szigetelőképesség: 

energia-hatékony: 

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

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

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

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

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

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

..... pont / 2 pont 

..... pont / 2 pont 

..... pont / 2 pont 

..... pont / 2 pont 

..... pont / 2 pont 

..... pont / 2 pont 

 
..... pont / 12 pont 

 
 
 
 

Oldalpontszám: ..... pont / 12 pont 
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4. Feladat 

What are the missing steps of assembling plasterboard walls? Complete. 

Egészítse ki a gipszkarton falak összeszerelésének hiányzó lépéseit! 

 
1. Set out with chalk line. 

2.  .................................................................................................................................................  

3.  .................................................................................................................................................  

4.  .................................................................................................................................................  

5. Install wires. 

6.  .................................................................................................................................................  

7.  .................................................................................................................................................  

8. Screw plasterboards to framing. 

 
..... pont / 10 pont 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Read the text and answer the questions in Hungarian. When answering the questions 

first of all use the text and not your background knowledge. 

Olvassa el a szöveget és válaszoljon magyarul a feltett kérdésekre! Válaszainál 

elsősorban a szövegben foglaltakra és ne háttértudására támaszkodjon! 

 
Rendering - Plastering 

 

Exterior rendering serves to protect the walls and decorate the building. Normally it should be 

applied in two coats (without sprayed rendering) roughly 2 cm in thickness. Interior plastering 

should have a moisture regulating effect and should give a smooth surface. It should be on 

average 1 to 1.5 cm in thickness (without sprayed rendering). 

Before starting the rendering work check whether the substrate has the following properties: 

- it is a level, flat and plain wall or ceiling 

- it is a clean and stable surface 

- it is a rough, porous and absorbent surface. 

Unsuitable substrates must be improved by coarse plaster or by laying a wire foundation. 

Coarse plaster is a thin or unfinished layer of mortar and a pre-treatment at the same time (not 

a final coat). It consists of soft sprayed cement mortar. Wire foundations are permanently 

integrated supports to make the substrate sufficiently stable for plastering. Steel supports, 

timber beams and wall slits should be bridged. Plaster cornices guarantee clean corners and 

edges. Wire foundations are wire gauze or wire lattice. 

Work safety 

Splashes of mortar in the eye are very dangerous because binders are often caustic. The 

injured person should flush out the eye immediately with fresh water. Do not rub the eye, 

leave possible foreign bodies that haven’t been washed out in the eye. Cover the eye and go to 

doctor at once. 
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1. Milyen kettős szerepe van a külső vakolatoknak?(1-1 pont) ..... pont / 2 pont 

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

2. Melyik három feltételnek kell megfelelnie a belső vakolatoknak? (2-2 pont) 

 ..... pont / 6 pont 

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

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

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

 

3. Említsen a szövegből legalább két dolgot, amelyeknek a vakolandó felületeknek meg kell 

felelniük! (2-2 pont) ..... pont / 4 pont 

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

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

4. A szöveg szerint mi a vakolathordozó? Említsen legalább egy fajtát! (2+1 pont) 

 ..... pont / 3 pont 

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

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

5. Mi a teendő, ha habarcs fröccsen a szemünkbe? ..... pont / 3 pont 

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

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

 
 ..... pont / 18 pont 
 
 
 
 Oldalpontszám: ..... pont / 18 pont 
 
 
Elérhető pontszám: 50 pont 

Elért pontszám:  .......... pont 


