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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 

A lap jobb alsó részén egy 5*5*5 egység befoglaló méretű összetett test térbeli képe 
látható. A megadott üres négyzetekbe szabadkézzel rajzolja meg, a jelölt nézési 
irányokból, a test elöl-, oldal- és felülnézetét! 
A látható éleket húzza ki folytonos, a nem látható éleket szaggatott vonallal! 
 

 
 
- Helyes szerkezeti kialakítás ..... pont / 15 pont 
- Kihúzás, láthatóság ..... pont / 5 pont 
- Rajztechnika, esztétika ..... pont / 5 pont 
 
 ..... pont / 25 pont 
 

Oldalpontszám: ..... pont / 25 pont 
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2. Feladat 

Szabadkézzel rajzolja meg, a megadott tengelykeresztek felhasználásával, az elöl-, oldal- 
és felülnézetével adott, összetett test Kavalier axonometrikus képét! 
A látható éleket húzza ki folytonos, a nem látható éleket szaggatott vonallal! A tengelyeken 
látható kis vonalak 1 egységet jelölnek. 

 
 
- Helyes szerkezeti kialakítás ..... pont / 15 pont 
- Kihúzás, láthatóság ..... pont / 5 pont 
- Rajztechnika, esztétika ..... pont / 5 pont 

 ..... pont / 25 pont 
 

Oldalpontszám: ..... pont / 25 pont 
Elérhető pontszám:  50 pont 

Elért pontszám:  ...........  pont 


