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Fontos tudnivalók 

Útmutató a versenyző/k teljesítményének értékeléséhez 

A feladatlap egységes értékeléséhez a rendelkezésre álló megoldási javaslatot kell használni. 

Az egyszerű rövid (teszt) feladatoknál javítani tilos, a javított válaszok nem értékelhetők! 

Azoknál a feladatoknál, amelyeknél több jó válasz is lehetséges, és a versenyző a helyes 

válaszok számánál több választ jelöl meg, a többletválaszok számával a pontszámot 

csökkenteni kell. A feladatokra kapott pontszám nem lehet negatív. 

A javítási-értékelési útmutatótól eltérő, de tartalmában azonos egyéb helyes megoldás is 

elfogadható a ponthatáron belül, a csillaggal (*) jelölt kérdéseknél. 

Kérjük, hogy a javítást végző tanár minden feladat esetén írja az elért pontszámot a 

maximálisan adható pontszám mellé! 

A versenyző csak a kiosztott feladatlapon dolgozhat! 

A zárt (teszt) jellegű feladatoknál helyes válaszonként 2-2 pont adható! Ha a versenyző a 

szükségesnél több választ jelöl meg, akkor ezek egyenként 2-2 pont levonásával járnak! 
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Gépjárműépítő, szerelő feladatai 

1. Feladat                     50 pont 

Húzza alá a helyesnek ítélt válaszokat, vagy karikázza be azok betűjelét! 

1.1. Milyen ellenőrző művelet látható az alábbi ábrákon?     2 pont 

  

a) Hűtőfolyadék ellenőrzése. 

b) Szívócső-depresszió ellenőrzése. 

c) Motorolaj-nyomás ellenőrzése. 

1.2. Mely ellenőrző művelet látható az alábbi ábrán?     2 pont 

 

a) Ablaktörlő folyadék ellenőrzése. 

b) Motorolaj szint ellenőrzése. 

c) Fékfolyadék ellenőrzése. 

1.3. Az alábbi állítások közül melyik a karbantartás definíciója?     2 pont 

a) Azok a ciklikusan megismétlődő műveletek melyeket el kell végezni a gépkocsik 

megbízhatóságának és rendeltetésszerű használatának megőrzése érdekében. 

b) Azok a szerelési műveletek melyeket el kell végezni a gépkocsik meghibásodása 

esetén. 

c) Azok a javítási műveletek melyeket el kell végezni a gépkocsik meghibásodása esetén. 

1.4. Az alább felsorolt műveletek közül mely nem tartozik a karbantartási műveletek közé? 

     2 pont 

a) Ápolási és szerviz műveletek. 

b) Gépjármű vizsgálati műveletek. 

c) Féltengely csere. 

1.5. Az alábbi felsorolások közül melyik nem ápolási művelet?    2 pont 

a) Alsómosás. 

b) Belsőtisztítás. 

c) Motorolaj csere. 
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1.6. Mely olajok teljesítményszintjét jelölik SF, SG, SH betűkkel?     2 pont 

a) Benzin üzemű motorokét. 

b) Dízel üzemű motorokét. 

c) Hajtómű olajokét. 

1.7. Mely karbantartási művelet tartozik az alább felsoroltak közül a jármű 

forgalombiztonsági vizsgálatához?     2 pont 

a) Légszűrő csere. 

b) Szervokormány ellenőrzése. 

c) Fűtőventilátor ellenőrzése/véleményezése. 

1.8. Mely műveletet kell elvégeznie a karbantartási ciklus legvégén?     2 pont 

a) A szervizintervallum-jelző nullázás. 

b) Fékbetét ellenőrzése. 

c) Fékpedálút ellenőrzése. 

1.9. Az alábbi, levegőellátó rendszerrel kapcsolatos alkatrészek közül, melyiket kell 

rendszeresen cserélni?                                                                                                  2 pont 

a) Levegőszűrő. 

b) Levegő hőmérsékletmérő. 

c) Levegő mennyiség mérő. 

1.10. Mely karbantartási műveletet kell elvégeznie a motortérben?     2 pont 

a) Fékpedálút ellenőrzése. 

b) Motorolaj-szint ellenőrzés-utántöltés. 

c) Kézifék ellenőrzése. 

1.11. A tolómérő ábráján melyik betű jelöli a műszer azon részét, amivel a külső átmérőt lehet 

mérni?     2 pont 

 

a) „A” betű 

b) „B” betű 

c) „C” betű 

d) „D” betű 

1.12. Az alábbi felsorolások közül melyik nem ápolási művelet?     2 pont 

a) Alsómosás. 

b) Felsőmosás. 

c) Automata sebességváltó olaj-ellenőrzés/feltöltés. 
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1.13. Milyen ellenőrző művelet látható az alábbi ábrán?     2 pont 

 

a) Hűtőfolyadék szint ellenőrzése. 

b) Ablakmosótartály ellenőrzése. 

c) Fékfolyadék ellenőrzése. 

1.14. Mit jelölnek az alábbi ábrán lévő piktogramok?          2 pont 

 

a) Differenciálmű olajleengedés helye, a csavar meghúzási nyomatéka 35 Nm. 

b) Sebességváltó olajleengedés helye, a csavar meghúzási nyomatéka 35 Nm. 

c) Sebességváltó olajfeltöltés helye, a csavar meghúzási nyomatéka 35 Nm. 

1.15. Az alább felsorolt műveletek közül mely nem tartozik a karbantartási műveletek közé?

          2 pont 

a) Fényszórómosó ellenőrzése. 

b) Gépjármű vizsgálati műveletek. 

c) Féltengelycsukló csere. 

1.16. Mely olajok teljesítményszintjét jelölik GL-1, GL-2 betűkkel?          2 pont 

a) Benzin üzemű motorokét. 

b) Dízel üzemű motorokét. 

c) Hajtómű olajokét. 

1.17. Mely karbantartási művelet tartozik az alább felsoroltak közül a jármű 

forgalombiztonsági vizsgálatához?          2 pont 

a) Műszerek ellenőrzése/véleményezése. 

b) Fékek ellenőrzése. 

c) Hűtőventilátor ellenőrzése/véleményezése. 

1.18. Mely karbantartási műveletet során nem kell megemelni a gépjárművet?          2 pont 

a) Automata sebességváltó olaj-szivárgás ellenőrzéséhez. 

b) Első fékbetétek ellenőrzése/szakvéleményezése. 

c) Világítórendszer ellenőrzése/szakvéleményezése. 
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1.19. Mely karbantartási műveletet során kell teljesen megemelni a gépjárművet?     2 pont 

a) Motorolaj szivárgás ellenőrzés. 

b) Fékszervó ellenőrzés. 

c) Légzsák egység ellenőrzés. 

1.20. Mely karbantartási műveletet kell elvégeznie a motortérben?     2 pont 

a) Irányjelzők, vészvillogók ellenőrzése. 

b) Fékpedálút ellenőrzése. 

c) Hűtőrendszer nyomásvizsgálat. 

1.21. Mely művelet tartozik a jármű forgalombiztonsági vizsgálatához?     2 pont 

a) ABS működésének ellenőrzése. 

b) Pollenszűrő csere. 

c) Ajtózárak, csuklópántok ellenőrzése. 

1.22. Mit jelent a gumiabroncson lévő TWI jelölés?     2 pont 

 

a) Winter (téli gumiabroncs). 

b) Tread Wear Indicator (kopásjelző). 

c) A szelep elhelyezésének iránya. 

1.23. Mit jelentenek az alábbi jelölések?     2 pont 

Típus  Dexron II 

liter  3 

a) Szervokormány folyadék. 

b) Fékolaj. 

c) Automata sebességváltó olaj. 

1.24. Mire vonatkoznak az alábbi jelölések?     2 pont 

Gyártmány Bosch 

Típus  FLR8LDCU 

mm  0,9-1,1 

a) Lambda-szondára. 

b) Gyújtógyertyára. 

c) Izzógyertyára. 



Versenyzői kód:  51  
 

7/16 

35/2016.(VIII. 31.) NFM rendelet 

34 525 01 Gépjárműépítő, szerelő 

1.25. Milyen művelet látható az alábbi ábrán?     2 pont 

 

a) Ablakmosó szint ellenőrzése. 

b) Fékolaj szint ellenőrzése. 

c) Hűtőfolyadék szint ellenőrzése. 

2. Feladat                     16 pont 

A szervizben éves szinten felhasznált motorolaj mennyiség 2000 l, ezért érdemes megfelelő 

beszállítónál megrendelni. Három ajánlat közül választhatunk: 

1. ajánlat: 

900 Ft/l egységár esetén, 10 % kedvezmény az 1600 litert meghaladó mennyiségre. 

2. ajánlat: 

1000 Ft/l egységár esetén, 20 % kedvezmény az 1000 litert meghaladó mennyiségre. 

3. ajánlat: 

1100 Ft/l egységár esetén, 30 % kedvezmény a 600 litert meghaladó mennyiségre. 

Számítsa ki a három ajánlatot a megadott adatok alapján, és állapítsa meg, hogy melyik 

beszállítótól érdemes megrendelni a kenőolajat! 

Megoldás: 

 

Ajánlat 
Mennyiség (l) 

Egységár (Ft/l) 
Részköltségek Költség (Ft) 

Bekerülési 

költség (Ft) 

1. ajánlat 
2000 l 

900 Ft/l 

400 l810 Ft/l 324 000 Ft 

1 764 000 Ft 

1600 l900 Ft/l 1 440 000 Ft 

2. ajánlat 
2000 l 

1000 Ft/l 

1000 l800 Ft/l 800 000 Ft 

1 800 000 Ft 

1000 l1000 Ft/l 1 000 000 Ft 

3. ajánlat 
2000 l 

1100 Ft/l 

1400 l770 Ft/l 1 078 000 Ft 

1 738 000 Ft 

600 l1100 Ft/l 660 000 Ft 

Helyes válaszonként adható 1 pont.   15 pont 

Választott ajánlat: 

A(z) 3. ajánlatot célszerű választani, mert ez a leggazdaságosabb.    1 pont 
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Gépjárművek felépítése, szerkezete, szerelése, ellenőrzése 

3. Feladat                  

Az alábbi ábrán egy négyütemű motor szívási üteme látható.  

 

c) Az alábbi ábra a szívószelep vezérműtengelyének „korai” és késői” helyzetéhez 

tartozó szívószelep-vezérlési szöghelyzeteit mutatja.                                               6 pont 

Egészítse ki az alábbi mondatokat és egyben magyarázza meg annak okát! 

 

Alapjárati és részterhelés tartományban a szívószelepek vezérműtengelye „késői” helyzetű. 

     1 pont 

A szelepek összenyitási ideje rövidebb, csökken a kipufogógáz visszaszívás, az égési 

folyamat javul, az alapjárati fordulatszám csökkenthető.     2 pont 

Teljes terhelés és a kis fordulatszám tartományban a szívószelep vezérműtengelye „korai” 

helyzetben van.     1 pont 

A szívószelep röviddel az alsó holtpont után zár, a felfelé haladó dugattyú nem tolja vissza a 

friss töltetet.     2 pont 

a) Sorolja fel a hengerfeltöltés javításának lehetőségeit 

szívó motor esetén!         8 pont 

− Rövid, nagy belső átmérőjű és sima falú 

szívócsövekkel.    2 pont 

− Az égéstér előnyös kialakításával.    2 pont 

− Nagy beáramlási keresztmetszetekkel.    2 pont 

− Jó hűtéssel.    2 pont 

b) Sorolja fel, milyen esetekben romlik a motor 

feltöltése! 4 pont 

− Nagyobb fordulatszámokon a csökkenő szelepnyitási 

idő miatt.    2 pont 

− A légnyomás csökkenése miatt.    2 pont 
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4. Feladat  

a) Nevezze meg a dugattyús motor alkatrészeit!                                                       7 pont 

 

b) Válaszoljon az alábbi kérdésekre!                    14 pont 

Hogyan történik a hengerfej leszorítása (rögzítése) a motortömbhöz? 

A hengertömbben, illetve a forgattyúházban elhelyezett csapokkal, tőcsavarokkal, 

illetve hengerfejcsavarokkal.    2 pont 

Mire kell különösen ügyelni a hengerfej rögzítésénél? 

Csak a gyártó cég által megadott meghúzási nyomatékkal szabad a csavarokat 

meghúzni.     2 pont 

Milyen anyagból készítik a vízhűtéses hengerfejet? 

Könnyűfém- vagy öntöttvas ötvözetekből.     2 pont 

Milyen következményekkel jár a hengerfejcsavarok túlhúzása? 

Alakváltozás jöhet létre a hengerfejben, a hengernél vagy a szelepülésnél.     2 pont 

Jellemezze egy kopogásálló égéstér alakját! 

Megközelítőleg gömb formájú. A homorú szeleptányér és a dugattyúban lévő félgömb 

alakú mélyedés teszi az égésteret kopogásállóvá.     2 pont 

Milyen hatása van az olyan égéstérnek, ahol a dugattyútető és a hengerfej között a 

felsőholtpontban egy szűk zóna (keskeny tér) van? 

A kipréselődő keverék erősen örvénylik, és nagyobb lángfront sebesség érhető el. 

     2 pont 

Mikor beszélünk „balra forgó” motorról? 

Ha a főtengely forgásiránya a nyomatékátadással szemközti oldalról nézve balra 

történik, vagyis az óramutató járásával ellentétes.     2 pont 

1 – szelepfedél 1 pont 

2 – szelepfedél-tömítés 1 pont 

3 – hengerfej 1 pont 

4 – hengerfejtömítés 1 pont 

5 – motortömb (forgattyúház) 1 pont 

6 – olajteknőtömítés 1 pont 

7 – olajteknő 1 pont 
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5. Feladat                     12 pont 

Milyen technológiákat mutatnak az alábbi ábrasorozatok? 

Írja a képek alá azok jelentését jelölő nagybetűket! 

„A” – A hajtórúd sugárirányú játékának vizsgálata. 

„B” – A hajtórúd tengelyirányú játékának vizsgálata. 

„C” – Dugattyúbeszerelés. 

„D” – Dugattyúgyűrű beszerelése. 

„E” – Dugattyúgyűrű-hézag vizsgálata. 

„F” – A dugattyúgyűrű horonyban való játékának vizsgálata. 

Helyes válaszonként adható: 2 pont 

  

E C 

  

D A 

  

F B 
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6. Feladat  

a) Sorolja fel a kenés feladatát!             6 pont 

− Kenés, az egymáson csúszó alkatrészek energiaveszteséget és kopást okozó 

súrlódásának csökkentése.     1 pont 

− Hűtés, a motor olyan alkatrészeinek túlmelegedés elleni védelme, amelyek 

hőjüket egyébként nem tudják leadni.     1 pont 

− Tömítés, pl. a dugattyúgyűrű és a henger között.     1 pont 

− Tisztítás, a lerakódások elvezetése.     1 pont 

− Korrózió elleni védelem.     1 pont 

− Motorzajok csillapítása.     1 pont 

b) Az adott gépkocsi motorjába az alábbi ábrán látható motorolajat kell betöltenie. 

Mit jelentenek az olajos flakonon lévő alábbi jelölések?        3 pont 

 
 

c) A motorolaj mely tipikus minőségi jellemzőit mutatják az alábbi mennyiségek?  

6 pont 

Tipikus értékek Minőségi jellemzők 

14 mm2/s  Kinematikai viszkozitás 100 0C-on                   1 pont 

95 mm2/s  Kinematikai viszkozitás 40 0C-on        1 pont 

0,866 g/cm3  Sűrűség 15 oC-on          1 pont 

-39 °C   Folyáspont           1 pont 

A következő, a motorolaj szintjének ellenőrzéséhez fűződő állítások közül melyik a 

helyes? Húzza alá a helyes választ!     2 pont 

− Olajcsere esetén nem fontos, hogy a jármű vízszintesen álljon. 

− Az ellenőrzést járó motornál kell elvégezni. 

− A szint rendben van, ha az a „Min” és a „Max” jelzések között van. 

− Az ellenőrzéshez nem fontos a nívópálcát végig lenyomni. 

− Az olaj betöltése után a szint rögtön ellenőrizhető. 

SAE 10W-40 – Viszkozitási fokozat (többfokozatú) 

     1 pont 

ACEA A3/B4-08 – Az Európai Autótervezők Szövetsége 

által a motorolajokra meghatározott teljesítmény-szint 

besorolás.                                                             1 pont 

API SL/CF – Az Amerikai Kőolajipari Intézet által a 

motorolajokra meghatározott teljesítményszint 

besorolás.                                                            1 pont 
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7. Feladat                     14 pont 

A nyomatékváltó az erőátviteli láncban a tengelykapcsoló és a tengelyhajtás között 

helyezkedik el. 

Sorolja fel a nyomatékváltó feladatait! 

– A motor nyomatékának és fordulatszámának módosítása.     2 pont 

– Álló jármű esetén a motor üresjáratának lehetővé tétele.     2 pont 

– A hajtókerekek forgásirányának megváltoztatása.     2 pont 

Milyen típusú nyomatékváltók rajzai láthatók az alábbi ábrákon és milyen hajtású 

gépkocsikban használják ezeket? 

 

Típus: Ötfokozatú azonos tengelyű (direkt) nyomatékváltó.          2 pont 

Hajtás: Elöl elhelyezett motorú, hátsókerék hajtású gépkocsikban alkalmazzák. 

          2 pont 

 

Típus: Négyfokozatú nem azonos tengelyű (indirekt) nyomatékváltó.          2 pont 

Hajtás: Orrmotoros elsőkerék-hajtású és farmotoros hátsótengely-hajtású gépkocsikban 

alkalmazzák.         2 pont 
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8. Feladat  

A tengelykapcsoló a hajtásláncban a motor és a nyomatékváltó között helyezkedik el. 

a) Sorolja fel a tengelykapcsoló feladatait!                                                                    5 pont 

− A jármű elindítása. Elindulásnál a tengelykapcsolónak rövid ideig csúsznia kell, 

hogy a motor főtengelye és a sebességváltó meghajtó tengelye közötti fordulatszám-

különbséget kiegyenlítse.     1 pont 

− A forgatónyomaték csúszásmentes átvitele.     1 pont 

− Túlterhelés-védelem. Megvédi az erőátvitel részeit a túlterheléstől.     1 pont 

− Sebességváltás. Sebességváltáskor a tengelykapcsoló megszakítja az erőátvitel 

folyamatát a motor és a hajtómű között.     1 pont 

− Csillapítás. Csillapítja a torziós lengéseket.     1 pont 

b) Nevezze meg az alábbi tengelykapcsoló számozott részeit!                                     6 pont 

 

c) Milyen szerelési műveletek láthatók az alábbi ábrákon? Nevezze meg ezeket!  

  4 pont 

 

Tengelykapcsoló tárcsa központosítása     2 pont 

 

Tengelykapcsoló szerkezet felszerelése     2 pont 

1 – tengelykapcsoló pedál 1 pont 

2 – kiemelő bowden 1 pont 

3 – kiemelő kar 1 pont 

4 – kinyomó csapágy 1 pont 

5 – tengelykapcsoló szerkezet 1 pont 

6 – nyelestengely 1 pont 
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9. Feladat                     13 pont 

Nevezze meg a radiál gumiabroncs négy előnyét a diagonál gumiabronccsal szemben! 

− kisebb gördülési ellenállás     1 pont 

− kisebb kopás     1 pont 

− jobb oldalvezetési viszonyok     1 pont 

− lágyabb rugózás nagy sebességnél.     1 pont 

Nevezze meg a radiál gumiabroncs számokkal jelölt részeit! 

 

Milyen műveletek láthatók az alábbi ábrákon? 

   

Gumiabroncs szerelés          2 pont 

A kerékkiegyensúlyozás mely módszere látható az alábbi ábrán? 

Felszerelt kerék kiegyensúlyozása          2 pont 

 

 

A lengőkar alá helyezett érzékelő esetén, a betűvel jelzett helyek melyikére helyezné a 

műszer által jelzett ellensúlyt! 

Húzza alá a helyes választ! A B C jelzett helyre.       2 pont 

1 – szövetváz 1 pont 

2 – övréteg 1 pont 

3 – futófelület 1 pont 
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10. Feladat                         20 pont 

Készítsen művelettervet egy négyütemű Otto-motor kompresszió-végnyomás 

vizsgálatára! 

I. A vizsgálat lépései: 

1. Az összes gyújtógyertyát kivesszük.     1 pont 

2. A kompresszió mérőt a gumikúpjával a vizsgált henger gyertyafuratába szorítjuk.

        1 pont 

3. A fojtószelepet teljesen kinyitjuk.     1 pont 

4. A teljesen feltöltött akkumulátorról kb. 4 másodpercig működtetjük az 

indítómotort.     1 pont 

II. Vizsgálati dokumentációk, vizsgálati eszközök: 

A munkához használt dokumentációk: 

– műhelykönyv     1 pont 

– típusleírás.     1 pont 

Szerszám: 

– gyertyakulcs     1 pont 

Vizsgálati eszköz: 

 

– Kompresszió-mérő műszer, ami méri és felrajzolja a nyomást egy viaszréteges 

papírból készült lapra.     2 pont 

III. A vizsgálat körülményei: Egészítse ki az alábbi mondatokat! 

– A vizsgálat üzemi hőmérsékletű motoron történik.     2 pont 

– Az indítómotor fordulatszáma n = 280-320 1/min.     2 pont 

– Meg kell akadályozni a gyújtóberendezés és a befecskendező berendezés 

működését úgy, hogy csak az indítómotort működtetjük.     2 pont 

IV. A vizsgálat kiértékelése: Egészítse ki az alábbi mondatokat! 

– A megengedhető eltérés az egyes hengerek között: 1 bar.     1 pont 

– Normál kompresszió-nyomás: 9-14 bar.     1 pont 

– Kopási határ: 8 bar.     1 pont 

V. A vizsgálat eredménye, értékelés: 

– Az égésterek tömítettsége jó, ha a nyomáskülönbség az egyes hengerek között csak 

kismértékben térnek el egymástól és a mért érték nagyobb, mint 8 bar. 

     2 pont 
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11. Feladat                         6 pont 

Az alábbi ábrán az indítórendszer ellenőrzésére alkalmas kapcsolás látható. 

 

Döntse el az állításokról, hogy igazak-e, vagy hamisak! Ha igaz az állítás jelölje az „I” 

betűt, ha hamis, akkor a „H” betűt! 

Az akkumulátor nyugalmi feszültsége Uo = 12,8 V, akkor az akkumulátor zárlatos. 

 I H    1 pont 

Ha indítózáskor viszonylag magas kapocsfeszültség és kis terhelőáram mérhető, nem az 

akkumulátor a hibás. 

 I H 1 pont 

Ha indítózáskor alacsony feszültséget és áramerősséget mérünk – pl. 7 V-50 A –, akkor, az 

akkumulátor a hibás, vagy az energiaellátó rendszer működése nem megfelelő. 

 I H 1 pont 

A generátor és a feszültségszabályzó jó, ha közepes motorfordulatszámon a feszültség 

megközelíti a 14 V-ot és a leadott töltőárama jelentős: pl. 20-30 A. 

 I H 1 pont 

Gyakorlati tapasztalat szerint azokat a forrásokat minősíthetjük megfelelőnek, amelyek 

üzemi feszültsége egy kb. 10 s-os indítás végére sem esik 12 V névleges feszültség esetén 

9 V alá. 

 I H 1 pont 

Az akkumulátor kiszerelésekor, mindig előbb a pozitív sarut kell lekötni, utána a negatívot, 

beszereléskor ennek a fordított sorrendjében kell eljárni. 

 I H 1 pont 

 


