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Fontos tudnivalók 

 

Kedves Versenyző! 

 

Az írásbeli feladatsorban a feladatok között néhány esetben kapcsolat lehet! Javasoljuk, hogy 

először olvassa végig a feladatokat, a megoldást az Ön számára egyszerűbb kérdések megvá-

laszolásával kezdje. 

A feladatok megoldásánál ügyeljen a következők betartására: 

1. A feladatok megoldásához az íróeszközön és nem programozható számológépen kívül 

semmilyen más segédeszközt (pl. tankönyv, feladatgyűjtemény stb.) nem használhat! 

2. A számítások elvégzésénél ügyeljen a következőkre: 

a) Számológépet használhat, de minden mellékszámításnál ki kell jelölnie a következő-

ket: 

• a számított adat vagy mutató megnevezését, 

• a számítás módját (a matematikai művelet a rendelkezésre álló adatokkal felírva), 

• a kapott eredményt mértékegységével együtt. 

b) Amennyiben ezeket a kijelöléseket nem végzi el, a feladat még akkor sem fogadható el 

teljes mértékben, ha a megoldás egyébként helyes! 

c) Kerekítési pontosság: az adott feladatoknál található. Általánosságban részeredmé-

nyeknél legalább négy tizedes jegy, végeredmény estén két tizedes jegy, a kerekítés 

szabályai alapján. 

d) A számításokhoz szükséges kiegészítő adatokat (járulékokat, adókulcsokat) a felada-

toknál megtalálja, ezekkel dolgozzon! 

3. Ceruzával írt dolgozat nem fogadható el (kivétel a szerkesztett rajzos feladatrész)! 

4. A számításos feladatoknál végzett javítás esetén pontosan jelenjen meg, hogy melyik meg-

oldást hagyta meg. Ellenkező esetben a feladat nem ér pontot! 

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

6. A teszt jellegű feladatoknál javítani tilos! 

 

Ügyeljen arra, hogy áttekinthetően és szép külalakkal dolgozzon! 

Sikeres megoldást és jó munkát kívánunk! 
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1. Feladat .... pont / 8 pont 

Ismertesse a terülésjavító anyagok feladatát, előnyét!   

Megoldás: 

Feladat: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Előnye: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2. Feladat  .... pont / 10 pont 

Írja le mi a szín, színérzékelés és sorolja fel a szín tulajdonságait!    

Megoldás: 

Szín:  

___________________________________________________________________________ 

Színérzéklés: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

A szín tulajdonságai: 

- __________________ 

- __________________ 

- __________________ 

3. Feladat  .... pont / 18 pont 

Sorszámozással tegye helyes sorrendbe az elektroforetikus festés műveleteit!  

__ szikkasztás (levegőn)   

__ öblítés, hideg vízben  

__ zsírtalanítás  

__ oxidmentesítés   

__ öblítés, forró vízben  

__ elektroforetikus bevonás  

__ öblítés hideg vízben  

__ a festékréteg beégetése   

__ foszfátozás  
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4. Feladat .... pont / 13 pont 

Hogyan szabályozza a festéktű a festékmennyiséget?    

Megoldás: 

- __________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

- __________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

- __________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

5. Feladat .... pont / 18 pont 

Felsorolt munkafolyamatokat írja be az ábrán lévő megfelelő téglalapba!  

Passziválás, Maszkolás, Kataforetikus mártófényezés, Csiszolás, Szárítás,  

Mosás, Varratok tömítése kézi, Infravörös szárítás, Maszk eltávolítása, 
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6. Feladat  .... pont / 18 pont 

Sorolja fel a mesterséges szárítási eljárások lényegét, elvi alapjait és az eljárások módszereit!   

Megoldás: 

Eljárások lényege: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Ennek elvi alapja háromféle lehet:  

- _________________ 

- _________________ 

- _________________ 

Eljárások módszerei: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

7. Feladat .... pont / 18 pont 

Az alábbi ábrán az elektrosztatikus festékszórás látható. 

Rajzolja be az ábrába a porlasztófejeket, a porlasztási sugarat, és jelölje be a pozitív és a nega-

tív pólusokat! 

Nevezze meg három előnyét az elektrosztatikus rétegeknek!   

 

 

Előnyök: 

- ____________________________________ 

- ____________________________________ 

- ____________________________________ 
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8. Feladat .... pont / 22 pont 

A képen látható a személygépkocsik gyári fényezése, a fényezés rétegeinek felépítése. A 

meghatározásokat összekötő nyilak segítségével párosítsa össze a rétegekkel!  

Fedőlakk 

Töltőalapozó 

Karosszérialemez 

Mártó alapozás 

Cink-foszfátozás 

Védőviasz 

Fedőlakk 

Rozsdavédő alapozás 

Mártó alapozás 

Alvázvédelem 

Töltőalapozó 

 

9. Feladat               .... pont / 8 pont 

Az ábrán látható infravörös rendszerek különböző hullámai.  

Nevezze meg ezeket az ábrán és írja le az alapvető különbséget közöttük! 

Írja le melyik a leghatékonyabb és miért!  

 
 

Az alapvető különbség a három hullám között:  

___________________________________________________________________________ 

 

A leghatékonyabb: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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10. Feladat             .... pont / 12 pont 

Ismertesse a veszélyes hulladék tárolásával kapcsolatos szabályokat!  

Veszélyes hulladék tárolásával kapcsolatos szabályok: 

- __________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

- __________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

- __________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

- __________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

- __________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

- __________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

11. Feladat                  .... pont / 4 pont 

Ha négy fényező havi keresete 976 000 Ft. Hány forintot kap kézhez azonos órabér mellett 8 

fényező?  
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12. Feladat   .... pont / 11 pont 

Egy konténer fedelét kell lefesteni. A fedél téglalap alakú kerülete 56 cm, hosszabbik oldala 

16 cm. Mekkora felületet kell lefesteni?   

Megoldás: 

A fedél adatai: 

 

 

A fedél kerülete: 

 

  

 

A fedél felülete: 

  

 

 

13. Feladat .... pont / 16 pont 

Öt doboz alapozófesték tömege 9,66 kg, egy üres doboz tömege (táratömeg) 14 dkg. 

Hány kg a festék, dobozonkénti nettó tömege?    

Megoldás: 
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14. Feladat .... pont / 24 pont 

Szerkessze meg és méretezze be a képen látható munkadarabot M2:1 méretben!   

 

 
Megoldás:  M: 

  

 


