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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 

megválaszolásával 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 

következőket: 

− 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 

részeredményeknél legalább négy tizedesjegy, végeredmény estén két tizedesjegy, a 

kerekítés szabályai alapján. 

d) A számításokhoz szükséges kiegészítő adatokat a feladatoknál 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 

megoldást 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 / 10 pont 

Párosítsa a nyomóforma festékezési módjait nyomtatási technológiák szerint!  

Írja be a táblázatba a megfelelő technológia betűjelét!      

Minden helyes megoldás 1 pontot ér. 

Nyomtatási technológiák:  

A  ̶  Ofszet nyomás, B   ̶ Szita nyomás, C   ̶ Magas nyomtatás, D   ̶ Flexo nyomtatás,  

E  ̶  Digitális UV Ink-jet nyomtatás, F  ̶  Digitális toneres nyomtatás, G  ̶  Mélynyomtatás,  

H   ̶ Digitális termotranszfer nyomtatás, I  ̶  Tampon nyomtatás, J   ̶ Metszetmély nyomtatás 

Keménygumi rákel  
Közvetlenül a festéktálcában  
Síkformán lehúzó rákel  
Anilox raszter hengerrel  
Festék felhordó hengersor  
Termo nyomtatófej  
Túlnyomásos festékfújás  
Elektrosztatikus vonzás  

 

2. Feladat  ... pont / 10 pont  

Töltse ki a táblázatot, párosítsa a betűkkel jelölt definíciókat a számokkal jelölt 

megnevezésekkel!          

Minden helyesen megadott párosítás 2-2 pontot ér. 

A) Az ofszet nyomtatással készült nyomatok festékréteg vastagsága. 

B) A színárnyalatot meghatározó 0% és 100% között lehetséges érték. 

C) A nedvesítő víz állapotának változását pontosan lehet követni. 

D) A szitanyomtatás festékréteg vastagsága.  

E) Az alkoholos flexo festék azonos minőségét ellenőrzi. 

1) Kitöltési arány 

2) Vezetőképesség méréssel 

3) 1,5 – 5 mikrométer 

4) Viszkozitásmérő 

5) 40 – 80 mikrométer 

 

A B C D E 
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3. Feladat ... pont / 12 pont 

Egészítse ki az alábbi mondatokat!  

Minden helyes válasz 1 pontot ér! 

A) A papírszolgáltató mű feladata a papírívek (1) leválasztása és eljuttatása a nyomóműbe. 

B) A nedvesítőmű feladata a nyomóforma (2) elemeire (3) (4) vízfilm felhordása. 

C) A festékező mű feladata a nyomólemez (5) (6) festékezése. 

D) A gumilepedős henger feladata az egyenletes (7) és a festék átadása a (8). 

E) Az ellennyomó henger feladata a nyomathordozó átvezetése a (9) sávon. 

F) Az ív fordítómű feladata az egyik oldalán már nyomtatott ívek (10) fordítása.  

G) A kirakómű feladata szükség esetén az ívek (11) és (12) kirakása. 

nyomás  

egyenletes  

nyomathordozóra  

stócolásos  

egyenkénti  

zónánkénti  

nemnyomó  

porzása  

nyomási  

megfelelő  

vastagságú  

buktatásos  

4. Feladat ... pont / 8 pont  

Milyen jellemző konstrukciós megoldásokat ismer az elektrofotográfiai 4-színes 

nyomtatásnál a 4 szín nyomathordozóra történő juttatása szerint? 

a) soros elrendezés,  ...................................................................................................  

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

b) szatellit elrendezés,  ...............................................................................................  

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

c) a színkivonatok egy közbenső,  ..............................................................................  

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

d) a színkivonatok „összegyűjtése”, ............................................................................  

 ..............................................................................................................................  
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5. Feladat ... pont / 5 pont 

Jelölje aláhúzással a felsorolt tulajdonságok közül a papír optikai tulajdonságait! 

 

a) Fehérség 

b) Hőállóság 

c) Simaság 

d) Opacitás 

e) Szín 

f) Vízállóság 

g) Felhősség 

h) Fényesség 

 

6. Feladat ... pont / 4 pont 

Ismertesse a festék alábbi tulajdonságaival kapcsolatos fogalmakat! 

 

a) Viszkozitás:  ...........................................................................................................  

b) Tack:  .....................................................................................................................  

c) Kohéziós erő:  ........................................................................................................  

d) Felületi feszültség:..................................................................................................  

7. Feladat  pont / 6 pont 

Ismertesse az additív színkeverést! 

 

1.  ...............................................................................................................................  

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

 

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

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

 

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

 ...................................................................................................................................  
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8. Feladat ... pont / 5 pont 

Az egyes papíripari termékeknek mekkora a négyzetmétertömege?  

Állítsa párba a papírfajtát a négyzetmétertömeggel!  

Írja be a táblázat üres négyzeteibe a megfelelő nagybetűket! 

Minden helyes válasz 1 pontot ér! 

1) leggyakrabban használt irodai papír 

2) biblianyomó papír 

3) cigarettapapír 

4) előzékpapír 

5) könyvtáblalemez 

A) 600 g/m2 

B) 80 g/m2 

C) 120 g/m2 

D) 20 g/m2 

E) 50 g/m2 

1 2 3 4 5 

     

9. Feladat ... pont / 10 pont 

Írjon az állítás mellé a megfelelő oszlopba X-et! 

 Választását indokolja meg! 

Minden helyes válasz és helyes indoklás 1-1 pontot ér. 

Állítás Igaz Hamis Indoklás 

A papír száliránya nem csak  

a nyomtatásnál, de a kötészeti 

feldolgozásnál is fontos szempont. 

   

A mázolt papírok mázrétege olyan 

összetételű, hogy kioldódás esetén se 

legyen hatással a nedvesítővíz pH értékére. 

   

Az UV-száradású festékekkel kizárólag 

szívóképes felületű papírra lehet 

nyomtatni. 

   

A papír nedvességtartalma nagymértékben 

a környező levegő légnedvességétől függ. 
   

A B/5-ös papír mérete 

148×210 mm. 

 

 

   

 



Versenyzői kód:  35  
  

7/8 

27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet 

54 213 07 Nyomdaipari technikus 

 

10. Feladat ... pont / 30 pont 

Tervezze meg egy AK/24-es zsebkönyv (99 x 185 mm körülvágott méretű) gyártását!  

A számítások után válaszolja meg az alábbi kérdéseket!  

A számolást a táblázat alatt végezze el! 

 

Könyvformátum: AK/24 (24 oldal ívenként) 

A könyv terjedelme:  14 ív 

Belív papír: 80 g/m2 ofszet papír (98 μm) 

Belív nyomás: 2+2 szín B/2 íves ofszet nyomógéppel 

Borító karton: 250 g/m2-es Duplex karton (250 μm) 

Borító nyomás: 5+1 szín B/2 íves ofszet nyomógéppel 

Kötés:  Füles kartonált ragasztókötés (60-60 mm széles fülek) 

Példányszám: 1000 példány 

Hozzálék: 3 % 

 

Kérdések Eredmények 
Pontozás 

értéke 

Hány oldalas a könyv?   … pont / 2 pont 

Milyen vastag a könyv gerince?   … pont / 3 pont 

Mekkora a nyílásvágás mérete?   … pont / 2 pont 

Mekkora a fej és láb vágási mérete?   … pont / 2 pont 

Mekkora a frézelési mérete?   … pont / 4 pont 

Milyen méretű a nyomott ív?   … pont / 3 pont 

Milyen legyen a nyomott papír száliránya?   … pont / 2 pont 

Összesen hány B/2-es ofszet nyomólemezt 

kell másolni?  
 … pont / 3 pont 

Összesen az íveket hány kereszt és 

hosszanti hajtással hajtjuk meg?  
 … pont / 4 pont 

Mennyi a tömege az elkészült 1000 

példány könyvnek?  
 … pont / 5 pont 
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10. Feladat folytatása: 

 

 


