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Fontos tudnivalók 

 

Kedves Versenyző! 

 

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 íróeszközön, vonalzón, körzőn és nem programozható 

számológépen kívül semmilyen más segédeszközt (pl. tankönyv, feladatgyűjtemény, szótár, 

stb.) nem használhat! 

2. A számítások elvégzésénél ügyeljen a következőkre: 

a) Számológépet használhat, de minden számításnál fel kell tüntetni a következőket: 

- a számítás módját (a matematikai műveletet a rendelkezésre álló adatokkal 

felírva), 

- a kapott eredményt mértékegységével együtt. 

b) Amennyiben ezeket nem tünteti fel, a feladat még akkor sem fogadható el teljes 

mértékben, ha a megoldás egyébként helyes! 

c) Kerekítési pontosság: A számításokat, ahol nincs másként jelölve, két tizedesjegy 

pontossággal kell elvégeznie! 

3. A szöveges kifejtést, illetve számítást igénylő feladatokat/feladatrészeket tollal kell, míg a 

rajzolást igénylő feladatokat ceruzával célszerű elkészíteni! 

4. A feladatoknál végzett javítás esetén pontosan jelenjen meg, melyik megoldást hagyta meg. 

Ellenkező esetben a feladat nem ér pontot! 

5. A teszt jellegű feladatoknál „x” vagy „+” jellel jelölje a helyes megoldást! 

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

 

Ügyeljen arra, hogy áttekinthetően és szép külalakkal dolgozzon! 

Sikeres megoldást és jó munkát kívánunk! 
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1. Feladat ... pont / 2 pont 

Milyen típusú cserepet lát az ábrán? 

 

Forrás: Bársony István: Magasépítés III. Szega Books Kft. 2018 

 hódfarkú cserép 

 sajtolt cserép 

 hornyolt cserép 

 hullámos cserép 

 kúpcserép 

 

2. Feladat ... pont / 2 pont 

Milyen fakötést lát az ábrán? 

 

Forrás: Bársony István: Magasépítés III. Szega Books Kft. 2018 

 lapolás 

 ütközés 

 saroklapolás 

 rovás 

 horgolás 

 beeresztés 

 csapolás  
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3. Feladat ... pont / 15 pont 

Szerkessze meg az ábrán jelölt lépcső A-A jelű metszetét (az alaprajz alá), M 1:50 

méretarányban a megadott alaprajz alapján! 

 

- Határozza meg szerkesztéssel a pihenőlemez vastagságát, ha a lépcsőkar vasbetonlemez 

15 cm, a rá kerülő kerámia és ragasztó réteg együttesen 1,5 cm vastagságú. 

- A tervet méretezze be, jelölje a fordulóéleket! 

- A látható éleket folytonos, a nem látható éleket szaggatott vonalakkal jelölje! 

- Korlát elemeket nem kell ábrázolnia. 
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3. Feladat kidolgozása: 
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4. Feladat ... pont / 15 pont 

Készítsen födém gerendakiosztási tervet a megadott alaprajzi vázlat alapján, M 1:50 

léptékben! 

 

- A tervet az alábbi alaprajzi vázlat alapján a következő oldalon kell megrajzolnia. 

- A megadott vonalak a födém alatt elhelyezkedő teherhordó falak kontúrjait jelölik. 

- A födém kerámiaköpenyes előfeszített vasbeton födémgerendákból (POROTHERM) és 

vázkerámia béléstestekből épül. A gerendákat duplázza! 

- Jelölje a teherhordási irányt! 

- A gerendákat tengelyvonalával, a béléstesteket kontúrjaival jelölje! 

- Méretezze be és lássa el feliratokkal a tervet! 
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4. Feladat kidolgozása: 
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5. Feladat ... pont / 20 pont 

Szerkessze meg az alábbi metszeten jelölt I. jelű csomópontot kiviteli tervnek megfelelő 

kidolgozottsággal M 1:10 léptékben! 

 

- A falszerkezet vázkerámia falazóelemekből épül hagyományos habarcsolt 

technológiával. 

- Porotherm födém készül, melyet a födémgerendákkal párhuzamos metszetben 

ábrázoljon! 

- Úsztatott hidegpadlót ábrázoljon! 

- Előregyártott nyílásáthidalókat alkalmazzon! 

- A tervet lássa el méretekkel, rétegrenddel, anyagjelöléssel, kiegészítő feliratokkal! 

- Az itt nem részletezett méreteket, anyagokat szabadon (a szakmai előírásoknak 

megfelelően) felveheti. 
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5. Feladat kidolgozása: 
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6. Feladat ... pont / 2 pont 

Nevezze meg, a nyílászárók két fő részét! 

 

- …………………………………………. 

- …………………………………………. 

 

7. Feladat ... pont / 2 pont 

Válassza ki, milyen típusú fedélszéket lát az ábrán! 

 

 üres fedélszék 

 torokgerendás fedélszék 

 állószékes fedélszék 

 dűltszékes fedélszék 

 

8. Feladat ... pont / 3 pont 

Nevezze meg, minek a leírását látja az alábbiakban! 

Leírás: Megnevezés: 

Magastetős épületek felső határoló felületének 

tartószerkezetei: 
 

Épületek belső tereit elválasztó nem teherhordó 

szerkezet: 
 

Épületek bejáratai felett elhelyezkedő, a homlokzat 

síkjából kiugró fedélszerkezet: 
 

 

9. Feladat ... pont / 3 pont 

Egészítse ki a táblázatot az alábbi épületszerkezeti elemek pontos méreteivel! 

 
szélesség 

(mm) 

hosszúság 

(mm) 

magasság 

(mm) 

Zs 30 Zsalukő: 300 500  

Kisméretű tégla:  250 65 

IPE 200 acélgerenda (3,0 m hosszú): 100 3000  
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10. Feladat ... pont / 2 pont 

Válassza ki a padlókkal kapcsolatos hamis állítást! 

 

 Az álpadlókat kettős padlónak is nevezzük. 

 Úsztatott padlóknál alul helyezkedik el az aljzatbeton, felette a hangszigetelés. 

 A parkettaburkolat melegpadló. 

 A hajópadlót általában párnafákra fektetik. 

 A padlóburkolatok fontos tulajdonsága a kopószilárdság. 

 

11. Feladat ... pont / 2 pont 

Válassza ki a lapostetőkkel kapcsolatos hamis állítás(oka)t! 

 

 Attikafal esetén általában belső vízelvezetést alkalmaznak. 

 Fordított rétegrendű lapostetőnél a vízszigetelés általában párazáró rétegként is funkcionál. 

 A lejtést adó réteg hőszigetelésből is kialakítható. 

 Egyenes rétegrendű lapostetőknél csak zártcellás (nedvességre nem érzékeny) 

hőszigetelések alkalmazhatók. 

 50 cm vastag talajréteg alkalmazása esetén extenzív zöldtetőről beszélünk. 

 

12. Feladat ... pont / 2 pont 

Válassza ki a födémekkel kapcsolatos hamis állítás(oka)t! 

 

 A kéregpanelos födémek félmonolit födémek. 

 A koporsófödémeket tetőtérbeépítés esetén alkalmazzák. 

 Fafödémeket ma már nem készítenek. 

 A bordás lemezfödémek nagyobb fesztávolságok áthidalására alkalmasak, mint sík 

lemezfödémek. 

 A vasbeton pallós födémek hátrányos tulajdonsága, hogy a födémáttörések nehezen 

kialakíthatók. 

 Az „E” jelű vasbeton gerendás födémeknél vasbeton anyagú béléstesteket alkalmaznak. 

 

13. Feladat ... pont / 2 pont 

Válassza ki a belsőerő ábrákra vonatkozó hamis állítást! 

 

 Konzoltartón pozitív nyomaték is keletkezhet. 

 Konzolos kéttámaszú tartón általában pozitív és negatív nyomaték is keletkezik. 

 Lefelé mutató terhekkel terhelt konzoltartón elsősorban pozitív nyomaték keletkezik. 

 Mindkét végén konzolosan túlnyúló tartó esetén akár háromszor is válthat előjelet a nyíróerő 

ábra.  
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14. Feladat ... pont / 10 pont 

Szabadon választott lépték alapján rajzolja meg a jellemző értékek feltüntetésével a tartó 

nyomatéki (M) ábráját! 

 

- Számítsa ki a jellemző pontoknál a keresztmetszeti nyomatékok értékét! 

- Rajzolja meg a tartó nyomatéki (M) ábráját! 

- A támaszerők (FA, FB) illetve a nyíróerő ábra feltüntetésre kerültek az ábrán. 
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15. Feladat ... pont / 13 pont 

Számítsa ki a síkidom súlypontjának helyét a megadott „x” és „y” tengelyektől (yS, xS)! 

A kapott eredményeket rajzolja be az ábrába! 

Határozza meg az inercia nyomatékok értékét a főtengelyekre, IX, IY! 

(Főtengely = a keresztmetszet súlypontján átmenő vízszintes és függőleges tengelyekre.) 

 

 

Segédlet: 

 

Forrás: Farkasházi Tamás – Szerényi Attila: Szilárdságtani táblázatok, Szega Books Kft. 2019 

 

Feladatmegoldás: 

 

XS = 

 

 

YS =  
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15. Feladat folytatása 

 

IX = 

 

 

 

 

IY = 

 

 

 

 

16. Feladat ... pont / 7 pont 

Számítsa ki az alábbi tartó „B” támaszánál keletkező támaszerőt és annak összetevőinek 

nagyságát! 

Meghatározandó értékek: 

- FBx: A „B” támasznál keletkező támaszerő vízszintes összetevője. 

- FBy: A „B” támasznál keletkező támaszerő függőleges összetevője. 

- FB: A „B” támasznál keletkező támaszerő. 
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17. Feladat ... pont / 12 pont 

Ellenőrizze le az alábbi acélrudat központos húzásra a rúd két különböző 

keresztmetszetében! 

A vizsgálandó keresztmetszetek: 

- általános helyen (teljes keresztmetszet, nem lyukgyengített) 

- lyukgyengített keresztmetszetnél 

Fokozottan ügyeljen a helyes mértékegységek használatára! 

A feladatot, az adatok és a segédletek után, a megadott helyen oldja meg! 

 

Adatok és segédletek: 

- Alkalmazott szelvény: 100*50*5 zártszelvény 

- Alkalmazott anyagminőség: S 235 

A rúd húzási ellenállása az alábbi képletek segítségével számíthatók: 

- általános helyen: Npl,Rd = A * fy / γM0 

- lyukgyengített keresztmetszetnél: Nu,Rd = 0,9 * Anet * fu / γM2 

(A = teljes keresztmetszet nagysága, Anet = lyukgyengített keresztmetszet nagysága) 

A rúd abszolút húzási ellenállása: Nt,Rd = min(Npl,Rd, Nu,Rd) 

 

Szilárdsági adatok: 

Jelölés Mértékegység S 235 S 275 S 355 S 450 

fy N/mm2 235 275 355 440 

fu N/mm2 360 430 510 550 

E N/mm2 210000 210000 210000 210000 

Parciális, biztonsági tényezők: 

γM0 γM1 γM2 γM3 

1,00 1,00 1,25 1,25 
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17. Feladat folytatása: 

 

Keresztmetszeti adatok: 

Jel 

Keresztmet-

szet nagyság 
tömeg 

Inercia-

nyomaték 

Inercia-

nyomaték 

A m IX IY 

mm2 kg/m mm4 mm4 

50*30*2,5 368 2,89 118000 52200 

60*40*3 554 4,35 265000 139000 

60*40*5 873 6,85 381000 195000 

80*40*4 879 6,90 682000 222000 

80*40*5 1070 8,42 803000 257000 

100*50*3 854 6,71 1100000 368000 

100*50*5 1373 10,80 1670000 543000 

100*50*8 2075 16,30 2300000 717000 

120*60*4 1360 10,70 2490000 831000 

120*60*6 1980 15,50 3450000 1130000 

120*60*8 2560 20,10 4250000 1350000 

 

Feladatmegoldás: 

A rúd keresztmetszetének nagysága általános helyen: 

 

A = 

 

A rúd húzási ellenállása általános helyen: 

 

Npl,Rd = 

 

A rúd keresztmetszetének nagysága lyukgyengített keresztmetszetben: 

 

Anet = 

 

A rúd húzási ellenállása lyukgyengített keresztmetszetben: 

 

Nu,Rd = 

 

A rúd abszolút húzási ellenállása: 

 

Nt,Rd = 

 

Ellenőrzés (NEd ˃ ? < Nt,Rd): 
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18. Feladat ... pont / 10 pont 

Oldja meg az alábbi vasbeton fallal kapcsolatos feladatokat! 

a) Rajzolja be a megkezdett alaprajzi részletbe a vasbeton fal vasalatát! Az acélbetéteket 

lássa el jelölésekkel! (A részletrajz a fal közbenső helyén került felvételre, 1,0 m 

szélességben.) 

A falban kétoldali vasalás készül. A függőleges vasalás Ø10/15, míg a vízszintes vasalás 

Ø8/25 kiosztásban ábrázolandó (2 rétegben). 

 

 

b) Ellenőrizze le, hogy a függőleges vasalás megfelel-e az alkalmazandó minimális 

betonacél mennyisége szempontjából, ha a minimálisan alkalmazandó vasalás 

mennyisége a teljes betonkeresztmetszet 3 ezreléke. 

Segédlet: 

 

Forrás: Farkasházi Tamás – Szerényi Attila: Szilárdságtani táblázatok, Szega Books Kft. 2019 

 

Feladatmegoldás: 

A minimálisan alkalmazandó acélmennyiség: 

 

As,min = 

 

A ténylegesen alkalmazott vasalás mennyisége: 

 

As,alk = 

 

A minimális vasalás ellenőrzése (As,min <?> As,alk) /megfelel vagy nem felel meg?/: 
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19. Feladat ... pont / 2 pont 

Váltsa át az alábbi mértékegységet! 

 

1 kN/m2 = …………. N/mm2 

 

20. Feladat ... pont / 4 pont 

Számítsa ki az alábbi merev testre ható erők és nyomaték eredőjének alábbi jellemzőit! 

 

Kiszámítandók: 

- R: Az eredő erő nagysága. 

- xR: Az eredő erő hatásvonalának és az „x” tengely metszéspontjának távolsága az origótól. 

 

 

 

R = 

 

XR = 

 

 

21. Feladat ... pont / 2 pont 

Melyik tényező nem befolyásolja egy rúd karcsúsági tényezőjének (λ) nagyságát? 

 

 a kihajlási hossz 

 a nyomószilárdság 

 az inerciasugár 

 

22. Feladat ... pont / 2 pont 

Mire használhatjuk a Clapeyron-féle egyenletet? 

 

 többtámaszú tartók támaszerő számításához 

 kihajlási hossz számításához 

 húzószilárdság számításához 

 inerciasugár számításához 
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23. Feladat ... pont / 2 pont 

Válassza ki a vasbeton lemez vasalatával kapcsolatos hamis állítást! 

 

 Kéttámaszú lemez esetén a támaszok közelében felső vasalást is kell alkalmazni. 

 Általában hálós vasalás készül. 

 A lemezben elhelyezkedő hosszacélbetéteket kengyelekkel kötik össze. 

 Szabad lemezszéleknél szegővasalást kell kialakítani. 

 Pontonként megtámasztott lemezek speciális vasalást igényelhetnek. 

 

24. Feladat ... pont / 2 pont 

Melyik szerkezet esetén lehet (a leggyakoribb esetben) a legkisebb a betonfedés? 

 

 alapozás 

 lemez 

 gerenda 

 oszlop 

 

25. Feladat ... pont /2 pont 

Az alábbiakban a vasbeton oszlopok méretezésénél használható képletet látja. Mit jelöl a 

képletben a „fcd”? 

 

NRd = φ * (AC * fcd + AS * fyd) 

 

 betonacél keresztmetszeti területe 

 betonacél folyáshatárának tervezési értéke 

 beton keresztmetszeti területe 

 beton nyomószilárdságának tervezési értéke 

 kihajlási csökkentő tényező 

 

26. Feladat ... pont / 4 pont 

Adja meg, milyen mértékegységekben számoljuk el az alábbi munkafolyamatokat! 

 

Sávalap betonozása: ……………… 

Nyílászáró beépítése: ……………… 

Födémlemez zsaluzása: ……………… 

Betonacél szerelés: ……………… 
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27. Feladat ... pont / 2 pont 

Melyik munkafolyamat nem tartozik az építőmesteri munkák közé (ÖN szerint)? 

 Falazás 

 Vakolás 

 Síkalapozás 

 Helyszíni beton és vasbeton munka 

 

28. Feladat ... pont / 2 pont 

Válassza ki az organizációs tervekkel kapcsolatos hamis állítást! 

 Az organizációs terveket csak tervezői jogosultsággal rendelkező építészmérnök készítheti. 

 Az organizációs tervek a kivitelezés közben változtathatók. 

 Az organizációs tervek különböző léptékben készülhetnek. 

 Organizációs terveket általában nagyobb méretű épületek építésénél készítenek. 

 Az organizációs tervek bemutatják az épületet és környezetét a kivitelezés időszakában. 

 

29. Feladat ... pont / 2 pont 

Milyen eszközt lát a képen? 

 
Forrás: Bársony István – Szerényi Attila – Szerényi István: Építőipari kivitelezési alapismeretek, Szega Books 

Kft. 2021 

 feszítővas 

 kinyomópisztoly 

 pillanatszorító 

 kombinált fogó 

 

30. Feladat ... pont / 3 pont 

Sorszámozással állítsa megfelelő sorrendbe az úsztatott padló kivitelezési folyamatait! 

…… kiegyenlítő réteg 

…… habszivacs alátétréteg 

…… technológiai szigetelés 

…… hangszigetelés 

…… laminált padló 

…… aljzatbeton készítése 
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31. Feladat ... pont / 2 pont 

Milyen állványt lát a képen? 

 

 

Forrás: Bársony István: Magasépítés III. Szega Books Kft. 2018 

 

 keretes állvány 

 bakállvány 

 kidugó állvány 

 támasztóállvány 

 csőállvány 

 függőállvány 

 

32. Feladat ... pont / 3 pont 

Egy épületnél 50 db 35 * 35 cm oldalméretű négyzet alaprajzú 3 m magas pillér készül. 

Válaszoljon az alábbi kérdésekre! 

 

Kérdés: Válasz: 

Mekkora a zsaluzandó felület nagysága, ha a 

függőleges oldalait kell zsaluzni? 
 

Hány m3 betonra van szükség?  

Hány mixer tudja a betont kiszállítani, ha egy 

mixerbe legfeljebb 8 m3 fér? 
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33. Feladat ... pont / 2 pont 

Mekkora az épület magassága (m = ?), ha a műszer magassága h = 140 cm, a műszer 

épülettől való távolsága t = 20 m, illetve a leolvasott magassági szög α = 22° 

 
Forrás: Bársony István: Földmérési és kitűzési ismeretek, Szega Books Kft. 2021 

 

m = 

 

34. Feladat ... pont / 2 pont 

Milyen mérőműszert lát az ábrán? 

 
Forrás: Bársony István: Földmérési és kitűzési ismeretek, Szega Books kft. 2021 

 mérőállomás 

 teodolit 

 szintezőműszer 

 GPS kitűző 

 mérőszalag 

 

35. Feladat ... pont / 2 pont 

Válassza ki az épületek felmérésével kitűzésével kapcsolatos hamis állítást! 

 

 Az épület mérőállomással is kitűzhető. 

 Az épületek belső falaira építés közben általában feljelöljük az 1,0 m szintmagasságot. 

 A zsinórállvánnyal rögzített pontok esetén általában függőt is használunk. 

 Az épület pontjainak kitűzését vízszintes értelemben elsősorban szintezőműszerrel 

végezzük. 

 Az épület helye poláris kitűzéssel is kitűzhető.  
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36. Feladat ... pont / 14 pont 

Adott egy összetett tető felülnézetének kontúrja. Hajtsa végre az alábbi szerkesztési 

műveleteket! 

 

- Szerkessze meg a tető felülnézetét, ha a tetőidom összetett kontyolt és a tetősíkok azonos 

hajlásszögűek! 

- Szerkessze meg a tető elölnézetét a megadott ereszvonalra illeszkedően! A látható éleket 

folytonos, a nem látható éleket szaggatott vonallal jelölje! 

- Szerkessze meg a legnagyobb területű tetősík valódi méretét! 
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37. Feladat ... pont / 2 pont 

Válaszoljon „igen”-el vagy „nem”-el az alábbi kérdésekre! 

 

Lehet-e egy gúlának két éle egymásra merőleges? ………… 

Lehet-e egymással párhuzamos két vetítőegyenes? ………… 

 

38. Feladat ... pont / 2 pont 

Válassza ki a mértani testekkel kapcsolatos hamis állítást! 

 

 A tetraédernek 4 csúcsa van. 

 A hasábfelület alkotói a palástján helyezkednek el. 

 Egy henger síkmetszete lehet ellipszis. 

 Ha egy hasáb élei merőlegesek az alaplap síkjára, akkor egyenes hasábról beszélünk. 

 Ha egy kört az átmérőjén kívüli egyenes körül megforgatunk gömböt kapunk. 

 

39. Feladat ... pont / 2 pont 

Válassza ki az alábbi, IFC fájl formátummal kapcsolatos hamis állítást! 

 

 Az IFC fájl nem tartalmazhat 3d információkat. 

 Az IFC fájl egy nyílt épületinformációs formátum. 

 Több CAD program képes IFC kimenetre. 

 Gyártósemleges adatcsere formátum, melyet a különböző szakágak együttműködése során 

használunk. 

 

40. Feladat ... pont / 2 pont 

Milyen fűrészárut lát az ábrán? 

 

 

 

 deszka 

 léc 

 palló 

 zárléc 

 gerenda 
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41. Feladat ... pont / 2 pont 

Sorszámozással állítsa sűrűségük szerint növekvő sorrendbe az alábbi anyagokat! 

 

…… hőszigetelés 

…… tömör tégla 

…… beton 

…… víz 

…… acél 

…… puhafa 

 

42. Feladat ... pont / 2 pont 

Válassza ki a betonnal kapcsolatos hamis állítást! 

 

 Az 1200 kg/m3 sűrűségű beton könnyűbetonnak minősül. 

 A frissbeton terülésének meghatározásához ejtőasztalt használunk. 

 A torkrét beton készítésénél kötéslassító adalékszert használunk. 

 A tömítőszerek alkalmazása megkönnyíti a vízzáró beton előállítását. 

 Gyorsítószert akkor használjuk, ha a cement kötését gyorsítani szeretnénk. 

 

43. Feladat ... pont / 2 pont 

Mekkora egy 15 * 15 * 15 cm élhosszúságú beton próbakocka testsűrűsége, ha a tömege 

8100 gramm? 

 

ρt = 

 

 

44. Feladat ... pont / 2 pont 

Melyik nem a görög oszloprend? 

 

 dór 

 ión 

 toszkán 

 korinthoszi 
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45. Feladat ... pont / 2 pont 

Nevezze meg, milyen építészettörténeti stílus jegyei láthatók az épületen? 

 

 

Forrás: https://www.wikiwand.com/hu/Cit%C3%A9-sziget (2022.11.03.) 

 

 

Válasz: ……………………………….. 

 

 

46. Feladat ... pont / 2 pont 

Az alábbi feladat angol, illetve német nyelvű. Oldja meg a feladatot az egyik nyelven! 

(A táblázat bal vagy jobb oldalát kell megoldania.) 

 

Choose the correct tool. Wählen Sie das richtige Werkzeug aus! 

A ………………… is used for applying 

dispersion paint, varnish and adherents. 

………………… ist für das Auftragen von 

Dispersionsfarben, Lackfarben und Kleister 

geeignet. 

 smoothing roller 

 paint roller 

 stencil brush 

 pattern roller 

 Ein Tapeten-Andrückroller 

 Ein Farbroller 

 Eine Musterbürste 

 Eine Musterwalze 

  

https://www.wikiwand.com/hu/Cit%C3%A9-sziget
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47. Feladat ... pont / 2 pont 

Az alábbi feladat angol, illetve német nyelvű. Oldja meg a feladatot az egyik nyelven! 

(A táblázat bal vagy jobb oldalát kell megoldania.) 

 

Find the correct order of the missing words. Welche ist die richtige Reihenfolge der 

fehlenden Wörter? 

Solar collectors 

A solar collector is an object that is used to 

collect and/or concentrate energy from the 

sun, which it does by absorbing solar 

………………… and converting it into heat 

or electricity. The material type and coating 

on a solar collector are used to maximize 

solar ………………… . The use of these 

solar collectors provides an alternative for 

traditional domestic ………………… using 

a water heater, potentially reducing energy 

costs over time. Solar collectors can also be 

combined in an array and used to generate 

………………… in solar thermal power 

plants. 

Solarkollektoren 

Zu jeder solarthermischen Anlage gehört ein 

………………… . Er ist das Herz der 

Anlage, den im Kollektor wird die 

einfallende ………………… in Wärme für 

die Warmwasserbereitung und/oder zur 

Unterstützung der Heizung umgewandelt. 

Wie bei einem schwarzen ………………… , 

der in der Sonne liegt, wird auch in 

Solarkollektoren die ………………… 

gesammelt: Schwarzer Kunststoff oder 

Metall heizt sich auf und gibt die Energie an 

einen innen fließenden Wärmeträger (z.B. 

Wasser, Luft, Solarflüssigkeit) weiter. 

 energy absorption – water heating – 

radiation – electricity 

 electricity – radiation – energy absorption 

– water heating 

 electricity – energy absorption – radiation 

– water heating 

 radiation – energy absorption – water 

heating – electricity 

 Globalstrahlung – Schlauch – 

Solarkollektor – Sonnenenergie 

 Sonnenenergie – Solarkollektor – 

Schlauch – Globalstrahlung 

 Solarkollektor – Sonnenenergie – 

Globalstrahlung – Schlauch 

 Solarkollektor – Globalstrahlung – 

Schlauch – Sonnenenergie 

 


