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Név:  ...........................................................  osztály:......  

  
Fontos tudnivalók 

 
 

Az építészeti és építési alapismeretek vizsgatárgy érettségi feladatai a magasépítő, illetve  
a mély- és vízépítő szakképesítési csoport szerint kettéválnak. 
 
Az alábbi táblázatban látható, hogy a szakképesítési csoportnak megfelelően melyik feladatokat 
kell megoldania: 
 

Feladat típusa Feladat sorszáma 

Közös feladatok 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 

16.A vagy 16.B 
17.A vagy 17.B 
18.A vagy 18.B 

A magasépítő szakképesítési csoport 
feladatai 

19.A 
20.A 

21.A vagy 21.B 

A mély- és vízépítő szakképesítési csoport 
feladatai 

19.B 
20.B 

21.C vagy 21.D 
 
A táblázatban fehér háttérrel rendelkező „közös feladatokat” az összes vizsgázónak meg kell 
oldania. 
A szürke háttérrel rendelkező feladatok közül csak az egyik szakképesítési csoport feladatait 
kell megoldania. 
A feladatok között találhatóak további választható feladatok is, melyek közül csak az egyik 
feladat oldandó meg. 
A választott feladatok sorszámát jól láthatóan karikázza be! 
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A feladatokat figyelmesen olvassa el! A válaszokat a feladatban előírt módon adja meg!  
A feleletválasztásos tesztfeladatoknál javítani tilos, a javított válaszok nem értékelhetők! Egyes 
feladatoknál a rossz válasz bejelölése pontlevonással jár, a feladatra kapott pontszám nem lehet 
nullánál kevesebb. 
A számítást igénylő feladatoknál minden esetben először írja fel a megfelelő összefüggést, majd 
helyettesítse be a számértékeket, végezze el a szükséges számítási műveleteket! A szá-
mításokat, ahol nincs másként jelölve, két tizedesjegy pontossággal kell elvégeznie.  
A végeredménynél a mérőszám mellett tüntesse fel a mértékegységet is! 
Ceruza csak a rajzolást, szerkesztést igénylő feladatokhoz használható! 
A feladatok megoldásánál használható eszközök: szöveges adatok tárolására és megjelenítésére 
nem alkalmas zsebszámológép, függvénytáblázat (egyidejűleg akár többféle is); körző, 
vonalzók: léptékvonalzó, derékszögű vonalzópár, párhuzamvonalzó. 
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Közös feladatok: 
Az összes vizsgázónak meg kell oldania! 
 
1. feladat 2 pont 
Egészítse ki a mondatot! 
 
A ………………………………. a Föld mélyében lévő és a Föld felszíne felé emelkedő, illetve 
felszínre kitört izzón folyó lávából keletkeznek. 
 
2. feladat 2 pont 
Az alább felsorolt anyagokat az építőanyagok melyik csoportjába sorolná? Írja le  
a kipontozott helyre! 

– homok 
– kavics 
– zúzottkő 
– zúzott homok 
– darabos kohósalak 
– téglaőrlemény 

 
………………………………….. 
 
3. feladat 3 pont 
Az alábbiakban igaz vagy hamis állításokat közlünk. Az igaz állítást tartalmazó mondat 
után írjon „I” betűt, a hamis állítást tartalmazó mondat után írjon „H” betűt! 
 
A beton utókezeléséhez használatos eljárásokkal meg kell gyorsítani, hogy a víz 
a betonszerkezetből minél gyorsabban eltávozzon.  

Magasból leejtett beton szétosztályozódik, ezért 3 m-nél magasabb szerkezetek 
betonozásánál betonozó csövet kell alkalmazni, 3 m-nél kisebb magasság esetén 
a zsaluzat betonozó nyílásán kell a betont bedolgozni a zsaluzatba.  

 

A beton tömörítése során a keverékből ki kell szorítani a vizet, mert az a beton 
végső szilárdságának csökkenését eredményezi.  

 
4. feladat 3 pont 
Írja le, hogy mit nevezünk nyomvonalnak! 
 
…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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5. feladat 3 pont 
Szerkessze meg az „e” és „f” párhuzamos egyenesekkel adott síkra illeszkedő „a” egyenes 
első képét! 

 
 
6. feladat 3 pont 
Írja le a statika III. alaptételét! 
 
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
 
7. feladat 2 pont 
Rajzolja fel az alábbi kéttámaszú tartó alakhelyes nyíróerő (V) és nyomaték (M) ábráit! 
(Az értékek feltüntetése nem szükséges.) 
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8. feladat 3 pont 
Az alábbiakban igaz vagy hamis állításokat közlünk. Az igaz állítást tartalmazó mondat 
után írjon „I” betűt, a hamis állítást tartalmazó mondat után írjon „H” betűt! 
 
A statika I. alaptétele két erő egyensúlyáról szól.  

A tartó tengelyére merőleges erőket nyíróerőnek nevezzük.  

A forgatónyomaték az erő és az erőkar hányadosa.  
 
9. feladat 3 pont 
Egészítse ki az alábbi mondatokat az erőforrás ütemtervek egy-egy típusával úgy, hogy 
helyes állításokat kapjunk! 
 
A(z) …………………………… ütemterv legalább az alábbiakat tartalmazza: az alkalmazott 
gép megnevezését, típusát, a számított szükségletet műszakórában,  az alkalmazás során 
előirányzott szükségletet műszakórában. 
 
A(z) ………………………….… ütemterv tartalmazza az anyag megnevezését, egységét és 
numerikus formában a szükséglet feltüntetésével az időegységenként tervezett szükségletet. 
 
A(z) …………………………… ütemterv tartalmazza a pénzforgalom jellegét, összegét; 
időszakokra összegezve vagy az egy időpontban megjelenő értékeket adott időegységre 
pozícionálva. 
 
10. feladat 2 pont 
Az alábbiakban igaz vagy hamis állításokat közlünk. Az igaz állítást tartalmazó mondat 
után írjon „I” betűt, a hamis állítást tartalmazó mondat után írjon „H” betűt! 
 
Minden építési és felvonulási feladat végrehajtását meg kell előznie a meglévő 
közmű- és energiaellátó rendszer lehetséges kapacitásának, a gerincvezeték és 
a meglévő bekötések kapacitásainak és helyeinek megismerése. 

 

A felvonulási és építési munkák esetében a közmű- és energiaellátás köréből 
legfontosabb a vízellátás és az építési elektromos energiaellátás biztosítása. 

 

Építési területen belül a meglévő, földben ismeretlen helyen elvezetett 
közművezetékek feltárására legszerencsésebb az óvatos kézi feltárás.  

Az ideiglenesen kiépített közműellátó rendszeren keresztül felhasznált 
energiamennyiséget a szolgáltató előírás szerint, ingyenesen bocsátja a 
kivitelező rendelkezésre. 

 

 
11. feladat 3 pont 
Sorolja fel a foglalkozási ártalmak csoportjainak legalább három típusát! 
 

- …………………………………………………………………………………………... 
 

- …………………………………………………………………………………………... 
 

- …………………………………………………………………………………………... 
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12. feladat 2 pont 
Egészítse ki az alábbi mondatokat úgy, hogy helyes állításokat kapjunk! 
 
………………………….. esetén az egymástól eltávolodott csontok a törésrész feletti 
bőrfelületet megsértik, ahol fertőzésre érzékeny seb keletkezik. ……………………………… 
esetén sértetlen marad a bőrfelület, de a végtag eltorzulhat, véraláfutás, duzzanat keletkezhet. 
 
13. feladat 3 pont 
Az alábbiakban igaz vagy hamis állításokat közlünk. Az igaz állítást tartalmazó mondat 
után írjon „I” betűt, a hamis állítást tartalmazó mondat után írjon „H” betűt! 
 

Az irtási munka alatt az építés területén lévő gyomok eltávolítását értjük.  

A talajvíz a földfelszín alatt elhelyezkedő összefüggő vízréteg, amely az 
épületszerkezetekre nyomóerőt gyakorol.  

A mértékadó talajvízszint a vizsgálatig észlelt közepes talajvízszint biztonsági 
tényezővel (50 cm) megnövelt szintje.  
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14. feladat 10 pont 
Határozza meg piknométeres sűrűségméréssel a felhasznált immerziós folyadék tömegét, 
a porrá őrölt tégla (téglaőrlemény) tömör térfogatát, tömegét, sűrűségét! 
Az eredmények kiszámítása után töltse ki a jegyzőkönyvet! 
 
Adatok: 

 Az üres piknométer tömege:     mp = 40,85 g 
 A piknométer és a jelölésig töltött immerziós folyadék (víz) tömege:  

        mp+f1 = 90,85 g 
 Az immerziós folyadék (víz) sűrűsége:   f = 1,0 g/cm3 
 A piknométer és a téglaőrlemény (anyag) tömege:  mp+a = 43,99 g 
 A piknométer, a téglaőrlemény (anyag) és a jelölésig töltött folyadék tömege: 

        mp+a+f2 = 92,65 g 
 
Számítsa ki 

 Az immerziós folyadék (víz) tömegét: mf1 
 A téglaőrlemény (anyag) térfogatát:  Va 
 A téglaőrlemény (anyag) tömegét:  ma 
 A téglaőrlemény (anyag) sűrűségét:  a 

 
Az immerziós folyadék (víz) tömegének (mf1) kiszámítása: 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
A téglaőrlemény (anyag) térfogatának (Va) kiszámítása: 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
A téglaőrlemény (anyag) tömegének (ma) kiszámítása: 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
A téglaőrlemény (anyag) sűrűségének (a) kiszámítása: 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 

A 
piknométer 

tömege 
mp (g) 

A 
piknométer 

és a 
jelölésig 

töltött 
folyadék 
tömege 

mp+f1 (g) 

A folyadék 
tömege 
mf1 (g) 

A 
piknométer 
és az anyag 

tömege 
mp+a (g) 

A 
piknométer, 
az anyag és 
a jelölésig 

töltött 
folyadék 
tömege 

mp+a+f2 
(g) 

Az anyag 
térfogata 

Va (cm3) 

Az anyag 
tömege 
ma (g) 

Az anyag 
sűrűsége 

a 
(g/cm3) 
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15. feladat 10 pont 
Készítse el az alábbi három vetületi képével adott test arányos és alakhelyes 
axonometrikus szabadkézi rajzát a felülnézeten feltüntetett nézési irányból! A látható 
éleket folytonos, a nem látható éleket szaggatott vonallal jelölje! Megjegyzés:  
A feltüntetett méretek egységekben adottak, 1 egység nagysága szabadon felvehető.  
A testet 1 db összefüggő testként kell ábrázolni. 
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Figyelem! A 16.A és a 16.B feladatok közül csak az egyik feladatot 
kell megoldani! 
 
16.A feladat (választható feladat az összes vizsgázó részére) 10 pont 
Számítsa ki az alábbi szétszórt síkbeli erőrendszer eredőjének jellemzőit! 
Meghatározandó értékek: Rx, Ry, R, α, Xo 
Az eredő erőt rajzolja vissza az eredeti ábrába! 
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16.B feladat (választható feladat az összes vizsgázó részére) 10 pont 
Számítsa ki az alábbi kéttámaszú tartó támasztóelemeiben ébredő egyensúlyozó 
támaszerőket! Ellenőrizze a kapott értékeket! Kiszámítandók: FAx, FAy, FA, α, FB. 
A támaszerőket rajzolja vissza az eredeti ábrába! 
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Figyelem! A 17.A és a 17.B feladatok közül csak az egyik feladatot 
kell megoldani! 
 
17.A feladat (választható feladat az összes vizsgázó részére) 10 pont 
Számítsa ki az alábbi kéttámaszú konzolos tartó támaszerőit!  
Szabadon választott lépték alapján rajzolja meg a jellemző értékek feltüntetésével  
a nyíróerő (V) és a nyomatéki (M) ábrát! 
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17.B feladat (választható feladat az összes vizsgázó részére) 10 pont 
Számítsa ki az alábbi kéttámaszú konzolos tartó támaszerőit!  
Szabadon választott lépték alapján rajzolja meg a jellemző értékek feltüntetésével  
a nyíróerő (V) és a nyomatéki (M) ábrát! 
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Figyelem! A 18.A és a 18.B feladatok közül csak az egyik feladatot 
kell megoldani! 
 
18.A feladat (választható feladat az összes vizsgázó részére) 10 pont 
Készítse el az alaprajzi vázlat szerinti épület POROTHERM 44 HS külső teherhordó 
főfalainak idomtervét a megadott rajzon! Végezze el a külső teherhordó falazati anyag 
mennyiségszámítását! A számításnál a falazat mennyiségi számításainak szabályai szerint 
járjon el! A számítást a táblázatban készítse el! A falazat magassága 2,75 m. 

 
(Az ábra műszakilag nem kidolgozott, csak a feladat elkészítésére szolgál. Beszerkesztés miatt 
az ábra méretaránya torzulhat.)  
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18.A feladat folytatása: 
 
Mennyiségszámítás POPOTHERM 44 HS: 
(Az üresen maradt sorokat húzza ki!) 
 

Idom jele Idom 
mennyisége 

Hosszúság Magasság Felület 

db m m m2 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
Összes felület:  
Levonások     
     
     
     
     
     
     
     

Levonások összesen:  

Összesen falazati mennyiség (össz. felület – levonások):  
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18.B feladat (választható feladat az összes vizsgázó részére) 10 pont 
Készítse el az alaprajzi vázlat szerinti épület POROTHERM 30 N+F belső teherhordó 
főfalainak és POROTHERM 10 N+F belső válaszfalainak idomtervét a megadott rajzon! 
Alkalmazzon egyértelműen megkülönböztető idomjelölést a belső teherhordó falazat és a 
belső nem teherhordó válaszfalazat idomaira! Végezze el a belső teherhordó falazati 
anyag és a belső nem teherhordó falazati anyag mennyiségszámítását! A számításnál  
a falazat mennyiségi számításainak szabályai szerint járjon el! A számítást a táblázatban 
készítse el! A falazat magassága 2,75 m. 

 
(Az ábra műszakilag nem kidolgozott, csak a feladat elkészítésére szolgál. Beszerkesztés miatt 
az ábra méretaránya torzulhat.)  



 

írásbeli vizsga 1321 17 / 32 2016. október 17. 

Építészeti és építési alapismeretek 
középszint 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

  
18.B feladat folytatása: 
 
Mennyiségszámítás POPOTHERM 30 N+F: 
(Az üresen maradt sorokat húzza ki!) 

Idom jele Idom 
mennyisége 

Hosszúság Magasság Felület 

db m m m2 
     
     
Összes felület:  
Levonások     
     
     
Levonások összesen:  
Összesen PTH 30 N+F falazati mennyiség 
(össz. felület – levonások): 

 

 
Mennyiségszámítás POPOTHERM 10 N+F: 
(Az üresen maradt sorokat húzza ki!) 

Idom jele Idom 
mennyisége 

Hosszúság Magasság Felület 

db m m m2 
     
     
     
     
     
     
     
     
Összes felület:  
Levonások     
     
     
     
     
     
     
     
Levonások összesen:  
Összesen PTH 10 N+F falazati mennyiség 
(össz. felület – levonások): 
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A magasépítő szakképesítési csoport feladatai: 
Figyelem! A következő feladatokat csak a magasépítő 
szakképesítési csoport feladatait választó vizsgázóknak kell 
megoldania. 
A mély- és vízépítő szakképesítési csoport feladatai a 24. oldalon 
kezdődnek! 
 
19.A feladat (csak a magasépítő szakképesítési csoport részére) 3 pont 
Az alábbi ábrákon egy adott falba (falazatba) helyezett nyílásáthidaló szerkezetek 
vázlatos ábrája látható. 
Nevezze meg és írja a kipontozott részre az ábrák alá, milyen nyílásáthidaló szerkezetet 
ismer fel az ábrán, és az milyen falba (falazatba) van beépítve!  

 
Nyílásáthidaló szerkezet: ……………………………… 
 
Fal(falazat): ………………………………… 
 

 
Nyílásáthidaló szerkezet: ……………………………… 
 
Fal(falazat): ………………………………… 
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Nyílásáthidaló szerkezet: ……………………………… 
 
Fal(falazat): ………………………………… 
Az ábrák forrása: Bársony István: Magasépítéstan I. 
 
20.A feladat (csak a magasépítő szakképesítési csoport részére) 3 pont 
Húzza alá az alábbi felsorolásból a rúdszerkezeteket! 
 
nyílásáthidaló szerkezet 
falszerkezet 
födémszerkezet 
lépcsőszerkezet 
oszlop 
nyílászáró szerkezet 
előre gyártott födémgerenda 
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Építészeti és építési alapismeretek 
középszint 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

  
Figyelem! A 21.A és a 21.B feladatok közül csak az egyik feladatot 
kell megoldani! 
 
21.A feladat (választható feladat a magasépítő szakképesítési csoport részére) 10 pont 
Szerkessze meg M 1:10-es méretarányban a külső teherhordó főfal és E gerendás EB 
béléstestes előre gyártott vasbeton födém gerendákra merőleges metszetét! A metszetet 
ablakon keresztül vegye fel, a nyílásáthidalást koszorúval egybeöntött monolit vasbeton 
nyílásáthidalóval oldja meg! 
A teherhordó falazat:   Porotherm 30 HS falazóblokk 

– A falat 10 cm vastag homlokzati hőszigeteléssel 
lássa el! 

– A fal metszetében a falazóelemeket, illetve  
a köztük található fugákat rajzolja ki! 

Födém és nyílásáthidaló: E gerendás előre gyártott vasbeton födém, EB 60/19 
béléselemekkel 

– az első gerenda tengelye a fal belső síkjától 7 cm 
távolságra legyen, 

– a vasbeton födémre 4 cm vastag monolit vasbeton 
felbetont rajzoljon, 

– úsztatott padlószerkezetet rajzoljon, melynek  
az összvastagsága (a padlóburkolattal együtt)  
10 cm legyen, 

– a padlóburkolat összvastagsága 2 cm legyen, 
– a koszorúval egybeöntött monolit vb áthidaló alsó 

síkja a födém alsó síkjától 22 cm-rel lejjebb (a 
monolit elem összmagassága így 45 cm) legyen! 

Szintmagasság:    a födém alsó síkja +2,59 méter. 
Információ: 

- A részletrajzot lássa el feliratozással, rétegrendekkel, anyagjelöléssel és  
a fontosabb méretek, kóták, szintmagasságok megadásával! 

- A szerkesztést, feliratozást, anyagjelölést, méretek, kóták megadását ceruzával 
készítse! 

- A részletrajzban alkalmazott szerkezeti kapcsolatokat, rétegrendet és  
a hiányzó anyagokat a tanultak szerint ábrázolja! 

- A részletrajzot egy tetszőleges, összesen 2 cm vastag padló rétegrenddel kell 
megoldani. 

 

(Ne az ábrában dolgozzon!) 
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Építészeti és építési alapismeretek 
középszint 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

  
21.A feladat kidolgozása: 
  



 

írásbeli vizsga 1321 22 / 32 2016. október 17. 

Építészeti és építési alapismeretek 
középszint 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

  
21.B feladat (választható feladat a magasépítő szakképesítési csoport részére) 10 pont 
Szerkessze meg M 1:10-es méretarányban egy Porotherm 38 N+F külső teherhordó főfal 
és egy Porotherm 25 N+F közbenső fal derékszögű falcsatlakozását nútféderes 
falazóelemekkel! A két sort külön ábrában ábrázolja, az ábrák tartalmazzák a horony- 
eresztékes kapcsolatokat!  
 
Információ: 

- A részletrajzot lássa el feliratozással, anyagjelöléssel és a fontosabb méretek, 
kóták megadásával! 

- A szerkesztést, feliratozást, anyagjelölést, méretek, kóták megadását ceruzával 
készítse! 

 

 
 
(Ne az ábrában dolgozzon!) 
  

PTH 25 N+F

PTH 38 N+F

PTH 25 N+F

PTH 38 N+F
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Építészeti és építési alapismeretek 
középszint 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

  
21.B feladat kidolgozása: 
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Építészeti és építési alapismeretek 
középszint 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

  
A mély- és vízépítő szakképesítési csoport feladatai: 
Figyelem! A következő feladatokat csak a mély- és vízépítő 
szakképesítési csoport feladatait választó vizsgázóknak kell 
megoldania. 
 
19.B feladat (csak a mély- és vízépítő szakképesítési csoport részére) 3 pont 
Soroljon fel legalább három különböző féle támfal kialakítási módot! 
 
……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………….. 

 
20.B feladat (csak a mély- és vízépítő szakképesítési csoport részére) 3 pont 
Egészítse ki a talajok fajtájának beírásával az alábbi mondatokat! 
 
A …………………………………….. talajok kevésbé felaprózódott, nagy méretű kőzetekből 

és törmelékekből álló szervetlen talajok. 

A …………………………………….. talajok a kőzetek nagyobb mérvű felaprózódása során 

keletkeztek. Kis méretű, de egymástól független szemcsékből állnak. 

A …………………………………….. talajok a legkisebb szemcseméretűek, két fajtája az 

iszap- és az agyagtalaj. 
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Építészeti és építési alapismeretek 
középszint 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

  
A feladatmegoldás a következő oldalon folytatódik! 
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Építészeti és építési alapismeretek 
középszint 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

  
Figyelem! A 21.C és a 21.D feladatok közül csak az egyik feladatot 
kell megoldani! 
 
21.C feladat (választható feladat a mély- és vízépítő szakképesítési csoport részére)  
 10 pont 
Szerkessze meg a lap alján látható ábra alapján a külső pincefal, pincepadló és alapozás 
függőleges metszetét szivárgó rendszer kialakításával M 1:10 méretarányban! A 
részletrajzot a következő oldalon rajzolja meg! 
 
A feladat részletezése: 
- A külső főfal anyaga Porotherm 38 pincetégla. 
- A fal külső oldalán szivárgó rendszer kerül kialakításra. 
- Az alapozás beton sávalap. 
- A pince fűtetlen. 
- 2 rétegű talajnedvesség elleni vízszigetelés készül. 
- Gondoskodjon a vízszigetelés védelméről! 
- Hideg padlószerkezet. 
- Korszerű anyagokat, szerkezeti megoldásokat alkalmazzon! 
- Az itt nem részletezett anyagokat, szerkezeti kapcsolatokat, méreteket szabadon, az 

előírásokat betartva felveheti. 
 
- Írjon rétegrendet a pincefalról és a pincepadlóról! 
- A rajzot lássa el anyagjelöléssel, jellemző feliratokkal, méretekkel! 
- Ceruzával dolgozzon! 
 
A részletrajzot a következő oldalon az alábbi vázlatos ábra szerinti elrendezésben készítse el! 
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Építészeti és építési alapismeretek 
középszint 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

  
21.C feladat kidolgozása: 
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Építészeti és építési alapismeretek 
középszint 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

  
21.D feladat (választható feladat a mély- és vízépítő szakképesítési csoport részére)  
 10 pont 
Szerkessze meg a lap alján látható ábra alapján a vasbeton lemezalap részletrajzát, 
mozgási hézagnál, talajvíznyomás elleni vízszigetelés esetén, M 1:10 méretarányban! A 
részletrajzot a következő oldalon rajzolja meg! 
 
A feladat részletezése: 
- Az alapozás bordás kialakítású vasbeton lemezalap. 
- A vízszigetelés 3 rétegű bitumenes vastaglemez anyagú. 
- A pince fűtetlen. 
- Gondoskodjon a vízszigetelés védelméről! 
- Hideg padlószerkezet készül. 
- Korszerű anyagokat, szerkezeti megoldásokat alkalmazzon! 
- Az itt nem részletezett anyagokat, szerkezeti kapcsolatokat, méreteket szabadon, az 

előírásokat betartva felveheti. 
 
- Írjon rétegrendet a pincepadlóról! 
- A rajzot lássa el anyagjelöléssel, jellemző feliratokkal, méretekkel! 
- Ceruzával dolgozzon! 
 
A részletrajzot a következő oldalon az alábbi vázlatos ábra szerinti elrendezésben készítse el! 
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Építészeti és építési alapismeretek 
középszint 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

  
21.D feladat folytatása: 
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Építészeti és építési alapismeretek 
középszint 

Név:  ...........................................................  osztály:......  
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Építészeti és építési alapismeretek 
középszint 

Név:  ...........................................................  osztály:......  
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Építészeti és építési alapismeretek 
középszint 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

 
 

témakör 

a feladat sorszáma 
maximális 
pontszám 

elért 
pontszám 

a témakör 
maximális 
pontszáma 

a témakör 
elért 

pontszáma 
magasépítő szak-
képesítési csoport 

feladatai 

mély- és vízépítő 
szak-képesítési 

csoport feladatai 

Egyszerű, 
rövid 

feladatok 

1. 2  

40  

2. 2  
3. 3  
4. 3  
5. 3  
6. 3  
7. 2  
8. 3  
9. 3  

10. 2  
11. 3  
12. 2  
13. 3  

19.A 19.B 3  
20.A 20.B 3  

Összetett 
feladatok 

14. 10  

60  

15. 10  
16.A vagy 16.B 10  
17.A vagy 17.B 10  
18.A vagy 18.B 10  

21.A vagy 21.B 21.C vagy 21.D 10  
Az írásbeli vizsgarész pontszáma 100  

 
 
 

dátum  javító tanár 
 
 __________________________________________________________________________  
 
 
 

  

pontszáma 
egész 

számra 
kerekítve 

programba  
beírt egész 
pontszám 

Egyszerű, rövid feladatok   
Összetett feladatok   

 
 
 

dátum  dátum 
   
   

javító tanár  jegyző 
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