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Útmutató a vizsgázók teljesítményének értékeléséhez 

(az értékelő tanárok részére) 
 
 
A dolgozatot a vizsgázó által használt színűtől eltérő színű tollal javítsa! 
A javítás során fel kell tüntetni a részmegoldásért járó részpontszámokat, és meg kell jelölni az 
előforduló hibákat és tévedéseket. 
A feleletválasztásos rövid feladatoknál egyértelmű jelölés esetén a javított válaszok is 
értékelhetők! Egyes feladatoknál a rossz válasz bejelölése pontlevonással jár, a feladatra kapott 
pontszám nem lehet nullánál kevesebb. 
A számításos feladatoknál az összefüggéseket, a számítási műveleteket és a mértékegységeket 
is fel kell tüntetni. 
A javítási-értékelési útmutatóban feltüntetett válaszokra kizárólag a megadott pontszámok 
adhatók. A pontozási útmutató pontjai a megoldottság függvényében tovább bonthatók, hacsak 
az útmutató másképp nem rendelkezik. Az adható pontszámok azonban csak egész pontok 
lehetnek. 
A számítást igénylő feladatoknál, ha a feladatmegoldás során felírt összefüggés hibás, akkor az 
ezekhez a lépésekhez tartozó további értékelési elemekre (pl. behelyettesítés, számítás, 
mértékegység stb.) pontszám nem adható. Amennyiben egy hibás részeredményt a vizsgázó a 
további lépésekben felhasznált, és az adott lépés elvégzése egyébként hibátlan, az így kapott 
eredményt a pontozás szempontjából helyes eredménynek kell tekinteni. 
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1. feladat 2 pont 
Írja le az alábbi fogalmak meghatározását! 
 
Vakrúd (rácsos tartóknál): 

A rácsos tartó azon rúdjait, melyekben egy adott teher hatására nem keletkezik rúderő, 
vakrudaknak nevezzük. 
Nyíróerő: 

A tartó tengelyére merőlegesen, a vizsgált keresztmetszettel párhuzamosan működő 
belső erőt nyíróerőnek nevezzük. 
 
Helyes megoldásonként 1 pont adható. A megoldások más helyes megfogalmazásban is 
elfogadhatók. 
 
2. feladat 2 pont 
Az alábbiakban egy statikailag határozatlan tartót lát. Adja meg a tartó határozatlanságának 
fokszámát! A tartóba rajzoljon be belső csukló(ka)t oly módon, hogy a tartó statikailag 
határozottá váljon! 
 
A határozatlanság fokszáma: 2 
 

 
 
A határozatlanság fokszámának meghatározásáért 1 pont, a helyesen berajzolt belső csuklókért 
további 1 pont adható. Más helyes megoldás is elfogadható. 
 
3. feladat 2 pont 
Adja meg az alábbi meghatározásokhoz tartozó helyes mértékegységeket! 
 
meghatározás: mértékegység: 

erő N 
forgatónyomaték Nm 
felületen megoszló terhelés N/m2 
statikai nyomaték mm3 
inerciasugár mm 
inercianyomaték mm4 

 
Bármelyik három vagy négy vagy öt helyes megoldásért 1 pont, hat helyes megoldásért 2 pont 
adható. 
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4. feladat 2 pont 
Írja le az alábbi falazóelem és áthidaló pontos méreteit! 
 

 szélesség 
(mm): 

hosszúság 
(mm): 

magasság 
(mm): 

Porotherm 30 N+F falazóelem: 250 300 238 

Porotherm A-12 kerámia papucselemes áthidaló, 
melynek falköz mérete 1,00 méter: 120 1250 65 

 
Bármelyik három vagy négy vagy öt helyes megoldásra 1 pont, hat helyes megoldásra 2 pont 
adható. A falazóelem méreténél a szélességi és a hosszúsági méret felcserélhető. 
 
5. feladat 2 pont 
Írja le a csapos gerendafödém és a pórfödém meghatározását! 
 
Csapos gerendafödém: 

A csapos gerendafödémeket közvetlenül egymás mellé helyezett fagerendák alkotják, 
melyek keményfa csapokkal vagy keményfa ékekkel kapcsolódnak egymáshoz. 
Pórfödém: 

A pórfödém egymástól 60-80 cm távolságra elhelyezkedő fa gerendákból és a gerendák 
felső oldalára erősített deszkaborításból áll. 
 
Helyes megoldásonként 1 pont adható. A megoldások más helyes megfogalmazásban is 
elfogadhatók. 
 
6. 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! 
 

Talajvíznyomás esetén általában teknőszigetelést alkalmazunk. I 

Futó helyzetű egy falazóelem, ha hossztengelye a falazat hosszirányára 
merőleges. H 

Az előregyártott vasbeton gerendaalapot más néven kehelyalapnak nevezzük. H 

A sűrűbordás idomtestes födémek olyan alul-felül sík szerkezetek, melyeket sűrű 
monolit vasbeton bordák és a közöttük elhelyezkedő idomtestek (béléstestek) 
alkotnak. 

I 

 
Bármelyik két vagy három helyes megoldásra 1 pont, négy helyes megoldásra 2 pont adható. 
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7. feladat 2 pont 
Sorolja fel, milyen falszerkezeteket különböztetünk meg az épületen belüli elhelyezkedés 
szerint! Írjon legalább 6 különböző félét! 
 
- pincefal 
- lábazati-fal 
- felmenőfal 
- oromfal 
- tűzfal 
- attikafal 
- térdfal 
- vázkitöltőfal 
- merevítőfal 
- mellvédfal 
- válaszfal 
 
Bármelyik három vagy négy vagy öt helyes megoldásra 1 pont, hat vagy több helyes megoldásra 
2 pont adható. Más helyes megoldás is elfogadható. 
 
8. feladat 2 pont 
Nevezze meg, milyen boltozatot lát az ábrán, majd vázolja fel az elölnézetét és a felülnézetét! 
 

 A boltozat megnevezése: római keresztboltozat 
 

 
A boltozat megnevezéséért 1 pont, az ábrák elkészítéséért további 1 pont adható. A „római 
keresztboltozat” megnevezés helyett a „keresztboltozat” is elfogadható.  



Építőipar ismeretek — emelt szint Javítási-értékelési útmutató 

1811 írásbeli vizsga 6 / 23 2018. május 16. 

9. feladat 2 pont 
Sorszámozással tegye megfelelő sorrendbe az előrehajtott dúcolás készítésének lépéseit! 
 
3 kiemelik az első ütemnyi földet 
4 elhelyezik a következő heveder- és dúcsort, majd az előző pallósort kiékelik a 

hevederekhez 
2 a hevederek mögé leverik a kihegyezett pallókat 
1 beássák az indítóhevedereket és dúcokat 
 
Bármelyik két vagy három helyes megoldásra 1 pont, négy helyes megoldásra 2 pont adható. 
 
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! 
 
Az organizációs térképvázlat az organizációs tervdokumentáció része, mely nagy 
léptékben, vázlatosan mutatja be az építési helyszínt és tágabb környezetét. I 

A lebonyolító rendszerint részt vesz a beruházás előkészítésében és 
végrehajtásában. I 

A közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó építési tevékenység esetén nem 
kötelező építési naplót vezetni. H 

A tervezés során először a kiviteli tervek, majd a vázlattervek, végül az 
engedélyezési tervek készülnek el. H 

 
Bármelyik két vagy három helyes megoldásra 1 pont, négy helyes megoldásra 2 pont adható. 
 
11. feladat 2 pont 
Az alábbi ábrákon különböző teodolitok leolvasó berendezéseit látja, olvassa le az azokon 
látható szögeket! Válaszát az ábrák alatti kipontozott helyre írja! 
 

 
 
 23° 24’ 265° 16’ 27” 
 
Helyes megoldásonként 1 pont adható. A bal oldali ábránál az eredmények ±1’ eltéréssel is 
elfogadhatók. 
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12. feladat 2 pont 
Írja le a lézerszintező működésének elvét, illetve a kompenzátoros szintezőműszerben található 
kompenzátor feladatát! 
 
A lézerszintező működésének elve: 

A műszer lézersugár kibocsátásával és a műszer forgó mozgásával jelöli ki a síkokat. 
A kompenzátor feladata: 

A műszer irányvonalát vízszintessé teszi. 
 
Helyes megoldásonként 1 pont adható. A megoldások más helyes megfogalmazásban is 
elfogadhatók. 
 
13. feladat 2 pont 
Írja le a víztartalom definícióját! Adjon meg egy képletet, mely segítségével a víztartalom 
meghatározható! 
 
A víztartalom definíciója: 

Víztartalom alatt a porózus anyagok pórusaiban található vizet értjük, mely vízmennyiség 
(105-110 °C-on), tömegállandóságig való szárítással kinyerhető a testből. 
A víztartalom képlete: = − ∗  

A víztartalom definíciójáért 1 pont, a képlet megadásáért további 1 pont adható. Más helyes 
megoldás is elfogadható. 
 
14. feladat 2 pont 
Az alábbiakban igaz vagy hamis állításokat közlünk a C30/37-16-XA2-XC2-F3 jelölésű 
betonról. Az igaz állítást tartalmazó mondat után írjon „I” betűt, a hamis állítást tartalmazó 
mondat után írjon „H” betűt! 
 

A fenti jelölés könnyűbetont jelöl. H 

A fenti beton konzisztencia osztályát terüléssel határozzák meg. I 

Az alkalmazott adalékanyag maximális szemnagysága 16 mm. I 

A fenti beton 28 napos korban betonkocka-próbatesten végzett nyomószilárdsági 
vizsgálatának eredménye: 30 N/mm2 H 

 
Bármelyik két vagy három helyes megoldásra 1 pont, négy helyes megoldásra 2 pont adható. 
  



Építőipar ismeretek — emelt szint Javítási-értékelési útmutató 

1811 írásbeli vizsga 8 / 23 2018. május 16. 

15. feladat 2 pont 
Írja le az anyagok fagyállóságának és a kopásállóságának fogalmát! 
 
Fagyállóság fogalma: 

A fagyállóság az építőanyagok ellenállási képessége fagyhatással szemben. Akkor fagyálló 
az építőanyag, ha várható élettartama során a többször ismétlődő fagyási és felmelegedési 
ciklus együttes hatására tulajdonságai lényegesen nem változnak meg. 
Kopásállóság fogalma: 

A kopásállóság az építőanyagok különböző felületeinek mechanikai jellegű koptató 
hatásokkal szembeni ellenálló képessége. 
 
Helyes megoldásonként 1 pont adható. A megoldások más helyes megfogalmazásban is 
elfogadhatók. 
 
16. feladat 2 pont 
Adjon meg nyomvonalak segítségével egy első vetítősíkot és egy első fősíkot! 
 

 
 
Helyes megoldásonként 1 pont adható. Más helyes megoldás is elfogadható. 
 
17. feladat 2 pont 
Sorolja fel, milyen síkidom(ok) metszhetők ki az alábbi testekből! 
 
Henger: 

- kör 
- téglalap 
- ellipszis 
Gömb: 

- kör 
 
Bármelyik két vagy három helyes megoldásra 1 pont, négy helyes megoldásra 2 pont adható. 
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18. feladat 2 pont 
Az ábrán egy szabályos hatszög alapú hasáb látható. Válasszon ki a hasáb élei közül olyanokat, 
melyekre igazak az alábbi állítások. Jelölje be az ábrán az egyes egyeneseket két képükkel! 
 
- az „e” egyenes első vetítőegyenes helyzetű legyen 
- az „f” egyenes első főegyenes helyzetű legyen 
- a „g” egyenes pontjai legyenek benne az első képsíkban 
- a „h” egyenes második vetítőegyenes helyzetű legyen 
 

 
 
Bármelyik két vagy három helyes megoldásra 1 pont, négy helyes megoldásra 2 pont adható. 
Más helyes megoldás is elfogadható. 
 
19. feladat 2 pont 
Írja le, mi a célja a munkavédelmi oktatásnak, majd nevezzen meg legalább két különböző 
esetet, amikor munkavédelmi oktatást szükséges tartani a munkavállaló számára! 
 
A munkavédelmi oktatás célja: 

A munkát végző személy megismerje a szakmájához tartozó munkavédelmi, 
biztonságtechnikai előírásokat, valamint a munkahelyére, munkakörére vonatkozó 
szabályokat. 
Munkavédelmi oktatást kell tartani az alábbi esetekben: 

- Munkába álláskor, amikor a munkavállaló új munkahelyre kerül. 
- Ha a dolgozó munkahelye, munkaköre megváltozik. 
- Ha új technológia vagy művelet kerül bevezetésére. 
- Ha a dolgozó által kezelt munkaeszközön, gépen átalakítást hajtottak végre. 
- Ha a munkahelyen baleset vagy foglakozási megbetegedés történt. 
 
A munkavédelmi oktatás céljának meghatározásáért 1 pont, legalább két eset feltüntetéséért 
további 1 pont adható. Más helyes megoldás is elfogadható. 
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20. 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! 
 
A munkavégzést befolyásoló veszélyforrások között megkülönböztetünk fizikai 
és biológiai veszélyforrásokat. I 

A munkahelyeken elhelyezett biztonsági szín- és alakjelek (táblák) közül a 
tiltójelek kör alakúak. I 

Az oltóhabok úgy fejtik ki hatásukat, hogy letakarják az égő felületet. I 

A támasztólétra használatakor a létra és a föld hajlásszögének lehetőleg 20-30° 
között kell lennie. H 

 
Bármelyik két vagy három helyes megoldásra 1 pont, négy helyes megoldásra 2 pont adható. 
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21. feladat 10 pont 
Oldja meg az alábbi statikai feladatrészeket: 
 
a) Jelölje be a rácsostartó azon rúdjait, melyekben nem keletkezik erő, azaz vakrudak! Számítsa 

ki az alsó övrudakban (S1-8, S7-8, S6-7, S5-6 jelű rudak) keletkező erők nagyságát! Eredményeit 
az alábbi táblázatban tüntesse fel! Pozitív előjellel jelölje a húzott, negatív előjellel a 
nyomott rudakat! (A támaszerők megadásra kerültek az ábrában.) 

 
 
 

Rúd jele: Rúderő előjele, nagysága 
(kN): Rúd jele: Rúderő előjele, nagysága 

(kN): 
S1-8 +32,5 S7-8 +32,5 

S6-7 +27,5 S5-6 +27,5 
 
Vakrudak jelölése (2 db): 1 pont 
 
Rúderők kiszámítása: 
1. csomópont: 
∑Fiy = 0, S1-2y = 22,5 kN 
S1-2x = 22,5 kN 
∑Fix = 0, S1-8 = 32,5 kN 
S1-8 rúderő kiszámítása, és feltüntetése a táblázatban: 1 pont 
8. csomópont: 
∑Fix = 0, S7-8 = 32,5 kN 
S7-8 rúderő kiszámítása, és feltüntetése a táblázatban: 1 pont 
5. csomópont: 
∑Fiy = 0, S4-5y = 27,5 kN 
S4-5x = 27,5 kN 
∑Fix = 0, S5-6 = 27,5 kN 
S5-6 rúderő kiszámítása, és feltüntetése a táblázatban: 1 pont 
6. csomópont: 
∑Fix = 0, S6-7 = 27,5 kN 
S6-7 rúderő kiszámítása, és feltüntetése a táblázatban: 1 pont 
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21. feladat folytatása: 
 
b) Számítsa ki az alábbi síkidom súlypontjának helyét a megadott „x” és „y” tengelyektől (xS, 

yS)! A kapott eredményeket rajzolja be az ábrába! 
 

 
 = ∑∑ = −− = ∗ ∗ , − ∗ ∗∗ − ∗ = ,, = ,  

YS súlyponttávolság kiszámítása: 2 pont 
Megjegyzés: Hibás számítás esetén, ha a számítás részletes felírásakor legfeljebb 1 számértéket 
hibásan adott meg a vizsgázó, 1 pont adható a részfeladatra. 
 = ∑∑ = −− = ∗ ∗ , − ∗ ∗∗ − ∗ = ,, = ,  

XS súlyponttávolság kiszámítása: 2 pont 
Megjegyzés: Hibás számítás esetén, ha a számítás részletes felírásakor legfeljebb 1 számértéket 
hibásan adott meg a vizsgázó, 1 pont adható a részfeladatra. 
 
A kapott eredmények ábrázolása: 1 pont 
 
Megjegyzés: Más módon kiszámított helyes eredmények is értékelendők. A kerekítések miatt az 
eredményeknél legfeljebb 1 %-os eltérés elfogadható. 
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22. feladat 10 pont 
Végezze el az alábbi, Gerber tartóval kapcsolatos feladatokat! 
A feladat részletezése: 
- Számítsa ki az alábbi háromtámaszú csuklós tartó (Gerber-tartó) támaszerőit! 

Meghatározandó értékek: FA, FB, FC, FD. 
- Szabadon választott lépték alapján rajzolja meg a jellemző értékek feltüntetésével a nyíróerő 

(V) és a nyomatéki (M) ábrákat! 
- Milyen hosszúra kell növelni a tartó jobb és bal szélén látható konzolosan túlnyúló rész 

hosszát (k=?), ha azt szeretnénk elérni, hogy a tartón csak negatív nyomaték keletkezzen? 
Vázolja fel az ez esetben keletkező alakhelyes nyomatékábrát (az értékeket nem kell 
feltüntetni)! 
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22. feladat folytatása: 
 
Támaszerők számítása: 
 
II. tartórész számítása: 
 
ΣMC = 0 
4 * 10 * 2 - FD * 3 = 0 
FD = 26,67 kN ↑ 1 pont 
 
ΣFiy = 0 
4 * 10 - 26,67 - FC = 0 
FC = 13,33 kN ↑ 1 pont 
 
I. tartórész számítása: 
 
ΣMB = 0 
-6 * 10 * 2 + 13,33 * 1 + FA * 4 = 0 
FA = 26,67 kN ↑ 1 pont 
 
ΣFiy = 0 
6 * 10 + 13,33 - 26,67 - FB = 0 
FB = 46,66 kN ↑ 1 pont 
 
Nyomatékok értékeinek felírása az egyes keresztmetszetekben: 
 
M1 = M2 = -10 * 1 * 0,5 = -5 kNm 
 
M3 = -1 * (13,33 * 1 + 1 * 10 * 0,5) = -18,33 kNm 
 
x = 16,67 / 10 = 1,67 m 
 
M4 = M5 = 26,67 * 1,67 - 2,67 * 10 * 2,67 / 2 = 8,89 kNm 
 
Az 5 db felsorolt nyomatéki érték közül legalább 3 db helyes felírásáért adható: 1 pont 
 
Az összes nyomatéki érték helyes felírásáért adható további:  1 pont 
 
Alakhelyes nyíróerő ábra megrajzolása az értékek feltüntetésével: 1 pont 
 
Alakhelyes nyomaték ábra megrajzolása az értékek feltüntetésével: 1 pont 
 
A konzolosan túlnyúló rész hosszát k=3,0 méterre kell növelni annak érdekében, hogy 
csak negatív nyomaték keletkezhessen, mert ez esetben a Gerber csuklóban nem 
keletkezik erő (indoklás nem kötelező). 1 pont 
 
Alakhelyesen felrajzolt nyomatékábra megrajzolása (k=3,0 m esetén). 1 pont 
 
Megjegyzés: Más módon kiszámított helyes eredmények is értékelendők. A kerekítések miatt az 
eredményeknél legfeljebb 1 %-os eltérés elfogadható.  
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23. feladat 10 pont 
Szerkessze meg a lap alján látható vázlatrajz alapján egy részben alápincézett épület metszet-
részletét M 1:50 méretarányban! Csak a szaggatott vonallal jelölt téglalapon belüli részt kell 
megrajzolnia! A metszet-részletet a következő oldalon, a lenti vázlatrajzhoz hasonlóan fekvő 
helyzetben rajzolja meg (csak így fér el a rajz a feladatlapon)! 
 
A feladat részletezése: 
- Az alapozás 50 cm vastagságú beton sávalap, az alaptestek a főfalak alatt szimmetrikusan 

helyezkednek el. 
- Az alápincézetlen és az alápincézett épületrész alatti alaptesteket alaplépcsőzéssel kapcsolja 

össze. Jelölje az alaplépcsőzés alsó síkját szaggatott vonallal! 
- A pinceszinti és a földszinti falazatok Porotherm 38 N+F falazóelemekből készülnek. 
- A lábazati falra 6 cm vastag extrudált hőszigetelés kerüljön! 
- A földszinten a külső főfalakat kívülről lássa el 10 cm vastag hőszigeteléssel!  
- A pincefödém 20 cm vastag vasbeton lemezfödémből készül. A pince alacsony hőszigetelési 

igényű, a vasbeton lemezfödém felett gondoskodjon a hőszigetelésről! 
- A vasbeton koszorúk magassága megegyezik a vasbeton lemezfödém vastagságával, a 

koszorúkat kiegészítő hőszigeteléssel lássa el! 
- Rajzolja be a vízszigetelés vonalvezetését! A függőleges falszigetelések védelmét 6 cm vastag 

extrudált hőszigeteléssel oldja meg! 
- Az épület köré járdát rajzoljon! 
- Korszerű anyagokat, szerkezeti megoldásokat alkalmazzon! 
- Az itt nem részletezett anyagokat, szerkezeti kapcsolatokat és méreteket szabadon, az 

előírásokat betartva felveheti. 
 
- A rajzot lássa el méretekkel és a szükséges feliratokkal! 
- A beépített anyagokat és szerkezeteket az előírt anyagjelöléssel ábrázolja! 
- Írjon rétegrendet a talajon fekvő padlóról (+0,60 m magasságban lévőről) és a pincefödémről! 
- Ceruzával dolgozzon! 
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23. feladat kidolgozása: 
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Értékelés: 
 
- Alapozás, lábazat, felmenő falak csatlakozásának kialakítása: 3 pont 
- Padlószerkezetek, járdák rétegrendi kialakítása: 2 pont 
- Pincefödém és falcsatlakozás csomóponti megoldása: 2 pont 
- Rétegrendek, anyagjelölések, feliratok, méretek megadása: 3 pont 
 
A javítási-értékelési útmutatóba becsatolt részletrajz tájékoztató jellegű, az értékelést segíti. 
Minden más helyes szerkezeti kialakítás elfogadható, értékelendő. 
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24. feladat 10 pont 
Szerkessze meg a lap alján látható vázlatrajz alapján egy épület közbenső főfal és födém 
csatlakozási csomópontját M 1:10 méretarányban! A megadott ábra alapján dolgozzon, vegye 
figyelembe az ott jelölt méreteket és megjegyzéseket! 
 
A feladat részletezése: 
- A közbenső főfal Leiertherm 30 N+F falazóelemekből készül. 
 
- A födém teherhordó része a fal bal oldalán Leier mesterfödémből készül, gerendákkal 

párhuzamos metszetben ábrázolja! 
- A födém teherhordó része a fal jobb oldalán Leier mesterpaneles födémből készül. A fal két 

oldalán elhelyezkedő födémek tartószerkezeti részének vastagsága azonos legyen! 
 
- A nyílásáthidalás 2 darab Leier MDA jelű, kerámiaköpenyes előregyártott áthidalóból készül. 
 
- A monolit vasbeton szerkezetekben nem szükséges a vasalatokat ábrázolnia, a részletrajzon 

csak az előregyártott elemekben gyárilag elhelyezett vasalatokat és bekötővasakat tüntesse 
fel! 

 
- A felmenőfal mindkét oldalán elhelyezkedő helyiségekben úsztatott hidegpadló készül. 
 
- Korszerű anyagokat, szerkezeti megoldásokat alkalmazzon! 
 
- Az itt nem részletezett anyagokat, szerkezeti kapcsolatokat, méreteket szabadon, az 

előírásokat betartva felveheti. 
 
 
- Írjon rétegrendeket a födémekről! 
- 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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24. feladat kidolgozása: 
 

RÉSZLETRAJZ M 1:10 
 

 
 
Értékelés: 
 
- Fal és áthidaló: 3 pont 
- Bal oldali födém: 2 pont 
- Jobb oldali födém: 2 pont 
- Rétegrendek, anyagjelölések, feliratok, méretek: 3 pont 
 
A javítási-értékelési útmutatóba becsatolt részletrajz tájékoztató jellegű, az értékelést segíti. 
Minden más helyes szerkezeti kialakítás elfogadható, értékelendő. 
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25. feladat 10 pont 
Végezze el az alábbi szemmegoszlási vizsgálattal kapcsolatos feladatokat! 
 
a) Végezze el az alábbi szemmegoszlási vizsgálatot: 

- Egészítse ki a táblázatot a szemmegoszlási vizsgálatok eredményei alapján! 
- Ábrázolja az adalékanyag szemmegoszlási göbéjét! 
- Sorolja osztályba a megadott anyagot! 

 
Szemmegoszlási vizsgálat: 

Szita 
lyukbősége 

/mm/ 

Fennmaradt anyag Összes 
fennmaradt 

m % 

Összes áthullott 
m % tömeg (g) m % 

32 326 3,28 3,28 96,72 
16 1328 13,37 16,65 83,35 
8 2440 24,56 41,21 58,79 
4 1652 16,63 57,84 42,16 
2 1306 13,14 70,98 29,02 
1 1343 13,52 84,50 15,50 

0,5 660 6,64 91,14 8,86 
0,25 356 3,58 94,72 5,28 
0,125 256 2,58 97,30 2,70 
0,063 204 2,05 99,35 0,65 
tálca 65 0,65 100 0 

Összesen 9936 100 - - 
A táblázat kitöltéséért oszloponként 1 pont, összesen 3 pont adható. 
 
Szemmegoszlási görbe ábrázolása: 

 
A szemmegoszlási görbe ábrázolásáért 2 pont adható. 
 
Az adalékanyag minőségi osztálya: II. minőségi osztályú 
Az adalékanyag minőségi osztályának meghatározásáért 1 pont adható.  
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25. feladat folytatása: 
b) Végezze el az a) feladatrészben található adalékanyag javítását az alábbiak szerint: 

- A javított adalékanyag szemmegoszlási görbéje végig az „A” és a „B” határgörbe közé essen. 
- Az egyik (két szomszédos szitaátmérő közötti) adalékanyagfrakció tömegét növelje meg 

úgy, hogy a hozzáadott adalékanyagfrakció tömege 500 grammal osztható legyen, a többi 
adalékanyagfrakció tömegét hagyja változatlanul! A lehető legkisebb tömegnövelést hajtsa 
végre! 

- Töltse ki a táblázatot a javított szemmegoszlási vizsgálatok eredményei alapján! 
- Ábrázolja az adalékanyag szemmegoszlási göbéjét! 

Egészítse ki az alábbi mondatot: 
A 16 mm és a 32 mm átmérő közötti adalékanyagfrakció tömegét kell 1000 grammal növelni 
annak érdekében, hogy a javított adalékanyag szemmegoszlási görbéje végig az „A” és a „B” 
határgörbe közé essen. A mondat kiegészítéséért összesen 1 pont adható. 
A javított adalékanyag szemmegoszlási vizsgálata: 

Szita 
lyukbősége 

/mm/ 

Fennmaradt anyag Összes 
fennmaradt 

m % 

Összes áthullott 
m % tömeg (g) m % 

32 326 2,98 2,98 97,02 
16 2328 21,29 24,27 75,73 
8 2440 22,31 46,58 53,42 
4 1652 15,11 61,69 38,31 
2 1306 11,94 73,63 26,37 
1 1343 12,28 85,91 14,09 

0,5 660 6,04 91,95 8,05 
0,25 356 3,26 95,21 4,79 
0,125 256 2,34 97,55 2,45 
0,063 204 1,87 99,42 0,58 
tálca 65 0,59 100 0 

Összesen 10936 100 - - 
A táblázat 2 vagy 3 oszlopának kitöltéséért 1 pont, a teljes táblázat kitöltéséért összesen 2 pont 
adható. 
A javított adalékanyag szemmegoszlási görbéjének ábrázolása: 

 
A szemmegoszlási görbe ábrázolásáért 1 pont adható. 
Megjegyzés: Az eredményeknél legfeljebb 1 %-os eltérés elfogadható.  



Építőipar ismeretek — emelt szint Javítási-értékelési útmutató 

1811 írásbeli vizsga 22 / 23 2018. május 16. 

26. feladat 10 pont 
Adott egy négyzet alapú gúla, továbbá egy „V1” jelű első vetítősík és egy „V2” jelű második 
vetítősík. Hajtsa végre az alábbi szerkesztési műveleteket! 
 
- Szerkessze meg a gúla és a „V1” jelű első vetítősík síkmetszését! 
- Szerkessze meg a gúla és a „V2” jelű második vetítősík síkmetszését! 
- Jelölje mindkét képen a síkmetszés során keletkező pontokat! Kösse össze a keletkező 

síkmetszet pontjait! 
- A metszősíkok mentén a gúla kisebbik részeit távolítsa el (csonkolja)! Húzza ki a test 

megmaradó (csonkolt) részét! A látható éleket folytonos, a nem látható éleket szaggatott 
vonallal jelölje! 

- Az x1,4 és az x4,5 tengely felhasználásával szerkessze meg a csonkolt gúla transzformált képeit! 
A látható éleket folytonos, a nem látható éleket szaggatott vonallal jelölje! 

 
Ceruzával dolgozzon! 
 
A szerkesztést következő oldalon található ábrában végezze! 
 
 
Értékelés: 
 
A gúla és a „V1” jelű első vetítősík síkmetszése 2 pont 
A gúla és a „V2” jelű második vetítősík síkmetszése 2 pont 
A csonkolt gúla kihúzása az első és a második képen 2 pont 
A transzformált negyedik (IV) kép megszerkesztése és kihúzása: 2 pont 
A transzformált ötödik (V) kép megszerkesztése és kihúzása: 2 pont 
 
Más módon megszerkesztett helyes eredmények is értékelendők. 
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26. feladat kidolgozása: 
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