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Fontos tudnivalók 
 
A feladatokat figyelmesen olvassa el! A válaszokat a feladatban előírt módon adja meg! 

A tesztjellegű feladatoknál csak az egyértelmű javítás fogadható el. A számítást igénylő 

feladatoknál minden esetben először írja fel a megfelelő összefüggést, majd helyettesítse be a 

számértékeket, végezze el a szükséges számítási műveleteket! 

A számításokat két tizedesjegy pontossággal kell elvégeznie, a kerekítési szabályok 

betartásával. A végeredménynél a mérőszám mellett tüntesse fel a mértékegységet is! Ha a 

feladatrészeknél nincs külön utasítás a mértékegységek vonatkozásában, akkor a 

végeredményeket N-ban, m-ben, s-ban, illetve ezek származtatott mértékegységeivel kifejezve 

adja meg! A π-vel történő számításoknál a π értékét 3,14-nak vegye! 

Ceruza csak a rajzolást, szerkesztést igénylő feladatokhoz használható. 

Szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép, körző, vonalzó, 

ceruza használható. 
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Szöveges feladatok 
 
Húzza alá a helyes választ, vagy karikázza be annak betűjelét!  
1. feladat 2 pont 

A légellenállásra vonatkozóan melyik összefüggés a helyes? 

a) vAc
2

ρF w
lev

lég ⋅⋅⋅=  

b) 3
w

lev
lég vAc

2
ρF ⋅⋅⋅=  

c) 2
w

lev
lég vAc

2
ρF ⋅⋅⋅=  

2. feladat 2 pont 
Az alábbiak közül melyik tartozik a passzív biztonság elemei közé? 
a) Légzsák 
b) Fékasszisztens 
c) Elektronikus differenciálzár 

 
3. feladat 2 pont 

Mit értünk általánosságban az elemi felületek másodrendű nyomatékán? 
a) A területük négyzetének és a súlypontjuk egy kijelölt tengelytől vagy ponttól mért 

távolságának szorzatát. 
b) A területük és a súlypontjuk egy kijelölt tengelytől vagy ponttól mért távolságának 

szorzatát. 
c) A területük és a súlypontjuk egy kijelölt tengelytől vagy ponttól mért távolsága második 

hatványával való szorzatát. 

4. feladat 2 pont 
Mit fejez ki a Eσ ⋅= ε  összefüggés? Válassza ki az állítások közül a helyeset! 
a) A csúsztatófeszültségekre vonatkozó Hooke-törvényt. 
b) A normálfeszültségekre vonatkozó Hooke-törvényt. 
c) A fajlagos hosszváltozás alapegyenletét. 

5. feladat 2 pont 
Válassza ki körmozgás esetén a gyorsulás definíciói közül a helyeset! 
a) A gyorsulást a pálya érintőjének irányába eső tangenciális és a pályára merőleges, 

normál irányú összetevőinek normál összegzésével határozhatjuk meg. 
b) A gyorsulást a pálya érintőjének irányába eső normál és a pályára merőleges, 

tangenciális irányú összetevőinek vektoriális összegzésével határozhatjuk meg. 
c) A gyorsulást a pálya érintőjének irányába eső tangenciális és a pályára merőleges, 

normál irányú összetevőinek vektoriális összegzésével határozhatjuk meg. 
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6. feladat 2 pont 

Mit jelent az 
megτkA

Fn
⋅⋅

=  szegecskötésnél alkalmazott összefüggésben a k érték? 

a) A szegecskötésnél alkalmazott hevederek számát. 
b) Egy szegecs nyírt keresztmetszeteinek számát. 
c) A szegecsek számát. 

 
7. feladat 2 pont 

A zsugorkötés szilárdságára vonatkozóan melyik állítás az igaz? 
a) A zsugorkötések szilárdságát az érintkező felületeket összeszorító erő és az 

anyagminőségtől függő súrlódási tényező szorzataként adódó súrlódóerő biztosítja. 
b) A zsugorkötések szilárdságát az érintő felületeket összeszorító erő és a felületek 

nagysága biztosítja. 
c) A zsugorkötések szilárdságát a felületek nagysága és a súrlódási tényező szorzataként 

adódó súrlódóerő biztosítja. 

8. feladat 2 pont 
Milyen kötésfajta látható az alábbi ábrán? Válassza ki az állítások közül a helyeset! 

 
Szabó István: Gépelemek, Tankönyvmester Kiadó, 67. old. 2.62. ábra 

a) Íves retesz hengeres tengelyvégen. 
b) Íves retesz kúpos tengelyvégen. 
c) Siklóretesz-kötés. 

9. feladat 2 pont 
Hány százalékos széntartalmú ötvözeteket nevezünk öntöttvasaknak? 
Válassza ki az állítások közül a helyeset! 
a) A 6,67% széntartalom feletti ötvözeteket nevezzük öntöttvasaknak. 
b) A 2,06% széntartalom alatti ötvözeteket nevezzük öntöttvasaknak. 
c) A 2,06% széntartalom feletti ötvözeteket nevezzük öntöttvasaknak. 

10. feladat 2 pont 
Mit nevezünk csapágybronznak? Válassza ki az állítások közül a helyeset! 
a) A 10…14% óntartalmú rézötvözeteket. 
b) A 4…10% alumíniumtartalmú rézötvözeteket. 
c) A 6…8% foszfortartalmú rézötvözeteket. 
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11. feladat 2 pont 
Milyen technológiai eljárást szemléltet az alábbi ábra? Válassza ki az állítások közül 
a helyeset! 

 
Dr. Márton Tibor: Anyagismeret és technológia, Műszaki Kiadó, 56. old. 35. ábra 

a) Elektroacélgyártás. 
b) Fémalumínium előállítása elektrolízissel. 
c) Galvanizálás. 

12. feladat 2 pont 
Válassza ki az állítások közül a helyeset! 
a) Bármely zárt hurokban az előjelhelyesen vett áramok algebrai összege nulla. 
b) A sorba kapcsolódó fogyasztókra jutó feszültségek összege megegyezik a generátor 

feszültségével. 
c) Sorba kapcsolódó fogyasztókon az áramok algebrai összege nulla. 

13. feladat 2 pont 
Mit fejez ki a μr relatív permeabilitás? Válassza ki az állítások közül a helyeset! 
a) A μr egy szám, amely megmutatja, hogy a mágneses indukció hányszor lesz nagyobb, 

ha a teret vákuum helyett valamilyen anyag tölti ki. 
b) A μr a vákuum mágneses permeabilitása. 
c) A μr a mágneses momentum darabszámát jelöli. 

14. feladat 2 pont 
Mekkora az U = 1,41 V feszültségű és 100 Hz frekvenciájú váltakozó feszültség 
csúcsértéke (Uo) és periódusideje (T)? 
a) A feszültség csúcsértéke Uo = 2 V, periódusideje T = 1 ms. 
b) A feszültség csúcsértéke Uo = 1 V, periódusideje T = 10 ms. 
c) A feszültség csúcsértéke Uo = 2 V, periódusideje T = 10 ms. 
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15. feladat 6 pont 
Csoportosítsa a közlekedést a szállítás tárgya, illetve a pályán történő mozgás 
szabadságfoka szerint! 
A szállítás tárgya szempontjából lehet: 

− ……………………………………………………,  
− ……………………………………………………,  
− …………………………………………………….  

A pályán történő mozgás szabadságfoka szerint: 
− ……………………………………………………..,  
− ……………………………………………………..,  
− ……………………………………………………...  

16. feladat 6 pont 

A nyíró igénybevétel alapegyenlete 
A
F=τ  három mennyiséget tartalmaz. 

Írja le, hogy méretezéskor a három alapeset közül mikor, melyiket alkalmazzuk! 
1. Ha az adott anyagminőségű és terhelésű szerkezet szükséges minimális 

keresztmetszeti méreteit keressük, akkor a(az) 

  

 

összefüggést kell alkalmazni. 

2. Ha az adott anyagminőségű és keresztmetszetű szerkezet maximális 
terhelhetőségét keressük, akkor a(az) 

  

 

összefüggést kell alkalmazni. 

3. Ha az adott keresztmetszetű és terhelésű szerkezet szükséges minimális 
szilárdságú anyagát keressük, akkor a(az) 

  

 

összefüggést kell alkalmazni. 
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17. feladat 7 pont 
Nevezze meg az alábbi ábrákon látható csavarbiztosítási megoldásokat! 

 

 
Fenyvessy Tibor: A műszaki rajz alapjai, Műszaki Könyvkiadó,113. old. 7.29, 31. ábra 
 

a) – ……………………………………………………………  
b) – ……………………………………………………………  
c) – ……………………………………………………………  
d) – ……………………………………………………………  
e) – ……………………………………………………………  
f) – ……………………………………………………………  
g) –.……………………………………………………………  

18. feladat 9 pont 
a) Egészítse ki az alábbi mondatot! 

A hibakereső roncsolásmentes vizsgálatok célja az anyagban rejlő 
………………………………….. feltárása.  

b) Sorolja fel a legismertebb roncsolásmentes anyagvizsgálati eljárásokat! 
− …………………………………………………..  
− …………………………………………………..  
− …………………………………………………..  



Autó- és repülőgép-szerelési ismeretek  
emelt szint 

2011 írásbeli vizsga 8 / 16 2020. május 14. 

Azonosító 
jel: 

               

c) Nevezze meg az alábbi ábrán látható anyagvizsgálati eljárást, írja le a technológia 
lényegét és annak alkalmazási területét! 

 
Dr. Márton Tibor: Anyagismeret és technológia, Műszaki Kiadó, 56. old. 35. ábra 

 

A vizsgálat megnevezése: ………………………………………………  
A technológia lényege:  
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
Alkalmazási területe: ……………………………………………………… 

19. feladat 4 pont 
Az alábbi táblázatban áramköri elemek megnevezése és rajzjelei találhatók. 
Töltse ki az üres cellákat! 

Megnevezés Rajzjel 

 

Tirisztor 
 
 
 

 

NOR logikai kapu 
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Számítási feladatok 
20. feladat 7 pont 
Egy elemi belsőfogazású hengeres fogaskerékhajtás adatai: 

 
Fenyvessy Tibor: A műszaki rajz alapjai, Műszaki Könyvkiadó,151. old. 7.83.b) ábra 

 

− a kiskerék fogszáma z1 = 15 
− a nagykerék fogszáma z2 = 45 
− a hajtás modulja m = 2,5 mm 
− szerszámkapcsolószög α = 20o 

a) Határozza meg a hajtás áttételét és tengelytávolságát, valamint a két fogaskerék 
osztókörátmérőjét! 

b) Számítsa ki a fogak alapkörátmérőjét! 

Megoldás: 
a) A hajtás áttétele:  

 
 
 

A tengelytávolság:  
 
 
 
 

Az osztókörátmérők:  
 
 
 
 

b) Az alapkörátmérők:  
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21. feladat 8 pont 
Egy gépkocsi súlypontjának magassága a talajtól hs = 0,8 m. A nyomtáv l = 1,8 m. 
A gépkocsi sík úton R = 160 m sugarú kanyarban halad v = 108 km/h sebességgel. 
A kerék és a talaj között a súrlódási tényező μ = 0,6. 

 
Lenzsér Levente - Reider László: Közlekedési alapismeretek, Műszaki Könyvkiadó, 2009. 227. old. 17. 2. ábra 

 

Vizsgálja meg számítással, hogy megcsúszik-e vagy csúszás nélkül felborul a jármű! 
Megoldás: 
Vizsgálat kicsúszásra:  
 

 

 

 

 

 

Vizsgálat felborulásra:  
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22. feladat 10 pont 
Az alábbi, négy ellenállást tartalmazó áramkört egyenárammal tápláljuk. 

 

 
 

Adatok:  U = 12 V R1 = 1 kΩ R3 = 1,5 kΩ 
 R4 = 1,5 kΩ I2 = 8 mA 
 
Számítsa ki az: 
a) R3 és R4 ellenállások áramát (I3; I4), 
b) R3 és R2 ellenállásokon mérhető feszültségeket (U3; U2), 
c) R2 ellenállás és az eredő ellenállás értékét (R2; Re), 
d) R1 ellenállás áramát és a főág áramát (I1; I)! 

Megoldás: 
a)  

 
 
 
 
 

b)  
 
 
 
 
 

c)  
 
 
 
 
 

d)  

  



Autó- és repülőgép-szerelési ismeretek  
emelt szint 

2011 írásbeli vizsga 12 / 16 2020. május 14. 

Azonosító 
jel: 

               

Rajzkészítés 
23. feladat 15 pont 

Készítsen alkatrészrajzot a szemléltetőrajzával adott hengeres fogaskerékről! 
Számítsa ki a fogazat adatait (ha, hf, h, d, da, df)! A lábhézagtényező c* = 0,25. 
Szerkessze meg a hiányzó vetületet félnézet-félmetszetben! Adja meg a méreteket és 
jelölje a felületminőség követelményeit! 

 
Fenyvessy Tibor: A műszaki rajz alapjai, Műszaki Könyvkiadó,158. old. 9. feladat 
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Fenyvessy Tibor: A műszaki rajz alapjai, Műszaki Könyvkiadó,158. old. 9. feladat 

 

ha =  d =  

hf =  da =  

h =  df =  
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 a feladat 

sorszáma
pontszám 

maximális elért maximális elért  

Szöveges feladatok 

1. 2  

60  

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

10. 2  
11. 2  
12. 2  
13. 2  
14. 2  
15. 6  
16. 6  
17. 7  
18. 9  
19. 4  

Számítási feladatok 
20. 7  

25   21. 8   
22. 10  

Rajzkészítés 23. 15   15   
Az írásbeli vizsgarész pontszáma 100  

 

dátum  javító tanár 
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pontszáma egész 
számra kerekítve 

elért programba 
beírt 

Feladatlap   
 

dátum  dátum 
   
   

javító tanár  jegyző 
 


