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Útmutató a vizsgázók teljesítményének értékeléséhez 

(az értékelőtanárok részére) 
 
A javítási-értékelési útmutatóban feltüntetett válaszokra kizárólag a megadott pontszá-
mok adhatók.  
 
A megadott pontszámok további bontása csak ott lehetséges, ahol erre külön utalás van. 
Az így kialakult pontszámok csak egész pontok lehetnek. 

 
Ha az összes lehetséges választ megjelöli a vizsgázó a zárt jellegű feladatoknál, akkor nem kap 
pontot.  
 
Ha a javítási-értékelési útmutatóban szereplő megoldások számánál több választ jelöl meg, 
akkor a többletválaszok számával a pontszámot csökkenteni kell. A feladatokra kapott 
pontszám nem lehet negatív.  
 
Tévesztés esetén helyes megoldásnak csak a vizsgázó egyértelmű javítása fogadható el.  
 
Fogalom meghatározása esetén a megoldásban aláhúztuk az ún. kulcsszavakat. Maximális 
pontszám csak akkor adható, ha a kulcsszavak maradéktalanul szerepelnek a vizsgázó 
megoldásában.  
 
A hiányos mondatok szakkifejezésit aláhúzással jelöltük. A szakkifejezés csak a / jellel jelölt 
kifejezéssel helyettesíthető. Az aláhúzással nem jelölt kifejezések szinonimái, körülírásai is 
elfogadhatók teljes értékű megoldásként.  
 
A feladatok részmegoldása esetén, ha erre lehetőség van, az adott feladat javítási/pontozási 
útmutatójában található meg a részpont értéke.  
 
A feladatokban elvárt példa írásánál több helyes megoldás is lehetséges. Ezeknél a feladatoknál 
a javítási-értékelési útmutatótól eltérő, egyéb helyes megoldás is elfogadható a ponthatáron 
belül. 
 
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 további 
lépésekben a vizsgázó felhasznált, de az adott lépés elvégzése egyébként hibátlan, az így kapott 
eredményt a pontozás szempontjából helyes eredménynek kell tekinteni. 
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Méréstechnika 
1. feladat 5 pont 
Váltsa át a megadott mértékegységre az alábbi mennyiségeket! 
 
Minden helyes átváltás 1 pont. 
 
35 Nm = 0,035 kNm 
750 N/mm2 = 750 000 000 Pa 
7,8 m/s = 28080 m/óra 
5,7 bar = 570 000 Pa 
7,2 kg/h = 2,00 g/s 

 
 
2. feladat 10 pont 
Csoportosítsa az alábbi mértékegységeket! 
 
Pa Nm bar kW kWh kJ m3/s N/mm2  kg/m2   dm3/h  
 
Minden mértékegység helyes csoportba sorolása 1 pont. Egy mértékegység több csoportba 
sorolása –1 pont. 
 

Megnevezés Mértékegység(ek) 
Nyomás Pa; bar; N/mm2 
Térfogatáram m3/s; dm3/h 
Munka kJ 
Teljesítmény kW 
Egyik sem Nm; kWh; kg/m2 

 
Anyagvizsgálatok gyakorlat I. 

 
3. feladat          6 pont 
Új digitális mérleget vásárolt a munkahelye. Az Ön feladata a mérleg kicsomagolása, 
elhelyezése a kijelölt munkaasztalon, valamint a mérleg beállítása és ellenőrzése. 
Rendelkezésére álló eszközök:  

- száraz törlőkendő 
- 100,00 g tömegű ellenőrző súly 

A mérleg adatai: 
- terhelhetőség: 300 g 
- pontosság 0,01 g 
- kijelző: XXX,XX 
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A mérleg képe az alábbi ábrán látható. 

 
Forrás: https://aalabor.hu/c/19010-category_default/kern-precizos-eg-sorozat.jpg 

 
Milyen felületre kell helyezni a mérleget? 

- sík, rázkódásmentes  2 pont 
Milyen célt szolgálnak a készülék lábán lévő csavarok? 

- vízszintbe állítást segítik  1 pont 
Hogyan ellenőrizhető a mérleg beállítása? 

- vízszint: a légbuborékok a körök közepén legyenek  1 pont 
- ellenőrző súly ráhelyezésekor 99,99 és 100,01 közötti értéket mutasson 2 pont 

 
4. feladat          8 pont 
Egy polimer sűrűségét lebegtetéses módszerrel szeretné meghatározni. Ehhez a polimer darabot 
inert tömény sóoldatba helyezi, amin a polimer úszik. A sóoldatot vízzel hígítja. 
 
Meddig kell a hígítást végezni?       

- amíg a polimer lebegni kezd      1 pont 
A mérés szempontjából mire kell ügyelni a hígítás során? 

- a polimer felületén ne maradjon légbuborék    1 pont 
- a sóoldat homogén legyen (keverni kell)     1 pont 

A végpontban mi állapítható meg a folyadék és a szilárd anyag sűrűségének viszonyáról? 
- megegyeznek, egyenlő        1 pont 

Mi történik, ha a végpontnál tovább hígítja a sóoldatot? 
- a polimer leülepedik  vagy lesüllyed     1 pont 

Milyen módszerrel határozható meg a végpontban a sóoldat sűrűsége? Három lehetséges 
eljárást nevezzen meg!       3 x 1 pont = 3 pont 

- hígítás során koncentrációváltozás számításával, majd koncentrációsűrűség 
táblázattal 
- piknométeres méréssel 
- areométeres méréssel 
- Mohr–Westphal-mérleggel 
- Hidrosztatikai mérleggel 
- Optikai úton (közvetve)  
- Vezetőképesség-méréssel (közvetve) 

Egyéb jó megoldás is elfogadható.  
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5. feladat          6 pont 
Oldja meg az alábbi feladatot és határozza meg az olaj sűrűségét 20 °C hőmérsékleten! 
A számított eredményeket négy tizedesjegy pontossággal adja meg! 
Minden helyesen megadott eredmény 1 pont. 

 
Piknométer tömege:    41,5789 g 
Piknométer és az olaj tömege:  58,6472 g 
Piknométer és a desztillált víz tömege: 61,7774 g 
Víz sűrűsége:     0,99823 g/cm3 
Víz tömege:     20,1985 g 
Piknométer térfogata:    20,2343 cm3 
Olaj térfogata:     20,2343 cm3 
Olaj tömege:     17,0683 g 
Olaj sűrűsége     0,8435  g/cm3 
 

 
Anyagvizsgálatok gyakorlat II. 

 
6. feladat          3 pont 
Párosítsa a meghatározásokat a képekkel, majd adja meg a fogalmak nevét a kipontozott részre! 
 
Helyes párosítás és fogalomnév együttes megadása 1 pont, összesen 3 x 1 pont. 
         

 
Forrás: Gumiipari anyagismeret I. (Szakmunkásképző iskolai tankönyv, 17. oldal, Budapest) 

A víz sűrűsége (g/cm3) a hőmérséklet függvényében (101325 Pa nyomáson)  
  

T/°C 0,0  1,0  2,0  3,0 4,0 5,0 6,0 7,0  8,0  9,0 

0  0,999867  0,999926 0,999967  0,999992 1,000000 0,999991 0,999998 0,999929  0,999876  0,999808 

10  0,999727  0,999632 0,999524  0,999404 0,999271 0,999126 0,998970 0,998802  0,99862  0,99834 

20  0,99823  0,99802 0,99779  0,99756 0,99732 0,99707 0,99681 0,99654  0,99626  0,99597 

30  0,99567  0,99536 0,99505  0,99473 0,99439 0,99405 0,99371 0,99335  0,99299  0,99262 

40  0,99224  0,99186 0,99147  0,99107 0,99066 0,99024 0,98982 0,98940  0,98896  0,98852 

50  0,98807  0,98762 0,98715  0,98669 0,98621 0,98573 0,98525 0,98475  0,98425  0,98375 

60  0,98324  0,98272 0,98220  0,98167 0,98113 0,98059 0,98005 0,97950  0,97894  0,97838 

70  0,97781  0,97723 0,97666  0,97607 0,97548 0,97489 0,97424 0,97368  0,97307  0,97245 

80  0,97183  0,97121 0,97057  0,96994 0,96930 0,96865 0,96800 0,96734  0,96668  0,96601 

90  0,96534  0,96464 0,96399  0,96330 0,96261 0,96192 0,96122 0,96051  0,95981  0,95909 

100  0,95838                    
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1- b: a test (tökéletesen) rugalmatlan/plasztikus, ha a külső erő megszűnte után nem nyeri 
vissza eredeti alakját. 

2- a: a test (tökéletesen) rugalmas/elasztikus, ha a külső erő megszűnte után visszanyeri 
eredeti alakját. 

3- c: a test képlékenyen rugalmas/ viszkoelasztikus/ plasztoelasztikus, ha a külső hatás 
megszűnte után csak részben nyeri vissza eredeti alakját. 

 
A / jellel jelölt megoldások bármelyike elfogadható teljes értékű megoldásként. 
 
7. feladat          6 pont 
Adja meg az ábrán látható polimermolekulák típusait! 

 
a) b)   c)   

Forrás: Gumiipari anyagismeret I. (Szakmunkásképző iskolai tankönyv, 18. oldal, Budapest) 

a) elágazó fonalmolekula        1 pont 
b) sűrű térhálós molekula        1 pont 
c) ritka térhálós molekula        1 pont 
 
Hová sorolná az ábra szerint a természetes kaucsukot, az ebonitot és a kész, rugalmas 
gumiterméket? A kipontozott részre írja a megfelelő betűjelet! 
 
b   ebonit          1 pont 
a   kaucsuk         1 pont 
c   kész, rugalmas gumitermék       1 pont 
 
8. feladat 3 pont 
Egy hengeres próbatestet kopásvizsgálatnak vetnek alá. A henger kezdeti átmérője 10 mm, 
hossza 22 mm, tömege 1,9352 g. A koptatógépen összesen 476 m utat tett meg. Koptatás után 
a próbatest tömege 1,7654 g lett.  
Válaszoljon a következő kérdésekre!  
 
Minden helyesen megadott eredmény 1 pont. 
 
Mekkora a koptatás során a próbatest tömegvesztése? A számított eredményeket négy 
tizedesjegy pontossággal adja meg! 

0,1698 g 
Mekkora 100 m koptatási úton a próbatest tömegvesztése? A számított eredményeket négy 
tizedesjegy pontossággal adja meg!  

0,0357 g 
A próbatest tömegének hány százaléka kopott el a vizsgálat során? Az eredményt kettő 
tizedesjegy pontossággal adja meg! 

8,77% 
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9. feladat          8 pont 
Döntse el, hogy az alábbi állítások igazak vagy hamisak! Jelölje X-szel az állítás mellett, hogy 
igaz vagy hamis! 
Minden helyes válasz 1 pont. 

 

Állítás Igaz Hamis

A gumiszerű rugalmas tulajdonságok feltétele csak a hosszú polimer lánc.  X 

A képlékenység hőmérsékletfüggő. X  
Az elasztikus és plasztikus állapot között az átmenet a lágyulási 
hőmérséklet-tartományon keresztül lehetséges. X  

Elasztikus állapotból mindig létre lehet hozni plasztikus állapotot.  X 
A kaucsukból, töltőanyagokból és lágyítóból álló hármas rendszer döntő 
mértékben meghatározza a keverék reológiai tulajdonságait. X  

Masztikálás esetén a hő és a mechanikai erő mellett a kémiai 
lebontószerek is hatnak a képlékenységre.  X 

Az üvegesedési hőmérséklet-tartomány alatt a kaucsuk rugalmasan 
viselkedik.  X 

A kaucsuk képlékenységét nem befolyásolja annak elágazottsága.  X 
 

Gépészeti alapismeretek 
 
10. feladat          10 pont 
A mellékelt ábrán egy fogaskerekes hajtóművet lát. Az ábra tanulmányozása után válaszoljon 
a kérdésekre, oldja meg a feladatot! 
 
Minden helyes válasz 1 pont. 

 
Hány darab fogaskerék látható az ábrán? 2 db 

Mekkora a hajtómű legnagyobb magassága? 382 mm 

Mekkora a tengelytávolság? 132,5 mm 

Mekkora a 15-ös jelű behajtótengely csapjának az átmérője? 55 mm 

A 15-ös jelű behajtótengelyre hány csapágy van felszerelve? 2 db 

Olajleeresztő csavar azonosítószáma: 23 

Olajszintjelző pálca azonosítószáma: 44 

Behajtótengelyen lévő fogaskerék azonosítószáma: 11 
A hajtómű kihajtótengelyének fordulatszáma kisebb vagy nagyobb, mint 
a behajtótengelyének a fordulatszáma? nagyobb 

Mi a 33-as jelű alkatrész? hatlapfejű 
csavar 
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Forrás: https://player.slideplayer.hu/9/2647734/data/images/img97.jpg 
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11. feladat          11 pont 
Csoportosítsa az alábbi szállítóeszközöket! A szállítóeszköz betűjelét írja a megfelelő rácsba! 
 
Minden szállítóeszköz helyes csoportba sorolása 1 pont. 

 
a) Szállítószalag b) Csigás szállító c) Pneumatikus szállító d) Görgősor 

e) Csúszda  f) Ventilátor g) Vákuumszivattyú  

h) Fogaskerekes szivattyú i) Fúvó 

 
Darabáru 

szállítására alkalmas 
Ömlesztett anyagok 
szállítására alkalmas 

Gázok szállítására 
alkalmas 

Folyadékok 
szállítására alkalmas 

a; d; e a; b; c; e f; g; i h 
 
12. feladat          4 pont 
Csoportosítsa az alábbi hőcserével kapcsolatos leírásokat! A leírás betűjelét írja a megfelelő 
rácsba! 
Minden helyes csoportba sorolás 1 pont. 
 

a) Vizet olajjal melegítünk kettőscsöves hőcserélőben. 
b) Vizet gőzzel melegítünk. 
c) Vízbe jeget rakunk. 
d) Jégre gőzt fúvatunk, így olvasztjuk le. 

 
Közvetett hőcsere Közvetlen hőcsere Nem dönthető el 

a c; d b 
 

Gyártás-előkészítés berendezései gyakorlat 
 
13. feladat          10 pont 
Az alábbi ábrán szilárd anyagok szállítására alkalmas szállítóberendezést lát. 

 
Forrás: https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_521_Geptan/ch05s02.html 
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Tanulmányozza az ábrát, majd oldja meg a feladatokat! 
 
Nevezze meg az ábrán látható berendezést! 

- serleges elevátor        1 pont 
 
Párosítsa a berendezés számokkal jelzett részeit a meghatározásokkal! Írja a megfelelő betűjelet 
a számok utáni pontozott részre!       5 pont 
 
 1. e   a) hajtódob vagy lánckerék hajtóművel és motorral 
 2. d   b) elevátorfej 
 3. a   c) feszítődob vagy lánckerék 
 4. c   d) vonóelem 

5. f    e) serleg 
   f) burkolat 
   g) elevátorláb 
 
Milyen anyagok szállítására alkalmas ez a berendezés?     

- ömlesztett anyagok        1 pont 
Milyen irányú anyagszállítást tesz lehetővé ez a berendezés?  

- függőleges         1 pont 
Milyen szállítóelemet használna ezen a berendezésen darabáru szállításához?  

- lapot/villát/kampót        1 pont 
Ezen a berendezésen mi lehet a vonóelem? 

- lánc/kötél/szalag/heveder       1 pont 
 
A / jellel jelölt megoldások bármelyike elfogadható teljes értékű megoldásként. 

 
14. feladat          7 pont 
Az alábbi állítások a keverékkészítésre vonatkoznak. Jelölje X-szel az állítás mellett, hogy igaz 
vagy hamis!          
 
Minden helyes válasz 1 pont. 

 
Állítás Igaz Hamis 

A zártkeverő mindig készre keveri a keveréket.  X 
A porok polimerbe történő bedolgozása befejeződik a zártkeverő 
berendezésben. X  

A zártkeverő gyorsabban, de kevesebb anyaggal dolgozik, mint a 
hengerszék.  X 

Az utóhomogenizálást csak a kész keverék igényli, az előkeverék nem.  X 
A talkumos fürdő után a keverék önmagától megszárad.  X 
A hengerszékek esetén gyors átállás lehetséges a keverés során. X  
A zártkeverőben alkalmazott nyomás fordítottan arányos a keverési 
idővel. X  
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15. feladat  3 pont 
Az ábrán látható berendezéssel ömlesztett anyagot szállítunk. 

 
Forrás: https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_521_Geptan/kepek/8-60.png 

 
Tanulmányozza az ábrát, majd oldja meg a feladatokat! 
 
Jelölje nyíllal az anyag szállítási irányát!      1 pont 
 
A töltést és ürítést jelölő nyilak együtt vagy önmagában a szállítás irányát jelző nyíl is 
elfogadható teljes értékű megoldásként. 
 
Nevezze meg az ábrán látható berendezést! 

- csigás szállító         1 pont 
 
Hogyan változtatható meg ezen a berendezésen a szállított anyag mennyisége? 

- fordulatszám-változtatással      1 pont 
 
 


