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Fontos tudnivalók 
A feladatok megoldási sorrendje tetszőleges. A feladatokat figyelmesen olvassa el!  
A válaszokat az előírt módon adja meg!  
 
A tesztfeladatoknál csak az egyértelmű javítás fogadható el. Ha a helyes válaszok számánál 
több választ jelöl meg, a többletválaszok számával a pontszámot csökkenteni kell.  
A feladatokra kapott pontszám nem lehet negatív. 
 
A dolgozat elkészítéséhez szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas 
zsebszámológép, körző, vonalzók és függvénytáblázat használható. 
 
A számítási feladatok megoldásához, ha kell, készítsen rajzos vázlatot, a megoldás tervezetét 
írja le, mert a feladatra adható pontszám egy része erre adható!  
 
Kék vagy fekete színű tollal dolgozzon, a rajzokat ceruzával készítse! 
 
Ügyeljen arra, hogy a lényegesebb részszámítások is nyomon követhetőek legyenek! 
Figyeljen a megfelelő mértékegységek használatára! 
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Tesztjellegű feladatok 

 
1. feladat 8 pont 
Húzza alá a helyes válasz betűjelét! 
Minden helyes válasz 2 pont. 
 
1.1 A vízhozamot 

a) leggyakrabban a liter/köbméter mértékegységgel jellemezzük. 
b) térfogatáramnak is nevezik. 
c) közvetlen módszerrel, például a vízsebesség mérésével határozzuk meg. 

 
1.2 A vízkészlet 

a) egy adott területen egy adott időpontban rendelkezésre álló felszíni és felszín alatti 
vizek összessége. 

b) nagysága független a vízkészletet tartalmazó terület meteorológiai folyamataitól. 
c) egy adott területen egy adott időpontban rendelkezésre álló felszín alatti vizek 

összessége. 
 
1.3 A homorú part 

a) vízfolyások épülő partja. 
b) a meder lassan mélyülő része. 
c) közelebb van a sodorvonalhoz, mint a középvonalhoz. 

 
1.4 A permanens vízmozgás 

a) esetén a hidraulikai jellemzők egyike sem változhat. 
b) esetén a hidraulikai jellemzők az áramlás mentén nem változnak. 
c) esetén a hidraulikai jellemzők időben nem változnak. 
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2. feladat 8 pont 
Válassza ki a helyes megoldás betűjelét és írja a kipontozott helyre! 
Minden helyes válasz 2 pont. 
 
A, ha 1., 2., 3. igaz 
B, ha 1., 3. igaz 
C, ha 2., 4. igaz 
D, ha 4. igaz 
E, ha 1., 2., 3., 4. igaz  
 
2.1 A derítés …. 

1. nem ülepedő, 10-4 mm-nél kisebb nagyságrendű szemcsék eltávolítására szolgáló 
módszer. 
2. a fizikai eljárások körébe tartozik. 
3. részfolyamatai a koaguláció és flokkuláció. 
4. folyamata során nem kell a tisztítandó vízhez semmilyen vegyi anyagot adagolni. 

 
2.2 Az úszás …. 

1. esetében a felhajtó- és a súlyerő egyenlő, és a test nem emelkedik ki egyáltalán a 
folyadékból. 

2. esetében a felhajtó- és a súlyerő egyenlő. 
3. esetében nincs jelentősége, hogy a test mekkora térfogata merül a folyadékba. 
4. során a test részben kiemelkedhet a folyadékból. 

 
2.3 A legnagyobb víz (LNV) …. 

1. a valaha mért legnagyobb vízhozam. 
2. a valaha tapasztalt legmagasabb vízállás. 
3. az elmúlt 100 évben mért legmagasabb vízállás. 
4. a vízmérce telepítése óta mért legmagasabb vízállás. 

 
2.4 A köbözés …. 

1. vízhozammérési módszer. 
2. alkalmazásával közvetlenül megkapható a vízhozam értéke. 
3. az ismert térfogatú mérőedény teletöltődési idejének mérésén alapszik. 
4. végrehajtásához változtatható méretű nyílással ellátott mérőedény szükséges. 
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3. feladat 24 pont 
Írja a helyes válasz betűjelét az állítások után!  
Minden helyes válasz 2 pont. 
 

A) Szögprizma 
B) Szintezőműszer 
C) Mindkettő 
D) Egyik sem 

 
3.1 Optikai műszer. …. 

3.2 Terepi részletpontok vízszintes értelmű felmérésénél használják. …. 

3.3 Használatával meghatározható a részletpont talppontja. …. 

3.4 Tulajdonképpen egy vízszintes helyzetbe állított távcső. …. 

 
A) Rohanó vízmozgás 
B) Áramló vízmozgás 
C) Mindkettő 
D) Egyik sem 

 
3.5 A víz sebessége nagyobb, mint a felszíni hullámok sebessége. …. 

3.6 Az áramlásra kiszámított Reynolds-szám értéke kisebb 2320-nál. …. 

3.7 A víz sebessége kisebb, mint a felszíni hullámok sebessége. …. 

3.8 Ekkor a víz mozgási energiája hővé alakul. …. 

 
A) Ülepítés 
B) Sűrítés 
C) Mindkettő 
D) Egyik sem 

 
3.9 A folyadék elválasztása szilárd anyagtól. …. 

3.10 Folyadék és szilárd anyagkeverékek szárazanyag-tartalmának növelésre szolgál. …. 

3.11 Folyadék és szilárd anyagkeverék szárazanyag-tartalmának csökkentésére szolgál. …. 

3.12 Sűrűségkülönbségen alapuló eljárás. …. 
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Számolást igénylő és ábrafelismerési feladatok 

 
4. feladat 8 pont 
Az alábbi táblázatban az egyes hőmérsékletekhez tartozó páratelítettségi értékeket 
találja. Ez alapján adja meg a táblázat alatti adatpárok viszonyát: azaz kisebb, nagyobb 
vagy egyenlő az adatpárok értéke! Ehhez használja a matematikában szokásos jelöléseket 
(< , =, >)! 
Minden helyes válasz 2 pont 
 

Adott hőmérséklethez tartozó páratelítettségi érték g/m3 értékben megadva 
Hőmérséklet 0 oC 5 oC 10 oC 15 oC 20 oC 25 oC 30 oC 35 oC 
Telítettségi érték 4,8 6,8 9,4 12,8 17,3 23,0 30,3 39,6 

 
Harmatponti páratartalom 0 oC-on  37,5%-os relatív páratartalom 15 oC-on 
50%-os relatív páratartalom 25 oC-on  50%-os relatív páratartalom 30 oC-on 
Telítettségi páratartalom 10 oC-on  100%-os relatív páratartalom 10 oC-on 
Az abszolút páratartalom 9,6 g/m3  85%-os relatív páratartalom 10 oC-on 

 
 
5. feladat 14 pont 
Olvassa el az alábbi, a Principális-csatornára vonatkozó szemelvényt és válaszoljon a 
kérdésekre! 

A közelmúltban fejeződött be a Principális-csatorna két szakaszának mederkotrása, illetve 
tisztítása, melyre azért volt szükség, mert az elmúlt években szinte minden nagyobb esőzés 
alkalmával belvíz és árvízveszély fenyegette a közelben lévő családi házakat. Legutóbb tavaly 
ősszel kellett megerősíteni a partfalat, akkor több ezer homokzsák került ki a töltésre. 
 Ezt a helyzetet nem lehetett tovább tűrni, ezért a kormány 168 millió forintot biztosított a 
Kiskanizsa és Bajcsa közti 10 kilométeres szakasz, a Magyarszerdahely és Alsórajk közötti 13 
kilométeres szakasz, valamint a Mántai-patak vonalában további 8 kilométeres szakasz 
rendbetételére – hangsúlyozta Rigó Csaba kormánymegbízott, aki szerint jól látszik az elvégzett 
munka eredménye, hiszen az amúgy alacsony lejtésű csatornának sokkal sebesebben folyik a 
vize. 
 A kotrás során mintegy 27 ezer köbméternyi iszapot emeltünk ki a mederből, amit aztán a 
védvonal megerősítéséhez használtunk fel, illetve nagy kiterjedésű növényzetet is 
eltávolítottunk a mederből és a part mentéről, melynek eredményeként közel kétszeresére 
emelkedett a csatorna vízsebessége árulta – el Gaál Róbert, a Nyugat-dunántúli Vízügyi 
Igazgatóság vezetője. 
(Forrás: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/zala/hirek/papirhajok-a-princin-kozel-170-millio-forintba-kerult-a-
kotras-es-tisztitas , 2019.08.08.) 
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A) Húzza alá, milyen jellegű a vízmozgás a Principális-csatornában! 

 
gravitációs vízmozgás  nyomás alatti vízmozgás 

 
 
B) Nevezze meg azt a képletet, amellyel kiszámolható a vízhozam ismerete nélkül a 

csatornában mozgó víz sebessége! 
 

…………………………………………………….. 
 
 
C) Írja le a képletet és nevezze meg az egyes változóit! 
 

vk= 
 
 
 
 
 
 
D) Írja le, hogy az előbbi képlet melyik elemét változtatta meg a növényzet eltávolítása! 

Válaszát indokolja is! 
 
 
 
 
 
 
E) Számítsa ki, mekkora a Principális-csatorna közepes vízhozama Kiskanizsánál, ha a 

víz áramlási sebessége 0,45 m/s lett, és a nedvesített keresztmetszet 1,3 m2! 
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6. feladat 14 pont 
Egészítse ki az alábbi szövegrészletet! A számokkal jelölt helyeken hiányzó szavakat, 
kifejezéseket írja a szöveg mellett található táblázat azonos számmal jelölt mezőjébe! 
Törekedjen a szakmai szakkifejezések használatára! 
Minden helyes válasz 2 pont. 

 
A (1.), amelyet a felszíni vízfolyások mellett található 
vízvezető, víztároló kőzetekből termelünk ki, és a 
vízutánpótlásukat zömében a felszíni vizekből nyerik, a 
vízvezető kőzetek, pl. (2.) által megszűrve. Országos szinten 
a közüzemi vízellátás jelentős részét, durván 40%-át adják. A 
vízbázis azonban a helyzete miatt sérülékeny, fokozott 
védelemre szorul.  
A (3.) a felszín közelében levő felső vízréteg vize, amelyre 
számottevően hatnak a meteorológiai viszonyok, s ezért 
hőmérséklete, kémiai összetétele változó. Porózus és 
hasadékos kőzetben egyaránt előfordulhat.  
A (4) a porózus kőzetek hézagaiban helyezkedik el. Mélységi 
elhelyezkedése igen változatos. Általában 20 m mélységtől 
több ezer méter mélységig – esetleg több, egymástól 
független rétegben – található meg. A két (5.) réteg között 
elhelyezkedő és nyomás alatt álló vizet (6.) víznek is nevezik.
Magyarországon a 30 °C-nál melegebb források és kutak 
vizét nevezzük (7.).  
A felszínről sugárirányban a Föld középpontja felé haladva 1 
kilométerenként átlag 30 °C-kal emelkedik a hőmérséklet, de 
Magyarország ebből a szempontból nagyon előnyös 
helyzetben van, mert nálunk 55-60 °C/km a hőmérséklet 
változása. 

(1.) 

(2.) 

(3.) 

(4.) 

(5.) 

(6.) 

(7.) 

 

Forrás: http://www.agr.unideb.hu/ebook/vizminoseg/felszn_alatti_vizek.html, 2019.07.24. 
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7. feladat 8 pont 
Számítsa ki az állatkerti akváriumban a medence aljára elhelyezett betekintő ablak 
üvegtáblájára ható koncentrált erő nagyságát! 
 
A vízzel telt 30 méter széles és 40 méter hosszú állatkerti akvárium alján a látogatók számára 
látványfolyosót alakítottak ki. A folyosó tetején elhelyezett 150 cm széles és 200 cm hosszú 
ablakokon keresztül lehet az akváriumba betekinteni. Mekkora koncentrált erő hat az 
ablakban található üvegtáblára, ha az vízszintes helyzetű, és a vízoszlop vastagsága  
4 méter? 
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8. feladat 10 pont 
Nevezze meg az alábbi, egy szabályozott vízfolyás környezetét mutató keresztmetszeti 
ábrán a betűvel jelölt részeket, és válaszoljon a további kérdésekre is! 
Minden helyes válasz 2 pont. 
 
 

 
 
Forrás: http://utugyilapok.hu/cikkek/torvenytisztelo-tervezes-vagy-muszaki-racionalitas-avagy-hidtervezes-es-a-
1472010-iv-29-kormanyrendelet/ 2019.07.24. 
 

A  

B  

C  

D  

 
A) Nevezze meg a C és a D betűvel jelölt térrészlet együttesét is! 
 
 ..........................................  
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9. feladat 6 pont 
Az alábbi grafikonon egy szűrőn átáramló víz térfogatáramának időbeli változását 
láthatja. A grafikon alapján válaszoljon az alábbi kérdésekre! 
 

 
 
 
A) Hogyan változott a szűrőellenállás a szűrőben az üzemidő szerinti 0,5 és 1,5 óra 

között?  1 pont 
 

 ......................................................................................................................................................  

 
B) Milyen üzemű lehet a grafikon alapján ez a szűrő?  1 pont 
 
 ......................................................................................................................................................  

 
C) Írjon egy példát ilyen üzemű szűrőre!  2 pont 
 
 ......................................................................................................................................................  

 
D) Milyen tevékenység zajlik az üzemidő szerinti 1,5–2,5 óra között a szűrőn? 1 pont 
 
 ......................................................................................................................................................  

 
E) Hogyan biztosítható a tározáson kívül, hogy a vízfelhasználók számára folyamatos 

legyen a szűrt vízzel történő ellátás ilyen szűrő alkalmazása esetén? 1 pont 
 
 ......................................................................................................................................................  
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 a feladat 

sorszáma 
pontszám 

maximális elért maximális elért 

Tesztjellegű 
feladatok 

1.1 2  

40   

1.2 2   
1.3 2   
1.4 2  
2.1 2   
2.2 2  
2.3 2  
2.4 2  
3.1 2  
3.2 2  
3.3 2  
3.4 2  
3.5 2  
3.6 2  
3.7 2  
3.8 2  
3.9 2  

3.10 2  
3.11 2  
3.12 2  

Számítást igénylő 
és ábrafelismerési 
feladatok 

4. 8   

60   

5. 14   
6. 14   
7. 8  
8. 10  
9. 6  

Az írásbeli vizsgarész pontszáma 100  
 

dátum  javító tanár 
 
 __________________________________________________________________________  
 
 

 

pontszáma egész 
számra kerekítve 

elért programba 
beírt 

Tesztjellegű feladatok   
Számítást igénylő és ábrafelismerési feladatok   

 

dátum  dátum 
   
   

javító tanár  jegyző 
 


