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Útmutató a vizsgázók teljesítményének értékeléséhez 

(az értékelő tanárok részére) 
 
 
• A javítási-értékelési útmutatóban feltüntetett válaszokra kizárólag a megadott pontszámok adhatók.  

 
• Az ábramegoldásnál, a feleletválasztásos tesztfeladatnál a javítás csak egyértelmű jelölés esetén 

fogadható el. 
 
• A megadott pontszámok további bontása csak ott lehetséges, ahol erre külön utalás van. Az írásbeli 

feladatok végső pontszáma csak egész pontszám lehet. A kerekítés a matematikai szabályok szerint 
történik. (pl.: 21,5 pont kerekítve: 22 pont) 
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I. Szakrajz 
 

1. feladat 15 pont 

Készítse el a kettős saját csappal kialakított hosszabbító toldás szakrajzát M = 1:1 
méretarányban, három vetületben (elölnézet, felülnézet, bal oldali függőleges metszet)!  
A fakötés 65 x 40 mm keresztmetszetű lucfenyő alapanyagból készül. A lécek hosszmérete 
tetszőleges.  
Nevezze meg a vetületeket - milyen metszet, milyen nézet - és jelölje a metszősík nyomvonalát! 
 

 
Tartalom Pont 

A megfelelő számú vetület megrajzolása az előírt méretarány betartásával  1 pont
Elölnézet megnevezése  1 pont
Elölnézet, a szerkezeti kötés helyes kialakítása, megfelelő vonalfajták, 
vonalvastagságok 3 pont

Metszősík nyomvonalának jelölése az elölnézeten  1 pont
Felülnézet megnevezése  1 pont
Felülnézet, helyes vonalfajták, vonalvastagságok 2 pont
Függőleges metszet, helyes vonalfajták, vonalvastagságok 2 pont
Függőleges metszet, helyes anyagjelölés 1 pont
Szelvények, szerkezeti kötések méretezése  3 pont
Összesen  15 pont
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2. feladat 15 pont 

Rajzolja le a bükkfa fejelőléccel merevített, szélesbítő toldással készített, vízszintesen fekvő 
laptermék szakrajzát M = 1:1 arányban, három vetületben (homlokmetszet, felülnézet, bal 
oldali oldalnézet) méretezve!  
A lap vastagsága 20 mm, a fejelőléc keresztmetszete 45 x 20 mm.  
Nevezze meg a vetületeket -milyen metszet, milyen nézet - és jelölje a metszősík nyomvonalát! 
 

 
 

Tartalom Pont 
A megfelelő számú vetület megrajzolása az előírt méretarány betartásával  1 pont
Homlokmetszet megnevezése  1 pont
Homlokmetszet, a szerkezeti kötés helyes kialakítása, megfelelő 
vonalfajták, vonalvastagságok 3 pont

Homlokmetszet, metszet helyes anyagjelölése 1 pont
Felülnézet megnevezése  1 pont
Felülnézet, helyes vonalfajták, vonalvastagságok 2 pont
Metszősík nyomvonalának jelölése a felülnézeten  1 pont
Oldalnézet, helyes vonalfajták, vonalvastagságok 2 pont
Szelvények, szerkezeti kötések méretezése  3 pont
Összesen: 15 pont
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3. feladat 15 pont 

Nevezze meg az ábrán látható fakötést, és rajzolja le a homlokmetszetének és felülnézetének 
szakrajzát M = 1:1 méretarányban!  
Az alkatrészek méretét Ön válassza meg, szakmailag helyesen! 

 
Az ábrán látható fakötés megnevezése:  
 

Kávakötés sarokoszloppal, szakállas vésett csappal 
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Homlokmetszet és felülnézet: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tartalom Pont 
A fakötés helyes megnevezése 3 pont 
A megfelelő számú vetület megrajzolása  1 pont 
Az oszlop és a káva szakmailag helyes arányának kialakítása 1 pont 
Homlokmetszet, a szerkezeti kötés helyes kialakítása 2 pont 
Homlokmetszet, megfelelő vonalfajták, vonalvastagságok 2 pont 
Homlokmetszet, helyes anyagjelölés 1 pont 
Felülnézet, a szerkezeti kötés helyes kialakítása 2 pont 
Felülnézet, megfelelő vonalfajták, vonalvastagságok 2 pont 
Felülnézet, helyes anyagjelölés 1 pont 
Összesen: 15 pont 
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4. feladat 15 pont 

Készítse el szerkesztéssel a nyílt fecskefarkú fogazással kialakított kávasarokkötés szakrajzát 
M = 1:1 méretarányban, három vetületben méretezve (elölnézet, felülnézet és baloldali 
oldalnézet)!  
A kávasarokkötés 100 x 21 mm keresztmetszeti méretre megmunkált, fenyő alapanyagból 
készül. 
Nevezze meg a vetületeket! 
 

 
 

Tartalom Pont 
A megfelelő számú vetület megrajzolása az előírt méretarány betartásával  1 pont
Elölnézet megnevezése  1 pont
Elölnézet, a szerkezeti kötés helyes szerkesztése  3 pont
Elölnézet, megfelelő vonalfajták, vonalvastagságok 2 pont
Elölnézet, helyes anyagjelölés 1 pont
Felülnézet megnevezése  1 pont
Felülnézet, helyes vonalfajták, vonalvastagságok 2 pont
Oldalnézet, helyes vonalfajták, vonalvastagságok 2 pont
Oldalnézet, helyes anyagjelölés 1 pont
Szelvények helyes méretezése  1 pont
Összesen: 15 pont
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II. Számítások 
 
1. feladat 7 pont 

A máglyában található fűrészáruból szekrény gyártását tervezik.  
A fűrészáruból kivágott próbatest szárítás előtti tömege 42,5 g, a szárítás utáni 39,2 g.  
Számolja ki a faanyag nettó nedvességtartalmát, és döntse el, hogy további szárítás nélkül 
felhasználható-e a fűrészáru bútorgyártásra! 
 
mn = 42, 5 g 
mo = 39, 2 g          1 pont 
Un = ? 
------------------ 
 
Un = 

		  • 100%         1 pont 

 
Un = 

, ,,  • 100%        1 pont 
 
Un =  8, 42 ≈ 8%         2 pont 
 
Igen, további szárítás nélkül felhasználható a fűrészáru bútorgyártásra, 
azért, mert 8-10% nedvességtartalom esetén alkalmas erre a célra.   2 pont 
 
 

II. Ábra 
 
1. feladat 6 pont 

Nevezze meg a természetes faanyag forgácsolási főirányait!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A rostirányú forgácsolás 
B harántirányú forgácsolás 
C bütüirányú forgácsolás 

 
Minden helyes megoldás 2-2 pont. 
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II. Tesztkérdések 
 

1. feladat 1 pont 

Húzza alá a helyes állítást! 
 
Az évgyűrű… 

a.) két részből áll, a korai vagy nyári pásztából és a késői vagy tavaszi pásztából, melyek 
egymástól színben jobban vagy kevésbé különülnek el. 

b.) nehezen választható pásztákra a gyűrűslikacsú lombos fáknál. 
c.) korai és késői pásztái eltérő szerkezettel és különböző tulajdonságokkal 

rendelkeznek. 
 
 

2. feladat 1 pont 

Egészítse ki az alábbi mondatot! 
 
A húrmetszeten metszeten látható a fa legjellegzetesebb rajzolata: az évgyűrűk itt parabolikus, 
elliptikus, lángnyelvszerű formájúak, ez a "flóderos" rajzolat.  
 
 
3. feladat 1 pont 

Húzza alá a helyes állítást! 
 
A gyantatartalom… 

a.) nem befolyásolja a faanyag műszaki tulajdonságait.  
b.) növeli a fa tartósságát, sűrűségét, ugyanakkor a nagy mennyiségű gyanta nehezíti a 

szárítást, forgácsolást. 
c.) az erdei fenyőnél kevesebb, mint a lucfenyőnél. 

 
 

4. feladat 2 pont 

Nevezze meg, melyik növényi eredetű farontóra jellemzők az alábbi állítások! 
 

- A sejtek tartalék tápanyagait élik fel.  
- A sejtfal vázvegyületeit nem károsítják.  
- A fertőzött anyagot teljes keresztmetszetében elszínezhetik. 
- A fa műszaki tulajdonságait csak kismértékben rontja.  
- Az elszíneződések sem mechanikusan, sem vegyszerekkel nem szüntethetők meg. 

 
A növényi eredetű farontó neve: kékülést okozó gomba. 
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5. feladat 1 pont 

Egészítse ki az alábbi mondatot! 
 
A fenyők közül a vörösfenyő a legtartósabb fafaj, mert csersavtartalma igen magas. 
 
 

6. feladat 3 pont 

Párosítsa az alább megadott fafajokat a legjellemzőbb felhasználási területükkel! Írja a 
pontozott vonalra a megfelelő számot! 
 

a.) gyertyán    1.) lépcső, bútor  

b.) bükk     2.) konyhai eszközök, székállvány 

c.) tölgy     3.) szerszámnyél 
 

a.) - 3  b.) – 2  c.) - 1 
 

Minden helyes megoldás 1 pont. 
 

7. feladat 2 pont 

Nevezze meg, melyik hazai fafajra jellemzők az alábbi állítások! 
 

- Gyűrűslikacsú, kemény, lombos fa. 
- Színes gesztű fafaj, szíjácsa keskeny, világos zöldessárga. 
- Gesztje nagy átmérőjű, sötétebb zöldessárga, fényes, aranyló árnyalattal. 
- Gőzöléssel a geszt színe sötét vörösesbarnára változik. 
- A geszt edényei teljesen eltömítődnek tilliszekkel, ezért a bütün nem pórusok, hanem 

sárgásfehér pontok formájában láthatók. 
- A hosszmetszetein a korai pászta nagy átmérőjű edényei hosszanti árkolásokként 

jelennek meg, a késői pászta apróbb edényei finomabb karcolások formájában 
láthatóak. 

- Kiváló műszaki tulajdonságokkal rendelkező fafaj, fája nagy sűrűségű, átlagos 
légszáraz sűrűsége 770 kg/m³. A legkeményebb, legszilárdabb mérsékelt égövi fafajok 
közé tartozik. 

- Fája szívós és rugalmas, nehezen hasítható. Gyengén zsugorodik, de száradása lassú,  
ezért kíméletes szárítási menetrendeket igényel. Tartóssága, időállósága egyedülállóan 
magas. Gőzöléssel mechanikai tulajdonságai javulnak. 
 

A fafaj neve: akác. 
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8. feladat 2 pont 

Húzza alá a helyes állítást! 
 
a.) Minden fából készült terméket olyan nedvességű alapanyagból kell kialakítani, 

amennyi a felhasználási helyen várható egyensúlyi fanedvesség. 
b.) Abszolút nedves állapotban a faanyag nedvességtartalma a legkisebb. 
c.) Abszolút nedves állapotban a faanyag üregeiben nincs kötött víz, csak szabad víz. 
 
 
9. feladat 3 pont 

Döntse el az alábbi állításokról, hogy azok igazak-e vagy sem? 
Tegyen X-et az állítások utáni cellába! 
 

Állítás Igaz Hamis 
A rönkből hosszirányban felfűrészelt faipari választékot 
fűrészárunak nevezik.  X  

A deszka, a palló, a gerenda, a zárléc fűrészáruk mennyiségét 
köbméterben számolják. X  

Az 50 mm vastag fűrészárut deszkának, a 25 mm vastag fűrészárut 
pallónak nevezik.  X 

 
Minden helyes megoldás 1 pont. 

 
 
 

10. feladat 4 pont 

Csoportosítsa az alábbi megmunkáló gépeket a forgácsoló főmozgásuk szerint!  
Írja nevüket a megfelelő oszlopba! 
 

asztalos szalagfűrészgép   •   fúrógép   •   asztalos marógép   •   szalagcsiszológép 
 

Forgó főmozgás Egyenes vonalú főmozgás 
fúrógép asztalos szalagfűrészgép 

asztalos marógép szalagcsiszológép 
 

Minden helyes megoldás 1 pont. 
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11. feladat 3 pont 

Döntse el az alábbi állításokról, hogy azok igazak-e vagy sem? 
Tegyen X-et az állítások utáni cellába! 
 

Állítás Igaz Hamis 
Egyengető gyalulásnál az anyagot a homorú oldalával kell a 
gépasztalra fektetni, azért, hogy a felesleges anyagot legyaluljuk.  X 

Az egyengető gyalulásnál a fűrészáru egyik lapját síkba, a hozzá 
tartozó élet pedig rá merőlegesen, vagy bizonyos szögben gyaluljuk 
meg. Az így kialakított felületet bázisfelületnek nevezzük. 

X  

Az egyengető gyalulást megelőző gyalulást vastagoló gyalulásnak 
nevezzük.  X 

Minden helyes megoldás 1 pont. 
 

12. feladat 4 pont 

Nevezze meg a következő ábrán látható faipari gépet, és írja a táblázatba a számozott 
alkatrészek megnevezését! 

 
 
A gép megnevezése: szalagcsiszológép. 
 

Sorszám Alkatrész megnevezése 
1. hajtómű 
2. elszívófej 
3. hajtott szalagvezető tárcsa (mereven csapágyazott) 
4. csiszolópapucs  
5. szalagvezető tárcsa (vízszintesen elmozdítható és dönthető) 
6. vázszerkezet 
7. asztalszerkezet 

 
Bármely két helyes megoldás 1 pontot ér. 


