
 

Faipari ismeretek  emelt szint — írásbeli vizsga 2012 
  I. összetevő 

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 

Azonosító 
jel: 

               

FAIPARI 
ISMERETEK 

EMELT SZINTŰ 
ÍRÁSBELI VIZSGA 

minden vizsgázó számára 

2022. május 11. 8:00 

I. 

Időtartam: 180 perc 

Pótlapok száma 
Tisztázati  
Piszkozati  
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Faipari ismeretek 
emelt szint 

2012 írásbeli vizsga, I. összetevő 2 / 4 2022. május 11. 

Azonosító 
jel: 

               

Fontos tudnivalók 
Az írásbeli feladatok megoldásánál használható eszközök, amelyeket a vizsgázók hoznak: 

szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép; körző; rajztábla; 

vonalzók (léptékvonalzó, derékszögű vonalzópár, fejes vonalzó). 

 

A vizsgát szervező által ellenőrzött „FAIPARI SZAKMAI TÁBLÁZATOK ÉS 
KÉPLETGYŰJTEMÉNY” (Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet) használható. 

  



Faipari ismeretek 
emelt szint 

2012 írásbeli vizsga, I. összetevő 3 / 4 2022. május 11. 

Azonosító 
jel: 

               

1. feladat           30 pont 

 
Az ábrán egy fiókos telefonasztalka jellegrajzát látja. 
Az asztal gőzölt bükkből készül. A lábak 40x40-es keresztmetszetűek, belső lapjai a káva alatt 
vékonyítottak. A kávák 140 mm szélesek, a lábba szakállas vésett csapozással épülnek be. A 
káva visszaállása 5 mm.  
A fiók alatt és fölött hiányos fióktartó keret biztosítja a fiók működését. A fiók alsó élén csúszó, 
közézáródó kivitelű. A fiókelő és a fiókoldal félig takart fecskefark alakú, a fiókhát és a 
fiókoldal nyitott fecskefark alakú fogazással épül össze. A fiókfenék anyaga rétegelt lemez, a 
fiókelőbe és a fiókoldalba kialakított árkolásban van elhelyezve. A fiókhát alsó élén szegezéssel 
rögzített. 
A fiók ütköztetését a fiókoldalak alatt elhelyezett csúszólécek végzik. 
Készítse el a homlokmetszeti (1. csomópont), a függőleges metszet első (3. csomópont) és 
hátsó (2. csomópont) 1:1-es rajzát méretezve, a szerkezeti kötések feltüntetésével!  
 
2. feladat           20 pont 

 
Készítse el a keret sarokkötés ollós csapozás, egy oldalt 45˚-os illesztéssel készült fakötés 
egyméretű axonometrikus ábráját!  
A kötést kissé széthúzott állapotban ábrázolja! A kötés kialakításához 40x20 mm-es 
keresztmetszetű anyagot használjon! Jelölje az axonometrikus kép tengelyeit! 
  
3. feladat          10 pont 

 
Készítse el a hosszabbító toldás horogvágással, egyenes bütü illesztéssel készült fakötés 
szakrajzát!  
A kötés kialakításához 60x30 mm-es keresztmetszetű anyagot használjon! Készítse el az 
elölnézeti, függőleges metszeti és felülnézeti rajzát méretezve! 



Faipari ismeretek 
emelt szint 

2012 írásbeli vizsga, I. összetevő 4 / 4 2022. május 11. 

Azonosító 
jel: 

               

 
 
 
 
 
 

 a feladat 
sorszáma 

pontszám 
maximális  elért maximális elért 

Szakrajz 
1. 30  

60 
 

2. 20  
3. 10  

Az I. rész pontszáma 60  
 

dátum  javító tanár 
 

 __________________________________________________________________________  
 

 

 

pontszáma egész 
számra kerekítve 

elért programba 
beírt 

I. Szakrajz   
 

dátum  dátum 
   
   

javító tanár  jegyző 
 
 
Megjegyzések: 
1. Ha a vizsgázó a II. írásbeli összetevő megoldását elkezdte, akkor ez a táblázat és az aláírási rész 

üresen marad. 
2. Ha a vizsga az I. összetevő teljesítése közben megszakad, illetve nem folytatódik a II. összetevővel, 

akkor ez a táblázat és az aláírási rész kitöltendő. 



 

Faipari ismeretek  emelt szint — írásbeli vizsga 2012 
  II. összetevő 

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 

Azonosító 
jel: 

               

FAIPARI 
ISMERETEK 

EMELT SZINTŰ 
ÍRÁSBELI VIZSGA 

minden vizsgázó számára 

2022. május 11. 8:00 

II. 

Időtartam: 60 perc 

Pótlapok száma 
Tisztázati  
Piszkozati  
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Faipari ismeretek 
emelt szint 

2012 írásbeli vizsga, II. összetevő 2 / 8 2022. május 11. 

Azonosító 
jel: 

               

Fontos tudnivalók 
A feladatokat figyelmesen olvassa el! Az ábramegoldásnál, a feleletválasztásos tesztfeladatnál 

a javítás csak egyértelmű jelölés esetén fogadható el. 

 

A számítást igénylő feladatoknál minden esetben először írja fel a megfelelő összefüggést, majd 

helyettesítse be a számértékeket, és végezze el a szükséges számítási műveleteket! 

A számításokat két tizedesjegy pontossággal kell elvégeznie. A végeredménynél a mérőszám 

mellett tüntesse fel a mértékegységet is! 

Az írásbeli feladatok megoldásánál használható eszközök, amelyeket a vizsgázók hoznak: 

szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép; körző; rajztábla; 

vonalzók (léptékvonalzó, derékszögű vonalzópár, fejes vonalzó). 

 

A vizsgát szervező által ellenőrzött „FAIPARI SZAKMAI TÁBLÁZATOK ÉS 

KÉPLETGYŰJTEMÉNY” (Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet, vagy Nemzeti 

Munkaügyi Hivatal Szak- és Felnőttképzési Igazgatóság) használható. 

  



Faipari ismeretek 
emelt szint 

2012 írásbeli vizsga, II. összetevő 3 / 8 2022. május 11. 

Azonosító 
jel: 

               

Feladatok 
 
1. feladat 8 pont 
 
4 m3 tölgy fűrészáru tömege nedves állapotban 3900 kg. 
 

a) Számítsa ki a tölgy fűrészáru tömegét abszolút száraz állapotban, ha a tölgy 
abszolút száraz sűrűsége 0,65 g/cm3! 

b) Számítsa ki a faanyag nettó nedvességtartalmát! 
c) Számítsa ki, mennyi lesz a fűrészáru szélességi mérete 8%-os 

nedvességtartalomnál, ha nedves állapotban 230 mm volt! A tölgy húrirányú 
zsugorodási méretváltozása 8,9%. 

  



Faipari ismeretek 
emelt szint 

2012 írásbeli vizsga, II. összetevő 4 / 8 2022. május 11. 

Azonosító 
jel: 

               

2. feladat 5 pont 
 

Egy asztalos marógépen 95 cm hosszú anyagok élmarását végzik folyamatos előtolással, 
előtolómű segítségével. Az előtoló hengerek kerületi sebessége 0,2 m/s. A gép kihasználtsága 
80%-os. 
Egy műszak (8 óra) alatt maximum hány darab alkatrész marását tudják elvégezni? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ábra 
 
1. feladat 6 pont 
 

a) Jelölje a hátramart maró jellemző szögeit az alábbi ábrán! 
b) Nevezze meg a szögeket! 
c) Írja le a szögek közötti összefüggéseket! 

 
b.) c) 

…………………………………..  ……………………………… 

…………………………………..  ……………………………… 

…………………………………..  

………………………………….. 



Faipari ismeretek 
emelt szint 

2012 írásbeli vizsga, II. összetevő 5 / 8 2022. május 11. 

Azonosító 
jel: 

               

Tesztkérdések 
 
1. feladat 7 pont 
Nevezze meg, a rajz melyik faipari gép egy részét ábrázolja! 

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

Írja a pontozott vonalra a számokkal jelölt részek megnevezését! 

 
1.)…………………………………………………………………………… 
2.)…………………………………………………………………………… 
3.)…………………………………………………………………………… 
4.)…………………………………………………………………………… 
5.)…………………………………………………………………………… 
6.)…………………………………………………………………………… 
 

2. feladat 2 pont 
 
Igazak (I) vagy hamisak (H) a következő állítások? 

− A fa a környezetéből nedvességet tud felvenni és leadni.      …….. 

− A szabadvíz és a kötött víz együtt okozzák a fa zsugorodását, dagadását.  .……. 

− Döntés után a fából először a szabadvíz távozik.        .……. 

− Rostirányban a legnagyobb mértékű a fa zsugorodása, dagadása.  …….. 

 
3. feladat 1 pont 
 
Melyik ez a fogalom? 
A faanyag felületével a hőt a keringtetett levegő útján hőáramlással közöljük, és ez a levegő 
szállítja el a fa felületéről a vízgőzt. 
 

Ez a fogalom: ………………………. 



Faipari ismeretek 
emelt szint 

2012 írásbeli vizsga, II. összetevő 6 / 8 2022. május 11. 

Azonosító 
jel: 

               

 
4. feladat 1 pont 
 
Melyik ez a fogalom? 
Az az állapot, amikor a sejtfal maximálisan telítődik vízzel, de szabadvizet nem tartalmaz. Ez a 
 
.………………………………., vagy más néven ………..………………………………...  
 
 
5. feladat 1 pont 
 
Melyik ez a fűrészipari termék? 
Sugárirányú fűrészeléssel vagy hasítással készül, felhasználható fafajok a tölgy, az akác, a 
szelídgesztenye, illetve az eper. 
 
…………………………………………….. 
 
 
6. feladat 1 pont 
 
Melyik ez a fahiba? 
Az évgyűrűk szélesebbek a fatest egyik oldalán, mint az ellentétes oldalon, a bél eltolódik a 
fatest szimmetria-középpontjától, és a fatörzs gyakran ovális alakú. 
 
Fahiba neve: ……………………………………….. 
 
 
7. feladat 1 pont 
 
Melyik ez a farontó gomba? 
A beépített faanyagot károsítja, rendkívül szívós, a legszárazabb körülmények között is 
életképes marad, micéliuma a falazatban is továbbterjed. 
 
Ez a gomba a …………………………………… 
 
 
8. feladat 3 pont 
 
Írja le a természetes szárítást befolyásoló legfontosabb tényezőket! 
 
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 



Faipari ismeretek 
emelt szint 

2012 írásbeli vizsga, II. összetevő 7 / 8 2022. május 11. 

Azonosító 
jel: 

               

 
9. feladat 2 pont 
 
Írja le a differenciálanya feladatát és tulajdonságát! 
 
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 
10. feladat 2 pont 
 
A táblázatban a fafajra jellemző állításokhoz írjon „X” jelet, ha igaz az állítás! 
 

Fafaj 

G
ye

rt
yá

n 

D
ió

 

H
ár

s 

Bü
kk

 

Az edények jól láthatók     

A bélsugár szabad szemmel minden metszeten látható     

Színes geszt     

 
 
  



Faipari ismeretek 
emelt szint 

2012 írásbeli vizsga, II. összetevő 8 / 8 2022. május 11. 

Azonosító 
jel: 

               

 
 
 
 

 a feladat 
sorszáma 

pontszám 
maximális  elért maximális elért 

I. Szakrajz    60  

Feladatok 1. 8  

40  

2. 5  
Ábra 1. 6  

Tesztkérdések 

1. 7  
2. 2  
3. 1  
4. 1  
5. 1  
6. 1  
7. 1  
8. 3  
9. 2  

10. 2  
Az írásbeli vizsgarész pontszáma 100  

 

dátum  javító tanár 
 

 __________________________________________________________________________  
 

 

 

pontszáma egész 
számra kerekítve 

elért programba 
beírt 

I. Szakrajz   
II. Tesztkérdések, feladatok, ábra   

 

dátum  dátum 
   
   

javító tanár  jegyző 
 


