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Útmutató a vizsgázók teljesítményének értékeléséhez 

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

 
A feleletválasztásos tesztfeladatnál a javított válaszok egyértelmű jelölés esetén értékelhetők. 
Azoknál a feladatoknál, amelyeknél több jó válasz van, ha valamennyit bekarikázza a vizsgázó, 
a feladat nem értékelhető. Ha a helyes megoldások számánál több választ jelöl meg, akkor a 
többletválaszok számával a pontszámot csökkenteni kell. A feladatokra kapott pontszám nem 
lehet negatív. 
 
A számítást igénylő feladatoknál amennyiben a számolási hibából származó helytelen 
részeredmény a további lépésekben felhasználásra került, és az adott lépés elvégzése egyébként 
hibátlan, az így kapott eredményt a pontozás szempontjából „helyes végeredménynek” kell 
tekinteni. 
 
Szöveges feladatoknál más helyes válasz (szóhasználat, megfogalmazás) is elfogadható. 
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1. Válassza ki az alábbi kifejezések közül  milyen elemi rács látható az ábrán?  
(1 pont) 

 

  
Forrás: Dr. Pék Lajos - Dr. Szakál Zoltán: Anyagismeret, gyártástechnológia 

 
A) Egyszerű köbös. 
B) Hexagonális. 
C) Lapközepes köbös. 
D) Térközepes köbös.  

 
2. Írja a kipontozott helyre műanyagok mellé az előállítási mód szerint: polimerizációs (A) 

és a polikondenzációs és poliaddíciós (B) betűjelét!  
(3 x 1 összesen 3 pont) 

 
A polisztirol  
B aminoplasztok  
A polietilén  

 
3. Válassza ki az alábbi kifejezések közül minek a mérőszáma a cetánszám!  

(1 pont) 
 

A) A kompressziótűrés. 
B) A gyulladási hajlam. 
C) A kokszosodási hajlam.  
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4. Nevezze meg a vas-vaskarbid állapotábra számmal jelölt szövetszerkezeteit, 
halmazállapotot!  

(5 x 1 összesen 5 pont) 
 

 
Forrás: Dr. Pék Lajos - Dr. Szakál Zoltán: Anyagismeret, gyártástechnológia 

 

1. γ szilárd oldat 
2. ömledék 
3. α szilárd oldat 
4. ledeburit 
5. perlit 
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5. Válaszoljon az ábrán látható féktárcsára vonatkozó kérdésekre!  
(5 x 1 összesen 5 pont) 

 

 
Forrás: Élő Zoltán-Ocskó Gyula: Gépelemek 

 
Mennyi a tárcsa belső átmérője?  Ø 160 N7 
Mennyi az „A” felülethez viszonyított párhuzamosságtól való legnagyobb eltérés? 0,08 
Mennyi a tűrése a tárcsa fékezőfelületének:  + 0; - 0,1 
A tárcsán van-e menetes furat kialakítva?  Igen. 
Jelöljön meg a rajzon legalább egy felületi érdességi jelet! (bármelyik jó) 
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6. Készítsen az ábrán látható munkadarabról méretezett alkatrészrajzot félnézet-
félmetszetben!  

(10 pont) 

Forrás: Műszaki ábrázolás Feladatgyűjtemény II. 1995 
 
 

A rajzfeladat értékelése: 

- félnézet-félmetszeti rajz 2 pont 
- szabványos ábrázolás 2 pont 
- felületi érdesség jelölése 1 pont 
- kúp szabványos méretmegadása 1 pont 
- mérethálózat felépítése 3 pont 
- a rajz kivitelezése 1 pont 
 

 
 

 
7. Döntse el, hogy az alábbi állítások igazak-e az ábrán látható kúpos csapra és jelölje 

(igen/nem)-mel!  
(4 x 1 összesen 4 pont) 

 
Forrás: Élő Zoltán-Ocskó Gyula: Gépelemek 

 
igen A záróelem teljesen körbeforgatható. 
nem Kopás esetén nem lehet utánállítani. 
nem A nyitás és zárás 180 fokonként valósul meg. 
igen A rendszerbe való beépítéskor mindegy az áramlási irány. 
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8. Döntse el, hogy az alábbi jellemzők igazak-e az ábrán látható fogazott alkatrészre és 
jelölje (igen/nem)-mel!  

(5 x 1 összesen 5 pont) 
 

 
Forrás: Élő Zoltán-Ocskó Gyula: Gépelemek. 

 
igen Az ábrán fogasléc látható. 
nem Az alkatrészen két horony van kialakítva. 
nem A fogazás körben található. 
igen A látható ábrázolás szabványos. 
nem Az alkatrész kör keresztmetszetű tengelyre szerelhető. 

 
9. Párosítsa össze a fogaskerék fogazás megnevezését a jelképes jelöléshez!  

A megfelelő betűjelet írja a kijelölt helyre!  
(6 x 1 összesen 6 pont) 

 
A hengereskerék egyenes 
B hengereskerék ferde 
C hengereskerék nyíl 
D kúpkerék egyenes 
E kúpkerék ferde 
F kúpkerék ívelt 
 

F  B  

E  C  

D  A  
 

Forrás: Élő Zoltán-Ocskó Gyula: Gépelemek 
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10. Nevezze meg az ábrán látható fogaskerék bejelölt méreteit!  
(8 x 1 összesen 8 pont) 

 

  
Forrás: Élő Zoltán-Ocskó Gyula: Gépelemek 
 
11. Számítással határozza meg az ábrán látható tartó támasztóerőit!  

(7 pont)  

 
Forrás: Bánné - Dr. Bárczi: Szilárdságtan munkafüzet 

 0 5 ⋅ 0,3 10 ⋅ 0,4 0,6 ⋅ 5 ⋅ 0,9 
 2 pont 

 5 ∙ 0,3 10 ∙ 0,4 5 ∙ 0,90,6  

 1 pont 

 1 pont 
 0 5 10 11,667 4 
 1 pont 
 5 10 11,667 4 1 pont 
  

 1 pont 
  

11,667 ↑ 

1. fejkörátmérő 
2. fejéltávolság 
3. fejkúpszög 
4. hátkúpszög vagy annak váltószöge 
5. fogszélesség 
6. fogcsúcs-lekerekítés 
7. osztókúpcsúcstól a bázisfelület megmunkálási távolsága 
8. fogfelület érdessége 

7,33 ↑ 
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12. Nevezze meg az Otto-motorok égéstér megoldásait!  
(4 x 1 összesen 4 pont) 

     
Forrás: Kocsis István, Mezei Tibor, Dr. Varga Vilmos Imre: Mezőgazdasági erőgépek I. 

 
Függőszelepes T-alakú Rickardo Ferdetetős L-alakú 
 
13. Mutatóvonallal és feliratozással jelölje be az ábrán látható elméleti diagramba a jellemző 

tengelyelnevezéseket és az izochor, izobar és adiabatikus folyamatokat!  
(5 pont) 

 
Forrás: Kocsis István, Mezei Tibor, Dr. Varga Vilmos Imre: Mezőgazdasági erőgépek I. 

 
Tengelyelnevezések 1-1 pont, izochor, izobar, adiabatikus folyamat 1-1 pont. 

 
14. Döntse el, hogy az ábrán látható kenési rendszerre vonatkozó állítások igazak-e és jelölje 

(igen/nem)-mel!  
(6 x 1 összesen 6 pont) 

 
Forrás: Kocsis István, Mezei Tibor, Dr. Varga Vilmos Imre: Mezőgazdasági erőgépek I. 
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igen Kétcsatornás, nedvesteknős nyomó olajozási rendszer. 

nem Olajhűtővel rendelkezik. 

nem Csak főáramkörű szűrő van beépítve. 
igen Olajnyomás nagyságát mérőóra jelzi. 

nem Szükség esetén két megkerülő szelep biztosítja az olaj útját. 

nem A szelepek kenésére az olajat a főtengelytől vezetik tovább. 

 

15. Nevezze meg az ábrán látható erőgép bejelölt szerkezeti egységeit!  
(10 x 1 összesen 10 pont) 

 
Forrás: http://www.bmgs.com.tr/machines/customer-

support/parts/cat-parts/power-train.aspx 
 
16. Írja a meghatározások mellé a kipontozott helyre az ábrán látható váltó betűjelét!  

(4 x 1 összesen 4 pont) 
 A B 

  
Forrás: Kocsis István, Mezei Tibor, Dr. Varga Vilmos Imre: Mezőgazdasági erőgépek I 

 
A Három tengellyel rendelkezik. 
B Szorzórendszerű váltó. 
A Két fokozat előre és egy hátra. 
A Egylépcsős váltó. 

 
  

1. motor 
2. osztómű 
3. tengelykapcsoló 
4. nyomatékváltó 
5. mellső híd 
6. kardán (osztómű és a hátsó híd) 
7. hátsó híd 
8. hátsó véglehajtás 
9. hátsó differenciálmű 

10. mellső véglehajtás 
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17. Nevezze meg az ábrán látható gömbcsukló bejelölt szerkezeti egységeit!  
(9 x 1 összesen 9 pont) 

 

 
Forrás: Kocsis István, Mezei Tibor, Dr. Varga Vilmos Imre: Mezőgazdasági erőgépek II. 

1. gömbcsukló ház 
2.  összekötő rúd 
3. felső gömbcsésze 
4. gömbcsapszeg 
5. gömbcsésze alsó 
6. rugó 
7. zárócsavar 
8. tolórúd 
9. anya 

 
 
18. Milyen hidromotor jelképe látható az ábrán?  

(1 pont) 

 
Forrás: Kocsis István, Mezei Tibor, Dr. Varga Vilmos Imre: Mezőgazdasági erőgépek I. 

 
A) Állandó folyadéknyelésű, két áramlási irányú hidromotor. 
B) Állandó folyadéknyelésű, egy áramlási irányú hidromotor. 
C) Változtatható folyadéknyelésű, két áramlási irányú hidromotor. 
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19. Írja a mutatóvonalra az ábrán látható hidraulikus munkahenger bejelölt szerkezeti 
egységeinek a számát (egy szerkezeti egység többször is szerepelhet)! 

(5 x 1 összesen 5 pont) 
 

  
Forrás: Kocsis István, Mezei Tibor, Dr. Varga Vilmos Imre: Mezőgazdasági erőgépek I. 
 

(Egy szerkezeti egység többször is szerepelhet, két azonos szerkezeti egységért csak 1 pont 
adható.) 

 
 
20. Milyen helyzetben van az ábrán látható függesztő-szerkezet csapja?  

(1 pont) 

 
Forrás: Kocsis István, Mezei Tibor, Dr. Varga Vilmos Imre: Mezőgazdasági erőgépek I. 

 
A) Biztosítja a függesztő orsó vonószárhoz viszonyított elmozdulását. 
B) Nem játszik szerepet az elmozdulásban.  
C) Megakadályozza a függesztő orsó vonószárhoz viszonyított elmozdulását. 
 

1. henger 
2. dugattyú szár 
3. csúszógyűrűs tömítés 
4. tömítéscsomag 
5. szennylehúzó tömítés 


