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Fontos tudnivalók 
 
– A feladatokat olvassa el figyelmesen, majd az utasításoknak megfelelően oldja meg! 

– Törekedjen az olvasható írásra és az áttekinthető formára! 

– A vizsgán szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép, 

körző, vonalzók, függvénytáblázat használható (egyidejűleg többféle is lehet). 
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Tesztfeladatok 

 
1. feladat 10 pont 
Húzza alá a helyes válasz betűjelét! 
Minden helyes válasz 2 pont. 
 
1.1. Vízszintes részletmérés során alkalmazott módszer  

a.  a hossz- és keresztszelvény-szintezés. 
b.  a területszintezés. 
c.  a derékszögű koordinátamérés. 
d.  a trigonometriai magasságmérés. 

 
1.2. Az eleveniszapos rendszer gyakori üzemelési hibája:  

a.  a csepegtetőtest töltete eltömődik. 
b.  habképződés a medence felszínén. 
c.  a biológiai hártya nagy mennyiségben lecsúszik a tárcsák felületéről. 
d.  a kotróhíd leállása. 

 
1.3. Mikor alakul ki lamináris vízmozgás? 

a.  Ha a folyadékmozgás jellemzői (Q, A, v, h) adott helyen állandók. 
b.  Ha a hullám terjedése megegyezik a víz középsebességével. 
c.  Ha a folyadékmozgás jellemzői közül az áramlás mentén csak a vízhozam 

(Q) állandó, a többi jellemző (A, v, h) változhat. 
d.  Ha a Reynolds-szám (Re) < 2320. 

 
1.4. A párolgásmérő kád 

a.  a szabad vízfelszín párolgásának mérésére szolgál. 
b.  a talaj párolgásának mérésére szolgál. 
c.  a levegő páratartalmának mérésére szolgál. 
d.  a növények párologtatásának mérésére szolgál. 

 
1.5. Hogyan határozhatjuk meg a tartózkodási időt egy ülepítőmedencében?  

a.  Chezy-képlettel. 
b.  A medencetérfogatot osztjuk a vízhozammal. 
c.  Bernoulli-egyenlettel. 
d.  A vízhozamot osztjuk a medence alapterületével. 
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2. feladat 10 pont 
A helyes válasz betűjelét írja az állítások mellé a kipontozott részre! 
Minden helyes válasz 2 pont. 
 

„A” a helyes válasz, ha az 1., 2., 3. válasz igaz 
„B” a helyes válasz, ha az 1., 3. válasz igaz 
„C” a helyes válasz, ha a 2., 4. válasz igaz 
„D” a helyes válasz, ha csak a 2. válasz igaz 
„E” a helyes válasz, ha mindegyik válasz igaz 

 
2.1. 1 bar nyomás átszámítva   

1. 102 MPa. 
2. 105 Pa. 
3. 10-1 mH2o. 
4. 10-1 MPa 

 
2.2. A vízszintes nyomásábra    

1. a ferde síkfelület függőleges vetületére rajzolt nyomásábra. 
2. a ferde síkfelület vízszintes vetületére rajzolt nyomásábra. 
3. megadja a függőleges vetület 1 folyóméter széles sávjára ható nyomóerő nagyságát. 
4. megadja a vízszintes vetület 1 folyóméter széles sávjára ható nyomóerő nagyságát. 

 
2.3. A nedvesítési tározás   

1. a felszínen kialakuló vízréteg. 
2. szükséges a lefolyás megindulásához. 
3. sík, növénymentes vízáteresztő felületen kevesebb, mint művelt, növényekkel fedett 

területen. 
4. mértékét befolyásolja a terep lejtése. 

 
2.4. Az állóvíz   

1. hőmérsékleti rétegződését befolyásolja a szél okozta hullámzás. 
2. feltöltődése jellemzően a november – május közötti időszakban van. 
3. mederváltozásának egyik oka a hullámzás. 
4. vízfogyásában nincs szerepe az elfolyásnak. 

 
2.5. A halobitás    

1. emberi beavatkozás következtében nem változik. 
2. jellemezhető az összes oldott anyagtartalommal és a fajlagos vezetőképességgel. 
3. a vízi ökoszisztéma termőképességének mutatója. 
4. a biológiai vízminőség egyik mutatója. 
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3. feladat 10 pont 
A helyes válasz betűjelét írja az állítások mellé, a kipontozott részre! 
Minden helyes válasz 2 pont. 
 

A.  vízerózió 
B.  defláció 
C.  mindkettő 
D.  egyik sem 

 

1. Természeti erők által okozott talajkárosodás.   

2. Szél okozta talajkárosodás.   

3. Kiváltó tényezője a csapadék.   

4. Kiváltó tényező a légáramlás sebessége, iránya és az örvénylés.   

5. Talajsavanyodást okoz.   

 
4. feladat 20 pont 
 
Igaz (I) vagy hamis (H)? Írja a megfelelő betűjelet az állítások után! 
Minden helyes válasz 2 pont. 
 

1. Egy medret prizmatikusnak nevezünk, ha minden keresztmetszet geometriai adata azonos.

   

2. A természetes medrekben lefolyó vízhozamot a Q = vk·A képlet segítségével számoljuk ki. 

   

3. A tartóssági görbe a gyakoriságábra összegzőgörbéje.    

4. 1 ha mezőgazdasági területre 10 m3 csapadék hullik. Ez a területen kihelyezett 

csapadékmérő edényben 10 mm magasságot jelent.    

5. A vízfolyás hordaléktermelő szakaszán alakulnak ki jellemzően a zátonyok.   

6. A friss házi szennyvíz pH-ja alacsonyabb, mint a rothadásnak indult szennyvíz pH-ja. 

   

7. Szennyvíztisztítási technológiáknál technológiai cél alapján 3 eljárást különböztetünk meg: 

fizikai, kémiai és biológiai.   

8. Gépi tisztítású rácsok esetén a rácsaknában lévő nagymennyiségű homok a nagy 

visszaduzzasztás és a kis áramlási sebesség eredménye.   

9. A zárt dobszűrők csak nyomás alatt működhetnek.   

10. A dekantáló centrifuga forgó része egy függőleges tengelyű csiga.   
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Számítást igénylő és ábraelemzési feladatok 
 

 
5. feladat  6 pont 
 
Az alábbi ábrán nyomás alatti aktív szénszűrők típusait látja. Az ábrák feletti betűk az 
egyes típusok megnevezését jelölik. Válassza ki és írja az ábra alatti táblázatba a megfelelő 
betűk mellé a megfelelő szakkifejezést! 
 

 
 
 

Forrás: Urbanovszky István: Eljárások és műveletek, berendezések a víz- és szennyvíztechnológiában 
 

sorba kapcsolt – önálló – párhuzamosan kapcsolt 
 

 
  

a.)  

b.)  

c.)  
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6. feladat  10 pont 
 
Egészítse ki az alábbi szövegrészletet! A hiányzó szavakat betű jelöli a szövegben. A szöveg 
alatti táblázatba írja a megfelelő betűk mellé a megfelelő szakkifejezést! 
 
A szintezőműszert fölállítjuk egy kedvező helyre, ahonnan a lehető legtöbb ………a)……… 

meghatározását elvégezhetjük. A rendelkezésre álló alappontokra végzett mérés alapján 

előállítjuk a műszerhorizont ……………b)……, majd elvégezzük a részletpontokra a mérést. 

Amennyiben nem volt elvégezhető az összes meghatározandó részletpontra a mérés, abban az 

esetben – vagy …………c)…….. felhasználásával, vagy további alappontokra végzett mérés 

segítségével – átállunk a ……………d)………….. egy következő, további részletpontok 

meghatározására alkalmas helyre. Mindezt addig folytatjuk, amíg az összes részletpont 

meghatározásra kerül. Szükség szerint – a mérés megbízhatóságát és ………e)………. 
növelendő – időközönként végezhetünk egy-egy soron kívüli leolvasást a rendelkezésre álló 

alappontokra.  

 
Forrás: Horváth Lajos: Területszintezés elektronikus jegyzet, NSZFI 

 

 
a.)  

b.)  

c.)  

d.)  

e.)  
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7. feladat  34 pont 
 
Az ábrán két vízépítési műtárgy látható. Határozza meg a kért adatokat és válaszoljon a 
kapcsolódó kérdésekre! (ρvasbeton = 2480 kg/m3, ρhomok = 1700 kg/m3) 
Az ábrán a falvastagság, a sugár és az átmérő mértékegysége centiméter, a többi adat 
mértékegysége méter. 
 

 
 
Műtárgy térfogat: V1test = 
 
 
 
Műtárgy önsúly: G1 = 
 
 
 
Bemerülési mélység: h1be = 
 
 
V2test = 
 
 
 
G2 = 
 
 
 
Bemerülési mélység: h2be = 
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Írjon I betűt ha igaz, H betűt, ha hamis az állítás! Válaszát indokolja! 
 

a.) A felhajtóerő a két műtárgy esetében azonos értékű.   

   

   

 

b.) Ha a 2. műtárgy külső átmérőjét megnöveljük, a többi értéket (falvastagság, fenéklemez 

vastagsága, vb. sűrűsége) változatlanul hagyjuk, akkor a felhajtóerő értéke növekedni 

fog.   

   

   

 

c.) Ha az 1. műtárgy falvastagságát megnöveljük, a többi értéket (falvastagság, fenéklemez 

vastagsága, vb. sűrűsége) változatlanul hagyjuk, akkor csökken a test által kiszorított 

víz térfogata.   

   

   

 

d.) Ha mindkét műtárgyba 40 cm vastagságban homokot helyezünk, akkor az önsúlyuk 

azonos mértékben nő.   
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 a feladat 
sorszáma 

pontszám 
maximális elért maximális elért  

Tesztfeladatok 

1.1. 2  

50   

1.2. 2   
1.3. 2   
1.4. 2  
1.5. 2   
2.1. 2  
2.2. 2  
2.3. 2  
2.4. 2  
2.5. 2  
3. 10  
4. 20  

Számítást igénylő és 
ábraelemzési feladatok 

5. 6   
50   6. 10   

7. 34   
Az írásbeli vizsgarész pontszáma 100  

 
 
 

dátum  javító tanár 
 

 __________________________________________________________________________  
 

 

pontszáma egész 
számra kerekítve 

elért programba 
beírt 

Tesztfeladatok   
Számítást igénylő és ábraelemzési feladatok   

 
 
 

dátum  dátum 
   
   

javító tanár  jegyző 
 


