
 

Faipari ismeretek  középszint — írásbeli vizsga 2121 
  I. összetevő 

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

FAIPARI 
ISMERETEK 

KÖZÉPSZINTŰ 
ÍRÁSBELI VIZSGA 

minden vizsgázó számára 

2022. május 11. 8:00 

I. 

Időtartam: 120 perc 

Pótlapok száma 
Tisztázati  
Piszkozati  
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Faipari ismeretek 
középszint 

2121 írásbeli vizsga, I. összetevő 2 / 4 2022. május 11. 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

Fontos tudnivalók 
A feladatok megoldásához használható eszközök, amelyeket a vizsgázók hoznak magukkal: 
nem programozható számológép, körző, vonalzók (léptékvonalzó, derékszögű vonalzópár, 
fejes vonalzó). 
A vizsgát szervező által ellenőrzött „FAIPARI KÉPLETGYŰJTEMÉNY ÉS TÁBLÁZATOK” 
(Nemzeti Szakképzési Intézet) vagy „FAIPARI SZAKMAI TÁBLÁZATOK ÉS 
KÉPLETGYŰJTEMÉNY” (Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet) használható. 
 
A feladatokat figyelmesen olvassa el!  
 
Törekedjen a jó időbeosztásra, a tiszta, rendes, áttekinthető munkára! 
 
  



Faipari ismeretek 
középszint 

2121 írásbeli vizsga, I. összetevő 3 / 4 2022. május 11. 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

I. Szakrajz 
 

1. feladat 15 pont  

Készítse el az árkolt, egyes ollós csappal kialakított keret bal felső sarokkötésének 
méretezett szakrajzát M 1:1 méretarányban, három vetületben: elölnézet, felülnézet, jobb 
oldali függőleges metszet! Az árok mélysége 10 mm, szélessége 7 mm legyen! 
A fakötés 40 x 21 mm keresztmetszetű erdeifenyő alapanyagból készül. 
Nevezze meg a vetületeket, milyen metszet, milyen nézet, jelölje a metszősík nyomvonalát! 
 
2. feladat 15 pont  

Rajzolja le az egyenes bütüillesztéssel lapolt hosszabbító toldás méretezett szakrajzát 
M 1:1 méretarányban, három vetületben: elölnézet, felülnézet, bal oldali függőleges 
metszet!  
A fakötés 60 x 30 mm keresztmetszetű vörösfenyő alapanyagból készül. Az alkatrészek 
hosszmérete tetszőleges.  
Nevezze meg a vetületeket, milyen metszet, milyen nézet, jelölje a metszősík nyomvonalát! 
 
3. feladat 15 pont  

Készítse el a vésett csapozással készült keresztkötés méretezett szakrajzát 
M 1:2 arányban, három vetületben: elölnézet, vízszintes metszet, jobb oldali metszet!  
A fakötés 80 x 40 mm keresztmetszetű lucfenyő alapanyagból készül. 
Nevezze meg a vetületeket, milyen metszet, milyen nézet, és jelölje a metszősík 
nyomvonalát! 
 
4. feladat 15 pont  

Nevezze meg az ábrán látható fakötést, és rajzolja le az elölnézetének, felülnézetének és 
bal oldali függőleges metszetének szakrajzát M 1:1 méretarányban! A fogazást szerkessze 
meg az elölnézeten! Az alkatrészek méretét szakmailag helyesen Ön választja meg. 
 

 



Faipari ismeretek 
középszint 

2121 írásbeli vizsga, I. összetevő 4 / 4 2022. május 11. 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

 
 

 

 a feladat 
sorszáma 

pontszám 
maximális  elért maximális elért 

Szakrajz 

1. 15  

60  

 
2. 15  
3. 15  
4. 15  

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  középszint — írásbeli vizsga 2121 
  II. összetevő 

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

FAIPARI 
ISMERETEK  

KÖZÉPSZINTŰ 
ÍRÁSBELI VIZSGA 

minden vizsgázó számára 

2022. május 11. 8:00 

II. 

Időtartam: 60 perc 

Pótlapok száma 
Tisztázati  
Piszkozati  
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Faipari ismeretek 
középszint 

2121 írásbeli vizsga II. összetevő 2 / 8 2022. május 11. 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

Fontos tudnivalók 
A feladatok megoldásához használható eszközök, amelyeket a vizsgázók hoznak magukkal: 
nem programozható számológép, körző, vonalzók (léptékvonalzó, derékszögű vonalzópár, 
fejes vonalzó). 
A vizsgát szervező által ellenőrzött „FAIPARI KÉPLETGYŰJTEMÉNY ÉS TÁBLÁZATOK” 
(Nemzeti Szakképzési Intézet) vagy „FAIPARI SZAKMAI TÁBLÁZATOK ÉS 
KÉPLETGYŰJTEMÉNY” (Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet) használható. 
 
A feladatokat figyelmesen olvassa el!  
 
A számítást igénylő feladatoknál minden esetben először írja fel az adatokat, a megfelelő 
összefüggéseket, majd helyettesítse be a számértékeket, és végezze el a szükséges számítási 
műveleteket! A végeredménynél a mérőszám mellett tüntesse fel a mértékegységet is! 
 
Az ábramegoldásnál, a feleletválasztásos tesztfeladatnál a javítás csak egyértelmű jelölés esetén 
fogadható el. 
 
Törekedjen a jó időbeosztásra, a tiszta, rendes, áttekinthető munkára! 
  



Faipari ismeretek 
középszint 

2121 írásbeli vizsga II. összetevő 3 / 8 2022. május 11. 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

II. Számítások 
1. feladat 6 pont  

Számítsa ki a 12% nettó nedvességtartalmú faanyagból kivágott próbatest nedves 
tömegét, ha az abszolút száraz tömege 42,5 g! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. Ábra 
 

1. feladat 6 pont  

Egészítse ki az ábrát a hiányzó betűjelekkel! 
 

 
  



Faipari ismeretek 
középszint 

2121 írásbeli vizsga II. összetevő 4 / 8 2022. május 11. 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

II. Tesztkérdések 
 
1. feladat 1 pont  

Egészítse ki a mondatot! 
 
A faanyag makroszkopikus felépítését az anatómiai metszeteken vizsgáljuk. A fatörzs 

hossztengelyére merőleges metszetet …………………………. nevezzük. 

 

2. feladat 3 pont  

Döntse el az alábbi mondatokról, hogy igaz vagy hamis állítást tartalmaznak!  
Tegyen X-et az állítások utáni téglalapba! 

Állítás Igaz Hamis 
Az erdeifenyő szíjácsa széles, sárgásfehér színű, a gesztje 
vörösbarna, az átmérő 2/3 része. Gyantajárata sok, nagy méretű.   

A jegenyefenyő sárgásfehér szíjácsa igen széles, a geszt halványabb 
vörösesbarna, az átmérő 1/3 része. Gyantajárata sok, nagy, jól látható.   

A vörösfenyő szíjácsa keskeny, sárgásfehér színű, a gesztje 
vörösbarna, az átmérő 3/4 része. Gyantajárata közepes mennyiségű, 
szabad szemmel is látható. 

  

 
 
3. feladat 1 pont  

Húzza alá a helyes állítást! 

A.) A bükk a gyűrűs likacsú fák csoportjába tartozik. 
B.) A tölgy a szórt likacsú fák csoportjába tartozik. 
C.) Az akác a gyűrűs likacsú fák csoportjába tartozik. 

 
 
4. feladat 3 pont  

Párosítsa a fafajhoz a felhasználási területet! A párosítást a betű- és számjelek segítségével 
végezze! 

Fafaj Felhasználási terület 
a.) Nyár 1.) parkettagyártás, ragasztott épületelem 
b.) Akác 2.) szerszámnyél, gyalutalp 
c.) Gyertyán 3.) kárpitos keret, gyufagyártás 

 

a.) –   b.) –  c.) –  

  



Faipari ismeretek 
középszint 

2121 írásbeli vizsga II. összetevő 5 / 8 2022. május 11. 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

5. feladat 1 pont  

Egészítse ki a mondatot! 
 
A  ……………………………. a fatörzs átmérőjének fokozatos csökkenése lentről felfelé. 
Akkor számít fahibának, ha 1 hosszméterre eső csökkenése meghaladja a 1,5 cm-t. 
 
 
6. feladat 2 pont  

Nevezze meg a képen látható fahibát! 
 

A fahiba képe A fahiba megnevezése 

 

………………………………….. 

 

…………………………………… 

 
 
 
7. feladat 1 pont  

Húzza alá a helyes állítást! 
 
A.) A farontó rovarok csak a szórt likacsú lombos fákat károsítják. 

B.) A farontó rovarok csak a legyengült, betegeskedő élő fában károsítanak. 

C.) Ha a farontó rovarok már megtelepedtek a faanyagban, hőkezelést kell alkalmazni. 

 
  



Faipari ismeretek 
középszint 

2121 írásbeli vizsga II. összetevő 6 / 8 2022. május 11. 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

8. feladat 3 pont  

Párosítsa a fűrészáruméretekhez a fűrészáru-megnevezést! A párosítást a betű- és 
számjelek segítségével végezze! 
 

A fűrészáru mérete A fűrészáru megnevezése 
a.) 25 x 30 mm keresztmetszetű fenyő fűrészáru 1.) palló 

b.) 12 x 15 cm-es, 6 m-es fenyő fűrészáru  2.) léc 

c.)  60 mm vastag, 150 mm széles tölgy fűrészáru  3.) gerenda 
 

a.) –   b.) –  c.) –  

 

9. feladat 2 pont  

Egészítse ki a mondatot!  
 
Az előzőleg kiszárított és méretre szabott furnérok kötegeit jól szellőző belső térben,  

 ..................................... és nedvességtől védve,  ........................................................ fektetve, 

fafajonként és minőségi osztályonként csoportosítva kell tárolni. 

10. feladat 1 pont  
Nevezze meg a képen látható fűrészáru máglyázási módját! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Megnevezés: ……………………………………. 
 
11. feladat 2 pont  
Párosítsa az alább megadott fűrészeket a jellemző vágási móddal! 
 

1. Rókafark fűrész   a.) toló vágásra alkalmas 
2. Japán fűrész    b.) húzásra vág 

 
1) …………   2) ………… 



Faipari ismeretek 
középszint 

2121 írásbeli vizsga II. összetevő 7 / 8 2022. május 11. 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

12. feladat 2 pont  

Döntse el az alábbi mondatokról, hogy igaz vagy hamis állítást tartalmaznak! Tegyen X-
et az állítások utáni téglalapba! 
 

Állítás Igaz Hamis 
A keményfa szálirányú vágásához használt fűrész metszőszöge  
kisebb 90o-nál.   

A puhafa szálirányú vágásához használt fűrész metszőszöge  
kisebb 90o-nál.   

 
13. feladat 6 pont  

Nevezze meg a képen látható asztali fúrógép számokkal jelölt részeit! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jelölőszám Alkatrész megnevezése 
1  

2  

3  

4  

5  

6  
 



Faipari ismeretek 
középszint 

2121 írásbeli vizsga II. összetevő 8 / 8 2022. május 11. 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

 
 
 

 a feladat 
sorszáma 

pontszám 
maximális  elért maximális elért 

I. Szakrajz    60  
II. Számítások  1. 6  

40   

II. Ábra 1. 6   

II. Tesztkérdések 

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

10. 1  
11. 2  
12. 2  
13. 6  

Az írásbeli vizsgarész pontszáma 100  
 

dátum  javító tanár 
 

 __________________________________________________________________________  
 

 

 

pontszáma egész 
számra kerekítve 

elért programba 
beírt 

I. Szakrajz   
II. Feladat, ábra, tesztkérdések   

 

dátum  dátum 
   
   

javító tanár  jegyző 
 


