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Magas- és mélyépítési ismeretek 
középszint 

2121 írásbeli vizsga 2 / 20 2022. május 11. 

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

Fontos tudnivalók 
 
A feladatokat figyelmesen olvassa el! A válaszokat a feladatban előírt módon adja meg! A 
feleletválasztásos rövid feladatoknál egyértelmű jelölés esetén a javított válaszok is 
értékelhetők. Egyes feladatoknál a rossz válasz bejelölése pontlevonással jár, a feladatra kapott 
pontszám nem lehet nullánál kevesebb. 

A számítást igénylő feladatoknál minden esetben először írja fel a megfelelő összefüggést, majd 
helyettesítse be a számértékeket, végezze el a szükséges számítási műveleteket! A 
számításokat, ahol nincs másként jelölve, két tizedesjegy pontossággal kell elvégeznie. A 
végeredménynél tüntesse fel a mértékegységet is! 

Ceruza csak a rajzolást, szerkesztést igénylő feladatokhoz használható. 

A feladatok megoldásánál használható eszközök: szöveges adatok tárolására és megjelenítésére 
nem alkalmas zsebszámológép, függvénytáblázat (egyidejűleg akár többféle is), körző, 
vonalzók: léptékvonalzó, derékszögű vonalzópár, párhuzamvonalzó. 

Törekedjen a jó időbeosztásra, a tiszta, rendes, áttekinthető munkára! 

Sok sikert kívánunk! 
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Név:  ...........................................................  osztály:......  

1. feladat 3 pont  
Nevezze meg, milyen testek nézeti képeit (elölnézet és felülnézet) látja az alábbi ábrákon! 
Válaszait az ábrák alá a kipontozott vonalakra írja! 
 

 
 
 …………………… …………………… …………………… 
 
2. feladat 3 pont  

Az ábrán egy egyenes két képét látja, válassza ki és jelölje meg X-szel az egyenessel 
kapcsolatos helyes állításokat! 
 

 
 

Az ábrán egy első vetítőegyenes látható.  
Az ábrán egy második vetítőegyenes látható.  
Az egyenes első képe egy pontnak látszik.  
Az egyenes második képe egy pontnak látszik.  
Az egyenes merőleges a második képsíkra.  
Az egyenes merőleges az első képsíkra.  
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Név:  ...........................................................  osztály:......  

3. feladat 2 pont  
Válassza ki és jelölje meg X-szel a tervező- és rajzolóprogramokkal kapcsolatos helyes 
állításokat! 
 

Egyes tervező-/rajzolóprogramokkal mentett rajzok fájlformátuma lehet: XLS, 
DOCX.  

A tervezőprogramokkal történő rajzolás során célszerűen különböző fóliákat lehet 
létrehozni, és igény szerint ki- és be lehet kapcsolni azok használatát.  

Az elkészült tervek kinyomtatása során ellenőrizni kell a helyes méretarányt, és 
szükség szerint be kell állítani.  

A tervek méretmeghatározása során a kótavonalra nem a valódi méretet, hanem a 
terven lemérhető méretet írjuk.  

 
4. feladat 3 pont  
Sorolja fel a talajból származó nedvességek fajtáit! Válaszait az alábbi szöveg kipontozott 
helyeire írja! 
 
A ……………………………… a vízzáró talajréteg feletti vagy ilyen rétegek közötti lazább 

talajban helyezkedik el, esetleg nyomás alatt áll. Helyét, felületét, mozgási irányát és áramlási 

sebességét a vízzáró talajréteg helyzete, lejtésszöge, a nyomáskülönbség és a laza talajréteg 

áramlási ellenállása határozza meg. Hidrosztatikai nyomást fejt ki az épületszerkezetekre. 

A ……………………………… a talajszemcsékhez tapadó, az üregeket és hézagokat részben 

vagy teljesen kitöltő, kötött víz. Annál nagyobb a talaj nedvességtartalma, minél kisebbek a 

talaj szemcséi. 

A ……………………………… a talajban jelen lévő, állandóan párolgó nedvesség. Ezt a 

párolgást megszüntetni nem lehet, csak megfelelő módon védekezni ellene. 

 
5. feladat 2 pont  
Írja a táblázat megfelelő rovatába az alábbi építési tevékenységeket! 
 

lakóépület falazása,  csatornaépítés,  alagútépítés,  cölöpalapozás,  födémbetonozás,  
hidegburkolás 

 
Magasépítő ipar Mélyépítő ipar 
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6. feladat 3 pont  
Hogyan nevezzük az alábbi keresztmetszetekkel megadott építési fa termékeket? 
 
Méret (mm) Megnevezés 

25x50x6000  
25x200x3000  
50x250x5000  
50x100x6000  
100x200x6000  

 
7. feladat 2 pont  
Egészítse ki az alábbi mondatokat a megadott szavak felhasználásával! 
Minden pontozott vonalra csak egy kiegészítést kell beilleszteni. 
(A megadott szavak a helyesírási szabályok betartása érdekében toldalékokkal kiegészíthetők.) 
 
Választási lehetőségek: 
márga, bazalt, perlit, klinker, portland, gipszkő, törtbeton, cement, kohósalak, pernye 
 
A cement előállításához mészkövet, agyagot és …………………….-t használnak. Ezeket 

az alapanyagokat a vegyi összetétel függvényében megfelelő arányban összekeverik, és 

kb. 1350–1500 °C hőmérsékleten kiégetik. Az égetés során kapott anyagot 

…………………….-nek nevezzük, mely különböző nagyságú rögökből álló, szürkészöld vagy 

zöldesfekete színű üveges anyag. 

Az így kapott anyag finomra őrlésével kapott anyag a cement. Ez az őrlemény még nem 

használható építőipari célra, mert rendkívül gyorsan köt. A kötési idő növelése érdekében az 

őrleményhez megfelelő mennyiségű ……………………. őrleményt adnak. Az így nyert 

terméket nevezzük …………………….cementnek. 
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Név:  ...........................................................  osztály:......  

8. feladat 3 pont  
Nevezze meg a felsorolt választási lehetőségek közül választva, milyen tartókat látunk az 
alábbi ábrákon! Válaszait az ábrák melletti kipontozott helyekre írja! 
Minden pontozott vonalra csak egy kiegészítést kell beilleszteni. 
 
Választási lehetőségek: 
konzoltartó, kéttámaszú tartó, statikailag határozatlan tartó, rácsos tartó, Gerber-tartó, 
háromcsuklós tartó 
 

…………………………………… 

 

 
 

…………………………………… 

 

 
 

…………………………………… 

 

9. feladat 3 pont  
Válassza ki és jelölje meg X-szel a helyes állításokat! 
 

A statika alaptételeit más néven axiómáinak is nevezzük.  

A Gerber-tartó statikailag határozatlan tartószerkezet.  
A rácsos tartó azon rúdjait, melyekben csak nyomóerő keletkezik, vakrudaknak 
nevezzük.  

A vonal mentén megoszló teher mértékegysége a N/m.  

A nyíróerő a tartó tengelyére merőleges belső erő.  

A statika II. alaptétele két erő egyensúlyáról szól.  
 
10. feladat 2 pont  
Válaszoljon az erő forgatónyomatékával kapcsolatos alábbi kérdésekre! 
 
a) Írja le az erő forgatónyomatékának fogalmát! 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

b) Írja le, hogyan határozzuk meg a forgatónyomaték előjelét (pozitív/negatív)! 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………...
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2121 írásbeli vizsga 7 / 20 2022. május 11. 

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

11. feladat 3 pont  
Soroljon fel a vázkerámia falazatok legfontosabb előnyös tulajdonságai közül legalább 
három különbözőt! 
 
- ……………………………………………………….. 

- ……………………………………………………….. 

- ……………………………………………………….. 

- ……………………………………………………….. 

 
12. feladat 3 pont  
Képezzen párokat az alábbi táblázat különböző oszlopaiban feltüntetettekből! Írja a 
megfelelő betűjelet a sorszámok mellé! 
 
1. bevilágító akna A. a fal hosszirányával párhuzamos a hossztengelye 

2. futótégla B. feszített vasbeton gerenda 

3. légakna C. a szerelt válaszfal függőleges tartóprofilja 

4. Porotherm tégla D. angol akna 

5. E-gerenda E. vázkerámia  

6. CW profil F. kis méretű légudvarnak tekinthető 
 

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

 
13. feladat 3 pont  
Igazak vagy hamisak az alábbi állítások? Az állítás melletti oszlopba írjon I vagy H betűt! 
 

Állítás I/H 

Pórusbeton falazóelemek vastagsága 37,5 cm is lehet.  
A kerámiaelemes félmonolit födém (Porotherm födém) béléstestjeinek 
tengelytávolsága kizárólag 60 cm lehet.  

A szerelt válaszfalak vízszintes falprofiljainak (UW) szélessége 50, 75 és 100 mm 
is lehet.  
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14. feladat 3 pont  
Nevezze meg, milyen épületszerkezeteket lát az ábrákon! 
 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

Az ábrák forrása: Bársony István: Magasépítés II. Szega Books Kft., 2019 
 
15. feladat 2 pont  
Karikázza be azokat a betűket, amelyek a megkezdett mondat helyes befejezéseit jelölik! 
Válaszát aláhúzással is jelölheti. 
 
A sávalap … 
 
A. a falszerkezetet pontszerűen alátámasztó szerkezet. 

B. a falszerkezetet teljes hosszában alátámasztó szerkezet. 

C. a falszerkezetnél általában szélesebb. 

D. akkor készül, ha a felszínhez közelebbi talajrétegek nem megfelelő teherbírásúak. 

E. költséges eljárás a többi alapozási móddal szemben. 
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2121 írásbeli vizsga 9 / 20 2022. május 11. 

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

 
A feladatlap a következő oldalon folytatódik. 
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16. feladat 15 pont  
Végezze el az alábbi síkmetszési és vetületi ábrázolási feladatokat! 
 
a) Szerkessze meg az alábbi gúla és a V2 jelű második vetítősík síkmetszését! 

- Jelölje mindkét képen a síkmetszés során keletkező pontokat! 
- Kösse össze a keletkező síkmetszet pontjait! 
- A metszősíkok mentén a gúla V2 sík feletti részét távolítsa el (csonkolja)! 
- Húzza ki a gúla megmaradó (csonkolt) részét! 

 

 
 
 
b) Válaszoljon az a) feladatrészben található ábrával kapcsolatban az alábbi kérdésekre! 
 
A gúlának melyik pontja van legtávolabb a 2. képsíktól? …………. 
 
A V2 sík a gúlának melyik élét metszi el legközelebb a K1 képsíkhoz? …………. 
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16. feladat folytatása: 
 
c) Rajzolja meg a jelölt nézési irányokból az axonometriában megadott test 3 irányú 

nézeti képét (elölnézet, oldalnézet, felülnézet)! 
- A test egymásra merőleges befoglaló méretei 8⋅12⋅5 egység. 
- Az ábrán látható számok az élek hosszát jelentik egységben. 
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középszint 

2121 írásbeli vizsga 12 / 20 2022. május 11. 

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

17. feladat 15 pont  
Végezze el az alábbi, adalékanyag vizsgálataival kapcsolatos feladatokat! 
 
a) Egészítse ki az alábbi szemmegoszlási vizsgálati jegyzőkönyvet! 

Szitaátmérő 
(mm) 

Fennmaradt 
anyag (g) 

Fennmaradt 
anyag (%) 

Összes 
fennmaradt (%) 

Összes áthullott 
(%) 

24 0    
16 28    
8 120    
4 120    
2 88    
1 70    

0,5 65    
0,25 49    

0,125 25    
0,063 20    
tálca 3    

- 588 - - - 
 
b) Ábrázolja a szemmegoszlási görbét! Egészítse ki a megfelelő tengelyfeliratokkal! 
 

Szemmegoszlási görbe 
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Név:  ...........................................................  osztály:......  

17. feladat folytatása: 
 
c) Állapítsa meg az adalékanyag legnagyobb névleges szemnagyságát! 
 
Dmax = …………………. 
 
 
d) Határozza meg az adalékanyag minőségi osztályát! 
 
Minőségi osztály: …………………. 
 
 
e) Milyen mérőszámmal lehet az adalékanyag szemmegoszlási görbéjét jellemezni? (Nem 

szükséges kiszámítani.) 
 
…………………………………………………….. 
 
 
f) Határozza meg a fenti adalékanyag víztartalmát %-ban, ha természetes állapotban az 

adalékanyagból vett minta tömege 50 gramm volt, mely 105 °C hőmérsékleten kiszárítva 
4,5 grammal csökkent! 

 
 
w =  
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18. feladat 15 pont  
Oldja meg az alábbi, eredő erő számítással és belső erő ábra rajzolással kapcsolatos 
feladatokat! 
 
a) Számítsa ki az alábbi szétszórt síkbeli erőrendszer eredőjének jellemzőit! 

(Meghatározandó értékek: Rx, Ry, R, α, xR, ahol „α” → az „R” eredő erő hatásvonalának 
vízszintessel bezárt szöge, xR → az „R” eredő erő hatásvonalának és az „x” tengely 
metszéspontjának távolsága az „O” origótól.) 
Rajzolja vissza az eredő erőt az eredeti ábrába! 
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18. feladat folytatása: 
 
b) Rajzolja meg az alábbi konzolos kéttámaszú tartó nyíróerő (V) és nyomatéki (M) ábráit 

szabadon választott lépték alapján, a jellemző értékek feltüntetésével! 
Az ábrán megadott támaszerőkkel számoljon! A jellemző keresztmetszetekben ébredő 
nyomatékok kiszámítását és értékeit az ábrák alatt vagy mellett tüntesse fel! 
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19. feladat 15 pont  
Szerkessze meg M 1:10 méretarányban a lap alján látható többszintes épületrészleten 
bekeretezett középső főfali csomópontokat a következő oldalon! Az alábbi ábra alapján 
dolgozzon, vegye figyelembe a megadott méreteket és megjegyzéseket! 
 
A feladat részletezése: 
- Beton sávalap készül 60 cm szélességben, ami a lábazati fal alatt szimmetrikusan helyezkedik 

el. 
- A lábazati fal 30 cm vastag zsalukőből készül, kibetonozással. 
- A felmenő fal 30 cm vastag Porotherm téglából készült. 
- Talajnedvesség elleni vízszigetelés készül 2 rétegben, bitumenes lemezből. 
- A földszint feletti födém 18 cm vastag méretezett monolit vasbeton lemezfödém. 
- Mindegyik padló esetében úsztatott, hideg burkolatú padlószerkezetet ábrázoljon! 
- A szerkezeti elemek kapcsolatainál törekedjen a hőhídmentes kialakításra! 
- Korszerű anyagokat, szerkezeti megoldásokat alkalmazzon! 
- Az itt nem részletezett anyagokat, szerkezeti megoldásokat és méreteket szabadon, az 

előírásokat betartva felveheti. 
 
- A rajzot lássa el méretekkel és a szükséges feliratokkal! 
- A beépített anyagokat és szerkezeteket az előírt anyagjelöléssel ábrázolja! 
- Írjon rétegrendet a felmenő falról, a födémről és a földszinti padlóról! 
- Ceruzával dolgozzon! 
 
A részletrajzot a következő oldalon az alábbi vázlatos ábra szerinti elrendezésben készítse el! 
Javasolt, hogy a 2 csomópont vetületi összefüggésben kerüljön egymás fölé. 
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19. feladat kidolgozása: 
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 a feladat 
sorszáma 

pontszám 
maximális elért maximális elért 

Rövid feladatok 

1. 3  

40  

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

10. 2  
11. 3  
12. 3  
13. 3  
14. 3  
15. 2  

Összetett feladatok 

16. 15  

60  17. 15  
18. 15  
19. 15  

Az írásbeli vizsgarész pontszáma 100  
 

dátum  javító tanár 
 

  
 

 

 

pontszáma egész 
számra kerekítve 

elért programba 
beírt 

Rövid feladatok   
Összetett feladatok   

 

dátum  dátum 
   
   

javító tanár  jegyző 
 


