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Útmutató a vizsgázók teljesítményének értékeléséhez 
(az értékelőtanárok részére) 

 
 
A javítási-értékelési útmutatóban feltüntetett válaszokra kizárólag a megadott pontszámok 
adhatók.  

A megadott pontszámok további bontása csak ott lehetséges, ahol erre külön utalás van. Az így 
kialakult pontszámok csak egész pontok lehetnek. 

A felsorolt válaszoktól eltérő helyes megoldások is elfogadhatóak. 
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Rövid választ igénylő feladatok 

 
1. feladat 3 pont 

Párosítsa a nyomdafesték-száradási típusokat a rájuk jellemző tulajdonságokkal! A helyes 
válasz betűjelét írja a szám melletti vonalra! (Nem biztos, hogy minden állítás igaz valamelyik 
száradási módra.) 

1. oxidációs-polimerizációs; 2. UV sugárzásos; 3. beivódásos;  4. párolgásos 
 
a) A száradási folyamat oxigénfelvétellel indul. 
b) Az így száradó festékeket csak szívóképes nyomathordozókra (papír) történő nyomtatásra 

lehet használni. 
c) A fotoiniciátor az elnyelt UV sugárzás hatására szabad gyököt képez, ami elindítja a 

fotopolimerizációt. 
d) Nyomtatás után a festék oldószere elpárolog, a felületen maradó kötőanyag oldószer 

hiányában megszilárdul és a felülethez köti a pigmentszemcséket. 
e) Rendkívül rövid idő alatt a gyanta kicsapódik: érintésbiztos száradás az eredmény. 
f) A száradást szokták pillanatszáradásnak (quick set), a folyamatot szol–gél átmenetnek 

nevezni. 
g) Rendkívül gyors száradási folyamat. 

 
Megoldás: 1.: a, 2.: c, g,  3.: b, 4.: d, Egyik sem: e, f 
 
Pontozás: 0-1 jó válasz esetén 0 pont, 2-3 jó válasz esetén 1 pont, 4-5 jó válasz esetén 2 pont, 
6-7 jó válasz esetén 3 pont. 
 
 
2. feladat 7 pont 
Egészítse ki az alábbi mondatokat! 

 
a) Egy színmintapár akkor metamer, ha a reflexiós spektrumaik legalább három 

hullámhossz helyen metszik egymást. 
b) A relatív nyomáskontraszt értékét a 75%-os kitöltésű, valamint a 100%-os kitöltésű 

mérőmező denzitás értékeiből határozhatjuk meg.  
c) A nyomdaiparban használt szabványos színmérésre a CIE D50 sugárzáseloszlást 

használjuk. 
d) A GCR színvisszavétel komplementer szín csökkentését és feketével való 

helyettesítését jelenti. 
e) Hagyományos festékezőművekben a festéktovábbítást végző nyalóhenger a folyamatos 

forgómozgás mellett ingamozgást is végez. 
 
Pontozás: minden helyes válaszért 1 pont jár. 
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3. feladat 4 pont 

Igazak vagy hamisak az alábbi állítások? Az állítás melletti oszlopba írjon I vagy H betűt! 
 

Állítás I/H 

Az izopropil-alkohol jellemzője, hogy növeli a nedvesítőfolyadék felületi 
feszültségét. H 

A nedvesítőfolyadék kémhatását gyenge savakkal, mint a foszforsav, citromsav 
lehet beállítani. I 

A nyomóolajok a festékeket folyósabbá és rövid szálúvá teszik. I 

A negatív működésű másolórétegek megvilágítás előtt oldhatatlanok. H 

A heat-set tekercses nyomógépekben a papírpálya vezetése függőleges. H 

A letapogató kalapács feladata a légpárna létrehozása az ívoszlop felső és második 
íve között. I 

A C4-es méret 229 mm x 334 mm. H 

Táskás hajtogatógéppel inkább nagy méretű, kis négyzetmétertömegű papírokat 
dolgoznak fel. I 

Az M2 és M3 szerinti színmérési módok esetén a papír OBA hatásának 
meghatározására lehetőség van. H 

A cián alapszínnyomatot kék és zöld színszűrős denzitással mérjük. H 
 
Pontozás: 0-2 jó válasz esetén 0 pont, 3-4 jó válasz esetén 1 pont, 5-6 jó válasz esetén 2 pont, 
7-8 jó válasz esetén 3 pont, 9-10 jó válasz esetén 4 pont. 
 
4. feladat 6 pont 

Írja le az alábbi műanyag alapú nyomathordozók teljes nevét! 
PVC:  poli-vinil-klorid 
PET:  polietilén-tereftalát 
LDPE:  kis sűrűségű polietilén 
HDPE:  nagy sűrűségű polietilén 
PP:  polipropilén 
PS:  polisztirol 
 
Pontozás: minden helyes válaszért 1 pont jár. 
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Számítást igénylő feladat 

 

1. feladat 20 pont 

Mekkora felületkitöltési százalékkal lehet kinyomtatni azt a valódi árnyalattal rendelkező 
árnyalatot, amelynek a denzitása 0,35? A nyomdafesték tónusdenzitása 1,8.  

 
Dá,eredeti = 0,35 1 pont 
 
Dá,eredeti = Dá,nyomat  1 pont 

 

             = á
,     ahol  

 
 

1-10-Dá 4 pont 
1-10-0,35 =0,553 2 pont 
1-10-Dp 4 pont 
1-10-1,8 = 0,984 2 pont 
 

 =1-10-Dá / 1-10-Dp = 0,56 2 pont 
 
F =  × 100 2 pont 
 
F = 0,56 × 100 = 56% 2 pont 

 
Szöveges feladatok 

 

1. feladat 6 pont 

Sorolja fel, milyen tulajdonságokat módosít a töltőanyag a papírban! 
- térfogattömegét,  
- simaságát,  
- fehérségét,  
- lágyságát,  
- légáteresztő képességét,  
- átlátszóságát (opacitását) 

 
Pontozás: minden megfelelően alkalmazott kifejezésért 1 pont jár. 
 

2. feladat 7 pont 
Írja le a papír definícióját! 
 
A papír cellulóz tartalmú növényi rostból, ritkábban mesterséges szálak vagy rongy vizes 
szuszpenziójából, különféle adalékanyagok hozzáadásával, a rostok nemezelődésével, majd 
azt követő víztelenítésével előállított vékony; hajlékony lap; amely írásra, nyomtatásra,  
csomagolásra alkalmas. 
 
Pontozás: minden megfelelően alkalmazott kifejezésért 1 pont jár. 
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3. feladat 10 pont 
Nevezze meg a berendezés típusát és a számmal jelölt részeket! 

 
Ábra forrása: Gara Miklós: Nyomdaipari enciklopédia, 2001, 479. oldal 

 
Berendezés típusa: egykéses vágógép 
 

1. gépváz 
2. vágókéstartó vágókéssel 
3. méretre vágott ívek 
4. ívvágó gépasztal 
5. vágóléc 
6. ék 
7. ívvágó gépasztalt tartó láb 
8. hátsó illeszték 
9. présgerenda 

Pontozás: minden megfelelően alkalmazott kifejezésért 1 pont jár. 
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4. feladat 12 pont 
Jellemezze a hagyományos és a kompresszibilis nyomókendőket!  Melyik az előnyösebb, és 
miért? 
 
A hagyományos nyomókendő felületi rétege keményebb, mint a közbülső réteg,  
és a vegyszerállóság is ennél a rétegnél fontos.            2×1=2 pont 
Az erős pamutszálakból készült vászonrétegek adják a nyomókendő vázát. 2×1=2 pont 
A nyomókendő térfogata a deformáció során állandó marad, így a nyomóműben a  
borítás a deformáció hatására kitüremkedik.  3×1=3 pont 
A deformáció szempontjából sokkal kedvezőbb a kompresszíbilis nyomókendő, mert a 
mikrocellákban, mikrocsatornákban található gáz térfogata az összenyomás hatására 
csökken. Így a nyomókendő térfogata is csökken, kitüremkedés nincs.  5×1=5 pont 
 
Pontozás: minden megfelelően alkalmazott kifejezésért 1 pont jár. 
 
5. feladat 7 pont 
Mit ábrázol a kép? Nevezze meg a számmal jelölt részeket! 

 
Ábra forrása: saját készítés 

 
A képen egy félvászon borítású könyvtábla látható. 
 

1) borítópapír  
2) táblalemez  
3) gerincvászon  
4) gerinclemez  
5) gerincnyílás                  

 
Pontozás: minden megfelelően alkalmazott kifejezésért 1 pont jár. 
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6. feladat 4 pont 
Határozza meg a hamis-betáblázott könyvkötés fogalmát! 
 
Hamis-betáblázott kötésnél külön készítjük el a könyvtestet és a könyvtáblát. 2×1=2 pont 
A kész könyvtestet a gerincre ragasztott hüvelypapírral akasztjuk (ragasztjuk)  
be a könyvtáblába, majd az előzékpapírt leragasztjuk a könyvtáblához. 2×1=2 pont 
 
Pontozás: minden megfelelően alkalmazott kifejezésért 1 pont jár. 
 
 
7. feladat 6 pont 
Ismertesse a nyomat kitöltési arányának meghatározási módszereit! 
 
- A Murray−Davis-egyenlet a denzitometriai kitöltési arány meghatározására és 
jellemzésére,  3×1=3 pont 
- a Yule−Nielsen-egyenlet a geometriai kitöltési arány meghatározására szolgál.  
 3×1=3 pont 
 
 
8. feladat 8 pont 
Ismertesse a polarizálószűrős denzitásmérés szükségességét! 
 
A nyomat száradása során denzitáscsökkenés lép fel. Polarizálószűrős mérés esetén a friss 
nyomat és a megszáradt nyomat denzitásértéke gyakorlatilag azonos.  
A polarizálószűrős denzitás értéke mindig nagyobb, mint a polarizálószűrők nélküli 
méréssel kapott érték.  
 
Pontozás: minden megfelelően alkalmazott kifejezésért 1 pont jár. 
 


