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Útmutató a vizsgázók teljesítményének értékeléséhez 
(az értékelő tanárok részére) 

A javítás során fel kell tüntetni a részmegoldásért járó részpontszámokat, és meg kell jelölni az 
előforduló hibákat és tévedéseket. 

A feleletválasztásos rövid feladatoknál egyértelmű jelölés esetén a javított válaszok is 
értékelhetők. A tesztfeladatoknál a rossz válasz bejelölése pontlevonással jár, a feladatra kapott 
pontszám nem lehet nullánál kevesebb. 

A számításos feladatoknál az összefüggéseket, a számítási műveleteket és a mértékegységeket 
is fel kell tüntetni. 

A javítási-értékelési útmutatóban feltüntetett válaszokra kizárólag a megadott pontszámok 
adhatók. A pontozási útmutató pontjai a megoldottság függvényében tovább csak akkor 
bonthatók, ha az útmutató erre lehetőséget ad. Az adható pontszámok azonban csak egész 
pontok lehetnek. 

A számítást igénylő feladatoknál, ha a feladatmegoldás során felírt összefüggés hibás, akkor az 
ezekhez a lépésekhez tartozó további értékelési elemekre (pl. behelyettesítés, számítás, 
mértékegység stb.) pontszám nem adható. Amennyiben egy hibás részeredményt a vizsgázó a 
további lépésekben felhasznált, és az adott lépés elvégzése egyébként hibátlan, az így kapott 
eredményt a pontozás szempontjából helyes eredménynek kell tekinteni. 
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Rövid feladatok 

 
1. feladat 3 pont 
Térelemek helyzetének megnevezése 
A kérdéseknek megfelelően nevezze meg a térelemek helyzetét! 
 

Az (A) pont melyik 
térnegyedben van? 

Milyen helyzetben van az (a) 
és (b) egyenes egymáshoz 

képest? 

A (P) pont illeszkedik-e a (c) 
egyenesre?  

 

 
 

Harmadik térnegyedben 
vagy 

III. térnegyedben. 

Kitérő egyenesek, 
vagy 

(b) egyenes elöl van, 
vagy 

(a) egyenes hátul van. 

Nem, 
vagy 

(P) pont (c) egyenes alatt 
van, 
vagy 

(P) pont felett van (c) 
egyenes, 

vagy 
felülnézetben (P) pont 

fedésben van (c) 
egyenessel. 

 
Helyes válaszonként 1-1 pont adható. 
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2. feladat 3 pont 

Írja a nézetablakok alá a hozzájuk tartozó parancsot! 

 
fólia 
 

 
nézet 
 

 
méretstílus 
 

Helyes megoldásonként 1-1 pont adható. 
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3. feladat 3 pont 

Az alábbi felsorolásból mely parancsokkal nem hozható létre szilárd test az AutoCAD 
programban? Áthúzással jelölje a rossz megoldást! 
 
Kihúz Söpör Kioszt Gömb 
 
Tórusz Elforgatás Fólia 
 

Minden helyesen áthúzott válaszért 1-1 pont adható. 
 
4. feladat 3 pont 
Egészítse ki a következő mondatokat! 
 
A közlekedési létesítmények funkciója a biztonságos, kényelmes és gyors közlekedés 

színtereinek a biztosítása. Ezek a létesítmények gyakran kapcsolódási pontok, ahol a 

közlekedők megváltoztathatják közlekedésük irányát, módját. Például vonatról másik vonatra 

szállnak át, gyalog, busszal vagy autóval folytatják útjukat.  

Helyes válaszonként 1-1 pont adható. 
 
5. feladat 3 pont 
Az alábbi ábrák szabványos építőanyag-jelöléseket mutatnak be. Nevezze meg, hogy milyen 

anyagok jelölését mutatják be az ábrák! 

 

  

  Természetes talaj 
 

 

 

  Fa (keresztmetszetben) 
 

 

  Hő- és hangszigetelő anyag 
 
 

 

Helyes válaszonként 1-1 pont adható. 
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6. feladat 2 pont 
Szilárd halmazállapoton kívül milyen lehet még az anyagok halmazállapota? 

 

• folyékony 
• gáznemű (légnemű) 

 
Helyes válaszonként 1-1 pont adható. 

 
7. feladat 2 pont 
Mekkora a húzószilárdsága egy 15x15 mm keresztmetszetű farúdnak, amely 4568 N húzóerőnél 
szakad el? (Három tizedes pontossággal adja meg a végeredményt!) 
 
f t  =  =             1 pont 

f t  = 20,302          1 pont 

 
8. feladat 2 pont 
Válassza ki a felsorolásból a nyomaték mértékegységeit! 
Karikázza be a helyes válaszok betűjeleit! Csak két választ jelöljön meg! 
 

a) Nm 
b) N/m 
c) kNm 
d) kN/m 

 
Helyes válaszonként 1-1 pont adható. 

 
9. feladat 2 pont 
Válassza ki a felsorolásból a cm3 mértékegységhez társítható fogalmakat! 
Karikázza be a helyes válaszok betűjeleit! Csak két választ jelöljön meg! 
 

a) terület 
b) erőpár 
c) térfogat 
d) statikai nyomaték 

 
Helyes válaszonként 1-1 pont adható. 
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10. feladat 2 pont 
Válassza ki a felsorolásból az 1,234 kN helyesen alkalmazható átváltási formáit! 
Karikázza be a helyes válaszok betűjeleit! Csak két választ jelöljön meg! 
 

a) 1,234*103 N 
b) 12,34 N 
c) 123,4 N 
d) 1234 N 

 
Helyes válaszonként 1-1 pont adható. 

 
11. feladat 3 pont 
Nevezze meg a vonalas létesítmények alépítményeinek három típusát az eredeti terepszint és a 
pályaszint egymáshoz viszonyított helyzete szerint! 
 

• töltés 
• bevágás 
• vegyes szelvény 

 
Helyes válaszonként 1-1 pont adható. 

 
12. feladat 3 pont 
Nevezze meg a közúton fellépő, járműre ható dinamikus ellenállásokat! 
 

• gördülési ellenállás 
• emelkedési ellenállás 
• légellenállás 

 
Helyes válaszonként 1-1 pont adható. 
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13. feladat 3 pont 
Döntse el az alábbi megállapítások helyességét! 
Az állítások utáni oszlopba tegyen I (igaz) vagy H (hamis) jelet! 
 

Állítások I/H 

A nyomtávolság két sínszál távolsága. H 

Az alj felső lapjának szintje a sín tengelyében a sínkoronaszint. H 

Az esés jellege az emelkedő és lejtő, melyet a vasúti pályák esetén ezrelékben 
fejeznek ki. I 

A sínek túlemelése, ha a sínszálat a vízszintestől eltérően 1:20 arányban kötik le. H 

A jármű összes tömegének (önsúly és rakomány) egy tengelyre eső része a 
tengelyterhelés. I 

A vasúti kerékpár a tengelyből és az arra mereven rásajtolt, két nyomkarimás kerékből 
áll. I 

 
Bármelyik két-két helyes válaszért 1-1 pont adható. 

 
14. feladat 3 pont 
A megnevezésekhez válassza ki a hidak jellemző méreteit leíró definíciót! 
A kipontozott helyre a választott definíció betűjelét írja le! 
 

híd hossza ........................................ f 
híd pályaszintje .............................. d 
szabad nyílás ................................... c 

 
 

a) A felszerkezet két szomszédos alátámasztásának középvonala között mért vízszintes 
távolság. 

b) A főtartószerkezet szimmetriatengelye, ami rendszerint egybeesik a hídon átvezetett 
közlekedési pálya tengelyével. 

c) A híd két egymást követő alépítménye között mért vízszintes távolság. 
d) A hídon átvezetett pálya magassága a híd tengelyében. 
e) A pályaszintnek és a híd alatt nyitva tartandó tér felső vonalának 

magasságkülönbsége. 
f) Szerkezeti hossz, a felszerkezet két vége közötti távolság a közlekedési pálya 

tengelyében. 
 

Helyes betűjelenként 1-1 pont adható. 
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15. feladat 3 pont 
Döntse el az alábbi megállapítások helyességét! 
Az állítások utáni oszlopba tegyen I (igaz) vagy H (hamis) jelet! 
 

Állítások I/H 

A provizórium kifejezést az ideiglenes hídszerkezetre használják. I 

Az acélhidak gerinclemezes szerkezeti kialakítását inkább kisnyílású hidaknál 
alkalmazzák. I 

A vízszintesen elhelyezett szélrács függőleges terhelés felvételére alkalmas. H 

A pálya és a főtartószerkezet egymáshoz viszonyított helyzete, mint alsó vagy felső 
pálya, kizárólag esztétikai kérdés. H 

Az ortotróp pályaszerkezet neve az ortogonálisan anizotróp rövidítése, vagyis a lemez 
merevségi viszonyai a két egymásra merőleges irányban különbözőek. I 

Az öszvér tartószerkezetben vasbeton lemezt és acéltartót helyeznek egymásra. H 

 
Bármelyik két-két helyes válaszért 1-1 pont adható. 
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Összetett feladatok 

 
1. feladat 15 pont 
Gúla és egyenes döféspontjának szerkesztése, a végeredmény láthatósága 
Adott: 

- az egyenes gúla paralelogramma alaplapjának három pontja [1, 2, 3], 
- a gúla magasságát jelölő vonal, 
- a gúlát metsző egyenes két pontjának az A és B pontok képei. 

Feladat: 
- Szerkessze meg az alaplap hiányzó csúcspontját (4)! 
- Vegye fel az A és B pontok képein keresztül a gúlát metsző egyenest! 
- Szerkessze meg a döféspontot és jelölje az egyenes és gúla egymáshoz képest 

láthatóságát, ha a gúla tömör! 
- Nevezze meg az A és B pontok képeivel jelölt metsző egyenest! 
 

első főegyenes 
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Részpontozás: 
- paralelogramma alaplap negyedik csúcsa: 2 pont 
- az egyenes gúla helyes értelmezése, magasság felvétele: 2 pont 
- a metszéspontokhoz szükséges metszősík felvétele, pontossága: 2 pont 
- döféspontok elöl- és felülnézeten 2-2 pont: 4 pont 
- gúla és metsző egyenes helyesen jelölt láthatósága elöl- és felülnézeten 2-2 pont:  

 4 pont 
- A és B egyenesek által jelölt egyenes megnevezése: 1 pont 

Amennyiben a szerkesztés a fentiek szerinti, azonban a képek jelölése hiányos, akkor a kapott 
pontszámból 1 pont levonásra kerül. 
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2. feladat 15 pont 
A feladatban egy megszilárdult beton vizsgálati jegyzőkönyvét látja. Olvassa le a kért adatokat, 
majd válaszoljon a feltett kérdésekre! 
 
 

 
Forrás: Részlet a TPA HU Kft. jegyzőkönyvéből, 2018 

 
 
Olvassa le a tervezett összetétel alapján: 
 
a víz-cement tényezőt, 0,45 1 pont 
 
a szilárdsági osztályt, C35/45 1 pont 
 
a legnagyobb szemcsenagyságot, 16 mm 1 pont 
 
a friss beton konzisztenciáját, F3 1 pont 
 
a felhasznált cement jelölését! CEM II/A-S 42,5 R 1 pont 
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A vizsgálati jegyzőkönyv a roncsolásos vagy roncsolásmentes betonvizsgálathoz tartozik? 
 
roncsolásos 1 pont 
 
A vizsgálat szerint a megszilárdult beton megfelel-e a tervezett betonminőségnek? Válaszát 
indokolja! 
 
Igen, mert az átlagos szilárdság, 52,9 N/mm2 nagyobb a tervezett, 45 N/mm2 szilárdságnál. 
 2 pont 
 
Milyen alakú és méretű próbatestet használtak a vizsgálatnál? 
 
Alakja: kocka. Méretei: 150 mm*150 mm*150 mm 2 pont 
 
Adja meg az átlagos szilárdságnál jobb minta tömegét kilogrammban és a nyomott felületeit 
centiméterben! 
 
7,967 kg 15,0 cm és 14,98 cm 2 pont 
 
Adja meg a nyolcas próbatest testsűrűségét g/cm3-ben! 
 
2,38 g/cm3 2 pont 
 
Milyen idős korában került sor a próbatest vizsgálatára? 
 
14 napos 1 pont 
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3. feladat 15 pont 
Számolja ki és ábrázolja a rácsostartó támaszerőit! 
Csomóponti módszerrel határozza meg a rácsostartó rúderőket! 
 
A rúderők számításához lehetősége van az ábrába rajzolni, vagy külön-külön csomópontokkal 
számítást végezni, vagy a rácsos hálózaton kapott erőket táblázatosan feldolgozni. A rúderők 
nagysága és hatása együttesen adja a jó eredményt. A húzott kifejezés helyett használhat (+), a 
nyomott kifejezés helyett használhat (-) jeleket. 
 
 
∑Fix=0 
+10-Ax(←)=0 
Ax=10 kN (←) 
 
∑MA=0 
10*4+30*2+40*4-By(↑)*4=0 
40+60+160-By(↑)*4=0 
By=65 kN (↑) 
 
∑Fiy=0 
+20+30+40-65-Ay(↑)=0 
Ay=25 kN (↑) 
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A vizsgázónak a táblázat készítése lehetőség. 
 

 S1-2 S2-3 S3-4 S4-5 S5-6 S6-1 S5-3 S6-3 S1-3 

húzott [kN] - 10 - - 12,5 12,5 - -  
nyomott [kN] 20 - - 40 - - 27,95 - 5,59 
vakrúd - - igen - - - - igen - 

 
 
Részpontozás: 

- Támaszerők számításához felírt egyensúlyi egyenletek jelölése: 1 pont 
- Támaszerők számítása: 3 pont 
- Rúderők helyes értékkel és igénybevétellel jelölve 1-1 pont: 9 pont 
- A csomópontokon a rúderő meghatározásához a csomóponti vetületi egyenletek 

nélkülözhetők, mert az értékek fejben is számolhatók, azonban ha a vizsgázó a rudakban 
keletkező erők irányára és mértékére helyes ábrát készít, akkor:  2 pont 
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4. feladat 15 pont 
Útdinamikai feladat 
Számítsa ki a fékutat azonos feltételek mellett emelkedőben és lejtőben! 
A jármű jellemzője, hogy 100 km/h sebességgel közlekedik, 30 km/h ellenszélben. A 
vonalvezetésben az emelkedő és a lejtő 3%-os, a burkolat csúszás ellenállása 0,5 értékű.  
A számítás elvégzése jól nyomon követhető, a számítás lépéseit is tartalmazó legyen! Az 
eredményt két tizedes pontossággal adja meg! 
Az alábbi képletet alkalmazza! = +  = 0,278 × + 0,004 ± 100 

 
A számítási feladattal összefüggésben válaszoljon a következő kérdésekre! 
 

• A burkolat csúszás ellenállás mértékének változását mi és hogyan befolyásolja? 
Növeli az „f” értékét a jó minőségű, egyenletes, megfelelően érdes burkolat; csökkenti a 
víz, jég, páralecsapódás, por, szemcsés szennyeződés. 
 

• Nevezze meg a fékút két fő elemét! 
U1: 1 s észlelési idő alatt megtett út, U2: a tényleges „v” sebességről a megállásig tartó út 
hossza. 
 

• Az autópályán megengedett sebesség mellett a portálokon figyelmeztető 2 s-os követési 
távolságra vonatkozó figyelemfelhívás hány méter? 

U1=0,278×130=36,14m 
2×U1=72,28m 

 
• A kapott számítási eredmény arányait milyen módszerrel lehet ellenőrizni? 

A lejtőn hosszabb fékútméretet kell kapni, ez igazolódik is a számokban. 
 
A válaszok megfogalmazása eltérhet, tartalmában legyen azonos! Kérdésenként a teljességtől 
függően adható 1 vagy 2 pont, a hibás vagy hiányzó válasz 0 pont. Összesen: 8 pont. 
 
 
Fékúthossz-számítások: ő = 0,278 × 100 + 0,004 ,  1 pont 

ő = 27,8 + 75,47 1 pont ő = ,   1 pont 
 
 ő = 0,278 × 100 + 0,004 ,  1 pont 

ő = 27,8 + 85,11 1 pont ő = ,   1 pont 
 
A két fékútszámítás tizedes és mértékegység betartása: 1 pont 


