
Vegyipari ismeretek középszint 
 Javítási-értékelési útmutató 2121 

 

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 

VEGYIPARI 
ISMERETEK  

KÖZÉPSZINTŰ 
ÍRÁSBELI VIZSGA 

minden vizsgázó számára 

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI 
ÚTMUTATÓ 

 
 

É
R

E
T

T
S

É
G

I 
V

IZ
S

G
A

 •
 2

0
2

2
. 

m
á

ju
s 

1
1

. 



Vegyipari ismeretek — középszint Javítási-értékelési útmutató 

2121 írásbeli vizsga 2 / 11 2022. május 11. 

Útmutató a vizsgázók teljesítményének értékeléséhez 
(az értékelő tanárok részére) 

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

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

Ha az összes lehetséges választ megjelöli a vizsgázó a zárt jellegű feladatoknál, akkor nem kap 
pontot.  

Ha a javítási-értékelési útmutatóban szereplő megoldások számánál több választ jelöl meg, 
akkor a többletválaszok számával a pontszámot csökkenteni kell. A feladatokra kapott 
pontszám nem lehet negatív.  

Tévesztés esetén helyes megoldásnak csak a vizsgázó egyértelmű javítása fogadható el.  

Fogalom meghatározása esetén a megoldásban kiemeltük az ún. kulcsszavakat. Maximális 
pontszám csak akkor adható, ha a kulcsszavak maradéktalanul szerepelnek a vizsgázó 
megoldásában.  

A hiányos mondatok szakkifejezéseit kiemeléssel jelöltük. A szakkifejezés csak a / jellel jelölt 
kifejezéssel helyettesíthető. A kiemeléssel nem jelölt kifejezések szinonimái, körülírásai is 
elfogadhatók teljes értékű megoldásként.  

A feladatok részmegoldása esetén, ha erre lehetőség van, az adott feladat javítási/pontozási 
útmutatójában található meg a részpont értéke.  

A feladatokban elvárt példa írásánál több helyes megoldás is lehetséges. Ezeknél a feladatoknál 
a javítási-értékelési útmutatótól eltérő, egyéb helyes megoldás is elfogadható a ponthatáron 
belül. 

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 további 
lépésekben a vizsgázó felhasznált, de az adott lépés elvégzése egyébként hibátlan, az így kapott 
eredményt a pontozás szempontjából helyes eredménynek kell tekinteni. 
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Méréstechnika 
1. feladat  5 pont 
Végezze el a következő mértékegységek átváltását! 
 

0,250 dm3  =  250 ml 
293 K   =  20 °C 
50 mg   =  0,050 g 
1 g/dm3  =  1 kg/m3 
0,2 l/s   =  720 l/h 
 

Minden helyes válasz 1 pont. 
 

 
2. feladat  5 pont 
Döntse el, hogy az alábbi állítások igazak vagy hamisak! Jelölje X-szel a választását! 
 
 

Állítások Igaz Hamis

1. A véletlen hibák jó munkamódszerekkel minimálisra csökkenthetők, 
de teljesen nem küszöbölhetők ki. X  

2. Ha a mérést precizitás és jó pontosság jellemzi, akkor biztosan 
hibamentesen dolgoztunk.  X 

3. A mérési eredmények hibái lehetnek eszköz- személy- és 
módszerfüggőek. X  

4. Magas precizitás mellett a véletlen hibák rossz pontosságot 
eredményeznek.  X 

5. Rendszeres, durva hibák esetében jól megbecsülhető a pontos 
eredmény.  X 

 
Minden helyes válasz 1 pont. 
 
3. feladat  5 pont 
Sűrűség meghatározása során a következő mennyiségeket kaptuk: 
 

Sorszám Mérési eredmények 

1 ρ1 = 1,006 g/cm3 
2 ρ2 = 1,010 g/cm3 
3 ρ3 = 1,012 g/cm3 
4 ρ4 = 1,120 g/cm3 
5 ρ5 = 0,996 g/cm3 
6 ρ6 = 1,100 g/cm3 
7 ρ7 = 1,013 g/cm3 
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A. Válassza ki a durva hibá(ka)t! Írja a mérés(ek) sorszámát a kipontozott helyre! 

4; 6 2 pont  

B. Számolja ki a mérési eredmények átlagát! 

Az eredményt három tizedesjegy pontossággal adja meg! 

 = 1,006 + 1,010 + 1,012 + 0,996 + 1,013 5  
1 pont 

 =  5,0375  
1 pont 

 = 1,007   
1 pont 

 
Anyagvizsgálatok gyakorlat I. 

 
4. feladat  20 pont 
A. Párosítsa a laboratóriumi mérlegek jellemzőit és azok meghatározását! Írja a jellemző mellé 
a meghatározás betűjelét! 
 
A pontosság c) 
A reprodukálhatóság/precízió a) 
A terhelhetőség b) 
A leolvashatóság d) 

 
Minden helyes válasz 2 pont. 
 

a) Arról tájékoztat, hogy ugyanazon tömeg többszöri megmérése során mekkora eltérések 
adódhatnak. 

b) Arról ad információt, mely az a legnagyobb tömeg, amely az adott mérleggel még 
mérhető anélkül, hogy a méreg károsodjon. 

c) Arról nyújt információt, hogy a kijelzett tömeg mennyire felel meg a tényleges 
tömegnek. 

d) A legkisebb, még leolvasható tömegkülönbségre vonatkozik. 
 
B. Válassza ki, hogy melyik mérleg a legmegfelelőbb az alábbi tömegek kimérésére! Válaszát 
röviden indokolja! 
 

a) 0,1542 g                                                            b) 1,50 g 

 

Helyes mérleg kiválasztása 1-1 pont, megfelelő indoklás 2-2 pont. 

 

 

 



Vegyipari ismeretek — középszint Javítási-értékelési útmutató 

2121 írásbeli vizsga 5 / 11 2022. május 11. 

Mérleg 
megnevezése 

Tömeg Rövid indoklás 

analitikai mérleg 0,1542 g 
A megadott tömeg tized mg pontossággal van megadva, 
ehhez az analitikai mérleg leolvashatóságára van 
szükség. 

táramérleg 1,50 g A megadott tömeg század g pontossággal van megadva, 
ehhez a táramérleg leolvashatósága elegendő. 

 
C. Ismertesse a táratömeg fogalmát! 

 
A mérlegre helyezett üres bemérőedény tömege jelenti a táratömeget. 2 pont 
 
D. Helyezze időrendi sorrendbe, növekvő számozással (kezdje az 1-es számmal) a 
visszaméréses tömegmérés lépéseit!  
 
2. Letárázzuk a leterhelt mérleget. 
3. A bemérő edényből annyi anyagot szórunk ki a felhasználás helyére, amelyről azt 

gondoljuk, hogy megfelelő mennyiség. 
1. A mérlegre helyezzük a bemérő edényt, amely tartalmazza az anyagot.  
4. Visszahelyezzük a bemérő edényt és leolvassuk a hiányzó tömeget. 

 
A helyes sorrendbe helyezett mondatok 1-1 pont. 
Pontszám csak addig adható, ameddig helyes a sorrend! 
 

Anyagvizsgálatok gyakorlat II. 
 
5. feladat  10 pont 
A. Döntse el, hogy az alábbi állítások igazak vagy hamisak! Jelölje X-szel a választását! 

Állítás Igaz Hamis 
A visszapattanási rugalmasság a gumik keményedésre való hajlamát 
jellemzi.  X 

A szakítóvizsgálat elve, hogy a meghatározott méretű, gyűrű- vagy 
piskótaalakú próbatestet állandó sebességgel, annak elszakadásáig 
húznak.  

X  

A levegőben levő ózon károsítja a gumit, oly módon, hogy a gumi felületén 
levő polimerlánc erős pontjait megtámadja.  X 

Az olajállóssági vizsgálatok során a gumi keménységi változását is mérik. X  
A fényállóssági vizsgálatok nem végezhetők el gyorsított eljárással.  X 
A polimerek általában kis sűrűségűek, könnyen megmunkálhatók, és jól 
vezetik az elektromosságot.  X 

Általában az elvégzett vizsgálatok gyorsított vizsgálatok, mivel 
alapesetben annak időtartama túl nagy lenne. X  

 
Minden helyes válasz 1 pont. 
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B. Párosítsa az összetartozó kifejezéseket! Válaszát a számok utáni pontozott helyre írja! 
 

1. keménység   a) a próbatest színváltozása 
2. hasadási ellenállás  b) a próbatest nyomása 
3. öregedés   c) a próbatest koptatása 

    d) a próbatest húzása 
 

1– b, 2 – d, 3 – a 
 

Minden helyes párosítás 1 pont. 
 

6. feladat  10 pont 
A következő ábrán egy mechanikai anyagvizsgálat során felvett általános diagramot lát! 
Tanulmányozza az ábrát és válaszoljon a kérdésekre! 
 
 

 

Milyen mechanikai vizsgálattal vehetjük fel ezt a diagramot? 

szakítószilárdság mérése 1 pont 

Nevezze meg az I. szakaszt! 

rugalmas alakváltozás szakasza 1 pont 

Mely törvény érvényes az I. szakaszra? 

Hooke – törvény 2 pont 
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Párosítsa az ábra betűkkel jelzett részeit a meghatározásokkal! Írja a megfelelő meghatározás 
betűjelét a pontozott részre! 

FeH : c  a) alsó folyási erő 
FeL : a  b) maximális erő 
Fm : b  c) felső folyási erő 
   d) törési erő 
 1-1-1 pont 
 
Mivel fejeződik be a III. szakasz?  

a próbatest törésével  1 pont 

Mely betűvel jelölt jelölés mutatja ezt az ábrán? 
Fu 1 pont 

Mit ábrázolunk a diagram felvételénél? 
a terhelőerőt a megnyúlás függvényében 1 pont 

 
Gépészeti alapismeretek 

7. feladat  12 pont 
Párosítsa a tengelykapcsoló típusokat a rájuk jellemző állítással! 
A tengelykapcsoló megnevezése után a rá jellemző állítások betűjeleit írja! 
 

Jel Állítás 
A Csillapítja az ütésszerű terhelést. 
B Működés közben a tengelyek közötti kapcsolat bontható és újra létesíthető. 
C A tengelyek kismértékű szögeltérését képes korrigálni. 
D Túlterhelésre megcsúszik és melegszik. 
E A két tengelykapcsoló fél csavarkötéssel közvetlenül kapcsolódik egymáshoz. 
F A tengelykapcsoló feleket a tengelyvégekre reteszkötéssel is rögzíthetik. 
G Indításnál a nyomatékátvitel csúsztatással szabályozható. 

 
Tengelykapcsoló megnevezése Jellemző állítások betűjelei 
Gumitárcsás tengelykapcsoló A; C; F 
Kúpos tengelykapcsoló A; B; D; F; G 
Merev tárcsás tengelykapcsoló E; F 
Osztott tokos tengelykapcsoló E; F 

 
Minden helyes párosítás 1 pont, helytelen párosítás -1 pont, de a pontszám soronként nem lehet 
nullánál kevesebb. 
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8. feladat  13 pont 
 Tanulmányozza az ábrát, majd oldja meg a feladatot! Párosítsa az alábbi megnevezéseket és 
funkciókat az ábrán szereplő jelekkel! 
 

 
 
Megnevezés: 
 
Ászokcsavar Tengelykapcsoló fél Koronás anya 
Hajtó vagy hajtott tengely Sasszeg Menesztőcsap (csavarszár) 
Hatlapú anya Gumidugó Alátét 
Tömítés Szeg Retesz 

 
Funkciók: 
 

Sor-
szám Funkció 

 

Sor-
szám Funkció 

1 Ütésszerű terhelés 
csillapítása 5 Túlterhelésnél megcsúszás 

biztosítása 

2 Tengely és a tengelykapcsoló 
fél között a nyomaték átvitele 6 Csavarkötés kialakítása 

3 Csavarkötés-biztosítás 
(lecsavarodás ellen) 7 Tömítés 

4 Kiegyensúlyozás 8 
Tengelykapcsoló fél - 
tengelykapcsoló fél között a 
nyomaték átvitele 

 
Minden helyes jel-megnevezés-párosítás 1 pont. 
Minden helyes megnevezés-funkciósorszám-párosítás 1 pont.  
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Jel Megnevezés Funkció sorszáma 

A Tengelykapcsoló fél ------ 

H Hajtó vagy hajtott tengely ------ 

C Gumidugó 1 Ütésszerű terhelés csillapítása 

D Koronás anya 6 Csavarkötés kialakítása 

E Sasszeg 3 Csavarkötés-biztosítás (lecsavarodás 
ellen) 

F Alátét ------ 

G Retesz 2 Tengely és a tengelykapcsoló fél között a 
nyomaték átvitele 

H Menesztőcsap (csavarszár) 8 Tengelykapcsoló fél-tengelykapcsoló fél 
között a nyomaték átvitele 

 
Gyártás-előkészítés berendezései gyakorlat 

 
9. feladat  3 pont 
Döntse el, hogy az alábbi állítások igazak vagy hamisak! Jelölje X-szel a választását! 

 
Állítás Igaz Hamis

A vákuumszivattyúk légritkító berendezések. X  

A műanyagok fröccsöntésekor a granulátum nedvessége problémát okoz.  X  

A szállítószalaggal csak ömlesztett anyagok szállíthatók.  X 

 
Minden helyes válasz 1 pont. 
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10. feladat  5 pont 
Egészítse ki a hiányos mondatot a szójegyzékben lévő kifejezésekkel úgy, hogy az állítások 
igazak legyenek! 
 
Szójegyzék: 
 
alacsony magas optimális növelésével 

fűtésével/hűtésével melegítésével hűtésével hosszával 

csökkentésével arányváltoztatásával összenyomó erővel résmérettel 

 
Minden helyes válasz 1 pont. 
 
Polimerek keverésekor a keverék hőmérsékletét optimális értéken kell tartani. Hengerszéki 

keverésnél ezt az értéket a hengerek fűtésével/hűtésével, állandó palástvastagság esetén a 

hengerek közötti résmérettel, esetleg a hengerek fordulatszámának arányváltoztatásával 
lehet elérni. A térhálósodó polimerek esetén magas hőmérsékleten történő keverésnél megnő a 

beégés veszélye. 

 
11. feladat  12 pont 
Egy terméket az üzemben kettő gépen lehetne előállítani.  

Mindkettő gépen egy másik termék gyártása fut. 

Egy sürgős, 15 000 darabos megrendelés miatt az egyik gépen a termelést le kell állítani, és át 

kell térni az új termék gyártására. 
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A gépek adatai: 

Művelet Időszükséglet, ciklusidő 
A gép B gép 

Anyagkifuttatás, tisztítás 25 perc 10 perc 
Szerszámcsere 45 perc 60 perc 
Gyártási paraméterek beállítása, 
próbagyártás 

35 perc 40 perc 

Új termék gyártásának ciklusideje 10 s/termék 8 s/termék 
A futó termék gyártásának ciklusideje 12 s/termék 10 s/termék 

 

Oldja meg a feladatot a táblázat kitöltésével! 

Feladat 

„A” 
gép 

időszükséglete 
[perc] 

„B” 
gép 

időszükséglete 
[perc] 

A gép leállításától az új termék gyártásának 
megkezdéséig szükséges idő: 105 110 

Az új termék gyártási ideje: 2500 2000 
Visszaállási idő az eredeti termék gyártására: 105 110 
Összes időszükséglet: 2710 2220 

 
Az átállás miatt kieső termék darabszáma: 13550 13320 

 

Minden helyes válasz 1 pont. 

 

Melyik gépen lehet gyorsabban előállítani a megrendelt 15.000 db terméket, és újra visszaállni 

az eredeti termék gyártására?       „B” gépen 

Melyik gépen nagyobb az eredeti termék termeléskiesése?    „A" gépen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A feladatlapban szereplő képek forrása: 
 
https://m-t.hu/wp-content/uploads/2020/03/szerkezeti_anyagok.pdf 
 
http://cms.sulinet.hu/get/d/5bdcbd51-af95-43fa-9cbb-52916518cce8/1/7/b/Large/b%C5%91rdug%C3%B3.jpg 
 
http://cms.sulinet.hu/get/d/0d957a2f-b30e-43a3-bf85-
dd45b238958a/1/8/b/Normal/f036_b%C5%91rdug%C3%B3s%20tk.jpg 


