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Fontos tudnivalók 

 
 
 

A feladatokat figyelmesen olvassa el. A válaszokat az előírt módon adja meg! A 
feleletválasztásos tesztfeladatnál javítani tilos, a javított válaszok nem értékelhetők! 
A dolgozat elkészítéséhez nem programozható számológép használható. 
A számítási feladatok megoldásához, ha kell készítsen rajzos vázlatot, a megoldás tervezetét 
írja le, mert a feladatra adható pontszám egy része erre jár!  
Tollal dolgozzon, a rajzokat ceruzával készítse! 
Ügyeljen arra, hogy a lényegesebb részszámítások is nyomon követhetőek legyenek! 
Figyeljen a megfelelő mértékegységek használatára! 
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Egyszerű, rövid feladatok 
1. Írja a megfelelő betűjelet az alább felsorolt állítások elé! 

A: gyümölcsészterek  
B: viaszok 
C: mindkettő 
D: egyik sem  

… Gyümölcsök ízét, illatát adják. 
… Keletkezésük egyensúlyi folyamat. 
… Éterkötést tartalmaznak. 
… Védőszerepet töltenek be, gyümölcsök hamvasságát okozzák. 
… Vízlepergető tulajdonságúak. 
… Alkoholok és karbonsavak kondenzációjával keletkeznek. 
… A glicerin nagy- szénatomszámú karbonsavakkal alkotott észterei. 
… A likőr és az édesipar alapanyagai. 
  8 pont 

 
2.         2007 nyarán nagy aggodalmat keltett az élelmiszerekbe szennyeződésként bekerülő 

dioxin nevű kalcinogén anyag, amelynek szerkezeti modellje az alábbi ábrán látható. 
A riadalom oka, hogy a 2,3,7,8-tetraklór-dibenzo-para-dioxin, röviden TCDD-vel 
jelölt vegyület, olyan alattomos méreg, amely a szervezetben a májban, a 
zsírszövetekben és az agyban halmozódik fel, és hatásai csak hetek, hónapok múlva 
jelentkeznek. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A szöveg és az ábra tanulmányozása után húzza alá a felsoroltak közül azokat, 
amelyek jellemzőek a dioxinra! 

összegképlete: C12H4O2Cl4, nyíltláncú, heteroatomos, síkalkatú, vízben jól oldódó, 

aromás, a szervezetből a vizelettel teljes mértékben kiürül, három benzolgyűrűből áll 

 4 pont 

3. A laboratóriumi gyakorlaton a diákok kristálycukor- és konyhasó-oldat készítését 
gyakorolják. Az asztalon kikészítették számukra az oldandó anyagokat, de a gyakorlat 
előtt a takarító néni gondosan lemosta az edények feliratait. Milyen egyszerű kémcső-
kísérlettel azonosítaná, hogy melyik edény melyik anyagot tartalmazza?  
 3 pont 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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4. A táblázat a zöldség-félék csoportosítását mutatja. Egy oszlop kitöltetlen maradt. Az 
oda tartozó zöldségek a többi oszlopban hibásan szerepelnek. Gyűjtse össze az utolsó 
csoportba tartozó zöldségféléket, és nevezze meg a csoportot!    4 pont 

 
Káposztafélék  Gyökér-zöldség Hagymafélék Hüvelyesek 

Kínai kel              
Bimbós kel   
Kelkáposzta 
Vöröskáposzta 
Kapor 
Fejeskáposzta 
 

 

Retek  
Torma  
Cékla 
Zeller 
Petrezselyem 
Sárgarépa  
Rebarbara 

Fokhagyma  
Madársaláta 
Póréhagyma 
Metélőhagyma 

 

Szója 
Fejessaláta 
Lencse 
Zöldbab 
Borsó 

 

   
Kabakosok Burgonya-félék Egyéb zöldségek  

Spárgatök Uborka 
Pattiszon 
Laskatök 
Envídiasaláta 

 

Paradicsom 
Paprika 
Padlizsán 
Spenót 
Burgonya

Sóska 
Spárga 
Csemege- 
kukorica 
Gomba 
 

 

 
 
5. Egészítse ki a mondatokat!  4 pont 

A mikroorganizmusok számára fontos környezeti tényezők: az ……………., a pH érték 

és a ……………………….. A mikrobákat a levegő hatása alapján csoportosíthatjuk. 

A feltétlen levegőt igénylő- …………………………- mikrobák, melyek 

szaporodásához a levegő szabad oxigénje szükséges. 

A ……………………………- obligát anareob- mikrobák, amelyek számára a levegő 

oxigénje szükséges. 

A fakultatív anaerob mikrobák, melyek oxigén jelenlétében ……………….., anélkül 

pedig …………………………. 

Az aerotoleráns anaerob mikrobák, amelyek akár van szabad oxigén, akár nincs 

mindenképpen ……………………….. 
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6. Többszörös választás 
Válassza ki a megállapítások közül azokat, melyek az alábbi fogalmakra jellemzőek! Írja a 
megfelelő betűt a megállapítások alá a kipontozott helyre! 

     A 1., 2., 3. igaz  3 pont 
                                                    B 1., 3. igaz 
     C 2., 3. igaz 
     D csak a 4. igaz 
     E  mind a 4 igaz 

Az élelmiszerek romlása 
1. Érzékszervileg megfigyelhető elváltozásokat okoz. 
2. Az ízváltozások közül leggyakoribb a savanyodás. 
3. A nyálkásodás a fehérje bontó mikrobáknak köszönhető. 
4. A vajsavbaktériumok bontótevékenysége során igen kellemetlen, bűzös 

szagú vajsav keletkezik. 
                  …………………… 
Élelmiszer-fertőzés 

1. Akkor fordul elő, ha az ember szervezetébe élelmiszerrel kórokozó vagy 
élősködő mikroba kerül. 

2. A felgyógyult ember tünetmentes baktériumürítővé válhat. 
3. Leggyakrabban baktériumok okozzák, főként szalmonellák. 
4. Alfatoxin okozhatja, melyet a kannapenészek termelnek. 
……………………. 

         Élelmiszermérgezések 
1. Az exotoxinok kiáramlanak a sejtekből, és nem jutnak el a szervezetbe. 
2. A mérgezést okozó mikrobák az élelmiszerekben jelentős érzékszervi 

elváltozásokat nem okoznak. 
3. A hőkezelés a vegetatív  sejteket elpusztítja, mégis betegséget okozhat az  

élelmiszer.  
4. A tifusz, paratifusz, dizentéria ilyen betegség. 

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

 
7. Párosítsa a fogalmakat a meghatározásokhoz! Írja a fogalmak utáni kipontozott 

vonalra a meghatározás előtti számot!  5 pont 
 

Környezetgazdálkodás:…….. 
Ökológia……………………. 
Boim………………………… 
Ökoszisztéma……………….. 
Bioszféra…………………..… 

 
1. A bioszféra kisebb egysége, az adott klimatikus viszonyok között 

kialakuló sajátos növény- és állatvilággal rendelkező övezet. 
2. Az emberi környezet természeti, gazdasági, kulturális és politikai 

tényezők összessége. 
3. Az élőlények és a környezet viszonyát kölcsönhatását vizsgáló 

rendszerszemléletű tudományág. 
4. A földfelszín vékony sávja, ahol az élet feltételei adottak. 
5.  Az ökológia alapműködési egysége. 
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8. Az ülepítésnél bizonyos tényezők befolyásolják, lassítják vagy gyorsítják az ülepedő 

részecskék mozgását. Ennek ismeretében fejezze be az alább elkezdett mondatokat!
  3 pont 

         - A szemcseméret csökkentésével …………… az ülepedés. 

         - Minél kisebb a részecske felülete, annál ……………… ülepszik. 

- A közeg és a részecske sűrűsége között minél nagyobb a különbség, annál 

…………….. ülepszik a részecske. 

 
9.  A felsorolt tulajdonságok közül melyek nem jellemzőek a folyadékokra? Írja a 
 tulajdonságok betűjelét a kipontozott helyre!   
        3 pont  

a. Felveszi az edény alakját. 
b. Nyomáskülönbség hatására térfogata csökken. 
c. Szobahőmérsékleten is párolog. 
d. Kitölti a rendelkezésre álló teret. 
e. Rejtett hőjével fűt. 

........................................... 

 
10. Milyen műveletek meghatározásai a következők? Írja a műveletet  nevét a 
 kipontozott vonalra! 4 pont 

• Növényi és állati szövetekből folyadékkal vonjuk ki az értékes komponenseket. 

   ……………………………….. 

• Gáz elnyeletése folyadékban. 

………………………….. 

• A gyanta mozgékony szerkezeti ionjai helyet cserélnek az oldat azonos töltésű 

ionjaival. 

    ………………………………….. 

• A folyamat a pórusos anyagba zárt víz és a nedvességet tartalmazó levegő között 

megy végbe. 

    ………………………….. 

 
11. A felsorolt lehetőségek közül jelölje aláhúzással azokat, melyek alkalmazásával a 

bepárlás gazdaságossá tehető!  3 pont 
Gazdaságossá tehető a bepárlás 
1. a léoldali határréteg csökkentésével. 
2. a fűtőgőz nyomásának csökkentésével. 
3. a lé forráspontjának növelésével. 
4. a lerakódások eltávolításával. 
5. több fokozat alkalmazásával. 
6. a folyadék kisebb sebességű áramoltatásával. 
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12. Egészítse ki a táblázat hiányzó részeit! 6 pont 
 

 
Megnevezés Jel Képlet Mértékegység 
Hőmérséklet  -  
  Q/τ  
  - W/(m·°C) 
 α -  
Hőátbocsátási 
tényező 

   

 
 

Szöveges számítási feladatok 
 

1. Számítsa ki a téglalap keresztmetszetű csővezeték egyenértékű csőátmérőjét! 
 A csővezeték adatai: 12 × 40 cm-es 
 a 12 cm-es oldalán áll ¾ részig van töltve folyadékkal 

 4 pont 
 
2. Milyen gyorsan ülepednek szobahőmérsékleten izopropil alkoholban a mm2105 −⋅       

átmérőjű őrölt cukorpor szemcséi? 
A szemcséket gömb alakúnak tekintjük. 
A cukor sűrűsége 1,59 kg/dm3, az izopropil alkoholé 0,79 kg/dm3, az izopropil alkohol 
dinamikai viszkozitása 20 ºC-on )/(109,23 4 smkg ⋅⋅ − . 5 pont 

 
 

3. Csővezetékben az 1000 kg/m3 sűrűségű folyadékból másodpercenként 125,6 g áramlik. 
Mekkora a cső átmérője, ha a folyadék 1,6 m/s sebességgel áramlik?  

  7 pont 
 
4. Hőcserélőben a fűtőközeg 80 ºC hőmérsékletről 50 ºC hőmérsékletre hűl, miközben a 

fűtött közeg 20 ºC hőmérsékletről 40 ºC hőmérsékletre melegszik. 
Számítsa ki a hőcserélő közepes hőmérséklet-különbségét egyenáramú és ellenáramú 
hőcserélők esetében is! Készítsen egyszerű vázlatot! 9 pont 

 
5.  Vízszintes csővezetékbe olyan szűkületet építettek be, mellyel a csővezeték átmérője a 

felére csökkent. 
A bő részen az 1 kg/dm3 sűrűségű folyadék 5 bar nyomás hatására 6 m/s sebességgel 
áramlik. 
Mekkora a nyomás a folyadékban a szűk részen? 11 pont 

6. Óránként mennyi etilalkoholt lehet felmelegíteni azzal az egyenáramú hőcserélővel, 
melynek fűtőfelülete 12,6 m2, hőátbocsátási tényezője 120 W/(m2 · ºC). 
Az etilalkohol 20 ºC hőmérsékleten lép be, és 60 ºC-on távozik, fajhője 

)/(7,2 CkgkJ °⋅ . 
A víz 90 ºC hőmérsékleten lép be és 70 ºC-on távozik, fajhője )/(2,4 CkgkJ °⋅ . 
Mennyi víz szükséges a hőcserélő fűtéséhez? Készítsen egyszerű vázlatot! 
 14 pont 
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témakör a feladat sorszáma maximális 
pontszám 

elért 
pontszám

a témakör 
maximális  
pontszáma 

a témakör 
elért  

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

10 4  
11 3  

Egyszerű, 
rövid 

feladatok 

12 6  

50   

1 4   
2 5   
3 7   
4 9   
5 11   

Szöveges, 
számítási 
feladatok 

6 14   

50   

ÖSSZESEN 100  100  
Az írásbeli vizsgarész pontszáma 100      

      
      
      
        
 javító tanár    

 
 Dátum: .................................   
 
 
 
__________________________________________________________________________  
 
 

  

elért 
pontszám

programba 
beírt 

pontszám  
Egyszerű, rövid feladatok      
Szöveges, számítási feladatok      
     
     
         

javító tanár   jegyző 
 
 Dátum: .................................  Dátum: ................................. 


