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„Az emberi nemnek hivatása nem rontás, pusztítás, megsemmisítés, 

hanem hogy munkáljon, alkosson, teremtsen” 

(gróf Széchenyi István) 
 

 

 

Dunaújváros, 2015. április 05. 

 

Csányiné Guszter Lídia Noémi 

gyógypedagógus 



1. sz. feladatlap 

A feladatlapon különböző tárgyak képeit látjátok, alattuk pedig az anyagneveket 

számozással. 

Írjátok annak az anyagnak a számát a tárgyképek alatti vonalra, amiből az készült! 

                                 

    

____                         _____       ____                                        

 

       

                                

 

 ____                         _____       ____                                        

 

1. fa  2. textil 3. képlékeny anyag      4. fém        5. műanyag 

 

6. papír 7. fém 

 

7p  

 

 



2. sz. feladat 

Egészítsétek ki a hiányos mondatokat a felettük található szavak valamelyikével. 

Figyeljetek, mert van olyan szó, ami nem illik egyik mondatba sem! 

A kimaradt szóval írjatok mondatot! 

 

NYÍRUNK   GÖMBÖLYÍTÉS   SZŐJÜK 

VÁGUNK     HÍMEZZÜK 

 

Az ollóval………………………………………….  . 

A késsel……………………………………………  . 

A ruhaanyagra a kijelölt mintát……………………  . 

A képlékeny anyag alakítása két tenyér közötti kör - körös mozgással, az  

a..……………………………. . 

 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

5p  

 



3. számú feladat 

 

A 3. számú borítékban különböző papírfajtákat találtok, megszámozva.  

Nevezzétek meg azokat a feladatlapon, a felsorolt lehetőségek segítségével! Figyeljetek, 

mert több a lehetőség, mint a megoldás! 

 

1. minta:…………………………………………………… 

 

2. minta:…………………………………………………… 

 

3. minta:…………………………………………………… 

 

4. minta:…………………………………………………… 

 

5. minta:…………………………………………………… 

 

6. minta:…………………………………………………… 

 

 

selyempapír, krepp papír, sütőpapír, színes karton, 

 

rajzlap,    merített papír,   írólap,    műszaki karton 

 

 

 

6p  

 



4. feladat 

A feladatlapon használati tárgyak képeit láthatjátok. 

Kössétek össze az azonos anyagból készült használati tárgyakat 5 különböző színű 

ceruzával! 

                

 

                   

 

                   
   

             

 

                      

5p  

 



5. feladat 

A feladatlapon különböző anyagfajták meghatározásait találjátok.  

Írjátok a pontozott vonalra a meghatározásokhoz tartozó anyagfajták neveit! 

Figyeljetek, mert vannak olyan szavak, amelyek meghatározásai nem szerepelnek a 

felsoroltak között! 

 

bőr,    papír,    kő,    műanyag,    textil,    fém,    agyag,    fa 

 

1. Mesterséges anyag, amelyre írnak, rajzolnak, nyomtatnak, színeznek, - vagy amelyet 

csomagolásra és formák megjelenítésére használnak. ……………………………….. 

 

2. Igen elterjedt kőzetféleség, képlékeny, barnás színű anyag. Finomszemcsés 

összetevőkből áll. A keramikus használja alapanyagként………………………….. 

 

3. Természetes anyag, csak megmunkálva használható fel. Halmazállapota 

szobahőmérsékleten általában szilárd. Színe szürke (kivétel a réz és az arany). Az 

elektromosságot és a hőt jól vezeti, jól megmunkálható. ………………………….. 

 

4. Természetes anyag. Legelterjedtebb nyersanyag. Kézi és gépi megmunkálásra is 

alkalmas. Az emberek fűtőanyagként, az iparágak alapanyagként használják például: 

építészet, hajóépítés, bútorgyártás, papírgyártás.  ………………………………….. 

 

5. Állati eredetű természetes anyag. Cipőt, ruhát, táskát és egyéb tárgyakat készítenek 

belőle. Használják a bútoriparban, és a gépiparban is. ………………………………… 

 

6. Mesterségesen előállított anyag. Kémiai eljárás során készül kőolaj felhasználásával. 

Ebből az anyagból készülnek az üdítős palackok is. ……………………………….. 

 

 

12p  

 

 



Pótfeladat 

Fejtsétek meg a rejtvényt! A megfejtést írjátok le a vonalra!  

 

1.       

2.         

3.          

4.        

5.       

6.       

 

 

1. Fémből készült tárgy. A királyok viselik a fejükön. 

2. Fémből készült éles eszköz, különféle anyagok nyírására használjuk. 

3. Fémből és műanyagból készülő, több ágú evőeszköz. 

4. Fanyelű, fémvégű eszköz. Kertben használjuk a föld megforgatására. 

5. Fából készült íróeszköz. 

6. Fonalból kötött ruhadarab. 

 

 

Megfejtés: 

………………………………………………………….. 

  

6p  
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I. VERSENYFELADATOK 

 

1. feladat: 

 

A feladatlapon különböző tárgyak képeit látjátok, alattuk pedig az anyagneveket 

számozással. 

Írjátok annak az anyagnak a számát a tárgyképek alatti vonalra, amiből az készült! 

 

2. feladat: 

 

Egészítsétek ki a hiányos mondatokat a felettük található szavak valamelyikével. 

Figyeljetek, mert van olyan szó, ami nem illik egyik mondatba sem! 

A kimaradt szóval írjatok mondatot! 

 

3. feladat: 

A 3. számú borítékban különböző papírfajtákat találtok, megszámozva.  

Nevezzétek meg azokat a feladatlapon, a felsorolt lehetőségek segítségével! 

Figyeljetek, mert több a lehetőség, mint a megoldás! 

 

4. feladat: 

 

A feladatlapon használati tárgyak képeit láthatjátok. 

Kössétek össze az azonos anyagból készült használati tárgyakat 5 különböző színű 

ceruzával! 

 

5. feladat: 

A feladatlapon különböző anyagfajták meghatározásait találjátok.  

Írjátok a pontozott vonalra a meghatározásokhoz tartozó anyagfajták neveit! 

Figyeljetek, mert vannak olyan szavak, amelyek meghatározásai nem szerepelnek a 

felsoroltak között! 

 

 

       Pótfeladat: 

Fejtsétek meg a rejtvényt!A megfejtést írjátok le a vonalra! 
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II. Eszközök 

 

 1. feladat:  Egyszerű választás 

 

Minden csapat számára 1db 1. sz. feladatlap  

ceruza  

radír 

A feladatlapon különböző tárgyak képeit látjátok, alattuk pedig az anyagneveket számozással. 

Írjátok annak az anyagnak a számát a tárgyképek alattivonalra, amiből az készült! 

                                 

        _____     ______       _____                                                              

 

 

                                

      

        _____           ______      _____                                                              

                                                                               

 

1. fa  2. textil 3. képlékeny anyag      4. fém 5. műanyag 

 

6. papír 7. fém 

 



2. sz. feladat: Mondat kiegészítés 

Minden csapat számára 1db 2. sz. feladatlap  

ceruza  

radír 

 

Egészítsétek ki a hiányos mondatokat a felettük található szavak valamelyikével.  

Figyeljetek, mert van olyan szó, ami nem illik az egyik mondatba sem! 

A kimaradt szóval írjatok mondatot! 

 

NYÍRUNK   GÖMBÖLYÍTÉS   SZŐJÜK 

  VÁGUNK     HÍMEZZÜK 

Az ollóval………………………………………….  . 

A késsel……………………………………………  . 

A ruhaanyagra a kijelölt mintát……………………  . 

A képlékeny anyag alakítása két tenyér közötti kör-körös mozgással, az 

a..…………………………….  . 

 

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………



3. számú feladat: Illesztés  

Minden csapat számára 1db 3. sz. feladatlap 

1 db 3. számú boríték, a borítékban: 10x15cm méretű, 1-1db 

1. félfamentes rajzlap 

2. egyoldalú, bármilyen színű kartonpapír 

3. írólap 

4. bármilyen színű krepp papír 

5. bármilyen színű selyempapír 

6. merített papír 

ceruza  

radír 

A 3. számú borítékban különböző papírfajtákat találtok, megszámozva.  

Nevezzétek meg azokat a feladatlapon, a felsorolt lehetőségek segítségével! Figyeljetek, mert 

több a lehetőség, mint a megoldás! 

 

1. minta:…………………………………………………… 

2. minta:…………………………………………………… 

3. minta:…………………………………………………… 

4. minta:…………………………………………………… 

5. minta:…………………………………………………… 

6. minta:…………………………………………………… 

 

selyempapír, krepp papír, sütőpapír,  színes karton, 

rajzlap,    merített papír,   írólap,    műszaki karton, 

  



 

4. feladat: Párosítás 

Minden csapat számára 1db 4. sz. feladatlap  

5 db különböző színű ceruza  

radír 

A feladatlapon használati tárgyak képeit láthatjátok. 

Kössétek össze az azonos anyagból készült használati tárgyakat 5 különböző színű ceruzával! 

 

                
 

                   
 

                   
   

           
  

         

5p  

  



5. feladat: Válaszok illesztése 

Minden csapat számára 1db 5. sz. feladatlap  

ceruza, 

radír 

 

A feladatlapon különböző anyagfajták meghatározásait találjátok.  

Írjátok a pontozott vonalra a meghatározásokhoz tartozó anyagfajták neveit! Figyeljetek, mert 

vannak olyan szavak, amelyek meghatározásai nem szerepelnek a felsoroltak között! 

 

bőr,    papír,    kő,    műanyag,    textil,    fém,    agyag,    fa 

 

1. Mesterséges anyag, amelyre írnak, rajzolnak, nyomtatnak, színeznek, - vagy amelyet 

csomagolásra és formák megjelenítésére használnak. ……………………………….. 

 

2. Igen elterjedt kőzetféleség, képlékeny, barnás színű anyag. Finomszemcsés 

összetevőkből áll. A keramikus használja alapanyagként………………………….. 

 

3. Természetes anyag, csak megmunkálva használható fel. Halmazállapota 

szobahőmérsékleten általában szilárd. Színe szürke (kivétel a réz és az arany). Az 

elektromosságot és a hőt jól vezeti, jól megmunkálható. ………………………….. 

 

4. Természetes anyag. Legelterjedtebb nyersanyag. Kézi és gépi megmunkálásra is 

alkalmas. Az emberek fűtőanyagként, az iparágak alapanyagként használják például: 

építészet, hajóépítés, bútorgyártás, papírgyártás.  ………………………………….. 

 

5. Állati eredetű természetes anyag. Cipőt, ruhát, táskát és egyéb tárgyakat készítenek 

belőle. Használják a bútoriparban, és a gépiparban is. ………………………………… 

 

6. Mesterségesen előállított anyag. Kémiai eljárás során készül kőolaj felhasználásával. 

Ebből az anyagból készülnek az üdítős palackok is. ……………………………….. 
 

 

 

  



Pótfeladat: Rejtvény 

Minden csapat számára 1db feladatlap  

ceruza,  

radír 

 

 

Fejtsétek meg a rejtvényt! A megfejtést írjátok le a vonalra! 

 

1.       

2.         

3.          

4.        

5.       

6.       

 

 

1. Fémből készült tárgy. A királyok viselik a fejükön. 

2. Fémből készült éles eszköz, különféle anyagok nyírására használjuk. 

3. Fémből és műanyagból készülő, több ágú evőeszköz. 

4. Fanyelű, fémvégű eszköz. Kertben használjuk a föld megforgatására. 

5. Fából készült íróeszköz. 

6. Fonalból kötött ruhadarab. 

 

Megfejtés: 

 

………………………………………………………. 

6p  
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III. Javítókulcs 

 

 1. feladat:  Egyszerű választás 
 

A feladatlapon különböző tárgyak képeit látjátok, alattuk pedig az anyagneveket számozással. 

Írjátok annak az anyagnak a számát a tárgyképek alatti négyzetbe, amiből az készült! 

                                 

           6                             4 , 5                              7 

 

 

                                

2                           1       3 

 

 

Pontozás:  

A helyes válaszok 1-1 pontot érnek. 

Elérhető pontszám: 7 pont 

Rendelkezésre álló idő: 4 perc 

 

 



2. feladat: Mondat kiegészítés 

Tanári instrukció: 

Egészítsétek ki a hiányos mondatokat a felettük található szavak valamelyikével. Figyeljetek, 

mert van olyan szó, ami nem illik az egyik mondatba sem! 

A kimaradt szóval írjatok mondatot! 

 

Az ollóval nyírunk.          

A késsel vágunk.           

A ruhaanyagra a kijelölt mintát hímezzük.        

A képlékeny anyag alakítása két tenyér közötti kör-körös mozgással, az a gömbölyítés.  

A fonalat keret segítségével szőjük. 

 

Pontozás:  

Minden helyesen beírt szó 1-1 pontot ér. A 

mondatalkotásnál, bármilyen mondat elfogadható, 

amiben a szőjük, sző, szövés szót jelentésének 

megfelelően használják. 

Elérhető pontszám: 5 pont 

Rendelkezésre álló idő: 5 perc 

 

  



3. feladat: Illesztés 

Tanári instrukció:  

A 3. számú borítékban különböző papírfajtákat találtok, megszámozva.  

Nevezzétek meg azokat a feladatlapon, a felsorolt lehetőségek segítségével! Figyeljetek, mert 

több a lehetőség, mint a megoldás! 

 

1. minta: rajzlap         

2. minta: színes karton         

3. minta: írólap          

4. minta: krepp papír         

5. minta: selyempapír         

6. minta: merített papír        

 

Pontozás:  

Minden helyesen beírt szó 1-1 pontot ér. 

Elérhető pontszám: 6 pont 

Rendelkezésre álló idő: 6 perc 

 

 

  



4. feladat: Időrendbe sorolás 

Tanári instrukció:  

A feladatlapon használati tárgyak képeit láthatjátok. 

Kössétek össze az azonos anyagból készült használati tárgyakat 5 különböző színű ceruzával! 

 

                
 

                   
 

                   
   

           
  

         
 

          

Pontozás:  

Minden jó párosítás 1 pontot ér. 

Elérhető pontszám: 5 pont 

Rendelkezésre álló idő: 6 perc 



5. feladat: Válaszok illesztése 

Tanári instrukció:  

A feladatlapon különböző anyagfajták meghatározásait találjátok.  

Írjátok a pontozott vonalra a meghatározásokhoz tartozó anyagfajták neveit! 

Figyeljetek, mert vannak olyan szavak, amelyek meghatározásai nem szerepelnek a 

felsoroltak között! 

 

bőr,    papír,    kő,    műanyag,    textil,    fém,    agyag,    fa 

 

Mesterséges anyag, amelyre írnak, rajzolnak, nyomtatnak, színeznek, - vagy amelyet 

csomagolásra és formák megjelenítésére használnak. papír 

 

Igen elterjedt kőzetféleség, képlékeny, barnás színű anyag. Finomszemcsés összetevőkből áll. 

A keramikus használja alapanyagként. agyag 

 

Természetes anyag, csak megmunkálva használható fel. Halmazállapota szobahőmérsékleten 

általában szilárd. Színe szürke (kivétel a réz és az arany). Az elektromosságot és a hőt jól 

vezeti, jól megmunkálható. fém 

 

Természetes anyag. Legelterjedtebb nyersanyag. Kézi és gépi megmunkálásra is alkalmas. Az 

emberek fűtőanyagként, az iparágak alapanyagként használják például: építészet, hajóépítés, 

bútorgyártás, papírgyártás.  fa 

 

Állati eredetű természetes anyag. Cipőt, ruhát, táskát és egyéb tárgyakat készítenek belőle. 

Használják a bútoriparban, és a gépiparban is. bőr 

 

Mesterségesen előállított anyag. Kémiai eljárás során készül kőolaj felhasználásával. Ebből az 

anyagból készülnek az üdítős palackok is. műanyag 

       

Pontozás:  

Minden szó 2 pontot ér. 

Elérhető pontszám: 12 pont 

Rendelkezésre álló idő: 9 perc 

 

 



Pótfeladat: Rejtvény 

Tanári instrukció: 

 

Fejtsétek meg a rejtvényt! A megfejtést írjátok le a vonalra!  

 

1. K O R O N A 

2. O L L Ó     

3. V I L L A     

4. Á S Ó     

5. C E R U Z A 

6. S Á L    

 

 

1. Fémből készült tárgy. A királyok viselik a fejükön. 

2. Fémből készült éles eszköz, különféle anyagok nyírására használjuk. 

3. Fémből és műanyagból készülő, több ágú evőeszköz. 

4. Fanyelű, fémvégű eszköz. Kertben használjuk a föld megforgatására. 

5. Fából készült íróeszköz. 

6. Fonalból kötött ruhadarab. 

 

 

Megfejtés: 

kovács 

 

Pontozás:  

Minden helyes válasz 1 pontot ért. 

Elérhető pontszám: 6 pont 

Rendelkezésre álló idő: 5 perc 

 

 

 



Összesítő 
 

 

Feladat száma Feladat megnevezése 
Szerezhető 

pontszám 

Szerzett 

pontszám 
 

1. Egyszerű választás 7 pont   

2. Mondat kiegészítés 5 pont   

3. Illesztés 6 pont   

4. Párosítás 5 pont   

5. Válaszok illesztése 12 pont   

Pótfeladat: Rejtvény 6 pont   

Összesen: 41 pont+ pont % 

 

 

 

A zsűri aláírása: 

 

_____________________________________   

 

_____________________________________   

 

_____________________________________ 




