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A tesztfeladatok megoldatása az írásbeli tudásszint-felmérés sajátos 
eszköze. Nagy előnye, hogy a teljes tananyagban való felkészültség 
mérhető általa, és gyorsan értékelhető. Ezek az előnyök elsősorban a 
tudásszintmérést végzők számára jelentkeznek. A diákok számára is 
lehetnek előnyei, de hátrányai is.
Egy kísérletben pl. három, a tananyagban teljesen járatlan személy töltött 
ki egy tesztlapot, annak elolvasása nélkül, és 35%-os, 40%-os, illetve 
60%-os eredményt ért el.



1. Miért kell megereszteni a martenzitet?
A. A martenzit ridegségének csökkentésére, a szilárdság növelésére.
B. A ridegség csökkentésére, a szívósság növelésére.
C. A szilárdság és a szívósság növelésére.

2. Melyik kötésre jellemzők az atomok között megosztott vegyértékelektronok?
A. A kovalens kötésre.
B. A fémes kötésre.
C. Az ionos kötésre.

3. Fázisátalakulás nélküli folyamatnál a lehűlési görbe …
A. exponenciális jellegű.
B. vízszintes egyenes (T = állandó).
C. nem exponenciális jellegű és nem vízszintes.

4. A szilárd oldatban az ötvöző atomok ...
A. beépülnek az alapfém rácsába, amely az oldó anyagéval azonos.
B. beépülnek az alapfém rácsába, amely az oldott anyagéval azonos.
C. vegyületet alkotnak az alapfémmel, kristályrácsa mindkettőtől különbözik.

5. Az igénybevétel sebességének növelése a szerkezeti anyagokat …
A. ridegíti.
B. szívóssá teszi.
C. képlékennyé teszi.

Kérdések 1–5.  Jelölje meg a helyes választ



6. Az I. Fick-egyenlet …
A. időben változó diffúzióra vonatkozik.
B. időben állandósult diffúzióra vonatkozik.
C. nem a diffúzióra vonatkozik.

7. A csavardiszlokáció könnyebben mozog mint az éldiszlokáció,
A. mert csúszósíkja merőleges a diszlokáció vonalára.
B. mert nincs meghatározott csúszósíkja.
C. mert az (111) sík a csúszósíkja.

8. A Fe-C rendszerben 1147ºC-on képződik …
A. a perlit.
B. a primer cementit.
C. a lédeburit.

9. Hogyan keletkezik a karakterisztikus röntgensugárzás?
A. A belső héj ionizációja, rekombináció, elektronkibocsátás.
B. A belső héj ionizációja, rekombináció, fotonemisszió.
C. A külső héj ionizációja, rekombináció, fotonemisszió.

10. Az igénybevételi frekvencia növelésével a kifáradási határ …
A. növekszik.
B. csökken.
C. nem változik.

Kérdések 6–10. Jelölje meg a helyes választ



11. Galvánkorróziós folyamatban …
A. a nemesebb fém oxidálódik.
B. a nemesebb fém oldatba megy.
C. a nemesebb fém redukálódik.

12. Mennyi az egyszerű köbös cella koordinációs száma?
A. Nyolc.
B. Hat.
C. Tizenkettő.

13. A kúszási ellenállás növelhető (T = állandó) …
A. a páratartalom csökkentésével.
B. a hőmérséklet növelésével.
C. a szemcseméret növelésével (egykristály alkalmazása).

14. Poligonizációnál a mászással egymás alá rendeződő diszlokációk …
A. kisszögű szubszemcsehatárokat alkotnak.
B. nagyszögű szubszemcsehatárokat alkotnak.
C. képlékeny alakváltozást okoznak.

15. A vezetékanyagok ötvözéséhez olyan ötvözőt …
A. használunk, amely az alapfémmel intersztíciós szilárd oldatot alkot.
B. soha nem használunk, amely az alapfémmel szilárd oldatot alkot.
C. használunk, amely az alapfémmel szubsztitúciós szilárd oldatot alkot.

Kérdések 11–15. Jelölje meg a helyes választ



16. Melyik összefüggés érvényes rugalmas húzó igénybevételre?
A. σ = G · ε
B. τ = E · γ
C. σ = E · ε

17. Miért válik láthatóvá a heterogén szövetszerkezet a maratás során?
A. Mert a marószer feloldja a különböző felületi szennyeződéseket.
B. Mert a marószer feloldja a felületi oxidréteget.
C. Mert a marószer szelektíven oldja a különböző szövetelemeket.

18. A Burgers-vektor …
A. független a diszlokációtól.
B. csavardiszlokációnál merőleges a diszlokáció vonalára.
C. éldiszlokációnál merőleges a diszlokáció vonalára.

19. Az endoszkópokat …
A. a kémiai összetétel meghatározására használjuk.
B. a szövetszerkezet vizsgálatára használjuk.
C. nehezen elérhető helyek vizuális vizsgálatára használjuk.

20. Az instabil repedésterjedés …
A. folyamatos energiafelszabadulással megy végbe.
B. változatlan energiatartalom mellett megy végbe.
C. növekvő energiatartalmat igényel.

Kérdések 16–20. Jelölje meg a helyes választ



• 1‐5: B, B, A, A, A
• 6‐10: B, B, C, B, A
• 11‐15: C, B, C, A, B
• 16‐20: C, C, C, C, A

Megoldások

Értékelés
19 – 20 jeles
17 – 18 jó
13 – 16 közepes
11 – 12 elégséges
0 – 10 elégtelen


