„Ismerem a technikai környezetem”
I. Dunántúli Technika, életvitel és gyakorlat verseny
Megyei forduló
I.

korcsoport: 5-6. osztály
2018. február 15.

A versenyző kódszáma:……………………………………………………………

Elért pontszám:

…….. / 100 pont

1. TOTÓ Karikázd be a helyes válasz előtti 1, 2, vagy X jelet!
1. Milyen üzemanyagot használnak a Diesel motorok?
1 benzint
2 gázolajat
X motorolajt
2. Milyen üzemanyagot használnak a szikragyújtású (Otto) motorok?
1 benzint
2 gázolajat
X motorolajt
3. Mi a járművek három nagy csoportja?
1 gépjármű, motorkerékpár, nem motoros jármű
2 gépjármű, motoros nem gépjármű, nem motoros jármű
X kerékpár, talicska, segédmotor
4. Nem motoros járművek:
1 kerti traktor, pótkocsi, kerékpár
2 kerékpár, segédmotoros kerékpár, kézikocsi
X kerékpár, pótkocsi, kézikocsi
5. A veszélyt jelző táblák
1 háromszög alakúak
2 négyzet alakúak
X kör alakú
6. Mi a szerepe az akkumulátornak?
1 hajtja a vízszivattyút
2 működteti az olajozó rendszert
X elektromos áramot biztosít a fogyasztók számára, amikor a motor áll
7. Mi a légzsák (Airbag) szerepe?
1 biztosítja a jármű rugózását
2 biztosítja az utasok védelmét frontális vagy oldalütközésnél
X biztosítja az utasok védelmét hátütközés esetében
8. Mi a fejtámla szerepe?
1 biztosítja a fej állandó támasztását
2 biztosítja az utasok védelmét frontális vagy oldalütközésnél
X megelőzi a nyakcsigolyatörést hátütközés esetében
9. A jármű légkondicionáló berendezésének használata:
1. növeli az üzemanyag fogyasztást
2. csökkenti az üzemanyag fogyasztást
X. nem befolyásolja az üzemanyag fogyasztást

…../14 pont

10. A légkondicionáló berendezés:
1 melegíti az utastér levegőjét
2 hűti az utastér levegőjét
X nem módosítja az utastér levegőjének hőmérsékletét
11. Mi a maglev?
1 Úton közlekedő buszjárat
2 lebegő mágnesvasút
X Sínen közlekedő buszjárat
12. Mi a biplane?
1 kétkerekű autó
2 kétfedelű repülőgép
X két térkép
13. Mi a Segway?
1 szegecselt aszfaltút
2 önegyensúlyozó, két kerekű, elektromos meghajtású eszköz.
X főközlekedési út japánban.
13+1. Mi a tricikli?
1 három ujjas kesztyű
2 háromfedelű repülőgép
X háromkerekű kerékpár
2. A vetületi ábrázolás szabályai alapján az alábbi rajzon található számokat írd
a megnevezések utáni négyzetbe!
Oldalnézet:

Elölnézet:

Felülnézet:

…../6 pont

3. Az alábbi kérdések alatt három válaszlehetőség van felsorolva.
A helyes választ jelöld meg így: 

…../5 pont

1. Az úttest melyik részén kell közlekedni kerékpárral?

 Jobb oldalt

 Középen

 Bal oldalt

2. Mekkora a maximális megengedett sebesség kerékpárral lakott területen belül?

 20 km/h

 40 km/h

 0 km/h

3. Mekkora a maximális megengedett sebesség kerékpárral a kerékpárúton?

 30 km/h

 40 km/h

 45 km/h

4. Hogyan változik lejtőn lefelé haladva a fékút?

csökken a fékút

 nő a fékút

 nem változik a fékút

5. Melyik a szárazföldi közlekedés két nagy csoportja?

 autópálya és vasút

 vízi és közúti

 közúti és vasúti

4. Az alábbi képen látható kötelező és javasolt kerékpár-felszerelések
számát és betűjelét írd be a táblázat első oszlopának a megfelelő sorába.

…../9 pont

Szám

Kötelező felszerelés:
Két, egymástól független fék
Csengő
Piros színű hátsó lámpa
Egy vagy két, szimmetrikusan elhelyezett, nem háromszög alakú, piros színű fényviszszaverő (prizma)
Fehér színű első lámpa
Borostyánsárga színű küllőprizma legalább az első keréken

Betű

Ajánlott felszerelés
Karos szélességjelző prizma (előre fehér, hátra piros színű fényvisszaverővel)
Visszapillantó tükör.
A pedálon és a küllők között borostyánsárga színű prizmák

5. Sorszámozással állítsd időrendi sorrendbe a kerékpárokat fejlődésük szerint!
Írd a megfelelő sorszámot a kerékpár képe alatt található négyzetbe!
A legkorábbit jelöld az 1-es sorszámmal!

…../6 pont

…../4 pont
6. Írd a táblázatba az autógyártó cég neve alá annak a városnak a
betűjelét, ahol van magyarországi üzeme!
(A) Esztergom
(D) Debrecen
Márka:
Város:

(B) Győr
(E) Szentgotthárd
Audi

(C) Kecskemét

Mercedes

PSA

Suzuki

7. Színezd ki a közlekedési táblákat!
(Ha nincs színesed, akkor írd be a színeket a táblák megfelelő részébe!)
Írd be a táblák betűjelét a található táblázat celláiba a megfelelő helyre!
A tábla jelentése

A

Állj! Elsőbbségadás kötelező

BB

Elsőbbségadás
kötelező

C
C

Kerékpárral behajtani tilos

D
D

Főútvonal

E

Kijelölt gyalogos
átkelőhely

F
F

Behajtani tilos

Kerékpárút

A tábla betűjele

…../12 pont

8. Magyar feltalálókat és találmányaikat láthatod a következő képeken.
Írd a találmány betűjelét a feltaláló képe melletti
-be!
A feltaláló:
Kandó
Kálmán

Galamb
József

Csonka
János

Schwarz
Dávid

találmány betűjele:
Segédmotoros tricikli
A

Kormányozható léghajó
B

Villanymozdony
C

Helikopter
D

Ford t-modell
E

…../8 pont

9. Egy műszaki rajz mérete megegyezhet az adott tárgy méretével, lehet kisebb,
vagy nagyobb, amit a méretarány fejez ki.

…../6 pont

Egy tárgy valós mérete 40 mm. Az alábbi méretarányoknál mennyi a rajzi méret?
Töltsd ki a táblázatot!
A rajz mellett lévő
arányszám:
M 1:2

A tárgy valós
mérete (mm):

A rajzi méret (mm):

M 1:1
M 3:1
10. Írd a képeken látható alkatrészek mellé a
-be a megfelelő megnevezés sorszámát!
1. Ledes hátsó lámpa 2. Első lánckerék hajtókarral
3. Küllő anya
4. Ledes első lámpa
5. Fékpofa
6. Pedál
7. Fékkar
8. Sárvédő
9. Villa
10. Hátsó váltó
11. Kormány
12. Elemes sebességmérő

…../10 pont

11. Egy Ikarus busz műszaki rajzát látod a képen.
Az ábra segítségével válaszolj a kérdésekre!
Válaszaidnál a mértékegységet is add meg (az e, i, j kérdések kivételével)!

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Milyen hosszú a busz?
…………
Milyen széles a busz?
…………
Mekkora az első és hátsó kerekek tengelytávolsága?
…………
Mekkora a két első kerék távolsága?
…………
Elfér-e a rajzon látható busz egy 2,4 m belmagasságú alagútban?
…………
Milyen széles a hátsó ajtó?
…………
Milyen magasra kell lépni, ha fel szeretnénk szállni a buszra?
…………
Milyen hosszú egy ülés?
…………
Hány ülés van a buszon?
…………
Fel lehet-e vinni a buszra a hátsó ajtón egy 1100x30x10 mm-es tárgyat? …………

…../20 pont

„Ismerem a technikai környezetem”
I. Dunántúli Technika, életvitel és gyakorlat verseny
Megyei forduló
I.

korcsoport: 5-6. osztály
2018. február 15.
JAVÍTÓKULCS

A megyei verseny 1. helyezett tanulója (csak egy tanuló) jut tovább a dunántúli döntőbe.
Azonos pontszám esetén a 11-es feladat, majd ha szükséges a 10-es feladat pontszáma dönt a sorrendben.
A feladatlap minden egyes feladatánál rossz válasz esetében nincs pontlevonás!

Elért pontszám:

…….. / 100 pont

1. TOTÓ Karikázd be a helyes válasz előtti 1, 2, vagy X jelet!
Minden helyes válasz 1 pontot ér
1. Milyen üzemanyagot használnak a Diesel motorok?
1 benzint
2 gázolajat
X motorolajt
2. Milyen üzemanyagot használnak a szikragyújtású (Otto) motorok?
1 benzint
2 gázolajat
X motorolajt
3. Mi a járművek három nagy csoportja?
1 gépjármű, motorkerékpár, nem motoros jármű
2 gépjármű, motoros nem gépjármű, nem motoros jármű
X kerékpár, talicska, segédmotor
4. Nem motoros járművek:
1 kerti traktor, pótkocsi, kerékpár
2 kerékpár, segédmotoros kerékpár, kézikocsi
X kerékpár, pótkocsi, kézikocsi
5. A veszélyt jelző táblák
1 háromszög alakúak
2 négyzet alakúak
X kör alakú
6. Mi a szerepe az akkumulátornak?
1 hajtja a vízszivattyút
2 működteti az olajozó rendszert
X elektromos áramot biztosít a fogyasztók számára, amikor a motor áll
7. Mi a légzsák (Airbag) szerepe?
1 biztosítja a jármű rugózását
2 biztosítja az utasok védelmét frontális vagy oldalütközésnél
X biztosítja az utasok védelmét hátütközés esetében
8. Mi a fejtámla szerepe?
1 biztosítja a fej állandó támasztását
2 biztosítja az utasok védelmét frontális vagy oldalütközésnél
X megelőzi a nyakcsigolyatörést hátütközés esetében
9. A jármű légkondicionáló berendezésének használata:
1. növeli az üzemanyag fogyasztást
2. csökkenti az üzemanyag fogyasztást
X. nem befolyásolja az üzemanyag fogyasztást

…../14 pont

10. A légkondicionáló berendezés:
1 melegíti az utastér levegőjét
2 hűti az utastér levegőjét
X nem módosítja az utastér levegőjének hőmérsékletét
11. Mi a maglev?
1 Úton közlekedő buszjárat
2 lebegő mágnesvasút
X Sínen közlekedő buszjárat
12. Mi a biplane?
1 kétkerekű autó
2 kétfedelű repülőgép
X két térkép
13. Mi a Segway?
1 szegecselt aszfaltút
2 önegyensúlyozó, két kerekű, elektromos meghajtású eszköz.
X főközlekedési út japánban.
13+1. Mi a tricikli?
1 három ujjas kesztyű
2 háromfedelű repülőgép
X háromkerekű kerékpár
2. A vetületi ábrázolás szabályai alapján az alábbi rajzon található számokat írd
a megnevezések utáni négyzetbe!
Minden helyes válasz 2 pontot ér.
Oldalnézet: 3

Elölnézet: 1

Felülnézet: 2

…../6 pont

3. Az alábbi kérdések alatt három válaszlehetőség van felsorolva.
A helyes választ jelöld meg így:  Minden helyes választás 1 pontot ér

…../5 pont

1. Az úttest melyik részén kell közlekedni kerékpárral?
x Jobb oldalt

 Középen

 Bal oldalt

2. Mekkora a maximális megengedett sebesség kerékpárral lakott területen belül?

 20 km/h

x 40 km/h

 0 km/h

3. Mekkora a maximális megengedett sebesség kerékpárral a kerékpárúton?
x 30 km/h

 40 km/h

 45 km/h

4. Hogyan változik lejtőn lefelé haladva a fékút?

csökken a fékút

x nő a fékút

 nem változik a fékút

5. Melyik a szárazföldi közlekedés két nagy csoportja?

 autópálya és vasút

 vízi és közúti

x közúti és vasúti

4. Az alábbi képen látható kötelező és javasolt kerékpár-felszerelések
számát és betűjelét írd be a táblázat első oszlopának a megfelelő sorába.
Minden helyes válasz 1 pontot ér.

Szám
4
5
3
2
1
6
Betű
b
c
a

…../9 pont

Kötelező felszerelés:
Két, egymástól független fék
Csengő
Piros színű hátsó lámpa
Egy vagy két, szimmetrikusan elhelyezett, nem háromszög alakú, piros színű fényviszszaverő (prizma)
Fehér színű első lámpa
Borostyánsárga színű küllőprizma legalább az első keréken
Ajánlott felszerelés
Karos szélességjelző prizma (előre fehér, hátra piros színű fényvisszaverővel)
Visszapillantó tükör.
A pedálon és a küllők között borostyánsárga színű prizmák

5. Sorszámozással állítsd időrendi sorrendbe a kerékpárokat fejlődésük szerint!
Írd a megfelelő sorszámot a kerékpár képe alatt található négyzetbe!
A legkorábbit jelöld az 1-es sorszámmal!
Minden helyes sorszám 1 pontot ér

1

6

2

4

5

3

…../6 pont

…../4 pont
6. Írd a táblázatba az autógyártó cég neve alá annak a városnak a
betűjelét, ahol van magyarországi üzeme!
Minden helyes válasz 1 pontot ér

(A) Esztergom
(D) Debrecen

(B) Győr
(E) Szentgotthárd

(C) Kecskemét

Márka:

Audi

Mercedes

PSA

Suzuki

Város:

B

C

E

A

7. Színezd ki a közlekedési táblákat!
(Ha nincs színesed, akkor írd be a színeket a táblák megfelelő részébe!)
Írd be a táblák betűjelét a található táblázat celláiba a megfelelő helyre!
Minden helyes válasz, illetve helyes színhasználat 1-1 pontot ér.

…../12 pont

A tábla jelentése

A tábla betűjele

A

Állj! Elsőbbségadás kötelező

F

BB

Elsőbbségadás
kötelező

C
C

Kerékpárral behajtani tilos

DD

Főútvonal

E

Kijelölt gyalogos
átkelőhely

F
F

D

E

B

A

---

Behajtani tilos

Kerékpárút

C

8. Magyar feltalálókat és találmányaikat láthatod a következő képeken.
Írd a találmány betűjelét a feltaláló képe melletti
-be!
Minden helyes válasz 2 pontot ér
A feltaláló:

találmány betűjele:

Kandó
Kálmán

Segédmotoros tricikli
A
C

Galamb
József

Kormányozható léghajó
B
E

Csonka
János

Villanymozdony
C
A

Schwarz
Dávid

Helikopter
D
B

Ford t-modell
E

…../8 pont

9. Egy műszaki rajz mérete megegyezhet az adott tárgy méretével, lehet kisebb,
vagy nagyobb, amit a méretarány fejez ki. Minden helyes válasz 1 pontot ér.

…../6 pont

Egy tárgy valós mérete 40 mm. Az alábbi méretarányoknál mennyi a rajzi méret?
Töltsd ki a táblázatot!
A rajz mellett lévő
arányszám:
M 1:2

A tárgy valós
mérete (mm):
40

A rajzi méret (mm):

M 1:1

40

40

M 3:1

40

120

20

10. Írd a képeken látható alkatrészek mellé a
-be a megfelelő megnevezés sorszámát!
Minden helyes válasz 1 pontot ér.
1. Ledes hátsó lámpa 2. Első lánckerék hajtókarral
3. Küllő anya
4. Ledes első lámpa
5. Fékpofa
6. Elemes sebességmérő
7. Kormány
8. Sárvédő
9. Villa
10. Hátsó váltó
11. Fékkar
12. Pedál
12

2

9

5

11

3

1

10

8

4

…../10 pont

…../20 pont
11. Egy Ikarus busz műszaki rajzát látod a képen.
Az ábra segítségével válaszolj a kérdésekre!
Válaszaidnál a mértékegységet is add meg (az e, i, j kérdések kivételével)!
Minden helyes válasz 2 pontot ér. 1 pont akkor jár, ha a számérték helyes, de a mértékegység nem.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Milyen hosszú a busz?
12000 mm
Milyen széles a busz?
2500 mm
Mekkora az első és hátsó kerekek tengelytávolsága?
6230 mm
Mekkora a két első kerék távolsága?
2049 mm
Elfér-e a rajzon látható busz egy 2,4 m belmagasságú alagútban?
nem
Milyen széles a hátsó ajtó?
650 mm
Milyen magasra kell lépni, ha fel szeretnénk szállni a buszra?
350 mm
Milyen hosszú egy ülés?
610 mm
Hány ülés van a buszon?
26 db
Fel lehet-e vinni a buszra a hátsó ajtón egy 1100x30x10 mm-es tárgyat? igen

„Ismerem a technikai környezetem”
I. Dunántúli Technika, életvitel és gyakorlat verseny
Megyei forduló
II. korcsoport: 7-8. osztály
Feladatsor
2018. február 15.

A versenyző kódszáma:……

Elért pontszám:

…….. / 100 pont

1. TOTÓ Karikázd be a helyes válasz előtti 1, 2, vagy X jelet!
A kérdések járművekre vonatkoznak!
1.

Milyen üzemanyagot használnak a Diesel motorok?
1 benzint
2 gázolajat
X motorolajt

2. Milyen üzemanyagot használnak a szikragyújtású (Otto) motorok?
1 benzint
2 gázolajat
X motorolajt
3. Mi a járművek 3 nagy csoportja?
1 gépjármű, motorkerékpár, nem motoros jármű
2 gépjármű, motoros nem gépjármű, nem motoros jármű
X kerékpár, talicska, segédmotor
4. Nem motoros járművek:
1 kerti traktor, pótkocsi, kerékpár
2 kerékpár, segédmotoros kerékpár, kézikocsi
X kerékpár, pótkocsi, kézikocsi
5. Mi befolyásolja első sorban a gumiabroncsok élettartamát?
1 a fékberendezés állapota
2 a hőmérséklet
X az abroncsokban uralkodó nyomás
6. Mi a szerepe az akkumulátornak?
1 hajtja a vízszivattyút
2 működteti az olajzó rendszert
X elektromos áramot biztosít a fogyasztók számára, amikor a motor áll
7. Mi a termosztát szerepe?
1 hűti a motorolajat
2 hűti az utasteret
X egyenletes hőmérsékleten tartja a hűtő folyadékot és a motort
8. Az ABS (Antiblockiersystem) rendszer:
1 megelőzi a kerekek blokkolását fékezéskor
2 biztosítja a kerekek blokkolását fékezéskor
X a meghajtást biztosítja
9. Mi a légzsák (Airbag) szerepe?
1 biztosítja a jármű rugózását
2 biztosítja az utasok védelmét frontális vagy oldalütközésnél
X biztosítja az utasok védelmét hátütközés esetében

…../14 pont

10. Mi a motorolaj szerepe?
1 keni a motor mozgó alkatrészeit, olajréteget képezve ezek felületére
2 megvédi a motor belsejét a rozsdától
X biztosítja a motor könnyű összeszerelését
11. Mi gyújtja meg az üzemanyagot a Diesel motorban?
1 izzó gyertya
2 szikrás gyertya
X az összesűrített levegő
12. Mi a fejtámla szerepe?
1 biztosítja a fej állandó támasztását
2 biztosítja az utasok védelmét frontális vagy oldalütközésnél
X megelőzheti a nyakcsigolya sérülését
13. Milyen benzint használnak a katalizátorral ellátott járművek?
1 ólomtetraetillel adalékolt benzint
2 alacsony oktánszámú benzint
X ólommentes benzint
13+1. Mi idézheti elő a töltéslámpa kigyulladását a műszerfalon?
1 meghibásodott az olajszivattyú
2 meghibásodott a vízszivattyú
X elszakadt a generátort meghajtó szíj

2. Karikázd be annak a képnek a sorszámát, amely a gépjármű helyes
gumiabroncsnyomását szemlélteti!
Írd a kép alá a -be a rá jellemző gumiabroncsnyomás betűjelét!

Gumiabroncsnyomás jellemző:
A magas

B

optimális

C alacsony

…../6 pont

3. Írj két érvet arra, hogy miért is kell a biztonsági övet használni!

…../4 pont

(1) ……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
(2) ……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
4. Az alábbi biztonsági, illetve kényelmi berendezések közül írd be annak a betűjelét,
melynek leírása megtalálható a táblázatban!
A Tempomat

B Thermotronic

D Board-computer

E Servotronic

Betűjel

…../8 pont

C ABS

Leírás
Sebesség tartó automatika. Elektronikusan szabályozza a sebességet.
Így különösen hosszú utakon nem kell a gázpedálhoz hozzáérni csak
beállítani a kívánt sebességet és az elektronika automatikusan tartja a
kívánt tempót
Automatikus klímaberendezés használatával egymástól függetlenül állíthatja be a hőmérsékletet a vezető, az első utas és a hátul ülők számára.
Elektromechanikus sebességfüggő szervokormány.
Multifunkciós fedélzeti számítógép.

5. Az alábbi képen Trewithick mozdonyának vetületi ábrázolását látod.
Azonosítsd be a vetületi nézeteket és írd a számukat a megfelelő négyzetbe!

Felülnézet

Elölnézet

Oldalnézet

…../6 pont

6. Színezd ki a közlekedési táblákat!
(Ha nincs színesed, akkor írd be a színeket a táblák megfelelő részébe!)
Írd be a táblák betűjelét a található táblázat celláiba a megfelelő helyre!
A tábla jelentése

A

Állj! Elsőbbségadás kötelező

B

Elsőbbségadás
kötelező

C

Kerékpárral behajtani tilos

D

Főútvonal

E

Kijelölt gyalogos
átkelőhely

F

Behajtani tilos

Kerékpárút

A tábla betűjele

…../12 pont

7. Írd a képeken látható alkatrészek mellé a
betűjelét!
A Villa

B fékpofa

C pedál

…../8 pont

D Első lánckerék hajtókarral E hátsó villa

8. Írd a képeken látható alkatrészek mellé a
betűjelét!
A dugattyú

-be a megfelelő megnevezés

B hajtókar C gyújtógyertya

-be a megfelelő megnevezés
D fékbetét

…../8 pont

E gépjármű hűtőradiátor

9. Nevezd meg a négyütemű Otto-motor ütemeit és írd le egy mondatban, hogy mi
történik az ütemben!
1. ütem: ……………………………………………………………………………………….
.……………………………………………………………………………………….
2. ütem: ……………………………………………………………………………………….
.……………………………………………………………………………………….
3. ütem:………………………………………………………………………………………..
.……………………………………………………………………………………….
4. ütem:………………………………………………………………………………………..
.……………………………………………………………………………………….

…../8 pont

10. Egy kerékpár első lánckeréken 22, a hátsón 30 fog található
Egy adott útszakaszon melyik tengely fordul többet?
A helyes választ jelöld meg így: !

 az első
 mindkettő ugyanannyit

…../2 pont

 a hátsó
 ennyi adatból nem állapítható meg

11. Az alábbi évszámok közül írd be a táblázat megfelelő sorába azt,
amelyik kapcsolódik a találmányhoz, vagy eseményhez!
1807

1829

1886

1892

1900

1903

…../6 pont

1961

Találmány/esemény

Évszám

Az első modern gőzmozdony (Rocket)
Az első belsőégésű motorral hajtott autó
Az első belső vázzal készült utasszállító léghajó (zeppelin)
Az első működőképes repülőgép
Az első ember a világűrben (Jurij Gagarin)
Az első gőzgéppel hajtott hajó

12. Egy műszaki rajz mérete megegyezhet az adott tárgy méretével, lehet kisebb,
vagy nagyobb, amit a méretarány fejez ki.
Egy tárgy valós mérete 60 mm. Az alábbi méretarányoknál mennyi a rajzi méret?
Töltsd ki a táblázatot!
A rajz mellett lévő
arányszám:
M 1:2
M 1:1
M 3:1

A rajzi méret (mm):

…../6 pont

13. Jelöld meg a helyes választ így: 

…../4 pont

Lehet-e menet közben a járművet vezetőnek (kézben tartott telefonnal) telefonálnia:
o kerékpáron?
o segédmotoron?
o motoron?
o autóban?

 igen
 igen
 igen
 igen

 nem
 nem
 nem
 nem

14. A rajzon lévő négyzetekbe írd be a kétütemű motorra vonatkozó
elnevezések betűjelét!
A gyertya

B főtengely

C beömlő csatorna

D átömlő csatorna

E első ütem

F második ütem

G hengerfej

H kipufogó csatorna

…../8 pont

„Ismerem a technikai környezetem”
I. Dunántúli Technika, életvitel és gyakorlat verseny
Megyei forduló
II. korcsoport: 7-8. osztály
JAVÍTÓKULCS
2018. február 15.
A megyei verseny 1. helyezett tanulója (csak egy tanuló) jut tovább a dunántúli döntőbe.
Azonos pontszám, esetén a 11-es feladat, majd ha szükséges a 8-as és utána a 9-es feladat pontszáma dönt a sorrendben.
A feladatlap minden egyes feladatánál rossz válasz esetében nincs pontlevonás!

Elért pontszám:

…….. / 100 pont

1. TOTÓ Karikázd be a helyes válasz előtti 1, 2, vagy X jelet!
A kérdések járművekre vonatkoznak!
Minden helyes válasz 1 pontot ér.
1.

Milyen üzemanyagot használnak a Diesel motorok?
1 benzint
2 gázolajat
X motorolajt

2. Milyen üzemanyagot használnak a szikragyújtású (Otto) motorok?
1 benzint
2 gázolajat
X motorolajt
3. Mi a járművek 3 nagy csoportja?
1 gépjármű, motorkerékpár, nem motoros jármű
2 gépjármű, motoros nem gépjármű, nem motoros jármű
X kerékpár, talicska, segédmotor
4. Nem motoros járművek:
1 kerti traktor, pótkocsi, kerékpár
2 kerékpár, segédmotoros kerékpár, kézikocsi
X kerékpár, pótkocsi, kézikocsi
5. Mi befolyásolja első sorban a gumiabroncsok élettartamát?
1 a fékberendezés állapota
2 a hőmérséklet
X az abroncsokban uralkodó nyomás
6. Mi a szerepe az akkumulátornak?
1 hajtja a vízszivattyút
2 működteti az olajzó rendszert
X elektromos áramot biztosít a fogyasztók számára, amikor a motor áll
7. Mi a termosztát szerepe?
1 hűti a motorolajat
2 hűti az utasteret
X egyenletes hőmérsékleten tartja a hűtő folyadékot és a motort
8. Az ABS (Antiblockiersystem) rendszer:
1 megelőzi a kerekek blokkolását fékezéskor
2 biztosítja a kerekek blokkolását fékezéskor
X a meghajtást biztosítja
9. Mi a légzsák (Airbag) szerepe?
1 biztosítja a jármű rugózását
2 biztosítja az utasok védelmét frontális vagy oldalütközésnél
X biztosítja az utasok védelmét hátütközés esetében

…../14 pont

10. Mi a motorolaj szerepe?
1 keni a motor mozgó alkatrészeit, olajréteget képezve ezek felületére
2 megvédi a motor belsejét a rozsdától
X biztosítja a motor könnyű összeszerelését
11. Mi gyújtja meg az üzemanyagot a Diesel motorban?
1 izzó gyertya
2 szikrás gyertya
X az összesűrített levegő
12. Mi a fejtámla szerepe?
1 biztosítja a fej állandó támasztását
2 biztosítja az utasok védelmét frontális vagy oldalütközésnél
X megelőzheti a nyakcsigolya sérülését
13. Milyen benzint használnak a katalizátorral ellátott járművek?
1 ólomtetraetillel adalékolt benzint
2 alacsony oktánszámú benzint
X ólommentes benzint
13+1. Mi idézheti elő a töltéslámpa kigyulladását a műszerfalon?
1 meghibásodott az olajszivattyú
2 meghibásodott a vízszivattyú
X elszakadt a generátort meghajtó szíj
…../6 pont

2. Karikázd be annak a képnek a sorszámát, amely a gépjármű helyes
gumiabroncsnyomását szemlélteti!
Írd a kép alá a -be a rá jellemző gumiabroncsnyomás betűjelét!
Minden helyes válasz 2 pontot ér.

B

C

A

Gumiabroncsnyomás jellemző:
A

magas

B

optimális

C

alacsony

…../4 pont
3. Írj két érvet arra, hogy miért is kell a biztonsági övet használni!
Az alábbi felsorolásból bármely két válasz elfogadható. Minden helyes válasz 2 pontot ér.
(1) Fékezi az utasok testének tehetetlenségi mozgását; (2)Felfogja a mozgási energia egy részét
(3) Csökkenti a túl hirtelen lassulás következményeit;(4) Megakadályozhatja a autóból való kizuhanást; (5) a Kressz előírja
4. Az alábbi biztonsági, illetve kényelmi berendezések közül írd be annak a betűjelét,
melynek leírása megtalálható a táblázatban! Minden helyes válasz 2 pontot ér.
A Tempomat

B Thermotronic

D Board-computer

E Servotronic

Betűjel
A

B
E
D

C ABS

Leírás
Sebesség tartó automatika. Elektronikusan szabályozza a sebességet.
Így különösen hosszú utakon nem kell a gázpedálhoz hozzáérni csak
beállítani a kívánt sebességet és az elektronika automatikusan tartja a
kívánt tempót
Automatikus klímaberendezés használatával egymástól függetlenül állíthatja be a hőmérsékletet a vezető, az első utas és a hátul ülők számára.
Elektromechanikus sebességfüggő szervokormány.
Multifunkciós fedélzeti számítógép.

5. Az alábbi képen Trewithick mozdonyának vetületi ábrázolását látod.
Azonosítsd be a vetületi nézeteket és írd a számukat a megfelelő négyzetbe!
Minden helyes válasz 2 pontot ér.

Felülnézet 3

…../8 pont

Elölnézet

1

Oldalnézet

2

…../6 pont

6. Színezd ki a közlekedési táblákat!
(Ha nincs színesed, akkor írd be a színeket a táblák megfelelő részébe!)
Írd be a táblák betűjelét a található táblázat celláiba a megfelelő helyre!
Minden helyes válasz, illetve helyes színhasználat 1-1 pontot ér.
A tábla jelentése

A tábla betűjele

A

Állj! Elsőbbségadás kötelező

F

B

Elsőbbségadás
kötelező

D

C

Kerékpárral behajtani tilos

E

D

Főútvonal

B

E

Kijelölt gyalogos
átkelőhely

A

F

Behajtani tilos

Kerékpárút

-

C

…../12 pont

7. Írd a képeken látható alkatrészek mellé a
-be a megfelelő megnevezés
betűjelét! Minden helyes válasz 2 pontot ér.
A Villa

B fékpofa

C pedál

D Első lánckerék hajtókarral E hátsó villa

C

D

A

B

8. Írd a képeken látható alkatrészek mellé a
-be a megfelelő megnevezés
betűjelét! Minden helyes válasz 2 pontot ér.
A dugattyú

B

E

…../8 pont

B hajtókar C gyújtógyertya

D fékbetét

…../8 pont

E gépjármű hűtőradiátor

C

A

9. Nevezd meg a négyütemű Otto-motor ütemeit és írd le egy mondatban, hogy mi
történik az ütemben!
Minden helyes válasz 2 pontot ér. 1 pont az ütem megnevezése és 1 pont a helyes leírás.
Akkor is jár a helyes leírásért az 1 pont, ha a két lehetőség közül csak az egyik részét írja
le a versenyző.

…../8 pont

1. ütem: szívás; a dugattyú lefelé halad / benzin-levegő keverék beszívása
2. ütem: sűrítés; a dugattyú felfelé halad / a dugattyú a keveréket összenyomja
3. ütem: munka üteme; a dugattyú a robbanás hatására lefelé mozog/ terjeszkedés
4. ütem: kipufogás; a dugattyú felfelé halad /a dugattyú kitolja maga előtt az égésterméket

10. Egy kerékpár első lánckeréken 22, a hátsón 30 fog található
Egy adott útszakaszon melyik tengely fordul többet?
A helyes választ jelöld meg így: ! A helyes válasz 2 pontot ér.

x az első
 mindkettő ugyanannyit

…../2 pont

 a hátsó
 ennyi adatból nem állapítható meg

11. Az alábbi évszámok közül írd be a táblázat megfelelő sorába azt,
amelyik kapcsolódik a találmányhoz, vagy eseményhez!
Minden helyes válasz 1 pontot ér.
1807

1829

1886

1892

1900

1903

…../6 pont

1961

Találmány/esemény

Évszám

Az első modern gőzmozdony (Rocket)
Az első belsőégésű motorral hajtott autó
Az első belső vázzal készült utasszállító léghajó (zeppelin)
Az első működőképes repülőgép
Az első ember a világűrben (Jurij Gagarin)
Az első gőzgéppel hajtott hajó

1829
1886
1900
1903
1961
1807

12. Egy műszaki rajz mérete megegyezhet az adott tárgy méretével, lehet kisebb,
vagy nagyobb, amit a méretarány fejez ki. Minden helyes válasz 2 pontot ér.
Egy tárgy valós mérete 60 mm. Az alábbi méretarányoknál mennyi a rajzi méret?
Töltsd ki a táblázatot!
A rajz mellett lévő
arányszám:
M 1:2

A rajzi méret (mm):
30

M 1:1

60

M 3:1

180

…../6 pont

1. Jelöld meg a helyes választ így: 
Lehet-e menet közben a járművet vezetőnek (kézben tartott telefonnal) telefonálnia:

…../4 pont

Minden helyes válasz 1 pontot ér.
o kerékpáron?
o segédmotoron?
o motoron?
o autóban?

 igen
 igen
 igen
 igen

x nem
x nem
x nem
x nem
…../8 pont

2. A rajzon lévő négyzetekbe írd be a kétütemű motorra vonatkozó
elnevezések betűjelét! Minden helyes válasz 1 pontot ér.
A gyertya

B főtengely

C beömlő csatorna

D átömlő csatorna

E első ütem

F második ütem

G hengerfej

H kipufogó csatorna

A

A

H
D

C

B

F

E

Készült az Eötvös Loránd Tudományegyetem, EFOP-3.4.4-162017-00006 számú, „Belépő a tudás közösségébe, MTMI szakok
és pályák népszerűsítése a középiskolások körében” című
projektje keretében.

