A versenyző kódja: …………

„Ismerem a technikai környezetem”
II. Dunántúli Technika, életvitel és gyakorlat verseny
Megyei forduló
I. korcsoport: 5-6. osztály
feladatsor
2019. február 14.

Elért pontszám: ……. / 100 pont
1

…../14 pont

1. TOTÓ Karikázd be a helyes válasz előtti 1, 2, vagy X jelet!
1. Melyik híd volt az első olyan létesítmény Magyarországon, ahol a jobbágynak, földesúrnak és a polgárnak egyaránt meg kellett fizetnie a hídpénzt?
1 Erzsébet híd
2 Lánchíd
X Margit híd
2. Kiről kapta a nevét az Erzsébet híd?
1 Habsburg királynéról, Sissiről.
2 A híd lábánál lakó család női tagjáról.
X A híd tervezőjének édesanyjáról, akit Erzsébetnek hívtak.
3. Milyen szerkezetű a Lánchíd?
1 Kőpilléres ívhíd.
2 Gerendahíd
X Kőpilléres, merevítőtartós függőhíd.
4. Melyik híd épült a legkorábban?
1 Széchenyi Lánchíd
2 Szabadság híd
X Erzsébet híd
5. A Megyeri híd hossza
1 999 m
2 3862 m
X 1862 m
6. Hány lyukú a híres hortobágyi kőhíd?
1 kilenc
2 tíz
X tizenegy
7. Ki volt a Lánchíd építőmestere?
1 Clark Ádám
2 Palotás László
X Hunyadi Mátyás
8. Melyik a legdélebbi, magyarországi Duna-híd?
1 Deák Ferenc híd
2 Türr István híd
X Mária Valéria híd
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9. Melyik helységet nevezik a hidak (és a vizek) városának?
1. Veszprém
2. Győr
X. Zalaegerszeg
10. Megközelítőleg hány híd van a közutakon, Magyarországon?
1
6000
2 10000
X
3000
11. Mikor épült az Árpád híd?
1 1850
2 1950
X 1970
12. Melyik Magyarország legnagyobb ferdekábeles hídja?
1 Erzsébet híd
2 Megyeri híd
X Lánchíd
13. Melyik Magyarország legnagyobb völgyhídja?
1 Kőröshegyi völgyhíd
2 Zalalövői völgyhíd
X Szent István völgyhíd
13+1. Melyik a leghosszabb budapesti Duna-híd?
1 Petőfi híd
2 Margit híd
X Megyeri híd
2. Milyen szerkezetet ábrázolnak a képek?

…../4 pont

Írd ide az összefoglaló megnevezését: …………………………………

A

B

C

Írd a megnevezések mellé a megfelelő ábra betűjelét!
megnevezés
ábra betűjele
felülcsapott
középen csapott
alul csapot
3

3. A következő fogalmak betűjelét írd a táblázat megfelelő sorába!
A

Függőhíd

B

C

Gerenda híd

betűjele

…../3 pont

Ív híd

leírás
A főtartó alakja íves. A rájuk jutó terhek jelentős részét központos ill. közel központos nyomás
útján adják át az alátámasztásoknak. Ebből következik, hogy kis hajlítónyomaték és kis nyíróerő
keletkezik az ívben.
Fő tartószerkezeti elemei a végpontjaikon lehorgonyzott tartókábelek vagy -láncok, és a híd pályaszerkezete (merevítőgerendája) e főtartók alá kerül befüggesztésre jellemzően függőleges,
esetenként ferde helyzetű függesztőrudakkal vagy –kábelekkel.
A főtartó keresztmetszetében a függőleges terhek hatására csak hajlító és nyíró igénybevétel keletkezik. Függőleges terhelések hatására függőleges hatásvonalú erőket ad át az alépítménynek.

…../4 pont
4. A falak rendeltetése a terek oldalirányú lehatárolása. A népi építészet falszerkezetei, egyes
formái az idők során elterjedtek, általánossá váltak vagy éppen valamilyen körülmény megváltozása miatt elgyérültek.
Az alább felsoroltak betűjelét írd a „Falazat megnevezése” nevű oszlop megfelelő sorába!
A vályogtégla fal
Falazat
megnevezése

B hantfal

C kőfal

D

rakott vályogfal

E

vert fal

Falazat jellemzője

A gyeptéglákat vályogtégla méretűre vágták, és kötőanyag nélkül téglakötésbe
rakták. Nem minden talajon termett gyep volt jó, tömött agyagos szerkezetű talajon termett gyeptéglára volt szükség. Elkészítéséhez elég volt egy ásó.
Nem kézzel, hanem szerszámmal, villával csinálták. Az előkészített és több
szalmát tartalmazó vályogot villával rakták. A falrakás mesterségbeli titka az
volt, hogy a villányi vályogot le kellett csapni; az egymás feletti rétegekben úgy,
hogy a csomók téglakötés szerűen átfedjék egymást.
Zsaluzatszerűen készített palló vagy deszkázat között, a vályog csömöszölésével készül. Elkészítésének régebbi változata szerint a készítendő fal külső és
belső oldalán 2,50 -3,00 m magas rudakat ástak be sorban, egymástól méteres
távolságokra. A pallók közé mintegy 20 cm-es rétegmagasságban töltötték bele
az elkészített vályogot, amit hegyes végű csömöszölőfával, illetve lapos végű
döngölőfával bedöngöltek. A vályog elkészítéséhez kapát, lapátot használtak.
A legfejlettebbnek tűnő szerkezet a föld anyagú falak között, de mezopotámiai
előzményeket tekintve ennek is 8-10 ezer éves története van. Az alapanyagot
híg agyaghabarcsba falazták. A téglakötések végett általában futó- és kötősorok
váltakozásával készült a fal.
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…../6 pont

5. Mi a méretarány? Fogalmazd meg saját szavaiddal!

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
Egészítsd ki a következő, méretarányokra vonatkozó mondatokat!
Az M 1:5 azt jelenti, hogy …………………………………………………………………………………………
…..……………………………………………………………………………………………………………………
Az M 3:1 azt jelenti, hogy ………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………….
…../15 pont

6. Írd a felsorolt alkalmazások betűjelét a megfelelő vonalfajtához!
A

Látható élek

Nem látható élek

D

Méretsegédvonal

E

Részletek, megszakított nézetek és metszetek határoló vonala

F

Középvonalak

G

Látható körvonal

B

Méretvonal

H

Vonalkázás

C

J

Mutatóvonalak

K

Szimmetriatengely

A méreteit is írd be annak megfelelően, hogy vékony vagy vastag vonallal ábrázoljuk!
Ábrázolás

Vonalfajta

Mérete

Folytonos
Folytonos
Folytonos
Szaggatott
Pontvonal
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Alkalmazás

7. A rajzon látható test mellett található vetületi ábráján nevezd meg a nézeteket!
Írd a négyzetekbe a rajz fölé! Segítségül megadtuk az egyiket.

8. A következőkben felsorolunk néhány tulajdonságot, amellyel a vályog, mint építőanyag
rendelkezik. A különböző tulajdonságok betűjelét írd be a táblázat megfelelő oszlopába!

…../10 pont

…../12 pont

A

A természetbe visszaforgatható, környezetbarát
építőanyag.

B

Nem éghető.

C

Előállítása csekély energiát igényel.

D

Viszonylag kicsi a szilárdsága.

E

Száradási zsugorodása és ülepedése jelentős.

F

A vakolat lepereghet róla.

G

A hő csillapítást és páratechnikai szabályozást úgy biztosítja, hogy ezáltal egészséges belső
klímát teremt.

H

Nedvességre érzékeny.

J

Nedvesedés hatására szilárdsági és hőtechnikai tulajdonságai romlanak.

K

A hagyományosan vastag falszerkezet jó hőtároló.

I

Előnyös tulajdonságok:

L

Kivitelezése időjárásfüggő.

A zajokat nem engedi át.

Hátrányos tulajdonságok:
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…../10 pont

9. A lakás minden helységének sajátos funkciói vannak. Ennek megfelelően írd a
funkciók számát a lakás helységei mellé, a táblázat megfelelő sorába!

1

pihenés

2

tanulás

3

ételkészítés

4 családi együttlét

6

mosás

7

vendégfogadás

8

ruhák tárolása

9

helyiség
nappali

tisztálkodás
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10

étkezés

játék

funkció

hálószoba
gyerekszoba
konyha
fürdőszoba

10. A jól tervezett konyhában az egyes munkahelyek célszerűen következnek egymás után.
A munka a jobbkezeseknek akkor könnyebb, ha jobbról balra haladnak.
Ebből következik a munkahelyek sorrendje is.
Rendezd sorrendbe a konyha, különböző munkahelyeit a fent leírt elv alapján!
A munkahelyek betűjelét írd a rajzon a megfelelő körökbe!

A mosogató

B munka- és rakodóhely

C csöpögtető
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D tároló hely

E

tűzhely

…../5 pont

11.

A rajz alapján válaszolj a kérdésekre!

…../8 pont

Válaszaidat ahol releváns méterben, illetve négyzetméterben add meg!
a) A ház két külső mérete:

…………..

b) A főfalak vastagsága:

…………..

c) A válaszfalak vastagsága:

…………..

d) Mennyi parkettára van szükség?

…………..

e) Beltéri ajtók száma:

…………..

f) Mekkora a fürdőszoba?

…………..

g) Hány ablakot terveztek?

…………..
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……………

12. Fény nélkül nincsenek színek. A mi világunk színes világ. Minden amit látunk, színes.

…../5 pont

A napfény fehér, ami a szivárvány minden színét tartalmazza. A színek befolyásolják érzéseinket,
hangulatunkat és viselkedésünket. Vizsgálatok alapján tudjuk, hogy a színeknek hatásuk van az emberekre. A lakás berendezésekor a különböző színek egymás mellé kerülésével ún. színharmónia jön
létre. A színek és a minták megváltoztatják a helyiséget. Az alábbiakban felsorolunk színeket és az
egyes színeknek az emberekre gyakorolt hatását.
NARANCS

KÉK

PIROS

SÁRGA

BÍBOR

A fent megadott színeket írd be a megfelelő mondatba!
 A …………………. a legvilágosabb szín, ami mindenen átsugárzik. Hatása könnyed és vidám. Sötét
terek ezen a színnel festve naposnak hatnak.
 A …………………. az aktív színek közé tartozik. Egyesíti magában a sárga világító erejét és a vörös
melegét. A terekben kellemesen, élénkítően hat.
 A ………………….az energia, az erő és a szenvedély színe. A szobákban az embert nyugtalanná
teheti.
 A ………………… a távolság és a mélység érzetét kelti. Gyakran a hideggel is összekapcsolják. A
világos árnyalata a tisztaság és a frissesség benyomását kelti, a sötét árnyalat súlyossá, komollyá
teszi a teret, de nyugtatóan és feloldóan is hat.
 A ………………... egyesíti a kék és a vörös színt. Ez volt és marad a császárok, királyok és az egyház
színe. Lakásokban ritkán alkalmazzák.
13. A következő képeken magyarországi épületeket látsz.
Az alábbi listából választva írd az épületek fotóján lévő
A

Országház Budapest

D

Pécsi Dzsámi (templom) E

B

-be az épület nevének betűjelét! …../4 pont

Festetics–kastély Keszthely

C

Jáki templom

Nádasdy-kastély Nádasdladány F Eszterházy kastély Fertőd
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A versenyző kódszáma:…………
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Dunántúli Technika, életvitel és gyakorlat verseny
megyei forduló
II. korcsoport: 7-8. osztály
feladatsor
2019. február 14.

1

1. A következőkben felsorolunk néhány tulajdonságot, amellyel a vályog, mint építőanyag
rendelkezik. A különböző tulajdonságok betűjelét írd be a táblázat megfelelő oszlopába!

…../12 pont

A

A természetbe visszaforgatható, környezetbarát
építőanyag.

B

Nem éghető.

C

Előállítása csekély energiát igényel.

D

Viszonylag kicsi a szilárdsága.

E

Száradási zsugorodása és ülepedése jelentős.

F

A vakolat lepereghet róla.

G

A hő csillapítást és páratechnikai szabályozást úgy biztosítja, hogy ezáltal egészséges belső
klímát teremt.

H

Nedvességre érzékeny.

J

Nedvesedés hatására szilárdsági és hőtechnikai tulajdonságai romlanak.

K

A hagyományosan vastag falszerkezet jó hőtároló.

I

Előnyös tulajdonságok:

L

Kivitelezése időjárásfüggő.

A zajokat nem engedi át.

Hátrányos tulajdonságok:

…../3 pont

2. Párosítsd össze!
A következő fogalmak betűjelét írd a táblázat megfelelő sorába!
A

Függőhíd

B

C

Gerenda híd

betűjele

Ív híd

leírás
A főtartó alakja íves. A rájuk jutó terhek jelentős részét központos ill. közel központos
nyomás útján adják át az alátámasztásoknak. Ebből következik, hogy kis
hajlítónyomaték és kis nyíróerő keletkezik az ívben.
Fő tartószerkezeti elemei a végpontjaikon lehorgonyzott tartókábelek vagy -láncok, és a
híd pályaszerkezete (merevítőgerendája) e főtartók alá kerül befüggesztésre jellemzően
függőleges, esetenként ferde helyzetű függesztőrudakkal vagy –kábelekkel.
A főtartó keresztmetszetében a függőleges terhek hatására csak hajlító és nyíró igénybevétel keletkezik. Függőleges terhelések hatására függőleges hatásvonalú erőket ad át az
alépítménynek.

2

3. TOTÓ Karikázd be a helyes válasz előtti 1, 2, vagy X jelet!

…../14 pont

1. Melyik híd volt az első olyan létesítmény Magyarországon, ahol a jobbágynak, földesúrnak és a polgárnak egyaránt meg kellett fizetnie a hídpénzt?
1 Erzsébet híd
2 Lánchíd
X Margit híd
2. Kiről kapta a nevét az Erzsébet híd?
1 A Habsburg királynéról, Sissiről.
2 A híd lábánál lakó család női tagjáról.
X A híd tervezőjének édesanyjáról, akit Erzsébetnek hívtak.
3. Milyen szerkezetű a Lánchíd?
1 Kőpilléres ívhíd.
2 Gerendahíd
X Kőpilléres, merevítőtartós függőhíd.
4. Melyik híd épült a legkorábban?
1 Széchenyi Lánchíd
2 Szabadság híd
X Erzsébet híd
5. A Megyeri híd hossza
1 999 m
2 3862 m
X 1862 m
6. Hány lyukú a híres hortobágyi kőhíd?
1 kilenc
2 tíz
X tizenegy
7. Ki volt a Lánchíd építőmestere?
1 Clark Ádám
2 Palotás László
X Hunyadi Mátyás
8. Melyik a legdélebbi, magyarországi Duna-híd?
1 Deák Ferenc híd
2 Türr István híd
X Mária Valéria híd
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9. Melyik helységet nevezik a hidak (és a vizek) városának?
1. Veszprém
2. Győr
X. Zalaegerszeg
10. Megközelítőleg hány híd van a közutakon Magyarországon?
1
6000
2 10000
X
3000
11. Mikor épült az Árpád híd?
1 1850
2 1950
X 1970
12. Melyik Magyarország legnagyobb ferdekábeles hídja?
1 Erzsébet híd
2 Megyeri híd
X Lánchíd
13. Melyik Magyarország legnagyobb völgyhídja?
1 Köröshegyi völgyhíd
2 Zalalövői völgyhíd
X Szent István völgyhíd
13+1. Melyik a leghosszabb budapesti Duna-híd?
1 Petőfi híd
2 Margit híd
X Megyeri híd
…../4 pont

4. Milyen szerkezetet ábrázolnak a képek?
Írd ide az összefoglaló megnevezését: …………………………………

A

B

C

Írd a megnevezések mellé a megfelelő ábra betűjelét!
megnevezés
ábra betűjele
felülcsapott
középen csapott
alul csapot

4

…../6 pont

5. A boltozat az építészetben íves felületű, a teret függőleges irányban határoló, kőből, téglából stb. falazott tartószerkezeti alegység. Alakja lehet egyszerű vagy összetett, kialakítása sima vagy bordás; lehet zárt, félig nyílt vagy nyitott rendszerű.
A képeken látható különböző boltozat fajták alá a felsorolásból írd be a megfelelőt!
Csillagboltozat;

Dongaboltozat;

Római keresztboltozat;

Román keresztboltozat;

Kolostorboltozat;

Hat süveges boltozat;

Emeltzáródású csúcsíves keresztboltozat;

…../6 pont

6. Mi a méretarány? Fogalmazd meg saját szavaiddal!
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
5

Egészítsd ki a következő, méretarányokra vonatkozó mondatokat!
Az M 1:5 azt jelenti, hogy …………………………………………………………………………………………
…..……………………………………………………………………………………………………………………
Az M 3:1 azt jelenti, hogy ………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………….
7. Igaz vagy Hamis? Az állítás után a négyzetbe jelöld I vagy H betűvel!

…../5 pont

A méretarányt minden tervlapon fel kell tüntetni.
A tervrajzokon az épületet, annak szerkezeti részeit, berendezési tárgyait a szabványban előírt méretarányban kell ábrázolni.
A méreteket jelző számadatokat a méretvonalak alatt helyezzük el.
A metszetek az épületek magassági méreteinek, szerkezeteinek jobb megértésére szolgálnak.
A perspektivikus ábrázolás (távlati rövidülés) segítségével a tárgyak képe nem
felel meg annak a képnek, ahogyan azt a valóságban is láthatjuk.
8. A megfogalmazásokhoz rendelt hozzá az alábbi fogalmakat!
Írd a betűjelüket a megfelelő sorba!
A

építészeti kivitelezési dokumentáció

B

alapterv

C

engedélyezési tervdokumentáció

D

kiviteli terv

…../4 pont

Az építési hatóságokhoz benyújtandó terv. A tervezett létesítményről minden
olyan adatot tartalmaznia kell, amely a hatóság számára az engedély kiadásához
szükséges.
Az épületek, építmények megvalósításához szükséges. Egyértelműen tartalmaznia kell minden olyan tervrészletet, utasítást, melynek alapján a kivitelezők dolgoznak.
Szöveges és rajzi formában tartalmazza az építmény elhelyezését, funkcionális
elrendezését, ezen belül a térbeli, alaprajzi, szintbeli és homlokzati rendszerét,
valamint összehangolja és a megvalósíthatóság, gazdaságosság és összeegyeztethetőség alapján egységes keretbe foglalja a szakági kiviteli tervezés során kialakított megoldásokat, szerkezeteket, technológiákat.
Minden esetben része a kiviteli tervnek. Építészeti oldalról tartalmaz minden
olyan alapinformációt (szöveges és tervi munkarészek), amely az új épület építési telken történő elhelyezését és felépítését, vagy meglévő épület átalakítását,
felújítását, bővítését biztosítja. Meglévő épület esetében az alapterv tartalmát a
konkrét beruházás terjedelme alapján kell rögzíteni a tervezési szerződésben.
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9. A rajz alapján válaszolj a kérdésekre!

…../8 pont

Válaszaidat ahol releváns méterben, illetve négyzetméterben add meg!
a) A ház két külső mérete:

…………..

b) A főfalak vastagsága:

…………..

c) A válaszfalak vastagsága:

…………..

d) Mennyi parkettára van szükség?

…………..

e) Beltéri ajtók száma:

…………..

f) Mekkora a fürdőszoba?

…………..

g) Hány ablakot terveztek?

…………..
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……………

10. Tedd sorrendbe az építkezés lépéseit! Számozd a műveleteket 1-9-ig!

…../9 pont

Tartófalak falazása
Tervezés
Födém építése
Válaszfalak építése
Alap kiásása
Külső és belső vakolás
Festés
Nyílászárók beépítése
Villamos, vízvezetékek beépítése
11. A konyha formája, berendezése a helyiség alakjától, méretétől, az ajtók, ablakok, fűtőtestek elhelyezésétől, valamint a használattól (pl. étkezősarok) függ.
Írd a megfelelő konyhaforma sorszámát a táblázat bal oldali oszlopába!
1. L-alakú konyha

2. Kétsoros konyha

3. U-alakú konyha

4. V alakú konyha

5. Egysoros konyha

6. G-alakú konyha.

Konyhaformák

…../5 pont

Formák jellemzői
Csak kis lakásokban, garzonokban vagy nyaralókban ajánlatos.
A tároló-, lerakó- és munkahely nagyon kevés.
A konyha szélessége itt is legalább 180 cm legyen.
Előnyösen rendezhető be étkezősarok nélkül.
A fűtőtest és az ablak szabadon megközelíthető.
A hely jól kihasználható.
Többféle elrendezés lehetséges.
A sarokrészeket is ki lehet használni.
Az ablak és a fűtőtest megközelítése nehéz. Az ablak tisztítása körülményes.
Hossza legalább 240 cm legyen.
Jól megfelel az étkezővel kombinált konyha céljaira.
Jó a helykihasználás, de csak egy sarok építhető be.
Nagy konyhákban hosszú utak maradnak.
Szélessége legalább 240 cm.
Ez az L-alakú konyha változata is lehet.
Nagyon praktikus, ha reggelizőhelyet is tervezünk a konyhába.
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12.

Fény nélkül nincsenek színek. A mi világunk színes világ. Minden amit látunk, színes.

…../10 pont

A napfény fehér, ami a szivárvány minden színét tartalmazza.
A színek befolyásolják érzéseinket, hangulatunkat és viselkedésünket. Vizsgálatok alapján tudjuk, hogy
a színeknek milyen hatásuk van az emberekre. Az alábbiakban felsorolunk színeket és az egyes színeknek az emberekre gyakorolt hatását. A lakás berendezésekor a különböző színek egymás mellé kerülésével ún. színharmónia jön létre. A színek és a minták megváltoztatják a helyiségeket.
NARANCS

FEHÉR

KÉK

KÉKESZÖLD

PIROS

ZÖLD

SÁRGA

BÍBOR

FEKETE

BARNA

A felsorolt színeket írd be a megfelelő mondatba!
A ……………. a legvilágosabb szín, ami mindenen átsugárzik. Hatása könnyed és vidám. Sötét terek
ezen a színnel festve naposnak hatnak.
A ……………….. az aktív színek közé tartozik. Egyesíti magában a sárga világítóerejét és a vörös melegét. A terekben kellemesen, élénkítően hat.
A ………………. az energia, az erő és a szenvedély színe. A szobákban az embert nyugtalanná teheti.
A ………………. a távolság és a mélység érzetét kelti. Gyakran a hideggel is összekapcsolják. A világos
árnyalata a tisztaság és a frissesség benyomását kelti, a sötét árnyalat súlyossá, komollyá teszi a teret,
de nyugtatóan és feloldóan is hat.
A ………………. egyesíti a kék és a vörös színt. Ez volt és marad a császárok, királyok és az egyház
színe. Lakásokban ritkán alkalmazzák.
A ………………. a nyugalom, a kényelem, a remény és a megbékélés jó érzését kelti. Középen helyezkedik el a meleg és a hideg színek skáláján.
A ……………….. nagyon hideg szín. Ennek megfelelően a meleg, napfényes szobákban használható
előnyösen, mert ott kiegyenlítőként hat.
………………… színt kapunk, ha a sárgát vagy a narancsot feketével keverünk. Semleges színnek számít, a dizájnerek előszeretettel használják háttérként, nyugtató, harmonizáló hatása miatt.
A ……………….. a semlegesség, erkölcsösség, béke, nyugalom, tökéletesség színe. A tisztaságot jelképezi, ezért hordanak az orvosok ilyen színű köpenyt és esküsznek hagyományosan ilyen ruhában a
menyasszonyok.
Azt a testet, amely minden fénysugarat elnyel …………………… színnek mondjuk. Klasszikus szín az
öltözködésben, lakásszínnek nem használjuk.
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13. A következő képeken magyarországi épületeket látsz.
Az alábbi listából választva írd az épületek fotóján lévő
A

Siklósi vár

E

Pécsi Dzsámi (templom)

B

…../6 pont

-be az épület nevének betűjelét!

Festetics–kastély Keszthely C Jáki templom
F

…../2 pont

A folyóknak, a hidaknak, a hajósoknak, a halászoknak és a vízinem

más

Sümegi vár

Nádasdy-kastély Nádasdladány G Eszterházy kastély Fertőd

14. Írd be a védőszent nevét a szövegbe!
molnároknak

D

a

védőszentje,

mint

………………………………………….., akit 1383-ban Prágában, IV. Vencel király megkínoztatott, majd a Moldva folyóba
dobatott, ahol halálát lelte. Segítségül adunk egy képet hozzá.
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15. A képen egy napkollektorral kombinált fűtési rendszer rajzát láthatod.
A táblázat jobb oldali oszlopába írd be a fűtési rendszer részegységeinek számát a rajzon látható
számok alapján!

…../6 pont

A berendezés egységei:

A berendezés sorszáma:

HMV friss víz modul
szolár tágulási tartály
szolár hidraulikai és vezérlő modul
betáp hálózati víz modul
töltő szelep
fűtésköri hidraulikai váltó
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