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                                                                      Elért pontszám:  _____/100 pont    



…../3 pont 

…../8 pont 

…../4 pont 

1. Keresd meg a táblázatban felsorolt fogalmakhoz tartozó leírást, majd írd a betűjelét a 
megfelelő helyre !   

A: A napfény energiáját közvetlenül villamos energiává alakító eszköz.  

B: A parabolatükrökre érkező sugárzást néhányszor tíz centiméter átmérőjű foltba összpontosítják egy torony 
tetején elhelyezett céltárgyon. A fókuszban elhelyezett kazánban olyan hőmérsékletet és nyomást lehet 
előidézni, hogy a belőle elvezetett gőzzel villamos energia 
termelhető.  

C: A Nap sugárzó energiáját hővé alakítja. 

_____________________________________________________________________________________________  

2. A Magyarországon használt áram nagyobb részét meg nem újuló forrásokból állítják elő. 

Írd az alábbi leírások után, a vonalra, hogy a szénre, a kőolajra, a földgázra vagy az 
atomenergiára vonatkoznak-e!  

Az áram egy urán nevű ritka fémből készült fűtőanyag felhasználásával jön létre. ___________________ 

Ez az energiaforrás folyékony.       ___________________ 

Ezt az energiaforrást főzéshez és elektromos áram előállításához használják. ___________________ 

Ez az energiaforrás szilárd tüzelőanyag.      ___________________ 

Ez az energiaforrás gyakran kőolajjal együtt található a föld alatt.   ___________________ 

Ennek az energiaforrásnak a használatakor radioaktív hulladék keletkezik.  ___________________ 

Ezt az energiaforrást gyakran szállítják vasúton.     ___________________ 

Ebből az energiaforrásból állítják elő a benzint és a dízelolajt.   ___________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
 
3. Írd a képek alá az erőművek típusainak megnevezését!  

                             

_____________________    _______________________ 

             

 _____________________    ______________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 

Napkollektor  
Napelem  
Naperőmű, napkohó  



…../7 pont 

…../10 pont 

 
4. A központi fűtéseknél a ház valamennyi helyisége részére általában csak egy hőtermelő áll 

rendelkezésre, melyből az egyes helyiségek hőigényeit az odavezetett hőhordozó közeg biztosítja. 
Melegvizes központi fűtésnél a kazánban előállított melegvizet csőhálózaton keresztül vezetik a 
hőleadóba, amely gyakran fűtőtest, de az utóbbi évtizedben egyre több helyen alakítják ki és használják a padlót, 
vagy a falat hőleadónak. 

 

 

 

 

 

 

 

Írd a megnevezések elé a rajz 
alapján a megfelelő számokat!  

 

12. Keringető szivattyú 8. Négyútú motoros szelep 

 Kazán visszatérő  Kazán előremenő 

 Égő 10. Előre menő hőmérsékletérzékelő 

 Fűtővíz visszatérő  Külső hőmérsékletérzékelő 

 Égéstermék kilépés  Fűtővíz előremenő 

 Hőleadó rendszer  Központi szabályozó 

 Kazán   

_____________________________________________________________________________________________ 

5. A nukleáris áramtermelés előnyei és hátrányai. A felsorolásban a mondatok sorszámát írd 
az előnyök vagy hátrányok sorába! 

 

1. Már kis mennyiségű nukleáris üzemanyag segítségével is rengeteg villamos energia termelhető. 

2. Az atomerőművek nem túl népszerűek azok körében, akiket aggaszt az üzemeltetés biztonsága. 

3. Az atomenergia nem megújuló energiaforrás. A meglevő készletek kimerülése után az urán nem pótolható 
más anyagokkal. 

4. Az atomenergia használata során radioaktív hulladék keletkezik, amit hosszú időre lezárt, biztonságos 
tárolókba kell temetni. 

5. Az urán viszonylag könnyen és olcsón hozzáférhető, a nukleáris üzemanyag tárolása pedig egyszerű. 

6. Az atomerőművek beindítása és leállítása bonyolult művelet. 

7. A maghasadás során nincs égés, nem keletkezik szén-dioxid. 

 
Előnyök:   Hátrányok:  

__________________________________________________________________________________________________ 



…../8 pont 

…../5 pont 

…../7 pont 

6. A szélenergiával történő áramtermelés előnyei és hátrányai. A felsorolásban a mondatok 
sorszámát írd az előnyök vagy hátrányok sorába! 

1. A szélerőművek üzemeltetési költségei igen alacsonyak. 

2. Nem mindenki szereti a szélerőműparkok látványát, amely elcsúfítja a természetes tájat. 

3. Egyáltalán nem bocsátanak ki szén-dioxidot, így nem növelik az üvegházhatást. 

4. A szélerőművek jelenléte nem zárja ki az adott terület mezőgazdasági célokra történő hasznosítását. 

5. A szél megújuló energiaforrás, így korlátlan ideig rendelkezésre áll. 

6. Szélerőművek csak bizonyos területeken építhetőek: többnyire olyan helyeken, ahol sokat fúj a szél – 
például dombvidékeken vagy tengerpartok mentén. 

7. A szélerőműparkok építése egyszerű, használatuk pedig biztonságos. 

8. Nem tudjuk befolyásolni, mikor fújjon a szél. Nagyon gyenge vagy nagyon erős szélben a turbinák leállnak. 

 
Előnyök:    Hátrányok: 

_____________________________________________________________________________________________ 

7. A lakásokba érkező villanyvezetékek útja és a közbe iktatott biztonsági berendezések leírása 
található az alábbi leírásban. Sajnos a leírás hiányos.  
Egészítsd ki a mondatokat a felsorolásból a megfelelőkkel!  
 
Főkapcsoló, fogyasztásmérő, fogyasztásmérő, biztosítótábla, alkapcsoló, biztosíték, megszakítja, biztosítás, 
áramkör; 

Az utcáról érkező villanyvezeték (fővezeték) a háztartásokban a __________________________ csatlakozik. A 
fogyasztásmérőre szerelt  _______________________ áramtalanítható a lakás elektromos hálózata. A család 
által felhasznált villamos energia nagysága a ________________________ olvasható le. Innen a fővezeték a 
________________________ vezeti az áramot, ahol több vezetékre ágazik szét, azaz egy családi ház vagy 
egy lakás elektromos hálózata több ___________________ áll. Minden egyes áramkörnek külön 
________________ van, amely automatikusan ____________________ azt, ha valahol túlterhelés – pl. 
rövidzárlat – lép fel benne. 

_____________________________________________________________________________________________ 

8. Nevezd meg az egyszerű áramkör részeit, írd a megnevezéseket a megfelelő vonal felé!  

                               

 

    

 

      Világít az izzó az ábrázolt áramkör megvalósítása esetén?         igen      nem 

  

                  



…../8 pont 

…../4 pont 

…../2 pont 

…../8 pont 

_____________________________________________________________________________________________ 

9. A képek különböző típusú fényforrást ábrázolnak.  
A képek alatti sorba írd be az elnevezésüket! 
Utána az elnevezések alá számozással tedd sorrendbe a várható élettartamukat! 
 Az 1-es a legrövidebb élettartam legyen.  
 

 
   

    

    

 

_____________________________________________________________________________________________ 

10. A biztonság és a balesetmegelőzés, illetve áramütés esetén a gyors intézkedés nagyon fontos 
tényezők.  
Mit kell tennünk áramütés esetén? Tedd sorrendbe a teendőket! Írd a mondatok elé a megfelelő 
sorszámot! 

_____Meg kell állapítani, hogy a szerencsétlenül járt embernek mi baja lett az áramütés következtében. 

_____Az érintett berendezés feszültség-mentesítése után ki kell szabadítani a személyt az áramkörből. 

_____Meg kell kezdeni az elsősegélynyújtást, és ezzel egyidőben értesíteni kell a mentőket, vagy 

azonnal orvost kell hívni. 

_____Ha nem lehetséges az áramtalanítás, akkor pl. száraz textillel elrántjuk az érintkezés helyétől a 

sérültet. 

_____________________________________________________________________________________________ 

11. Sorolj fel 4-4 energiaforrást mindkét csoportba!  

Megújuló: ____________________________________________________________________ 

Nem megújuló: ________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

12. A mélyhűtő és fagyasztószekrények esetében mit jelent a csillagok száma? 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 



…../11 pont 

…../6 pont 

_____________________________________________________________________________________________ 

13. Írd a táblázat első oszlopába a leírásoknak megfelelő fogalmakat, elnevezéseket a 
felsorolásból! 
 
Energiaforrás; Napelem; Szélerőmű; Áram, Áramkör; Erőmű; Villanyóra; Geotermikus energia; Megújuló 
energiaforrás; Nem megújuló energiaforrás; Fosszilis tüzelőanyagok; 
 

 Részecskék egyirányú mozgása. 
 Zárt hurok, amiben áram folyik. 
 Olyan dolog, amiből energiához jutunk, melyből energiát nyerünk. 

 
Olyan üzem, ahol az energiaforrás energiája elektromos energiává 
alakul át. 

 Olyan energiaforrás, ami nem fogy el.(Pl.: szél, nap) 

 Olyan energiaforrás, ami egy nap végleg elfogy majd. (pl.: szén, gáz) 
 Olyan eszköz, ami a napfényt árammá alakítja. 

 
Olyan berendezés, ami szél energiáját alakítja át elektromos 
energiává. 

 
Mérőberendezés, amely méri, mennyi elektromos energiát 
fogyasztunk. 

 

Olyan tüzelőanyagok, amelyek évezredekkel ezelőtt elhalt növények 
és állatok maradványaiból keletkeztek - például a szén, a kőolaj, a 
földgáz. 

 A Föld belső energiája. 
 

_____________________________________________________________________________________________ 

14. Az energia útja. A lakásokban számtalan eszköz működéséhez elektromos energiára 
van szükség. Kövesd végig az elektromos energia útját!  
Írd be az alább felsorolt fogalmakat a megfelelő helyre, úgy hogy a 
folyamatábra bemutassa az energia útját a forrásától a lakásig! 
 
Erőmű; Nagyfeszültségű távvezeték; Szén, Hálózati áram; Kisfeszültségű 
transzformátorállomás; Nagyfeszültségű transzformátorállomás; 

 

    

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

Szénbánya   

Lakás 

 

   



…../6 pont 

…../3 pont 

 

15. Energia otthonunkban. Ha már eljutott az energia a lakásig, kövessük tovább az útját.  
Állítsd sorrendbe a villamosenergia útját a lakásba érkezéstől a televízió működéséig! Írd a 
megfelelő sorszámokat a körökbe! 
 
 

fogyasztásmérő;   biztosítékdoboz (megszakító);
   

 televízió;   hálózati csatlakozó aljzat;     

áramkörök;    hálózati főcsatlakozó 

 
____________________________________________________________________________________________ 
 
16. A készülékekhez és a dugaszolóaljzatokhoz általában három szál vezeték fut.  

Sorold fel a három vezeték nevét! 
 
…………………………………………….. 
 
…………………………………………….. 
 
…………………………………………….. 

_____________________________________________________________________________________________ 
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                                                                      Elérhető pontszám: 100 pont    



…../3 pont 

…../8 pont 

…../4 pont 

1. Keresd meg a táblázatban felsorolt fogalmakhoz tartozó leírást, majd írd a betűjelét a 
megfelelő helyre !   

A: A napfény energiáját közvetlenül villamos energiává alakító eszköz.  

B: A parabolatükrökre érkező sugárzást néhányszor tíz centiméter átmérőjű foltba összpontosítják egy torony 
tetején elhelyezett céltárgyon. A fókuszban elhelyezett kazánban olyan hőmérsékletet és nyomást lehet 
előidézni, hogy a belőle elvezetett gőzzel villamos energia 
termelhető.  

C: A Nap sugárzó energiáját hővé alakítja. 

Minden jó helyre és csak oda írt betűjel 1 pont. 

_____________________________________________________________________________________________  

2. A Magyarországon használt áram nagyobb részét meg nem újuló forrásokból állítják elő. 

Írd az alábbi leírások után, a vonalra, hogy a szénre, a kőolajra, a földgázra vagy az 
atomenergiára vonatkoznak-e!  

Az áram egy urán nevű ritka fémből készült fűtőanyag felhasználásával jön létre. atomenergia 

Ez az energiaforrás folyékony.       kőolaj 

Ezt az energiaforrást főzéshez és elektromos áram előállításához használják. földgáz  

Ez az energiaforrás szilárd tüzelőanyag.      szén 

Ez az energiaforrás gyakran kőolajjal együtt található a föld alatt.   földgáz 

Ennek az energiaforrásnak a használatakor radioaktív hulladék keletkezik.  atomenergia 

Ezt az energiaforrást gyakran szállítják vasúton.     szén 

Ebből az energiaforrásból állítják elő a benzint és a dízelolajat.   kőolaj 
__________________________________________________________________________________________ 
3. Írd a képek alá az erőművek típusainak megnevezését!  

                             

 

 

 

 

vízerőmű     naperőmű 

 

 

 

 

 

ár-apály erőmű      szélerőmű    

_____________________________________________________________________________________________ 
 

Napkollektor C 
Napelem A 
Naperőmű, napkohó B 



…../7 pont 

…../10 pont 
4. A központi fűtéseknél a ház valamennyi helyisége részére általában csak egy hőtermelő áll 

rendelkezésre, melyből az egyes helyiségek hőigényeit az odavezetett hőhordozó közeg biztosítja. 
Melegvizes központi fűtésnél a kazánban előállított melegvizet csőhálózaton keresztül vezetik a 
hőleadóba, amely gyakran fűtőtest, de az utóbbi évtizedben egyre több helyen alakítják ki és használják a padlót, 
vagy a falat hőleadónak. 

 

 

 

 

 

 

 

Írd a megnevezések elé a rajz 
alapján a megfelelő számokat!  

 

12. Keringető szivattyú 8. Négyútú motoros szelep 

2. Kazán visszatérő 1. Kazán előremenő 

6. Égő 10. Előre menő hőmérsékletérzékelő 

4. Fűtővíz visszatérő 11. Külső hőmérsékletérzékelő 

5. Égéstermék kilépés 3. Fűtővíz előremenő 

13. Hőleadó rendszer 9. Központi szabályozó 

7. Kazán   

_____________________________________________________________________________________________ 

5. A nukleáris áramtermelés előnyei és hátrányai. A felsorolásban a mondatok sorszámát írd 
az előnyök vagy hátrányok sorába! 

 

1. Már kis mennyiségű nukleáris üzemanyag segítségével is rengeteg villamos energia termelhető. 

2. Az atomerőművek nem túl népszerűek azok körében, akiket aggaszt az üzemeltetés biztonsága. 

3. Az atomenergia nem megújuló energiaforrás. A meglevő készletek kimerülése után az urán nem pótolható 
más anyagokkal. 

4. Az atomenergia használata során radioaktív hulladék keletkezik, amit hosszú időre lezárt, biztonságos 
tárolókba kell temetni. 

5. Az urán viszonylag könnyen és olcsón hozzáférhető, a nukleáris üzemanyag tárolása pedig egyszerű. 

6. Az atomerőművek beindítása és leállítása bonyolult művelet. 

7. A maghasadás során nincs égés, nem keletkezik szén-dioxid. 

 
Előnyök: 1; 5; 7 Hátrányok: 2; 3; 4; 6 

__________________________________________________________________________________________________ 



…../8 pont 

…../5 pont 

…../7 pont 

áramforrás, zsebtelep 

6. A szélenergiával történő áramtermelés előnyei és hátrányai. A felsorolásban a mondatok 
sorszámát írd az előnyök vagy hátrányok sorába! 

1. A szélerőművek üzemeltetési költségei igen alacsonyak. 

2. Nem mindenki szereti a szélerőműparkok látványát, amely elcsúfítja a természetes tájat. 

3. Egyáltalán nem bocsátanak ki szén-dioxidot, így nem növelik az üvegházhatást. 

4. A szélerőművek jelenléte nem zárja ki az adott terület mezőgazdasági célokra történő hasznosítását. 

5. A szél megújuló energiaforrás, így korlátlan ideig rendelkezésre áll. 

6. Szélerőművek csak bizonyos területeken építhetőek: többnyire olyan helyeken, ahol sokat fúj a szél – 
például dombvidékeken vagy tengerpartok mentén. 

7. A szélerőműparkok építése egyszerű, használatuk pedig biztonságos. 

8. Nem tudjuk befolyásolni, mikor fújjon a szél. Nagyon gyenge vagy nagyon erős szélben a turbinák leállnak. 

 
Előnyök 1; 3; 4; 5;  7     Hátrányok     2; 6; 8 

_____________________________________________________________________________________________ 

7. A lakásokba érkező villanyvezetékek útja és a közbe iktatott biztonsági berendezések leírása 
található az alábbi leírásban. Sajnos a leírás hiányos. Egészítsd ki a mondatokat a felsorolásból a 
megfelelőkkel!  
 
Főkapcsoló, fogyasztásmérő, fogyasztásmérő, biztosítótábla, alkapcsoló, biztosíték, megszakítja, biztosítás, 
áramkör; 

Az utcáról érkező villanyvezeték (fővezeték) a háztartásokban a fogyasztásmérőre csatlakozik. A 
fogyasztásmérőre szerelt főkapcsolóval áramtalanítható a lakás elektromos hálózata. A család által felhasznált 
villamos energia nagysága a fogyasztásmérőről olvasható le. Innen a fővezeték a biztosítótáblára vezeti az 
áramot, ahol több vezetékre ágazik szét, azaz egy családi ház vagy egy lakás elektromos hálózata több 
áramkörből áll. Minden egyes áramkörnek külön biztosítéka van, amely automatikusan megszakítja azt, ha 
valahol túlterhelés – pl. rövidzárlat – lép fel benne. 

_____________________________________________________________________________________________ 

8. Nevezd meg az egyszerű áramkör részeit, írd a megnevezéseket a megfelelő vonal felé!  
                             
  

 

    

 

 

 

 

 

      Világít az izzó az ábrázolt áramkör megvalósítása esetén?         igen      nem 

izzó kapcsoló 

 vezeték 



…../8 pont 

…../4 pont 

…../2 pont 

…../8 pont 

9. A képek különböző típusú fényforrást ábrázolnak.  
A képek alatti sorba írd be az elnevezésüket! 
Utána az elnevezések alá számozással tedd sorrendbe a várható élettartamukat! 
 Az 1-es a legrövidebb élettartam legyen.  
 

 
   

LED lámpa Wolframszálas izzó Kompakt fénycső Halogén izzó 

4. 1. 3. 2. 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

10. A biztonság és a balesetmegelőzés, illetve áramütés esetén a gyors intézkedés nagyon fontos 
tényezők.  
Mit kell tennünk áramütés esetén? Tedd sorrendbe a teendőket! Írd a mondatok elé a megfelelő 
sorszámot! 

3. Meg kell állapítani, hogy a szerencsétlenül járt embernek mi baja lett az áramütés következtében. 

1. Az érintett berendezés feszültség-mentesítése után ki kell szabadítani a személyt az áramkörből. 

4. Meg kell kezdeni az elsősegélynyújtást, és ezzel egyidőben értesíteni kell a mentőket, vagy azonnal 

orvost kell hívni. 

2. Ha nem lehetséges az áramtalanítás, akkor pl. száraz textillel elrántjuk az érintkezés helyétől a 

sérültet. 

_____________________________________________________________________________________________ 

11. Sorolj fel 4-4 energiaforrást mindkét csoportba!  

Megújuló: napenergia; szélenergia; vízenergia; geotermikus; biomassza; tűzifa 

Nem megújuló: feketeszén; barnaszén; kőolaj; földgáz; lignit 

_____________________________________________________________________________________________ 

12. A mélyhűtő és fagyasztószekrények esetében mit jelent a csillagok száma? 

A csillagjelzés a maximális hűtőteljesítményre utal, minél nagyobb a csillagok száma, annál 

hidegebbet tud biztosítani a mélyhűtő, ill. a fagyasztó. 

_____________________________________________________________________________________________ 



…../11 pont 

…../6 pont 

13. Írd a táblázat első oszlopába a leírásoknak megfelelő fogalmakat, elnevezéseket! 
 
Energiaforrás; Napelem; Szélerőmű; Áram, Áramkör; Erőmű; Villanyóra; Geotermikus energia; 
Megújuló energiaforrás; Nem megújuló energiaforrás; Fosszilis tüzelőanyagok; 
 

Áram Részecskék egyirányú mozgása. 
Áramkör Zárt hurok, amiben áram folyik. 
Energiaforrás Olyan dolog, amiből energiához jutunk, melyből energiát nyerünk. 

Erőmű 
Olyan üzem, ahol az energiaforrás energiája elektromos energiává 
alakul át. 

Megújuló energiaforrás Olyan energiaforrás, ami nem fogy el.(Pl.: szél, nap) 
Nem megújuló 
energiaforrás Olyan energiaforrás, ami egy nap végleg elfogy majd. (pl.: szén, gáz) 
Napelem Olyan eszköz, ami a napfényt árammá alakítja. 

Szélerőmű 
Olyan berendezés, ami szél energiáját alakítja át elektromos 
energiává. 

Villanyóra 
Mérőberendezés, amely méri, mennyi elektromos energiát 
fogyasztunk. 

Fosszilis tüzelőanyagok 

Olyan tüzelőanyagok, amelyek évezredekkel ezelőtt elhalt növények 
és állatok maradványaiból keletkeztek - például a szén, a kőolaj, a 
földgáz. 

Geotermikus energia A Föld belső energiája. 
 

_____________________________________________________________________________________________ 

14. Az energia útja. A lakásokban számtalan eszköz működéséhez elektromos energiára 
van szükség. Kövesd végig az elektromos energia útját!  
Írd be az alábbi fogalmakat a megfelelő helyre, úgy hogy a folyamatábra 
bemutassa az elektromos energia útját az energia forrásától a lakásig! 
 
Erőmű; Nagyfeszültségű távvezeték; Szén, Hálózati áram; Kisfeszültségű 
transzformátorállomás; Nagyfeszültségű transzformátorállomás; 

 

    

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Szénbánya Szén Erőmű 

Lakás 

Nagyfeszültségű 
transzformátor-
állomás 

Nagyfeszültségű 
távvezeték 

 

Hálózati áram 

 

Kisfeszültségű 
transzformátor-
állomás 



…../6 pont 

…../3 pont 

15. Energia otthonunkban. Ha már eljutott az energia a lakásig, kövessük tovább az útját.  
Állítsd sorrendbe a villamosenergia útját a lakásba érkezéstől a televízió működéséig! Írd a 
megfelelő sorszámokat a körökbe! 
 
 

fogyasztásmérő;  biztosítékdoboz (megszakító);
   

  televízió;  hálózati csatlakozó aljzat;     

áramkörök;   hálózati főcsatlakozó 

 
____________________________________________________________________________________________ 
 
16. A készülékekhez és a dugaszolóaljzatokhoz általában három szál vezeték fut.  

Sorold fel a három vezeték nevét! 
 

 fázisvezeték  

 nullvezeték  

 földvezeték  

_____________________________________________________________________________________________ 

 

2. 3. 

6. 5. 

4. 1. 
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                                                                      Elért pontszám: _____/100 pont    



…../8 pont 

…../8 pont 

…../6 pont 

1. Rajzolj egyszerű áramkört! Írd az alkotóelemek mellé a megnevezésüket! Tartalmazzon 
áramforrást, kapcsolót, fogyasztót! 

                               

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

2. A készülékekhez és a dugaszolóaljzatokhoz általában három szál vezeték fut.  
Sorold fel a három vezeték nevét és funkcióját, feladatát! 
 

 ____________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 
 
3. A képek különböző típusú fényforrást ábrázolnak.  

A képek alatti sorba írd be az elnevezésüket! 
Utána az elnevezések alá számozással tedd sorrendbe a várható élettartamukat! 
 Az 1-es a legrövidebb élettartam legyen.  
 
 

 
 

  

    

    

 

__________________________________________________________________________________________ 

 



…../3 pont 

…../8 pont 

…../11 pont 
4. Az átfolyós vízmelegítők olyan hőcserélők, amelyekben a víz átáramlása közben melegszik fel. A 

maximálisan kivehető percenkénti melegvíz-mennyiség függ a készülék teljesítményétől és a 
melegvíz kívánt hőmérsékletétől.  

Írd a megnevezések elé az első oszlopba, a rajz alapján a megfelelő számokat! 

 Kazán 

 Hidegvíz-csatlakozás 

 Melegvíz-csatlakozás 

 Hőleadó rendszer 

 Gázégő 

 Égéstermék kilépés 

 Fűtővíz visszatérő 

 Használati melegvíz hőcserélője 

 Gázcsatlakozás 

 Fűtés hőcserélő 

 Fűtővíz előremenő 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. Milyen típusú energiahordozót lehet használni főzésre? Sorolj fel három lehetőséget!  

 

________________________________________________________________________________ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. Az alábbi képen egy vízerőmű ábráját láthatod. Betűkkel jelöltük egyes részeit. 
 Írd a megnevezések előtt található körbe az ábra alapján a megfelelő betűket! 
 
  

Generátorház   

Turbina 

Tározó     

 Folyó 

Generátor 

Transzformátor  

Zsilip   

Üzemvíz csatorna 

 

 

 

 

 

 

 

 



…../7 pont 

…../7 pont 
7. Az árapály-energia felhasználásával történő áramtermelés előnyei és hátrányai. A 

felsorolásban a mondatok sorszámát írd az előnyök vagy hátrányok sorába! 
 

1. Egyelőre nem dőlt el, melyik technikai megoldás lesz a legelfogadottabb eljárás az árapály-hullámok 
energiájának kiaknázására. 

2. Az árapály-jelenség kiszámítható. 

3. Az erőmű csak dagálykor és apálykor – összesen napi 20 órában – termel áramot. 

4. A duzzasztógátak építése igen költséges. 

5. A létesítmény felépítése után az erőmű üzemeltetési költsége alacsony, így olcsón lehet benne energiát 
termelni. 

6. Felhasználása nem jár szén-dioxid-kibocsátással, és hulladék sem keletkezik. 

7. Nincs szükség tüzelőanyagra. 

 

Előnyök:      Hátrányok:  

______________________________________________________________________________________ 

 

 

8. A nukleáris áramtermelés előnyei és hátrányai. A felsorolásban a mondatok sorszámát írd 
az előnyök vagy hátrányok sorába! 
 
 

1. Az urán könnyen és olcsón hozzáférhető, a nukleáris üzemanyag tárolása pedig egyszerű. 

2. Az atomerőművek beindítása és leállítása bonyolult művelet. 

3. Már kis mennyiségű nukleáris üzemanyag segítségével is rengeteg villamos energia termelhető. 

4. Az atomenergia használata során radioaktív hulladék keletkezik, amit hosszú időre lezárt, biztonságos 
tárolókba kell temetni. 

5. A maghasadás során nincs égés, nem keletkezik szén-dioxid. 

6. Az atomerőművek nem túl népszerűek azok körében, akiket aggaszt az üzemeltetés biztonsága. 

7. Az atomenergia nem megújuló energiaforrás. A meglevő készletek kimerülése után az urán nem 
pótolható más anyagokkal. 

 

 
Előnyök:    Hátrányok: 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 



…../12 pont 

…../4 pont 

9. Írd a táblázat első oszlopába a leírásoknak megfelelő fogalmakat, elnevezéseket! 

 

Energiaforrás; Szélerőműpark; Áram; Geotermikus energia; Villamos fogyasztásmérő (Villanyóra); 
Reaktor; Termosztát; Turbina; Bioüzemanyag; Fosszilis tüzelőanyag; Hálózati áram; Transzformátor; 

 
 Részecskék egyirányú mozgása. 
 Olyan dolog, amiből energiához jutunk, melyből energiát nyerünk. 

 Mérőberendezés, amely méri, mennyi elektromos energiát fogyasztunk. 

 
Olyan tüzelőanyagok, amelyek évezredekkel ezelőtt elhalt növények és állatok 
maradványaiból keletkeztek  

 A Föld belső energiája. 

 
Az az áram, ami a lakóépületekben a konnektorhoz csatlakoztatott berendezéseket 
működteti. 

 Az atomerőműnek az a része, ahol a hőt termelő reakció lejátszódik. 

 
Szélkerekek és az ahhoz csatlakozó szélturbinák, generátorok, 
transzformátorállomások összessége. 

 
Hővezérelt elektromos kapcsoló, termosztát kapcsolja be a fűtést, ha túlságosan 
lehűl a ház. 

 Az áram feszültségszintjét megváltoztató berendezés. 

 Forgó lapátok által hajtott gép. 

 

Olyan üzemanyag, amelyet nemrég elhalt szerves anyagokból vagy azok 
melléktermékeiből (pl. fa, szalma), illetve a szerves trágyát lebontó baktériumok 
által termelt gázból állítanak elő. 

__________________________________________________________________________________________ 

 
10. A biztonság és a balesetmegelőzés, illetve áramütés esetén a gyors intézkedés nagyon fontos 

tényezők.  
Mit kell tennünk áramütés esetén? Sorold fel a teendőket! Ügyelj a sorrendre! 
 

1. ___________________________________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________________________________  

3. ___________________________________________________________________________________ 

4. ___________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________ 
 



…../5 pont 

…../7 pont 

…../6 pont 

11. A magyar háztartások éves fogyasztása a mérések szerint:  
2 fős háztartás esetén 3030 kWh  
3 fős háztartás esetén 3800 kWh  
4 fős háztartás esetén 4430 kWh 
Mérések alapján 1 KWh villanyáram előállítása során 0,35 kg CO2 kerül a légkörbe. 

 
Számítsd ki, hogy egy 4 fős család havi fogyasztásával, átlagosan mennyi széndioxidot bocsát a 
légkörbe! (kettő tizedes pontosságra kerekítve számolj!) 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________________________________ 
 

12. A leírás alapján megtudhatjuk, hogyan jut el az elektromos áram az erőműtől a fogyasztókig. 
Sajnos a leírás hiányos.  Egészítsd ki a mondatokat! 

Az erőmű generátora által előállított 6 – 18 kV feszültséget _______________________, 220-750 kV-os 

távvezetékeken _____________________ a villamos energiát, mert nagyobb feszültségen __________  __ 

a szállítási veszteség. A legtöbb távvezetéket ___________________, rácsos szerkezetű tartóoszlopokra 

szerelik, de a városokban és a védett, nagyon szép tájakon ________________ süllyesztett kábelt 

használnak. A távvezetékekből az energia az alállomásokba jut, ahol a ____________________ kisebb 

feszültségűvé alakítják, majd a vezetékek szétágaznak, újabb még ____________________ feszültséget 

előállító transzformátorokhoz, és így folytatódik tovább. 

__________________________________________________________________________________________ 

13. Energia otthonunkban. Ha már eljutott az energia a lakásig, kövessük tovább az útját.  
Állítsd sorrendbe a villamosenergia útját a hálózati főcsatlakozótól a televízióig! Írd a számok 
után a megfelelő alkotóelemeket! Ügyelj a sorrendre! 
Segítségül megadjuk a lehetséges eszközöket.  

televízió, biztosítékdoboz; áramkörök; fogyasztásmérő; hálózati főcsatlakozó; hálózati csatlakozó aljzat; 

 

________________           ___________________ 

  ________________  ___________________    

________________   ___________________ 

 

1. 4. 

2. 5. 

3. 6. 



…../8 pont 

__________________________________________________________________________________________ 

14. Gondolatban egy energiatermeléssel kapcsolatos tárgyaláson ülsz. A résztvevőknek az a feladata, 
hogy eldöntsék, építsenek-e új szélerőműparkot, vagy nem egy adott területre.  
Segíts a résztvevőknek a döntésben! Egészítsd ki a mondatokat a megfelelő érvekkel!  
 
A szélerőműpark építésének támogatói a következőket mondhatták: 

a) A szélenergia remek ötlet, mert 

__________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

b) Át kell térnünk a megújuló energiaforrások használatára, különben______________________________ 

___________________________________________________________________________________  

c) A szélenergia másik előnye, hogy________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

d) Ez a környék a lehető legjobban megfelel egy szélerőműpark építésére, mert______________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

 

A szélerőműpark építésének ellenzői a következőket mondhatták: 

a) Ellenzem a szélerőműparkok építését, 

mert_________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

b) A meg nem újuló energiaforrásoknak több előnye is van, 

például:________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

c) Ez a környék nem alkalmas egy szélerőműpark építésére, mert ________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

d) A szélerőműparkok másik hátránya, hogy__________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
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                                                                      Elérhető pontszám: 100 pont    



1. Rajzolj egyszerű áramkört! Írd az alkotóelemek mellé a megnevezésüket! Tartalmazzon 
áramforrást, kapcsolót, fogyasztót! 

                               

 

    

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

2. A készülékekhez és a dugaszolóaljzatokhoz általában három szál vezeték fut.  
Sorold fel a három vezeték nevét és funkcióját! 
 

 a  fázis az a vezető, amelyen keresztül az áram a fogyasztóhoz jut. Egyfázisú hálózatnál ez 230V. 

 a  nulla biztosítja, hogy az elektromos áram útjának záródását.  

 a földvezeték védővezető nem vezet üzemi áramokat, az áramütés megelőzésére szolgál. 

 
__________________________________________________________________________________________ 
 
3. A képek különböző típusú fényforrást ábrázolnak.  

A képek alatti sorba írd be az elnevezésüket! 
Utána az elnevezések alá számozással tedd sorrendbe a várható élettartamukat! 
 Az 1-es a legrövidebb élettartam legyen.  
 
 

 
 

  

Halogén izzó LED lámpa Wolframszálas izzó Kompakt fénycső 

2. 4. 1. 3. 

 

__________________________________________________________________________________________ 

…../8 pont 

…../8 pont 

izzó kapcsoló 

vezeték 

áramforrás 

…../6 pont 



4. Az átfolyós vízmelegítők olyan hőcserélők, amelyekben a víz átáramlása közben melegszik fel. A 
maximálisan kivehető percenkénti melegvíz-mennyiség függ a készülék teljesítményétől és a 
melegvíz kívánt hőmérsékletétől.  

Írd a megnevezések elé, a rajz alapján a megfelelő számokat! 

10 Kazán 

2 Hidegvíz-csatlakozás 

3 Melegvíz-csatlakozás 

11 Hőleadó rendszer 

7 Gázégő 

6 Égéstermék kilépés 

5 Fűtővíz visszatérő 

8 Használati melegvíz hőcserélője 

1. Gázcsatlakozás 

9 Fűtés hőcserélő 

4 Fűtővíz előremenő 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. Milyen típusú energiahordozót lehet használni főzésre? Sorolj fel három lehetőséget!  

 

elektromos áram , földgáz, PB (palackos)gáz, szilárd tüzelő (tűzifa, hasábfa) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. Az alábbi képen egy vízerőmű ábráját láthatod. Betűkkel jelöltük egyes részeit. 
 Írd a megnevezések előtt található körbe az ábra alapján a megfelelő betűket! 
 
  

Generátorház   

Turbina 

Tározó     

 Folyó 

Generátor 

Transzformátor 

Zsilip   

Üzemvíz csatorna 

…../3 pont 

…../8 pont 

…../11 pont 

B 

C 

A 

H 

D 

G 

E 

F 



7. Az árapály-energia felhasználásával történő áramtermelés előnyei és hátrányai. A 
felsorolásban a mondatok sorszámát írd az előnyök vagy hátrányok sorába! 
 

1. Egyelőre nem dőlt el, melyik technikai megoldás lesz a legelfogadottabb eljárás az árapály-hullámok 
energiájának kiaknázására. 

2. Az árapály-jelenség kiszámítható. 

3. Az erőmű csak dagálykor és apálykor – összesen napi 20 órában – termel áramot. 

4. A duzzasztógátak építése igen költséges. 

5. A létesítmény felépítése után az erőmű üzemeltetési költsége alacsony, így olcsón lehet benne energiát 
termelni. 

6. Felhasználása nem jár szén-dioxid-kibocsátással, és hulladék sem keletkezik. 

7. Nincs szükség tüzelőanyagra. 

 

Előnyök: 2; 5; 6; 7     Hátrányok: 1; 3; 4 

______________________________________________________________________________________ 

 

 

8. A nukleáris áramtermelés előnyei és hátrányai. A felsorolásban a mondatok sorszámát írd 
az előnyök vagy hátrányok sorába! 
 
 

1. Az urán könnyen és olcsón hozzáférhető, a nukleáris üzemanyag tárolása pedig egyszerű. 

2. Az atomerőművek beindítása és leállítása bonyolult művelet. 

3. Már kis mennyiségű nukleáris üzemanyag segítségével is rengeteg villamos energia termelhető. 

4. Az atomenergia használata során radioaktív hulladék keletkezik, amit hosszú időre lezárt, biztonságos 
tárolókba kell temetni. 

5. A maghasadás során nincs égés, nem keletkezik szén-dioxid. 

6. Az atomerőművek nem túl népszerűek azok körében, akiket aggaszt az üzemeltetés biztonsága. 

7. Az atomenergia nem megújuló energiaforrás. A meglevő készletek kimerülése után az urán nem 
pótolható más anyagokkal. 

 

 
Előnyök: 1;  3;  5 Hátrányok: 2; 4; 6; 7 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

…../7 pont 

…../7 pont 



9. Írd a táblázat első oszlopába a leírásoknak megfelelő fogalmakat, elnevezéseket! 

 
Energiaforrás; Szélerőműpark; Áram; Geotermikus energia; Villamos fogyasztásmérő (Villanyóra); 
Reaktor; Termosztát; Turbina; Bioüzemanyag; Fosszilis tüzelőanyag; Hálózati áram; Transzformátor; 

 
Áram Részecskék egyirányú mozgása. 
Energiaforrás Olyan dolog, amiből energiához jutunk, melyből energiát nyerünk. 
Villamos fogyasztásmérő 
(Villanyóra) Mérőberendezés, amely méri, mennyi elektromos energiát fogyasztunk. 

Fosszilis tüzelőanyagok 
Olyan tüzelőanyagok, amelyek évezredekkel ezelőtt elhalt növények és állatok 
maradványaiból keletkeztek  

Geotermikus energia A Föld belső energiája. 

Hálózati áram 
Az az áram, ami a lakóépületekben a konnektorhoz csatlakoztatott berendezéseket 
működteti. 

Reaktor Az atomerőműnek az a része, ahol a hőt termelő reakció lejátszódik. 

Szélerőműpark 
Szélkerekek és az ahhoz csatlakozó szélturbinák, generátorok, 
transzformátorállomások összessége. 

Termosztát 
Hővezérelt elektromos kapcsoló, termosztát kapcsolja be a fűtést, ha túlságosan 
lehűl a ház. 

Transzformátor Az áram feszültségszintjét megváltoztató berendezés. 

Turbina Forgó lapátok által hajtott gép. 

Bio üzemanyag 

Olyan üzemanyag, amelyet nemrég elhalt szerves anyagokból vagy azok 
melléktermékeiből (pl. fa, szalma), illetve a szerves trágyát lebontó baktériumok 
által termelt gázból állítanak elő. 

__________________________________________________________________________________________ 

10. A biztonság és a balesetmegelőzés, illetve áramütés esetén a gyors intézkedés nagyon fontos 
tényezők.  
Mit kell tennünk áramütés esetén? Sorold fel a teendőket! Ügyelj a sorrendre! 
 

1. Az érintett berendezés feszültség-mentesítése után ki kell szabadítani a személyt az áramkörből. 

2. Ha nem lehetséges az áramtalanítás, akkor pl. száraz textillel elrántjuk az érintkezés helyétől a 

sérültet.  

3. Meg kell állapítani, hogy a szerencsétlenül járt embernek mi baja lett az áramütés következtében. 

4. Meg kell kezdeni az elsősegélynyújtást, és ezzel egyidőben értesíteni kell a mentőket, vagy azonnal 

orvost kell hívni. 

__________________________________________________________________________________________ 

…../12 pont 

…../4 pont 



 
11. A magyar háztartások éves fogyasztása a mérések szerint:  

2 fős háztartás esetén 3030 kWh  
3 fős háztartás esetén 3800 kWh  
4 fős háztartás esetén 4430 kWh 
Mérések alapján 1 KWh villanyáram előállítása során 0,35 kg CO2 kerül a légkörbe. 

 
Számítsd ki, hogy egy 4 fős család havi fogyasztásával, átlagosan mennyi széndioxidot bocsát a 
légkörbe! (kettő tizedes pontosságra kerekítve számolj!) 
 
 
4430: 12 = 369,17       369,17 x 0,35 = 129,21 kg 
 
 
Egy 4 fős család havi fogyasztásával 129,21 kg széndioxid kerül a levegőbe. 
 
 
______________________________________________________________________________________ 
 

12. A leírás alapján megtudhatjuk, hogyan jut el az elektromos áram az erőműtől a fogyasztókig. 
Sajnos a leírás hiányos.  Egészítsd ki a mondatokat! 

Az erőmű generátora által előállított 6 – 18 kV feszültséget feltranszformálva, 220-750 kV-os 

távvezetékeken szállítják a villamos energiát, mert nagyobb feszültségen kisebb a szállítási veszteség. A 

legtöbb távvezetéket magas, rácsos szerkezetű tartóoszlopokra szerelik, de a városokban és a védett, nagyon 

szép tájakon földbe süllyesztett kábelt használnak. A távvezetékekből az energia az alállomásokba jut, ahol 

a transzformátorok kisebb feszültségűvé alakítják, majd a vezetékek szétágaznak, újabb még kisebb 

feszültséget előállító transzformátorokhoz, és így folytatódik tovább. 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

13. Energia otthonunkban. Ha már eljutott az energia a lakásig, kövessük tovább az útját.  
Állítsd sorrendbe a villamosenergia útját a hálózati főcsatlakozótól a televízióig! Írd a számok 
után a megfelelő alkotóelemeket! Ügyelj a sorrendre! 
 
 

hálózati főcsatlakozó;           áramkörök; 

  fogyasztásmérő;  hálózati csatlakozó aljzat;     

Biztosítékdoboz;   televízió 

 

__________________________________________________________________________________________ 
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14. Gondolatban egy energiatermeléssel kapcsolatos tárgyaláson ülsz. A résztvevőknek az a feladata, 
hogy eldöntsék, építsenek-e új szélerőműparkot, vagy nem egy adott területre.  
Segíts a résztvevőknek a döntésben! Egészítsd ki a mondatokat a megfelelő érvekkel!  
 
A szélerőműpark építésének támogatói a következőket mondhatták: 

a) A szélenergia remek ötlet, mert megújuló energia, korlátlan ideig a rendelkezésünkre áll. 

         , mert üzemeltetési költsége alacsony. 

b) Át kell térnünk a megújuló energiaforrások használatára, különben lassan elfogynak a nem megújuló       

energiaforrások  

c) A szélenergia másik előnye, hogy nem bocsát ki széndioxidot. 

            , hogy üzemeltetése biztonságos. 

d) Ez a környék a lehető legjobban megfelel egy szélerőműpark építésére, mert megfelelő a széljárás. 

 

 

A szélerőműpark építésének ellenzői a következőket mondhatták: 

a) Ellenzem a szélerőműparkok építését, mert nem tudjuk befolyásolni mikor fújjon a szél. 

              , mert nagyon erős, vagy nagyon gyenge szélben a turbinák leállnak. 

b) A meg nem újuló energiaforrásoknak több előnye is van, például: 

    van olyan energiaforrás, mellyel adott idő alatt több villamos áram termelhető. 

    folyamatos termelés biztosítható, akkor is termel, ha nem fúj a szél. 

c) Ez a környék nem alkalmas egy szélerőműpark építésére, mert szélvédett területen van. 

d) A szélerőműparkok másik hátránya, hogy nem mindenki szereti a szélerőműpark látványát. 

 

…../8 pont 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készült az Eötvös Loránd Tudományegyetem, EFOP-3.4.4-16-

2017-00006 számú, „Belépő a tudás közösségébe, MTMI szakok 

és pályák népszerűsítése a középiskolások körében” című 

projektje keretében. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


