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

 
1. Főzés során az élelmiszerrel energiát közlünk, így annak hőmérséklete… 

1 nem változik   
2 nő 
X csökken 
 

2. Válaszd ki azt a megoldást, ahol a felsorolt ételkészítési műveletek az előkészítő 
műveletek közé tartoznak! 

1 Aprítás, tisztítás, szeletelés, reszelés 
2 Aprítás, sütés, reszelés, beáztatás 
X Aprítás, szeletelés, grillezés, párolás 
 

3. A főzés folyamán a főzőlapra tett edény mérete legyen…………... 
1 nagyobb, mint a főzőlap  
2 kisebb, mint a főzőlap 
X  közel egyforma 
 

4. Elkerülhetjük az élelmiszerpazarlást, ha……………………… 
1 csak annyit vásárolunk amennyi élelmiszerre szükség van, vagy a maradékot  

lefagyasztjuk 
2 Amennyit megfőztünk azt mind megesszük, ha túl sok, akkor is. 
X Csak keveset vásároljunk és inkább egy nap többször menjünk boltba. 
 

5. Melyik felsorolás tartalmaz kizárólag komposztálható dolgokat? 
1  zöldséghulladék, tojáshéj, penészes kenyér 
2 gyümölcshulladék, műanyag palack, kávézacc 
X  banánhéj, levágott fű, tojáshéj 
 

6. A hűtőgépeknél mivel jelölik a hűtő teljesítményét? 
1 csillagokkal 
2 pontokkal 
X számokkal 
 

7. Válaszd ki melyik fogalom leírása a következő: Minden olyan élelmiszer vagy 
élelmiszer alapanyag, amit valamilyen okból nem mi emberek fogyasztunk el.  

1  élelmiszerhulladék 
2 élelmiszer 
X állati eledel 
 

8. Melyik leírás az élelmiszerlánc helyes fogalma? 
1 A fogyasztóktól a termelőkig tartó folyamatok sorozata. 
2  A termőföldektől a fogyasztók asztaláig tartó folyamatok sorozata és a folyama-

tok során létrejövő termékek összessége. 
X A boltokban az élelmiszereket láncolatban pakolják be a raktárakba. 

 

…../14 pont 
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9. Ételkészítés során szeretnénk burgonyát főzni. Melyik eljárási mód a legtakaré-
kosabb? 

1. A burgonya főzése annyi vízben, ami éppen ellepi, fedő nélkül. 
2. A burgonya főzése annyi vízben, ami éppen ellepi, jól záródó fedővel. 
X.   A burgonya főzése bő vízben, jól záródó fedővel. 
 

10. Válaszd ki azt a felsorolást, amelyik kizárólag hűtést igénylő élelmiszereket tar-
talmaz! 

1  Tej, húsleves, szeletelt sonka, tejföl 
2 Tej, tejföl, banán, szalámi, sárgarépa 
X Tej, húsleves, babkonzerv, sajt  
 

11. Válaszd ki azt a felsorolást, amelyik kizárólag hűtést nem igénylő élelmiszereket 
tartalmaz! 

1 Kenyér, zsemle, kukorica konzerv, mirelit borsó 
2  Kenyér, narancs, babkonzerv, eper lekvár 
X Zsemle, tej, banán, baracklekvár 

 
12. Melyik leírás felel meg a minőségmegőrzési időnek? 

 
1 Az adott időpontig a gyorsan romló élelmiszerek még biztonsággal  

elfogyaszthatók. (pl. tej, joghurt, darált hús, nyers hal..) 
 

2 Az  az időpont, ameddig az élelmiszer a gyártó által kialakított 
tulajdonságait, helyes tárolási körülmények között megtartja. Jellemzően a tar-
tós élelmiszereknél használják. (Ezek az élelmiszerek a lejárati idő után is fo-
gyaszthatók. pl. száraz tészták, liszt, cukor, csokoládé). 
 

X Az adott időpontig még elfogyasztható, de minőségét még legalább egy 
hónapig megőrzi. 

 
13.  Melyik terméket nem szárítással állítják elő? 

1 liszt 
2 fűszerpaprika 
X tojáspor 
 

13+1.Melyik háztartási gépet nevezik NO FROST hűtőgépeknek? 
 

1 Azokat a hűtőgépeket, amelyikben nincs mélyhűtő rész. 
2 Azokat a hűtőgépeket, amelyikben nincs jégkocka készítő. 
X Azokat a hűtőgépeket, ahol üzemszerű működés közben a hűtőterekben nem  

keletkezik jég, dér, ezért elvileg sosem kell leolvasztani. 
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2. Az alábbi rajzokon egy konyhai mosogató csaptelep nézeti rajzait láthatod. 

A rajz alapján válaszolj a kérdésekre! Ügyelj a mértékegységekre is! 

 

  
 

 
 
a) Mekkora fokban forgatható el a kifolyó?  ________ 

b) Mekkora a kifolyócső átmérője?    ________ 

c) A kiömlő nyílás milyen távolságban van a  

mosogatótálca felsőszintjétől?    ________ 

d) Milyen hosszú a csaptelep nyitó-záró karja? ________ 

 
 
 
3. Az alábbi ábrán egy mikrohullámú sütő rajzát láthatod. A táblázatban  
szereplő megnevezés elé írd be a rajzon található számok közül a megfelelőt! 
Amit nem találsz a rajzon azt jelöld X betűvel. 

 
 
 
 
 
  

 grillrács  biztonsági ajtó-
zár 

 Sütő ablaka  tengely 

 tepsi  forgótányér 

 Belső világítás  grill 

 vezérlőpanel  görgőgyűrű 

…../8 pont 

…../10 pont 
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4. Igaz vagy Hamis? Írd a helyes válasz kezdőbetűjét (I vagy H) az állítások előtti 
négyzetbe! 

 
 
A fogyaszthatósági idő lejárta után még elfogyasztható az élelmiszer. 

A minőségmegőrzési idő lejárta után még elfogyasztható az élelmiszer. 

Fontos a nyers élelmiszerek és a kész ételeket elkülöníteni. 

A komposztálás olyan biológiai folyamat, mely során humuszképző anyagok 
is keletkeznek. 

 
A vásárolt élelmiszereket elegendő aznap éjfélig elpakolni. 

A tojás héja élelmiszerhulladék. 

Minden élelmiszer legalább egy hétig fogyasztható a megvásárlás után, ha  
hűtőben tartjuk. 
 
A főzési idő csökkentése és a hőveszteség elkerülése érdekében használjunk mé-
retben egyező fedőt a fazekakon, lábosokon. 
 
Az elkészült meleg ételt azonnal a hűtőbe kell tenni. 

Olvasszuk le rendszeresen a fagyasztót, hogy megkíméljük a túlterheléstől. 

 
Az ételmaradék komposztálható. 
 
Azokat a háztartási hűtőkészülékeket nevezik No Frost hűtőgépeknek, ahol 
üzemszerű működés közben a hűtőterekben nem keletkezik jég, dér, olvadékvíz, 
ezért elvileg sosem kell a leolvasztásukkal bajlódni. 
 
Fagyasztott ételt ne tároljunk az erkélyen/udvaron akkor se, ha hideg idő van. 

 
A mélyhűtők hőmérséklete -8 és -12 C között megfelelő 
 

  
 
 
5. Az alábbi termékek közül melyeket tartósítják gyorsfagyasztással?  

Húzd alá a helyes megoldásokat! 
 

a) mirelit zöldségek 
b) savanyúkáposzta 
c) ecetes uborka 
d) húskonzerv 
e) levespor 
f) babkonzerv 
g) mirelit kukorica 
h) nyers hekkfilé, amit legalább 1 hónapig tárolni szeretnénk 

 
  

  

…../14 pont 

…../8 pont 
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6. Balesetmegelőzés! A statisztikák szerint a háztartásokban a legtöbb baleset 

a konyhában történik.  
Tegyél X jelet azon tevékenységek előtti körbe, amelyek megfelelően segítik a bal-
esetek megelőzését! 
 

Az elektromos konyhai kisgépeket csúszás-
mentesen, száraz felületen használjuk. 
 

Az elektromos konyhai gépeket csak maxi-
mum 5 percig használjuk. 

 

A darálók, aprítók használata során nem sza-
bad a munkafolyamatot kézzel gyorsítani (pl. 
darálóba nem toljuk az aprítanivalót kézzel). 
 

Használat után a kisgépeket azonnal áramtalanítani kell. Kihúzásnál a gép csatlako-
zódugóját kell megfogni és kihúzni. A vezetéket megrántani nem szabad. 
 

Minden használat után mossuk le az elektromos készülékeket bő, forró vízzel, hogy 
zsírmentes legyen, ne csússzon ki a kezünkből. 
 

Gyerekek csak akkor segítsenek a konyhai feladatokban, ha már biztonsággal keze-
lik a kisgépeket, de akkor is kizárólag szülői felügyelet mellett. 
 

Figyeljünk a konyha tisztaságára. A padlóra leeső ételdarabok, vagy lecsepegő fo-
lyadékok csúszás, és balesetveszélyesek. 
 
Ne rendezkedjünk, ne mosogassunk főzés közben, mert időt veszítünk, nem készül 
el az étel időben! 
 

Ne főzzünk papucsban! 

 
Főzésnél mindig zárt, bőr cipőt vegyünk fel. 

 

A tűzhelyre helyezett nyeles edényeket úgy használjuk, hogy a nyele ne lógjon túl a 
tűzhely szélénél. A kilógó nyelekbe beleütközhetünk, és könnyen leforrázhatjuk ma-
gunkat. 
 

Ne használjunk éles kést az ételek darabolásához, hogy megelőzzük a kezünk sérü-

lését! 

 
A fedővel ellátott edényeket óvatosan emeljük le. Legjobb, ha csak résnyire emeljük 
fel egy oldalon, közben a fejünket eltartjuk a felcsapó gőz irányától.  
 

Praktikus lehet, ha üvegfedővel ellátott edényekben és lábosokban főzünk, hiszen 
így folyamatosan szemmel tarthatjuk a készülő ételt, és nem kell pánikszerűen 
emelgetni a fedőt, így elkerüljük a felcsapódó forró gőz okozta sérülést. 

 

  

…../14 pont 
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7. Régi, konyhai eszközöket látsz a képeken. Írd az eszközök képén található 
üres körbe a megnevezésének megfelelő betűt! 

 
derelyemetsző        szita       mérleg        tarkedli sütő       tejes kanna 
 
 tojásfőző    kávédaráló  kávépörkölő          mozsár         termosz 

 
 

      

A B 

 

 

E D C 

F G 

 

H 

…../9 pont 

I J 
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Makó  

Zsolna  

Kalocsa  

Gyula  

Eger  

Tokaj  

 

  

 



 
 

9

8. HUNGARIKUMOK.  
Írd a megfelelő élelmiszert, vagy tárgyat a 
felsoroltak közül a város melletti tégla-
lapba! 
 
 
porcelán; hagyma; porcelán; borsó; 
fűszerpaprika; kolbász; bikavér; 
halászlé; aszú; szalámi 
 
 

 
 
 
 
 
9. Tedd sorrendbe az ételkészítés folyamatát! Írd a helyes sorrendnek  

megfelelő számot a műveletek előtt található körbe 1-8-ig! 
 

Bevásárlás 

Étkezés 

Előkészítés 

Tervezés 

Ételkészítés 

Hozzávalók számbavétele (Mi van otthon, mit kell vásárolni?) 

A rend helyreállítása (mosogatás, elpakolás,…) 

Terítés, tálalás 

 
 
 
10. Melyek a kenyérgyártás alapanyagai? Húzd alá a helyes alapanyagokat! 
 

a) dara 

b) víz 

c) só 

d) tojás 

e) olajos magok 

f) élesztő 

g) búzaliszt 

 

Baja  

Herend  

 

 

 

 

…../8 pont 

…../8 pont 

…../7 pont 
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1. TOTÓ Karikázd be a helyes válasz előtti 1, 2, vagy X jelet! 

 
1. Főzés során az élelmiszerrel energiát közlünk, így annak hőmérséklete… 

1 nem változik   

2 nő 

X csökken 

 

2. Válaszd ki azt a megoldást, ahol a felsorolt ételkészítési műveletek az előkészítő 

műveletek közé tartoznak! 

1 Aprítás, pucolás, szeletelés, reszelés 

2 Aprítás, sütés, reszelés, beáztatás 

X Aprítás, szeletelés, grillezés, párolás 

 

3. A főzés folyamán a főzőlapra tett edény mérete legyen…………... 

1 nagyobb, mint a főzőlap  

2 kisebb, mint a főzőlap 

X  közel egyforma 

 

4. Elkerülhetjük az élelmiszerpazarlást, ha……………………… 

1 csak annyit vásárolunk amennyi élelmiszerre szükség van, vagy a maradékot  

lefagyasztjuk 

2 Amennyit megfőztünk azt mind megesszük, ha túl sok, akkor is. 

X Csak keveset vásároljunk és inkább egy nap többször menjünk boltba. 

 

5. Melyik felsorolás tartalmaz kizárólag komposztálható dolgokat? 

1  zöldséghulladék, tojáshéj, penészes kenyér 

2 gyümölcshulladék, műanyag palack, kávézacc 

X  banánhéj, lavágott fű, tojáshéj 

 

6. A hűtőgépeknél mivel jelölik a hűtő teljesítményét? 

1 csillagokkal 

2 pontokkal 

X számokkal 

 

7. Válaszd ki melyik fogalom leírása a következő: Minden olyan élelmiszer vagy 

élelmiszer alapanyag, amit valamilyen okból nem mi emberek fogyasztunk el.  

1  élelmiszerhulladék 

2 élelmiszer 

X állati eledel 

 

8. Melyik leírás az élelmiszerlánc helyes fogalma? 

1 A fogyasztóktól a termelőkig tartó folyamatok sorozata. 

2  A termőföldektől a fogyasztók asztaláig tartó folyamatok sorozata és a folya-

matok során létrejövő termékek összessége. 

X A boltokban az élelmiszereket láncolatban pakolják be a raktárakba. 

 

…../14 pont 
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9. Ételkészítés során szeretnénk burgonyát főzni. Melyik eljárási mód a legtakaré-

kosabb? 

1. A burgonya főzése annyi vízben, ami éppen ellepi, fedő nélkül. 

2. A burgonya főzése annyi vízben, ami éppen ellepi, jól záródó fedővel. 

X.   A burgonya főzése bő vízben, jól záródó fedővel. 

 

10. Válaszd ki azt a felsorolást, amelyik kizárólag hűtést igénylő élelmiszereket tar-

talmaz! 

1  Tej, húsleves, szeletelt sonka, tejföl 

2 Tej, tejföl, banán, szalámi, sárgarépa 

X Tej, húsleves, babkonzerv, sajt  

 

11. Válaszd ki azt a felsorolást, amelyik kizárólag hűtést nem igénylő élelmiszereket 

tartalmaz! 

1 Kenyér, zsemle, kukorica konzerv, mirelit borsó 

2  Kenyér, narancs, babkonzerv, eper lekvár 

X Zsemle, tej, banán, baracklekvár 

 

12. Melyik leírás felel meg a minőségmegőrzési időnek? 

 

1 Az adott időpontig a gyorsan romló élelmiszerek még biztonsággal  

elfogyaszthatók. (pl. tej, joghurt, darált hús, nyers hal..) 

 

2 Az  az időpont, ameddig az élelmiszer a gyártó által kialakított 

tulajdonságait, helyes tárolási körülmények között megtartja. Jellemzően a tar-

tós élelmiszereknél használják. (Ezek az élelmiszerek a lejárati idő után is fo-

gyaszthatók. pl. száraz tészták, liszt, cukor, csokoládé). 

 

X Az adott időpontig még elfogyasztható, de minőségét még legalább egy 

hónapig megőrzi. 

 

13.  Melyik terméket nem szárítással állítják elő? 

1 liszt 

2 fűszerpaprika 

X tojáspor 

 

13+1.Melyik háztartási gépet nevezik NO FROST hűtőgépeknek? 

 

1 Azokat a hűtőgépeket, amelyikben nincs mélyhűtő rész. 

2 Azokat a hűtőgépeket, amelyikben nincs jégkocka készítő. 

X Azokat a hűtőgépeket, ahol üzemszerű működés közben a hűtőterekben nem  

keletkezik jég, dér, ezért elvileg sosem kell leolvasztani. 

 

 
 
Minden helyes választás 1 pont  
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2. Az alábbi rajzokon egy konyhai mosogató csaptelep nézeti rajzait láthatod. 

A rajz alapján válaszolj a kérdésekre! Ügyelj a mértékegységekre! 

 

  
 

 
 

a) Mekkora fokban forgatható el a kifolyó?  140° 

b) Mekkora a kifolyócső átmérője?    28 mm 

c) A kiömlő nyílás milyen távolságban van a  

mosogatótálca felsőszintjétől?    254 mm 

d) Milyen hosszú a csaptelep nyitó-záró karja? 110 mm 

Minden helyes méretszám és mértékegység 1-1 pont. Helytelen méretszám ese-
tén nem jár pont. 
 
 
3. Az alábbi ábrán egy mikrohullámú sütő rajzát láthatod. A táblázatban  

szereplő megnevezés elé írd be a rajzon található számok közül a megfelelőt! 

 

 
 
 
 
 

Minden jó helyre és csak oda írt szám, illetve 

kihúzás 1pont  

9 grillrács 1 biztonsági ajtó-
zár 

2 Sütő ablaka 4 tengely 

- tepsi 7 forgótányér 

6 Belső világítás 8 grill 

5 vezérlőpanel 3 görgőgyűrű 

…../8 pont 

…../10 pont 
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4. Igaz vagy Hamis? Írd a helyes válasz kezdőbetűjét (I vagy H) az állítások előtti 
négyzetbe! 

 
 
A fogyaszthatósági idő lejárta után még elfogyasztható az élelmiszer. 

A minőségmegőrzési idő lejárta után még elfogyasztható az élelmiszer. 

Fontos a nyers élelmiszerek és a kész ételeket elkülöníteni. 

A komposztálás olyan biológiai folyamat, mely során humuszképző anyagok 
is keletkeznek. 
 
A vásárolt élelmiszereket elegendő aznap éjfélig elpakolni. 

A tojás héja élelmiszerhulladék. 

Minden élelmiszer legalább egy hétig fogyasztható a megvásárlás után, ha  
hűtőben tartjuk. 

 
A főzési idő csökkentése és a hőveszteség elkerülése érdekében használjunk 
méretben egyező fedőt a fazekakon, lábosokon. 
 
Az elkészült meleg ételt azonnala hűtőbe kell tenni. 

Olvasszuk le rendszeresen a fagyasztót, hogy megkíméljük a túlterheléstől. 

 
Az ételmaradék komposztálható. 
 
Azokat a háztartási hűtőkészülékeket nevezik No Frost hűtőgépeknek, ahol 
üzemszerű működés közben a hűtőterekben nem keletkezik jég, dér, olvadékvíz, 
ezért elvileg sosem kell a leolvasztásukkal bajlódni. 
 
Fagyasztott ételt ne tároljunk az erkélyen/udvaron akkor se, ha hideg idő van. 

 

A mélyhűtők hőmérséklete -8 és -12 C között megfelelő 
 

Minden helyes választás 1 pont  
 
5. Az alábbi termékek közül melyeket tartósítják gyorsfagyasztással?  

Húzd alá a helyes megoldásokat! 
 

a) mirelit zöldségek 

b) savanyúkáposzta 

c) ecetes uborka 

d) húskonzerv 

e) levespor 

f) babkonzerv 

g) mirelit kukorica 

h) nyers hekkfilé, amit legalább 1 hónapig tárolni szeretnénk 

 

Minden helyesen aláhúzott, illetve helyesen nem aláhúzott élelmiszer 1 pont  
  

…../14 pont 

…../8 pont 

H 

I 

I 

I 
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H 

I 

I 
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I 

I 
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6. Balesetmegelőzés! A statisztikák szerint a háztartásokban a legtöbb baleset 
a konyhában történik.  
Tegyél X jelet azon tevékenységek előtti körbe, amelyek megfelelően segítik a bal-
esetek megelőzését! 
 

Az elektromos konyhai kisgépeket csúszás-
mentesen, száraz felületen használjuk. 
 

Az elektromos konyhai gépeket csak maxi-
mum 5 percig használjuk. 

 

A darálók, aprítók használata során nem sza-
bad a munkafolyamatot kézzel gyorsítani (pl. 
darálóba nem toljuk az aprítanivalót kézzel). 
 

Használat után a kisgépeket azonnal áramtalanítani kell. Kihúzásnál a gép csatla-
kozódugóját kell megfogni és kihúzni. A vezetéket megrántani nem szabad. 
 

Minden használat után mossuk le az elektromos készülékeket bő, forró vízzel, hogy 
zsírmentes legyen, ne csússzon ki a kezünkből. 
 

Gyerekek csak akkor segítsenek a konyhai feladatokban, ha már biztonsággal keze-
lik a kisgépeket, de akkor is kizárólag szülői felügyelet mellett. 
 

Figyeljünk a konyha tisztaságára. A padlóra leeső ételdarabok, vagy lecsepegő fo-
lyadékok csúszás, és balesetveszélyesek. 
 
Ne rendezkedjünk, ne mosogassunk főzés közben, mert időt veszítünk, nem készül 
el az étel időben! 
 

Ne főzzünk papucsban! 

 
Főzésnél mindig zárt, bőr cipőt vegyünk fel. 

 

A tűzhelyre helyezett nyeles edényeket úgy használjuk, hogy a nyele ne lógjon túl a 
tűzhely szélénél. A kilógó nyelekbe beleütközhetünk, és könnyen leforrázhatjuk ma-
gunkat. 
 

Ne használjunk éles kést az ételek darabolásához, hogy megelőzzük a kezünk sérü-

lését! 

 
A fedővel ellátott edényeket óvatosan emeljük le. Legjobb, ha csak résnyire emeljük 
fel egy oldalon, közben a fejünket eltartjuk a felcsapó gőz irányától.  
 

Praktikus lehet, ha üvegfedővel ellátott edényekben és lábosokban főzünk, hiszen 
így folyamatosan szemmel tarthatjuk a készülő ételt, és nem kell pánikszerűen 
emelgetni a fedőt, így elkerüljük a felcsapódó forró gőz okozta sérülést. 

 

Minden helyesen X-el bejelölt, illetve helyesen nem jelölt tevékenység 1 pont  

…../14 pont 
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X
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X

 

X
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7. Régi, konyhai eszközöket látsz a képeken. Írd az eszközök képén található 
üres körbe a megnevezésének megfelelő betűt! 

 
derelyemetsző        szita  mérleg  tarkedli sütő tejes kanna 
 
 tojásfőző kávédaráló  kávépörkölő          mozsár         termosz 

 
 

 

 
Minden megfelelő helyre és csak oda írt betű 1 pont 

A B 

E 

B 

E D C 

F G 

A 

G 

C H 

D 

H 

…../9 pont 
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8. HUNGARIKUMOK.  
Írd a megfelelő élelmiszert, vagy tárgyat a 
felsoroltak közül a város mellettitéglalap-
ba! 
 
 
porcelán; hagyma; porcelán; borsó; 
fűszerpaprika; kolbász; bikavér; 
halászlé; aszú; szalámi 
 
 

 
Minden megfelelő helyre írt szó 1 pont 
 
 
 
9. Tedd sorrendbe az ételkészítés folyamatát! Írd a helyes sorrendnek  

megfelelő számot a műveletek előtt található körbe 1-8-ig! 
 

Bevásárlás 

Étkezés 

Előkészítés 

Tervezés 

Ételkészítés 

Hozzávalók számbavétele (Mi  van otthon, mit kell vásárolni?) 

A rend helyreállítása (mosogatás, elpakolás,…) 

Terítés, tálalás 

Ameddig jó a számozási sorrend, addig minden helyes szám 1 pont 
 
 

10. Melyek a kenyérgyártás alapanyagai? Húzd alá a helyes alapanyagokat! 
 

a) dara 

b) víz 

c) só 

d) tojás 

e) olajos magok 

f) élesztő 

g) búzaliszt 

Minden helyesen aláhúzott, illetve helyesen nem aláhúzott élelmiszer 1 pont 

Makó hagyma 

Zsolna porcelán 

Kalocsa fűszerpaprika 

Gyula kolbász 

Eger bikavér 

Tokaj aszú 

Baja halászlé 

Herend porcelán 

1 

2 

3 

4 

…../8 pont 

…../8 pont 

…../7 pont 
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Elért pontszám: 

 

 

 

 

 

  

  

………./100 pont 



 

1. Mosogatógépek energiacímkéje 

Mit jelentenek a számozott ikonok? Az 
energiacímke melletti táblázat első oszlopába 
írd be a jelentéseknek megfelelő számokat! 
(Egy szám csak egy helyre írható. Vannak 
helytelen jelentések a felsorolásban.) 

 
 

 

2. Melyik konyhai eszköz látható az alábbi „robbantott” ábrán? 
 
 

 

 

A konyhai eszköz neve: _____________________________ 

 Energiafogyasztás kWh-ban 100 
működési ciklusra vetítve (Eco 
programban) 

 QR-kód 

 „Eco” program időtartama 

 Szabványos terítékszám az Eco program 
számára 

 Hangjelző 

 Zajkibocsátási érték 1 pW 
hangteljesítményre vonatkoztatva, 
db(A)-ben és zajkibocsátási osztályban 
megadva 

 Vízfogyasztás literben egy működési 
ciklusra vetítve (Eco programban) 

 Csak tányérok és poharak mosogathatók 
a géppel 

 Energiahatékonysági osztály 

…../9 pont 

…../2 pont 



3. Az alábbi kép egy konyhai mosogató csaptelepet ábrázol. 
 

 

A rajz alapján írd a kérdések után a megfelelő 
méretszámokat és mértékegységeket!  

 

Mennyi a csaptelep magassága  
a rögzítési szinttől?          _______ 

Mennyi a kifolyó magassága a rögzítési szinttől?       _______ 

A kifolyócső mekkora szöget zár be a függőlegessel? _______ 

Mekkora az átmérője a csaptelep felfekvő felületének? ______ 

 

 

 

4. Az alábbi táblázat második sorába írd be az alatta található leírások közül 
a meghatározásnak megfelelő betűjelet! 

 

Mikrohullámú elvű Indukciós elvű Gázüzemelésű 
   

 

 

A A készülékben az ún. magnetron hozzalétre az elektromágneses hullámokat. Az 
elektromágneses hullámok adott frekvencián erőteljes súrlódást idéznek elő,és 
tulajdonképpen ez a súrlódási erő melegíti fel a sütőbe helyezett ételeket. 
Amagnetronból kilépő hullámokat a készülék fala folyamatosan visszaveri. Mivel 
azok csakadott pontokban melegítenék fel az ételt, máshol pedig hideg vagy 
langyos maradna,ezért fontos, hogy egy tálcán forogjon.  

B Az elv egyik legnagyobb előnye, hogy a hő koncentráltan az edényben jönlétre, így 
a hőmennyiség legnagyobb részét a benne található étel veszi fel. A tűzhely 
működése azon alapszik, hogy a váltóáram mágneses teret hoz létre, az 
pedigelektromos áramot generál a fémben, ami hővé alakul. A főzőlap 
kerámiájaalatt fel van tekercselve az elektromos vezeték, amit elektromos 
tekercsnek hívunk.  

C A tűzhely működése úgy történik, hogy a megfelelő gombot be kell nyomni. 
Atermoelektromos vagy ionizációs elven működő égésbiztosító hőt termel, és 
minimálisfeszültség keletkezik a készülékben, aminek hatására megnyílik egy 
szelep, szabad utat engedve az éghető anyag áramlásának. Miután az éghető 
anyag beáramlik a csövekbe, meg tudjuk gyújtani, majd a szabályozógomb 
elforgatásával mérsékelni vagy növelni tudjuk a lángerősségét. A tűzhely 
működése során szükség van oxigénre is, amit akörnyező légtérből von el.  

 

…../8 pont 

…../6pont 



 
 
 
5. Az indukciós tűzhely használatához nem lehet bármilyen alapanyagú edényt  

használni a főzés és sütés során.  
Az alábbi táblázatba írd be a megfelelő és nem megfelelő edény anyagok típusait! 
Segít a táblázat alatti felsorolás. 
 

megfelelő edény nem megfelelő edény 

  
  
  
  
  

Öntöttvas, üveg; zománcozott acél, kerámia; porcelán; rozsdamentes acél edények, 
többrétegű edényaljak, alumínium, műanyag, acél; 

 

6. Tedd sorrendbe az ételkészítés folyamatát! Írd a helyes sorrendnek  
megfelelő számot a műveletek előtt található körbe! 
 

Bevásárlás  Étkezés  Előkészítés 

       Tervezés  Ételkészítés    A rend helyreállítása (mosogatás, elpakolás,) 

Hozzávalók számbavétele (Mi van otthon, mit kell vásárolni)      Terítés, tálalás 

 
7. A hűtőszekrény működési egysége 5 részből áll. A táblázatba írd be 

a megnevezések mellé a képen látható, megfelelő sorszámokat! 
 

…../10 pont 

…../8 pont 

 

 

   

  

 

…../5 pont 



 
 
    

 

 
  

 

 

 

 

 

 

8. A fagyasztás az élelmiszertárolás egyik 
formája. Állítás párokat írtunk, melyik  
Igaz, melyik hamis? Az állítás előtt lévő körbe írj „nagy I” vagy „nagy H” betűt! 
 
 
 

Az ételt nagycsomagokban fagyasszuk le, majd felhasználáskor daraboljuk és a 
szükségleten felülit visszatesszük a fagyasztóba.  

Az ételt lehetőleg adagonként fagyasszuk le. 

 

Címkézzük fel, mi van a dobozban, s mikor fagyasztottuk le. 

Nem kell címkézni, mert látszik mi van a csomagban, a tárolási idő pedig úgyis 
korlátlan. 

 

Fagyasztott ételt ne tároljunk az erkélyen/udvaron akkor se, ha hideg idő van. 

Amikor a szabadlevegőn fagy, ki lehet tenni a fagyasztott élelmiszereket, így 
kikapcsolható a fagyasztógép. 

 

A fagyasztott ételt a konyhai pulton olvasszuk fel, hiszen a kórokozók a fagyasztás alatt 
már elpusztultak.  

Lehetőség szerint a hűtőszekrényben olvasszuk ki a fagyasztott ételt, mert így 
lassíthatjuk a kórokozók szaporodását. 

 

A mélyhűtő hőmérséklete -18 és -22 között megfelelő 

A mélyhűtők hőmérséklete -8 és -12 C között megfelelő 

 

 kondenzátor 

 kompresszor 

 szűrő szárító, 

 kapilláris, 

 párologtató 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

…../10 pont 

 



  

9. Az alábbi termékek közül melyeket tartósítják gyorsfagyasztással? 
Tegyél egy „X” jelet a táblázat első oszlopában a termék neve elé, 
ha gyorsfagyasztással tartósítják! 
 
 

 mirelit zöldborsó 
 savanyúkáposzta 
 ecetes uborka 
 szárított leveskeverék 
 nyers halfilé, amit 1 hónapig tárolni szeretnénk 
 gombakonzerv 
 mirelit csemegekukorica 

 
 
10. Milyen régi konyhatechnikai eszközöket ábrázolnak a képek?  

A képeken találhatóüres körökbe írd be az eszközök megnevezésének megfelelő 
betűt! 
 
derelyemetsző        meggymagozó  mérleg        vajköpülő   

krumlinyomó   tojásfőző  kávédaráló   

fagylaltgép           mozsár   autós kávéfőző 

 

 

 
 

  

 

   

…../10 pont 

A B 

E 

D C 

F G 

H J I 

  
 

…../ pont 



  
 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

   



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

1. Mi a tejalvadás? 
1 A tejalvadás hő hatására létrejövő fehérje bomlás   
2 A tejalvadás hő hatására létrejövő szénhidrát bomlás 
X A tejalvadás tejsav-baktérium és oltóenzim hatására is létrejövő fehérje 

kicsapódás. 
 

2. Válaszd ki azt a felsorolást, ahol a felsorolt ételkészítési műveletek az előkészítő 
műveletek közé tartoznak! 

1 Aprítás, tisztítás, szeletelés, reszelés 
2 Aprítás, sütés, reszelés, beáztatás 
X Aprítás, szeletelés, grillezés, párolás 
 

3. A kemény sajtokban mi található alacsony mértékben? 
1 A kemény sajtok alacsony víztartalmúak.  
2 A kemény sajtok alacsony zsírtartalmúak. 
X A kemény sajtok alacsony fehérje tartalmúak. 
 

4. Melyikhőmérséklettartomány a sertészsír olvadáspontja? 
1 Körülbelül 5-10 °C 
2 Körülbelül 80 – 90 °C 
X Körülbelül 35 – 45 °C 
 

5. Melyek a kenyérgyártás alapanyagai? 
1 Dara, víz, só, élesztő  
2 Búzaliszt, élesztő,só,víz 
X Búzaliszt, élesztő, tojás, só, víz 

 
6. Ki készített hazánkban előszörszénsavas vizet? 

1 Winkler Lajos 
2 Ganz Ábrahám 
X Jedlik Ányos 

7. Az átlátszó csomagolású élelmiszeripari termékek hogyan reagálnak a 
napfényre? 

1 Sehogyan  
2 Változik az ízük 
X Kifakul a színük  

8. A hűtőgépeknél mivel jelölik a hűtőteljesítményt? 
1 Csillagokkal  
2 Pontokkal 
X Számokkal  
 

9. Általában mekkora hőmérséklet uralkodik egy hűtőgépben? 
1 -7 és +7  °C közötti  
2 0 és +7 °C közötti 
X 0 és +14°C közötti 

 
 
 

…../14 pont 



10. Mint minden háztartási gépet a mosogatógépet is rendszeresen karban kell 
tartani. 

1 Igaz  
2 Hamis 
X Karban kell tartani, de nem rendszeresen. 
 

11. Milyen magas a mosogatás hőfoka általában a mosogatógépben? 
1 95°C  
2 35°C 
X 65°C 
 

12. Melyik az anyagoktól függetlenül létrejövő hőterjedési mód? 
1 Hőáramlás  
2 Hősugárzás 
X Hővezetés 
 

13. Melyikfelsorolás tartalmaz kizárólag komposztálható dolgokat? 
1  zöldséghulladék, tojáshéj, penészes kenyér 
2 gyümölcshulladék, műanyag palack, kávézacc 
X  banánhéj, levágott fű, tojáshéj 
 

  13+1.Melyikleírás felel meg a minőségmegőrzési időnek? 
1 Az adott időpontig a gyorsan romló élelmiszerek még biztonsággal  

elfogyaszthatók. (pl. tej, joghurt, darált hús, nyers hal) 
 

2 Az  az időpont, ameddig az élelmiszer a gyártó által kialakított 
tulajdonságait, helyes tárolási körülmények között megtartja. Jellemzően a 
tartós élelmiszereknél használják. (Ezek az élelmiszerek a lejárati idő után is 
fogyaszthatók. pl. száraz tészták, liszt, cukor, csokoládé). 

X Az adott időpontig még elfogyasztható, de minőségét még legalább egy 
hónapig megőrzi. 

 
 

12. A felsorolt tartósítási eljárások előtt található számokat írd a táblázat  
megfelelő sorába! 

Tartósítási módszerek Tartósítási eljárások sorszáma 

Fizikai  
Kémiai  
Biológiai  
Fizikai - kémiai  

 

sózás  tejsavas erjesztés  pasztőrözés  hűtés 

 tartósítószerrel  pácolás      füstölés    szárítás 

  fűszerezés  fagyasztás  cukrozás  besűrítés 

 

1 2 3 4 

5 6 7 8 

9 10 11 12 

…../11 pont 
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1. feladat. 

Mosogatógépek energiacímkéje 
A mosogatógépek energiahatékonysági besorolása az „Eco” 
programon alapul. A mosogatási és szárítási teljesítmény 
meghatározásához például csészék, edények és műanyag 
evőeszközök lesznek használatosak, hogy az jobban tükrözze a 
felhasználói magatartást. Az előírás új elemeként az Eco program 
időtartamát is meghatározták. Ez a program különösen 
környezetbarát, ideális normál mértékben szennyezett edényekhez, 
és a leghatékonyabb program „energia- és vízfogyasztás 
tekintetében”. Az energiafogyasztás 100 mosogatási ciklusban van 
megadva. 

Mit jelentenek a számozott ikonok? A kép melletti táblázat 
soraihoz rendelt a megnevezések betűjeleit! 
 
 

 

 

 

 

A Energiafogyasztás kWh-ban 100 működési ciklusra vetítve (Eco programban) 
B QR-kód 
C „Eco” program időtartama 
D Szabványos terítékszám az Eco program számára 
E Zajkibocsátási érték 1 pW hangteljesítményre vonatkoztatva, db(A)-ben és 

zajkibocsátási osztályban megadva 
F Vízfogyasztás literben egy működési ciklusra vetítve (Eco programban) 
G Energiahatékonysági osztály 

2. feladat 

Melyik konyhai eszköz látható az alábbi „robbantott” ábrán? 

 

Írd a kipontozott részre! …MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ 

1 B 
2 G 
3 A 
4 D 
5 F 
6 C 
7 E 

…../14 pont 

…../ 2 pont 



3. feladat 

Az alábbi kép egy konyhai mosogató csaptelepet ábrázol. 

 

A rajz alapján írd le!  

Mennyi a csaptelep magassága a rögzítési szinttől?  341 mm 

Mennyi a kifolyó magassága a rögzítési szinttől?  218 mm 

A kifolyócső mekkora szöget zár be a függőlegessel? 8 fok 

Mekkora az átmérője a csaptelep felfekvő felületének? 50 mm. 

 

4. feladat 

Az alábbiakban három főzőkészülék működési elve van leírva. Az alábbi táblázat második 
sorába írd be a meghatározásnak megfelelő betűjelet! 

 

Mikrohullámú elvű Indukciós elvű Gázüzemelésű 
A B C 

 

A A készülékben az ún. magnetron hozza létre az elektromágneses hullámokat. Az 
elektromágneses hullámok adott frekvencián erőteljes súrlódást idéznek elő, és 
tulajdonképpen ez a súrlódási erő melegíti fel a sütőbe helyezett ételeket. A 
magnetronból kilépő hullámokat a készülék fala folyamatosan visszaveri. Mivel 
azok csak adott pontokban melegítenék fel az ételt, máshol pedig hideg vagy langyos 
maradna, ezért fontos, hogy egy tálcán forogjon.  

B Az elv egyik legnagyobb előnye, hogy a hő koncentráltan az edényben jön létre, így 
a hőmennyiség legnagyobb részét a benne található étel veszi fel. A tűzhely 
működése azon alapszik, hogy a váltóáram mágneses teret hoz létre, az pedig 
elektromos áramot generál a fémben, ami hővé alakul. Az indukciós főzőlap 
kerámiája alatt fel van tekercselve az elektromos vezeték, amit elektromos 
tekercsnek hívunk.  

C A tűzhely működése úgy történik, hogy a megfelelő gombot be kell nyomni. A 
termoelektromos vagy ionizációs elven működő égésbiztosító hőt termel, és 
minimálisfeszültség keletkezik a készülékben, aminek hatására megnyílik egy 
szelep, szabad utat engedve az éghető anyag áramlásának. Miután az éghető anyag 
beáramlik a csövekbe, meg tudjuk gyújtani a főzőlapot, majd a szabályozógomb 
elforgatásával mérsékelni vagy növelni tudjuk a lángerősségét. A tűzhely működése 
során szükség van oxigénre is, amit a környező légtérből von el.  
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5. feladat 

Az indukciós tűzhely használatához nem lehet bármilyen alapanyagú edényt használni a főzés 
és sütés során. A mágneses mező létrejöttéhez azonban nem minden edényfajta megfelelő. 
Fontos, hogy a főzőedény alja minél vastagabb és laposabb legyen. Az alábbi táblázatba írd be 
a használható és nem használható edényanyagok típusait! 

megfelelő edény nem megfelelő edény 
öntöttvas alumínium 

acél réz 
zománcozott acél üveg 

rozsdamentes acél edények kerámia 
többrétegű edényaljak porcelán 

Az alábbi felsorolásból válaszd ki az indukciós főzőlaphoz használható edények anyagait.  

Öntöttvas, acél, zománcozott acél, rozsdamentes acél edények, többrétegű edényaljak, 
alumínium, réz, sárgaréz, üveg, kerámia, porcelánedények. 

 

6. feladat 

A hűtőszekrény működési egysége 5 részből áll: 

 kompresszor; 

 kondenzátor; 

 párologtató; 

 kapilláris; 

 hűtőközeget. 

A táblázatba írd be a megnevezések mellé a képen látható sorszámot! 

    

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

1 párologtató 

2 kondenzátor 

3 szűrő szárító, 

4 kapilláris, 

5 kompresszor 
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7. feladat  

A helyes választ aláhúzással jelöld!  

A hűtőszekrényben a normál hűtőtér hőmérséklet … plusz 1 és 5 °C … között szabályozható. 
Ez a hőmérséklet alkalmas élelmiszerek tárolására, de nem alkalmas azok tartósítására, mert a 
bennük lévő mikroorganizmusok ezen a hőmérsékleten tovább élnek és szaporodnak, csak 
lassabban. 

plusz 1 és 5 °C,  plusz 2 és 10 °C,  mínusz 5 és plusz 5 °C, 

A mélyhűtők hőmérséklete mínusz 18-22 °C. 

mínusz 18-22 °C,  mínusz 8-12 °C,  mínusz 28-42 °C 

 

8. feladat 

A fagyasztás az élelmiszer tárolás egyik formája. Állításokat írtunk, melyik a helyes? Igaz vagy 
hamis, az állítás előtt lévő körbe írj „nagy I” vagy „nagy H” betűt! 

Az ételt lehetőleg adagonként fagyasszuk le. 

Az ételt nagycsomagokban fagyasszuk le, majd felhasználáskor daraboljuk és a 
szükségleten felülit visszatesszük a fagyasztóba.  

 

Címkézzük fel, mi van a dobozban, s mikor fagyasztottuk le. 

Nem kell címkézni, mert látszik mi van a csomagban, a tárolási idő pedig úgyis 
korlátlan. 

 

Fagyasztott ételt ne tároljunk az erkélyen/udvaron akkor se, ha hideg idő van. 

Amikor a szabadlevegőn fagy ki lehet tenni a fagyasztott élelmiszereket, így 
kikapcsolható a fagyasztógép. 

 

Lehetőség szerint a hűtőszekrényben olvasszuk ki a fagyasztott ételt, mert így 
lassíthatjuk a kórokozók szaporodását. 

A fagyasztott ételt a konyhai pulton olvasszuk fel, hiszen a kórokozók a fagyasztás alatt 
már elpusztultak.  

 
9. feladat  

Melyek a kenyérgyártás alapanyagai? 

Dara, víz, só, élesztő, liszt  

Búzaliszt, élesztő, só, víz  

H
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10. feladat 
Az alábbi termékek közül melyeket tartósítják gyorsfagyasztással? Jelöld a táblázat első 
oszlopában I vagy H betűkkel! 

Igaz gyorsfagyasztott zöldségek 
Hamis savanyúkáposzta 
Hamis ecetes uborka 
Hamis főzelékkonzerv 
Hamis szárított leveskeverék 
Hamis gombakonzerv 
Igaz csemegekukorica 

 

11. feladat 
Húzd alá azt a hőmérsékletet, amely a sertészsír olvadáspontját jelöli: 

körülbelül 5-10 °C 
körülbelül 80-90 °C 
körülbelül 35-45 °C 

12. feladat 

Igaz vagy hamis, az állítás előtt lévő körbe írj „nagy I” vagy „nagy H” betűt! 

Melyik állítás igaz a tejalvadásra?  

A tejalvadás hő hatására létrejövő fehérje bomlás. 

A tejalvadás hő hatására létrejövő szénhidrát bomlás. 

A tejalvadás tejsav-baktérium és oltóenzim hatására is létrejövő fehérje kicsapódás. 

Melyik állítás igaz? 

A kemény sajtok alacsony víztartalmúak. 

A kemény sajtok alacsony zsírtartalmúak. 

A kemény sajtok alacsony fehérje tartalmúak. 

 
Kompresszoros hűtő-körfolyamat energiaközlő szerkezete a kompresszor. 

 A hűtés során halmazállapot-változás következik be. 

 A hűtés elve az elpárologtatás. 

 A főzés technikája évezredeken keresztül sokat változott. 

Élelmiszereink hűtése régi időkbe nyúlik vissza, mikor őseink jégvermeket ástak, itt 
tárolták a romlandó húsételeket. 
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13. feladat 

Húzd alá a helyes választ! 
Hazánkban először ki készített szénsavas vizet? Húzd alá a nevet! 

Winkler Lajos 
Ganz Ábrahám 
Jedlik Ányos 

A tényleges szódavizet milyen nemzetiségű ember találta fel? 
magyar 
angol 
orosz 

Az átlátszó csomagolású élelmiszeripari termékek hogyan reagálnak a napfényre?  
Sehogyan. 

Változik az ízük. 
Kifakul a színük. 

Válaszd ki az anyagtól függetlenül létrejövő hőterjedési módot! 
hőáramlás 
hővezetés 
hősugárzás 

A hővezetés a szilárd anyagok sajátossága. 
Igaz 

Hamis 

A sejtnedvek fagyáspontja -0,5 és -1,5 °C közé esik, ezért hűtésnél ez alá kell csökkenteni a 
hőmérsékletet. 

Igaz 
Hamis 

A hűtőgépeknél mivel jelölik a hűtőteljesítményt? 
pontokkal,  számokkal,  betűkkel,  csillagokkal. 

Általában mekkora hőmérséklet uralkodik egy hűtőgépben? 
0 és +14oC közötti, -7 és +7oC közötti,  0 és +7oC közötti 

Mosogatógéppel a mosogatás hőfoka mekkora kb.? 

kb. 95 fok kb. 65 fok kb. 45 fok 

Melyikre jellemző, hogy a koffein és foszforsav csontkárosító hatását igyekszik kompenzálni? 

koffein  guarana taurin  kalcium 

Mint minden háztartási és egyéb gépet, szerkezetet, a mosogatógépeket is rendszeresen karban 
kell tartani. 

Igaz 
Hamis 
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