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2. forduló 
 

1. feladat 
Egyszerű választás, jelöljétek a helyes választ! 
 
1. Mi a laktáció?  
a) ellést követően meginduló tejtermelés, tejelés  
b) az aludttej latin neve  
c) a tej allergiát okozó összetevője  
 
2. Milyen gabonából készül a gersli?  
a) árpa  
b) búza  
c) nem gabona, hanem virsli fajta  
 
3. Mitől kristályos a méz?  
a) a méhészek cukrozzák  
b) természetes folyamat, minden méz ilyen  
c) mert öreg, régi  
 
4. Mi a villanypásztor?  
a) trafóházak védelmére szakosodott kutyás őr  
b) elektromos töltetű huzal állatok kordában tartására  
c) az éjszakai tájékozódást segítő világító alkalmatosság a juhászkunyhó tetején  
 
5. Mi az anyarozs?  
a) hímnemű rozsnövény mellett elvetett szaporító társ rozsnemesítésnél  
b) a rozs kalászában élősködő gomba  
c) a szülés előtt a nők fejére szőtt hagyományos koszorú alapanyagául   
szolgáló növény  
 
6. Hány tőgye van a tehénnek?  
a) 1  
b) 4  
c) fajtánként változó, 3 vagy 4  
 
7. Mi a magyar lapály?  
a) az Alföld egyik régies elnevezése  
b) sertés fajta  
c) általános földrajzi kifejezés a síkságra  
 
8. Mi az eketalp?  
a) az eke része, ez van legalul  
b) az eke része, a csoroszlya és a kormánylemez rögzítésére szolgál  
c) szántással keletkező talajszerkezeti probléma  
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9. Mi a barázda?  
a) a vetőgép ún. nyomjelzőjével húzott, az iránytartást segítő vonal  
b) a szántásnál kifordított földdarab után maradó mélyedés  
c) a tehenek fogainak felszínén található horpadás  
 
10. Mi az a kocaforgó?  
a) egy kocára jutó éves ellések száma  
b) a disznóól fedetlen előtere  
c) állatbetegség, tüneteiben hasonlít a kergemarhakórra  
 
11. Mi az ártány?  
a) kártevő, a levéltetvek rendjébe tartozik  
b) kézi szerszám, speciális ásó típus köves talajra  
c) herélt sertés  
 
12. Mi a fehér here?  
a) állatbetegség, fehér heréjű a steril hímnemű állat (szarvasmarha, juh)  
b) szálas takarmánynövény  
c) albínó hím méh  
 
13. Mi a vetésváltás?  
a) vetőmag szaporítás vetési módszere, az apa és anya sorok váltakozása  
b) bevett gazdálkodási módok szerint a termesztett növények évenkénti váltakozása  
c) a vetőgépet vontató traktor fokozat kapcsolása megváltozott talajszerkezet esetén  
 
13+1. Mi a cukkini?  
a) tökféle  
b) aranyos, magára a figyelmet az ujjaival felhívó szőrmés állat  
c) cukornádat károsító keménypáncélú rovar  
           13 pont 
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2. feladat 
 

1. Kutassatok könyvtárban, interneten a munkagépekről, mi az a barázdaszélesség, 

munkaszélesség, megművelt terület! 

2. Ezek alapján oldjátok meg a következő feladatot! (A számítás minden részletét írjátok 

le úgy, hogy jól nyomon követhető legyen!) 

Egy traktor 6 ekefejjel szánt. Az egy ekefej által kihasított barázdaszelet szélessége 40 

cm. A gépcsoport haladási sebessége 7,2 km/h.  

A fenti adatok ismeretében számoljátok ki a következőket: 

 a gépcsoport munkaszélességét (m)! 

 az egy óra alatt felszántott terület nagyságát (m2, ha)! 

 10 üzemóra alatt felszántott terület nagyságát (m2, ha)! 

 egy hektár felszántásának az idejét! 

 

 

z= művelőszerszámok száma 

b= egy művelőszerszám által megművelt munkaszélesség, mértékegysége: m 

B= munkaszélesség (egy fogással megművelt szélesség), mértékegysége: m  B= z • b        

vh= gépcsoport haladási sebessége, mértékegysége: m/h  

T = egy óra alatt megművelt terület nagysága, mértékegysége: m2   T= B • vh        

Tn= az n óra alatt megművelt terület nagysága, mértékegysége: m2  Tn= T • n      

t = egy hektár felszántásának az ideje, mértékegysége: h  t= 
𝟏𝟎 𝟎𝟎𝟎

𝑻
 

Művelőszerszámok száma: z=6 kutatás 2 pont 

Egy művelőszerszám által megművelt munkaszélesség: b = 40 cm = 0,4 m 1 pont 

Munkaszélesség:  B = z • b = 6 • 0, 4 = 2,4 m 2 pont 

Gépcsoport haladási sebessége:  vh = 7,2 km/h  = 7200 m/h 2 pont 

Egy óra alatt megművelt terület:  T= B • vh  = 2,4 • 7200 = 17 280 m2  = 1,728 

ha 

   3 pont 

 T10 = T • n = 17 280 • 10 = 172 800 m2 = 17,28 

ha 

   3 pont 

 t = 
10 000

𝑇
=

10 000

17 280
≈ 0,58 h ≈ 35 min 2 pont 
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3. feladat 
Az alábbi ábrán egy traktor fő részeit láthatjátok. Írjátok a szerkezeti egységek mellé azt a 
betűt, amely azt a rajzon jelöli. 

 
 

Szerkezeti egység neve Betűjel 

alváz A 

differenciálmű D 

első kerék H 

első véglehajtás G 

erőátvitel C 

hátsó kerék F 

hátsó véglehajtás E 

kezelőszervek M 

kipufogó L 

kormányszerkezet I 

motor B 

pótsúly J 

vezetőfülke O 

vezetőülés N 

világító berendezés K 
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4. feladat 
Olvassátok el a szöveget és válaszoljatok a kérdésekre! 
 

Az MTZ gyár története 
(részlet) 

 
A Minszki Traktor Gyár (MTZ) Csoport 1946. május 29-én alakult. A több mint 60 éves 
fennállása alatt a gyár a világ egyik legnagyobb mezőgazdasági gépeket gyártó üzemévé vált, 
amely több mint 30 000 ember foglalkoztat. 
A fennállása óta a gyár több mint 3 millió traktort bocsátott ki, melyek közül több mint 500 
000 db-ot exportált, a világ 100 országába. 
Vásárlói 62 típus, több mint 100 eltérő felszereltségű változata, (a különböző üzemeltetési és 
klíma viszonyoknak megfelelő) közül választhat. Az új modellek lehetőséget biztosítanak szinte 
bármely gyártó, számtalan munkagéptípusának felszerelésére és működtetésére. 
Minden eladott traktor rendelkezik az EU szabványai szerinti, megfelelőségi bizonyítvánnyal. 
A MTZ Csoport a traktorok mellett széles típusválasztékban kínál speciális gépeket pl.: az 
erdőműveléshez, fakitermeléshez, rakodógépeket, kommunális gépeket, valamint a 
bányaműveléshez szükséges eszközöket. 
Jelen időben, több mint 100 üzem foglakozik traktorok gyártásával a világon. A piac 96%-át 
összesen 8 nagyvállalat birtokolja, melyek közül az egyik az MTZ Csoport. 
A Minszki Traktor Gyár Csoport fő profilja a kerekes traktorok és alkatrészei fejlesztése, 
gyártása és exportja, valamint az eladott kiszolgálási jogok alapján, szervezi és segíti a javító-
karbantartó hálózat megteremtését és annak működtetését. 
Az MTZ jelen időben, a világ különböző tájain, több mint 60 ország piacán van jelen. 
A gyár hosszú évek óta, mint a vezető 8 traktorgyár egyike a kerekes traktorok piacának 8-
10%-át mondhatja magáénak. 
Napjainkban az MTZ Csoport egy hatalmas gyáróriás, amely 8 nagyobb üzemet és azok 
leányvállalatait foglalja magába, olyanokat, mint: 
Minszki Traktor Gyár 
Fődarab Gyártó üzem Szmorgonszk 
Traktor Fődarab és Alkatrész Gyár Bobpujszk 
Traktor Alkatrész Gyár Vitebszk 
Speciális szerszám és Technológiai berendezések Gyára Minszk 
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Fogaskerék Gyár Minszk 
Elektromechanikai Gyár Lepelszk 
Fogaskerék Gyár Szmolevicsszk 
Hidraulikus berendezések Gyára Gomelszk 
Hidraulikus berendezések Gyára Hojniki 
Hidraulikus berendezések Gyára Narovljanszk 
Mozirszki Gépgyár 
 
A nemzetközileg is ismert traktorok gyártásának megkezdéséig a gyár lépésenként haladt. Első 
terméke a PD-10 típusú indító segédmotor volt. A traktorgyártás a KD-35 márkajelzésű 
lánctalpasokkal kezdődött. Majd 1953-ban elkészült az első gumikerekes traktor MTZ-2 
jelzéssel, ami döntően befolyásolta a gyár későbbi specializálódását. A gyár egy időben kezdte 
meg az MTZ-2 és a fakitermelés eszközeként használt, KT-12 (gázgenerátoros motorokkal 
szerelték) traktorok sorozatgyártását. Az 50-es években megnőtt a fakitermelésben 
használatos KT traktorok iránti igény, ami egy új típus, a kerekes traktorok Belorus motorjaival 
szerelt KT-12A megjelenését eredményezte. A fejlesztés következő lépése a TDT-40 fa kihordó 
traktorok megjelenése volt 1954-ben. Ezt az eszközt farönkök szállítására tervezték, feladatuk 
a kitermelt fa úttalan utakon való szállítása volt a kitermelés helye és a berakópontok, vagy 
éppen a folyami úsztatás berakási helyei között. A diesel motorral szerelt TDT-40 traktorok 
sorozatgyártása 1956 májusában indult be. A gyártósorról 1958-ban legördült a százezredik 
traktor. 
A fejlődés következő lépcsője 1961, amikor is megkezdődött az MTZ-50 és MTZ-52 típusú 
traktorok sorozatgyártása. A gyár a termelésben, a fejlesztésben és az új technológiák 
alkalmazásában elért sikereire való tekintettel megkapta a Lenin rendet. A traktorgyártásban 
elért kimagasló eredményeiért, a termelés lehetőségeinek kiemelkedő kihasználásáért és a 
hatékony termelést biztosító nagyteljesítményű traktorok kifejlesztéséért a gyár kollektívája 
megkapta az „Októberi Forradalom” érdemérmet. Az egy milliomodik traktor 1972 
novemberében gördült le a gyártósorokról. Az MTZ 50/52 gyártásának beindításával 
megkezdődött az export, intenzív fejlődése, ami egy részről a mennyiségben mutatkozott, 
más részről, a szállítások a világ egyre több pontjára terjedtek ki. Az export 1975- re elérte az 
évi 18 ezer traktort. A gyár 1974-ben beindította a jóval nagyobb teljesítményű MTZ-80 
traktorok sorozatgyártását. A világon ebből a típusból szerelték össze a legtöbbet. 

(http://www.interatzrt.hu/az-mtz-traktorgyar-tortenete) 
  
1. 

Mi az MTZ mozaikszó jelentése? 

 

Minszki Traktor Gyár 

 

2. 

Mikor alakult meg a Minszki Traktor Gyár? 

 

1946. május 29-én alakult. 
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3. 

Az MTZ gyár mennyi traktort gyártott fennállása óta? 

 

Több mint 3 millió traktort bocsátott ki. 

 

 

 

 

 

4. 

 

Mi tartozik a Minszki Traktor Gyár Csoport fő profiljába? 

 

A Minszki Traktor Gyár Csoport fő profilja a kerekes traktorok és alkatrészei fejlesztése, 

gyártása és exportja, valamint az eladott kiszolgálási jogok alapján, szervezi és segíti a javító-

karbantartó hálózat megteremtését és annak működtetését. 

 

5. 

Sorolj fel legalább 5 üzemet, amely a az MTZ Csoport tagja! 

 

Minszki Traktor Gyár 

Fődarab Gyártó üzem Szmorgonszk 

Traktor Fődarab és Alkatrész Gyár Bobpujszk 

Traktor Alkatrész Gyár Vitebszk 

Speciális szerszám és Technológiai berendezések Gyára Minszk 

Fogaskerék Gyár Minszk 

Elektromechanikai Gyár Lepelszk 

Fogaskerék Gyár Szmolevicsszk 

Hidraulikus berendezések Gyára Gomelszk 

Hidraulikus berendezések Gyára Hojniki 

Hidraulikus berendezések Gyára Narovljanszk 

Mozirszki Gépgyár 

 

6. 

Mi volt az MTZ Csoport első terméke? 

 

Első terméke a PD-10 típusú indító segédmotor volt. 

 

7. 

Mi történt 1961-ben? 

 

A fejlődés következő lépcsője 1961, amikor is megkezdődött az MTZ-50 és MTZ-52 típusú 

traktorok sorozatgyártása. 
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8. 

Milyen elismeréseket kapott az MTZ gyár? 

 

Lenin rend, „Októberi Forradalom” érdemérem 

 

9. 

Mikor készült el az egy milliomodik traktor? 

 

1972  

 

10. Készíts bármely technikával egy rajzot az MTZ traktorról! 

 

 
 
 

Jó munkát kívánunk! 


