
 

APPONYI SÁNDOR  

MEZŐGAZDASÁGI TECHNIKUM, 

SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 

7184 LENGYEL, Petőfi u. 5. 

Tel: +36-74/482-375 
E-mail: apponyi.lengyel@deliaszc.hu 

 

Tisztelt Tanuló! Tisztelt Gondviselő! 

 

Ezúton ismét tájékoztatom, hogy a 2019/2020-as tanév javítóvizsgájára 2020. augusztus 26-án 
(szerdán) 8 órakor kerül sor a magyar teremben.  

A tanuló felkészülten való megjelenésére, feltétlenül számítunk. 
Kérem, hogy esetleges távolmaradása esetében tájékoztasson az alábbi telefonszámon (Tel: 
74/482-375, 111-es mellék) vagy a tanuló osztályfőnökén keresztül.  
Mellékletként küldjük a javítóvizsgán, számon kérendő témákat. 
 

További tartalmas felkészülést kívánok! 

 

 

 

    

Lengyel, 2020. augusztus 5. 

 

 

Köszönettel:  

         

               Gergicsné Nagy Eszter 

igh. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iktatószám:  Tárgy        :       Javítóvizsga információk 

Ügyintéző :    Hiv. szám :  

Dátum       : Lengyel, 2020. augusztus 5. Melléklet  : 1db 
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Javítóvizsga témakörök 

2020 

10. évfolyam 

 

 

 

Mg. Munkagépek 

 

 Tápanyag visszapótlás gépei 
 Talajművelés gépei 
 Vetés, ültetés és palántázás gépei 
 Gabonabetakarítás gépei 
 Kukoricabetakarítás gépei 
 Napraforgó betakarítás gépei 
 Szemestermények utókezelésének gépei, berendezései 
 

Szakmai számítások 

 

 Mértékegységek átváltása 

 Lökettérfogat, hengertérfogat számítás 

 Áttételszámítás 

 Fékezéssel kapcsolatos számítások 

 Tápanyag visszapótlás gépeinek üzemeltetésével kapcsolatos számítások  

(ürítési idő, haladási sebesség) 

 Talajművelés gépeinek üzemeltetésével kapcsolatos számítások  

(munkaszélesség, vonóerő igény, vontatási teljesítmény igény, területteljesítmény)  

 Vetéssel, vetőgépek üzemeltetésével kapcsolatos számítások  

(szükséges magmennyiség, nyomjelző kinyúlás) 

 Gabonabetakarítás gépeivel kapcsolatos számítások 

(cséplődob kerületi sebessége, fordulatszáma, áteresztő képesség)  

 

  



Mezőgazdasági ismeretek 

 

1., Főbb szántóföldi növények termesztése 

Őszi búza, Kukorica, Napraforgó, Lucerna 

 Jelentőségük, jellemzése, igényei, elővetemények 

 Termesztéstechnológiája 

o tápanyag ellátás (szervestrágyázás, műtrágyázás) 

o talajművelés (különböző elővetemények után, őszi-tavaszi munkák) 
o vetés  (vetési idő, vetési mód, vetés jellemzői) 

o ápolás  (mechanikai, vegyszeres, kártevői, betgségei) 
o betakarítás  (Módja, ideje, eszköze) 

2., Zöldségtermesztési alapismeretek 

 Zöldségnövény meghatározása, zöldségfélék jelentősége, zöldségnövény fajok 

 Zöldségtermesztés helye, zöldségnövények szaporítása, ápolási munkák 

 Zöldségfélék betakarítása 

3., A szőlőtermesztés alapjai 
 Jelentősége 

 Szőlő szaporítása, művelésmódok 

 Fontosabb szőlőfajták: fehérborszőlő, vörösborszőlő, csemegeszőlő 

 Betakarítás 

4., A gyümölcstermesztés alapjai 
 Jelentősége 

 Gyümölcs szaporítása, telepítése 

 Csoportosítás:  (A termés alakulása szerint, A testalakulás, azaz a föld feletti 
részek alakulása szerint) 

 A gyümölcstermesztésben alkalmazott faalakok, koronaformák 

 Betakarítás 

5., Általános állattenyésztés 

 Alapfogalmak 

 Értékmérő tulajdonságok 

6., Takarmányozástan 

 Takarmányok csoportosítása, azok jellemzése, felhasználása 

 Takarmányok tartósítása 

7., Gazdasági állatok tenyésztésével kapcsolatos alapok 

 Szarvasmarhatenyésztés 

 Sertéstenyésztés 

 Tyúktenyésztés 

 

 

 

Lengyel, 2020. 06. 15. 

 

 

 ………………………… 

 Antal János 



9. osztály 

 

Munka és tűzvédelem: 
 

1.) Mi a baleset fogalma, mi a munkabaleset, mi a foglalkozási ártalom? 

2.) Tűz keletkezési feltételei, bejelentés, tűzoltási jelentés, tűzoltás. 
3.) Munkavédelem szerkezeti felépítése 

 

 

Munka egészség és biztonság: 
 

1.) Biztonságos munkavégzés feltételei. 
2.) erő és munkagép összekapcsolás biztonsági feltételei 
3.) Prevenció jelentősége a munkabiztonság szempontjából  
 

Erőgép: 
 

1.) Ottó és diesel motorok tüzelőanyag ellátása 

2.) Járművek fékezése 

3.) Motorok szerkezeti felépítése, kialakítása, alkatrészeinek ismerete, jellemzői 
 

 


