
Szakmai számítások felszín és térfogat témakörben 
 

 
1. A traktor 5 ekefejes ekével szánt. Egy ekefej által kihasított barázda szé-

lessége 40 cm. A szántás sebessége 5,5 km/h. Mekkora területet tud fel-
szántani 1 óra alatt? 

 
Megoldás:  Az 5 ekefej 5*0,4m = 2m szélességben szánt egyszerre.  
  1 óra alatt 5500 m-t halad a traktor. 
  A felszántott terület: 5500*2=11000 m² 
 
 
2. A traktor 5 ekefejes ekével szánt. Egy ekefej által kihasított barázda szé-

lessége 45 cm, mélysége 30 cm. A szántás sebessége 6,2 km/h. Mekkora 
az átforgatott talaj keresztmetszete. Mennyi földet forgat át 1,5 óra alatt? 

 
Megoldás:  Az 5 ekefej 5*0,45m = 2,2m szélességben szánt egyszerre.  
  Az átforgatott talaj keresztmetszete: 2,2*0,3 = 0,66 m² 

1,5 óra alatt 9300 m-t halad a traktor. 
Az átforgatott föld mennyisége: 9300*0,66 = 6138m³ 
 
 

3. Számítsa ki, hogy hány kg ragasztóanyag szükséges 150 db 800 mm hosz-
szú, 600 mm széles ajtólap furnérozásához, ha a fajlagos ragasztóanyag 
felhasználás 160 g/m2! 

 
Megoldás:  1 ajtólap felülete: 0,8*0,6*2 = 0,96 m² 
          150 db ajtó: 150*0,96 = 144 m². 

A felhasznált ragasztó: 144*160 = 23040 g = 23,04 kg. 
 
4. Hány kg nitrolakk szükséges 150 db 550*650 mm méretű furnérozott aj-

tólap selyemfényű öntéséhez, ha a fajlagos felhordandó mennyiség  
350 g/m2, s a veszteség 10%? 

 
Megoldás:  1 ajtólap felülete: 0,55*0,65*2 = 0,715 m² 
          150 db ajtó: 150*0,715 = 107,25 m². 

A felhasznált lakk: 107,25*350=37537,5g,  
veszteség: 3753,75g 

  Összesen: 41291,25g=41,29kg. 
 
 



5.  Egy helyiségben 6 db fa díszoszlopot építenek be, egyenként 16 cm átmé-
rővel, és 2,8 m magassággal. Mennyi faanyagra van szükség? Mennyi 
furnérra van szükség a palástjuk bevonásához? 

 
Megoldás:  az oszlopok térfogata: 0,08²*3,14*2,8*6 = 0,338m³ 
  Furnér mennyisége: 2*0,08*3,14*2,8*6 = 8,44m² 
 
 
6.  Hány m³ az a szélezetlen tölgypalló, amelynek hossza 4,2 m, középen 

mért szélessége a keskeny oldalon 48 cm, a széles oldalon 54 cm, a vas-
tagsága 80 mm? 

 

Megoldás:  a padló keresztmetszete trapéz, területe: 
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54,048,0
= 0,04m² 

Térfogata: 0,04*4,2 = 0,171m³ 
 

 
7.  Famennyezethez 9 db 4,5m hosszú és 18*22 cm keresztmetszetű tartóge-

rendát készítenek. Mekkora a gerendák térfogata? A gerendák elkészíté-
séhez 30 cm átmérőjű 4,5m hosszú farönköt vásárolnak. Mennyi lesz a 
vágási veszteségük? 

 
Megoldás:  egy gerenda térfogata 0,18*0,22*4,5 = 0,178m³ 
  Összes gerenda térfogata: 9*0,178 = 1,602 m³. 
 

Egy rönk térfogata: 0,15²*3,14*4,5 = 0,318 m³ 
Rönk össztérfogata: 9*0,318 = 2,862 m³ 

 

Veszteség: 
862,2

602,1862,2 −
= 0,44 = 44% 

 
8.  Ajtógyártásra 36 db 4,3 m hosszú, 28 cm széles és 45 mm vastag lucfe-

nyőpallót vásároltak. Hány darab 210*90 cm-es ajtó tudnak belőle készí-
teni tokkal együtt, ha a tok 12 cm széles és 6 cm vastag és a veszteség  
15 %? A tok mérete 220*102 cm. 

 
Megoldás:  palló térfogata: 4,3*0,28*0,045=0,054m³ 

Fa mennyiség: 36*0,054=1,944m³ 
Ajtólap térfogata: 2,1*0,9*0,045=0,085m³ 
Tok térfogata 2*2,2*0,12*0,06+1,02*0,12*0,06=0,039m³. 
Ajtó térfogata: 0,124m³ 
1 ajtó veszteséggel együttes térfogata: 0,124*1,15=0,143m³ 



 Elkészíthető ajtók száma: 
143,0

944,1
= 13,59 ~13db. 

 
9.  Egy asztalosműhelyben megrendelésre 100 db négyzet alapú csonka gúla 

formájú virágládákat készítenek. A virágláda mérete: alaplap 32 cm, fedő-
lap 52 cm, magasság 30 cm., vastagsága 2 cm. Mennyi anyagot kell venni 
a ládákhoz, ha a veszteség 20%? 

 
 
Megoldás:  virágláda oldallapjának magassága:  
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Alaplap térfogata: 32*32*2=2048 cm³. 
Virágláda anyagmennyisége: 
100*(10624,32+2048)=1267232 cm³ = 1,267 m³ 

      Anyagmennyiség: 1,267*1,2 = 1,52 m³ 
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