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Online Gyakorló feladatlap gyermekvasutasok részére.
Név (NYOMTATOTT NAGYBETŰVEL!)

Csoportszám

Dátum

A - gyak
Ellenőrizte:

A Gyakorlólapot akkor is kitöltheted, ha nem tudtál részt venni a szolgálatban, vagy ha ismételni szeretnél
vizsga előtt. Figyelj arra, hogy a lapot lehetőleg 50 percen belül töltsd ki! Miután végeztél, az idei „Segédlet”
használatával javítsd ki! Javításnál ügyelj arra, hogy pontosan (lehetőleg szóról-szóra) egyezzen az általad
leírt szöveg a „Segédletben” leírtakkal! Segítségért bátran fordulj ifivezetőidhez vagy a nevelőkhöz!

http://sihuhu.com/szakmai
------------------------------------------------------------------------------------------------

Írd a betétlap sorszámát OLVASHATÓAN a téglalapba:

1. Válaszolj a kérdésekre a betétlapon található rajz alapján!
Mi a rajzon az „M1” jelű jelzés neve? _____________________________________________
___________________________________________________________________________

Mi a rajzon az „M2” jelű jelzés neve? _____________________________________________
___________________________________________________________________________
Milyen színezésű a FŐJELZŐ árboca? ____________________________________________
Mi a rajzon az „M3” jelű jelzés neve? _____________________________________________
___________________________________________________________________________
Milyen színezésű a ELŐJELZŐ árboca? ___________________________________________

2. Válaszolj a kérdésekre a betétlapon található rajz alapján!

A Betétlapon látható A, B és C forgalmi helyzethez más-más emeltyűhelyzet tartozik. Párosítsd
össze, hogy melyik forgalmi helyzethez az alsó emeltyűhelyzetek (X, Y, Z) közül melyik tartozik!
Az „X” jelű emeltyűhelyzet: a(z) ____ betűvel jelölt jelzőállásra ( A, B, vagy C) utal.
Az „Y” jelű emeltyűhelyzet: a(z) ____ betűvel jelölt jelzőállásra ( A,

B, vagy C) utal.

Az „Z” jelű emeltyűhelyzet: a(z) ____ betűvel jelölt jelzőállásra ( A,

B, vagy C) utal.

Milyen színű emeltyűvel állítjuk… … a tolatásjelzőket: ___________ …a főjelzőket: _________
…a reteszeket: __________

…a váltókat: __________ … az előjelzőket: _______ ?

R3. Olvasd le a menetrend szerinti adatokat a betétlapon található menetrendábráról, majd
írd azokat a kérdések után! (Ha a kérdezett adat nem szerepel, akkor azt húzd ki!)

Írd ide, hogy hány percenként vannak meghúzva a függőleges vonalak? _____ percenként
A 116 sz.v. Szépjuhásznén

érkezik:___ó ___p, indul: ___ó. ___ p, áthalad:___ó ___p.

A 216 sz.v. Csillebércen

érkezik:___ó ___p, indul: ___ó. ___ p, áthalad:___ó ___p.

A 403 sz.v. Hárshegyen

érkezik:___ó ___p, indul: ___ó. ___ p, áthalad:___ó ___p.

A 213 sz.v. Hűvösvölgyben

érkezik:___ó ___p, indul: ___ó. ___ p, áthalad:___ó ___p.

Az 553 sz.v. Hárshegyen

érkezik:___ó ___p, indul: ___ó. ___ p, áthalad:___ó ___p.

Az 556 sz. v. megáll-e Normafán? _________ A 404 sz. v. megáll-e Vadasparkon? _________
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4.

Írd le a betétlapon látható jelzések elnevezését és hangjelzésüket a megfelelő
betűjelzéshez! (Ha a jelzéshez nem tartozik hangjelzés, akkor írd oda: „NINCS” ! )

A

hangjelzése:

D

hangjelzése:

G

hangjelzése:

jelzés
neve:

jelzés
neve:

B

hangjelzése:

E

hangjelzése:

jelzés
neve:

hangjelzése:

F

hangjelzése:

jelzés
neve:

jelzés
neve:

jelzés
neve:

H

jelzés
neve:

C

hangjelzése:

jelzés
neve:

Jelzés adása sötétben:

Jelzés adása sötétben:

5.

Írd a betétlapon látható térképen betűkkel megjelölt nevezetességek nevét a megfelelő
betűjelzés mellé!
A: ________________________________

F: _______________________________

B: ________________________________

G: _______________________________

C: ________________________________

H: _______________________________

D: ________________________________

I: _______________________________

E: ________________________________

J: _______________________________

Írd a „K” betűvel és számmal jelölt közlekedési kapcsolatokat a megfelelő jelölés mellé!
K1: _______________________________

K3: _______________________________

K2: _______________________________

K4: _______________________________

6.

A váltókat arra használjuk, hogy ____________________________________________.

A váltó általában akkor használható, ha:
►__________________________________________________________________________
►►________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
►__________________________________________________________________________
►__________________________________________________________________________
► _________________________________________________________________________
► _________________________________________________________________________

(Ha nem jutnak eszedbe a váltó alkatrészei, nézd meg a betétlapon látható váltót, hátha az segít!)
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7.

Mit nem szabad sohasem? (a balesetek megelőzése érdekében – a vágányok között és a vasúti járműveken)

___________________

___________________________________________________

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Tilos továbbá gyalogosan:
Vasúti pályán (a kijelölt helyeken kívül)  ____________________  __________________
 __________________. Vasúti  hídra _______________  alagútba _______________
 alagútbejárat fölött _______________  jelzőkre, oszlopokra ___________________
 felsővezetékes oszlophoz ___________________

8.

Mikor kezelhet gyermekvasutas önhatalmúlag ólomzárral lezárható vagy számlálóval

ellátott nyomógombot? _________________ , mert _________________________________

9.

Töltsd ki a táblázatot!

állomás neve

régi neve

betűjel

hívójel

Jánoshegy
Szépjuhászné
SzépjuhásznéV
Virágvölgy
Szépjuhászné
Széchenyihegy
Csillebérc
Hárshegy

bizt.ber. típusa






Hűvösvölgy
10.

Írd a meghatározások mellé a menetdíjakat és a színkódokat!
Menetdíj

Jegyfajta

Jegyfajta

Színkód

Teljesárú szakaszjegy

Családi napijegy

Gyermek vonaljegy

Teljesárú noszt. pótjegy

Gyermek vonal menettérti jegy

Kerékpár- és élőállat jegy

Gyermek szakaszjegy

Teljesárú vonal menettérti jegy
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Menetdíj

Színkód

11. Hogyan kezeljük jegyvizsgálatkor a különböző formátumú menetjegyeket?
A jegyeket általában _______________________________ kezeljük, odafigyelve arra, hogy:
ne sérüljön  ______________________ és  ___________________________
 A menettérti jegyeket ___________________________________________________
__________________________________________________________________________

 DE a képes bárcajegyeket ______________________________________________
_________________________________________________________________________

12. A  Mikor adhat a pajtás vonatkísérő Indulásra készen-jelzést?
B  Mikor adhat a pajtás naplózó Felhívás az indításra-jelzést?

Válaszd ki a jelzések adásához szükséges 3-3 feltételt az alábbiak közül, és írd eléjük a megfelelő betűjelet („A” / „B”)!

_____ Ha a mögöttük lévő pajtás vonatkísérő(k) is Indulásra készen-jelzést ad(nak);
__________ Ha a vonat összes ajtaja be van csukva;
_____ Ha a kijárati jelző és a kijárati váltó megfelelő állásban van;
_____ Ha az összes vonatkísérő Indulásra készen-jelzést ad – a felnőtt vonatkísérő is, nappal a zöld
szegélyes, fehér színű, kör alakú tárcsával;
_____ Ha a vonatkísérők (egymásnak) Vonatkísérők a helyükre-jelzést adtak;
_____ Ha az utasok fel- és leszállása befejeződött.
13. Mely esetekben kell a vonatot vészfékkel megállítani? (A példákat is írd le!)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
___________________ ‒ veszély (erre példák: ____________________________________
__________________________________________________________________________ )
A következő feladatok szövegeiben használj konkrét adatokat a menetrendábra alapján!
R14. Az engedély szövege, ha az indítandó vonat előtt ellenkező irányú vonat VOLT útban:
Kérés: _____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Adás: ______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

R15. Az indulási időközlés és az arra adandó válasz szövege:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

R16.

Mikor kell a bejárati vágányút beállítását elrendelni? (Egészítsd ki!)

Olyan időben, hogy az érkező vonatot_____________________________________________
______________________________. Rövidebb (10 percnél rövidebb) menetidő esetén nem
szabad megvárni az ____________________________________, tehát a vágányút beállítását
_______________________________________ követően _______________meg kell kezdeni.
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