
 

10.G - Mechatronikai alapozó feladatok gyakorlata -2021.05.03. 

Hétfő 10:45 – 14:20 ÖNÁLLÓ GYAKORLATI FELADATMEGOLDÁS 

 
RAJZFELAT: 

 

A mai óráknak feladata a pontos, precíz munkavégzés. Egy TÁRCSA műszaki 

rajzát kell elkészítenetek (rajzmásolás-csak a két vetület, az axonometria nem 

kell). Nagyon fontos, hogy pontos, precíz munkát végezzetek. Ügyeljetek a 

vonalvastagságokra, rajzi szabályokra! 

 

A feladat letölthető: INNEN 

 

 

 

Beküldési/leadási határidő: 2021.05.03. 15:00 
 
 

  

http://munkacsyszki.hu/__tkdm/mt/az%20alabbi%20tarcsa%20rajz%20masolasa%20a%20feladat.pdf
http://munkacsyszki.hu/__tkdm/mt/az%20alabbi%20tarcsa%20rajz%20masolasa%20a%20feladat.pdf


 

10.G - Mechatronikai alapozó feladatok gyakorlata -2021.04.20. 

Online tanóra: 2021.04.20. Kedd 8:00  

Skype link: https://join.2kype.com/jN0bEX7ymZ1I 

 

Konzultáció  

 

FELADAT: 

 
Készíts a TINKERCAD program segítségével olyan kapcsolást, ami egy vasúti 

átjáró fénysorompójának működését szimulálja. A kapcsoló állításával, vagy a 

két piros LED felváltva villog, vagy a fehér LED egyedül. A vezérlést ARDUINO 

segítségével oldd meg! A kapcsolást és a programot neked kell elkészíteni! (Aki 

ügyes a kapcsoló helyett valamilyen, megfelelő érzékelőt is alkalmazhat!) 

 
 

Beküldési/leadási határidő: 2021.04.20. 15:00 
 
  

https://join.2kype.com/jN0bEX7ymZ1I


 

10.G - Mechatronikai alapozó feladatok gyakorlata -2021.04.19. 

Online tanóra: 2021.04.19. Kedd 10:45  

Skype link: https://join.2kype.com/jN0bEX7ymZ1I 

Konzultáció  

FELADAT: RAJZFELADAT (rajz-másolás, méretezés) -TÁRCSA 
 

A feladat leírása: ITT 
 

 
 

Beküldési/leadási határidő: 2021.04.19. 15:00 
  

https://join.2kype.com/jN0bEX7ymZ1I
http://munkacsyszki.hu/__tkdm/mt/rajzfeladat2021-tarcsa.pdf
http://munkacsyszki.hu/__tkdm/mt/rajzfeladat2021-tarcsa.pdf


 

10.G - Mechatronikai alapozó feladatok gyakorlata -2021.03.23. 

1. Online tanóra: 2021.03.23. Kedd 8:00  

Skype link: https://join.2kype.com/jN0bEX7ymZ1I 

Konzultáció  

Feladat:

 

Beadási határidő: 2021.03.23. 16:00  

https://join.2kype.com/jN0bEX7ymZ1I


 

10.G - Mechatronikai alapozó feladatok gyakorlata -2021.03.22. 

Hétfő 10:45 – 14:20 ÖNÁLLÓ GYAKORLATI FELADATMEGOLDÁS 

 

Projektfeladat: 

Áramkörök kapcsolási rajza 

A feladatsor (4 db) letölthető: INNEN 

El kell készíteni a feladatban szereplő áramkörök kapcsolási rajzát és 

meghatározni a feladatban szereplő alkatrészek, ellenállások értékét! 

 

A 4 feladat „jegyzőkönyvéről” (lehetőleg egy lapon) kell fényképet készíteni és 

ezt beküldeni! 

 

Határidő: 2021.03.22 (hétfő) 20:00! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

http://munkacsyszki.hu/__tkdm/mt/ellenallaskapcsolasok.pdf


 

10.G - Mechatronikai alapozó feladatok gyakorlata -2021.03.09. 

1. Online tanóra: 2021.03.09. Kedd 8:00 

Skype link: https://join.2kype.com/jN0bEX7ymZ1I 

Konzultáció  

 

Téma: Gyakorlati feladat 

Mérési gyakorlat - szimuláció 

Feladat letölthető: INNEN 

Házi feladat: mérési eredmények rögzítése 

Határidő: 2021.03.10. 16:00 

 

 

  

https://join.2kype.com/jN0bEX7ymZ1I
http://munkacsyszki.hu/__tkdm/mt/meresi_jegyzokonyv_tinkercad.pdf


 

 

10.G - Mechatronikai alapozó feladatok gyakorlata -2021.03.08. 

1. Online tanóra: 2021.03.08. Hétfő 10:45 

Skype link: https://join.2kype.com/jN0bEX7ymZ1I 

Konzultáció  

 

2-4. óra: Rajz feladatsor: letölthető: ITT 

 

A tíz kérdésből álló feladatlapot/ feladatsort kell megoldani. Egy A4-es lapra 

jobb felső sarokba írjátok fel neveteket és az osztályotok jelzését! 

A feladatok sorrendjén nem lehet változtatni. A lapra fel kell írni a sorszámot 

pl.: 4. és a megoldást (szöveget/ a jelét/ vagy rajzát)! 

A megoldásokat a tanultak alapján kell elkészíteni. Az interneten utána 

nézhettek az egyes kérdések megoldásának. 

Segítségül használhatjátok a következő linket is: EZT 

 

A névvel ellátott A4-es lapon lévő 

10 feladat sorszámot + 

megoldásokat fotózzátok le - jó 

minőségű fényképet készítsetek. 

Lássátok el a képfájlt olyan 

fájlnévvel, amiben szerepel a 

nevetek! 

 

Beadási határidő: 2021.03.08. 

15:00 

 

 

 

 

 

  

https://join.2kype.com/jN0bEX7ymZ1I
http://munkacsyszki.hu/__tkdm/mt/____rajzalapok_flap.pdf
http://csonkagy.uw.hu/tananyag/musz/musz_rajz.pdf


 

10.G - Mechatronikai alapozó feladatok gyakorlata -2021.02.23. 

 

1. Online tanóra: 2021.02.23. kedd 08:00 

Skype link: https://join.2kype.com/jN0bEX7ymZ1I 

 

Konzultáció  

Feladat: Programírás ARDUINÓRA 

Leírás letölthető: INNEN 

 

 

2-4. óra: 

 

 

 

Készítsétek el a leírás alapján a kapcsolást és írjátok meg az ott 

megfogalmazottak alapján a programot! 

 

Határidő: 2021.02.26. 16:00 

  

https://join.2kype.com/jN0bEX7ymZ1I
http://munkacsyszki.hu/__tkdm/mt/ledek3.pdf


 

10.G - Mechatronikai alapozó feladatok gyakorlata -2021.02.22. 

1. Online tanóra: 2021.02.22. Hétfő 10:45 

Skype link: https://join.2kype.com/jN0bEX7ymZ1I 

Konzultáció  

 

2-4. óra: Rajzfeladat: letölthető: ITT 

 

 
 

Feladat a leírás alapján elkészíteni (lemásolni) a rajzot! Ügyeljetek a pontos, 
szép, előírásoknak megfelelő (méretezés, szabvány betűk) munkára! A 
munkadarab megnevezése: fogaskerék legyen. A rajzszám: M2021/05. 
Méretarány: 1:1. 
 

Készítsetek jól látható (megfelelően megvilágított) képet a teljes rajzról 

(keretezett rajzlap). 

 

Beküldés határideje: 2021.02.22. 15:00 

 

 
  

https://join.2kype.com/jN0bEX7ymZ1I
http://munkacsyszki.hu/__tkdm/mt/rajzmasolas_fogaskerek.pdf


 

10.G - Mechatronikai alapozó feladatok gyakorlata -2021.02.09. 

(4 tanóra) 

 

Online tanóra: 2021.02.09. 8:00 

Skype link: https://join.skype.com/jN0bEX7ymZ1I 

 

Feladatismertetés 

Gyakorlati tevékenység 

Téma: Programozás –TINKERCAD 

Feladat: Az előző alkalommal tanultakat felhasználva dolgozzátok át a 

kapcsolást úgy, hogy a 6-os PIN-t is felhasználva a PONT is működjön a 

kijelzőn! 

A programban is kell változtatnotok, méghozzá úgy, hogy a potenciométer 0-7 –

ig adjon jelet! Ha 7-est ad csak a PONT világítson! 0-6 ig a nevetek betűje (lásd 

táblázat) jelenjen meg (amennyire lehet egy-egy betűt megjeleníteni 7 

szegmensen) Pl.: „Z” – legyen a 2-es, „K” legyen H, a „B” -8, „S” -5, „V” -U stb… 

Ügyeljetek arra, hogy a „CASE” részeknél a PONT karaktert is kezelni kell- a 

digitalWrite(6,LOW/ HIGH)utasítással ki kell egészíteni. 

 

Név 0 1 2 3 4 5 6 7 

Borbás Gergő B - G E R G O . 

Horváth Szabolcs H - S Z A B I . 

Kovács László (2003) K O V A C S - . 

Kovács László (2004) L A S Z L O - . 

 

A feladat elkészülte után készíts –elindított szimulációval - fényképet 
a működő kapcsolásról és külön képet készíts a programról! (Ezt a 

mai tanórákon kell megoldanod!) Beküldés ma (legkésőbb: 16:00-ig)! 
  

https://join.skype.com/jN0bEX7ymZ1I


 

10.G - Mechatronikai alapozó feladatok gyakorlata -2021.02.08. 

1. Online tanóra: 2021.02.08. Hétfő 10:45 

Skype link: https://join.2kype.com/jN0bEX7ymZ1I 

Konzultáció  

Ismétlés elméleti ismeretek: ITT 

 

2-4. óra: Rajzfeladat 

 
Fontos szempontok: 

 

(Fontos a tanultak alkalmazása, elhelyezés, szabványírás, méretmegadás…)  

Bármikor küldhettek e-mail-ben "rajzkezdeményt" bírálásra, konzultálásra! 

Beadás határideje: 2020.02.08. (Ma 7. óra- legkésőbb 16:00) 
 

  

https://join.2kype.com/jN0bEX7ymZ1I
https://www.youtube.com/watch?v=BuaGIIrxspc&t=268s


 

10.G - Mechatronikai alapozó feladatok gyakorlata -2021.01.26. 

(4 tanóra) 

 

Online tanóra: 2021.01.26. 8:00 

Skype link: https://join.skype.com/jN0bEX7ymZ1I 

 

 

Téma: 7 szegmenses kijelző vezérlése potenciométerrel! TinKerCad elérhetősége: ITT 

 

 

Teljes méretben a kapcsolás elérhető: INNEN 

Az alkatrész lista letölthető: ITT 

A programkód (TXT állományként) letölthető: INNEN 

– (CTRL C, CTRL V –bemásolható) 

A program 0-4-ig írja ki a számokat a kijelzőn! 

Módosítanotok kell „csae 5: - case 9:” részeknél a 

szegmensekre adott HIGH/LOW jeleket a úgy, hogy az 

5,6,7,8,9-es számokat írják ki! 

Segítség a következő ábra (a 7 szegmenses kijelző) 

letöltése: INNEN 

 

 

A feladat elkészülte után készíts –elindított szimulációval - fényképet a működő 

kapcsolásról és külön képet készíts a begépelt programról! (Ezt a mai 1-2. 

tanórán kell megoldanod!) Beküldés ma (legkésőbb: 16:00-ig)! 

(A zöld vezetékek színe mindenkinek más – reggel közlöm) 

  

https://join.skype.com/jN0bEX7ymZ1I
https://www.tinkercad.com/joinclass
http://munkacsyszki.hu/__tkdm/mt/7szegmena-kapcsolas.png
http://munkacsyszki.hu/__tkdm/mt/7szegmena-lista.png
http://munkacsyszki.hu/__tkdm/mt/7szegmens_program.txt
http://munkacsyszki.hu/__tkdm/mt/7szegmens.jpg


 

 

10.G - Mechatronikai alapozó feladatok gyakorlata -2021.01.25. 

(4 tanóra) 

 

1. Online tanóra: 2021.01.25. 10:45 

Skype link: https://join.skype.com/jN0bEX7ymZ1I  

 

a.) Félévi értékelés, hiánypótlások, célok 

feladatok a 2. félévre 

 

b.) Metszetek (videó –jegyzetelés a füzetbe): 

Indítás: ITT  

 

 

 

2.3.4. tanóra: 11:50-14:15 

 

Önálló gyakorlati feladat: Rajz készítés 

 

Az INNEN letölthető rajzfeladatot kell elkészítened A4-es műszaki rajzlapra! 

 

Ügyelni kell a rajz készítésnél a vonalvastagságra (kontúrvonal – vastag; méretvonal, 

méretsegédvonal –vékony, stb…) 

 

 
(Fontos a tanultak alkalmazása, elhelyezés, szabványírás, méretmegadás…)  

Bármikor küldhettek e-mail-ben "rajzkezdeményt" bírálásra, konzultálásra! 

Beadás határideje: 2020.01.25. (Ma 7. óra- legkésőbb 16:00) 

 

Előző órai feladat: 

 

 

  

https://join.skype.com/jN0bEX7ymZ1I
https://www.youtube.com/watch?v=BuaGIIrxspc&t=268s
http://munkacsyszki.hu/__tkdm/mt/rajzfeladat10g.pdf


 

10.G - Mechatronikai alapozó feladatok gyakorlata -2021.01.12. 

(4 tanóra) 

 

1. Online tanóra: 2021.01.12. 8:00 

Műszaki rajz (konzultáció+feladat megbeszélés) 

Skype link: https://join.skype.com/jN0bEX7ymZ1I 

2.3.4. tanóra: 8:55-11:30 
 

Feladatmegoldás: 

 

Szabadkézi vázlat alapján kell elkészíteni az alkatrész műszaki rajzát, kétszeres nagyításban, 

A4-es keretezett műszaki rajzlapon!  

Feladat letölthető: INNEN 
 

 
(Fontos a tanultak alkalmazása, elhelyezés, szabványírás, méretmegadás…)  

Bármikor küldhettek e-mail-ben "rajzkezdemény" bírálásra, konzultálásra! 

Beadás határideje: 2020.01.12. (Ma 4. óra) 

 

Előző órai feladat: 

  

https://join.skype.com/jN0bEX7ymZ1I
http://munkacsyszki.hu/__tkdm/mt/muszaki_rajz%202021-1-8_10g.pdf


 

10.G - Mechatronikai alapozó feladatok gyakorlata -2021.01.11. 

(4 tanóra) 

1. Online tanóra: 2021.01.11. 10:45 

ARDUINO kapcsolások és programok (konzultáció+feladat megbeszélés) 

Skype link: https://join.skype.com/jN0bEX7ymZ1I 

2.3.4. tanóra: 11:50-14:15 
 

Online feladat megoldás TinKerCad szimuláció segítségével 

TinKerCad elérhetősége: ITT 

 

A feladat (kapcsolás+program) letölthető: INNEN 

 

 

Az újabb reprodukciós feladat elkészülte után készíts –elindított szimulációval - 

fényképet a működő kapcsolásról és külön képet készíts a begépelt programról! 

(Ezt a mai 5.-7. tanórán kell megoldanod!) Beküldés ma (legkésőbb: 16:00-

ig)!  

 

Kérdésedet e-mailben a KRÉTÁN keresztül jelezd! 

 

Előző órai feladat: 

  

https://join.skype.com/jN0bEX7ymZ1I
http://munkacsyszki.hu/__tkdm/mt/belepes-tinkercad.pdf
http://munkacsyszki.hu/__tkdm/mt/szervo-poti_feladat_03.pdf


 

10.G - Mechatronikai alapozó feladatok gyakorlata -2020.12.15. 

(4 tanóra) 

1. Online tanóra: 2020.12.15. 8:00 

Ismétlés (számonkérés), ARDUINO kapcsolások és program  

Skype link: https://join.skype.com/jN0bEX7ymZ1I 

2. Online tanóra: 

ARDUINO kapcsolás ismertetése (Arduino – ellenállás – LED - kapcsoló). 

Program írása (változók, konstansok, digitális bemenet, kimenet, 

feltételes elágazás, várakoztatás) 

3-4. Online gyakorló tanóra (TINKERCAD) 

Feladat megoldás: Futófény variációk 

Feladat kapcsolás és program letölthető: INNEN 

Készítsd el (építsd meg) a kiírás képe alapján a futófény kapcsolást. Az első 

oldalon találod a szükséges 

alkatrészek listáját (ellenállások 

értékével). Ha elkészült a 

kapcsolás, gépeld be a második 

oldalon mellékelt programot 

(vigyázz a pontos munkára)! 

Figyeld meg az egyes program 

részeket! 

A reprodukciós feladat elkészülte 

után készíts -a szimuláció elindítása után- fényképet a működő kapcsolásról 

és külön képet készíts a begépelt programról! (Ezt a mai 2-3-4. tanórán 

kell megoldanod!) Beküldés ma (de legkésőbb: 2020.12.17-ig) 

 

Házi feladat: 

Rajzfeladat készítése A4-es keretezett műszaki rajzlapon! 

Ez 2021.01.04-ig NEM adható be a feladat! 

A feladat letölthető: INNEN:  

(Fontos a tanultak alkalmazása, elhelyezés, szabványírás, méretmegadás..) Az elölnézet 

fél-metszet legyen, a felülnézet kell még (célszerű, ha fél-nézet), méretezés is kell! 

Bármikor küldhettek e-mail-ben "rajzkezdemény" bírálásra, konzultálásra! 

Beadás határideje: 2020.01.08. 

  

https://join.skype.com/jN0bEX7ymZ1I
http://munkacsyszki.hu/__tkdm/mt/futo_feny_feladat_02.pdf
http://munkacsyszki.hu/__tkdm/mt/12grajzfeladat.jpg


 

10.G - Mechatronikai alapozó feladatok gyakorlata -2020.12.14. 

(4 tanóra) 

1. óra: ONLINE feladatmegoldás REDMENTA: 

https://redmenta.com/10ghetfo1214  

 

(10:45-től kell kitölteni a Neved (születési év) be kell írni és meg kell oldani a különböző 

feladatokat) 

2. óra: Online gyakorló óra: TINKERCAD program online gyakorló 

órájához való kapcsolódás:  

Segítség: 

http://munkacsyszki.hu/__tkdm/mt/belepes-

tinkercad12g.pdf  

Készítsd el a mellkelt kapcsolási 

rajznak megfelelő áramkört 

(TinKerCAD-ben)! Hogyan változnak 

szimulálás során az áramértékek és a 

LED fénye? A megépített áramkörről 

készített képpel illusztrálva egy WORD 

dokumentumot készíts! 

3.-4. óra: 

Videók megtekintése és jegyzetelése: 

a. https://youtu.be/BYoA4dnIhhs- Arduino alapok 

b. https://youtu.be/mKTEpvOsYfI - Arduino UNO 

c. https://youtu.be/SfbEjxGM1IM - Ledvillogtatás 

d. https://youtu.be/BUOiV0G7WmI - Soros monitor, soros plotter 

Nézd meg a videókat, készíts rövid vázlatot az ARDUINO-ról! Ennek 

segítségével a holnapi online órán szóban (SKYPE) kell számot adnod 

(felelet)! Határidő: 2020. 12. 15. 8:00!  

  

https://redmenta.com/10ghetfo1214
http://munkacsyszki.hu/__tkdm/mt/belepes-tinkercad12g.pdf
http://munkacsyszki.hu/__tkdm/mt/belepes-tinkercad12g.pdf
https://youtu.be/BUOiV0G7WmI


 

10.G - Mechatronikai alapozó feladatok gyakorlata -2020.12.01. 

(4 tanóra) 

 

1. óra: ONLINE tanóra (SKYPE)  

Téma: TinKerCad felület használata 

Elérési adatai az aktuális tanóra (XII.1.-1.óra) házi 

feladatánál –reggel 8:00 előtt lesz elérhető a link) 

 

2. óra: TINKERCAD program online gyakorló órájához való 

kapcsolódás: 

Lépései az előző tanórán ismertetve lettek. 

Segítség: http://munkacsyszki.hu/__tkdm/mt/belepes-tinkercad.pdf  

 

3.-4. óra: 

 A felület lehetőségeinek felfedezése/ kipróbálása. 

A kiadott feladat (elérhető ITT) –elkészítése, szimuláció futtatása, 

dokumentálás. 

A mellékelt feladatlista áramköreinek „kiépítése”, működésének 

szimulálása – az eredmény képernyőkép/ a program által készített 

kép általi dokumentálása. 

(Három feladat – három kép) 

 

Beküldendő a KRÉTA levelezőrendszerével a feladat (3 db) jó minőségű 

fotója kép formátumban. 

Határidő: 2020. 12. 15. 

 

 

 

 

 

 

 

Előző 4 óra feladata: 

 

  

http://munkacsyszki.hu/__tkdm/mt/belepes-tinkercad.pdf
http://munkacsyszki.hu/__tkdm/mt/tinkercad-feladat01.pdf


 

10.G - Mechatronikai alapozó feladatok gyakorlata -2020.11.30. 

(4 tanóra) 

 

 

1. feladat: Ellenőrizd a SKYPE rendszeredet holnap (XII.1.) szükséged 
lesz rá! 
 

2. Online gyakorló feladatok megoldása! (képernyő-fotót kell készíteni, 
minden megoldott feladatról- ne küldd el –gyűjtsd össze!) Kattints a 

linkekre! 

a. https://learningapps.org/watch?v=pd1c5rcf320 

b. https://learningapps.org/watch?v=pbsaofntk19  

c. https://learningapps.org/watch?v=p1n2izm5c19  

d. https://learningapps.org/watch?v=p5vzs19qa19  

e. https://learningapps.org/watch?v=pbmszqcgk19  

f. https://learningapps.org/watch?v=pv0ehoixt19  

g. https://learningapps.org/watch?v=pksv9gmaj19  

h. https://learningapps.org/watch?v=pxtorhsjk19  
 

3. Műszaki rajz készítés (szükséges felszerelés, anyag: A4-es keretezett 
rajlap /esetleg A4-es keretezett lap/, hegyes ceruzák /H, HB esetleg F/, 

tiszta vonalzók, körzők, radír) 

Tanulmányozd át a dőlt szabvány betűket: ITT! A rajzon, 

szövegmezőben csak ezeket használd! 

 
Álló A4-es műszaki rajzlapra dolgozz! Ügyelj a 

pontos, precíz szerkesztésre! Alkalmazd a 
méretmegadásnál tanult szabályokat! 
Ha kérdésed van, jelezd!  

 
A FELADAT letölthető: INNEN 

 
Határidő: 2020. 12. 14. 

 

Kérek mindenkit, ne csapja össze a feladatot, idő 

van rá! A nem megfelelően készült, nem 

szabványos betűket tartalmazó rajzot, újra kell 

elkészíteni! 

 
 

Beküldendő a KRÉTA levelezőrendszerével a rajz jó minőségű fotója kép 

formátumban. 

 

Előző feladat: 

  

https://learningapps.org/watch?v=pd1c5rcf320
https://learningapps.org/watch?v=pbsaofntk19
https://learningapps.org/watch?v=p1n2izm5c19
https://learningapps.org/watch?v=p5vzs19qa19
https://learningapps.org/watch?v=pbmszqcgk19
https://learningapps.org/watch?v=pv0ehoixt19
https://learningapps.org/watch?v=pksv9gmaj19
https://learningapps.org/watch?v=pxtorhsjk19
https://cms.sulinet.hu/get/d/b192f7f0-02df-40b5-96c8-c72754ea55d5/1/5/b/Large/nagy%C3%ADtott_144_D%C3%B6nt%C3%B6tt_szabv%C3%A1ny%C3%ADr%C3%A1s_mint%C3%A1ja_forr%C3%A1s.jpg
http://munkacsyszki.hu/__tkdm/mt/illesztocsavar-rajzfeladat.pdf


 

10.G - Mechatronikai alapozó feladatok gyakorlata -2020.11.17. 

MINTA: 
Ismertesse a vas-szén ötvözetek felosztását! 

Részletezze: 

- az acélok jellemzőit 

- ötvözetlen szerkezeti acélok tulajdonságait, felhasználási területeit 

- hegeszthető acélok tulajdonságait, felhasználási területeit 

- szerszámacélok tulajdonságait, felhasználási területeit  

- gyorsacélok tulajdonságait, felhasználási területeit 

- acélöntvények tulajdonságait, felhasználási területeit 

 

Tananyaga: https://m-t.hu/m/  

Témakörhöz képanyag: -nincs- 

A fenti témakör kidolgozva ITT található! 

 

A fentiek példájára dolgozd ki a következő témakört! 

Feladat: A következő témakört dolgozza ki! Csúcsesztergák 

 

1. Tanulmányozd a témakört! 

2. A tananyagot olvasd el, jegyzeteld ki (füzetbe)! 

3. Készíts el az ábra és a jegyzeted segítségével WORD dokumentumban a 

kidolgozott tételt. (A kép PrintScreen gomb segítségével a vágólapra 

helyezhető) 

 

Beküldendő a KRÉTA levelezőrendszerével a kidolgozott témakör word docx 

formátumban. 

Határidő: 2020. december 1. (8:00 óra) 

 

 

A feladat leírás a következő oldalon 

  

https://m-t.hu/m/
http://munkacsyszki.hu/__tkdm/mt/1_vas-szen.pdf


Ismertesse a csúcsesztergák felépítését! 

Részletezze: 

- a munkadarab befogását, - a szerszám befogását 

- az esztergakések fajtáit, részeit  

- esztergálási műveleteket:  

o - hosszesztergálást  

o - síkesztergálást 

o – kúpesztergálást 

 
Tananyag: https://m-t.hu/m/ (Tanulmányozd át!) 

 

Témakörhöz képanyag:  

 

 

 

 

Előző feladat: 

  

https://m-t.hu/m/


 

10.G - Mechatronikai alapozó feladatok gyakorlata -2020.11.16. 

(4 tanóra) 

Töltsétek le a következő tankönyvet (ha nem tudjátok megnyitni a KRÉTA mellékletet): LETÖLTÉS ITT 

Számotokra a 207-218. oldalra lesz szükség! 

1. feladat: Olvassátok el a kijelölt részt!  

2. feladat: A digitális eszközök főbb egységei fejezetet (209-218. oldal) jegyzeteljétek ki a 

füzetetekbe (erről készítsetek egy fényképet –ha több oldal többet) 

3. A fényképeket helyezzétek el egy bemutatóba (prezi/ ppt)! 

4. Keressetek válasz a jegyzetelés és INTERNET segítségével a következő hét kérdésre (218. 

oldal)! 

 

 
5. Minden egyes kérdésre a választ egy új diára helyezzétek el! (Saját válaszokat kérek nem 

internetes „bemásolást”!) 

6. Az első dia tartalmazza a nevedet és a tantárgy nevét és a készítés dátumát! Összesen a 

jegyzetelés fényképszámától függően minimum 9 diát kell beküldeni bemutató (ppt / prezi 

link) formátumban! 

7. A KRÉTA rendszeren keresztül (levelező rész) kell elküldeni a bemutatót a nevemre! (Az 

elküldést a házi feladat elkészítésének nyugtázásával is erősítsd meg!) 

Határidő: 2020. november 23. (8:00 óra)! 

Ha gondod, kérdésed van, e-mailben keress, megbeszéljük! 

Jó munkát! 

 

https://www.tankonyvkatalogus.hu/pdf/OH-DIG09TA__teljes.pdf

