
 

11.G - Mechatronikai alapozó feladatok - 2021.05.12. 
2021.05.12. szerda-12:00 

ONLINE tanóra (SKYPE - https://join.skype.com/lj9KHBlTV2ZM  

KONZULTÁCIÓ 

Témakör: FORGÁCSOLÓ ELJÁRÁSOK (ismétlés) 

Tananyag_1: ITT 

 

Tananyag_2: ITT (forgácsolási eljárások 2.) 

 

Feladat: Tanulni (2021.05.17). 
 

  

https://m-t.hu/wp-content/uploads/2020/12/gforg01.pdf
munkacsyszki.hu/__tkdm/mt/gforg02.pdf


 

11.G - Mechatronikai alapozó feladatok - 2021.04.28. 

ONLINE tanóra (SKYPE - https://join.skype.com/lj9KHBlTV2ZM  

KONZULTÁCIÓ 

Témakör: Kényszerhajtások: Kúpfogaskerekek, csigahajtás, lánc-

hajtás, fogas szíj hajtás gyakorlás 

Tananyag letölthető: INNEN 

FELADAT: A következő REDMENTA FELADATOKAT (2 db) kell megoldanotok 

(többször is, mindenkinek minimum 80% fölé kell kerülni)  

Határidő: 2. tanóra vége 

Első feladatsor elérhető: ITT 

 

Második feladatsor elérhető: ITT 

 

  

http://munkacsyszki.hu/__tkdm/mt/___4kenyszerhatasok.pdf
https://redmenta.com/?solve&ks_id=672385071
https://redmenta.com/F%C3%A9kek_11_g-gyakorlo
https://redmenta.com/?solve&ks_id=672385071
https://redmenta.com/F%C3%A9kek_11_g-gyakorlo


 

11.G - Mechatronikai alapozó feladatok - 2021.04.20. 
2021.04.20. kedd-11:50 

ÖNÁLLÓ FELDOLGOZÁS- RAJZFELADAT 

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

A feladat leírása: ITT 
 

 
 

Beküldési/leadási határidő: 2021.04.20. 15:00 
  

http://munkacsyszki.hu/__tkdm/mt/rajzfeladat2021-tarcsa.pdf
http://munkacsyszki.hu/__tkdm/mt/rajzfeladat2021-tarcsa.pdf


 

11.G - Mechatronikai alapozó feladatok - 2021.04.14. 

Témakör: Kényszerhajtások: Kúpfogaskerekek, csigahajtás, lánc-

hajtás, fogas szíj hajtás 

ONLINE tanóra (SKYPE - https://join.skype.com/lj9KHBlTV2ZM  

Tananyag letölthető: INNEN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Feladat: Súrlódó- és kényszerhajtások ismétlése 
Hi: 2021.04.15. 
  

http://munkacsyszki.hu/__tkdm/mt/___4kenyszerhatasok.pdf


 

11.G - Mechatronikai alapozó feladatok - 2021.03.23. 
2021.03.23. kedd-11:50 

ÖNÁLLÓ FELDOLGOZÁS- RAJZFELADAT 

 

Készítsd el a fenti rajzot A4-es keretezett rajzlapra! Határidő: 2021-03-30  

  



 

11.G - Mechatronikai alapozó feladatok - 2021.03.17. 
II. félév – 2 óra 

Témakör: FOGASKERÉKHAJTÁS ELEMI fogazás (2021.03.17. 8:00) 

ONLINE tanóra (SKYPE - https://join.skype.com/lj9KHBlTV2ZM  

Konzultáció, feladatkiadás –ELEMI fogazat számítása 

Név Jel 

Fekécs Márton I. 

Hujber Máté II. 

Korponai Máté III. 

Lakatos Márton József IV. 

Lugosi Bence V. 

Mikolás Gellért VI. 

Velő Rebeka VII. 

Vidák Marcell Alexander VIII. 
 

Adatok     I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. 

modul (m) [mm]:   3 2,5 5 3 4 5 4 5 

fogszám (z) [db]:   100 80 25 35 60 50 33 22 

c*:   0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

Számoljátok ki/ írjátok be az adataitoknak megfelelően a következő táblázat értékeit 

Egy lapra írjátok fel a neveteket és a bemenő adatokat és másoljátok át az ábrát is (szabadkézi rajz)! 

Ezt követően az alábbi táblázatot a lapra másolva töltsétek ki az üres rubrikákat, számoljátok ki a kért 

adatokat! 

 képlet behelyettesítés Eredmény (3 tizedes) 

Fejmagasság (ha) [mm]:       

Lábhézag (c) [mm]:       

Lábmagasság  (hf) [mm]:       

Fogmagasság (h) [mm]:       

Osztókör átmérő (d) 
[mm]: 

      

Fejkörátmérő (da)[mm]:       

Lábkörátmérő (df)[mm]:       

Foghézag (j)[mm]:       

Beküldési határidő: 2021.03.17. 10:00 

 

 



 

11.G - Mechatronikai alapozó feladatok - 2021.03.09. 

 

2021.03.09. kedd-11:50 

REDMENTA 

Írásbeli témazáró dolgozat 

A dolgozat elérhető: ITT 

 

 

  

https://redmenta.com/11G20110309
https://redmenta.com/?solve&ks_id=1023353058


 

11.G - Mechatronikai alapozó feladatok - 2021.03.03. 
II. félév – 2 óra 

Témakör: FOGASKERÉKHAJTÁS (2021.03.03. 8:00) 

ONLINE tanóra (SKYPE - https://join.skype.com/lj9KHBlTV2ZM  

 

Tananyag letölthető: ITT 

 

  

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


 

11.G - Mechatronikai alapozó feladatok - 2021.02.23. 

2021.02.23. kedd- ÖNÁLLÓ FELDOLGOZÁS 
1-2. óra: Rajzfeladat: letölthető: ITT 

 

 
 

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

Készítsetek jól látható (megfelelően megvilágított) képet a teljes rajzról (kere-

tezett rajzlap). 

 

Beküldés határideje: 2021.02.26. (péntek) 15:00 
  

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


 

11.G - Mechatronikai alapozó feladatok - 2021.02.17. 
II. félév – 2 óra 

Témakör: Számpéldák – gyakorló feladatok (2021.02.17. 8:00) 

ONLINE tanóra (SKYPE - https://join.skype.com/lj9KHBlTV2ZM  

 

1. óra: 

Konzultáció: Házi feladat elemzése 

 

 

 

2. óra: 

 

Fékek és fékberendezések témakör témazáró dolgozat – számonkérés 

Link: https://redmenta.com/11g-temazaro-02-17  

 

 

  

https://redmenta.com/11g-temazaro-02-17
https://redmenta.com/11g-temazaro-02-17


 

11.G - Mechatronikai alapozó feladatok - 2021.02.09. 
II. félév – 2 óra 

1. óra 

Témakör: Ismétlés – Fékek témakör  

Önálló munka: 

Tananyag az ismétléshez letölthető INNEN 

 

2. óra: 

Többször megoldható ellenőrző kérdéssor a REDMENTA felületen! 

Elérhető: ITT 

 

A feladatsort többször is megoldhatod. Mindig a saját neveddel végezd a gyakorlást. Ebből 

látszik, hogy milyen gyakran keresed fel a felületet! Egyelőre, nem osztályzásra kell megolda-

nod a feladatsort! 

Számpélda típusfeladatot gyakorláshoz letölthetsz INNEN! (Ez is készítsd el a füzetedbe!) 

Órai feladat: Ismételni Fékek és fékberendezések témakört (a fent leírtak 

alapján)! Határidő: 2021.02.09. 

  

http://munkacsyszki.hu/__tkdm/mt/_f%C3%A9kek.pdf
https://redmenta.com/F%C3%A9kek_11_g-gyakorlo
https://m-t.hu/wp-content/uploads/2020/04/03_feladat_ir_fek.pdf
https://redmenta.com/F%C3%A9kek_11_g-gyakorlo


 

11.G - Mechatronikai alapozó feladatok - 2021.02.03. 
II. félév – 2 óra 

Témakör: Számpéldák – gyakorló feladatok (2021.02.03. 8:00) 

 

ONLINE tanóra (SKYPE - https://join.skype.com/lj9KHBlTV2ZM ) 

A feladatok megoldását a NE kezdjétek el előbb, fontos lesz a megoldáshoz a tanári utasítá-

sok sora, ami SKYPE-on hangzik el! 

A feladatsor (3 példa) letölthető INNEN 

Órai feladat: Elkészíteni a füzetedbe/ lapra a számpéldákat! A megoldások-

ról „jó minőségű –olvasható” képet kell készíteni (1-max. 3 kép)!  

 

Határidő: 2021.02.03. (ma – a 2. tanóra vége – legfeljebb 16:00) 

  

https://join.skype.com/lj9KHBlTV2ZM
http://munkacsyszki.hu/__tkdm/mt/003-gepelemek.pdf


 

11.G - Mechatronikai alapozó feladatok - 2021.01.26. 
II. félév – 2 óra 

Online feladatmegoldás - REDMENTA. 11:45 

Témakör: Számpéldák – javító feladatsor megoldása 

Link: https://redmenta.com/11G-2021-1-26-gepelemek  

 

 

2. óra: 

Tanulmányozd át a http://www.m-t.hu/m_tema (új) weboldalon az érett-

ségi szóbeli témakörök (folyamatosan bővülő) tárházat! 

Nézzétek át az idei érettségire kiadott témaköröket: A 2021. május-júniusi 

érettségi vizsgák - Mechatronikai ismeretek - menüpontban! 

Házi feladat: Ismételni Az acélok hőkezelésének folyamata témakört (a 

fenti honlap menüpontja alapján)! Határidő: 2021.01.26. 

 

  

https://redmenta.com/11G-2021-1-26-gepelemek
http://www.m-t.hu/m_tema


 

11.G - Mechatronikai alapozó feladatok - 2021.01.20. 
8:00 - SKYPE: https://join.skype.com/lj9KHBlTV2ZM   
 

Feladat meghatározás: Fékek, fékberendezések - részletek: www.m-t.hu/tkdm  

Házi feladat:  Fékek és fékberendezések  fejezet tanulni! 

 

 

 

2. óra: Félévzárás  

Hiánypótlás, összegzés (www.m-t.hu/tkdm ) (Határidő: Ma tanóra vége!) 

 

  

https://join.skype.com/lj9KHBlTV2ZM
http://www.m-t.hu/tkdm
http://www.m-t.hu/tkdm


 

11.G - Mechatronikai alapozó feladatok - 2021.01.12. 

(2 tanóra) 

Online feladatmegoldás - REDMENTA. 11:45 

Témakör: Csapágyak és tengelykapcsolók! 

Link: https://redmenta.com/11G-2021-01-12  

 

Figyelmesesen oldd meg az elméleti ismereteket tartalmazó kérdéssort/ fel-

adatlapot! 

 

2. óra: 

Tanulmányozd át a http://www.m-t.hu/m_tema (új) weboldalon az érett-

ségi szóbeli témakörök (folyamatosan bővülő) tárházat! 

Nézzétek át az idei érettségire kiadott témaköröket: A 2021. május-júniusi 

érettségi vizsgák - Mechatronikai ismeretek - menüpontban! 

Házi feladat: Ismételni A csavarok és csavarkötések témakört (a fenti 

honlap menüpontja alapján)! Határidő: 2021.01.20. 

  

https://redmenta.com/11G-2021-01-12
http://www.m-t.hu/m_tema
https://redmenta.com/11G-2021-01-12


 

11.G - Mechatronikai alapozó feladatok - 2021.01.06. 

(2 tanóra) 

Online feladatmegoldás - REDMENTA. 8:00 

Link: https://redmenta.com/11G20210106  

 

 

A további időben a mai napon be kell adni az esetlegesen elmaradt 

vagy javításra szánt (jobb érdemjegy eléréséért) feladatokat. 

 

Határidő: a 2. tanóra vége a mai napon! 

 

 

 

  

https://redmenta.com/11G20210106
https://redmenta.com/11G20210106


 

11.G - Mechatronikai alapozó feladatok - 2020.12.15. 

(2 tanóra) 

1.) ONLINE tanóra (SKYPE - https://join.skype.com/lj9KHBlTV2ZM ) 

Téma: Tengelykapcsolók 

 

Letölthetitek a mai órák tananyagát: INNEN – meg kell tanulni! 

 

2.) Feladat letöltése: INNEN 

Oldjátok meg a letöltött feladatlapot. Segítségül a szükséges képletek adot-

tak. Mindenhol el kell végeznetek a behelyettesítést (mértékegységekkel)! 

Számoljátok ki a feladatokat! Ellenőrzéshez a táblázat (alul) nyújt segítsé-

get! 

Vizsgáld meg a megoldás folyamatát. Ügyelj a behelyettesítésre és 

a számolásra! A füzetedbe dolgozz! Készíts fényképet a megoldás-

ról! Határidő a 2. óra vége! 

  

https://join.skype.com/lj9KHBlTV2ZM
http://munkacsyszki.hu/__tkdm/mt/__tengely-kapcsol%C3%B3k1-13.pdf
http://munkacsyszki.hu/__tkdm/mt/__tengelykapcsolok_feladat_01.pdf


 

11.G - Mechatronikai alapozó feladatok - 2020.12.09. 

(2 tanóra) 

ONLINE tanóra (SKYPE - https://join.skype.com/lj9KHBlTV2ZM ) 

Téma: Gördülőcsapágyak (feladata, igénybevételei, kiválasztása) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Töltsétek le a gördülőcsapágyak témakör tananyagát: INNEN – meg kell ta-

nulni! A tananyag tartalmazza a csapágy kiválasztás mintapéldájának a linkjét. 

Ebben találhatjátok a házi feladatot (A gyakorlófeladat - egy csapágyat kell 

kiválasztani!) 

A kész feladatot (A4-es lap) fényképét kell beküldened a KRÉTA rendszeren 

keresztül! (A képfájl nevében jeljen meg csapagy_saját_neved kifejezés!) 

Határidő: 2020. december 15. (8:00 óra)! 

 

 

  

https://join.skype.com/lj9KHBlTV2ZM
http://munkacsyszki.hu/__tkdm/mt/_gordulo_csapagyak_%2031-54-.pdf


 

11.G - Mechatronikai alapozó feladatok - 2020.12.01. 

(2 tanóra) 

1. ONLINE tanóra (SKYPE)  

Téma: Siklócsapágyak  

Elérési adatai az aktuális tanóra (XII.1.-5. óra) házi feladatá-

nál –reggel 11:50 előtt lesz elérhető a link) 

 

2. óra: 

Töltsétek le a Siklócsapágyak témakör tananyagát: INNEN – tanulni kell! 

A feladat is ez! Határidő: 2020.12.09. 

A követező részben ismétlésként és kiegészítve ismereteiteket röviden jegy-

zeteljétek az alábbi videókat! 

https://youtu.be/KA782RMXTnQ Tengelyek csapágyak! 

https://youtu.be/ZVU3yahIaXY - kötőgépelemek 

https://youtu.be/2pctMkwYLL8?list=PLPyIcVelO2FdNDevw5XpBefPEjwT4EjwK (mechanika) 

 

Főiskolára, egyetemre készülőknek javaslom a két hosszabb videó megnézését (szorgalmi feladat): 

https://youtu.be/6s0M7ZW7VxA  

https://youtu.be/yyiMo1Enrdo  

https://youtu.be/KvKEh-okBL0 - gépelemek fogaskerék számítás 

 

 

  

http://munkacsyszki.hu/__tkdm/mt/_csapagyak_%20tengelyek19-30.pdf
https://youtu.be/KA782RMXTnQ
https://youtu.be/ZVU3yahIaXY
https://youtu.be/2pctMkwYLL8?list=PLPyIcVelO2FdNDevw5XpBefPEjwT4EjwK
https://youtu.be/6s0M7ZW7VxA
https://youtu.be/yyiMo1Enrdo
https://youtu.be/KvKEh-okBL0


 

11.G - Mechatronikai alapozó feladatok - 2020.11.25. 

(2 tanóra) 

A mai alkalommal számolási feladatokat (négy példa) kell megoldani. 

A feladatsor letölthető: ITT 

Az első feladat egy egyszerű képlettel számolható. Azt kell tudni, hogy hogyan 

számítjuk az erőből és keresztmetszetből a húzófeszültséget! 

A második feladat feladatnál a retesz hosszát kell számolni a palástnyomásból! A 

képletek segítenek. 

A harmadik feladatnál a reteszkötés van soron. Tisztázni kell, hogy a „kétszeres 

nyírás” milyen kötésmegvalósítást jelenthet (k=1 vagy k=2)?! 

A negyedik feladat egy gyakorlati példa! Itt arra kell ügyelni, hogy a nyomás mi-

lyen alakú felületet terhel. De a megoldás képletsorából könnyen megválaszol-

ható ez! 

Beadandó: Egy A4-es lapon megoldott 4 feladat (tar-

talmazza az adatokat, képleteket, behelyettesítést, 

számolást)! A lapot fényképezd le (jó minőségben) és 

a KRÉTA levelező rendszerének segítségével küldd el 

nekem! (CSAK A KRÉTA ELFOGADHATÓ) Ha gondod, 

kérdésed van, keress e-mailben/ telefonon! 

Határidő: 2020.12.01. 

 

  

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


 

11.G - Mechatronikai alapozó feladatok - 2020.11.17. 

1. óra feladatai: 

1.) Bevezető feladat: Nézzétek meg a következő videót! A szilárdságtani ismere-

teitek ismétlése. Letölthető: ITT (érdemes jegyzetelni) 

2.) Nézzetek utána, hogy a 1 bar (nyomás mértékegység), hogyan váltható át pas-

calra (Pa), vagy MPa-ra! 

3.) Ismételjétek át csavarkötéssel és reteszkötéssel kapcsolatos tananyagot! 

4.) Csavarbiztosítás és rezgések! Nézzétek meg a videót: ITT 

 

2. óra feladatai: 

Töltsd le a feladatlapot: INNEN 

Egy A4 lapra/ esetleg a fűzeted egy oldalára, oldd meg a 12 feladatot! 

A lapra írd fel a neved, osztályod! 

A kérdés sorszámát kell felírnod, majd mellé/alá kell írni a választ/ a válasz be-

tűjelét! Ne firkálj, csak a lényeges információ jelenjen meg a lapon! A 12. feladat 

egy szabadkézi vázlatrajz készítése. A megoldásnak ki kell férni egy lapra! Jól csak 

akkor tudod megoldani, ha előtte az első óra 1-4 feladatát átnézted (megtanul-

tad)! Ne „csapd össze” a munkád, tanulj, gondolkozz! A kész feladat (A4-es kidol-

gozott lap) fényképét kell beküldened a KRÉTA rendszeren keresztül! (A képfájl 

nevében jeljen meg csavar-saját_neved kifejezés!) 

Határidő: 2020. november 25. (8:00 óra)! 

  

https://youtu.be/Mtm7Zawr2FU
https://youtu.be/cg78FIZR3Xc?list=PLjuCbibW2-cWqMLESMvEaPOQ31JK7b5ov
http://munkacsyszki.hu/__tkdm/mt/gepelemek_csavar_feladatok.pdf


 

11.G - Mechatronikai alapozó feladatok - 2020.11.11. 

Kedves Tanulók! 

A kialakult helyzet a tantermen kívüli digitális munkarend újbóli 

bevezetését hozta. Tanórákon megbeszéltek alapján a munkánk 

alapja a KRÉTA rendszer lesz.  

1. Régi házi feladat: Az eddig le nem adott (régebben kiadott) 

feladatok pótlása (2020. november 16-ig) – a fényképét 

(pl.: rajz lefényképezve) kell elküldeni! 

2. Új házi feladat: Csavarrugó méretezése. A feladatot letölt-

heted a következő linkről: 

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

Beadandó: Egy A4-es lapon megoldott feladat (tartalmazza 

az adatokat, képleteket, behelyettesítést, számolást)! 

A lapot fényképezd le (jó minőségben) és a KRÉTA levelező 

rendszerének segítségével küldd el nekem! (CSAK A KRÉTA 

ELFOGADHATÓ) 

Ha gondod, kérdésed van, keress e-mailben/ telefonon! 

Határidő:2020.11.17.  

 

 

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

