
 

12.G – Informatika -2021.04.26.- hétfő  

ÖSSZEFOGLALÁS 

ISMÉTLÉS 

 

 

12.G – Informatika -2021.04.23.- péntek 8:00 

(2 tanóra) 

ONLINE tanóra (SKYPE: https://join.skype.com/pXK5phIaO1ZJ )  

Konzultáció 

FELADATPÓTÁS 

ELEKTROMOS ÁRAMKÖRÖK MÉRÉSE (TINKERCAD- szimuláció) 

 

 

https://join.skype.com/pXK5phIaO1ZJ


12.G – Informatika -2021.04.12.- hétfő  

 

ONLINE tanóra – Önálló feladatmegoldás - feladatlap 

 

1. Töltsd le INNEN a feladatlapot! 

2. Egy A4 lapra (vagy a füzeted egy oldalára) készítsd el az öt fel-

adat megoldását (ha nem tudod az adott feladat megoldását, 

akkor csak a feladat sorszámát írd le és írd oda: „nem tudom”) 

3. Fényképezd le a megoldás lapot (ahol a neved a feladat sor-

száma és a megoldás <képlet, számolás, mértékegység> szere-

pel)! 

4. Küld be a 6. óra végén a megoldás képét a KRÉTÁN keresztül. 

5. A 2. tanórán a TINKERCED segítségével építsd meg az 1. feladat-

ban szereplő kapcsolást. (9V feszültséggel dolgozz; mérd meg az 

átfolyó áramot – használj tápegységet és a mért eredménnyel el-

lenőrizd az eredő ellenállást!) 

Fényképezd le! Ezt nem kell beküldeni most később szükség lehet 

rá! 

 

 

 

 

 

 

 

Beküldési határidő: 2021.04.12. -6. óra vége 

  

http://munkacsyszki.hu/__tkdm/mt/_12gdolgozat_feladat.pdf


 

12.G – Informatika -2021.04.09.- péntek 8:00 

(2 tanóra) 

ONLINE tanóra (SKYPE: https://join.skype.com/pXK5phIaO1ZJ )  

Konzultáció 

 

A feladat ismertetése: 

Ellenállás hálózat (mérési jegyzőkönyv 2.) 

 

A feladat letölthető: INNEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beküldési határidő: 2021.04.09 -12:00 

  

https://join.skype.com/pXK5phIaO1ZJ
http://munkacsyszki.hu/__tkdm/mt/mjegyzokonyvr1-5.pdf


 

12.G – Informatika -2021.03.29.- hétfő  

 

ONLINE tanóra – Önálló feladatmegoldás - projektfeladat 

 

A projektfeladat ismertetése 

Elemi fogazású fogaskerekek hiányzó adatainak megállapítása (EXCEL táblázat segítségével) 

A táblázat, amiben el kell készíteni a feladatot letölthető: INNEN 

Csak ebbe a letöltött fájlba dolgozz! 

- Feladat a projektfeladat megoldása 

 

 

Beküldési határidő: 2021.03.29 -16:00 

  

http://munkacsyszki.hu/__tkdm/mt/8_16_tablazat.xlsx


 

12.G – Informatika -2021.03.26.- péntek 8:00 

(2 tanóra) 

ONLINE tanóra (SKYPE: https://join.skype.com/pXK5phIaO1ZJ )  

Konzultáció 

 

Projektfeladat ismertetése: 

Áramkörök kapcsolási rajza 

A feladatsor (4 db) letölthető: INNEN 

El kell készíteni a feladatban szereplő áramkörök kapcsolási rajzát és meghatá-

rozni a feladatban szereplő alkatrészek, ellenállások értékét! 

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

ezt beküldeni! 

Határidő: 2021.03.29 (hétfő) 10:00! 

 

 

 

  

https://join.skype.com/pXK5phIaO1ZJ
http://munkacsyszki.hu/__tkdm/mt/ellenallaskapcsolasok.pdf


 

12.G – Informatika -2021.03.12.- péntek 8:00 

(2 tanóra) 

ONLINE tanóra (SKYPE: https://join.skype.com/pXK5phIaO1ZJ )  

Feladat meghatározás: 

Ismétlés, hiánypótlás! 

 

A feladatok elérhetőek a www.m-t.hu/tkdm oldalon! 

A 2. félévben kiadott feladatok: 

 Mérési gyakorlat –szimuláció - kiadva: 2021.03.01 (III.10-ig beadható!) 

 Programírás ARDUINÓRA (ledek) - kiadva: 2021.02.26. 

 Távolságmérés - kiadva: 2021.02.15. 

 Egyenletszerkesztés - kiadva: 2021.02.12. 

 Elektrotechnika (áram és feszültségmérés) – kiadva: 2021.02.01 

Pótlás határideje: 2021.03.12. (16:00)! 

Akinek a KRÉTA rendszerben az adott feladatnál ’-’ jel/ ’sz’ jel szerepel, annak pótolnia kell az 

adott feladatot! 

  

https://join.skype.com/pXK5phIaO1ZJ


 

12.G – Informatika -2021.03.01.- hétfő  

 

ONLINE tanóra – Önálló feladatmegoldás - gyakorlat 

Téma: Gyakorlati feladat 

Mérési gyakorlat - szimuláció 

Feladat letölthető: INNEN 

Házi feladat: mérési eredmények rögzítése 

Határidő: 2021.03.10. 16:00 

 

  

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


 

12.G – Informatika -2021.02.26.- péntek 8:00 

(2 tanóra) 

ONLINE tanóra (SKYPE: https://join.skype.com/pXK5phIaO1ZJ )  

Feladat meghatározás: 

Konzultáció  

Programírás ARDUINÓRA 

Leírás letölthető: INNEN 

 

2. óra: 

 

 

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

megfogalmazottak alapján a programot! 

Határidő: 2021.02.27. 16:00 

 

  

https://join.skype.com/pXK5phIaO1ZJ
http://munkacsyszki.hu/__tkdm/mt/ledek3.pdf


 

12.G – Informatika -2021.02.15.- hétfő 12:40 

 

ONLINE tanóra – Önálló feladatmegoldás - gyakorlat 

Feladat meghatározás: Távolságmérés ultrahangos érzékelővel! 

 

TINKERCAD segítségével készítsd el az 

INNEN letölthető kapcsolást. 

A kapcsoláshoz tartozó ARDUINO 

program letölthető: ITT 

 

 

 

Próbáld ki a jól összeállított kapcsolást a programmal! 

Készíts képet a működésről! (A szimuláció közben kat-

tints a szenzorra, akkor fog megjelenni a fenti ábrán lát-

ható távolság beállító rész!) Egy Word dokumentumba 

illeszd be a készített képet (/képeket) és írd le, a kapcso-

lás működését (a LED diódák szerepét)! 

 

Beküldendő (KRÉTÁN keresztül) a feladat ( WORD) 

megoldása.  

 

Határidő: 2021.02.15. 16:00 

 

 

  

http://munkacsyszki.hu/__tkdm/mt/tavol_meres.png
http://munkacsyszki.hu/__tkdm/mt/ultrasonic_tavolsag.txt


 

12.G – Informatika -2021.02.12.- péntek 8:00 

(2 tanóra) 

ONLINE tanóra (SKYPE: https://join.skype.com/pXK5phIaO1ZJ )  

Feladat meghatározás: 

1.) Töltsd le a nyers feladatot tartalmazó fájlt: INNEN! 

2.) Csomagold ki a ZIP (tömörített) fájlt! EBBE A WORD DOKUMENTUMBA DOLGOZZ! 

3.) Készítsd el az öt képletet! 

4.) Mentsd el keplet_saját_név.doc(x) néven! 

 

Plusz tanári magyarázatot itt találsz: https://youtu.be/mWGoeqy8exs 

 

Beküldendő (KRÉTÁN keresztül) a feladat (egyoldalas- WORD) megoldása.  

 

Határidő: 2021.02.12. 10:00 

 

 

 

  

https://join.skype.com/pXK5phIaO1ZJ
http://munkacsyszki.hu/__tkdm/mt/kepletszerkeszto_feladat.zip
https://youtu.be/mWGoeqy8exs


 

12.G – Informatika -2021.02.01.- 12:40 

(2 tanóra) 
Önálló feldolgozás! 

Téma: Elektrotechnika 

(áram és feszültségmé-

rés) 

Építsd meg a kapcsolást 

TinKerCad-ben!  

R1=15 ; R2=30 ; 

R3=15 ; U=3V-12V (ál-

líts be egy értéket a táp-

egységen –mindenki mást- 

és ezzel kell számolnod!) 

 

Az általad megépített áram-

körben állítsd be az U feszült-

séget- ezzel számolj! 

Határozd meg az R2 ellenállá-

son átfolyó I2 áramot és az el-

lenálláson eső feszültséget U2 

(2 tizedes pontosan)! 

Fényképezd le a szimulált kap-

csolást és a kitöltött táblázatot! 

 

Az alábbi táblázatot készítsd el egy lapra / füzetedbe! Írd bele a számolt és mért értékeket! 

 beállított/mért érték Számolt érték 

A beállított feszültség (3-12V) U= - 

Eredő ellenállás Re  - Re= 

R2 ellenálláson eső feszültség U2 [V] U2= U2= 

R2 ellenálláson folyó áram I2 [mA] I2= I2= 

 

Beküldendő egy WORD fájl (a két képekről) a KRÉTÁN keresztül címemre!  

Határidő: 2021. 02. 08. 16:00-ig. 

 

  



 

12.G – Informatika -2021.01.29.- 8:00 

(2 tanóra) 

Önálló feldolgozás! 

Téma: Programozás – Pascal online környezetben 

Indítsd a PASCAL fejlesztői környezetet: KATT 

A mai alkalommal egy „játékos” feladatot kaptok. A PASCAL program bővíthető 

új parancsokkal (paraméterezhető módon). Nyissátok meg ITT a mellékletet, 

amelyben egy példaprogramot találtok az ”új” parancsokra! 

A parancsok a következők Szin(yellow); - a kiírás színét állíthatod be (RED-pi-

ros,…)! Ugorj(1,1); -a kurzort az adott pozícióba viszi! Jobbra(5); a kurzortól 5 

csillagot rajzol jobbra! Balra(5); a kurzortól 5 csillagot rajzol balra! Le(5);- lefele 

rajzol 5 csillagot /ha 6-ot írsz a zárójelbe 6-ot ír ki/! Fel(5); A kurzortól felfele ír 5 

csillagot! 

Ugorj(20,20); Távolabbra helyezi a kurzort! 

Feladatod az ITT letölthető TXT fájlból kijelölés után 

másold be a PASCAL fejlesztő környezetbe a progra-

mot! Futtasd le! Ha látod a következő ábrát (sárga 

csillagokból álló „0”-át), akkor jól dolgoztál! 

 

Fényképezd le, ha kész! 

 

 

SZORGALMI FELADAT (2 db 5-öst ér)! 35-44 sorok 

helyére (lehet több sor is) írj az új parancsokkal 

programot, amely egy „9”-est ír ki! 

Beküldendő egy WORD fájl (a programról és futta-

tási képekről) a KRÉTÁN keresztül címemre!  

Határidő: 2021. 01. 29. 16:00-ig. 

  

https://www.onlinegdb.com/online_pascal_compiler
http://munkacsyszki.hu/__tkdm/mt/pascal_rajzolo.pdf
http://munkacsyszki.hu/__tkdm/mt/pascal_program01.txt


 

12.G – Informatika -2021.01.18.- 12:40-14:15 

(2 tanóra) 

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 kijel-

zőn! 

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 szegmen-

sen) Pl.: „Z” – legyen a 2-es, „K” legyen H, a „B” -8, „S” -5, 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 

Balázsi Ádám B A L A Z S I . 

Capár Róbert C A P A R O B . 

Nagy Dániel D A - I E L - . 

Németh Zsombor Z S O - B O R . 

Pánczér Patrik Hunor P A - H U - P . 

Rigó Dominik R I G O - D O . 

Varga Péter P E - I K E - . 

Vass Gábor G A B O R K A . 

 

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

ködő kapcsolásról és külön képet készíts a programról! (Ezt a mai 6-7. 

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



 

12.G – Informatika -2021.01.15.- 8:00 

(2 tanóra) 

ONLINE tanóra (SKYPE: https://join.skype.com/pXK5phIaO1ZJ )  

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! Módo-

sítanotok kell „csae 5: - case 9:” részeknél a szegmen-

sekre 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) le-

töltése: INNEN 

 

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

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

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

(A zöld vezetékek színe mindenkinek más – reggel közlöm) 

  

https://join.skype.com/pXK5phIaO1ZJ
http://munkacsyszki.hu/__tkdm/mt/belepes-tinkercad12g.pdf
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


 

12.G – Informatika -2021.01.04.- 12:40 

(2 tanóra) 

 

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 6-7. tanórán kell megoldanod!) Beküldés ma (legkésőbb: 16:00-

ig)!  

 

Kérdésedet e-mailben a KRÉTÁN keresztül jelezd! 

 

 

Előző órai feladat: 

  

http://munkacsyszki.hu/__tkdm/mt/belepes-tinkercad12g.pdf
http://munkacsyszki.hu/__tkdm/mt/szervo-poti_feladat_03.pdf


 

12.G – Informatika -2020.12.18.-8:00 

(2 tanóra) 

ONLINE tanóra (SKYPE: https://join.skype.com/pXK5phIaO1ZJ )  

Téma: Áramkörök összeállítása (ARDUINO alapok) 

1.) ONLINE tanóra 

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

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

les elágazás, várakoztatás) 

2. 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 prog-

ram részeket! 

A reprodukciós feladat elkészülte után 

készíts - a szimuláció elindítása után- 

fényképet a működő kapcsolásról és 

külön képet készíts a begépelt prog-

ramról! (Ezt a mai 1-2. tanórán kell megoldanod!) Beküldés ma (de legké-

sőbb: 2020.12.20-ig) 

Házi feladat: 

Elektrotechnika –feladatok! 
Ez 2020.12.27-ig NEM adható be a feladat! 

A feladat letölthető: INNEN:  

Töltsétek le a feladatot! A4-es lapra vagy a füzetbe dolgozzatok. A külalak legyen méltó a 

műszaki szakemberekhez! Olvasd el a feladatot! Írd ki mértékegységgel a megadott adato-

kat! A képletbe (mértékegységekkel együtt- mértékegységhelyesen) helyettesítsetek be! 

Pontos számolás legyen a következő! Az eredmény mögött legyen mértékegység! 

Készítsetek jól olvasható fényképet a számolásotokról. Beküldendő egy fénykép (Igyekezz 

úgy dolgozni, hogy egy lapra (oldalra) rá férjen!) Beadás határideje: 2020.01.04.  

https://join.skype.com/pXK5phIaO1ZJ
http://munkacsyszki.hu/__tkdm/mt/futo_feny_feladat_02.pdf
http://munkacsyszki.hu/__tkdm/mt/elektro01.pdf


 

12.G – Informatika -2020.12.07. 

(2 tanóra) 

 

ONLINE tanóra (SKYPE: https://join.skype.com/pXK5phIaO1ZJ )  

Téma: Áramkörök összeállítása (ARDUINO alapok) 

Elérési adatai az aktuális tanóra (XII.7.-6. óra) házi feladatánál –12:40 

előtt lesz elérhető a link) 

1. ONLINE tanóra 

2. 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 

3. Házi feladatok megoldása 

a.)  Készítsd el a mellkelt kap-

csolási rajznak megfelelő 

áramkört (TinKerCAD-ben)! 

Hogyan változnak szimulálás 

során az áramértékek és a 

LED fénye? A megépített 

áramkörről készített képpel 

illusztrálva egy WORD doku-

mentumot készíts! 

b.)  A videókban gyűjtött informá-

ciók alapján készítsd el az 

alábbi áramkört (futófény) 

és a programját. Az elkészített áramkör és program fényképeit is szer-

keszd az 1. feladatnál elkészített WORD dokumentumba! 

Beküldendő a KRÉTA levelezőrendszerével a WORD fájl! 

c.) Határidő: 2020. 12. 17. 

  

https://join.skype.com/pXK5phIaO1ZJ
https://youtu.be/BUOiV0G7WmI


 

12.G – Informatika -2020.12.04. 

(2 tanóra) 

 

 
ONLINE tanóra (SKYPE: https://join.skype.com/pXK5phIaO1ZJ )  

Téma: TinKerCad felület használata 

Elérési adatai az aktuális tanóra (XII.4.-1. óra) házi feladatá-

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

 

Lépések: 
 TINKERCAD program online gyakorló órájához való kapcsoló-

dás: 

Lépései ismertetve lettek. 

Segítség: http://munkacsyszki.hu/__tkdm/mt/belepes-tinkercad12g.pdf  

 

 A felület lehetőségeinek felfedezése/ kipróbálása. 

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

dokumentálás. 

A mellékelt feladatlista áramköreinek „kiépítése”, működésének szi-

mulálása – az eredmény képernyőkép/ a program által készített kép 

általi dokumentálása. 

(Három feladat – három kép) 

 

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

tója kép formátumban. 

Határidő: 2020. 12. 07. 

 

 

 

 

 

  

https://join.skype.com/pXK5phIaO1ZJ
http://munkacsyszki.hu/__tkdm/mt/belepes-tinkercad12g.pdf
http://munkacsyszki.hu/__tkdm/mt/tinkercad-feladat01.pdf


 

12.G – Informatika -2020.11.23. 

 

Az online PASCAL szerkesztő/ fordító felületet segítségével (elérheted: ITT) oldd meg a következő fel-

adatokat! A programokat és a futtatás eredményét „fényképezzétek le” (PRNTSCRN vagy telefon se-

gítségével)! 

1. feladat: 

 

2. feladat: 

 

3. feladat: 

 

Beküldendő 3x2=6 képfájl és az előző órai tömörített fájl (összesem 7) a KRÉTÁN keresztül címemre!  

Határidő: 2020. 12. 04. 

Előző órai feladat: 

  

https://www.onlinegdb.com/online_pascal_compiler


 

12.G – Informatika -2020.11.20. 

 

A feladat, játékos programozás! A https://blockly.games/maze?lang=hu&level=1&skin=0 ol-

dalon kell eljutnotok a 10. pályáig, elkészítve az egyre nehezedő blokk-programokat. Mielőtt 

lefuttatnátok a jól megírt programot „fényképezzétek le a képernyőt” (Print Screen)! Ezt a ké-

pet PAINTbe másolva mentsétek el (pl.: XY_01.jpg)! Az összegyűjtött képeket (minimum 4, 

maximum 10)+címkép, egy bemutatóba rendezve (a címképen a nevetekkel) kell elküldeni ne-

kem! 

 

 

 

Beküldendő egy (bemutató) fájl a KRÉTÁN keresztül címemre!  

Határidő: 2020. 11. 23. 

 

 

 

https://blockly.games/maze?lang=hu&level=1&skin=0
https://blockly.games/maze?lang=hu&level=1&skin=0

