
 

12.G - Mechatronikai alapozó feladatok I. kompetenciafejlesztés- 2021.04.21. 

9:50-től- 

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

KONZULTÁCIÓ, ÖSSZEFOGLALÁS 

Ismétlés: Csővezetékek 

 

10:45-től- 

REDMENTA –fékek-tengelykapcsolók – kényszerhajtások: ITT 

  

https://join.skype.com/pXK5phIaO1ZJ
https://redmenta.com/?solve&ks_id=333831241
https://redmenta.com/?solve&ks_id=333831241


 

12.G - Mechatronikai alapozó feladatok I. kompetenciafejlesztés- 2021.04.07. 
(2 tanóra) 9:50-től-11:30-ig 

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

KONZULTÁCIÓ 

Téma: Kényszerhajtások (kúpkerék, csiga-csigakerék, lánchajtás, bordásszíj) 

 

Tananyag letölthető: INNEN 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Feladat: Súrlódó- és kényszerhajtások ismétlése 
Hi: 2021.04.12. 
  

https://join.skype.com/pXK5phIaO1ZJ
http://munkacsyszki.hu/__tkdm/mt/___4kenyszerhatasok.pdf


 

12.G - Mechatronikai alapozó feladatok I. kompetenciafejlesztés- 2021.03.24. 
9:50-től-11:30-ig 

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

 

KONZULTÁCIÓ 

KOMPENZÁLT FOGAZÁS 

Tananyag letölthető: INNEN 

 

 

 

Gyakorló feladat megoldása 

A feladat letölthető: INNEN 

 

Beküldeni a megoldott feladat fényképét kell a 2. óra végén (füzetkép)! 

 
  

https://join.skype.com/pXK5phIaO1ZJ
http://munkacsyszki.hu/__tkdm/mt/___2fker_kompenzalt.pdf
http://munkacsyszki.hu/__tkdm/mt/_fkerek_komp_csuszasra_szamol.pdf


 

12.G - Mechatronikai alapozó feladatok I. kompetenciafejlesztés- 2021.03.10. 
(2 tanóra) 9:50-től-11:30-ig 

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

Téma: Műszaki rajz - fogaskerék 
Feladat 

 
A méretmegadáskor kerüljétek „rámutatásos” megadást! 
Beadás határidő: 2021. március 10. 16:00  

https://join.skype.com/pXK5phIaO1ZJ


 

12.G - Mechatronikai alapozó feladatok I. kompetenciafejlesztés- 2021.02.24. 
(2 tanóra) 9:50-től-11:30-ig 

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

Téma: KISÉRETTSÉGI MECHATRONIKA 

Feladatleírások már kiadva! (KRÉTA EMAIL) 
 

 
 
Házi feladat a füzetbe rögzíteni szabadkézzel a rajzot! 
  

https://join.skype.com/pXK5phIaO1ZJ


 

12.G - Mechatronikai alapozó feladatok I. kompetenciafejlesztés- 2021.02.10. 
(2 tanóra) 9:50-től-11:30-ig 

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

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: 2021.02.10. (ma – a 2. tanóra vége – legfeljebb 16:00) 

 
  

https://join.skype.com/pXK5phIaO1ZJ
http://munkacsyszki.hu/__tkdm/mt/003-gepelemek.pdf


 

12.G - Mechatronikai alapozó feladatok I. kompetenciafejlesztés- 2021.01.27. 
(2 tanóra) 9:50-től-11:30-ig 

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

Téma: Műszaki rajz 

Feladat: Műszaki rajz készítése 

Feladatleírás letölthető: INNEN 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beadás határideje: 2020.01.28. (13:00) 
  

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


 

12.G - Mechatronikai alapozó feladatok I. kompetenciafejlesztés- 2021.01.13. 
(2 tanóra) 9:50-től-11:30-ig 

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

Téma: Műszaki rajz/ szabadkézi rajz 

Feladat: Szabadkézi vázlat/műszaki rajz készítése 

 

Rajzfeladat készítése A4-es keretezett műszaki rajzlapon/ lapon! 

 

SZABADKÉZI RAJZ LEGYEN! 

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

teljes metszet legyen, a felülnézet kell még, méretezés is kell! 

 

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

 

Készíts a szabadkézi rajzodról jól „látható”/javításra alkalmas fényképet. A kép neve tartalmazza a 

Saját Nevedet! Ezt a képet kell elküldened a KRÉTÁN keresztül! 

 

Beadás határideje: 2020.01.13. (2. óra vége- 11:30) 
  

https://join.skype.com/pXK5phIaO1ZJ


 

12.G - Mechatronikai alapozó feladatok I. kompetenciafejlesztés- 2020.12.16. 

1.) 9:50-11:00-ig FELADATMEGOLDÁS 

Feladat: https://m-t.hu/mp02/ oldalon a 

mellékelt (pirossal keretezett) online gya-

korló feladatok megoldása és a végered-

ményekről képernyőkép készítés (16 kép –

mentés saját gépre)! 

Elkészítési határidő: 2020.12.16. 

(11:00)! 

 

Fontos, hogy végezzétek el a feladatmegol-

dást (ez egyfajta ismétlés a gépelemek, 

technológia témaköréből). Jól jön a felele-

venítés a következő órához! 

 

2.) 11:05-től REDMENTA (dolgozat)! 

 

Témakör. Gépelemek, technológia 

Link: https://redmenta.com/12g-2020-12-16  

 

 

3.) Házi feladat: rajz készítés: (határidő: 2021.01.10) 

A feladat elérhető: ITT 

Az elölnézet fél-metszet, a felülnézet fél-nézet legyen! Kell a méretmegadás is! 

 

 

Előző feladat: 

 

  

https://m-t.hu/mp02/
https://redmenta.com/12g-2020-12-16
http://munkacsyszki.hu/__tkdm/mt/12grajzfeladat.jpg


 

12.G - Mechatronikai alapozó feladatok I. kompetenciafejlesztés- 2020.12.02. 

Kedves Tanulók! 

1. óra: Online dolgozatírás: https://redmenta.com/12gmunkacsy 

2. óra: Az újabb tananyag tanulásával és a mellékelt feladatok elvégzésével ha-

ladhattok tovább a felkészülésben: 

Tananyag: https://www.m-t.hu/m Gyakorló feladatok: (ugyanitt) https://www.m-t.hu/m  

Tanulandó új anyag: Műanyagok Gyakorló feladatok: Nemfémes szerkezeti anyagok + az eddigiek a 

honlapon 

Házi feladat: Témakör ismerete (kidolgozása). A témakörök elérhetők: [ITT] 

A feladat: Az anyagismeret és technológia fő témakör részeinek kidolgozása. Mindenki-

nek mást (a neve előttit) kell elkészíteni (összesen 2 db-ot). 

A vas-szén ötvözetek felosztása (1) Példa: letölthető [ITT] 

A szerkezeti anyagok csoportosítása (2) Balázsi Ádám, Vass Gábor 

A nemfémes szerkezeti anyagok (3) Capár Róbert, Németh Zsombor 

Az ötvözetek és állapotábráik (4) 
Nagy Dániel, Rigó Dominik, Varga Pé-
ter 

Az alumínium gyártása és ötvözetei! (5) 
Németh Zsombor, Pánczér Patrik Hu-
nor,  

A Fe-Fe3C diagram szövetszerkezetei (6) Pánczér Patrik Hunor, Vass Gábor 

Az acélok hőkezelésének folyamata (7) 
Rigó Dominik, Balázsi Ádám. Nagy Dá-
niel 

Az átkristályosodás hőmérséklet felett történő hő-

kezelések (8) 
Varga Péter, Capár Róbert 

 

Nézzétek meg a témaköri kiírást, ahol részletesebb téma tartalmat is elérhettek. A témakörökhöz 

ábrák elérhetők: [ITT] 

Ezek alapján mindenki írja le (lehetőleg ábrákkal – ahol lehet) a téma részletes kidolgozását (mit is 

mondanál el róla az érettségin, ne internetes másolás legyen).  

A megoldás lehet (te döntöd el) word, ppt, jpg (jpg-itt fényképre gondolok – füzetbe/ papírra készí-

ted el a kidolgozást!). Mindenkitől önálló, precíz munkát várok. 

Felhasználható a https://m-t.hu/m/ oldalon lévő tananyag, gyakorló feladat és a mellékelt példa. 

Határidő: 2020. december 16.  

Beküldendő(k) a fájl(/ok) a KRÉTÁN (levelező) keresztül. 

  

https://redmenta.com/12gmunkacsy
https://www.m-t.hu/m
https://www.m-t.hu/m
https://m-t.hu/wp-content/uploads/2020/03/TEMAKOROK.pdf
http://munkacsyszki.hu/__tkdm/mt/1_vas-szen.pdf
https://m-t.hu/wp-content/uploads/2020/03/TEMAKOROK.pdf
http://munkacsyszki.hu/__tkdm/mt/abrak-temakorok.pdf
https://m-t.hu/m/


 

12.G - Mechatronikai alapozó feladatok I. kompetenciafejlesztés- 2020.11.18.  

  

Olvassátok el a MINTA kidolgozást (ismétlés) 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!  

 

  

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 he-

lyezhető és pl.: Paint-el feldolgozható)  

  

Beküldendő a KRÉTA levelezőrendszerével a kidolgozott témakör word docx for-

mátumban.  

Határidő: 2020. december 2. (8:00 óra)  

   

A feladat leírás a következő oldalon  

     
 

 

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

 
  

  

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

