
 

12.G - Mechatronikai alapozó feladatok gy. kompetenciaf.- 2021.04.27. 

KEDD (3-4. óra) Online tanóra: SKYPE: https://join.skype.com/pXK5phIaO1ZJ  

Téma: Konzultáció,  

Ismétlés, összefoglalás, zárás, értékelés 
 

 

 

12.G - Mechatronikai alapozó feladatok gy. kompetenciaf.- 2021.04.26. 

hétfő (3-4. óra) Online tanóra: SKYPE: https://join.skype.com/pXK5phIaO1ZJ  

Téma: Konzultáció,  

Ismétlés: Csavarkötés, rugók, tengelyek és csapágyazásuk 

Tananyagok letölthetők: INNEN 

 

Házi feladat: hiánypótlás: 2021.04.26. 12:00 

  

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


 

12.G - Mechatronikai alapozó feladatok gy. kompetenciaf.- 2021.04.13. 

KEDD (3-4. óra) Online tanóra: SKYPE: https://join.skype.com/pXK5phIaO1ZJ  

Téma: Konzultáció,  

Ismétlés: Csapszegkötés, ék- és reteszkötés, bordáskötés 

Tananyagok letölthetők: INNEN 

 

2. óra Témazáró írása (A feladat a REDMENTÁBAN található címről letölthető 

dolgozat alapján!). Elérhető: INNEN 

 

A feladatsor letöltése után egy a4-es lap jobb felső sarkába a neveteket kell felírni. Ezt követően a 

megoldást kell a lapra írni (1-10 feladat)! Felkell írni a feladat sorszámát (pl. 1. f; 2- valami; 3. stb…) és 

a megoldás szövegét/ betűjelét/ számolást/stb..! A megoldás lap „fényképét” kell beküldeni 11 óra 

30 percig a KRÉTA levelezőjében (ha nem működne a molnar.tibor.zeg@gmail.com e-mail címre is el 

kell küldeni)!   

https://join.skype.com/pXK5phIaO1ZJ
http://munkacsyszki.hu/__tkdm/mt/tananyagok_erettsegihez.pdf
https://redmenta.com/?solve&ks_id=1068346502
mailto:molnar.tibor.zeg@gmail.com
https://redmenta.com/?solve&ks_id=1068346502


 

12.G - Mechatronikai alapozó feladatok gy. kompetenciaf.- 2021.04.12. 

hétfő (3-4. óra) Online tanóra: SKYPE: https://join.skype.com/pXK5phIaO1ZJ 

 

Téma: Konzultáció,  

Ismétlés: Szegecskötés, hegesztés, forrasztás, ragasztás, zsugorkötés 

 

Tananyagok letölthetők: INNEN 

 

 

Ismételni, tanulni az 1,2,3. téma! Dolgozat 2021.04.13.  

 

 

 

  

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


 

12.G - Mechatronikai alapozó feladatok gy. kompetenciaf.- 2021.03.30. 

KEDD (3-4. óra) Online tanóra: SKYPE: https://join.skype.com/pXK5phIaO1ZJ  

Téma: Konzultáció,  

Önálló feladat – MŰSZAKI RAJZ - Rajz megnevezése: Persely-2; 

 

 

Beadás határideje: 

2021.III.30. 12:00 

  

https://join.skype.com/pXK5phIaO1ZJ


 

12.G - Mechatronikai alapozó feladatok gy. kompetenciaf.- 2021.03.29. 

hétfő (3-4. óra) Online tanóra: SKYPE: https://join.skype.com/pXK5phIaO1ZJ 

 

Téma: Konzultáció, Ferde fogazás 

Tananyag letölthető: INNEN 

 

 

2. óra: Feladatmegoldás 

A feladat elérhető: ITT 

Beadás határideje: 

2021.III.29. 12:00 

  

http://munkacsyszki.hu/__tkdm/mt/___3_ferdefogazas.pdf
http://munkacsyszki.hu/__tkdm/mt/ferdefogazat_mintafeladat.pdf
http://munkacsyszki.hu/__tkdm/mt/ferdefogazat_mintafeladat.pdf


 

12.G - Mechatronikai alapozó feladatok gy. kompetenciaf.- 2021.03.16. 
Kedd (3-4. óra) 

Online tanóra: 

(SKYPE: https://join.skype.com/pXK5phIaO1ZJ 

 

1. óra: Konzultáció, fogaskerekek számpéldák (9:50) 

Tananyag letölthető: ITT 

HF.: Az utolsó dián található gyakorlófeladatot,  

meg kell oldanod a füzetedbe! 

 

 

 

 

 

2. óra: Témazáró dolgozat (REDMENTA) 2021.III.16. (kedd) 10:45-11:00 

A dolgozat elérhető: ITT 

 

 

  

https://join.skype.com/pXK5phIaO1ZJ
http://munkacsyszki.hu/__tkdm/mt/___fogasker%C3%A9k_feladatok.pdf
https://redmenta.com/12G_fogaskerekek
https://redmenta.com/12G_fogaskerekek


 

12.G - Mechatronikai alapozó feladatok gy. kompetenciaf.- 2021.03.02. 
Kedd (3-4. óra) 

Online tanóra: 

(SKYPE: https://join.skype.com/pXK5phIaO1ZJ 

Téma: Ismétlés, hiánypótlás konzultáció (elmélet) + Fogaskerekek elmélet II. 

Tananyag: ITT 

 

 

 

 

 

 

 

Gyakorló feladatok (többször is meg lehet oldani)- letölthető a REDMENTÁBÓL: INNEN 

 

12.G - Mechatronikai alapozó feladatok gy. kompetenciaf.- 2021.03.01. 
Hétfő (3-4. óra) 

Online tanóra: 

(SKYPE: https://join.skype.com/pXK5phIaO1ZJ 

Téma: Ismétlés, hiánypótlás konzultáció (elmélet)+ + Fogaskerekek elmélet I. 

Tananyag: ITT 

 

  

https://join.skype.com/pXK5phIaO1ZJ
http://munkacsyszki.hu/__tkdm/mt/___fogaskerekhajtas.pdf
https://redmenta.com/?solve&ks_id=141708679
https://join.skype.com/pXK5phIaO1ZJ
http://munkacsyszki.hu/__tkdm/mt/___fogaskerekhajtas.pdf


 

12.G - Mechatronikai alapozó feladatok gy. kompetenciaf.- 2021.02.16. 
 

1. óra: Online tanóra: 

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

Súrlódásos hajtások 2021.02.16. 9:50 

Tananyag letölthető: INNEN 

 

2. óra: Házi feladat: 

A fenti letölthető tananyag 12. oldala 

Feladat a számpélda elkészítése. 

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

dolgozni, hogy egy lapra (oldalra) rá férjen!)  

Beküldés KRÉTÁN keresztül a MAI (2021.02.16) napon 16:00-ig! 

  

https://join.skype.com/pXK5phIaO1ZJ
http://munkacsyszki.hu/__tkdm/mt/_surkodas_01-12.pdf


 

12.G - Mechatronikai alapozó feladatok gy. kompetenciaf.- 2021.02.15. 

1. óra: Online tanóra: 

 

 

 

 

 

FÉKEK III. 2021.02.15. hétfő 9:50 

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

 

2. óra 2021.02.15.-10:45- 

Gyakorlás –REDMENTA- letöltés: ITT  

 

Feladat (1): Legalább egyszer kitölteni a tesztet! Vizsgáljátok meg az esetleges 

hibákat! Többször is ki lehet (célszerű) tölteni a feladatlapot! 

 

Feladat (2): Tanulni a Fékek témakört. 

 

Határidő: 2021.02.22. 

  

https://join.skype.com/pXK5phIaO1ZJ
https://redmenta.com/?solve&ks_id=1642581245
https://redmenta.com/12.G_f%C3%A9k_gyakorl%C3%B3


 

12.G - Mechatronikai alapozó feladatok gy. kompetenciaf.- 2021.02.02. 

1. óra: Online tanóra: 

FÉKEK II. 2021.02.02. 9:50 

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

Tananyag: ITT 

Letöltés: MINTAPÉLDA: ITT 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. óra 2021.02.02.-10:45-11:00 

Számonkérés –REDMENTA- letöltés: ITT  

 

  

https://join.skype.com/pXK5phIaO1ZJ
http://munkacsyszki.hu/__tkdm/mt/_f%C3%A9kek.pdf
https://m-t.hu/wp-content/uploads/2020/04/03_feladat_ir_fek.pdf
https://redmenta.com/12G-csapagy-tengelykapcsolo
https://redmenta.com/12G-csapagy-tengelykapcsolo


 

12.G - Mechatronikai alapozó feladatok gy. kompetenciaf.- 2021.02.01. 

1. óra: Online tanóra: 

 

FÉKEK ÉS FÉKBERENDEZÉSEK 2021.02.01. 9:50 

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

Tananyag: ITT 

 

2. óra – Önálló munka 

A tengelykapcsolók és csapágyak témakörök átnézése, tanulása. Készülés a holnapi (II.02-i) 

dolgozatra! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://join.skype.com/pXK5phIaO1ZJ
http://munkacsyszki.hu/__tkdm/mt/_f%C3%A9kek.pdf


 

12.G - Mechatronikai alapozó feladatok gy. kompetenciaf.- 2021.01.19. 
(2 tanóra) 

1. óra: Online tanóra: 

Gumidugós tengelykapcsoló, méretezés 2021.01.19. 9:50 

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

 

2. óra: Online tanóra: 

Gumidugós tengelykapcsoló, méretezés- mintafeladat 

megoldása 

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 adatokat! 

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!)  

Beküldés KRÉTÁN keresztül a MAI (2021.01.19) napon! 

 

  

https://join.skype.com/pXK5phIaO1ZJ
http://munkacsyszki.hu/__tkdm/mt/__gdugos-tengelykapcsolok_feladat_02.pdf


 

12.G - Mechatronikai alapozó feladatok gy. kompetenciaf.- 2021.01.18. 

(2 tanóra) 

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

Téma: Tengelykapcsolók 

 

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

2.) Feladat letöltése: INNEN 

Oldjátok meg a letöltött feladatlapot. Segítségül a szükséges képletek 

adottak. Mindenhol el kell végeznetek a behelyettesítést 

(mértékegységekkel)! Számoljátok ki a feladatokat! Ellenőrzéshez a 

táblázat (alul) nyújt segítséget! 

Vizsgáld meg a megoldás folyamatát. Ügyelj a behelyettesítésre és 

a számolásra! A füzetedbe dolgozz! Készíts fényképet a 

megoldásról! Határidő a 2. óra vége! 

  

https://join.skype.com/pXK5phIaO1ZJ
http://munkacsyszki.hu/__tkdm/mt/__tengely-kapcsol%C3%B3k1-13.pdf
http://munkacsyszki.hu/__tkdm/mt/__tengelykapcsolok_feladat_01.pdf


 

12.G - Mechatronikai alapozó feladatok gy. kompetenciaf.- 2021.01.05. 

9:50 – 2 tanóra 

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

Téma: Gördülőcsapágyak (feladata, igénybevételei, kiválasztása) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Töltsétek le a gördülőcsapágyak témakör tananyagát: INNEN – meg kell 

tanulni! 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: 20201.01.06, 

 

Előző feladat: 

 

  

https://join.skype.com/pXK5phIaO1ZJ
http://munkacsyszki.hu/__tkdm/mt/_gordulo_csapagyak_%2031-54-.pdf


 

12.G - Mechatronikai alapozó feladatok gy. kompetenciaf.- 2021.01.04. 

1.) Online tanóra 2020.01.04. 9:50 (SKYPE: 

https://join.skype.com/pXK5phIaO1ZJ ) 

Téma: SIKLÓCSAPÁGYAK 

Tananyag: ITT 

 

 

 

 

 

2.) óra 10:45-től: REDMENTA feladatmegoldás 

link: https://redmenta.com/12G20210104  

 

 

Előző feladat: 

  

https://join.skype.com/pXK5phIaO1ZJ
http://munkacsyszki.hu/__tkdm/mt/_csapagyak_%20tengelyek19-30.pdf
https://redmenta.com/12G20210104


 

12.G - Mechatronikai alapozó feladatok gy. kompetenciaf.- 2020.12.08. 
1. tanóra 

A feldolgozandó tananyag a TEGELYEK letölthető: INNEN! 

Töltsétek le és jegyzeteljétek ki a füzetetekbe a lényeges információkat! 

Adjatok választ magatoknak a következő kérdésekre: 

Hogyan csoportosíthatjuk a tengelyeket? 

Milyenek igénybevételük lehetnek a tengelyeknek? 

Milyen terhelési eseteket ismertek? 

Melyek a kifáradást befolyásoló tényezők? 

2. óra 

Online feladatmegoldás: https://redmenta.com/12gkedd4ora  

A feladat 2020. december 8-án 10:45-től oldható meg! 

 

Minden feladatot gondoljatok át, ki is hagyhatod, és később visszaléphetsz. Arra is van idő, 

hogy a jegyzeteidben utána nézz! Majdnem minden feladat szerepelt már érettségi írásbeli 

vizsgán! A cél, hogy felmérd jelenlegi tudásod!  

Beküldeni a végeredmény fényképét kell!  

Határidő: 2020. december 8.  

Az esetlegesen elmaradt feladatod pótlására is fordíts figyelmet 

Előző feladat: 

  

http://munkacsyszki.hu/__tkdm/mt/_csapagyak_%20tengelyek_1-17.pdf
https://redmenta.com/12gkedd4ora


 

12.G - Mechatronikai alapozó feladatok gy. kompetenciaf.- 2020.12.07. 
(2 tanóra) 

 

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

Téma: Csövek, csővezetékek 

Elérési adatai az aktuális tanóra (XII.7.-3. óra) házi feladatánál –9:45 

előtt lesz elérhető a link) 

A teljes tananyag letölthető: INNEN 

Fontos, hogy meg is kell tanulni! 

2020.12.07. 4. óra 

A beadandó feladat egy kisdolgozat! Ha jól feldolgoztátok (átolvastátok, jegyzeteltétek) a csöveket, 

akkor nem lesz nehéz a megoldás. 

1) Töltsétek le a feladatlapot: Innen! 

2) A4-es lapra írjátok fel a neveteket és a kérdések sorszámát (1., 2., 3., 4.)! 

3) A megoldásokat kell csak leírni, a 4. feladatnál a számítást kellett elvégezni. 

 

Készítsetek róla megfelelően elhelyezett (álló) jó minőségű képet! 

A képet kell beküldeni a KRÉTA rendszer levelezőjével! Határidő: 2020.12.08. (8:00 óra)! 

 

 

 

 

 

Előző feladat: 

  

https://join.skype.com/pXK5phIaO1ZJ
http://munkacsyszki.hu/__tkdm/mt/csovek%20szerelvenyek.pdf
http://munkacsyszki.hu/__tkdm/mt/feladatlap_cso_02.pdf


 

12.G - Mechatronikai alapozó feladatok gy. kompetenciaf.- 2020.11.24. 

Kedves Tanulók! 

A mai órák egyik feladata, hogy nézzétek meg a rugókról, 

rugókészítésről szóló filmet! A film itt érhető el:  

https://youtu.be/yU0ZKvEeZeM?list=PLsGvotV14jkHcUjsTmzFXwKHtF-s30qrC  

A füzetetekbe jegyezzétek le, hogy milyen fajta rugók gyártását 

láthattátok a filmben (ha nem megy, a pontos megnevezés - 

nézzetek utána, az általam készített jegyzetben /rugók, 

lengéscsillapítók/)! Letölthető: ITT 

Dolgozzátok fel a rugók témakört, jegyzeteljetek! 

Egy számítási feladat is lesz (linkje benne van a jegyzetben 

is). De a feladat letölthető: INNEN is! A megoldását egy A4-es 

lapra végezzétek. A név felírása után az adatokat írjátok le 

(mértékegységgel)! Ezt követően adottak a képletek! Le kell írni 

a képletet, behelyettesítést (mértékegységgel). Számoljátok ki 

és írjátok a behelyettesítés után a végeredményt 

(mértékegységgel)! Célszerű a 

képleteket megtanulni/ megjegyezni! 

Az A4-es lapról készítsetek megfelelően 

elhelyezett (álló) jó minőségű képet! A 

képet kell beküldeni a KRÉTA rendszer 

levelezőjével. Határidő:2020.12.08. 

 

Előző feladat 

https://youtu.be/yU0ZKvEeZeM?list=PLsGvotV14jkHcUjsTmzFXwKHtF-s30qrC
http://munkacsyszki.hu/__tkdm/mt/rugok%20es%20lengescsillapitok.pdf
http://munkacsyszki.hu/__tkdm/mt/csavarrugo_szamitas.pdf


 

12.G - Mechatronikai alapozó feladatok gy. kompetenciaf.- 2020.11.23. 

(2 tanóra) 

A feladat két gyakorlati/ számolási példát kell megoldanotok előkészített 

minta alapján.  

1.) A feladat megkezdése előtt feltétlenül olvassátok el Desits Endre 

tanár/ gépészmérnök kollégám esztergálás prezentációjának 46-

53. oldalát (ITT –elérhető). De célszerű ismétlésként az egészet 

átnézni. 

2.) A feladatok elérhetők és letölthetők: ITT 

3.) A pdf feladat állomány letöltése után egy A4-es lapra (vagy sima 

füzetoldalra) a név és osztály felírása után, jegyezzétek le az 

adatokat! A minta alapján végezzétek el a számolásokat. Kerüljön 

rögzítésre (leírásra) a képlet, a behelyettesítés (lehetőleg 

mértékegységekkel) és végeredmény (mértékegységgel). Ha kell 

a feladatra pár szavas választ is adjatok! Mindkét feladatot 

oldjátok meg! 

4.) Fényképezzétek le a két feladatmegoldást (szépírással készüljön, 

jó minőségű, olvasható legyen a kép! 

5.) A KRÉTÁN (levelező) keresztül küldjék el a két képet nekem. 

6.) Határidő: 2020. december 7. 

 

https://m-t.hu/wp-content/uploads/2019/10/DE_Esztergalas.pdf
http://munkacsyszki.hu/__tkdm/mt/gepi_forg_feladat_1-2.pdf

