(9.G-Mechatronika alapozó) – június 2-10.
2020. június 2. (2 óra)
A feladat, tananyag a https://m-t.hu/m/ weboldalon található:

A mai (VI.2) alkalommal a Forgácsolási eljárások -1- (pirossal jelölve) gombhoz
rendelt tananyagot kell elolvasni, feldolgozni. Szorgalmi feladatként a KRÉTA
RENDSZERBEN az eÜgyintézésnél lévő, kérdőíveknél található Technológia - forgácsolás 9.G kérdőív 10 kérdését kell kitölteni. Határidő: 2020.06.07.

A pótló feladatokat mielőbb küldjék az érintettek.

2020. június 9 és 10-én a forgácsolási eljárások -2- gombhoz rendelt tananyagot
(zöld jelzés) kell feldolgozni (elolvasni).

(9.G-Mechatronika alapozó) – május 26-27.
Ismétlés
Meg kell néznetek újra a https://m-t.hu/m/ weboldalt!

Itt át kell ismételnetek a
Fémek kristályos szerkezete, Ötvözetek állapotábrái és a VAS-SZÉN
ÖTVÖZETEK

tananya-

gokat.
Ezt követően megkell
oldanotok a tananyagok mellett lévő (az ábrán okkersárgán látható) feladatokat! Ha
kész egy feladat, akkor
fényképezzétek le (vagy Print Screen --- PAINT) és mentsétek el a Te_neved_01.jpg névvel. Az így kapott (jól megoldott) 8 db fájlt kell beküldenetek!

Beküldési határidő: 2020. június 1.

(9.G-Mechatronika alapozó) – május 12.
Az újabb feladatunk szintén az ANYAGVIZSGÁLATOK témakör folytatása. Ehhez
újra meg kell néznetek a https://m-t.hu/m/ weboldalon az Anyagvizsgálatok
részt
I.

Most az 5.-6. diát kell elolvasni és kijegyzetelni a füzetetekbe/egy lapra.
Előtte ismétlésként: https://www.youtube.com/watch?v=RJXJpeH78iU videó (3 perc)

A jegyzetélést fényképezzétek le!
II.

Töltsétek le a következő pdf dokumentumot! [Innen] és jegyzeteljetek.
Oldjátok meg a feladatokat is!

A tananyag két oldal. Ezt is jegyzeteljétek ki.
1.) A mintafeladatot kell jegyzetelni és újra számolni a füzetetekbe!
2.) A második oldalon lévő befejezetlen feladatot kell a füzetbe elkészíteni!
A végén erről is kell kép! Ezt kell beküldeni!

Beküldési határidő: 2020. május 22.

(9.G-Mechatronika alapozó) - április 28.
Bevezetés: https://www.youtube.com/watch?v=RJXJpeH78iU videó (3 perc)
A mai feladatunk az ANYAGVIZSGÁLATOK témakör megismerése. Ehhez meg
kell néznetek a https://m-t.hu/m/ weboldalon az Anyagvizsgálatok témakört!
Ma csak az 1-4. diát kell megnézni, elolvasni és kijegyzetelni a füzetetekbe/
egy lapra.

A jegyzetelés során a következő kérdésekre kell választ adni:
1.) A gépiparban végzett anyagvizsgálatok célja
2.) Az agyagvizsgálatok csoportosítása:
a. …..
b. ….
3.) Mechanikai anyagvizsgálatok csoportosítása
Írjátok le, milyen vizsgálatok léteznek (csoportosítva)
Ezt követően oldjátok meg a következő gyakorló feladatot:
https://learningapps.org/watch?v=pd1c5rcf320 a teljes megoldást fényképezzétek le (I.)!
4.) Keménységvizsgálatok fő fajtái és eszközei
A jegyzetelés után fényképezzétek le a füzeteteket (II.)!
Két kép kell a feladat beküldéséhez (I.-II.)
Beküldési határidő: 2020. május 4.
(előző feladat

)

(9.G-Mechatronika alapozó) - április 15.
Kedves Tanulók!
Az alábbi rajzfeladat elkészítésével haladhattok tovább a felkészülésben:
Mechatronikai alapozó feladatok
Tananyag: Rajzkészítés – rajzmásolás, Gyakorlás: Szerkesztés, nézeti képek, vonalvastagság, méretmegadás, pontosság; A rajzfeladat (persely) elkészítése és leadása! A megoldás a következő oldalon! A feladat elolvasása FONTOS!
Határidő: 2020. április 28. (Kedd)

Megoldás:

(előző feladat

)

(9.G-Mechatronika alapozó) - április 7.
Kedves Tanulók!
Az alábbi újabb tananyag tanulásával és a mellékelt feladatok elvégzésével haladhattok tovább a felkészülésben:

Mechatronikai alapozó feladatok
Tananyag: Rajzkészítés
Először ezeket nézd meg: videó 01, videó 02 és videó 03 (összesen 3 perc)
Feladatleírás és segítség: [ITT] NÉZD MEG!!!
Gyakorlás: Szerkesztés, nézeti képek, vonalvastagság, méretmegadás
A rajzfeladat (csúszka) elkészítése és leadása!
Határidő: 2020. április 15. (szerda)

(előző feladat

)

(9.G-Mechatronika alapozó) -2020.03.31- április 1.
Kedves Tanulók!
Az alábbi újabb tananyag tanulásával és a mellékelt feladatok elvégzésével haladhattok tovább a felkészülésben:

Mechatronikai alapozó feladatok
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
A rajzfeladat (csavar) elkészítése és leadása!
Határidő: 2020. április 3.
Segítség a rajzfeladathoz:

(előző feladat

)

(9.G-Mechatronika alapozó) -2020.03.24.
FELADAT:

A4-es rajzlapra (esetleg lapra) készítsétek el a rajzot! (Név: Sajátnév, Megnevezés Csavar M16, dátum, méretarány, stb.. szerepeljen rajt). A rajzot fényképezzétek le és a képet csatolt fájlként a
molnar.tibor.zeg@gmail.com e-mail címre küldjétek! Határidő: 2020. április 3.
Segédlet:

(előző feladat

)

(9.G-Mechatronika alapozó) -2020.03.17-18.
Kedves Tanulók!
Az alábbi tananyag tanulásával és a mellékelt feladatok elvégzésével haladhattok tovább a felkészülésben:

Mechatronikai alapozó feladatok
Tananyag: https://www.m-t.hu/m
Gyakorló feladatok: (ugyanitt) https://www.m-t.hu/m
Tanulandó új anyag: Szerkezeti anyagok
Gyakorló feladatok: Szerkezeti anyagok csoportosítása + az eddigiek a honlapon
Határidő: 2020. március 30.

