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# Téma Célok feladatok Fejlesztési terület 
Ismeretanyag/  

előzetes tudás 
Reflexiók 

1-2 Bevezetés, célkitűzés 
Célok kitűzése, 

balesetvédelem 

Pontosság, 

szabálykövetés 
-  

3-4 A gépészeti alapmérések alapfogalmai 

A mérés, ellenőrzés fogalma 

- a mérés folyamata 

- a mérési módszerek 

- a tűrés, és az illesztés mérése 

- mérési dokumentumok 

Lényegfelismerés 

(lényeglátás) 

Skalár és vektor 

mennyiségek /matematika, 

fizika/ mechatronika 

 

5-6 
A hosszméretek és a szögek mérése, 

ellenőrzése 

- a hosszmérés eszközei 

o az egyértékű mértékek, 

o a tolómérő, 

o a mikrométer, 

o a mérőóra, 

- a szögek mérésének eszközei 

Pontosság, 

szabálykövetés 

mérési alapfogalmak 

/matematika, fizika, 

mechatronika alapjai 

 

7-8 
A darab felületén lévő anyaghibákat feltáró 

vizsgálatok 

- a jellegzetes hibák és a 

hibakimutatás lehetőségei 

- a darab felületén lévő hibák 

kimutatására alkalmas 

vizsgálatok: 

o vizuális megfigyelés 

o mágneses repedés vizsgálat 

o penetráló folyadékos 

vizsgálat 

Gyakorlatias 

feladatértelmezés 

Penetrálás, hibafeltárás, 

megfigyelés/Elektrotechnika, 

matematika, fizika 

 

9-10-11-

12 
Szakítóvizsgálat 

a vizsgálat eszközei, folyamata 

- a próbatesteket - 

szakítódiagramok értelmezése 

Önálló feldolgozás 

szakítószilárdág, diagram, 

feszültségek, próbatest 

/matematika, fizika 

 

13-14-15-

16 
A Brinnell- keménységmérés 

a vizsgálat eszközei, folyamata 

- a keménység mérőszámának 

meghatározása 

Csoportmunka – 

fogalmak ismétlése 

tanultak összegzése, a mérés 

eszközei a számolás módja 

/matematika, fizika 

 

17-18-19-

20 
A Poldi - féle kalapács használata 

a vizsgálat eszközei, folyamata 

- a keménység mérőszámának 

meghatározása 

Lényegfelismerés 

(lényeglátás) 

A vizsgálat folyamat, 

keménység 

meghatározása/matematika, 

fizika 

 

21-22-23-

24 

Az egyen és a váltakozó áramú áramkörök 

méréseinek elve 

- a feszültség mérése 

- az áramerősség mérése 

- az ellenállás mérése 

- az RL és RC körök mérései 

Gyakorlatias 

feladatértelmezés 

feszültég, áram, ellenállás, 

kondenzátor, tekercs 

/matematika, fizika, 

elektrotechnika 
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# Téma Célok feladatok Fejlesztési terület 
Ismeretanyag/  

előzetes tudás 
Reflexiók 

25-26-27-

28 
A villamos mérőműszerek 

- az elektromechanikus 

mérőműszerek (Deprez) 

- a digitális mérőműszerek 

(panel műszerek, multiméter 

teljesítménymérő, 

függvénygenerátor, 

impulzusgenerátor) 

- az oszcilloszkóp 

Páros munka - ismétlés 

feszültég, áram, ellenállás, 

kondenzátor, tekercs analóg, 

digitális /matematika, fizika, 

elektrotechnika 

 

29-30-31-

32 
A vas-szén ötvözetek felosztása 

- az acélok jellemzői 

- ötvözetlen szerkezeti acélok 

tulajdonságai, felhasználási 

területei 

- hegeszthető acélok 

tulajdonságai, felhasználási 

területei 

- szerszámacélok tulajdonságai, 

felhasználási területei 

- gyorsacélok tulajdonságai, 

felhasználási területei 

- acélöntvények tulajdonságai, 

felhasználási területei 

Figyelem 

összpontosítás 

tanultak rendszerezése 

/matematika, fizika, kémia, 

mechatronikai alapozó 

ismeretek 

 

33-34-36-

36 
A szerkezeti anyagok csoportosítása 

A gépiparban használt 

anyagok: 

- a fizikai tulajdonságai 

- a kémiai tulajdonságai 

- a mechanikai tulajdonságai 

- a technológiai tulajdonságai 

Lényegfelismerés 

(lényeglátás) 

tanultak ismétlése 

/matematika, fizika 
 

37-38-39-

40 
A nemfémes szerkezeti anyagok 

a hőre keményedő és a hőre 

lágyuló műanyagok 

- mesterséges műanyagok 

előállítása 

- feldolgozási technológiákat 

 

Gyakorlatias 

feladatértelmezés 

műszaki kerámiák - oxid 

kerámiák/ kémia 
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# Téma Célok feladatok Fejlesztési terület 
Ismeretanyag/  

előzetes tudás 
Reflexiók 

41-42-43-

44 
Az ötvözetek és állapotábráik 

az ötvözet fogalma, fajtái 

- az ötvözet alkotóinak 

kapcsolata 

o szilárd oldat 

o helyettesítéses 

(szubsztitúciós) 

o beékelődéses (intersztíciós) 

Pontosság, 

szabálykövetés 

alapfogalmak, ’a’ és ’b’ fém 

egyensúlyi diagramja (pl.: 

réz-nikkel)/ mechatronika 

alapjai 

 

45-46-47-

48 
Az alumínium gyártása és ötvözetei 

- könnyűfém fogalma 

- alumínium gyártása 

Lényegfelismerés 

(lényeglátás) 

gyártás sorrend 

alapfogalmai, alumínium 

ötvözetek és tulajdonságaik 

/kémia, fizika, mechatronika 

 

49-50-51-

52 
A Fe-Fe3C diagram szövetszerkezetei 

Szövetszerkezetek 

tulajdonságai, diagramban 

elfoglalt helye 

Pontosság, 

szabálykövetés 

ausztenit, ferrit, perlit,  

cementit, ledebutit 

/mechatronika alapjai 

 

53-54-55-

56 
Az acélok hőkezelésének folyamata 

- a hőkezelés célja, fő 

folyamat elemei 

- a lehűlés sebességének 

befolyása az acélok 

szövetszerkezetére 

Figyelem 

összpontosítás 

Az acélok hőkezelésének 

fajtái /mechatronika, kémia 
 

 57-58-59-

60 

Az átkristályosodás hőmérséklet felett 

történő hőkezelések 

- az edzés célja és menete 

- a normalizálás célja és 

menete 

- a megeresztés és nemesítés 

célja, menete 

Lényegfelismerés 

(lényeglátás), térlátás 

Az acélok hőkezelésének 

fajtái /mechatronika, kémia 
 

61-62-63-

64 
A csúcsesztergák felépítése 

- a munkadarab befogása, - a 

szerszám befogása 

- az esztergakések fajtái, részei 

-  

 

Figyelem 

összpontosítás 

esztergálási műveletek: 

hosszesztergálás, 

síkesztergálás, 

kúpesztergálás / 

mechatronika 

 

65-74 A gépi forgácsolás - alapfogalmai, módjai 

alapeljárások gépei, az 

esztergálás mozgásviszonyai, 

szerszámai 

Gyakorlatias 

feladatértelmezés 

forgácsolási műveletek: 

/ mechatronika 
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# Téma Célok feladatok Fejlesztési terület 
Ismeretanyag/  

előzetes tudás 
Reflexiók 

75-76-77-

78 
A csavarokat és csavarkötések 

a csavarok funkciója és fajtái 

- a menetprofilok 

- az erőhatások és nyomatékok 

a csavarmenetekben 

- a csavarkötés meghúzási 

nyomaték-szükséglete 

 

Lényegfelismerés 

(lényeglátás) 

- a szabványos csavarok, 

csavaranyák és 

csavarbiztosítások/ 

gépelemek 

 

19-80-81-

82 
A szegecsek és szegecskötések 

a szegecskötés készítése 

- a szegecsfajták, 

- a kötés kialakítása 

- a szegecsek igénybevétele 

- különleges szegecsek 

Szabványok 

jelentősége 

igénybevételek 

szegecseknél/ egyszerűsített 

ábrázolások, mechatronika 

 

83-84-85-

86 
Rugók és lengéscsillapítók 

- a rugók feladata, 

rugóállandó, rugómerevség 

fogalma 

- a rugókarakterisztikák 

- a rugók fajtáit és 

igénybevételük 

- különleges rugók 

- lengéscsillapítók feladata 

Gyakorlatias 

feladatértelmezés 

a rugók anyaga és gyártása/ 

fizika, mechatronika alapjai 

 

 

87-88-89-

90 
Fékek 

a fékek feladata 

- a fékek csoportosítása 

- a szalagfék 

Önálló munka, 

feladatértelmezés 

fékek mechanikája/ 

mechanika, fizika, 

mechatronika alapjai 

 

91-92-93-

94 
Tengelykapcsolók 

a tengelykapcsolók feladata, 

kiválasztásának általános 

szempontjai 

Gyakorlatias 

feladatértelmezés 

Az erőzáró és alakzáró 

tengelykapcsolók, a merev 

tengelykapcsolók, a 

rugalmas tengelykapcsolók, 

oldható kapcsolók 

 

95-96-97-

98 
Gördülőcsapágyak 

Team-munka a 

feladatmegoldásban 

Szabványok 

jelentősége 

A csapágyazás 

szükségessége, 

csapágykiválasztás; a 

radiális, axiális és radiax 

csapágyazások; a 

gördülőcsapágyak fajtái; a 

gördülőcsapágyak beépítése, 

illesztése és kenése 
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# Téma Célok feladatok Fejlesztési terület 
Ismeretanyag/  

előzetes tudás 
Reflexiók 

99-100-

101-102 
Siklócsapágyak  

A siklócsapágyak feladata, 

fajtainak megismerése 

Gyakorlatias 

feladatértelmezés és a 

szabványok 

jelentősége 

A siklócsapágyak súrlódási 

viszonyai, kenése - a 

siklócsapágyak a tömítési és 

porvédelmi megoldásai; a 

siklócsapágyak szerkezeti 

kialakításai és anyagai 

 

103-104-

105-106 

A gépészet területén alkalmazott kötési 

módok 

Oldható és nem oldható 

kötések 
Logikus gondolkodás 

Oldható kötések fogalma, 

fajtái; Nem oldható kötések 

fogalma, fajtái; a hegesztett, 

forrasztott kötések 

 

107-108-

109-110 
A forgó alkatrészek oldható kötései Projektfeladat-csoportmunka 

A problémamegoldás 

közös élményként való 

megélése 

Az ékkötések, - a 

reteszkötések; a kúpos kötés; 

a bordás és profilos 

tengelykötés 

 

111-118 

Érettségi témakörök- (elektrotechnika) 

előadásának gyakorlás  

 

Önálló kidolgozás, előadás 
Önállóság, logikus 

gondolkodás 
/tanultak  

119 
Érettségi témakörök- (alapmérések) 

előadásának gyakorlás  
Önálló kidolgozás, előadás 

Önállóság, logikus 

gondolkodás 
/tanultak  

120-121 
Érettségi témakörök- (anyagismeret, 

technológia) előadásának gyakorlás  
Önálló kidolgozás, előadás 

Önállóság, logikus 

gondolkodás 
/tanultak  

122 
Érettségi témakörök- (gépelemek) 

előadásának gyakorlás  
Önálló kidolgozás, előadás 

Önállóság, logikus 

gondolkodás 
/tanultak  

123 Összefoglalás, rendszerező ismétlés 
Hiányosságok, feltárása, 

pótlása 

Lényegfelismerés 

(lényeglátás) 
/tanultak  

124 Értékelés, zárás 
Az elvégzett évi feladat 

értékelése 

Lényegfelismerés, 

objektivitás, önismeret 
/tanultak  

 


