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# Téma Célok feladatok Fejlesztési terület 
Ismeretanyag/  

előzetes tudás 
Reflexiók 

1, Bevezetés, célkitűzés 
Célok kitűzése, 

balesetvédelem 

Pontosság, 

szabálykövetés 
-  

2. 
A gépészetben használatos 

mértékegységek 

SI fogalma, mérőszám 

mértékegység 

Lényegfelismerés 

(lényeglátás) 

mennyiségek /matematika, 

fizika/ mechatronika 
 

3. 
Az elektrotechnikában használatos 

mértékegységek 

SI fogalma, mérőszám 

mértékegység 

Lényegfelismerés 

(lényeglátás) 

mennyiségek /matematika, 

fizika/ mechatronika 
 

4. A villamos mérőműszerek 

- az elektromechanikus 

mérőműszerek (Deprez) 

- a digitális mérőműszerek  

- az oszcilloszkóp 

Páros munka - ismétlés 

feszültég, áram, ellenállás, 

kondenzátor, tekercs analóg, 

digitális /matematika, fizika, 

elektrotechnika 

 

5. 
Az egyen és a váltakozó áramú 

áramkörök  

- a feszültség  

- az áramerősség  

- az ellenállás  

- az RL és RC körök  

Gyakorlatias 

feladatértelmezés 

feszültég, áram, ellenállás, 

kondenzátor, tekercs 

/matematika, fizika, 

elektrotechnika 

 

6. Skalár és vektormennyiségek. 

Műveletek a racionális 

számkörben, vektor fogalma 

jellemzői. 

Figyelem 

összpontosítás 

Skalár és vektor 

mennyiségek /matematika, 

fizika 

 

7. 
Műveletek mérőszámokkal és 

mértékegységekkel. 

Alapvető mértékegységek, 

átváltásuk 
Önálló munka /matematika, fizika  

8. 
Az igénybevétel és a mechanikai 

feszültség 

Az igénybevételre vonatkozó 

alapfogalmak értelmezése. 

Gyakorlatias 

feladatértelmezés 

/alapozó 

ismeretekmatematika, fizika, 

elektrotechnika 

 

9. Húzó és nyomó igénybevétel 

Az ide vonatkozó 

alapfogalmak értelmezése, a 

Hooke- törvény alkalmazása 

Páros munka - ismétlés 
alapozó ismeretek, fizika, 

elektrotechnika 
 

10. Feladatok húzó-nyomó igénybevételre 

Feladatmegoldó készség és 

logikus gondolkodás 

fejlesztése 

Figyelem 

összpontosítás 

tanultak rendszerezése 

/matematika, fizika, kémia, 

mechatronikai alapozó 

ismeretek 

 

11. Ellenőrzés   

Az igénybevételről tanult 

fogalmak és összefüggések 

alkalmazása 

Lényegfelismerés 

(lényeglátás) 

tanultak ismétlése 

/matematika, fizika 
 

13. Hajlító igénybevétel 
Az igénybevétel vizsgálata 

számításokban 

Gyakorlatias 

feladatértelmezés 
műszaki ismeretek  
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# Téma Célok feladatok Fejlesztési terület 
Ismeretanyag/  

előzetes tudás 
Reflexiók 

14. A nyíró igénybevétel 
Az igénybevétel értelmezése 

számításos feladatokban 

Pontosság, 

szabálykövetés 

matematika, fizika, kémia, 

mechatronikai alapozó 

ismeretek/ 

 

15. A csavaró igénybevétel 
Az igénybevétel értelmezése 

számításos feladatokban 

Lényegfelismerés 

(lényeglátás) 

matematika, fizika, kémia, 

mechatronikai alapozó 

ismeretek/ 

 

16. Ellenőrzés  

Az igénybevételről tanult 

fogalmak és összefüggések 

feladatmegoldás 

Lényegfelismerés 

(lényeglátás) 

tanultak ismétlése 

/matematika, fizika 
 

17. Szabványok és katalógusok használata 
Szabványok és katalógusok 

használatának megismerése 

Pontosság, 

szabálykövetés 
Alapozó ismeretek  

18. Gépszerkezettani ismeretek Gépelemek ismétlés 
Lényegfelismerés 

(lényeglátás), térlátás 
mechatronika alapjai  

19. Gépszerkezettani ismeretek II. Gépelemek ismétlés 
Lényegfelismerés 

(lényeglátás), térlátás 
mechatronika alapjai  

20. A csavarokat és csavarkötések 

a csavarok funkciója és fajtái 

- a menetprofilok 

- az erőhatások és nyomatékok 

a csavarmenetekben 

Gyakorlatias 

feladatértelmezés 

szabványos csavarok, 

csavaranyák és 

csavarbiztosítások 

 

21 A csavarokat és csavarkötések II. 

 

A csavarkötés meghúzási 

nyomaték-szükséglete 

 

Lényegfelismerés 

(lényeglátás) 
gépelemek  

22 A szegecsek és szegecskötések 

a szegecskötés készítése 

- a szegecsfajták, 

- a kötés kialakítása 

- különleges szegecsek 

Szabványok 

jelentősége 

igénybevételek 

szegecseknél/ egyszerűsített 

ábrázolások, mechatronika 

 

23. Szegecsek méretezése A szegecsek igénybevétele 
Gyakorlatias 

feladatértelmezés 

matematika, fizika, 

mechatronikai alapozó 

ismeretek 

 



 

4 

# Téma Célok feladatok Fejlesztési terület 
Ismeretanyag/  

előzetes tudás 
Reflexiók 

24 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 

 

 

25. Fékek 

a fékek feladata 

- a fékek csoportosítása 

- a szalagfék 

Önálló munka, 

feladatértelmezés 

fékek mechanikája/ 

mechanika, fizika, 

mechatronika alapjai 

 

26. Fékerő számítás Feladatmegoldás 
Pontosság, 

szabálykövetés 

fékek mechanikája/ 

mechanika, fizika, 

mechatronika alapjai 

 

27. Tengelykapcsolók 

a tengelykapcsolók feladata, 

kiválasztásának általános 

szempontjai 

Gyakorlatias 

feladatértelmezés 

Az erőzáró és alakzáró 

tengelykapcsolók, a merev 

tengelykapcsolók, a 

rugalmas tengelykapcsolók, 

oldható kapcsolók 

 

28. Gördülőcsapágyak 

Gördülőcsapágyak feladata, 

fajtái, kiválasztásának 

általános szempontjai 

Szabványok 

jelentősége 

A csapágyazás 

szükségessége, 

csapágykiválasztás; a 

radiális, axiális és radiax 

csapágyazások; a 

gördülőcsapágyak fajtái; a 

gördülőcsapágyak beépítése, 

illesztése és kenése 

 

29. Gördülőcsapágyak kiválasztása 
Team -munka a 

feladatmegoldásban 

Szabványok 

jelentősége 
Gyakorló óra  

30. 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 
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# Téma Célok feladatok Fejlesztési terület 
Ismeretanyag/  

előzetes tudás 
Reflexiók 

31.   
Hiányosságok, feltárása, 

pótlása 

Lényegfelismerés 

(lényeglátás) 
/tanultak  

32. Értékelés, zárás 
Az elvégzett évi feladat 

értékelése 

Lényegfelismerés, 

objektivitás, önismeret 
/tanultak  

 


