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Irányítópult /  Kurzusok /  Műábra2

Műszaki ábrázolás 2  

Tantárgy tematika és előszó 
Köszöntjük a Műszaki ábrázolás 2 moodle oldalán!

A Műszaki ábrázolás 1 sikeres teljesítése után, Ön készen áll, hogy a kézi rajzok után gépi rajzokat is elkészítsen. 

A félév során egy szoftver használatát fogjuk bemutatni, melynek ismerete és használata egy gépészmérnök munkája során alapszintű elvárást
jelent.

AutoCAD 2020
Az Autodesk szoftvercsalád legismertebb tagjával 2 dimenziós műszaki rajzokat fogunk készíteni, majd a későbbiekben a rajzaink
nyomtatható változatait is létrehozzuk.
Diákverzió letöltése 

A félév során felmerőülő kérdéseket (kurzusinformáció, szoftverhasználat) órán, vagy az alábbi fórumokon lehet feltenni. 
Egyéni kérdések kapcsán (pl. tantárgyelismertetés) a szoke.andras@mik.pte.hu címre írjanak! 

 Tevékenység vagy tananyag beszúrása

Szerkesztés 

Tantárgy tematika - Nappali  Szerkesztés 

Tantárgy tematika - Levelező  Szerkesztés 

Kurzussal kapcsolatos információk fóruma  Szerkesztés 

AutoCAD fóruma  Szerkesztés 

 Féléves házi feladat 
Az aláírás, illetve a félévközi jegy (erre fognak jegyet kapni) megszerzésének feltétele az alábbi feladat elkészítése és beadása. 
Beadási határidő: Május 10. 

Feladat

A mintarajznak megfelelően készítse el a saját műhelyrajzát! 
A rajzon betűkkel jelöltem több paramétert, melyek hallgatónként változnak. Ezeket a paramétereket a mellékelt táblázatban találják névre
szólóan. 
Kérek mindenkit, hogy ügyeljen a megfelelő paraméterek betartására! Aki nem a saját nevéhez kapcsolt értékekkel készíti el a rajzát, annak a
feladatát nem fogom elfogadni!

A beadni szükséges állományok:

AutoCAD-ben készült teljes rajz DWG-ben.
AutoCAD-ből exportált fekete-fehér PDF A3-as méretben, amely a papírtérben készült (ahogy a mintán is szerepel).

A mintarajzhoz hasonlóan az alábbiaknak kell szerepelni a beadott rajzon:

Fóliák megfelelően beállítva (ahogy a mintán is szerepel).
Felülnézet.
Metszet.
Kiemelés 5:1 méretarányban.
Teljes méretezés (ahogy a mintán is szerepel).
Feliratok.
Megfelelően beállított Elrendezés (papírtér), amiből a PDF exportálás is történt.
Szövegmező és a keretezés a papírtérben (ezek blokként legyenek beillesztve).

A szövegmező kitöltendő feliratai nem kell, hogy a blokk részei legyenek.
Az anyag lehet tetszőleges, a gépészetben használatos fém.
Tömeget az anyag sűrűségének ismeretében a befoglaló méretek segítségével lehet számolni.

A kész feladatokat emailben küldjék el a szoke.andras@mik.pte.hu címre! 

Szerkesztés 

https://moodletest.pte.hu/my/
https://moodletest.pte.hu/course/index.php
https://moodletest.pte.hu/course/view.php?id=17
https://www.autodesk.com/education/free-software/autocad
https://moodletest.pte.hu/mod/resource/view.php?id=262
https://moodletest.pte.hu/mod/resource/view.php?id=408
https://moodletest.pte.hu/mod/forum/view.php?id=263
https://moodletest.pte.hu/course/mod.php?sesskey=DqmDfFOkrR&sr=0&id=263&groupmode=1
https://moodletest.pte.hu/mod/forum/view.php?id=264
https://moodletest.pte.hu/course/mod.php?sesskey=DqmDfFOkrR&sr=0&id=264&groupmode=1












1.hét - Bevezetés 
Az AutoCAD alapvető használata és főbb funkciói.

 Tevékenység vagy tananyag beszúrása

2.hét - Rajzok létrehozása 
Az alapvető rajzi eszközök, melyek gyakorlott ismerete nélkülözhetetlen lesz a félév hátralevő részében.

 Tevékenység vagy tananyag beszúrása

3.hét - Rajzok módosítása 
Az elhelyezett rajzi elemek módosítási lehetőségei.

 Tevékenység vagy tananyag beszúrása

4.hét - Állapotsor kapcsolói & Rajzi eszközök 
A szoftver állapotsor beállításai, melyek a pontos munkavégzéshez és a könnyű kezelhetőséghez szükségesek. A második témakör pedig a
haladó szintű rajzi eszközök.

 Tevékenység vagy tananyag beszúrása

5.hét - Rajzi tulajdonságok & Sraffozás és gradiens 
A lábbi két té kö l ő b j k j l íté é l é kitölté é l k l t

A házi feladathoz segítségül használhatják a videókat, illetve a fórumon tudnak kérdezni, ha elakadtak.

 Tevékenység vagy tananyag beszúrása

Mintarajz  Szerkesztés 

AutoCAD minta  Szerkesztés 

Paraméterek és félévközi eredmények  Szerkesztés 

Fóliák listája  Szerkesztés 

Szövegmező méretei  Szerkesztés 

Szerkesztés 

1. hét oktatási videói  Szerkesztés 

1. hét otthoni gyakorló feladata  Szerkesztés 

Szerkesztés 

2. hét oktatási videói  Szerkesztés 

2. hét otthoni gyakorló feladata  Szerkesztés 

2. hét órai feladata 1  Szerkesztés 

2. hét órai feladata 2  Szerkesztés 

Szerkesztés 

3. hét oktatási videói  Szerkesztés 

3. hét otthoni gyakorló feladata  Szerkesztés 

3. hét órai feladata  Szerkesztés 

Szerkesztés 

4. hét oktatási videói - Állapotsor kapcsolói  Szerkesztés 

4. hét otthoni gyakorló feladata 1  Szerkesztés 

4. hét oktatási videói - Rajzi eszközök  Szerkesztés 

4. hét otthoni gyakorló feladata 2  Szerkesztés 

Szerkesztés 

https://moodletest.pte.hu/mod/resource/view.php?id=1538
https://moodletest.pte.hu/mod/resource/view.php?id=1541
https://moodletest.pte.hu/mod/resource/view.php?id=1539
https://moodletest.pte.hu/mod/resource/view.php?id=1540
https://moodletest.pte.hu/mod/resource/view.php?id=1573
https://moodletest.pte.hu/mod/page/view.php?id=900
https://moodletest.pte.hu/mod/page/view.php?id=265
https://moodletest.pte.hu/mod/page/view.php?id=901
https://moodletest.pte.hu/mod/page/view.php?id=266
https://moodletest.pte.hu/mod/page/view.php?id=936
https://moodletest.pte.hu/mod/page/view.php?id=937
https://moodletest.pte.hu/mod/page/view.php?id=902
https://moodletest.pte.hu/mod/page/view.php?id=267
https://moodletest.pte.hu/mod/page/view.php?id=938
https://moodletest.pte.hu/mod/page/view.php?id=903
https://moodletest.pte.hu/mod/page/view.php?id=268
https://moodletest.pte.hu/mod/page/view.php?id=904
https://moodletest.pte.hu/mod/page/view.php?id=269












Az alábbi két témakör elsősorban a rajzok megjelenítésével és kitöltésével kapcsolatos.

 Tevékenység vagy tananyag beszúrása

6.hét - Fóliák 
A fóliák rendszere, melyek az igényes és rendezett rajzi feladatokhoz nélkülözhetetlenek.

 Tevékenység vagy tananyag beszúrása

7.hét - ZH 1 
Tanulók elől rejtve

A korábbi hetek során bemutatott eszközök, funkciók önálló demonstrálása egy gyakorlati feladaton keresztül AutoCAD-ben.

 Tevékenység vagy tananyag beszúrása

8.hét - Méretezés és feliratozás 
A méretezéshez és feliratozáshoz tartozó eszközök, és példák melyek demonstrálják, milyen helyzetekben érdemes használni őket

 Tevékenység vagy tananyag beszúrása

9.hét - Szövegek és táblázatok & Blokkok és csoportok 
A feliratok és táblázatok rendszere, továbbá a blokkok és a csoportosítások használata.

 Tevékenység vagy tananyag beszúrása

10.hét - Attribútumok használata & Külső hivatkozások 
Tanulók elől rejtve

Az előzőekben tanult blokkok témakörét bővítjük ki attribútumokkal, mely röviden a blokkok tulajdonságokkal és információkkal való
felruházását jelenti. Továbbá megvizsgáljuk a külső hivatkozások használati lehetőségeit.

Attribútumok használata
Attribútumok létrehozása és módosítása

5. hét oktatási videói - Rajzi tulajdonságok  Szerkesztés 

5. hét otthoni gyakorló feladata 1  Szerkesztés 

5. hét órai feladata  Szerkesztés 

5. hét oktatási videói - Sraffozás és gradiens  Szerkesztés 

5. hét otthoni gyakorló feladata 2  Szerkesztés 

Szerkesztés 

6. hét oktatási videói  Szerkesztés 

6. hét otthoni gyakorló feladata  Szerkesztés 

6. hét órai feladata 1  Szerkesztés 

6. hét órai feladata 2  Szerkesztés 

Szerkesztés 

Szerkesztés 

8. hét oktatási videói  Szerkesztés 

8. hét otthoni gyakorló feladata  Szerkesztés 

Szerkesztés 

9. hét oktatási videói - Szövegek és táblázatok  Szerkesztés 

9. hét otthoni gyakorló feladata 1  Szerkesztés 

9. hét oktatási videói - Blokkok és csoportok  Szerkesztés 

9. hét otthoni gyakorló feladata 2  Szerkesztés 

Szerkesztés 

https://moodletest.pte.hu/mod/page/view.php?id=933
https://moodletest.pte.hu/mod/page/view.php?id=270
https://moodletest.pte.hu/mod/page/view.php?id=939
https://moodletest.pte.hu/mod/page/view.php?id=934
https://moodletest.pte.hu/mod/page/view.php?id=271
https://moodletest.pte.hu/mod/page/view.php?id=1269
https://moodletest.pte.hu/mod/page/view.php?id=272
https://moodletest.pte.hu/mod/assign/view.php?id=1486
https://moodletest.pte.hu/course/mod.php?sesskey=DqmDfFOkrR&sr=0&id=1486&groupmode=1
https://moodletest.pte.hu/mod/assign/view.php?id=1270
https://moodletest.pte.hu/course/mod.php?sesskey=DqmDfFOkrR&sr=0&id=1270&groupmode=0
https://moodletest.pte.hu/mod/page/view.php?id=1557
https://moodletest.pte.hu/mod/page/view.php?id=273
https://moodletest.pte.hu/mod/page/view.php?id=1654
https://moodletest.pte.hu/mod/page/view.php?id=274
https://moodletest.pte.hu/mod/page/view.php?id=1655
https://moodletest.pte.hu/mod/page/view.php?id=275








Attribútumok létrehozása és módosítása
Attribútumblokkok létrehozása és beszúrása

Mezők használata attribútumblokként
Attribútum kezelő
Attribútum adatok kinyerése

Külső hivatkozások (X-ref)
A külső referenciák értelmezése
Fájlreferenciák csatolása
Fájlreferenciák szerkesztése és kivágása
Fájlreferencia kezelő használata
PDF-ek és képek csatolása
Fájlreferenciák átvitele e-Küldeményként

 Tevékenység vagy tananyag beszúrása

11.hét - Parametrikus funkciók & Dinamikus blokkok 
Tanulók elől rejtve

A parametrikus rajzolás alapjai a következő félévben alapvető fontosságúak lesznek. Illetve folytatjuk a blokkok rendszerének megismerését a
dinamikus blokkokkal.

Parametrikus funkciók
Bevezetés a parametrikus rajzolásba
Megállapított kényszerek és az AutoKényszer
Geometriai kényszerek használata
Méretezési kényszerek használata
Paraméterkezelő használata

Dinamikus blokkok
Dinamikus blokkok értelmezése
Dinamikus blokkok készítése egyszerű blokkokból
Dinamikus blokkok tulajdonságainak létrehozása és módosítása
Pont és forgatásparaméterek hozzáadása
Kényszerezett dinamikus blokkok létrehozása
Több kényszer hozzáadása dinamikus blokkokhoz
Láthatósági paraméter használata
Blokk tulajdonságtábla használata dinamikus blokkoknál
Dinamikus blokkok tömbösítése

 Tevékenység vagy tananyag beszúrása

12.hét - Papírtér és a nyomtatás előkészítése 
Az elkészült rajzainkat ahhoz, hogy igényesen ki tudjuk nyomtatni, akár papíron, akár PDF-ben a papírtért kell használnunk.

 Tevékenység vagy tananyag beszúrása

13.hét - Haladó szintű eszközök és parancsok 
Tanulók elől rejtve

10. hét otthoni gyakorló feladata 1  Szerkesztés 

10. hét otthoni gyakorló feladata 2  Szerkesztés 

Szerkesztés 

11. hét otthoni gyakorló feladata 1  Szerkesztés 

11. hét otthoni gyakorló feladata 2  Szerkesztés 

Szerkesztés 

12. hét oktatási videói  Szerkesztés 

12. hét otthoni gyakorló feladata  Szerkesztés 

Szerkesztés 

https://moodletest.pte.hu/mod/page/view.php?id=341
https://moodletest.pte.hu/mod/page/view.php?id=388
https://moodletest.pte.hu/mod/page/view.php?id=391
https://moodletest.pte.hu/mod/page/view.php?id=395
https://moodletest.pte.hu/mod/page/view.php?id=1749
https://moodletest.pte.hu/mod/page/view.php?id=401


 Az oldalhoz tartozó Moodle-dokumentumok

Sipos Norbert néven lépett be (Kilépés)
A felhasználói túra visszaállítása ezen az oldalon
Kezdőoldal
Adatmegőrzés összegzése
Töltse le a Moodle-t a mobiljára





Eszközök és funkciók, melyek jellemzően a gyorsabb munkavégzéshez nyújtanak segítséget.

Feliratozási tulajdonságok értelmezése
Feliratozási objektumok készítése
Design Center
AutoCAD eszközpaletták használata
A gyors kijelölés eszköz használata
Express Tools használata
AutoCAD rajzok tisztítása és hibaelhárítás
Licencinformációk és az A360

 Tevékenység vagy tananyag beszúrása

14.hét - ZH 2 
Tanulók elől rejtve

A félév során bemutatott eszközök, funkciók önálló demonstrációja egy gyakorlati feladaton keresztül AutoCAD-ben. 

 Tevékenység vagy tananyag beszúrása

15.hét - Eredmények & Pótlások 
Tanulók elől rejtve

 Tevékenység vagy tananyag beszúrása

 Témák hozzáadása

13. hét otthoni gyakorló feladata  Szerkesztés 

Szerkesztés 

Szerkesztés 

https://docs.moodle.org/38/hu/course/view/topics
https://moodletest.pte.hu/user/profile.php?id=16
https://moodletest.pte.hu/login/logout.php?sesskey=DqmDfFOkrR
https://moodletest.pte.hu/
https://moodletest.pte.hu/admin/tool/dataprivacy/summary.php
https://download.moodle.org/mobile?version=2019111800&lang=hu&iosappid=633359593&androidappid=com.moodle.moodlemobile
https://moodletest.pte.hu/course/changenumsections.php?courseid=17&insertsection=0&sesskey=DqmDfFOkrR&sectionreturn=0
https://moodletest.pte.hu/mod/page/view.php?id=402


Műszaki ábrázolás 2. 
adatlap és tantárgyi követelmények 

Tárgykód: MSB277MN 
Heti óraszám: 2 gyakorlat/hét 
Kreditpont: 2 
Szak(ok)/ típus: Kötelező 
Tagozat: Nappali 
Követelmény: félévközi jegy 
Meghirdetés féléve: tavaszi 
Nyelve: magyar 
Előzetes követelmény(ek): Műszaki ábrázolás 1. 
Oktató tanszék(ek): Gépészmérnöki 
Oktató: Szőke András 
Célkitűzése: A gépészmérnöki gyakorlatban használatos CAD szoftver (AutoCAD) 
használatának elsajátítása. 
Rövid leírás: A CAD szoftver 2D funkcióinak elsajátítása, a gépészmérnöki gyakorlatban 
előforduló gépelemek és gépalkatrészek megrajzolásának segítségével. 
Oktatási módszer: Online bevezető előadásokból történő otthoni felkészülés, az órai 
gyakorlatok során önálló feladatmegoldás, géppel történő beszámoló. 
Követelmények a szorgalmi időszakban: 2 db (ZH) beszámoló (2x25 pont) elégséges 
szintre (min. 13-13 pont) történő megírása. 
Javítási/pótlási lehetőségek:  
Az utolsó gyakorlaton 1 db ZH javítható/pótolható. A vizsgaidőszakban, egy alkalommal, 
pótlási lehetőség, de csak akkor, ha az egyik ZH legalább elégséges eredményű! 
Követelmények a vizsgaidőszakban: 
- 
Konzultációs lehetőségek: Moodle felület fóruma, egyeztetett időpont a 3D Központban. 
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 

 Pintér Miklós: AutoCAD - Tankönyv és példatár síkbeli és térbeli rajzokhoz 2008-
2009 

Értékelés: félévben szerzett pontok alapján, ha minden követelményt teljesített. 
   0-25 pont  1 (elégtelen) 
 26-31 pont 2 (elégséges) 
 32-37 pont 3 (közepes) 
 38-43 pont 4 (jó) 
 44-50 pont 5 (jeles). 

 
  



Hét Gyakorlat ZH 
1. Regisztráció a Moodle rendszerében 

Bevezetés 
 

2 Otthoni feldolgozásra: Rajzok létrehozása 
Gyakorlás 

 

3. Otthoni feldolgozásra: Rajzok módosítása 
Gyakorlás 

 

4. Otthoni feldolgozásra: Állapotsor beállításai & Rajzi eszközök 
Gyakorlás 

 

5. Otthoni feldolgozásra: Rajzi tulajdonságok & Sraffozás és 
gradiens 
Gyakorlás 

 

6. Otthoni feldolgozásra: Fóliák 
Gyakorlás 

 

7.  ZH 1. 
8. Otthoni feldolgozásra: Méretezés és feliratozás 

Gyakorlás 
 

9. Otthoni feldolgozásra: Szövegek és táblázatok & Blokkok és 
csoportok 
Gyakorlás 

 

10. Otthoni feldolgozásra: Attribútumok használata & Külső 
hivatkozások 
Gyakorlás 

 

11. Tavaszi szünet 
Otthoni feldolgozásra: Parametrikus funkciók & Dinamikus 
blokkok 
Gyakorlás 

 

12. Otthoni feldolgozásra: Papírtér és nyomtatás előkészítése 
Gyakorlás 

 

13. Otthoni feldolgozásra: Haladó szintű eszközök és parancsok 
Gyakorlás 

 

14.  ZH 2. 
15. Pótlások, értékelés.  

 
 Pécs, 2020-02-06.  
 
 
 Szőke András 
 óraadó 
 gyakorlatvezető 



Műszaki ábrázolás 2. 
adatlap és tantárgyi követelmények 

Tárgykód: MSB277ML 
Heti óraszám: 10 gyakorlat (5 alkalom)/félév 
Kreditpont: 2 
Szak(ok)/ típus: Kötelező 
Tagozat: Levelező 
Követelmény: félévközi jegy 
Meghirdetés féléve: tavaszi 
Nyelve: magyar 
Előzetes követelmény(ek):  
Oktató tanszék(ek): Gépészmérnöki 
Oktató: Szőke András 
Célkitűzése: A gépészmérnöki gyakorlatban használatos CAD szoftver (AutoCAD) 
használatának elsajátítása. 
Rövid leírás: A CAD szoftver 2D funkcióinak elsajátítása, a gépészmérnöki gyakorlatban 
előforduló gépelemek és gépalkatrészek megrajzolásának segítségével. 
Oktatási módszer: Online bevezető előadások, órai gyakorlatok, géppel történő 
beszámoló. 
Követelmények a szorgalmi időszakban: 2 db (ZH) beszámoló (2x25 pont) elégséges 
szintre (min. 13-13 pont) történő megírása. 
Javítási/pótlási lehetőségek:  
Az utolsó gyakorlaton 1 db ZH javítható/pótolható. A vizsgaidőszakban, egy alkalommal, 
pótlási lehetőség, de csak akkor, ha az egyik ZH legalább elégséges eredményű! 
Követelmények a vizsgaidőszakban: 
- 
Konzultációs lehetőségek: Moodle felület fóruma, egyeztetett időpontban, 3D 
Központban. 
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 

 Pintér Miklós: AutoCAD - Tankönyv és példatár síkbeli és térbeli rajzokhoz 2008-
2009 

Értékelés: félévben szerzett pontok alapján, ha minden követelményt teljesített. 
   0-25 pont  1 (elégtelen) 
 26-31 pont 2 (elégséges) 
 32-37 pont 3 (közepes) 
 38-43 pont 4 (jó) 
 44-50 pont 5 (jeles). 

 
  



Hét Gyakorlat ZH 
1.   
2. Regisztráció a Moodle rendszerében 

Bevezetés & Rajzok létrehozása 
 

3. Otthoni feldolgozásra: Rajzok módosítása  
4. Otthoni feldolgozásra: Állapotsor beállításai & Rajzi eszközök  
5. Otthoni feldolgozásra: Rajzi tulajdonságok 

Órai gyakorlás 
 

6. Otthoni feldolgozásra: Sraffozás és gradiens  
7. Otthoni feldolgozásra: Fóliák  
8.  ZH 1. 
9. Otthoni feldolgozásra: Méretezés és feliratozás & Szövegek és 

táblázatok & Blokkok és csoportok 
 

10. Otthoni feldolgozásra: Attribútumok használata & Külső 
hivatkozások 

 

11. Otthoni feldolgozásra: Parametrikus funkciók & Dinamikus 
blokkok 

 

12. Otthoni feldolgozásra: Papírtér és nyomtatás előkészítése 
Órai gyakorlás 

 

13. Otthoni feldolgozásra: Haladó szintű eszközök és parancsok  
14.  ZH 2. 
15. Pótlások, értékelés.  

 
 Pécs, 2020-02-06.  
 
 
 Szőke András 
 óraadó 
 gyakorlatvezető 
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Irányítópult /  Kurzusok /  Műábra2 /  Tantárgy tematika és előszó /  Kurzussal kapcsolatos információk fóruma

Műszaki ábrázolás 2

Kurzussal kapcsolatos információk fóruma
Új téma hozzáadása

(Ebben a fórumban még nincsenek vitatémák)

◄ Tantárgy tematika - Levelező Ugrás... AutoCAD fóruma ►

 Keresés a fórumokban

https://docs.moodle.org/38/hu/mod/forum/view
https://moodletest.pte.hu/user/profile.php?id=16
https://moodletest.pte.hu/login/logout.php?sesskey=DqmDfFOkrR
https://moodletest.pte.hu/course/view.php?id=17
https://moodletest.pte.hu/admin/tool/dataprivacy/summary.php
https://download.moodle.org/mobile?version=2019111800&lang=hu&iosappid=633359593&androidappid=com.moodle.moodlemobile
https://moodletest.pte.hu/my/
https://moodletest.pte.hu/course/index.php
https://moodletest.pte.hu/course/view.php?id=17
https://moodletest.pte.hu/course/view.php?id=17#section-0
https://moodletest.pte.hu/mod/forum/view.php?id=263
https://moodletest.pte.hu/mod/resource/view.php?id=408&forceview=1
https://moodletest.pte.hu/mod/forum/view.php?id=264&forceview=1
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AutoCAD minta

◄ Mintarajz Ugrás... Paraméterek és félévközi eredmények ►

https://docs.moodle.org/38/hu/mod/resource/view
https://moodletest.pte.hu/user/profile.php?id=16
https://moodletest.pte.hu/login/logout.php?sesskey=DqmDfFOkrR
https://moodletest.pte.hu/course/view.php?id=17
https://moodletest.pte.hu/admin/tool/dataprivacy/summary.php
https://download.moodle.org/mobile?version=2019111800&lang=hu&iosappid=633359593&androidappid=com.moodle.moodlemobile
https://moodletest.pte.hu/my/
https://moodletest.pte.hu/course/index.php
https://moodletest.pte.hu/course/view.php?id=17
https://moodletest.pte.hu/course/view.php?id=17#section-1
https://moodletest.pte.hu/mod/resource/view.php?id=1541
https://moodletest.pte.hu/mod/resource/view.php?id=1538&forceview=1
https://moodletest.pte.hu/mod/resource/view.php?id=1539&forceview=1
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Fóliák listája

◄ Paraméterek és félévközi eredmények Ugrás... Szövegmező méretei ►

https://docs.moodle.org/38/hu/mod/resource/view
https://moodletest.pte.hu/user/profile.php?id=16
https://moodletest.pte.hu/login/logout.php?sesskey=DqmDfFOkrR
https://moodletest.pte.hu/course/view.php?id=17
https://moodletest.pte.hu/admin/tool/dataprivacy/summary.php
https://download.moodle.org/mobile?version=2019111800&lang=hu&iosappid=633359593&androidappid=com.moodle.moodlemobile
https://moodletest.pte.hu/my/
https://moodletest.pte.hu/course/index.php
https://moodletest.pte.hu/course/view.php?id=17
https://moodletest.pte.hu/course/view.php?id=17#section-1
https://moodletest.pte.hu/mod/resource/view.php?id=1540
https://moodletest.pte.hu/mod/resource/view.php?id=1539&forceview=1
https://moodletest.pte.hu/mod/resource/view.php?id=1573&forceview=1
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Szövegmező méretei

◄ Fóliák listája Ugrás... 1. hét oktatási videói ►

https://docs.moodle.org/38/hu/mod/resource/view
https://moodletest.pte.hu/user/profile.php?id=16
https://moodletest.pte.hu/login/logout.php?sesskey=DqmDfFOkrR
https://moodletest.pte.hu/course/view.php?id=17
https://moodletest.pte.hu/admin/tool/dataprivacy/summary.php
https://download.moodle.org/mobile?version=2019111800&lang=hu&iosappid=633359593&androidappid=com.moodle.moodlemobile
https://moodletest.pte.hu/my/
https://moodletest.pte.hu/course/index.php
https://moodletest.pte.hu/course/view.php?id=17
https://moodletest.pte.hu/course/view.php?id=17#section-1
https://moodletest.pte.hu/mod/resource/view.php?id=1573
https://moodletest.pte.hu/mod/resource/view.php?id=1540&forceview=1
https://moodletest.pte.hu/mod/page/view.php?id=900&forceview=1
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1. hét oktatási videói
AutoCAD felhasználói felülete

Navigációs eszközök

Koordináta rendszer értelmezése

Képernyőhatárok és mértékegységek

Rajzi sablonok készítése és használta

Utolsó módosítás: 2020. September 8., Tuesday, 14:22

◄ Szövegmező méretei Ugrás... 1. hét otthoni gyakorló feladata ►

https://docs.moodle.org/38/hu/mod/page/view
https://moodletest.pte.hu/user/profile.php?id=16
https://moodletest.pte.hu/login/logout.php?sesskey=DqmDfFOkrR
https://moodletest.pte.hu/my/
https://moodletest.pte.hu/course/index.php
https://moodletest.pte.hu/course/view.php?id=17
https://moodletest.pte.hu/course/view.php?id=17#section-2
https://moodletest.pte.hu/mod/page/view.php?id=900
https://moodletest.pte.hu/mod/resource/view.php?id=1573&forceview=1
https://moodletest.pte.hu/mod/page/view.php?id=265&forceview=1
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https://moodletest.pte.hu/login/logout.php?sesskey=DqmDfFOkrR
https://moodletest.pte.hu/course/view.php?id=17
https://moodletest.pte.hu/admin/tool/dataprivacy/summary.php
https://download.moodle.org/mobile?version=2019111800&lang=hu&iosappid=633359593&androidappid=com.moodle.moodlemobile
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1. hét otthoni gyakorló feladata
Az előző videókban elhangzottak alapján készítsen egy sablont AutoCAD-ben az alábbi tulajdonságokkal:

Sablon neve: "saját sablon"
Mértékegység formátuma legyen: építészeti
Mértékegység megjelenítésének pontossága: 1/4", illetve colba (incsbe) legyen a bemenet
A sablon rajzterülete pedig függőleges irányba 50 egység legyen.

Utolsó módosítás: 2020. March 8., Sunday, 14:24

◄ 1. hét oktatási videói Ugrás... 2. hét oktatási videói ►

https://docs.moodle.org/38/hu/mod/page/view
https://moodletest.pte.hu/user/profile.php?id=16
https://moodletest.pte.hu/login/logout.php?sesskey=DqmDfFOkrR
https://moodletest.pte.hu/course/view.php?id=17
https://moodletest.pte.hu/admin/tool/dataprivacy/summary.php
https://download.moodle.org/mobile?version=2019111800&lang=hu&iosappid=633359593&androidappid=com.moodle.moodlemobile
https://moodletest.pte.hu/my/
https://moodletest.pte.hu/course/index.php
https://moodletest.pte.hu/course/view.php?id=17
https://moodletest.pte.hu/course/view.php?id=17#section-2
https://moodletest.pte.hu/mod/page/view.php?id=265
https://moodletest.pte.hu/mod/page/view.php?id=900&forceview=1
https://moodletest.pte.hu/mod/page/view.php?id=901&forceview=1


Irányítópult /  Kurzusok /  Műábra2 /  2.hét - Rajzok létrehozása /  2. hét oktatási videói
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2. hét oktatási videói
Vonalak rajzolása

Poláris koordináták használata vonalak rajzolásához

Kör rajzolása

Körívek

Ellipszisek

Téglalap rajzolás

Poligonok

https://moodletest.pte.hu/my/
https://moodletest.pte.hu/course/index.php
https://moodletest.pte.hu/course/view.php?id=17
https://moodletest.pte.hu/course/view.php?id=17#section-3
https://moodletest.pte.hu/mod/page/view.php?id=901
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Bevezetés a vonallánc és görbék használatába

Pontok és revíziós felhők

Szerkesztő vonalak és sugarak

Utolsó módosítás: 2020. March 3., Tuesday, 14:47

◄ 1. hét otthoni gyakorló feladata Ugrás... 2. hét otthoni gyakorló feladata ►

https://docs.moodle.org/38/hu/mod/page/view
https://moodletest.pte.hu/user/profile.php?id=16
https://moodletest.pte.hu/login/logout.php?sesskey=DqmDfFOkrR
https://moodletest.pte.hu/course/view.php?id=17
https://moodletest.pte.hu/admin/tool/dataprivacy/summary.php
https://download.moodle.org/mobile?version=2019111800&lang=hu&iosappid=633359593&androidappid=com.moodle.moodlemobile
https://moodletest.pte.hu/mod/page/view.php?id=265&forceview=1
https://moodletest.pte.hu/mod/page/view.php?id=266&forceview=1
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Műszaki ábrázolás 2

2. hét órai feladata 1
Készítse el a képen látható rajzot! A méreteket nem szükséges feltüntetnie a saját rajzán. 

 

Utolsó módosítás: 2020. March 6., Friday, 22:06

◄ 2. hét otthoni gyakorló feladata Ugrás... 2. hét órai feladata 2 ►

https://docs.moodle.org/38/hu/mod/page/view
https://moodletest.pte.hu/user/profile.php?id=16
https://moodletest.pte.hu/login/logout.php?sesskey=DqmDfFOkrR
https://moodletest.pte.hu/course/view.php?id=17
https://moodletest.pte.hu/admin/tool/dataprivacy/summary.php
https://download.moodle.org/mobile?version=2019111800&lang=hu&iosappid=633359593&androidappid=com.moodle.moodlemobile
https://moodletest.pte.hu/my/
https://moodletest.pte.hu/course/index.php
https://moodletest.pte.hu/course/view.php?id=17
https://moodletest.pte.hu/course/view.php?id=17#section-3
https://moodletest.pte.hu/mod/page/view.php?id=936
https://moodletest.pte.hu/mod/page/view.php?id=266&forceview=1
https://moodletest.pte.hu/mod/page/view.php?id=937&forceview=1
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2. hét órai feladata 2
Készítse el az ábrán látható rajzot, majd munkáját mentse el, mert a későbbiekben folytatni fogjuk a rajzot! A méreteket nem szükséges a saját
rajzán feltüntetnie.

Utolsó módosítás: 2020. March 6., Friday, 22:04

◄ 2. hét órai feladata 1 Ugrás... 3. hét oktatási videói ►

https://docs.moodle.org/38/hu/mod/page/view
https://moodletest.pte.hu/user/profile.php?id=16
https://moodletest.pte.hu/login/logout.php?sesskey=DqmDfFOkrR
https://moodletest.pte.hu/course/view.php?id=17
https://moodletest.pte.hu/admin/tool/dataprivacy/summary.php
https://download.moodle.org/mobile?version=2019111800&lang=hu&iosappid=633359593&androidappid=com.moodle.moodlemobile
https://moodletest.pte.hu/my/
https://moodletest.pte.hu/course/index.php
https://moodletest.pte.hu/course/view.php?id=17
https://moodletest.pte.hu/course/view.php?id=17#section-3
https://moodletest.pte.hu/mod/page/view.php?id=937
https://moodletest.pte.hu/mod/page/view.php?id=936&forceview=1
https://moodletest.pte.hu/mod/page/view.php?id=902&forceview=1
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2. hét otthoni gyakorló feladata
A korábbi videók alapján készítse el az alábbi rajzot.

A feladat megoldása:

 

Utolsó módosítás: 2020. March 8., Sunday, 14:24

◄ 2. hét oktatási videói Ugrás... 2. hét órai feladata 1 ►

https://docs.moodle.org/38/hu/mod/page/view
https://moodletest.pte.hu/user/profile.php?id=16
https://moodletest.pte.hu/login/logout.php?sesskey=DqmDfFOkrR
https://moodletest.pte.hu/course/view.php?id=17
https://moodletest.pte.hu/admin/tool/dataprivacy/summary.php
https://download.moodle.org/mobile?version=2019111800&lang=hu&iosappid=633359593&androidappid=com.moodle.moodlemobile
https://moodletest.pte.hu/my/
https://moodletest.pte.hu/course/index.php
https://moodletest.pte.hu/course/view.php?id=17
https://moodletest.pte.hu/course/view.php?id=17#section-3
https://moodletest.pte.hu/mod/page/view.php?id=266
https://moodletest.pte.hu/mod/page/view.php?id=901&forceview=1
https://moodletest.pte.hu/mod/page/view.php?id=936&forceview=1
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3. hét oktatási videói
Kijelölések

Mozgatás és másolás

Forgatás

Eltolás

Tükrözés és léptékezés

Metszés és meghosszabbítás

Törlés és szétvetés

https://moodletest.pte.hu/my/
https://moodletest.pte.hu/course/index.php
https://moodletest.pte.hu/course/view.php?id=17
https://moodletest.pte.hu/course/view.php?id=17#section-4
https://moodletest.pte.hu/mod/page/view.php?id=902
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Nyújtás

Megtörés és egyesítés

Letörés és lekerekítés

Hosszabbítás és megfordítás

Utolsó módosítás: 2020. March 3., Tuesday, 14:50

◄ 2. hét órai feladata 2 Ugrás... 3. hét otthoni gyakorló feladata ►

https://docs.moodle.org/38/hu/mod/page/view
https://moodletest.pte.hu/user/profile.php?id=16
https://moodletest.pte.hu/login/logout.php?sesskey=DqmDfFOkrR
https://moodletest.pte.hu/course/view.php?id=17
https://moodletest.pte.hu/admin/tool/dataprivacy/summary.php
https://download.moodle.org/mobile?version=2019111800&lang=hu&iosappid=633359593&androidappid=com.moodle.moodlemobile
https://moodletest.pte.hu/mod/page/view.php?id=937&forceview=1
https://moodletest.pte.hu/mod/page/view.php?id=267&forceview=1
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3. hét órai feladata
Az előző heti órai rajzát módosítsa az ábra szerint, majd mentse el munkáját! 
A bíbor színű vonalak csak az igazítást jelölik, azokat hagyja ki a saját rajzából!

 

Utolsó módosítás: 2020. March 6., Friday, 22:14

◄ 3. hét otthoni gyakorló feladata Ugrás...
4. hét oktatási videói - Állapotsor 

kapcsolói ►

https://docs.moodle.org/38/hu/mod/page/view
https://moodletest.pte.hu/user/profile.php?id=16
https://moodletest.pte.hu/login/logout.php?sesskey=DqmDfFOkrR
https://moodletest.pte.hu/my/
https://moodletest.pte.hu/course/index.php
https://moodletest.pte.hu/course/view.php?id=17
https://moodletest.pte.hu/course/view.php?id=17#section-4
https://moodletest.pte.hu/mod/page/view.php?id=938
https://moodletest.pte.hu/mod/page/view.php?id=267&forceview=1
https://moodletest.pte.hu/mod/page/view.php?id=903&forceview=1
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https://moodletest.pte.hu/user/profile.php?id=16
https://moodletest.pte.hu/login/logout.php?sesskey=DqmDfFOkrR
https://moodletest.pte.hu/course/view.php?id=17
https://moodletest.pte.hu/admin/tool/dataprivacy/summary.php
https://download.moodle.org/mobile?version=2019111800&lang=hu&iosappid=633359593&androidappid=com.moodle.moodlemobile


Irányítópult /  Kurzusok /  Műábra2 /  3.hét - Rajzok módosítása /  3. hét otthoni gyakorló feladata

Műszaki ábrázolás 2

3. hét otthoni gyakorló feladata
Az előző videók felhasználásával készítse el az alábbi rajzot. 
A szerkesztés elkészítéséhez szüksége lesz egy egyenlő oldalú háromszög felvételére. A körívek érintőlegesen kapcsolódnak.

 

A feladat megoldása:

Utolsó módosítás: 2020. March 8., Sunday, 14:25

◄ 3. hét oktatási videói Ugrás... 3. hét órai feladata ►

https://docs.moodle.org/38/hu/mod/page/view
https://moodletest.pte.hu/my/
https://moodletest.pte.hu/course/index.php
https://moodletest.pte.hu/course/view.php?id=17
https://moodletest.pte.hu/course/view.php?id=17#section-4
https://moodletest.pte.hu/mod/page/view.php?id=267
https://moodletest.pte.hu/mod/page/view.php?id=902&forceview=1
https://moodletest.pte.hu/mod/page/view.php?id=938&forceview=1


 Az oldalhoz tartozó Moodle-dokumentumok

Sipos Norbert néven lépett be (Kilépés)
Műábra2
Adatmegőrzés összegzése
Töltse le a Moodle-t a mobiljára

https://docs.moodle.org/38/hu/mod/page/view
https://moodletest.pte.hu/user/profile.php?id=16
https://moodletest.pte.hu/login/logout.php?sesskey=DqmDfFOkrR
https://moodletest.pte.hu/course/view.php?id=17
https://moodletest.pte.hu/admin/tool/dataprivacy/summary.php
https://download.moodle.org/mobile?version=2019111800&lang=hu&iosappid=633359593&androidappid=com.moodle.moodlemobile


Irányítópult /  Kurzusok /  Műábra2 /  4.hét - Állapotsor kapcsolói & Rajzi eszközök /  4. hét oktatási videói - Állapotsor kapcsolói

Műszaki ábrázolás 2

4. hét oktatási videói - Állapotsor kapcsolói
Állapotsor kapcsolói

Rajzháló és tárgyraszter

Poláris követés és az ortogonális mód

Dinamikus adatbevitel

Tárgyraszter használata

További tárgyraszterek

Ponttól tárgyraszter használata

További állapotsor beállítások

https://moodletest.pte.hu/my/
https://moodletest.pte.hu/course/index.php
https://moodletest.pte.hu/course/view.php?id=17
https://moodletest.pte.hu/course/view.php?id=17#section-5
https://moodletest.pte.hu/mod/page/view.php?id=903


 Az oldalhoz tartozó Moodle-dokumentumok

Sipos Norbert néven lépett be (Kilépés)
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Adatmegőrzés összegzése
Töltse le a Moodle-t a mobiljára

További állapotsor beállítások

Utolsó módosítás: 2020. March 3., Tuesday, 14:54

◄ 3. hét órai feladata Ugrás... 4. hét otthoni gyakorló feladata 1 ►

https://docs.moodle.org/38/hu/mod/page/view
https://moodletest.pte.hu/user/profile.php?id=16
https://moodletest.pte.hu/login/logout.php?sesskey=DqmDfFOkrR
https://moodletest.pte.hu/course/view.php?id=17
https://moodletest.pte.hu/admin/tool/dataprivacy/summary.php
https://download.moodle.org/mobile?version=2019111800&lang=hu&iosappid=633359593&androidappid=com.moodle.moodlemobile
https://moodletest.pte.hu/mod/page/view.php?id=938&forceview=1
https://moodletest.pte.hu/mod/page/view.php?id=268&forceview=1


Irányítópult /  Kurzusok /  Műábra2 /  4.hét - Állapotsor kapcsolói & Rajzi eszközök /  4. hét oktatási videói - Rajzi eszközök

Műszaki ábrázolás 2

4. hét oktatási videói - Rajzi eszközök
Rajzi eszközök

Négyszögletes kiosztás

Poláris kiosztás

Útvonal mentén történő kiosztás

Felosztás és beosztás

Többfunkciós megfogók használata

Illesztés parancs

Távolság szögek és koordináták meghatározása

https://moodletest.pte.hu/my/
https://moodletest.pte.hu/course/index.php
https://moodletest.pte.hu/course/view.php?id=17
https://moodletest.pte.hu/course/view.php?id=17#section-5
https://moodletest.pte.hu/mod/page/view.php?id=904


 Az oldalhoz tartozó Moodle-dokumentumok

Sipos Norbert néven lépett be (Kilépés)
Műábra2
Adatmegőrzés összegzése
Töltse le a Moodle-t a mobiljára

Távolság, szögek és koordináták meghatározása

Terület és kerület meghatározása

Izometrikus rajzok készítése

Középvonal és középpont eszközök

Lemez és logikai műveletek

Utolsó módosítás: 2020. March 3., Tuesday, 20:54

◄ 4. hét otthoni gyakorló feladata 1 Ugrás... 4. hét otthoni gyakorló feladata 2 ►

https://docs.moodle.org/38/hu/mod/page/view
https://moodletest.pte.hu/user/profile.php?id=16
https://moodletest.pte.hu/login/logout.php?sesskey=DqmDfFOkrR
https://moodletest.pte.hu/course/view.php?id=17
https://moodletest.pte.hu/admin/tool/dataprivacy/summary.php
https://download.moodle.org/mobile?version=2019111800&lang=hu&iosappid=633359593&androidappid=com.moodle.moodlemobile
https://moodletest.pte.hu/mod/page/view.php?id=268&forceview=1
https://moodletest.pte.hu/mod/page/view.php?id=269&forceview=1


 Az oldalhoz tartozó Moodle-dokumentumok

Sipos Norbert néven lépett be (Kilépés)
Műábra2
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Irányítópult /  Kurzusok /  Műábra2 /  4.hét - Állapotsor kapcsolói & Rajzi eszközök /  4. hét otthoni gyakorló feladata 1

Műszaki ábrázolás 2

4. hét otthoni gyakorló feladata 1
A korábbi videók alapján készítse el az alábbi rajzot! 
Használja hozzá a tárgyraszter funkciókat!

A feladat megoldása:

 

Utolsó módosítás: 2020. March 8., Sunday, 14:25

◄ 4. hét oktatási videói - Állapotsor 
kapcsolói

Ugrás... 4. hét oktatási videói - Rajzi eszközök ►

https://docs.moodle.org/38/hu/mod/page/view
https://moodletest.pte.hu/user/profile.php?id=16
https://moodletest.pte.hu/login/logout.php?sesskey=DqmDfFOkrR
https://moodletest.pte.hu/course/view.php?id=17
https://moodletest.pte.hu/admin/tool/dataprivacy/summary.php
https://download.moodle.org/mobile?version=2019111800&lang=hu&iosappid=633359593&androidappid=com.moodle.moodlemobile
https://moodletest.pte.hu/my/
https://moodletest.pte.hu/course/index.php
https://moodletest.pte.hu/course/view.php?id=17
https://moodletest.pte.hu/course/view.php?id=17#section-5
https://moodletest.pte.hu/mod/page/view.php?id=268
https://moodletest.pte.hu/mod/page/view.php?id=903&forceview=1
https://moodletest.pte.hu/mod/page/view.php?id=904&forceview=1


 Az oldalhoz tartozó Moodle-dokumentumok
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Irányítópult /  Kurzusok /  Műábra2 /  4.hét - Állapotsor kapcsolói & Rajzi eszközök /  4. hét otthoni gyakorló feladata 2

Műszaki ábrázolás 2

4. hét otthoni gyakorló feladata 2
A korábbi videók alapján készítse el az alábbi rajzot!

 

A feladat megoldása:

 

Utolsó módosítás: 2020. March 8., Sunday, 14:25

◄ 4. hét oktatási videói - Rajzi eszközök Ugrás...
5. hét oktatási videói - Rajzi 

tulajdonságok ►

https://docs.moodle.org/38/hu/mod/page/view
https://moodletest.pte.hu/user/profile.php?id=16
https://moodletest.pte.hu/login/logout.php?sesskey=DqmDfFOkrR
https://moodletest.pte.hu/course/view.php?id=17
https://moodletest.pte.hu/my/
https://moodletest.pte.hu/course/index.php
https://moodletest.pte.hu/course/view.php?id=17
https://moodletest.pte.hu/course/view.php?id=17#section-5
https://moodletest.pte.hu/mod/page/view.php?id=269
https://moodletest.pte.hu/mod/page/view.php?id=904&forceview=1
https://moodletest.pte.hu/mod/page/view.php?id=933&forceview=1


Műábra2
Adatmegőrzés összegzése
Töltse le a Moodle-t a mobiljára

https://moodletest.pte.hu/course/view.php?id=17
https://moodletest.pte.hu/admin/tool/dataprivacy/summary.php
https://download.moodle.org/mobile?version=2019111800&lang=hu&iosappid=633359593&androidappid=com.moodle.moodlemobile


Irányítópult /  Kurzusok /  Műábra2 /  5.hét - Rajzi tulajdonságok & Sraffozás és gradiens /  5. hét oktatási videói - Rajzi tulajdonságok

Műszaki ábrázolás 2

5. hét oktatási videói - Rajzi tulajdonságok

Rajzi tulajdonságok
Objektumszínek hozzárendelése és vonaltípus

Vonalvastagság hozzárendelése és átlátszóság

Objektum tulajdonságok ellenőrzése

Tulajdonságok módosítása a TVÁLT paranccsal

Nézetek a modellezési térben

Saját nézetek létrehozása

https://moodletest.pte.hu/my/
https://moodletest.pte.hu/course/index.php
https://moodletest.pte.hu/course/view.php?id=17
https://moodletest.pte.hu/course/view.php?id=17#section-6
https://moodletest.pte.hu/mod/page/view.php?id=933


 Az oldalhoz tartozó Moodle-dokumentumok

Sipos Norbert néven lépett be (Kilépés)
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Töltse le a Moodle-t a mobiljára

Utolsó módosítás: 2020. March 8., Sunday, 14:22

◄ 4. hét otthoni gyakorló feladata 2 Ugrás... 5. hét otthoni gyakorló feladata 1 ►

https://docs.moodle.org/38/hu/mod/page/view
https://moodletest.pte.hu/user/profile.php?id=16
https://moodletest.pte.hu/login/logout.php?sesskey=DqmDfFOkrR
https://moodletest.pte.hu/course/view.php?id=17
https://moodletest.pte.hu/admin/tool/dataprivacy/summary.php
https://download.moodle.org/mobile?version=2019111800&lang=hu&iosappid=633359593&androidappid=com.moodle.moodlemobile
https://moodletest.pte.hu/mod/page/view.php?id=269&forceview=1
https://moodletest.pte.hu/mod/page/view.php?id=270&forceview=1


Irányítópult /  Kurzusok /  Műábra2 /  5.hét - Rajzi tulajdonságok & Sraffozás és gradiens /  5. hét oktatási videói - Sraffozás és gradiens

Műszaki ábrázolás 2

5. hét oktatási videói - Sraffozás és gradiens

Sraffozás és gradiens
Egyszerű sraffozás létrehozása

Origó megadása és asszociatív sraffozás

Haladó szintű sraffozási lehetőségek

Határvonal és a kitakarás funkció

Átmenet - gradiens létrehozása

Utolsó módosítás: 2020. March 14., Saturday, 18:57

◄ 5. hét órai feladata Ugrás... 5. hét otthoni gyakorló feladata 2 ►

https://moodletest.pte.hu/my/
https://moodletest.pte.hu/course/index.php
https://moodletest.pte.hu/course/view.php?id=17
https://moodletest.pte.hu/course/view.php?id=17#section-6
https://moodletest.pte.hu/mod/page/view.php?id=934
https://moodletest.pte.hu/mod/page/view.php?id=939&forceview=1
https://moodletest.pte.hu/mod/page/view.php?id=271&forceview=1
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https://docs.moodle.org/38/hu/mod/page/view
https://moodletest.pte.hu/user/profile.php?id=16
https://moodletest.pte.hu/login/logout.php?sesskey=DqmDfFOkrR
https://moodletest.pte.hu/course/view.php?id=17
https://moodletest.pte.hu/admin/tool/dataprivacy/summary.php
https://download.moodle.org/mobile?version=2019111800&lang=hu&iosappid=633359593&androidappid=com.moodle.moodlemobile


Irányítópult /  Kurzusok /  Műábra2 /  5.hét - Rajzi tulajdonságok & Sraffozás és gradiens /  5. hét órai feladata

Műszaki ábrázolás 2

5. hét órai feladata
A feladatok során az alábbi elrendezés megvalósítására törekedjen! 

1. Egészítse ki a korábbi rajzát az alábbiak szerint! A középpontokhoz és középvonalakhoz használja az erre kijelölt rajzi eszközöket! 
(A különböző vetületek a feladatsor végén lesznek teljesen konzisztensek egymással.)

https://moodletest.pte.hu/my/
https://moodletest.pte.hu/course/index.php
https://moodletest.pte.hu/course/view.php?id=17
https://moodletest.pte.hu/course/view.php?id=17#section-6
https://moodletest.pte.hu/mod/page/view.php?id=939


2. Módosítsa és egészítse ki az előbbi rajzát az alábbiak szerint!



 

3. A meglévő rajzi elemek felhasználásával állítsa össze az alábbi ábrát, ugyanazon fájlon belül!



4. Módosítsa az oldalnézetet a korábbi rajzán az ábrának megfelelően!

 

5. Készítsen kiemelést a másolás és a léptékezés parancs segítségével!



 Az oldalhoz tartozó Moodle-dokumentumok
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6. Az összeállítási rajz létrehozásához készítsen másolatot a meglévő rajznézetéről, majd módosítsa azt az ábrának megfelelően!

7. Ábrázolja a nem látható éleket az alábbiak szerint!

https://docs.moodle.org/38/hu/mod/page/view
https://moodletest.pte.hu/user/profile.php?id=16
https://moodletest.pte.hu/login/logout.php?sesskey=DqmDfFOkrR
https://moodletest.pte.hu/course/view.php?id=17
https://moodletest.pte.hu/admin/tool/dataprivacy/summary.php
https://download.moodle.org/mobile?version=2019111800&lang=hu&iosappid=633359593&androidappid=com.moodle.moodlemobile


Utolsó módosítás: 2020. April 7., Tuesday, 19:29

◄ 5. hét otthoni gyakorló feladata 1 Ugrás...
5. hét oktatási videói - Sraffozás és 

gradiens ►

https://moodletest.pte.hu/mod/page/view.php?id=270&forceview=1
https://moodletest.pte.hu/mod/page/view.php?id=934&forceview=1
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Irányítópult /  Kurzusok /  Műábra2 /  5.hét - Rajzi tulajdonságok & Sraffozás és gradiens /  5. hét otthoni gyakorló feladata 1

Műszaki ábrázolás 2

5. hét otthoni gyakorló feladata 1
Készítsen egy 7 x 3 egység méretű négyszöget Rejtett vonaltípussal, a vonalvastagság pedig legyen 0,5 mm!

Feladat megoldása:

Utolsó módosítás: 2020. March 9., Monday, 20:16

◄ 5. hét oktatási videói - Rajzi 
tulajdonságok

Ugrás... 5. hét órai feladata ►

https://docs.moodle.org/38/hu/mod/page/view
https://moodletest.pte.hu/user/profile.php?id=16
https://moodletest.pte.hu/login/logout.php?sesskey=DqmDfFOkrR
https://moodletest.pte.hu/course/view.php?id=17
https://moodletest.pte.hu/admin/tool/dataprivacy/summary.php
https://download.moodle.org/mobile?version=2019111800&lang=hu&iosappid=633359593&androidappid=com.moodle.moodlemobile
https://moodletest.pte.hu/my/
https://moodletest.pte.hu/course/index.php
https://moodletest.pte.hu/course/view.php?id=17
https://moodletest.pte.hu/course/view.php?id=17#section-6
https://moodletest.pte.hu/mod/page/view.php?id=270
https://moodletest.pte.hu/mod/page/view.php?id=933&forceview=1
https://moodletest.pte.hu/mod/page/view.php?id=939&forceview=1
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Irányítópult /  Kurzusok /  Műábra2 /  5.hét - Rajzi tulajdonságok & Sraffozás és gradiens /  5. hét otthoni gyakorló feladata 2

Műszaki ábrázolás 2

5. hét otthoni gyakorló feladata 2
Készítsen asszociatív sraffozást egy 10 x 5 egység méretű négyszögbe az alábbi paraméterekkel:

Minta: ANSI 31
Origó: Bal alsó vertex
Skála: Legyen könnyen látható

A feladat megoldása:

 

Utolsó módosítás: 2020. March 14., Saturday, 19:07

◄ 5. hét oktatási videói - Sraffozás és 
gradiens

Ugrás... 6. hét oktatási videói ►

https://docs.moodle.org/38/hu/mod/page/view
https://moodletest.pte.hu/user/profile.php?id=16
https://moodletest.pte.hu/login/logout.php?sesskey=DqmDfFOkrR
https://moodletest.pte.hu/course/view.php?id=17
https://moodletest.pte.hu/admin/tool/dataprivacy/summary.php
https://download.moodle.org/mobile?version=2019111800&lang=hu&iosappid=633359593&androidappid=com.moodle.moodlemobile
https://moodletest.pte.hu/my/
https://moodletest.pte.hu/course/index.php
https://moodletest.pte.hu/course/view.php?id=17
https://moodletest.pte.hu/course/view.php?id=17#section-6
https://moodletest.pte.hu/mod/page/view.php?id=271
https://moodletest.pte.hu/mod/page/view.php?id=934&forceview=1
https://moodletest.pte.hu/mod/page/view.php?id=1269&forceview=1


Irányítópult /  Kurzusok /  Műábra2 /  6.hét - Fóliák /  6. hét oktatási videói

Műszaki ábrázolás 2

6. hét oktatási videói
Fóliák létrehozása és hozzárendelése

Fólia-tulajdonságok kezelése

Fóliaállapotokkal történő munkavégzés

Fóliaszűrőkkel történő munkavégzés

Fóliák egyesítése- törlése és objektumok másolása új fóliára

Gyors elérésű fólia eszközök

Objektumok elrejtése és elkülönítése

https://moodletest.pte.hu/my/
https://moodletest.pte.hu/course/index.php
https://moodletest.pte.hu/course/view.php?id=17
https://moodletest.pte.hu/course/view.php?id=17#section-7
https://moodletest.pte.hu/mod/page/view.php?id=1269
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Utolsó módosítás: 2020. April 7., Tuesday, 18:32

◄ 5. hét otthoni gyakorló feladata 2 Ugrás... 6. hét otthoni gyakorló feladata ►

https://docs.moodle.org/38/hu/mod/page/view
https://moodletest.pte.hu/user/profile.php?id=16
https://moodletest.pte.hu/login/logout.php?sesskey=DqmDfFOkrR
https://moodletest.pte.hu/course/view.php?id=17
https://moodletest.pte.hu/admin/tool/dataprivacy/summary.php
https://download.moodle.org/mobile?version=2019111800&lang=hu&iosappid=633359593&androidappid=com.moodle.moodlemobile
https://moodletest.pte.hu/mod/page/view.php?id=271&forceview=1
https://moodletest.pte.hu/mod/page/view.php?id=272&forceview=1


Irányítópult /  Kurzusok /  Műábra2 /  6.hét - Fóliák /  6. hét órai feladata 1

Műszaki ábrázolás 2

6. hét órai feladata 1
Folytassa az előző heti feladatát az alábbiak szerint!

A feladat elkészítése során törekedjen az alábbi elrendezésre!

1. Oldalnézeti metszet előkészítéséhez készítsen másolatot az oldalnézetről az alkatrészrajzon, a nem látható vonalakat pedig tegye láthatóvá az
alábbi ábra szerint! Távolítsa el a felesleges rajzi elemeket! A későbbiekben ide kerül a sraffozás.

2. Másolja át az imént létrehozott metszeti oldalnézetet a bal oldali összeállítási rajzok közé! Majd másolja a tetejére a felső alkatrészt! A
metszethez szükséges nem látható éleket alakítsa át láthatóvá!

https://moodletest.pte.hu/my/
https://moodletest.pte.hu/course/index.php
https://moodletest.pte.hu/course/view.php?id=17
https://moodletest.pte.hu/course/view.php?id=17#section-7
https://moodletest.pte.hu/mod/assign/view.php?id=1486


3. Az előbbi metszeteken ANSI32-es sraffozás segítségével jelölje a metszett területeket az ábrának megfelelően az alkatrészrajzon!

4. Ugyanezt végezze el az összeállítási rajzon is!



 

5. Az összeállítási rajz többi darabját átmenettel színezze be az alábbiaknak megfelelően!

Osztályozási összesítő

Tanulók elől rejtve Nem

Résztvevők 0

Minden leadott munka megtekintése Pont

https://moodletest.pte.hu/mod/assign/view.php?id=1486&action=grading
https://moodletest.pte.hu/mod/assign/view.php?id=1486&action=grader
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Minden leadott munka megtekintése Pont

◄ 6. hét otthoni gyakorló feladata Ugrás... 6. hét órai feladata 2 ►

https://docs.moodle.org/38/hu/mod/assign/view
https://moodletest.pte.hu/user/profile.php?id=16
https://moodletest.pte.hu/login/logout.php?sesskey=DqmDfFOkrR
https://moodletest.pte.hu/course/view.php?id=17
https://moodletest.pte.hu/admin/tool/dataprivacy/summary.php
https://download.moodle.org/mobile?version=2019111800&lang=hu&iosappid=633359593&androidappid=com.moodle.moodlemobile
https://moodletest.pte.hu/mod/assign/view.php?id=1486&action=grading
https://moodletest.pte.hu/mod/assign/view.php?id=1486&action=grader
https://moodletest.pte.hu/mod/page/view.php?id=272&forceview=1
https://moodletest.pte.hu/mod/assign/view.php?id=1270&forceview=1


 Az oldalhoz tartozó Moodle-dokumentumok

Sipos Norbert néven lépett be (Kilépés)
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Irányítópult /  Kurzusok /  Műábra2 /  6.hét - Fóliák /  6. hét órai feladata 2

Műszaki ábrázolás 2

6. hét órai feladata 2
Az előző rajzában hozza létre, és állítsa be a képen látható módon a fóliákat, majd helyezze el rajtuk a megfelelő elemeket! 
A félév további felében ezeket fogjuk használni a legtöbb rajzhoz, illetve a későbbi tantrágyai és munkái kapcsán is hasznosak lehetnek, ezért
érdemes elmenteni.

.

Látható csoportok Összes résztvevő

Osztályozási összesítő

Tanulók elől rejtve Nem

Résztvevők 0

Minden leadott munka megtekintése Pont

◄ 6. hét órai feladata 1 Ugrás... 8. hét oktatási videói ►

https://docs.moodle.org/38/hu/mod/assign/view
https://moodletest.pte.hu/user/profile.php?id=16
https://moodletest.pte.hu/login/logout.php?sesskey=DqmDfFOkrR
https://moodletest.pte.hu/course/view.php?id=17
https://moodletest.pte.hu/admin/tool/dataprivacy/summary.php
https://download.moodle.org/mobile?version=2019111800&lang=hu&iosappid=633359593&androidappid=com.moodle.moodlemobile
https://moodletest.pte.hu/my/
https://moodletest.pte.hu/course/index.php
https://moodletest.pte.hu/course/view.php?id=17
https://moodletest.pte.hu/course/view.php?id=17#section-7
https://moodletest.pte.hu/mod/assign/view.php?id=1270
https://moodletest.pte.hu/mod/assign/view.php?id=1270&action=grading
https://moodletest.pte.hu/mod/assign/view.php?id=1270&action=grader
https://moodletest.pte.hu/mod/assign/view.php?id=1486&forceview=1
https://moodletest.pte.hu/mod/page/view.php?id=1557&forceview=1
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6. hét otthoni gyakorló feladata
Hozza létre a következő objektumokat: kör, melynek sugara 5 egység, négyzet, melynek oldalai 5 egység hosszúak, háromszög, melynek élei
szintén 5 egység hosszúak! Ezt követően készítsen három fóliát a három objektumnak a megfelelő elnevezéssel (körnek kör, négyzetnek négyzet,
stb.), és helyezze el őket rajtuk!

A kört tartalmazó fóliához rendeljen hozzá vörös színt és ISO szaggatott (ACAD_ISO02W100) vonaltípust! 
A másik két fólia vonalvastagságát állítsa át 0,5-re! 
A háromszög fóliája legyen zöld színű!

A feladat megoldása:

 

Utolsó módosítás: 2020. April 7., Tuesday, 19:03

◄ 6. hét oktatási videói Ugrás... 6. hét órai feladata 1 ►

https://docs.moodle.org/38/hu/mod/page/view
https://moodletest.pte.hu/user/profile.php?id=16
https://moodletest.pte.hu/login/logout.php?sesskey=DqmDfFOkrR
https://moodletest.pte.hu/course/view.php?id=17
https://moodletest.pte.hu/admin/tool/dataprivacy/summary.php
https://download.moodle.org/mobile?version=2019111800&lang=hu&iosappid=633359593&androidappid=com.moodle.moodlemobile
https://moodletest.pte.hu/my/
https://moodletest.pte.hu/course/index.php
https://moodletest.pte.hu/course/view.php?id=17
https://moodletest.pte.hu/course/view.php?id=17#section-7
https://moodletest.pte.hu/mod/page/view.php?id=272
https://moodletest.pte.hu/mod/page/view.php?id=1269&forceview=1
https://moodletest.pte.hu/mod/assign/view.php?id=1486&forceview=1


Irányítópult /  Kurzusok /  Műábra2 /  8.hét - Méretezés és feliratozás /  8. hét oktatási videói

Műszaki ábrázolás 2

8. hét oktatási videói
Egyszerű méretek létrehozása

Méret parancs

Méretek módosítása

Méretstílusok létrehozása

Méretstílusok felülírása

Folytatásos- bázisvonalas- és koordináta méretezés

Tűrés hozzáadása és alternatív mértékegységek

https://moodletest.pte.hu/my/
https://moodletest.pte.hu/course/index.php
https://moodletest.pte.hu/course/view.php?id=17
https://moodletest.pte.hu/course/view.php?id=17#section-9
https://moodletest.pte.hu/mod/page/view.php?id=1557
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Tulajdonságvezérlő keretek hozzáadása

Többszörös mutató létrehozása

Többszörös mutató módosítása

Többszörös mutató stílusok létrehozása

Utolsó módosítás: 2020. April 20., Monday, 17:23

◄ 6. hét órai feladata 2 Ugrás... 8. hét otthoni gyakorló feladata ►

https://docs.moodle.org/38/hu/mod/page/view
https://moodletest.pte.hu/user/profile.php?id=16
https://moodletest.pte.hu/login/logout.php?sesskey=DqmDfFOkrR
https://moodletest.pte.hu/course/view.php?id=17
https://moodletest.pte.hu/admin/tool/dataprivacy/summary.php
https://download.moodle.org/mobile?version=2019111800&lang=hu&iosappid=633359593&androidappid=com.moodle.moodlemobile
https://moodletest.pte.hu/mod/assign/view.php?id=1270&forceview=1
https://moodletest.pte.hu/mod/page/view.php?id=273&forceview=1


Irányítópult /  Kurzusok /  Műábra2 /  8.hét - Méretezés és feliratozás /  8. hét otthoni gyakorló feladata

Műszaki ábrázolás 2

8. hét otthoni gyakorló feladata
Készítse el és méretezze az alábbi rajzot a megadott formátumokkal!

A feladat megoldása:

 

Utolsó módosítás: 2020. April 20., Monday, 18:19

◄ 8. hét oktatási videói Ugrás...
9. hét oktatási videói - Szövegek és 

táblázatok ►

https://moodletest.pte.hu/my/
https://moodletest.pte.hu/course/index.php
https://moodletest.pte.hu/course/view.php?id=17
https://moodletest.pte.hu/course/view.php?id=17#section-9
https://moodletest.pte.hu/mod/page/view.php?id=273
https://moodletest.pte.hu/mod/page/view.php?id=1557&forceview=1
https://moodletest.pte.hu/mod/page/view.php?id=1654&forceview=1
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https://docs.moodle.org/38/hu/mod/page/view
https://moodletest.pte.hu/user/profile.php?id=16
https://moodletest.pte.hu/login/logout.php?sesskey=DqmDfFOkrR
https://moodletest.pte.hu/course/view.php?id=17
https://moodletest.pte.hu/admin/tool/dataprivacy/summary.php
https://download.moodle.org/mobile?version=2019111800&lang=hu&iosappid=633359593&androidappid=com.moodle.moodlemobile
https://moodletest.pte.hu/mod/page/view.php?id=1654&forceview=1


Irányítópult /  Kurzusok /  Műábra2 /  9.hét - Szövegek és táblázatok & Blokkok és csoportok /  9. hét oktatási videói - Blokkok és csoportok

Műszaki ábrázolás 2

9. hét oktatási videói - Blokkok és csoportok
Egyszerű blokk létrehozása

Blokkok beillesztése

Blokkok módosítása és újradefiniálása

Blokkok kiírása és használata

Öröklődés a blokkokban

Csoportok létrehozása és használata

Munkavégzés a csoport kezelővel

https://moodletest.pte.hu/my/
https://moodletest.pte.hu/course/index.php
https://moodletest.pte.hu/course/view.php?id=17
https://moodletest.pte.hu/course/view.php?id=17#section-10
https://moodletest.pte.hu/mod/page/view.php?id=1655


 Az oldalhoz tartozó Moodle-dokumentumok

Sipos Norbert néven lépett be (Kilépés)
Műábra2
Adatmegőrzés összegzése
Töltse le a Moodle-t a mobiljára

Utolsó módosítás: 2020. April 27., Monday, 19:35

◄ 9. hét otthoni gyakorló feladata 1 Ugrás... 9. hét otthoni gyakorló feladata 2 ►

https://docs.moodle.org/38/hu/mod/page/view
https://moodletest.pte.hu/user/profile.php?id=16
https://moodletest.pte.hu/login/logout.php?sesskey=DqmDfFOkrR
https://moodletest.pte.hu/course/view.php?id=17
https://moodletest.pte.hu/admin/tool/dataprivacy/summary.php
https://download.moodle.org/mobile?version=2019111800&lang=hu&iosappid=633359593&androidappid=com.moodle.moodlemobile
https://moodletest.pte.hu/mod/page/view.php?id=274&forceview=1
https://moodletest.pte.hu/mod/page/view.php?id=275&forceview=1


Irányítópult /  Kurzusok /  Műábra2 /  9.hét - Szövegek és táblázatok & Blokkok és csoportok /  9. hét oktatási videói - Szövegek és táblázatok

Műszaki ábrázolás 2

9. hét oktatási videói - Szövegek és táblázatok
Egysoros szövegek létrehozása

Szövegstílusok létrehozása

Bekezdéses szövegek létrehozása

Táblázatok létrehozása és formázása

Táblázatstílusok létrehozása

Mezők és képletek hozzáadása táblázatokhoz

Importálás és exportálás MS-Excel-be

https://moodletest.pte.hu/my/
https://moodletest.pte.hu/course/index.php
https://moodletest.pte.hu/course/view.php?id=17
https://moodletest.pte.hu/course/view.php?id=17#section-10
https://moodletest.pte.hu/mod/page/view.php?id=1654
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Utolsó módosítás: 2020. April 23., Thursday, 14:56

◄ 8. hét otthoni gyakorló feladata Ugrás... 9. hét otthoni gyakorló feladata 1 ►

https://docs.moodle.org/38/hu/mod/page/view
https://moodletest.pte.hu/user/profile.php?id=16
https://moodletest.pte.hu/login/logout.php?sesskey=DqmDfFOkrR
https://moodletest.pte.hu/course/view.php?id=17
https://moodletest.pte.hu/admin/tool/dataprivacy/summary.php
https://download.moodle.org/mobile?version=2019111800&lang=hu&iosappid=633359593&androidappid=com.moodle.moodlemobile
https://moodletest.pte.hu/mod/page/view.php?id=273&forceview=1
https://moodletest.pte.hu/mod/page/view.php?id=274&forceview=1


 Az oldalhoz tartozó Moodle-dokumentumok

Sipos Norbert néven lépett be (Kilépés)
Műábra2
Adatmegőrzés összegzése
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Irányítópult /  Kurzusok /  Műábra2 /  9.hét - Szövegek és táblázatok & Blokkok és csoportok /  9. hét otthoni gyakorló feladata 1

Műszaki ábrázolás 2

9. hét otthoni gyakorló feladata 1
Hozzon létre egy szövegstílust AutoCAD-ben, "saját szöveg" névvel, simplex.shx betűtípussal és alapértelmezett betűmérettel!

Majd írjon ki egy tetszőleges szöveget ezzel a szövegstílussal egysoros és bekezdéses változatban is!

A feladat megoldása:

 

Utolsó módosítás: 2020. April 25., Saturday, 16:54

◄ 9. hét oktatási videói - Szövegek és 
táblázatok

Ugrás...
9. hét oktatási videói - Blokkok és 

csoportok ►

https://docs.moodle.org/38/hu/mod/page/view
https://moodletest.pte.hu/user/profile.php?id=16
https://moodletest.pte.hu/login/logout.php?sesskey=DqmDfFOkrR
https://moodletest.pte.hu/course/view.php?id=17
https://moodletest.pte.hu/admin/tool/dataprivacy/summary.php
https://download.moodle.org/mobile?version=2019111800&lang=hu&iosappid=633359593&androidappid=com.moodle.moodlemobile
https://moodletest.pte.hu/my/
https://moodletest.pte.hu/course/index.php
https://moodletest.pte.hu/course/view.php?id=17
https://moodletest.pte.hu/course/view.php?id=17#section-10
https://moodletest.pte.hu/mod/page/view.php?id=274
https://moodletest.pte.hu/mod/page/view.php?id=1654&forceview=1
https://moodletest.pte.hu/mod/page/view.php?id=1655&forceview=1
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Irányítópult /  Kurzusok /  Műábra2 /  9.hét - Szövegek és táblázatok & Blokkok és csoportok /  9. hét otthoni gyakorló feladata 2

Műszaki ábrázolás 2

9. hét otthoni gyakorló feladata 2
Készítse el, majd alakítsa át a képen látható geometriát egyszerű blokká, melynek a bázispontja a bal alsó sarokban van! 
Szúrja be a blokk egy példányát a rajzterületre, majd módosítsa úgy a blokkot, hogy az tartalmazzon még egy 2 egység sugarú kört a középső
vízszintes és függőleges vonalak metszéspontjában!

A nagy téglalap mérete a rajzon 10 x 16 egység.

 

A feladat megoldása:

 

Utolsó módosítás: 2020. April 27., Monday, 19:54

◄ 9. hét oktatási videói - Blokkok és 
csoportok

Ugrás...
10. hét otthoni gyakorló feladata 1 

(rejtett) ►

https://docs.moodle.org/38/hu/mod/page/view
https://moodletest.pte.hu/user/profile.php?id=16
https://moodletest.pte.hu/login/logout.php?sesskey=DqmDfFOkrR
https://moodletest.pte.hu/course/view.php?id=17
https://moodletest.pte.hu/admin/tool/dataprivacy/summary.php
https://download.moodle.org/mobile?version=2019111800&lang=hu&iosappid=633359593&androidappid=com.moodle.moodlemobile
https://moodletest.pte.hu/my/
https://moodletest.pte.hu/course/index.php
https://moodletest.pte.hu/course/view.php?id=17
https://moodletest.pte.hu/course/view.php?id=17#section-10
https://moodletest.pte.hu/mod/page/view.php?id=275
https://moodletest.pte.hu/mod/page/view.php?id=1655&forceview=1
https://moodletest.pte.hu/mod/page/view.php?id=341&forceview=1
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Irányítópult /  Kurzusok /  Műábra2 /  10.hét - Attribútumok használata & Külső hivatkozások /  10. hét otthoni gyakorló feladata 1

Műszaki ábrázolás 2

10. hét otthoni gyakorló feladata 1
Készítsen egy szoba címkét, hasonlóan a mellékelt ábrához, adja hozzá a szoba lakójának nevét és a szobaszámot attribútumként! Miután
elkészítette az attribútumblokkot, illessze be egy példányát a rajzterületre a saját nevével és egy tetszőleges szobaszámmal ellátva! 

A hatszög egy 10 egység sugarú körbe írható, az attribútum szöveg betűmérete 2,4 egység, Simplex.shx betűtípussal.

Utolsó módosítás: 2020. March 8., Sunday, 14:28

◄ 9. hét otthoni gyakorló feladata 2 Ugrás...
10. hét otthoni gyakorló feladata 2 

(rejtett) ►

https://docs.moodle.org/38/hu/mod/page/view
https://moodletest.pte.hu/user/profile.php?id=16
https://moodletest.pte.hu/login/logout.php?sesskey=DqmDfFOkrR
https://moodletest.pte.hu/course/view.php?id=17
https://moodletest.pte.hu/admin/tool/dataprivacy/summary.php
https://download.moodle.org/mobile?version=2019111800&lang=hu&iosappid=633359593&androidappid=com.moodle.moodlemobile
https://moodletest.pte.hu/my/
https://moodletest.pte.hu/course/index.php
https://moodletest.pte.hu/course/view.php?id=17
https://moodletest.pte.hu/course/view.php?id=17#section-11
https://moodletest.pte.hu/mod/page/view.php?id=341
https://moodletest.pte.hu/mod/page/view.php?id=275&forceview=1
https://moodletest.pte.hu/mod/page/view.php?id=388&forceview=1
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Sipos Norbert néven lépett be (Kilépés)
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Adatmegőrzés összegzése
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Irányítópult /  Kurzusok /  Műábra2 /  10.hét - Attribútumok használata & Külső hivatkozások /  10. hét otthoni gyakorló feladata 2

Műszaki ábrázolás 2

10. hét otthoni gyakorló feladata 2
Csatoljon egy DWG-t, egy JPG-t és egy PDF-et fájlreferenciaként egy üres AutoCAD rajzba, majd mentse el munkáját egy DWG-ként!

Miután végzett, hozzon létre egy e-Küldemény csomagot az új rajzból, ami tartalmazza az összes fájlreferenciát, majd mentse el az Asztalra!

Utolsó módosítás: 2020. March 8., Sunday, 14:28

◄ 10. hét otthoni gyakorló feladata 1 
(rejtett)

Ugrás...
11. hét otthoni gyakorló feladata 1 

(rejtett) ►

https://docs.moodle.org/38/hu/mod/page/view
https://moodletest.pte.hu/user/profile.php?id=16
https://moodletest.pte.hu/login/logout.php?sesskey=DqmDfFOkrR
https://moodletest.pte.hu/course/view.php?id=17
https://moodletest.pte.hu/admin/tool/dataprivacy/summary.php
https://download.moodle.org/mobile?version=2019111800&lang=hu&iosappid=633359593&androidappid=com.moodle.moodlemobile
https://moodletest.pte.hu/my/
https://moodletest.pte.hu/course/index.php
https://moodletest.pte.hu/course/view.php?id=17
https://moodletest.pte.hu/course/view.php?id=17#section-11
https://moodletest.pte.hu/mod/page/view.php?id=388
https://moodletest.pte.hu/mod/page/view.php?id=341&forceview=1
https://moodletest.pte.hu/mod/page/view.php?id=391&forceview=1
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11. hét otthoni gyakorló feladata 1
Készítsen egy téglalapot, melynek hossza 10 egység, szélessége 5 egység, majd készítsen egy kört, melynek sugara 1,6 egység, és a téglalap
geometriai középpontjában helyezkedik el!

Ezt követően adjon hozzá kényszereket ehhez a geometriához úgy, hogy a téglalap szélessége mindig a fele legyen a hosszának, illetve a kör a
téglalap középpontjában lesz, és a téglalap bal alsó sarka mozdulatlan marad!

Utolsó módosítás: 2020. March 8., Sunday, 14:28

◄ 10. hét otthoni gyakorló feladata 2 
(rejtett)

Ugrás...
11. hét otthoni gyakorló feladata 2 

(rejtett) ►

https://docs.moodle.org/38/hu/mod/page/view
https://moodletest.pte.hu/user/profile.php?id=16
https://moodletest.pte.hu/login/logout.php?sesskey=DqmDfFOkrR
https://moodletest.pte.hu/course/view.php?id=17
https://moodletest.pte.hu/admin/tool/dataprivacy/summary.php
https://download.moodle.org/mobile?version=2019111800&lang=hu&iosappid=633359593&androidappid=com.moodle.moodlemobile
https://moodletest.pte.hu/my/
https://moodletest.pte.hu/course/index.php
https://moodletest.pte.hu/course/view.php?id=17
https://moodletest.pte.hu/course/view.php?id=17#section-12
https://moodletest.pte.hu/mod/page/view.php?id=391
https://moodletest.pte.hu/mod/page/view.php?id=388&forceview=1
https://moodletest.pte.hu/mod/page/view.php?id=395&forceview=1
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Irányítópult /  Kurzusok /  Műábra2 /  11.hét - Parametrikus funkciók & Dinamikus blokkok /  11. hét otthoni gyakorló feladata 2
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11. hét otthoni gyakorló feladata 2
A képen látható mosdókagyló rajzából készítsen dinamikus blokkot úgy, hogy a hossza 3 cm-enként legyen növelhető szimmetrikusan mindkét
irányba, miközben a dinamikus blokk közepe egy helyben kell, hogy maradjon! A felvehető maximális szélessége 65 cm, a minimális pedig 23 cm
legyen

.

Utolsó módosítás: 2020. March 8., Sunday, 14:28

◄ 11. hét otthoni gyakorló feladata 1 
(rejtett)

Ugrás... 12. hét oktatási videói ►

https://docs.moodle.org/38/hu/mod/page/view
https://moodletest.pte.hu/user/profile.php?id=16
https://moodletest.pte.hu/login/logout.php?sesskey=DqmDfFOkrR
https://moodletest.pte.hu/course/view.php?id=17
https://moodletest.pte.hu/admin/tool/dataprivacy/summary.php
https://download.moodle.org/mobile?version=2019111800&lang=hu&iosappid=633359593&androidappid=com.moodle.moodlemobile
https://moodletest.pte.hu/my/
https://moodletest.pte.hu/course/index.php
https://moodletest.pte.hu/course/view.php?id=17
https://moodletest.pte.hu/course/view.php?id=17#section-12
https://moodletest.pte.hu/mod/page/view.php?id=395
https://moodletest.pte.hu/mod/page/view.php?id=391&forceview=1
https://moodletest.pte.hu/mod/page/view.php?id=1749&forceview=1
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12. hét oktatási videói
Bevezetés a papírtérbe vagy más néven az elrendezésbe

Elrendezés oldalbeállításai

Nézetablakok készítése és vágása

Léptékezés beállítása a nézetablakokban

Fóliák láthatóságának kezelése a nézetablakokban

Szövegmező beillesztése az elrendezésbe

Modelltérből történő nyomtatás megfelelő méretarányban

https://moodletest.pte.hu/my/
https://moodletest.pte.hu/course/index.php
https://moodletest.pte.hu/course/view.php?id=17
https://moodletest.pte.hu/course/view.php?id=17#section-13
https://moodletest.pte.hu/mod/page/view.php?id=1749
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Papírtérből történő nyomtatás

Színfüggő nyomtatási stílus-táblázat létrehozása és használata
Elnevezett nyomtatási stílus-táblázat létrehozása és használata

Utolsó módosítás: 2020. May 8., Friday, 15:48

◄ 11. hét otthoni gyakorló feladata 2 
(rejtett)

Ugrás... 12. hét otthoni gyakorló feladata ►

https://docs.moodle.org/38/hu/mod/page/view
https://moodletest.pte.hu/user/profile.php?id=16
https://moodletest.pte.hu/login/logout.php?sesskey=DqmDfFOkrR
https://moodletest.pte.hu/course/view.php?id=17
https://moodletest.pte.hu/admin/tool/dataprivacy/summary.php
https://download.moodle.org/mobile?version=2019111800&lang=hu&iosappid=633359593&androidappid=com.moodle.moodlemobile
https://moodletest.pte.hu/mod/page/view.php?id=395&forceview=1
https://moodletest.pte.hu/mod/page/view.php?id=401&forceview=1
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12. hét otthoni gyakorló feladata
Nyissa meg a mellékelt rajzot AutoCAD-ben, majd egyetlen PDF-be kötegelt nyomtatással mentse ki az összes rajzot és azok elrendezésének
tartalmát! 
Ellenőrizze, hogy az elrendezéshez az alapértelmezett oldalbeállításokat használja, a modelltérhez pedig a "Saját beállítás"-t!

Utolsó módosítás: 2020. March 8., Sunday, 14:28

◄ 12. hét oktatási videói Ugrás...
13. hét otthoni gyakorló feladata (rejtett) 

►

https://docs.moodle.org/38/hu/mod/page/view
https://moodletest.pte.hu/user/profile.php?id=16
https://moodletest.pte.hu/login/logout.php?sesskey=DqmDfFOkrR
https://moodletest.pte.hu/course/view.php?id=17
https://moodletest.pte.hu/admin/tool/dataprivacy/summary.php
https://download.moodle.org/mobile?version=2019111800&lang=hu&iosappid=633359593&androidappid=com.moodle.moodlemobile
https://moodletest.pte.hu/my/
https://moodletest.pte.hu/course/index.php
https://moodletest.pte.hu/course/view.php?id=17
https://moodletest.pte.hu/course/view.php?id=17#section-13
https://moodletest.pte.hu/mod/page/view.php?id=401
https://moodletest.pte.hu/mod/page/view.php?id=1749&forceview=1
https://moodletest.pte.hu/mod/page/view.php?id=402&forceview=1
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13. hét otthoni gyakorló feladata
Nyissa meg a mellékelt rajzot, és a gyors kijelölés eszköz segítségével jelölje ki az összes olyan kört, aminek a sugara nagyobb mint 0,8 egység!

Utolsó módosítás: 2020. March 8., Sunday, 14:29

◄ 12. hét otthoni gyakorló feladata Ugrás...

https://docs.moodle.org/38/hu/mod/page/view
https://moodletest.pte.hu/user/profile.php?id=16
https://moodletest.pte.hu/login/logout.php?sesskey=DqmDfFOkrR
https://moodletest.pte.hu/course/view.php?id=17
https://moodletest.pte.hu/admin/tool/dataprivacy/summary.php
https://download.moodle.org/mobile?version=2019111800&lang=hu&iosappid=633359593&androidappid=com.moodle.moodlemobile
https://moodletest.pte.hu/my/
https://moodletest.pte.hu/course/index.php
https://moodletest.pte.hu/course/view.php?id=17
https://moodletest.pte.hu/course/view.php?id=17#section-14
https://moodletest.pte.hu/mod/page/view.php?id=402
https://moodletest.pte.hu/mod/page/view.php?id=401&forceview=1
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