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* A tankönyv állapotának megjelölésére a következők használandók: új, jó, gondozott, gondozatlan, megrongált.
• A pedagógusok ellenőrzik, hogy a fenti táblázatban lévő információk helyesek-e.
• A tanulók semmilyen bejegyzést nem tesznek a tankönyvbe.
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A VIII.-osztályos Technológiai nevelés és gyakorlati alkalmazások
tankönyv bemutatása

Nyomtatott tankönyv

Egység kezdő oldala

8 9

1
Az elekromos energia 

és felhasználása

1. Lecke | Hagyományos és nem hagyományos energia 

2. Lecke |  A villamos energia előállítási, szállítási és 

elosztási technológiái. A villamos energia 

felhasználási területei

Projekt | Egy lakás makettje

3. Lecke |  Az energia előállítási és felhasználási 

technológiáinak a hatása az egyénre, a 

társadalomra és a környezetre

Ismétlés
Értékelés

A TANÍTÁSI EGYSÉG 
SZÁMA ÉS CÍME

A TANÍTÁSI EGYSÉG 
TARTALMA

A Technológiai nevelés és gyakorlati alkalmazások az a tankönyv, amelyiknek az ajánlott tanulási  
tevékenységeit ha elvégzed, akkor olyan készségeid alakulnak ki, amelyek segítenek a mindennapi életben  
számodra, illetve a családod számára hasznos termékeket létrehozni.
Íme, hogyan néznek ki a tankönyved oldalai.

ISMÉTLŐ/ ÉRTÉKELŐ OLDALAK PROJEKT OLDALAK

Leckét tartalmazó 
oldalak

18 19

1 Az üvegházhatást kiváltó gázok, mint a széndioxid, 
azok, amelyek a fosszilis ásványi tüzelőanyagok elégeté
sekor bocsátódnak ki, és amelyek visszatartják a meleget a 
földi légkörben. Ezek sokáig a légkörben maradnak, hatá
suk világméretű függetlenül a kibocsátásuk helyétől, mert 
a bolygó globális felmelegedéséhez vezetnek, aminek ka
tasztrofális következményei vannak a környezetre.

2 Annak ellenére, hogy a nukleáris energia a CO2 kibo
csátásának a csökkentését kínálja, jelentős ökológiai 
kocká zatot jelent, mert a bolygó számára sugárzást és 
radioaktív szennyezési forrást képvisel.

Az urán kitermelésének a technológiai folyamatai az egyik 
legfontosabb mesterséges radioaktív szennyezési forrást 
jelentik, mert az urán oxidálódik és feloldódik, sók for
májában bekerül a bánya vizeibe, és finom por formájában 
szétterjed a légkörben.

PluszInfó  
Energia és környezet

Az energia előállítási és felhasználási technológiáinak a 
hatása az egyénre, a társadalomra és a környezetre3

Milyen hatásai vannak a villamos energia  
előállításának?
Az energia használata nem jelent gondot a környezet számára, de az 
előállítási technológiák mégis befolyásolják a környezetet. Az ipar, a me-
zőgazdaság és a szállítás a fontosabb emberi tevékenységek, amelyek-
nek negatív hatásai vannak az éghajlatra. A világon az egyre nagyobb 
mennyiségben elhasznált üzemanyag hatására az ember által mester-
ségesen termelt hőenergia befolyásolhatja a bolygó hőháztartását. A 
fosszilis üzemanyagok felhasználásából származó energia a felelős az 
üvegházhatást kiváltó gázok kibocsátásáért. A szélerőműveknél a 
propellerek által keltett zaj negatívan befolyásolja a környezetet, vagy 
működés közben különböző madárfajokat veszélyeztetnek.
Annak ellenére, hogy az atomenergia megoldásnak számít, mert ala-
csony CO2 kibocsátással rendelkező energiaforrás, egy sor ökológiai 
kockázati tényezőt képvisel, kezdve az urán kibányászásával, folytat-
va ez energia kinyeréséig és a hulladékok tárolásáig.

Milyen alternatív technológiák léteznek  
a villamos energia előállítására?
Hazánk gazdag és változatos megújuló energiaforrással rendelkezik: 
biomassza, hidroenergetikai, geotermális, illetve szél és fotovoltaikus.
Napjankban hangsúlyt fektetnek az elektromos autók töltőállomásai-
nak a telepítésére, amely hozzájárul az elektromobilitás fejlődőséhez. 
Az alternatív megoldások közé soroljuk a nap és szélenergiát, ame-
lyeket Dobrudzsa, Moldva és a Bărăgan területein használnak ki. Az 
utóbbi években a szennyezés csökkentésére szánt  technológiák fel-
használásának a megoldásait keresik, és ezek figyelemre méltó fejlő-
désen mentek keresztül.

Ösztönzik a beruházásokat a megújuló energiák területén, a kétirányú 
villamos energiaátadás fejlesztésében, amely olyan elosztó hálózato-
kon keresztül történik, ahol a fogyasztók aktív termelő-fogyasztók 
(vagyis termelők és fogyasztók). Ezek a fogyasztók átadják a hálózat-
ba az általuk termelt villamos energiát. Ezek a beruházások magukba 
foglalják a villamos hálózatok modernizálását és fejlesztését, vagyis 
intelligens hálózatokká való átalakítását, amelyek megkönnyítik a 
valós idejű együttműködést az aktív termelő-fogyasztókkal (1. ábra).  

1.   A mellékelt ábrán látható vil
lamos energia két előállítási 
módszerének milyen hatásai 
vannak az emberi szervezetre?

2.  Figyeld meg az alábbi ábrát! 
Melyek a szennyezés csökken
tése érdekében használt tech
nológiai megoldások?

3.   Különböző információkat felhasználva készíts 
egy dokumentációs lapot a szélmalomról. Az 
elkészített lapot tedd a saját portfóliódba.

Tevékenységek

MELLETT:  Az árapály előrelátható, biz-
tos energiaforrás. 

MELLETT:  Nem bocsát ki üvegházha-
tást kiváltó gázokat.

ELLEN:  Az árapály erőművek építése 
nagyon költséges.

ELLEN:  Az erőműnek negatív hatásai 
lehetnek a környezetre.

(megújuló)

Árapály energiája

MELLETT:  A nyersanyagok 
hatékonyak és vi-
szonylag olcsók. 

MELLETT:  Nem bocsát ki 
üvegházhatást ki-
váltó gázokat.

ELLEN:  A nukleáris hulladékok 
nagyon mérgezőek. 

ELLEN:  Az atomreaktorok 
működtetése nagyon 
költséges.

(nem megújuló)
Atomenergia

MELLETT:  Könnyen kitermelhető 
és szállítható. 

MELLETT:  Erős és sokoldalú fű-
tőanyag.

ELLEN:  Az égés folyamán szén-
dioxidot bocsát ki. 

ELLEN:  Nehéz és költséges új kő-
olaj lelőhelyeket találni.

(nem megújuló)

Kőolaj

MELLETT:  Víztartalékot és 
energiát is termel. 

MELLETT:  Nem bocsát ki 
üvegházhatást ki-
váltó gázokat.

ELLEN:  Helyi árvizeket okoz-
hat. 

ELLEN:  Egy vízerőmű építése 
nagyon költséges.

(megújuló)

Vízenergia

MELLETT:  Villamosságot és tü-
zelőanyagot biztosít. 

MELLETT:  Bőséges és olcsó ener-
giaforrás.

ELLEN:  Az égés folyamán szén-
dioxidot bocsát ki. 

ELLEN:  Csak akkor megújuló, ha 
újraültetik a növényi kul-
túrákat.

(megújuló)
Biomassza

MELLETT:  Kitermelése olcsó. 
MELLETT:  Bőséges tartalékok 

az egész világon.
ELLEN:  Az égés folyamán 

széndioxidot bocsát ki. 
ELLEN:  A kitermelése tönkre-

teszi a területet.

(nem megújuló)

Szén

MELLETT:  A napelemeknek alacsonyak a fenn-
tartási költségeik. 

MELLETT:  Nem bocsát ki üvegházhatást kivál-
tó gázokat.

ELLEN:  Költséges a napelemek gyártása. 
ELLEN:  Változékony a talajra jutó Napból szár-

mazó fénymennyiség.

(megújuló)
Napenergia

MELLETT:  Nem bocsát ki mérge-
ző gázokat. 

MELLETT:  Gazdag energiatarta-
lék.

ELLEN:  Egy geotermikus erőmű 
építése költséges. 

ELLEN:  Függ a vulkáni aktivitástól.

(megújuló)
Geotermikus energia

MELLETT:  Bőséges és olcsó 
energiaforrás. 

MELLETT:  Távlatilag biztos 
forrás. 

ELLEN:  Az égés folyamán 
széndioxidot bocsát ki. 

ELLEN:  Csak újraültetés esetén 
megújuló.

(megújuló)

Fa

MELLETT:  Kevésbé szennyező, 
mint a kőolaj vagy a 
szén. 

MELLETT:  Könnyen szállítható.
ELLEN:  Az égés folyamán szén-

dioxidot bocsát ki. 
ELLEN:  Veszélyes vele dolgozni 

(fokozottan gyulladásve-
szélyes).

(nem megújuló)

Természetes gázok

MELLETT:  Elláthat egy háztartást vagy 
akár egy egész várost. 

MELLETT:  Nem bocsát ki üvegházha-
tást kiváltó gázokat.

ELLEN:  A szélerőművek turbinái hango-
sak. Gyártásuk és felszerelésűk 
költséges.  

ELLEN:  Függnek a szél szeszélyétől.

(megújuló)

Szélenergia

ENERGIA, ÉRVEK ÉS ELLENÉRVEK

A digitális tankönyvben

  Nyisd meg a digitális tankönyvet, és nézd meg az vil
lamos energia előállításának a 
hatásairól szóló dokumentáci
ós anyagokat.
Tekintsd meg a kerékpárdina
mó működéséről a videót is.

1. Ábra Intelligens hálózat

Tartalmazott terület
Fenntartható fejlődés

A LECKE 
SZÁMA

A LECKE CÍME

ÁBRA

KÜLÖNBÖZŐ  
TEVÉKENYSÉGEK

A DIGITÁLIS TANKÖNYVBEN, 
MULTIMÉDIÁS INTERAKTÍV 
TANÍTÁSI  TARTALOMRA 
UTALÓ JEL

TECHNOLÓGIAI 
E-NAPLÓ ÖNÉRTÉKELŐ 

TESZT

A GYAKORLATI 
TEVÉKENYSÉG 
LEÍRÁSA

A PROJEKT SZAKASZAIRA VONATKOZÓ 
MAGYARÁZATOK ÉS KÉPEKMEGOLDÁSOK

PLUSZ INFÓ

TANULÁSI
TEVÉKENYSÉGEK

A TANÍTÁSI EGYSÉG 
TARTALMÁRA 
JELLEMZŐ KÉP

A DIGITÁLIS TANKÖNYBEN 
TALÁLHATÓ GYAKORLATOK, 
FILMEK, FELADATLAPOK

20 21

ISMETLES
I. Egység I. Egység

2   Készíts egy leírást egy park megvilágítására 

használt alternatív energiaforrásokról.

3  Sorolj fel négy energiaformát.

4  Nézd meg figyelmesen az 1. ábrát. 

a.  Milyen energiaforrást használnak ennél a  

lakásnál?

b.  Mutasd be ennek az energiaforrásnak egy  

előnyét és egy hátrányát.

c.  Nevezz meg egy másik energiaforrást, ami  

kiegészítésként alkalmazható a lakás fűtésére.

5   Azonosítsd a 2a és 2b ábrákon a napfény által  

termelt villamos energia felhasználási lehetőségeit.

1  Az alábbi vázlat alapján emlékezz, hogy mit tanultál ebben az egységben.

a. Egészítsd ki a vázlatot a megfelelő példákkal.

b. Válassz egy elsődleges energiaforrást, és mutasd be két előnyét.

Energiaforrások elsődleges

másodlagos

példa: _________

példa: _________

példa: _________

hagyományos

nem hagyományos

megújuló

nem megújuló

példa: _________

példa: _________

a felhasználási 
időtartam 

szerint

a megújulási 
lehetőség 

szerint

TANULD AZ ÖNÉRTÉKELÉST!

I.Tétel                                                                                                                                                                                    20 pont

Jelöld meg a helyes válasz betűjelét!

1   Folyékony, hagyományos energiaforrás:
 a. atom; b. kőolaj; c. szén; d. fa.

2  A földkéregből nyert nem hagyományos energiaforrás:
 a. termálvíz; b. élelmiszer maradékok c. plazma; d. kőolaj.

3  Egy nem hagyományos energiaforrás:
 a. árapály; b. ivóvíz; c. újrahasznosított víz; d. esővíz.

4  Hagyományos erőművek:
 a. atomerőművek; b. naperőművek; c. geotermális erőművek; d. szélerőművek.

II.Tétel                                                                                                                                                                                   20 pont

Elemezd a kijelentéseket és válaszd az I betűt, ha igaz vagy a H betűt, ha hamis.

1  Egy épület az elektromos hálózatra egy elektromos csatlakozási ponton keresztül kapcsolódik.                I/H                                                                             

2   A dinamó egy kis elektromos generátor, amelyik a mechanikai energiát elektromos energiává alakítja.   I/H

3   A turbina az a berendezés, amelyik a mechanikai energiát elektromos energiává alakítja át.                                
I/H

4   A szél egy nem megújuló energiaforrás, a fő hátránya az instabilitás.                                                                
I/H

5   A termálvíz a Föld belsejéből nyert energiaforrás.                                                                                                    
I/H

III.Tétel                                                                                                                                                                                  20 pont

Társítsd az A oszlopban található energiaforrásokat a B oszlopban található energia formákkal.

A B

1. nap a. hidraulikus

2. szél b. napenergia

3. urán c. szélenergia

4. vízesések d. geotermális

e. nukleáris

IV.Tétel                                                                                                                                                                                  30 pont

Készíts egy plakátot a következő címmel: “A villamos energia előállításából és felhasználásából származó 
negatív hatások megelőzése”. A plakát szöveges és grafikai elemeket is kell tartalmazzon.

Munkaidő: 30 perc                                                                                                                                                             10 pont

Alternatív energiaforrások
a.  Határozd meg a lakás energiaforrását.
b.  Nevezz meg egy alternatív energiaforrást annak 

függvényében, hogy hol laksz.
c.  A megjegyzéseket írd be a technológiai e-naplóba.
d.  Készítsd el a lakásod tervrajzát és makettjét a VI. osztályban 

tanultakat felhasználva. Az elkészített maketten alkalmazd 
a kiválasztott alternatív energiaforrást.

Technológiai e-napló

1. Ábra

2a Ábra

2b Ábra

20 21

Megoldások:
I. Tétel: 1-b, 2-a, 3-a, 4-a;
II. Tétel: 1-H, 2-H, 3-I, 4-I, 5-I;
III. Tétel: 1-b, 2-c, 3-e, 4-a.

' '
ERTEKELES
' ' '

16 17

Az elemek 
összeragasztása 
(előnézet, 
oldalnézet és 
felülnézet).

4 LÉPÉS

PROJEKT | Egy lakás makettje

2 LÉPÉS

Csoporttevékenység

Az ajánlott projekt egy egyszintes lakás makettjének 
megtervezéséből és gyakorlati elkészítéséből áll. Ennek a 
lakásnak a villamos energia ellátásához alternatív megújuló 
energiaforrásokra van szüksége. 

Szükséges eszközök és anyagok: 

–  újrahasznosítható anyagok, kartondobozok, ragasztó, 
kés, fagylaltos pálcikák, stb.

A munka lépései

A makett tényleges elkészítése előtt a csoport összeül 
egy megbeszélésre, hogy eldöntse a projekt céljait és 
mindenkinek a feladatát.

A makett elkészítéséhez szükséges a következőkben 
bemutatott nagyon fontos lépések elvégzése.

A makett 
vázlatának 
elkészítése 
és a lakás 
betáplálásához 
szükséges nem 
hagyományos 
energiaforrások 
kiválasztása.

A végtermék – 
egy megújuló 
energiaforrást 
használó lakás 
makettje.

5 LÉPÉS

A digitális tankönyvben

A digitális tankönyvben találsz több  makettet, 

amelyek egy lakás belsejét mutatják.

A makett 
elkészítéséhez 
szükséges 
anyagok és 
eszközök 
előkészítése.

1LÉPÉS

A makett fő 

részeinek 

(oldalnézet, 

felülnézet és 

előnézet) a 

megrajzolása  

egy kartonlapra  

és kivágása a 

körvonal mentén.

3 LÉPÉS

I. Rész Megújuló energiaforrást 
használó lakás makettjének az 
elkészítése

II. Rész Az elkészített termék 
értékelése és hasznosítása
A termék elkészítése után a tanulók értékelik a projekteket az 
osztályban szervezett verseny – kiállítás keretén belül.

A tanárral előzőleg meghatározott értékelési szempontok szerint a 
tanulók kiválasztják a legjobb maketteket.

ISMÉTLÉSI
ÁBRÁK
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 magyarázó ábrák munkalapok

STATICE

videó részletek

ANIMATE

interaktív játékok

INTERACTIVE

 Digitális tankönyv
Fedezd fel a digitális tankönyvben a lecke témájához kap-
csolódó multimédiás interaktív tanulási tevékenységeket. 
A nyomtatott és a digitális változatokban 
ezekre a következő jelek utalnak.

Ebben az évben a Technológiai nevelés és gyakorlati alkalmazások tantárgyból  
a következő készségeket sajátítod el:

KÉSZSÉGEK ÉS TARTALMAZOTT TERÜLETEK

ÁLTALÁNOS KÉSZSÉGEK

SAJÁTOS KÉSZSÉGEK

TARTALMAZOTT TERÜLETEK 

Technológiák

Dizájn

Minőség, gazdaság és 
vállalkozói életvitel

Tevékenységek/
foglalkozások/ szakmák

Fenntartható fejlődés 
(egészséges életmód, tiszta 

környezet, az egyénre/ társa-
dalomra való hatása)

1.1.  Projektek készítése, amelyek a család/az is-
kola/a közösség problémáinak/ kihívásainak 
megoldására adott válaszok/ megoldások.

1.2.  A matematika és a tudományok területéről 
vett alkalmazások alapján létrehozott termé-
kek hasznosságának és hatékonyságának az 
értékelése.

1.3.  Projektek és ezek elkészítési folyamatának az 
értékelése, elfogadott kritériumokból kiin-
dulva.

2.1.  Egy tevékenység körülmé-
nyeinek a felmérése a sajá-
tos munkabiztonsági, tűz-
megelőzési intézkedések 
foganatosítása érdekében.

2.2.  Az iskolában/ a közösség-
ben egy egészséges kör-
nyezet fenntartásának a 
kezdeményezése. 

3.1.  Mesterségek/ szak-
mák/ foglalkozások 
kritikus elemzése, 
valós környezetben, 
a kiválasztott szem-
pontok alapján.

3.2.  A közösség számára 
előnyöket hozó újí-
tó ötletek népszerű-
sítése.

3.  A foglalkozások, szakmák, szakmai 
területek, vállalkozás iránti érdek-
lődés felfedezése az iskolai karrier 
kiválasztása érdekében.

2.  A fenntartható 
fejlődésnek ked-
vező technológiai 
környezet nép-
szerűsítése.

1.  Hasznos termékek és/ vagy 
kreatív munkák létrehozása 
az aktuális tevékenységek-
nek megfelelően, és ezek 
felhasználása.

A technológiai e-napló a te elektronikus portfóliód, 
amely tartalmazza a tanítási egységek végén elkészí-
tett projektjeidet, és amelyik értékelésre kerül az év 
végén.

Technológiai e-napló
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1   Az alábbi ábra alapján emlékezz, hogy mit tanultál a VII. osztályban a Technológiai nevelés és gyakor-
lati alkalmazások tantárgyból!

  Sorolj fel hat fából készült termé-

ket, ami az osztályteremben talál-

ható, és mindegyiknek ismertesd  

az újrahasznosítási lehetőségét.

  Mutasd be a Technológiai ne-velés és gyakorlati alkalmazások órán az általad készített egyszerű termék ismertetésének és hasznosításának a módszereit.

  Mutasd be egy  

környezetedben  

található, textilből 

készült termék elemző 

lapját.

  Nevezd meg az 
agyagból készült ter-
mékek három tulaj-
donságát.

  Adj példát két kompozit 

anyagra, és ismertesd ezek 

felhasználási előnyeit.

2   Tanulmányozd figyelmesen az alábbi 
ábrát és végezd el a követelményeket!
a.  Sorold fel az 1. ábrán látható termék 

elkészítéséhez használt anyagokat és 
eszközöket.

b.  Ismertesd a “dísztojás” termék létreho-
zásához szükséges technológiai műve-
leteket.

c.  Rajzold le a végtermék vázlatát, ame-
lyik a termék díszítési módjait is tartal-
mazza.

d.  Sorolj fel két egyszerű díszítő terméket, 
amit el lehet készíteni az osztályban a 
téli ünnepekre. Ismertesd a felhaszná-
landó anyagokat és eszközöket.

1. Ábra

Fából, fémből, textilből, agyagból, stb. 
készült anyagok

6

3   Egészítsd ki az üres helyeket az alábbi technológiai 
lapon!

Technológiai lap

Termék  
megnevezése

Réz vagy alumínium 

huzalból készült 

karácsonyi dísz  

(2. ábra)
 2. Ábra

Anyagok és 
eszközök

…

Vázlat …

Technológiai 
műveletek

 3. Ábra

Minőségi 
ellenőrzés

Ellenőrzik a műveletek elvégzési 
sorrendjét

Gazdasági 
számítás

…

Értékelés és 
hasznosítás

A munkák értékelés céljából az osztály-
ban lesznek bemutatva. Felhasználják 
őket kiállításon vagy az iskola honlapján.

KEZDETI ISMETLES
' '
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TESZT
TANULD AZ ÖNÉRTÉKELÉST!

I.Tétel                                                                                                                                                                                    20 pont

Jelöld meg a helyes válasz betűjelét!

1  A kender rostjaiból készítenek:

 a. cipőket; b. kesztyűket; c. táskákat; d. zsákokat.

2  A tanulók asztala a következő anyagból készül:

 a. műanyag; b. fa; c. üveg; d. textil.

3  Lenvászonból készítenek:

 a. ingeket; b. lepedőket; c. szőnyegeket; d. takarókat.

4  Az 50 banis pénzérme elkészítéséhez használt fém:

 a. ezüst; b. cink; c. réz; d. sárgaréz.

5  Természetes formában folyékony fém:

 a. higany; b. ólom; c. platina; d. acél.

II.Tétel                                                                                                                                                                             20 pont

Elemezd a kijelentéseket és válaszd az I betűt, ha igaz vagy a H betűt ha hamis.

1   A díszítő termékek elkészítéséhez a következő vasfém anyagokat használnak: arany,

       ezüst, platina.                                                                                                                                                                    I/H                                                                             

2   A deszka egy olyan fűrészáru, amelynek a szélessége sokkal nagyobb, mint a hosszúsága.                                                                I/H

3   A faégető szerszámmal díszíthető a fa.                                                                                                                        I/H

4   A PAL rövidítés melegen préselt faforgácsokból készült fa félkésztermékeket jelent.                                     I/H

5   A varrás az a technológiai művelet, amely során egy anyag részeit összefogatjuk cérna segítségével,

      ezáltal létrehozva a készterméket.                                                                                                                              I/H

III.Tétel                                                                                                                                                                                    20 pont

Társítsd az A oszlop termékeit a B oszlopban található anyagokkal.

A B

1. íróasztal a. fa

2. pénzérme b. textil

3. pohár c. kerámia

4. sál d. fém

e. műanyag

IV.Tétel                                                                                                                                                                                  30 pont

Készíts egy plakátot a következő címmel: “Az én kis vállalkozásom – Anyák napjára, készített kézműves 
termékek”, amelyikben egy hétig tartó kiállítással egybekötött vásárt hirdetsz meg. A plakát szöveges és 
grafikai elemeket is kell tartalmazzon.

Munkaidő: 30 perc                                                                                                                                                            10 pont

7

Megoldások:
I Tétel:  1-d, 2-b, 3-a, 4-c; 5-a
II Tétel:  1-F, 2-F, 3-A, 4-A, 5-A;
III Tétel:  1-a, 2-d, 3-e, 4-b.



8

1
Az elekromos energia 
és felhasználása

1. Lecke | Hagyományos és nem hagyományos energia 

2. Lecke |  A villamos energia előállítási, szállítási és 
elosztási technológiái. A villamos energia 
felhasználási területei

Projekt | Egy lakás makettje

3. Lecke |  Az energia előállítási és felhasználási 
technológiáinak a hatása az egyénre, a 
társadalomra és a környezetre

Ismétlés
Értékelés
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Hagyományos és nem hagyományos energia

Mi az energia?
Jelenleg azt mondjuk, hogy az energia változást okozó  
képesség. Az energia megváltoztathatja a hőmérsékletet (példá-
ul: egy csésze víz hőmérsékletét), az alakot (például: az agyag mo-
dellezése), vagy egy tárgy irányát. Tudtad, hogy a tűznek, egy  
labda eldobásának, vagy egy üzemanyagtartálynak is van energiája? 
A fenti képeken láthatod, hogy az izmok energiája használható 
a sebesség növelésére gyorsabb pedálozással, vagy csökkenté-
sére fékezés által (1a ábra). A gördeszkázó az irányváltáshoz a saját  
testének az energiáját használja (1b ábra).
Tudományosan az energia az a mennyiség, amelyik egy  
fizikai rendszer mechanikai munkavégző képességét mutatja meg,  
amikor a rendszer átalakuláson megy keresztül, a saját állapotából  
egy másikba vált át. A Nemzetközi Mértékrendszerben az energiát 
Joule-ban (J) mérjük.

Melyek az energiaforrások és az energiaformák?
Energiaforrásnak azokat az anyagokat és technológiákat 
nevezzük, amelyeket a társadalom fejlődése érdekében, különböző 
energiaformák létrehozására használnak.

A felhasználás időtartama szerint a források lehetnek hagyományosak 
vagy nem hagyományosak. A hosszú távon használt elsődleges ener-
giaforrásokat hagyományos energiaforrásoknak, nevezzük. Ezek 
közül megemlíthetjük a következőket: kőolaj, gázak, kőszén, urán. 
A nem hagyományos energiaforrások (leginkább az utóbbi évek-
ben használják őket) a következők: Nap, árapály, szél, biomassza, geo-
termális víz, fa.
A megújulási lehetőség szerint az elsődleges energiaforrások lehetnek 
kimerülő vagy kimeríthetetlen források. A kimerülő forrásokat, me-
lyek rövid idő alatt újra képződnek, megújulóknak nevezzük. Azok, 
amelyek újraképződése csak millió évek múlva történhet, nem me-
gújulóknak nevezzük.

1a Ábra
1b Ábra

PluszInfó  
A Föld mélyéből 
származó csoda

A jelenlegi kőolajválság arra ösztönözte a tudósokat, 
hogy új energiaforrásokat találjanak.
Az egyik legkecsegtetőbb technológia a geotermális 
energia felhasználása. A geotermális vizek a magmából 
veszik át a meleget. Az ebből származó energiát 
felhasználják a lakások fűtésére, vagy elektromosság 
létrehozására.
A geotermális üzemek felfogják a kutakból a gőzt, a 
turbina felé irányítják, amelyik egy áramfejlesztő 
generátort működtet.

–  elsődleges források (természetes) – a természetes környezetből származó források, amelyek elsődleges át 
nem alakított energiát tartalmaznak, és amelyek közvetlenül felhasználhatók, korlátozott mennyiségben 
állnak rendelkezésünkre, vagy melyek természetes úton regenerálódnak; 

–  másodlagos források – azok, amelyeknél az ember közbelépett a gépek segítségével, átalakítva az egyik 
energiaformából a másikba (például: motorok).

Energiaforrások

1



11

Tevékenységek

1.  Csoportosítsd az energiaforrásokat.
2.  Jellemezd az elsődleges energiaforrásokat.
3.   Magyarázd meg a következő fogalmakat: 

energia, energiaforrás.

Jelenleg a hagyományos energia kinyerésének legfontosabb felhasz-
nált forrásai az uránium és a fosszilis üzemanyagok: kőolaj, természetes 
gázok, szén. 
A nem hagyományos energiaforrásoknak egyre nagyobb szerepük 
van az energetikai rendszerekben az egész világon. A nem ha-
gyományos energiák természetes energiaforrásokat használnak: szél, 
Nap, árapály, biomassza. Ezeket ökológiai energiáknak nevezzük.
A biomassza egyike a fontos megújuló energiaformákat. Ez egy nö-
vényekből származó szerves anyag, amit üzemanyagként energia 
előállítására használnak.
A Földön az élet a Napból származó energia hatására lehetséges. Az 
1. táblázatban különböző energiaformák vannak bemutatva a hasz-
nált energiaforrások szerint.

MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK ENERGIAFORMÁK

Emberi erő Az első használt forrás az emberi izomerő volt.
Mechanikai 
energia

Egy rendszer vagy egy test mechanikai munkavégző képességének a 
mennyisége. (a kinetikus energia egy test mozgási állapotát írja le; a 
helyzeti energia a test helyzetét vagy egy erőtérrel való kölcsönhatását 
írja le.)

Állati erő
Az ember figyelmet fordított az állatokra, amelyeket különböző 
célokra lehetett felhasználni.

Az atomoknak a molekulákban és az anyag különböző tömörüléseiben 
való egyesüléséből származó energiaforma.

Szilárd 
tűzelőanyagok

A fa egy nehezen megújuló forrás, mert egy erdőnek legalább 
30 évre van szüksége, hogy újranőjön.

Kémiai 
energia

Biomassza

A biomassza élő szervezetek fejlődése által termelt anyag: 
mikroorganizmusok, növények vagy állatok, mezőgazdasági 
termékek, mezőgazdaságból származó hulladékok, a fák kar-
bantartásából származó hulladékok, stb.

Víz
Azért, hogy szabályozható legyen a víz ereje, víztározó gátakat 
és a folyók csatornákon keresztüli levezetését és elágaztatását 
használják

Vízenergia
A teljesítmény alapján, világszinten, a vízenergia az elsőnek számít, 
mint megújuló villamossági energiaforrás.

Árapály
A tengerszint növekedése vagy csökkenése jellemzi, és a 
tengerfenék alakjától, természetétől és mélységétől függ.

Árapály 
energiája

A tengerek és óceánok szintjének a periodikus változásán alapul. Ez 
a változás a Hold és a Nap vízre gyakorolt gravitációs vonzásának a 
következménye.

NEM MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK ENERGIAFORMÁK

Fosszilis 
üzemanyagok

A kőszénnek nagy a kalóriaértéke, de az a hátránya, hogy ki kell 
termelni és utána fel kell dolgozni.
A nyers kőolaj az energiatermelés egyik alapüzemanyaga.
A földgáz telepek formájában található, gyúlékony gáz, és a 
kőolajtelepekkel van kapcsolata.

Hőenergia
Egy fizikai rendszerben található energia, amelyik hő formájában 
átadható más fizikai rendszernek.

Radioaktív 
anyagok

Az atomenergia egy elsődleges, nem hagyományos 
energiaforrás, ami úgy tűnik, hogy a jövőben a világ 
energiaválságának a megoldását képezi.

Atomenergia
Az atommagok energiájából származik, maghasadás által, vagyis az 
atommagok kisebb egységekre való bomlásából.

KIMERÍTHETETLEN ENERGIAFORRÁSOK ENERGIAFORMÁK

Nap
A napsugárzást nem hagyományos energiaforrásként 
használják.

Napenergia
A Napból sugárzott energia. Ennek az energiának az elérhetősége a 
nappalok-éjszakák ciklusától, az évszakoktól, a felhőtakarótól függ.

Szél Megújuló, de váltakozó energiaforrás. Szélenergia
A leggyorsabb fejlődésű megújuló energiaforrás. A legjelentősebb 
hátránya a szél instabilitása.

Termálvíz
A Föld belső kérgének a melegét hasznosítja, nagy nyomású, és 
magas hőmérsékletű vízgőzt használ fel.

Geotermális 
energia

A Föld belsejéből származó energiaforma, amit a forró víz és a vízgőz 
hoz a felszínre.

1. Táblázat Energiaforrások és energiaformák

A digitális tankönyvben

Nyisd meg a digitális tankönyvet és tudj meg többet a 
hagyományos és a nem hagyományos energiáról.

Tartalmazott terület
 Fenntartható fejlődés
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A villamos energia előállítási, szállítási és elosztási 
technológiái. A villamos energia felhasználási területei.2

Hogyan alakul át az energia?
A régi időktől kezdve az emberek különböző energiaformákkal 
kísérleteztek. Amikor a primitív emberek felfedezték a tüzet,  
megtanulták felhasználni a fából származó kémiai energiát főzésre, 
melegítésre és a lakás világítására.

Napjainkban a villamos energiát átalakítjuk hőenergiává, ami fűti a 
házainkat. A villamos energiát fényenergiává is átalakítjuk.
Az üzemanyagból származó kémiai energia átalakul egy energiatípussá, 
amelyik működteti az autóbuszt, ami az iskolába hoz téged.

Melyek az villamos energia előállítási 
technológiái?
Az energia egy fizikai mennyiség, amely nem keletkezhet a semmiből 
és nem is tűnhet el. Egyik megjelenési formája a villamos energia.
A villamos energia előállítása különböző elsődleges energiaformák 
átalakítása révén történik.

Villamos erőműnek nevezzük azon berendezések összességét, 
amelyikben előállítják a villamos energiát. Ezeket a településeken 
kívül helyezik el, ott, ahol a közelben elsődleges energiaforrások 
találhatóak. Minden erőműtípus működésének alapját a turbina – 
generátor együttes képezi. A turbina szerepe a generátor számára 
szükséges mechanikai energia előállítása. A generátor az a készülék, 
amelyik átalakítja a mechanikai energiát villamos energiává. A villamos 
energia előállítására, szállítására és elosztására használt berendezések 
összességét energetikai rendszernek nevezzük (1. ábra). A villamos 
erőművek (2. ábra) a következőképpen osztályozhatóak a mechanikai 
energia előállítására használt elsődleges energiaforrások alapján: 

Villamos erőművek

Hagyományos
Hőerőművek (az üzemanyagok)

Vizerőművek (a víz)
Atomerőművek (az urán)

Nem hagyományos
Szélerőművek (a szél)

Geotermikus erőművek  
(a geotermikus víz)

Naperőművek (a Nap)

1. Ábra

2. Ábra

szállítás

előállítás elosztás

fogyasztó

transzformátor
transzformátor

Plusz Infó 
Az energia átalakítása
1 Fotoszintézis
A napfény nélkülözhetetlen a növényeknek, 
lehetővé teszi számukra, hogy átalakítsák a 
széndioxidot és a vizet glukózzá. Ebben a 
kémiai reakcióban a napenergia átalakul kémiai 
energiává. Ezután a növények tárolják vagy 
felhasználják a glukózból nyert kémiai energiát. 

2 Az égő izzószála
A hagyományos izzószálas égő az 
energiának kevesebb, mint 10%-át alakítja 
át fénnyé, a többi 90% elvesz hő formájában.

3 Emésztés
A gyomor feldolgozza az élelmet, azért, 
hogy a cukrokban, zsírokban és 
szénhidrátokban tárolt energiát kivonja. Ezt 
az energiát használják fel az izmok átalakítva mozgási 
energiává, ugyanakkor hőt is termelve.

4 A tenisz 
Amikor a teniszben erősen megütsz egy 
labdát, azt azért teszed, hogy vegye át az 
ütésed energiáját, illetve az ellenfeled ütéséből 
származó energia egy részét, eltérítve az ütőddel 
meghatározott irányba. 

5 Hangszóró
Egy hangszóró belsejében az elektromos 
impulzusok egy elektromágnest hoznak rezgésbe. A 
levegő átveszi a rezgéseket hangenergia formájában 
(hangok).

6 Az agy
A szervezet legnagyobb energiafogyasztója. 
Az agyunkban megközelítőleg tíz milliárd idegsejt 
található, amelyek elhasználják a szervezetünk által 
felvett napi energia több mint 60%-át.
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A szélerőművek a szél ener-
giáját villamos energiává ala-
kítják át (6. ábra).

Az atomerőmű a nukleáris reakciókon 
alapuló villamos energiát termelő beren-
dezés. A használt üzemanyag az urán, 
amelyik ellenőrzött maghasadásos lánc-
reakció által nagyon nagy mennyiségű 
energiát termel hő formájában (3. ábra).

A naperőmű a napsugárzás energiájának 
az elnyelése által működik. Lehet napkol-
lektoros (termikus) vagy napelemes (foto-
voltaikus), amelyik a fényenergiát közvetle-
nül villamos energiává alakítja át (5. ábra).

Az vízerőművek egy gát segítségével létreho-
zott mesterséges tóban tárolt víz erejét hasz-
nálják ki. A csatornákon keresztül szállított víz 
az esés által mozgásba hozza a turbina - gene-
rátor együttest, amelyik villamosságot fejleszt  
(4. ábra).

3. Ábra

elektromos 
generátor

elosztó  
oszlopok

elosztó  
oszlopok

elosztó  
oszlopok

gyűjtő

gát

villamos 
erőmű

tükrös  
napelemek

szél  
turbina

fókuszáló  
torony

reaktor

4. Ábra

5. Ábra

6. Ábra

Tartalmazott terület
Technológiák

A digitális tankönyvben

Nyisd meg a digitális tankönyvet és tudj meg többet a 
villamos erőművekről, a villamos energia előállításáról, 
szállításáról és elosztásáról.

PluszInfó  
Dél-kelet Európában a legnagyobb 
szárazföldi szélerőmű park Konstancán 
található.
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Hogyan történik a villamos energia szállítása 
és elosztása?
Azért, mert a villamos energiát csak kis mértékben lehet tárolni (ak-
kumulátorok, elemek), fel kell használni az előállítás pillanatában. A 
termelt villamos energia el kell jusson a végső felhasználókhoz: a la-
kossági vagy ipari fogyasztókhoz. Ezért szállítják és elosztják.

A villamos energia szállítása alatt azt értjük, ahogyan eljut az 
erőműtől a település bejáratánál található villamos állomásig vagy 
egy nagyobb ipari létesítményig (7. ábra).

A létrehozott energia feszültsége alacsony (6-24 kV), és azért, hogy 
a szállítási költségek minél alacsonyabbak legyenek, feszültségnövelő 

állomásokat alkalmaznak, amelyek az erőművek szomszédságában 
helyezkednek el (110 kV, 220 kV vagy 400 kV). A szállítás villamos lég-

vezetékeken (8. ábra) keresztül történik a települések közelében talál-
ható feszültségcsökkentő állómásokig (35 kV). Innen az energiát föld-
alatti vezetékeken (kábeleken) szállítják a transzformátor állomásokig.
A villamos energia elosztása (9. ábra) az energiának a fogyasztók-
hoz való irányítását jelenti a villamos állomásoktól kiindulva magas, 
közép és alacsony feszültségen. Minden fogyasztó villamos energi-
ával történő betáplálása külön leágazó vezetéken keresztül történik. 
Egy épület a hálózatra egy villamos csatlakozási ponton keresztül  
kapcsolódik (10. ábra). Innen a villamos energia bejut a fogyasztás-

mérő dobozba, ahonnan betáplálódnak a világítás és a dugaszaljzatok 
(konnektorok) hálózatai.
A villamos energiának a következő nagy előnyei vannak a műszaki 
alkalmazások szempontjából:
• előállítható bármilyen elsődleges energiaforrásból;
• olcsó a nagy távolságokra való szállítása;
• egyidejűleg sok fogyasztó használhatja;
• könnyen átalakítható más energiaformává (hő, fény, stb.);
• alkalmazása nem okoz problémát a környezet számára.

7. Ábra A villamos energia szállítása és elosztása

villamos 
erőmű

fogyasztók

elosztó 
hálózatok

szállító villamos 
hálózatok

feszültségnövelő 
állomás

feszültségcsökkentő 
állomás

8. Ábra Villamos légvezetékek

9. Ábra Villamos energia elosztása

10. Ábra Villamos hálózat csatlakozási pontja

betápláló kábel

mérőórás 
fődoboz

dugaszaljzathoz 
csatlakozó  

berendezések

földelés

A digitális tankönyvben

  Nyisd meg a digitális tankönyvet, és nézd meg a 
villamos energia szállításáról és elosztásáról szóló 
videót.
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1.   Készítsd el a a villamos energia előállítási, szállítási 
és elosztási szakaszainak a vázlatos rajzát.

2.  Sorold fel a villamos erőmű típusait, az 
alkalmazott energiaforrás szerint.

3.  Magyarázd el, hogy hogyan történik a villamos 
energia szállítása az erőműtől a fogyasztókig.

4.   Nevezd meg a villamos energia három 
felhasználási lehetőségét a szállítás területéről.

5.  Magyarázd el a villamos energia felhasználásának 
a szerepét a hétköznapi életben és a személyi 
kényelem megteremtésében.

Melyek a villamos energia felhasználási  
területei?
A villamos energiát felhasználják az összes gazdasági, szociális, kultu-
rális ágazatban, illetve a háztartási tevékenységekben. A múltban a 
gépek és az ipari berendezések az elsődleges energiaforrásokat hasz-
nálták. A villamosság felfedezése után fejlesztették őket úgy, hogy a 
villamosság által működjenek. Például: a kézi préseket helyettesítet-
ték az elektromos prések, a hagyományos szövőszéket az elektromo-
sak, stb.
A szállítás területén a villamos energia alkalmazása a szállítási eszkö-
zök változatosságát és kényelmi feltételeinek a javítását eredményez-
te (11. ábra). A városi elektromos autóval történő szállítás gazdasá-
gosabb energetikai szempontból, mert csökkenti a költségeket és a 
környezetre gyakorolt negatív hatásokat.
A mezőgazdaság minden területe fejlődött a villamos energiának kö-
szönhetően. Így a növénytermesztés területén az öntözőrendszerek 
építésével az ember függetlenné vált a csapadékok jelenlététől vagy 
hiányától.
Az állattenyésztésben nemcsak az ember munkáját könnyítette meg, 
hanem a termelékenység növeléséhez is vezetett. A szarvasmarhák 
és a juhok fejése elektromosan működtetett berendezésekkel törté-
nik, növekedett a tojástermelés (12. ábra) a mesterséges megvilágí-
tásnak köszönhetően, stb.
A távközlésben az adatok távolsági továbbítása elektromos készülé-
kek segítségével történik.
A közvilágítást már a XIX. századtól kezdődően villamos energiával 
biztosították.  Napjainkban a különböző köztéri objektumok megvilá-
gítása (utcák, épületek, parkok, repülőterek, stb.) egy igazi művészet-
té vált (13. ábra).
Napjainkban a saját lakásunkban számtalan elektromos készülék vesz 
körbe minket (14. ábra), amelyek megkönnyítik a háztartási tevékeny-
ségeket és hozzájárulnak a szabadidő kellemes eltöltéséhez.

14. Ábra Egy lakás villamos felszerelései

Tevékenységek

11. Ábra Városi villamos közlekedés

12. Ábra Mesterséges megvilágítás a tojástermelésben

13. Ábra Utcai világítás
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PROJEKT | Egy lakás makettje

2 LÉPÉS

Csoporttevékenység

Az ajánlott projekt egy egyszintes lakás makettjének 
megtervezéséből és gyakorlati elkészítéséből áll. Ennek a 
lakásnak a villamos energia ellátásához alternatív megújuló 
energiaforrásokra van szüksége. 

Szükséges eszközök és anyagok: 

–  újrahasznosítható anyagok, kartondobozok, ragasztó, 
kés, fagylaltos pálcikák, stb.

A munka lépései

A makett tényleges elkészítése előtt a csoport összeül 
egy megbeszélésre, hogy eldöntse a projekt céljait és 
mindenkinek a feladatát.

A makett elkészítéséhez szükséges a következőkben 
bemutatott nagyon fontos lépések elvégzése.

A makett 
vázlatának 
elkészítése 
és a lakás 
betáplálásához 
szükséges nem 
hagyományos 
energiaforrások 
kiválasztása.

A makett 
elkészítéséhez 
szükséges 
anyagok és 
eszközök 
előkészítése.

1LÉPÉS

A makett fő 
részeinek 
(oldalnézet, 
felülnézet és 
előnézet) a 
megrajzolása  
egy kartonlapra  
és kivágása a 
körvonal mentén.

3 LÉPÉS

I. Rész Megújuló energiaforrást 
használó lakás makettjének az 
elkészítése
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Az elemek 
összeragasztása 
(előnézet, 
oldalnézet és 
felülnézet).

4 LÉPÉS

A végtermék – 
egy megújuló 
energiaforrást 
használó lakás 
makettje.

5 LÉPÉS

A digitális tankönyvben

A digitális tankönyvben találsz több  makettet, 
amelyek egy lakás belsejét mutatják.

II. Rész Az elkészített termék 
értékelése és hasznosítása
A termék elkészítése után a tanulók értékelik a projekteket az 
osztályban szervezett verseny – kiállítás keretén belül.

A tanárral előzőleg meghatározott értékelési szempontok szerint a 
tanulók kiválasztják a legjobb maketteket.
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Az energia előállítási és felhasználási technológiáinak a 
hatása az egyénre, a társadalomra és a környezetre3

MELLETT:  Az árapály előrelátható, biz-
tos energiaforrás. 

MELLETT:  Nem bocsát ki üvegházha-
tást kiváltó gázokat.

ELLEN:  Az árapály erőművek építése 
nagyon költséges.

ELLEN:  Az erőműnek negatív hatásai 
lehetnek a környezetre.

(megújuló)

Árapály energiája

MELLETT:  A nyersanyagok 
hatékonyak és vi-
szonylag olcsók. 

MELLETT:  Nem bocsát ki 
üvegházhatást ki-
váltó gázokat.

ELLEN:  A nukleáris hulladékok 
nagyon mérgezőek. 

ELLEN:  Az atomreaktorok 
működtetése nagyon 
költséges.

(nem megújuló)
Atomenergia

MELLETT:  Könnyen kitermelhető 
és szállítható. 

MELLETT:  Erős és sokoldalú fű-
tőanyag.

ELLEN:  Az égés folyamán szén-
dioxidot bocsát ki. 

ELLEN:  Nehéz és költséges új kő-
olaj lelőhelyeket találni.

(nem megújuló)

Kőolaj

MELLETT:  Víztartalékot és 
energiát is termel. 

MELLETT:  Nem bocsát ki 
üvegházhatást ki-
váltó gázokat.

ELLEN:  Helyi árvizeket okoz-
hat. 

ELLEN:  Egy vízerőmű építése 
nagyon költséges.

(megújuló)

Vízenergia

MELLETT:  Villamosságot és tü-
zelőanyagot biztosít. 

MELLETT:  Bőséges és olcsó ener-
giaforrás.

ELLEN:  Az égés folyamán szén-
dioxidot bocsát ki. 

ELLEN:  Csak akkor megújuló, ha 
újraültetik a növényi kul-
túrákat.

(megújuló)
Biomassza

MELLETT:  Kitermelése olcsó. 
MELLETT:  Bőséges tartalékok 

az egész világon.
ELLEN:  Az égés folyamán 

széndioxidot bocsát ki. 
ELLEN:  A kitermelése tönkre-

teszi a területet.

(nem megújuló)

Szén

MELLETT:  A napelemeknek alacsonyak a fenn-
tartási költségeik. 

MELLETT:  Nem bocsát ki üvegházhatást kivál-
tó gázokat.

ELLEN:  Költséges a napelemek gyártása. 
ELLEN:  Változékony a talajra jutó Napból szár-

mazó fénymennyiség.

(megújuló)
Napenergia

MELLETT:  Nem bocsát ki mérge-
ző gázokat. 

MELLETT:  Gazdag energiatarta-
lék.

ELLEN:  Egy geotermikus erőmű 
építése költséges. 

ELLEN:  Függ a vulkáni aktivitástól.

(megújuló)
Geotermikus energia

MELLETT:  Bőséges és olcsó 
energiaforrás. 

MELLETT:  Távlatilag biztos 
forrás. 

ELLEN:  Az égés folyamán 
széndioxidot bocsát ki. 

ELLEN:  Csak újraültetés esetén 
megújuló.

(megújuló)

Fa

MELLETT:  Kevésbé szennyező, 
mint a kőolaj vagy a 
szén. 

MELLETT:  Könnyen szállítható.
ELLEN:  Az égés folyamán szén-

dioxidot bocsát ki. 
ELLEN:  Veszélyes vele dolgozni 

(fokozottan gyulladásve-
szélyes).

(nem megújuló)

Természetes gázok

MELLETT:  Elláthat egy háztartást vagy 
akár egy egész várost. 

MELLETT:  Nem bocsát ki üvegházha-
tást kiváltó gázokat.

ELLEN:  A szélerőművek turbinái hango-
sak. Gyártásuk és felszerelésűk 
költséges.  

ELLEN:  Függnek a szél szeszélyétől.

(megújuló)

Szélenergia

ENERGIA, ÉRVEK ÉS ELLENÉRVEK
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1 Az üvegházhatást kiváltó gázok, mint a széndioxid, 
azok, amelyek a fosszilis ásványi tüzelőanyagok elégeté-
sekor bocsátódnak ki, és amelyek visszatartják a meleget a 
földi légkörben. Ezek sokáig a légkörben maradnak, hatá-
suk világméretű függetlenül a kibocsátásuk helyétől, mert 
a bolygó globális felmelegedéséhez vezetnek, aminek ka-
tasztrofális következményei vannak a környezetre.

2 Annak ellenére, hogy a nukleáris energia a CO2 kibo-
csátásának a csökkentését kínálja, jelentős ökológiai 
kocká zatot jelent, mert a bolygó számára sugárzást és 
radioaktív szennyezési forrást képvisel.

Az urán kitermelésének a technológiai folyamatai az egyik 
legfontosabb mesterséges radioaktív szennyezési forrást 
jelentik, mert az urán oxidálódik és feloldódik, sók for-
májában bekerül a bánya vizeibe, és finom por formájában 
szétterjed a légkörben.

PluszInfó  
Energia és környezet

Milyen hatásai vannak a villamos energia  
előállításának?
Az energia használata nem jelent gondot a környezet számára, de az 
előállítási technológiák mégis befolyásolják a környezetet. Az ipar, a me-
zőgazdaság és a szállítás a fontosabb emberi tevékenységek, amelyek-
nek negatív hatásai vannak az éghajlatra. A világon az egyre nagyobb 
mennyiségben elhasznált üzemanyag hatására az ember által mester-
ségesen termelt hőenergia befolyásolhatja a bolygó hőháztartását. A 
fosszilis üzemanyagok felhasználásából származó energia a felelős az 
üvegházhatást kiváltó gázok kibocsátásáért. A szélerőműveknél a 
propellerek által keltett zaj negatívan befolyásolja a környezetet, vagy 
működés közben különböző madárfajokat veszélyeztetnek.
Annak ellenére, hogy az atomenergia megoldásnak számít, mert ala-
csony CO2 kibocsátással rendelkező energiaforrás, egy sor ökológiai 
kockázati tényezőt képvisel, kezdve az urán kibányászásával, folytat-
va ez energia kinyeréséig és a hulladékok tárolásáig.

Milyen alternatív technológiák léteznek  
a villamos energia előállítására?
Hazánk gazdag és változatos megújuló energiaforrással rendelkezik: 
biomassza, hidroenergetikai, geotermális, illetve szél és fotovoltaikus.
Napjankban hangsúlyt fektetnek az elektromos autók töltőállomásai-
nak a telepítésére, amely hozzájárul az elektromobilitás fejlődőséhez. 
Az alternatív megoldások közé soroljuk a nap és szélenergiát, ame-
lyeket Dobrudzsa, Moldva és a Bărăgan területein használnak ki. Az 
utóbbi években a szennyezés csökkentésére szánt  technológiák fel-
használásának a megoldásait keresik, és ezek figyelemre méltó fejlő-
désen mentek keresztül.

Ösztönzik a beruházásokat a megújuló energiák területén, a kétirányú 
villamos energiaátadás fejlesztésében, amely olyan elosztó hálózato-
kon keresztül történik, ahol a fogyasztók aktív termelő-fogyasztók 
(vagyis termelők és fogyasztók). Ezek a fogyasztók átadják a hálózat-
ba az általuk termelt villamos energiát. Ezek a beruházások magukba 
foglalják a villamos hálózatok modernizálását és fejlesztését, vagyis 
intelligens hálózatokká való átalakítását, amelyek megkönnyítik a 
valós idejű együttműködést az aktív termelő-fogyasztókkal (1. ábra).  

1.   A mellékelt ábrán látható vil-
lamos energia két előállítási 
módszerének milyen hatásai 
vannak az emberi szervezetre?

2.  Figyeld meg az alábbi ábrát! 
Melyek a szennyezés csökken-
tése érdekében használt tech-
nológiai megoldások?

3.   Különböző információkat felhasználva készíts 
egy dokumentációs lapot a szélmalomról. Az 
elkészített lapot tedd a saját portfóliódba.

Tevékenységek

A digitális tankönyvben

  Nyisd meg a digitális tankönyvet, és nézd meg az vil-
lamos energia előállításának a 
hatásairól szóló dokumentáci-
ós anyagokat.
Tekintsd meg a kerékpárdina-
mó működéséről a videót is.

1. Ábra Intelligens hálózat

Tartalmazott terület
Fenntartható fejlődés
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ISMETLES
I. Egység

2   Készíts egy leírást egy park megvilágítására 
használt alternatív energiaforrásokról.

3  Sorolj fel négy energiaformát.

4  Nézd meg figyelmesen az 1. ábrát. 
a.  Milyen energiaforrást használnak ennél a  

lakásnál?
b.  Mutasd be ennek az energiaforrásnak egy  

előnyét és egy hátrányát.
c.  Nevezz meg egy másik energiaforrást, ami  

kiegészítésként alkalmazható a lakás fűtésére.

5   Azonosítsd a 2a és 2b ábrákon a napfény által  
termelt villamos energia felhasználási lehetőségeit.

1  Az alábbi vázlat alapján emlékezz, hogy mit tanultál ebben az egységben.
a. Egészítsd ki a vázlatot a megfelelő példákkal.
b. Válassz egy elsődleges energiaforrást, és mutasd be két előnyét.

Energiaforrások elsődleges

másodlagos

példa: _________

példa: _________

példa: _________

hagyományos

nem hagyományos

megújuló

nem megújuló
példa: _________

példa: _________

a felhasználási 
időtartam 

szerint

a megújulási 
lehetőség 

szerint

1. Ábra

2a Ábra

2b Ábra

20
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I. Egység
TANULD AZ ÖNÉRTÉKELÉST!

I.Tétel                                                                                                                                                                                    20 pont

Jelöld meg a helyes válasz betűjelét!

1   Folyékony, hagyományos energiaforrás:
 a. atom; b. kőolaj; c. szén; d. fa.

2  A földkéregből nyert nem hagyományos energiaforrás:
 a. termálvíz; b. élelmiszer maradékok c. plazma; d. kőolaj.

3  Egy nem hagyományos energiaforrás:
 a. árapály; b. ivóvíz; c. újrahasznosított víz; d. esővíz.

4  Hagyományos erőművek:
 a. atomerőművek; b. naperőművek; c. geotermális erőművek; d. szélerőművek.

II.Tétel                                                                                                                                                                                   20 pont

Elemezd a kijelentéseket és válaszd az I betűt, ha igaz vagy a H betűt, ha hamis.

1  Egy épület az elektromos hálózatra egy elektromos csatlakozási ponton keresztül kapcsolódik.                I/H                                                                             

2   A dinamó egy kis elektromos generátor, amelyik a mechanikai energiát elektromos energiává alakítja.   I/H

3   A turbina az a berendezés, amelyik a mechanikai energiát elektromos energiává alakítja át.                                
I/H

4   A szél egy nem megújuló energiaforrás, a fő hátránya az instabilitás.                                                                
I/H

5   A termálvíz a Föld belsejéből nyert energiaforrás.                                                                                                    
I/H

III.Tétel                                                                                                                                                                                  20 pont

Társítsd az A oszlopban található energiaforrásokat a B oszlopban található energia formákkal.

A B
1. nap a. hidraulikus

2. szél b. napenergia
3. urán c. szélenergia
4. vízesések d. geotermális

e. nukleáris

IV.Tétel                                                                                                                                                                                  30 pont

Készíts egy plakátot a következő címmel: “A villamos energia előállításából és felhasználásából származó 
negatív hatások megelőzése”. A plakát szöveges és grafikai elemeket is kell tartalmazzon.

Munkaidő: 30 perc                                                                                                                                                             10 pont

Alternatív energiaforrások
a.  Határozd meg a lakás energiaforrását.
b.  Nevezz meg egy alternatív energiaforrást annak 

függvényében, hogy hol laksz.
c.  A megjegyzéseket írd be a technológiai e-naplóba.
d.  Készítsd el a lakásod tervrajzát és makettjét a VI. osztályban 

tanultakat felhasználva. Az elkészített maketten alkalmazd 
a kiválasztott alternatív energiaforrást.

Technológiai e-napló

21

Megoldások:
I. Tétel: 1-b, 2-a, 3-a, 4-a;
II. Tétel: 1-H, 2-H, 3-I, 4-I, 5-I;
III. Tétel: 1-b, 2-c, 3-e, 4-a.

ERTEKELES
' ' '
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2 Az energia  
az életünkben

1. Lecke | Egy lakás/ iskola villamos hálózatai 

Projekt | Lakásom villamos hálózatai

2. Lecke |  Grafikus nyelv, esztétika és funkcionalitás a 
villamosság terültén

3. Lecke | Háztartási villamosenergia fogyasztók

4. Lecke | Energiafogyasztás és hatása a kiadásokra

5. Lecke |  A villamos energia megtakarításának a módszerei  
a lakásban

6. Lecke |  A villamossági terület munkabiztonsága és 
munkaegészsége

7. Lecke | Üzemlátogatás egy gazdasági egységnél

Projekt | Mezőgazdaság, mint energiaforrás

Ismétlés 
Értékelés 
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PluszInfó  
És lett fényesség!

1 A történelem fo-
lyamán az ember 

különféle megoldást 
keresett arra, hogy 
fény legyen a lakásá-
ban. Felfedezte a mécsest, azután a gyertyát, a petróle-
umlámpát. A mesterséges fény hosszadalmas kutatás, 
technológia és felfedezés eredménye. A XIX. század vé-
géig a világon az utcák és lakások többsége gázlámpák-
kal volt megvilágítva. Hivatalosan 1879 számít az izzó-
szálas égő feltalálási évének.

1857-ben Bukarest az első város a világon, amelyiket 
petróleummal világítanak ki, 27 évvel később Temesvár 
lesz Európa első villamos utcai kivilágítással rendelkező 
városa.

Jelenleg a megvilágítás számára a LED-es technológia 
képviseli a megoldást nemcsak a jelen, de a jövő  számá-
ra is.

2 A legegyszerűbben megvalósítható áramkör elké-
szíthető felhasználva egy elemet, egy égőt és egy 

kapcsolót, vezetékkel összekötve őket. 

Egy lakás/iskola villamos hálózatai1

Hogyan használod fel a villamos energiát?
A villamos energia felhasználása otthon vagy az iskolában az életed 
szebbé és kényelmesebbé teheti. Egy épület építésekor az építészeti 
tervrajz mellett fontos a villamos szerelési tervrajz is.
A villamos szerelési tervrajz tartalmazza:
 a villamos hálózati rajzot;
  a szükséges fogyasztók kiszámítását (dugaszaljzatok, kapcsolók 

és világítótestek) és ezek elhelyezését;
 a szükséges fogyasztás becslését;
  a villamos áramkörök meghatározását és a szükséges dugasz

aljzatok számát. 
Minden lakásnak a villamos fogyasztó hálózata egy központi egy-
séghez csatlakozik és legalább két áramkört tartalmaz: világítási áram
kört és a dugaszaljzatok áramkörét vagy különböző fogyasztók szá
mára szükséges speciális áramkört (pl. légkondíciónálás, mosógép, 
mikrohullámú sütő, stb.).

Mi egy villamos 
áramkör?

Egy villamos áramkör
nek az a szerepe, hogy 
egy lakásban/ iskolában 
található dugaszaljzatok 
vagy világítótestek felé 
elossza a villamos ener
giát. A villamos energia
elosztó hálózatban ezek 
az áramkörök a biztosí
tékdobozból indulnak ki 
(1. ábra).
Egy villamos áram-
kör egy olyan villamos hálózat, amelyik elektromos alkotórésze
ket foglal magába, és zárt kört képez az elektromos áram számára 
(2. ábra). A villamos áramkörön értjük a villamos generátor, az ösz-
szekötő vezetékek, a kapcsolók és a fogyasztók együttesét. Egy vil
lamos áramkör elkészítéséhez elektromos kábeleket használnak.  

elektromos hálózat csatlakozási pontja: a transzformátor 
állomás és a fogyasztó közötti kapcsolódási pont

Fogalomtár

1. Ábra Egy villamos hálózat rajza
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A kábelek egy vagy több 
szigetelőanyaggal bevont 
villamos szálból tevődnek 
össze, a szerepük a villa
mos energia eljuttatása 
a dugaszaljzatokhoz és a 
kapcsolókhoz. 
A kábeleket vagy a veze
tékeket a szerepük sze
rint általában a következő 
színekkel különböztetjük 
meg: barna vagy piros a 
fázis, kék a null és a sárgászöld a földelés. A földelés vezeték célja az, 
hogy veszélyes helyzetekben a villamos energiát a biztosítékon ke
resztül a föld felé irányítja. Ha a villamos hálózatnak nincs megfele
lő földelése, akkor fennáll annak a veszélye, hogy az egész villamos 
háztartási készülék és elektromos berendezés tönkremenjen vagy tűz 
keletkezzen, ezáltal a közelben tartózkodók élete veszélybe kerül.
A három kábel (ve
zeték) az épület vil
lamos csatlakozási 
pontjába kerül be. 
Innen a három szál 
a biztosítékdoboz-
ba, majd a lakás 
dugaszaljzat és vi
lágítási hálózatába 
jut el (3. ábra).
A villamos fo
gyasztásmérő óra 
a lakás bejáratánál 
van felszerelve a villamos csatlakozási pont és a villamos hálózat biz
tosítékdoboza közé. Szerepe a villamos energiafogyasztás mérése és 
rögzítése.
A biztosítékdoboz (4. ábra) szerepe a villamos energia kiszámított el
osztása a lakás fogyasztói felé, és rövidzárlatkor, amely veszélyezteti 
az emberek életét és javait, védelmet biztosít. 
A biztosítékdoboz tartalmazhat hőkioldó biztosítékokat (régebbi ké
szülékek, 5. ábra), vagy automata biztosítékokat (6. ábra). A biztosíté
kok szerepe a villamos dobozon keresztül betáplált áramkörök védel
me. Az automata biztosítékok védik a hálózatot, lekapcsolva ezeket 
túlterheléskor vagy rövidzárlatkor.
Figyelem! Életveszélyes a fázis megérintése. A földelés nincs feszültség alatt, 
hacsak a fázis és null közé nem kerül egy ellenállás, amelyik csökkenti a 
feszültséget.

4. Ábra Biztosítékdoboz

5. Ábra Hőkioldó biztosítékok

6. Ábra Automata biztosítékok

2. Ábra Egyszerű villamos áramkör

3. Ábra Világítás és a dugaszaljzatok villamos hálózata

1.   Mi a villamos áramkör? 

2.  Válaszolj a következő kérdésekre:

a.  Mi a szerepe a lakás bejáratánál található 
villamosdobozban levő biztosítéknak?

b.  Melyik az a három kábel (vezeték), amelyik 
az épület csatlakozó pontjába kerül be?

Tevékenységek

Tartalmazott terület
Technológiák
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8. Ábra Doboz felszerelése

10. Ábra Kapcsolók

11. Ábra Vezetékek

9. Ábra Dugaszaljzat felszerelése

12. Ábra Szigetelőszalag

A világítás és a dugaszaljzatok villamos áramköreinek a kialakítása 
történhet vízszintesen és függőlegesen is. Ezeken a nyomvonalakon 
elosztó dobozok találhatók.

A zárt áramkörön áthalad az elektromos áram (7a ábra), a nyitott 
áramkörön pedig nem (7b ábra). Egy áramkörben a kapcsoló szerepe 
az áramkör ki és bekapcsolása. A fogyasztó (égő, kenyérpirító, vasaló, 
stb.) egy készülék, amelyik akkor működik, amikor áthalad rajta 
az elektromos áram. A vezető szálak összekapcsolják az áramkör 
különböző elemeit: fogyasztókat, elemet, kapcsolót (7. ábra).

7. Ábra Egyszerű elektromos áramkör: a. zárt áramkör; b. nyilt áramkör

ÁRAMKÖRI ELEMEK ELEM SZEREPE

Elosztó dobozok (8. ábra)

–  csomópontoknak nevezett elemek, amelyek abban a 
helyiségekben vannak felszerelve, ahol a villamos áramkörök 
találkoznak;

–   az dobozokat legalább három vezeték csatlakoztatására 
használják, lehetővé teszik az elektromos kapcsolat 
megvalósítását a tápforrás és a fogyasztók között.

Dugaszaljzat (9. ábra)

–  a villamos hálózat alapvető alkotó eleme, a villamos energiát 
továbbítja a fogyasztóknak;

–  a dugaszaljatokba csatlakozó villásdugók biztosítják az áramkör 
lezárását.

Kapcsolók (10. ábra)
–  lehetővé teszik a világítótestek kapcsolását;
–  sok típusa és formája létezik: egyszerű, dupla, tripla, LED-es, 

stb. 

Vezetékek (11. ábra)

–  a különböző áramköri elemek csatlakozásához villamos 
kábeleket használnak; 

–  a kábel több fémes szál szigetelő réteggel való bevonásával 
készül.

A dugaszaljzatokat és kapcsolókat fel lehet szerelni a falra vagy a 
falba süllyesztve. Az áramköri elemek és vezetékek közötti elektromos 
csatlakozások szigetelésére szigetelőanyagokat használunk: 
szigetelőszalagot, szigetelőcsöveket. 

A szigetelőszalag (12. ábra) egy szövet vagy speciális műanyag szalag, 
amelyiknek egyik oldala vékony ragasztóréteggel van bevonva. Ezt 
rátekerjük a vezetékek csatlakoztatásaira.
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Milyen munkavédelmi szabályokat kell betar-
tani az áramütés elkerülése érdekében?

Azért, hogy elkerüljük az áramütést egy villamos áramkör elkészítése
kor, a következő munkavédelmi és munkabiztonsági szabályokat kell 
betartani:

Nézd meg figyelmesen az alábbi ábrát! Válaszolj a 
következő kérdésekre: 

–  Milyen eszközöket használnak az áramkör 
elkészítéséhez ?

– Melyek az áramkör alkotó elemei?

– Mi a vezető szálak szerepe?

– Melyik ábra felel meg a zárt áramkörnek?

– Melyik ábra felel meg a nyitott áramkörnek?

a. 

b. 

Tevékenység

Fedezd fel, hogy mi van az osztálytermet megvilágító égő 
mögött.
Feladat
1.  Dokumentáld a megvilágítás fejlődését, a villanyégő megje

lenésének az emberek életében és a technológiában okozott 
forradalmát. 

2.  Készíts egy felmérést az izzószálas és más típusú égők hasz
nálatáról, a következő szempontok alapján:  élettartam  a 
fényforrás teljesítménye  ár  termékmárka  színvisszaadási 
index  fény fluxus.

3.  Emeld ki röviden az égők újrahasznosításának a fontosságát.
4.  A technológiai nevelés tanároddal és az osztálytársaiddal 

együtt kezdeményezz egy megbeszélést. Találjatok megoldá
sokat a villamos energia hatékony megtakarítására az osztály
teremben.

Esettanulmány

1. Ne érintsd meg a villamos vezetékeket, ha ész
reveszed, hogy szigetelés nélküli részei vannak.

3. Ne dugj a dugaszaljzatokba szeget, fémes tár
gyakat, vezetékvégeket.

4. Ne érints egyidejűleg több hálózathoz kapcsolt 
villamos készüléket.

5. A villásdugaszt ne a vezetéktől húzva távolítsd 
el az aljzatból.

2. Ne érintsd meg a hálózathoz kapcsolt villamos 
készüléket nedves kézzel, vagy ha nedvességet 
látsz a készüléken vagy annak közelében.

6. Bizonyosodj meg arról, hogy csak jó állapotban 
található készülékeket és vezetékeket használsz.

7. Ne használj vizet villamos hálózatból kiinduló 
tűz eloltására.

8. A meghibásodott vagy régi  dugaszaljzatokat és 
kapcsolókat időben ki kell cserélni.

A digitális tankönyvben

Nyisd meg a digitális tankönyvet és olvasd el a  
Hogyan előzhetjük meg az áramütést? című  
dokumentációs lapot.
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I. Rész Egy egyszerű áramkör 
elkészítése

1LÉPÉS

Csoportmunka (3-5 tanuló)

A projekt első része egy egyszerű áramkör elkészítéséből 
áll.

Szükséges eszközök és anyagok: 

–  vezetékek, elem, égő, kapcsoló, vágóeszköz

Munka lépései

Az áramkör tényleges elkészítése előtt a csoport  
összeül egy megbeszélésre, hogy eldöntse a projekt  
céljait és mindenkinek a feladatát. Az áramkör  
elkészítéséhez szükséges a következőkben bemutatott 
nagyon fontos lépések elvégzése.

Az egyszerű áramkör 
elkészítéséhez 
szükséges anyagok és 
eszközök előkészítése.

Felszereljük a 
kapcsolót.

Felszereljük  
az égőt.

2 LÉPÉS 3 LÉPÉS

PROJEKT | Lakásom villamos hálózatai
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II. Rész Egy egyszintes lakás 
villamos hálózatának megtervezése 
és beszerelése.

5 LÉPÉS4 LÉPÉS

Csoportmunka (3-5 tanuló)

A projektnek ez a része egy egyszintes lakás villamos 
hálózatának a megtervezéséből és beszereléséből áll.

Megjegyzések:

– a villamos hálózat működőképes kell legyen;

–  a hálózat elkészítéséhez az 1. egységben létrehozott lakás 
makettjét fogod használni.

Szükséges eszközök és anyagok: 

–  a lakás makettje, vezetékek, fogó, kés, kisfényerősségű 
égők, kapcsolók, elem (generátor).

A digitális tankönyvben

A digitális tankönyvben megtalálod a működőképes villamos hálózat létrehozásá-
nak aprólékos lépéseit.

      

 a. a lakás és a villamos b. működő villamos hálózattal
 hálózat tervrajza rendelkező lakás makettje

Csatlakoztatjuk  
az elemet.

Az égő kigyullad. Az 
áramkör működőképes. 
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Grafikus nyelv, esztétika és funkcionalitás  
a villamosság terültén2

Tevékenység
Figyeld meg a 3. ábrán használt vezetékek színeit.  
A színkód alapján határozd meg a vezetékek  
típusait.

1. Ábra Grafikus jelek és szimbólumok

2. Ábra

Mi a grafikus nyelv szerepe?
A technológia fejlődése szükségessé tette a jelek, szimbólumok és 
üzenetek grafikus nyelv általi használatát, eljutva napjainkban olyan 
grafikai ábrázolásokig, amelyek megkönnyítik az új technológiák al
kalmazását.
A grafikus ábrázolások alapfunkciója a műszaki ismeretek kommuni
kálása. A műszaki rendszerek tervezéséhez, létrehozásához, működ
tetéséhez és felhasználásához olyan információk szükségesek, ame
lyek a műszaki ábrázolás megértését, tárolását és átadását biztosítják.
Azt mondhatjuk, hogy a műszaki ábrázolás, a tevékenységi területtől 
függetlenül, szimbólumokon és egyezményes jeleken keresztül tör
ténő kommunikáció egyik formája.
Az 1. ábra műszaki ábrázolásán azonosíthatod egy egyszerű villamos 
áramkör elkészítéséhez szükséges szimbólumokat.
Az elektromos és a háztartási villamos készülékek rendelkeznek keze
lőpanellel (2. ábra), amelyiken az ezek működésére vonatkozó üze
netek vannak megjelenítve. Amikor az optimális működés folyama
tában problémák merülnek fel, akkor ezen figyelmeztető üzenetek 
jelennek meg. 
A villamos kábelek sokféle színben léteznek, hogy azonosíthatóak le
gyenek az áramköri szerepük szerint.
A vezetékek könnyebb és biztosabb azonosítása egy szabványosított 
színkód által (3. ábra) történik, a következőképpen:
• barna vagy piros a FÁZISnak; 

• kék a NULLnak;

• sárgászöld a  FÖLDELÉSnek.

A vezeték egyetlen szigetelt vagy 
nem szigetelt szál. A kábelek (4. 
ábra) több egymástól elszigetelt 
vezetéket tartalmaznak egy közös  
köpenynek nevezett burkolatban. 

4. Ábra Villamos kábel

3. Ábra Villamos vezetékek színkódjai

FÁZIS

NULL

FÖLDELÉS
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Minden lakásban 
vannak villanylám
pák (5. ábra) a plafo
non, a falakon, van
nak dugaszaljzatok a 
háztartási készülékek 
csatlakoztatására stb. 
Egy szoba villamos 
hálózatának az elké
szítése egy szerelési 
rajz alapján történik. 
A szerelési rajzban a 
villamos hálózat alkotóelemeit egyezményes jelek által ábrázolják 
(1. táblázat).

1. Táblázat Villamos hálózatokban alkalmazott egyezményes rajzjelek

ÁRAMKÖRI  
ELEMEK

GRAFIKUS  
JEL

ÁRAMKÖRI  
ELEMEK

GRAFIKUS  
JEL

vezetékek hőkioldó biztosíték  

elem
+ –

automata biztosíték

csatlakozás dugaszaljzat
 

égő biztosíték doboz
 

kapcsoló váltó kapcsoló 

Milyen munkavédelmi  
szabályokat kell  
betartani a szerelési  
munkálatok során?

Egy világítótest felszerelésekor a következő 
alapszabályokat kell betartani:

  a villamos tábla megtalálása a villamos betáplálás 
kikapcsolása érdekében (6. ábra);

  a meghibásodott világítótesteket, vagy amelyeknek 
a szigetelőrétege megsérült, nem kapcsoljuk a 
hálózathoz;
  a világítótestek be, vagy kikötését nem végezzük 

nedves kézzel;
  a villanyégőt csak a hálózatról való lekapcsolás  

után cseréljük ki.

Tevékenység

1.  Mit jelentenek a 7. ábra szimbólumai?
2.  Felhasználva a grafikus jeleket készítsd el egy 
helyiség/ osztályterem egyszerű villamos hálózati 
rajzát, amelyik tartalmazza a világítás és a duga-
szaljzatok áramköreit.

5. Ábra Takarékos égők

6. Ábra Figyelmeztető jelek használata

7. Ábra Grafikus nyelv

A digitális tankönyvben

A digitális tankönyvben vezetőkből, kapcsolóból, elemből 
és égőből álló egyszerű áramkör van bemutatva.

a.  Készítsd el az áramköri rajzot, használva a tanult 
rajzjeleket és szimbólumokat.

b.  A tanár tanácsait követve készíts egy ilyen áram-
kört.

Tartalmazott terület
Dizájn
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Melyek a háztartási villamos fogyasztók?
Ezeknek az időknek az egyik kihívása az, hogy megtaláljuk azokat a 
legjobb megoldásokat, amelyikek által egészségesen, harmóniában 
élhetünk a környezettel.

Azért, hogy jobb életvitelünk legyen, és felelősségteljes a környezettel 
szemben, szükséges feltétel a modern háztartási villamos készülékek 
vásárlása. Ezáltal az egyre korlátozottabb természeti erőforrások ész
szerű felhasználásával óvjuk a környezetet és az egészségünket is.

A lakásunkban a villamos energiát a háztartási villamos gépek és esz
közök, a világítási és klímaberendezések működtetésére használjuk. 
Egy lakás energiahatékony, ha minimális a hőátadása a környezetével.

Az új háztartási készülék modellek alacsony villamos energiafogyasz
tást biztosítanak, kellemes és funkcionális a kinézetük. Olyan fejlett 
technológiát alkalmaznak, amelyek nagyon megkönnyíthetik a lakás
ban végzett tevékenységeket (1. ábra).

A háztartási villamos fogyasztók (1. táblázat) olyan készülékek, ame
lyek energiát használnak a következők biztosítására: víz, meleg, moso
gatás, mosás, légkondicionálás, hűtőrendszerek, TV és audio rendsze
rek, tisztítás és élelmiszer elkészítés, stb. 

Az alábbi ábrán látszik, hogy a háztartási villamos fogyasztók csopor
tosíthatóak a következő módon: háztartási villamos készülékek, elekt
ronikai készülékek és világító testek.  

2. Táblázat A háztartási villamos fogyasztók osztályozása

Villamos háztartási fogyasztók

Villamos háztartási készülékek

Elektronikai készülékek
Világító testek

A háztartási villamos készülékeket arra használják, hogy plusz kényelmet 
biztosítsanak a lakásban és az ember életében. Megtalálhatóak az 
emberek összes mindennapi tevékenységében, és nélkülözhetetlen
né váltak.

Napjainkban minden lakás el van látva 
háztartási villamos készülékkel, amelyek 
megkönnyítik az életünket. Íme, néhány 
ezek közül:

1. Ábra

1. Táblázat

Háztartási villamos fogyasztók3

PluszInfó  
Napjaink háztartási 
villamos készülékei

A víz és a lakás 
melegítésére/ 
hűtésére használt 
fogyasztók

–  A szoba számára szükséges meleg 
levegő biztosítására (fűtőberen-
dezések, hősugárzók) vagy a víz 
melegítésére (vízmelegítő) használ 
energiát.

Élelmiszerek 
elkészítésére 
használt fogyasztók

–  A konyhában használják az élel-
miszerek elkészítésének és fel-
dolgozásának a megkönnyítésére 
(főzőlapok, sütőrácsok, sütő, ke-
nyérpirító, teafőző, konyhai robot, 
mikrohullámú sütő, kávéfőző).

Vasalásra használt 
fogyasztók

–  A vasaló nyomás által símítja ki a 
textilanyagokat.

Az élelmiszerek 
tárolására használt 
fogyasztók

–  A háztartási tevékenységek meg-
könnyítésére használják: hűtőszek-
rény, hűtőláda, stb.

Tisztításra használt 
fogyasztók

– porszívó, stb.
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A háztartási villamos készülékeket fűtésre/ hűtésre, élelmiszerek el
készítésére, vasalásra, élelmiszerek tárolására, higiéniára, szépítke
zésre és tisztításra használják.

Az elektronikai készülékek kellemesebbé teszik az életünket, informá
ciókat szolgáltatnak, segítenek lazítani és eltölteni a szabadidőnket: 
televízió, audió–videó egységek, telefon készülékek, internet, szá
mítógép.

A világítótestek rögzítik és védik a villanyégőket. A villanyégők fény
nyé és hővé alakítják át a villamos energiát. Az alkalmazott műszaki 
megoldás alapján léteznek: halogén égők, izzószálas égők, LED 
égők, fénycsövek. A LED égők kevesebb energiát használnak fel a 
működéshez, és ellenállóbbak, mint az izzószálas égők.

Tevékenységek
1.   Nevezd meg a 3. ábra képein található háztartási 

villamos fogyasztókat. Keress információkat az 
egyik, általad kiválasztott fogyasztóról.

2.   Miért fontos elolvasni a háztartási villamos 
fogyasztók címkéjét? Indokold a válaszodat.

Fogalomtár
Légkondicionálás: a levegő hőmérsékletének, 
nedvességtartalmának, tisztaságának, stb. adott értéken tartása

Izzás: A villamos áram segítségével a magas hőmérsékletre hevített 
test, fényt bocsát ki

Tartalmazott terület
Minőség, gazdaság,  

vállalkozói életvitel

3. Ábra A lakás helyiségeiben található háztartási villamos fogyasztók

a.

c.b.

PluszInfó  A jövő háztartási villamos készülékei
A műszaki terület felfedezései mindig csodálatra méltóak. Íme, néhány ezek közül:

  Robot porszívó – önállóan takarítja ki a helyiségeket, képes kikerülni az akadályokat. 

 Hordozható perecsütő – kényelmes megoldás azok számára, akiknek nincs idejük reggelit készíteni.

  Belső kamerával és érintésvezérlővel felszerelt hűtőszekrény – hozzáérve gyakorlatilag egy “ablakká” változik, a 
felhasználó az ajtó kinyitása nélkül megnézheti, hogy milyen élelmiszerek vannak benne.
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Hogyan mérjük egy lakás  
energiafogyasztását?
Minden lakásban az energiafogyasztást egy villamos fogyasztásmérő 
órának nevezett készülékkel mérjük (4. ábra). A villamos fogyasztásmérő 
óra tartalmaz egy készüléket, amelyiknek a működését jellemző meny
nyiség arányos a teljesítménnyel, és tartalmaz egy szerkezetet, amelyik 
összeadja egy időegység alatt az energiákat. A mérőállás leolvasásakor 
csak az egész részt vesszük figyelembe (5. ábra).

A villamos energiaszolgáltató, amelyikkel a felhasználó szerződést kötött, 
állítja ki a fogyasztásról szóló számlát. A kiállított számlából a fogyasztó 
ellenőrizheti a fogyasztást, a szerződésben elfogadott energiaszolgál
tatási árat, a számlázott periódust és a fizetendő összeget.

Az alábbi táblázatban egy villamos energiafogyasztás számlából 
láthatunk egy részt.

Számlázott  
periódus

1.01.2020 – 31.01.2020

Termékek 
 Számlázott érték Áfa nélkül Lej 56

 Áfa Lej 11
 Összeg Lej 67
 AKTÍV  
           ENERGIAFOGYASZTÁS kWh 125

Villamos Áramszolgáltató 
Vállalat

4. Ábra Villamos fogyasztásmérő óra

MÉRŐÓRA 
SOROZATSZÁMA

LEÍRÁS
SZÁMLÁZÁSI 

PERIÓDUS
M.E.

RÉGI 
MÉRŐÁLLÁS

ÚJ 
MÉRŐÁLLÁS

MENNYISÉG ÁR ÉRTÉK

654321
Aktív 

teljesítmény
1.01.2020 – 
31.01.2020

kWh 45500 45625 125 0,45 56,25

2. Táblázat

1. Leolvasódik az óra új mérőállása.

2. Leolvasódik az óra régi mérőállása. 

3. Kivonva az újból a régit, megkapjuk a számlázási periódusban felhasznált energiát.

4. A felhasznált energiamennyiséget beszorozva a KW-onkénti egységárral megkapjuk a fizetendő összeget.

5. Ábra A fogyasztásmérő óra leolvasása

Leolvasott  
mérőállás

Tízedes érték, nem 
olvasódik le

Tevékenység

Nézd meg figyelmesen az elektromos energiafo-
gyasztás számláját, és határozd meg a számla alap-
elemeit: 
 ügyfél kódja;
 energiafogyasztás KWh;
  számlázott összeg.

Energiafogyasztás és hatása a kiadásokra4

Ügyfél lakcíme
ügyfél kódja:

László István
Egyesülés út

123456
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Egy lakás háztartási villamos készülékeinek a fogyasztását KWhban 
olvassuk le. Ha ezt a mennyiséget beszorzod az egységárral, akkor 
megkapod a fogyasztott villamos energia értékét.

Példa: Ha egy 100 W-os égő 10h ideig működik, akkor a megvilágításra 
felhasznált energia 100 x 10 vagyis 1KWh.

A régi hűtőkészülékek energiafogyasztása a régiségük függvényé
ben, 3080%al nagyobb, mint az A+ osztályba tartozó készülékeké. 
A fogyasztásban jelentős ugrás jelentkezik 5 év régiség után.

Példa: Egy tíz éves hűtőkészülék évi energiafogyasztása 560 KWh. Ez
zel szemben egy A+ osztályba tartozó készülék évi fogyasztása csak 
255 KWh. Az élettartamra vonatkozó energiafogyasztás tekintetében 
egy A+ osztályba tartozó készülék 2475 KWh megtakarítást eredmé
nyez.

Egy háztartási villamos készülék megvásárlási kiadásai megtérülnek a 
működési költségek csökkentése által (a villamosság, a víz ára).

Megjegyzés: Az energiafogyasztásra vonatkozó adatokat a gyártó ha
tározza meg, szabványos körülmények között végzett próbák alap
ján. Ezek az adatok  típusonként változnak, de az energiaosztályoknak 
megfelelő értéktartományon belül kell legyenek. A valós energiafo
gyasztás függ a készülék használati és elhelyezési módjától.

Tevékenységek

1.   Számítsd ki, hogy mennyivel csökken a 
számlázott villamos energiafogyasztás összege, 
ha alacsonyfogyasztású villamos háztartási 
készülékeket használunk.

2.   Azonosítsd a lakásod energetikai fogyasztóit. 
3.   Mutasd be az energiaveszteségeket és a 

megtakarítási módszereket az iskoládból 
választott egyik helyzetre.

4.   Számítsd ki egy 5 W-os LED égő 
energiafogyasztását. Az égő 31 napig, napi 8 
órát működik.

Megoldás:

Q = Pégő x napi működési óra x 31 nap

Q = 5 W x 8h x 31 = 1240 W = 1,24 KWh – 
fogyasztva a számlázott periódusban

1,24 kWh x 0,45 lej/KWh = 0,558 lej
5.   Szombat reggel jegyezd le a lakásodban talál-

ható fogyasztásmérő óra mérőállását.

a.  Ellenőrizd és jegyezd le a mérőállást vasárnap 
este.

b.  Használva az osztályban tanult számítási 
képletet, számítsd ki, hogy hány KWh-át 
használtál fel 8 óra alatt.

c.  Az előző havi számlán található egységárat 
alkalmazva számítsd ki, hogy mennyibe kerül 
a hétvégén felhasznált energia.

d. Ellenőrizd a heti fogyasztást is.

e.  Segítsd a családodat azáltal, hogy a kifizetés 
napján leolvasod a mérőállást. Összehason-
lítva a régi mérőállással, ki tudod számítani a 
következő havi számlázott összeget.

6.   Az 1. táblázatban található példát követve, egy 
időperiódusra hasonlítsd össze a lakás külön-
böző fogyasztóinak az energiafogyasztását.

Alkalmazási példa

Hasonlítsd össze egy 75 Wos izzószálas és egy 10 Wos LED égő 
használatából származó költségeket. Az égők 31 napon keresztül, 
napi 8 órát működnek.

75 W-OS 
IZZÓSZÁLAS ÉGŐ

10 W-OS LED ÉGŐ

Fogyasztás
(KWh)

75W x napi 8 óra x  
31 nap = 1860 Wh 

= 16,6 KWh

10W x napi 8 óra x 31 nap = 2480 Wh  
= 2,48 KWh

Ár/KW (lej) 0,45 0,45

Az égő 
használatának 

a havi ára

18,6 KWh x 0,45  
= 8,37 lej

2,48 KWh x 0,45 = 1,11 lej

Következtetés

Az izzőszálas égő majdnem 8-szor többet fogyaszt, mint a LED égő.

                   

A digitális tankönyvben

Nyisd meg a digitális tankönyvet és végezd el az 
ajánlott tevékenységeket.

Fogalomtár
energetikai hatékonyság: egy tevékenység minimális 
energiával történő elvégzési képessége

Tartalmazott terület
Minőség, gazdaság,  

vállalkozói életvitel

1. Táblázat
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a.                                                                        1. Ábra                                                                        b.

Tevékenység

Vegyél részt a hulladékok szelektív gyűjtésében ezek 
újrahasznosítása céljából, közvetlenül bekapcsolódva 
a család, az osztály, az iskola, a közösség életébe. 
Azonosíts néhány megoldást, amely által lényegesen 
csökkenthetők egy lakás energetikai kiadásai.

Hogyan csökkenthető az energiafogyasztás, 
és ez miképpen tükröződik a kiadásokban?

Az alacsony energiafogyasztás hosszú távon tükröződik a család havi 
kiadásainak a csökkentésében is, ha elhatározzák, hogy néhány egy
szerű változtatást hajtanak végre a lakás energiafelhasználásának haté-
konnyá tételére, beleértve az energiafogyasztás csökkentését is.

A villamos energiafogyasztás csökkentése fontos szempont azok szá
mára, akiket érdekel a környezetvédelem. Sok minden megtehetsz te 
is a családoddal együtt a megtakarítás érdekében. Kezdve a környe
zetbarát készülékek megvásárolásával, amik kifizetődőek hosszútávon, 
folytatva apró dolgokkal és egészséges szokásokkal, amiket az életvi
teledhez igazítva változtathatsz az energiafogyasztáson, amely tükrö
ződni fog a költségek csökkenésében. Te is az ilyen személyek közé 
tartozol? Íme, néhány megoldás az energiafogyasztás csökkentésére:

1  Régi készülékeknek fejlettebb típusra való kicserélése.

Gyakran találkozunk ezzel a megoldással. A régi készülék kicserélését 
jelenti, más, fejlettebb típusra, amelyiknek alacsonyabb az energiafo
gyasztása.

A környezetünk védelme érdekében egy nagyon fontos szempont a 
villamos és elektronikai készülékekből származó hulladékok újrahasz
nosítása.

A hulladékok újrahasznosítása érdekében ne feledd a következőket:

  Tájékozódj arra vonatkozóan, hogy: Milyen készüléket lehet újra-
hasznosítani? Mik az újrahasznosítás előnyei? Hogyan történik az 
újrahasznosítás? Ezekre a kérdésekre a mellékelt táblázatban ta
lálod a válaszokat.

  Válaszd külön a villamos és elektronikai hulladékokat a háztartá
si hulladékoktól.

  Ezeket a különválasztott hulladékokat az erre a célra létrehozott 
átvevőközpontokba add le.

Napjainkban arra keresnek megoldásokat, hogy minimális környezeti ha
tások mellett a lakás energiafogyasztásából származó költségeket lénye
gesen csökkentsük. (1a, b ábra).

PluszInfó  
Háztartási villamos 
készülékek 
újrahasznosítása

Mit lehet leadni 
újrahasznosítás 
céljából?

–  nagyméretű háztartási villamos készülékek: 
hűtők, mosogatógépek, hűtőládák, sütő-
kemencék, mikrohullámú sütők, villamos 
főzőlapok, mosógépek, ruhaszárítók;

–  kisméretű háztartási villamoskészülékek: va-
salók, kávéfőzők, keverők, turmixgépek, stb;

– energiatakarékos égők;
– elemek.

Mik az 
újrahasznosítás 
előnyei?

–  megszabadít a régi és nagyméretű tárgyaktól; 
–  kinyerik az értékes anyagokat (különösen a 

számítógépekből), ugyanakkor kinyerik vagy 
megsemmisítik a környezet számára káros 
anyagokat.

Hogyan történík az 
úrjrahasznosítás?

–  nagyméretű készülékek – hűtők, fagyasztók, 
– kézileg szedik szét őket, kivonják belőlük 
a folyadékokat, és darabolják, mint minden 
más hulladékot;

–  a fémes részeket mágnesek segítségével 
különítik el. A nem ferromágneses fémeket, 
amelyeket nem vonzanak a mágnesek, külön-
böző módszerekkel különítik el: centrifugálás, 
folyadékokba való süllyesztés (a műanyag és 
a fa lebegni fog, a fém lemerül; amiért a vas 
darabokat kinyerték, a folyadék alján a nem 
ferromágneses fémek maradnak), stb.
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PluszInfó  
A jövő házai
A passzív ház több termikus kényelmet biztosít úgy 
télen, mint nyáron, minimális energiafogyasztás által, 
anélkül, hogy hagyományos fűtőberendezésre lenne 
szükség.

A zöld ház olyan épület, amelyik meghatározott ökológiai 
előírásoknak és magas fokú energetikai hatékonysági 
szabványnak kell megfeleljen. Az építéshez használt 
anyagoknak pozitív hatása kell legyen a környezetre és az 
életminőségre.

Tevékenységek

1.   A 2. ábrán melyik energetikai osztály felel meg 
az alacsony energiafogyasztásnak?

2.   Hogyan gyűjtöd szelektíven lakásodban a 
hulladékokat ezek újrahasznosítása céljából?

3.   Az osztálytársaiddal együtt vegyél részt egy 
iskolában szervezett megbeszélésen az ember 
javát szolgáló technológia használatáról.

2    Környezetbarát építészeti lehetőségek kiválasztása, mint a passzív ház 
vagy a zöld ház

3    A létező épületek felújítása, szigetelése és átalakítása tartós és ökológi-
ai épületekké.

–  A napelemes homlokzat egy olyan újítás, amelyik növeli az épület 
energiahatékonyságát. Növeli a szobák árnyékolási együtthatóját, az 
átvett napenergiát pedig hővé, meleg vízzé és villamos energiává 
alakítja.

–  A feljavított hőenergiát és meleg vizet termelő hagyományos rend
szerek a hagyományos erőforrásokat hatékonyabban használják fel. 
Azonos elsődleges erőforrások felhasználásával több kényelmet, 
vagy akár alacsonyabb költségeket biztosítanak.

4    Megújuló energiát alkalmazó berendezések használata

–  Megújuló energiát alkalmazó berendezések használata – rendszerek, 
amelyek hálózatokból vagy megújuló energiaforrásokból veszik át az 
elsődleges energiát, és átalakítják hővé, hideg levegővé, elektromos 
megvilágítássá vagy meleg vízzé.

–  A tökéletes hőszabályozás egyik ingyenes megoldása a napenergia 
felhasználása a légkondicionálás működtetésére. A napenergiából 
származó többletenergiát a lakás más készülékeinek és berendezé
seinek működtetésére használják. Ezáltal csökken a villanyfogyasztási 
számla. 

2. Ábra
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A villamos energia megtakarításának a módszerei a 
lakásban5

A villamos energia 
használatának a 
korlátozása nem 
jelenti szükségsze-
rűen a környezet 
védelmét is. Íme, 
néhány zöld megoldás a jövő háza számára, amely a 
villamos energia figyelmes megtakarítását is jelenti. A 
jövő házának szüksége van a következőkre:

1  vízmegtakarító berendezésekre – általuk csök-
ken a víz- és a energiafogyasztás;

2 hatékony háztartási villamos készülékekre – je-
lentős mennyiségű energiamegtakarítást tesznek 

lehetővé, így csökkentve az üvegházhatást kiváltó gá-
zok kibocsátását;

3 hatékony szigetelésre – a falak jó szigetelése 
segít télen a meleg benntartásában, csökkentve 

így az energiafogyasztást;

4 LED-es megvilágításra – a LED típusú fényfor
rások akár 90% energiát takarítanak meg az izzó-

szálasokhoz képest és sokkal nagyobb az élettartamuk;

5 esővíz összegyűjtő rendszerekre – az esővíz ösz-
szegyűjthető és felhasználható öntözésre;

6 napelemekre – segít a hálózatból átvett villamos 
energia csökkentésére és a fosszilis tüzelőanyagok 

megtakarítására.

PluszInfó
Zöld megoldások a 
jövő házai számára

Melyek az energia megtakarításának a  
módszerei?

Már az épület építésekor figyelembe kell venni az energia megtakarí
tásának a módszereit. Fogyasztóként kell, hogy érdekeljen az energia  
megtakarítás oly módón, hogy a fűtési számla a valós fogyasztást tükröz
ze. Ebben a tekintetben fontos a következő szempontokra odafigyelni:
•  a lakás tájolása: Ez meghatározó az energia megtakarítás szempont

jából, mert a természetes fény maximális kihasználása csökkenti a vil
lamos fogyasztásból származó költségeket.

•  a falak szigetelésére használt anyagok: Lehetőleg innovatív, magas 
hőszigetelő tulajdonságokkal rendelkező anyagokat használnak (ex
pandált polisztirol, grafitos polisztirol, bazaltgyapot, poliuretán hab, 
extrudált polisztirol, stb.).

•  magas energiaosztályú háztartási fogyasztók használata: Ebből a 
szempontból, a háztartási villamos fogyasztók vásárlásakor az ener
getikai szempontból hatékonyabb készülékeket választjuk. A szabvá
nyos EU címkék segítenek a vásárlóknak, hogy felmérjék a készülékek 
energetikai hatékonyságát (G – a legkevésbé hatékonytól, A – a leg
hatékonyabbig).

•  a lakás hőmérsékletének a szabályozása fejlett hőszabályzó rendsze
rek által.

•  jó hőszigetelő ajtók és ablakok használata: Csökkentik a hővesztesé
geket és ezáltal villamos áramot takarítanak meg.

Az energia megtakarítás a következő típusú termékek beszerzése által 
is megvalósítható: 
•  energiatakarékos égők;
•  fényerő szabályozók – Szabályozzák a szobákban a fényerősséget a 

szükséglet és a napszakok szerint. Kézileg vagy távirányítással mű
ködtethetőek;

•  programozható dugaszaljzatok – Egy idődiagram alapján ki és be
kapcsolják a készüléket;

•  magas energiaosztályú háztartási villamos készülékek;
•  alternatív energiaforrások a telefon, az elektromos autó, a laptop fel

töltésére (2a, b, c ábra).
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Esettanulmány

Tevékenység

1.   Számítsd ki a családod napi villamos energiafogyasztását.

2.    Nevezzél meg villamos energia megtakarítási lehetőségeket 
a lakásban.

3.   Képzelj el egy napot, amikor megszűnik a villamos energia. Írd 
le röviden, hogy milyen lenne a napod ebben a helyzetben.

4.   Használva a számítógépet és az Excel programot, csoportosítsd 
a lakásod energetikai fogyasztóit.

5.   Készíts egy szórólapot a következő címmel: “Energiát 
megtakarítva a lakásban megmentem a bolygót”. A szórólap 
tartalmazzon kifejező ábrákat és szöveget is.

Figyeld meg és hasonlítsd össze az alábbi ábrán bemutatott két la
kástípust.

•  Milyen intézkedéseket tennél a villamos energia megtakarítása 
és a kiadások csökkentése érdekében?

c.
2. Ábra Egy alternatív energiaforrás használata

b. 

a. 

PluszInfó
A Nap után forduló 
ház
Kifejezetten arra tervezett ház, 
hogy a Nap állása szerint elfordul-
jon. 50%-al több energiát termel, 
mint ha mozdulatlan volna. Annak 
köszönhetően, hogy napelemek-
kel van ellátva, ötször több elektromosságot termel, mint 
amennyit elhasznál. A tetőzet alkalmazkodik a kinti körül-
ményekhez. A meleg évszakban árnyékolja az ablakokat, 
megállítva a meleget, a hideg évszakban szabaddá teszi 
a napfény számára, hogy melegedjen a ház belseje.

Tartalmazott terület
Fenntartható fejlődés

Energiahatékony ház Nem energiahatékony ház

energiatakarékos égő 15 W izzószálas égő60 W

hideg vízzel betáplált  
mosógép

1.800 W

hideg vízzel betáplált 
mosogatógép

1.800 W

hűtőszekrény1.000 W

háztartási villamos gépek340 W

villamos vízmelegítő4.000 W

villamos hőközpont25.000 W

villamos főzőlap5.000 W

meleg vízzel betáplált 
mosógép

300 W

meleg vízzel betáplált 
mosogatógép

570 W

energiatakarékos  
hűtőszekrény

350 W

háztartási villamos gépek 340 W

napelem 0 W

napelemes hőközpont 500 W

gáz főzőlap 0 W
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A villamossági terület munkabiztonsága és 
munkaegészsége6

Az emberi test 70%-a víz, ezáltal jó villamos vezető. Ha 
például egy ember megérint egy hálózathoz kapcsolt 
szigetelés nélküli vezetéket, a testén keresztül áram 
halad át, ezáltal áramütést szenved (4. ábra). Áramütéskor 
az ember élete veszélybe kerül.

4. Ábra Az áram áthaladási iránya az emberi testben

PluszInfó
Az emberi test és a 
villamosság

Fogalomtár
rövidzárlat: nagymennyiségű áram, egy villamos 
meghibásodás

Milyen szabályokat kell betartani a munkahely 
megszervezésekor?

A munkahely rendezett kell le
gyen, biztonságot és védelmet 
kell nyújtson a villamosság te
rületén dolgozóknak. 

A munkálatokat végző személy 
szakképesített kell legyen és 
az érvényben lévő rendelke
zéseknek megfelelő védőfel
szereléssel kell rendelkezzen: 
kesztyű, gumicsizma, védősi
sak, védő szemüveg, feszült
ségjelző készülék, villanyszere
lő szerszámkészlet (2. ábra).

A személyi munkavédelmi 
felszerelést és a szigetelt vil
lanyszerelő készülékeket pe
riodikusan kell ellenőrizni és 
karbantartani.

Minden munkahelyen azono
sítják a baleseti kockázati té
nyezőket. Ebben az esetben 
ezek villamossági kockázatok, 
pontosabban áramütésveszély 
(3. ábra).

A villamossági kockázati ténye
zők megelőzése érdekében a 
villamos berendezéseket is pe
riodikusan ellenőrzik.

2 Ábra Villanyszerelő készlet

3. Ábra Áramütés veszély

1. Ábra Egyéni védő felszerelés
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A balesetek megelőzése érdekében fontos, hogy tájékozott legyél, 
hogy ismerd és betartsd a sajátos higiéniai, a munkavédelmi és a mun
kaegészségügy szabályokat.

Egy villamossági munkálat során a következő alapszabályokat kell 
betartani:

•  Minden villamossági munkálatot csak a villamos energiaellátás meg
szakítása után végzünk el.

•  Biztonsági, figyelmeztető és a munkaterületet elhatároló táblákat 
használunk (5. ábra).

•  Az áramkörben a feszültség jelenlétét csak a feszültségjelző ceruzá
val vagy próbalámpával ellenőrizzük.

•  A villamos hálózatoknál szigetelőanyagokat használunk, azért, hogy 
megelőzzük a baleseteket a dugaszaljzatok és a kapcsolók működ
tetésekor.

•  A feszültség alatt levő elemeket olyan anyagokkal szigeteljük, ame
lyek ellenállóak a villamos, a mechanikai, a hő igénybevételeknek, 
hogy kiküszöböljék a rövidzárlatok okozta tüzek lehetőségét. Ilyen 
anyagok a szövetből, papírból, műanyagból, stb. készült lemezek, 
merev rúdak és csövek.

A közvetlen érintés által történő áramütés elkerülése érdekében 
szükséges intézkedések közül a következőket említhetjük meg:

• a védőeszközök használata;

•  a munkálat elvégzése előtt a villamos készülék, a villamos berende
zés feszültségmentesítése és a feszültség hiányának az ellenőrzése;

• a berendezések aktív részeinek a szigetelése;

• földeléshez való csatlakozás;

•  a villamos hálózatok munkálatait csak felhatalmazott és képzett vil
lanyszerelő végezheti el.

Egy balesetkor a villamos áram áthaladása az emberi testen a követke
ző következményekkel járhat:

•  a test egyes részeinek a megégése;

• elektromos sokk;

• a központi idegrendszer sérülései;

• szívrendszeri és légzési rendellenességek.

Az elektromos sokkot áramütésnek nevezzük. Ebben az esetben az 
elsősegélynyújtási intézkedések a következők:

• a berendezés feszültségmentesítése;

•  a személy eltávolítása a baleset helyszínéről;

• a meggyulladt ruha eloltása, a ruha nyaki részének a kigombolása;

• a létfontosságú életfunkciók ellenőrzése: légzés és pulzus állapota;

•  a létfontosságú életfunkciók hiánya esetén mesterséges lélegeztetés;

• az orvos értesítése.

5. Ábra Biztonsági és figyelmeztető jelek

Tevékenységek

1.   Azonosítsd az iskolában azokat a villamosan 
betáplált helyeket, amelyek veszélyeztethetik a 
biztonságodat és az egészségedet.

2.   Készíts egy plakátot a specifikus higiéniai, 
munkavédelmi és munkaegészségügyi, 
tűzmegelőzési intézkedésekről. A veszélyes 
helyek azonosítása után helyezzétek látható 
helyekre a plakátokat.

3.   Nevezz meg három intézkedést, amelyek 
a közvetlen érintés által történő áramütés 
elkerülése érdekében szükségesek.

4.   Azonosítsd a villamos áram hatásait az emberi 
testre.

A digitális tankönyvben

Nyisd meg a digitális tankönyvet és nézd meg az 
ajánlott filmet.
Hasonlítsd össze a két munkakörnyezetet, a 
munkakörülmények és az emberi egészségre való 
hatás szempontjából.

Tartalmazott terület
Fenntartható fejlődés
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Felfedező üzemlátogatás  
egy gazdasági egységnél7

Tevékenységek

1.   Mi a különbség egy kirándulás és egy felfedező 
látogatás között?

2.   Voltál már felfedező látogatáson? Ha igen, akkor 
meséld el röviden ezt a tevékenységet. Ha nem, 
akkor gyűjts információt erről a tevékenység 
típusról, és mutasd be röviden, hogy miből áll 
ez a tevékenység.

3.   Milyen módszerekkel lehet hasznosítani egy 
kirándulás tevékenységeit?

4.   Javasolj felfedező tevékenységeket a 
környezetedből alternatív energia előállítási 
módszerek azonosítására. Készíts egy makettet, 
amelyikben a választott alternatív energia 
előállítási módját mutatod be.

5.   Készíts egy dokumentációs lapot a következő 
témáról: A háztartási hulladékok felhasználása 

energiaforrásként a meleg víz biztosítására.. 
Használj különféle információforrásokat: 
internet, enciklopédiák, stb.

Mi a felfedező látogatás?

A felfedező látogatás az érdeklődési körünknek megfelelő témáknak, 
illetve az órán tanult tartalmak elmélyítésének a legszebb, és 
biztonságos megközelítési módja. Ezen látogatások témájának a 
kiválasztása lehetővé teszi, hogy a tevékenység érdekesebb legyen. 
Íme, néhány előnye az ilyen látogatásnak:

• a megfigyelőkészség fejlesztése;
•  vázlatok, rajzok, tervrajzok elkészítéséhez szükséges készségek fej

lesztése;
• képesek leszünk a látogatás alatt rövid jegyzeteket készíteni;
• rögzíteni tudjuk a jellemző képeket;
•  a didaktikai látókör kiszélesítése az elmélet és a gyakorlat közötti kap

csolat megvalósítása által.

Miből áll a felfedező látogatás terve?
Mint minden tevékenység, amelynek a célja az ismeretszerzés és a 
helyszíni megfigyelés, úgy a felfedező látogatás esetében is szükséges 
egy terv, amelyik elősegíti a célkitűzések megvalósítását (1. ábra).

A FELFEDEZŐ LÁTOGATÁS TERVE

                  A látogatás megtervezése: a téma 
kiválasztása és a projekt kivitelezése 
szempontjából szükséges tevékenységek 
meghatározása.

1

                  A látogatás kivitelezése: 
információszerzés, a tevékenységi terv 
betartása, munkamódszer kiválasztása, 
egy termék elkészítése.

2

A felfedező látogatás eredményeinek 
értékelése és oktatási-nevelési 
hasznosítása

3

1. Ábra A felfedező látogatás terve
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1    A látogatás megtervezése
• Az útvonal kiválasztása

A tanár az oktatásinevelési célok és a szállítási járművek függvényében 
meghatározza az útvonal hosszát, nehézségi fokát és bonyolultságát.

• A program meghatározása
A tanár a programot a kitűzött célok alapján határozza meg.

• A diákcsoportok megszervezése
A tanár közli a tanulókkal a következőket:
–  a látogatás célkitűzéseit és időszakát;
– a látogatás előkészítéséhez szükséges feladatokat;
– a betartandó szabályokat;
– az indulás és az érkezés időpontjait.
A tanulók vállalják, hogy betartják a szabályokat a látogatás alatt: az 
iskolai és a közlekedési szabályzatot, és nem hagyják el a csoportot a 
tanár beleegyezése nélkül.
A látogatáson részt vevő tanulók a tanár által javasolt feladatokat vál
lalnak el, beleértve egy csoportirányító tanuló kiválasztását is. Ha a ta
nulók több csoportirányítót javasolnak, akkor a tanár több csoportot 
határozhat meg, az a fontos, hogy minden tanuló tudja, melyik cso
porthoz tartozik.

2  A látogatás kivitelezése

A tanulók be kell tartsák a meghatározott szabályokat és munkafelada
tokat.

3 A felfedező látogatás oktatási-nevelési eredményeinek 
értékelése és hasznosítása

A felfedező látogatás alatt a tanulók kitöltik a tevékenységi lapot, ame
lyik a technológiai e-naplóba fog bekerülni. A látogatás alatt összegyűj
tött minden információt ajánlott válogatni, feldolgozni, megőrizni, be
mutatni és végül kitölteni a tevékenységi lapot.
A felfedező látogatás eredményei hasznosíthatóak PPT bemutatók (Po
werPoint Template) készítése által, egy fotóalbum készítése által, a tech-
nológiai e-naplóba beillesztett tevékenységi lap kitöltésével.
Azért, hogy minél jobban hasznosítani lehessen
a látogatás alatt megszerzett információkat, javasolt:
–  jegyzetelés, a meglátogatott helyek fényképezése, filmezése, az in

formációk elemzése, az összegyűjtött anyagok rendszerezése, meg
hallhatása vagy megtekintése (videó vagy audió anyagok – esetleg 
az alkalmazottakkal készített interjú); 

–  a látogatás alatt készített képekkel illusztrált anyag megszerkeszté
se;

–  információs táblák vagy a tanulók csoportképeit tartalmazó táblák 
készítése, a tevékenység szemléltetése, népszerűsítése céljából, ne
velési célból;

–  a tevékenységi lap bemutatása az osztálytársaknak, számítógép és 
kivetítő segítségével, ezután a látogatási portfolió értékelése.

• Egy farmnak az összes növényi termékét nem lehet 
értékesíteni, de differenciált felhasználás által mégis jö-
vedelmet hozhatnak. A világ fejlődésének alapvető 
irányvonala a mezőgazdaság (beleértve a másodlagos 
termékeket is: szalma, növényi szárak, stb.) fokozatos 
átalakítása egy megújuló energiaforrássá.

• A biológiai emésztők olyan berendezések, amelyek 
a szerves anyagokból (biomasszából) biogázt termel-
nek. A biogáz egy ökológiai alternatívája a fosszilis 
üzemanyagoknak (pl. szén, kőolaj, földgáz), és a villa-
mos- és hőenergia, előállítására használják, amelyre az 
emberi közösségeknek egyre nagyobb szüksége van.

2. Ábra Biológiai emésztő

PluszInfó
A biogáz, mint ökölógiai 
alternatíva

A 44-45 –ös oldalakon található projektben 
megtudhatod, hogy egy farmról származó hulladékok 
hogyan alakulhatnak át fontos energiaforrássá.

Tevékenység

Tartalmazott terület
Technológiák
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PROJEKT | Mezőgazdaság, mint energiaforrás

1 SZAKASZ

A látogatás témája: “Az istállótrágyától a villamos energiáig”
A lebonyolítás időszaka: Iskola másként hét
A project célja: megújuló energiaforrások találása (bioüzem
anyag, cellulóz hulladékok, szél és napenergia vagy istállótrágya) 
az energiatermelés számára
Emberi erőforrás: 30 tanuló, 2 tanár
Pénzügyi források: a szülői egyesület által biztosított költség
vetés 
Anyagi források: szállítóeszköz, védőfelszerelés 
Időtartam: 46 óra 

A felfedező látogatás szakaszai: a felfedező látogatás több 
szakaszból áll, amint az alábbiakban bemutatjuk.

A munkamódszer kiválasztása (egyé
ni, párban, csoportos) és a feladatok 
meghatározása:
–  A csoportirányítók a végén bemutat

ják a tevékenység következtetéseit.
–  A résztvevők betartják a tanár által 

meghatározott szabályokat.

2 SZAKASZ

A tevékenységi grafikon meghatározása: 
–  a közeli környezet és a biogázt előállító rendszer felfedezése;
–  az energiafejlesztő, a biogáz és a bioemésztő állomások 

meg figyelése;
–  megoldások azonosítása nagy, közép és kis farmok számára;
–  az azonosított módszer előnyeinek a bemutatása;
–  a plakát/ a makett elkészítéséhez szükséges információk  

össz egyűjtése.

3 SZAKASZ

Információgyűjtés az optimális tervezés és a termék 
hasznosítása érdekében.
A villamos energia  előállítás alternatív megoldásai:
–  Alkoholos erjesztés által bioetanol állítható elő. Ezt 

benzinnel keverve felhasználhatjuk a szikragyújtásos 
motorokban.

–  A felbontás és erjesztés által keletkező metán, mint 
biogáz, közvetlenül használható melegítésre.

–  Villamos– és hőenergia egyszerre történő termelése. 
Az olajos növényekből kinyerhető olajokat felhasz
nálják közvetlenül elégetve őket vagy biodízel elő
állításra.

I. Rész Felfedező látogatás egy farmon
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 Nyissátok meg a digitális tankönyvet, 
hogy több információt 
kapjatok egy biogáz 
berendezés makettjé
nek a megtervezésé
hez és elkészítéséhez.

A projektre vonatkozó végső következtetések köz
lése:

Az 1. csoport következtetései – A biogáz termelésre 
szakosodott rendszer abban áll, hogy az erjeszté
si folyamat által értékes trágyát kapunk, amelyik  
hozzájárul a talaj termékenységének a megtartásá
hoz, anélkül, hogy túlzott mennyiségű műtrágyát 
kellene használni.

Az 2. csoport következtetései – A biogáz terme
léséhez istállótrágyára van szükség vagy más állati 
ürülékre, növényi biomasszára vagy élelmiszeripari 
tevékenységekből, a biogáz előállításából és érté
kesítéséből származó hulladékokra.

Az 3. csoport következtetései – A saját termelésű 
zöld energia (villamos, hő) segít csökkenteni a 
hulladékok ártalmatlanítási költségeit.

Az 4. csoport következtetései – A szerves hulladé
kok jövedelemforrássá válnak. 

Az 5. csoport következtetései – A felszereléseknek 
nincs hatása a környezetre (kellemetlen szagok nél
kül, hangszennyezés nélkül).

Az 6. csoport következtetései – A rendszer nem 
igényel folyamatos karbantartást és távolról is fe
lügyelhető.

Az 7. csoport következtetései – Egyszerű, elérhető 
technológiák által különböző energiaformákká ala
kítható át egy sor mezőgazdasági fő vagy mellék
termék. Ez az energia felhasználható egy bizonyos 
mennyiségű fosszilis üzemanyag kiváltására.
Az 8. csoport következtetései – A mezőgazdaság 
átalakítása egy hatékony újrahasznosítható ener
giaforrássá.

4 SZAKASZ

5 SZAKASZ

Fogalomtár
biológiai emésztés/biomassza termelő rendszer: szerves anyagból 
(biomasszából) biogázt előállító berendezések

II. Rész A felfedező tevékenység 
értékelése és hasznosítása
A tanulók egy kiállítást szerveznek az elkészített plakátokból és 
makettekből.

A tanárral előzőleg meghatározott kritériumok alapján a tanulók 
kiválasztják a legjobb maketteket és plakátokat.
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2. Egység

2   Sorolj fel háromnégy munkavédelmi és munkaegészségügyi szabályt, amit a 2. ábra személyei be kell tartsanak.

3  Nézd meg figyelmesen a 3. ábrát. 
a.  Azonosítsd az adott áramkör alkotóelemeit.
b.  Rendelkezve a szükséges alkatrészekkel készíts a rajz alapján egy egyszerű áramköri kapcsolást.
c.  Tartsd be a tanult munkavédelmi és munkaegészségügyi  

szabályokat.

1  Az alábbi ábra alapján emlékezz, hogy mit tanultál ebben az egységben.

2. Ábra

3. Ábra

1. Ábra
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  Sorold fel az 
osztályterem 
villamos há
lózatának az 
elemeit.

  Az 1. ábrán egy intelligens lakás 

van bemutatva. Ismertesd ennek a 

koncepciónak az előnyeit és hátrá

nyait.

  Csoportosítsd a háztar

tási villamos fogyasztó

kat. Mindegyik csoport 

esetén sorold fel azokat 

a fogyasztókat, amelyek a 

lakásodban találhatók. 

AZ ENERGIA AZ 
ÉLETÜNKBEN

  Mutass be olyan 

energiamegta

karítási módsze

reket, amelyeket 

alkalmazol.

Vízfogyasztás szabályzása
(h˜mérsék let, mennyiség, id˜tar tam)

Vízfogyasztás szabályzása
(h˜mérsék let, mennyiség, id˜tar tam)

Lakásf°t és szabályzása
smartphone technológiával

Garázsajtó vezérlése
smartphone technológia

segítségével

Bluetooth
vezérlés° ajt ó

Videó megÿgyel˜
rendszer

H˜ér zékel˜s
légkondicionáló rendszer

Wireless szabályzású
megvilágitási rendszer

Valós idej° , részletes
fogyasztásjelentés°
energiaszabályozás

ISMETLES
' '
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2. Egység
TANULD AZ ÖNÉRTÉKELÉST! 

I.Tétel                                                                                                                                                                                    20 pont

Jelöld meg a helyes válasz betűjelét!

1  A különböző áramköri elemek összekapcsolására használják:
 a. a vezetékeket; b. a kapcsolókat; c. a dugaszaljzatokat; d. a szórófejeket.

2  Lekapcsolás által védi a hálózatot, amikor az áramkör túlterhelt:
 a. az automata kapcsoló; b. az automata biztosíték; c. a dugaszaljzat; d. a villamos 
generátor.

3  A villamos vezetékek a következő színek által kölönböztethetőek meg:
 a. kék, piros, sárga; b. fehér, sárga, zöld; c. piros, zöld, kék; d. piros, zöld, sárga.

4  Egy baleset esetén a villanyáram hatásai az emberi testre a következőkben nyilvánulnak meg:
 a. fagyások; b. fulladás; c. szédülés; d. égés.

II.Tétel                                                                                                                                                                                     20 pont

Elemezd a kijelentéseket és válaszd az I betűt, ha igaz vagy a H betűt, ha hamis.
1   A kábelek egy vagy több elektromos vezetékből állnak, szigetelőanyag borítja, és az energiát

      szállítják a dugaszaljzatok és a kapcsolók felé.                                                                                                         
I/H         

2   A meghibásodott világítótesteket, vagy amelyeknek a szigetelőrétege megsérült, nem

       kapcsoljuk a hálózathoz.                                                                                                                                              I/H

3   Minden lakásban a villamos fogyasztást egy fogyasztásmérő órának nevezett

       készülékkel mérjük.                                                                                                                                                               
I/H

4   A rövidzárlat egy villamos áramkör, amelyiken nagy értékű áram halad át.                                                      
I/H

III.Tétel                                                                                                                                                                                    20 pont

Társítsd az A oszlopban található készülékek szerepeit a B oszlopban található készülékekkel.

A B
1. a ház fűtése a. LEDes égő

2. élelmiszer elkészítése b. hőlégfúvó
3. tisztítás c. főzőlap
4. szépítkezés d. porszívó

e. hajcsavaró

IV.Tétel                                                                                                                                                                                 30 pont

Válassz egy hatékony villamos energiamegtakarítási módszert. Mutasd be röviden a választott módszer 
előnyeit és hátrányait a mindennapi életben.

Munkaidő: 30 perc                                                                                                                                                                 10 pont

Asztali világítótest
1.  Gyűjts információt a termék tervezésére és értékesítésére vo

natkozó optimális megoldás kiválasztása érdekében.
2.  Egészítsd ki a mellékelt ábrát a világítótest elkészítéséhez szük

séges erőforrásokkal.
Javaslat: Készítsd el a világítótestet újrahasznosítható anyagokból. 

 Fedezd fel a digitális tankönyvben a termék elkészítésének 
a lépéseit, illetve a különböző végrehajtási példákat.

Technológiai enapló
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Pénzügyi 
források

Emberi 
források

VILÁGÍTÓ 
TEST

Időforrások
Anyagi 

források

Megoldások: I. Tétel: 1a, 2b, 3c, 4d
                        II. Tétel: 1A, 2A, 3A, 4F 
                       III. Tétel: 1b, 2c, 3d, 4e

ERTEKELES
' ' '
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3 ISKOLAI  
ORIENTÁCIÓ
ISKOLAI  
ORIENTÁCIÓ

1. Lecke |   Az oktatási és képzési útvonalak. 
Szakmai kompetenciák 

2. Lecke |  Sajátos szakmai területek (helyi terv,  
földrajzi régiók)  

3. Lecke |  A munkaerőpiac alakulásának irányzatai. 
Foglalkoztatási mobilitás

Projekt  | A 8. osztály szerkesztőségében

Ismétlés 
Értékelés 
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PluszInfó  
Lehetőségek  
az oktatásban

Egy általános iskolás tinédzser lehetősége az oktatási 
képzési útvonal kiválasztásában azon közösség 
szemléletén alapszik, amelyben él. A középfokú oktatás 
a következő oktatási egységtípusokat tartalmazza: 
•  középiskola, ágazat szerint szervezve: elméleti, 

technológiai és tehetséggondozói;
• szakiskolák.

Az oktatási és képzési útvonalak
Szakmai kompetenciák1

Milyen szakmai utat választasz?

A szakmai út válasz-
tásának problémája 
az általános iskola 
elvégzése után ne-
héz, mert sok eset-
ben a tinédzser nem 
mindig jön rá ennek 
a választásnak a fon-
tosságára és a követ-
kezményeire. 

A szakmai út az elő-
re meghatározott 
utat jelenti, amelyet 
a végzősnek meg kell 
tennie és szorosan ösz-
szefügg a gazdasági társadalommal, a végzős elvárásaival, a közösségi 
követelményekkel. Ezen okok miatt, az oktatási útvonal választása a  
nevelés részévé válik. 

A szakképzés célja a szakképesítés megszerzése, a szakmai tevé-
kenység végzéséhez szükséges fejlett ismeretek, korszerű módszerek 
és eljárások elsajátítása ahhoz, hogy szakmáját gyakorolhassa.

A szakmai készségek az ismeretek és készségek alkalmazásának, át-
adásának és társításának képességét jelenti a különböző munkahelyi 
helyzetekben és környezetekben a szükséges tevékenységek elvég-
zéséhez a munkahelyen, az oktatási szabványban meghatározott mi-
nőségi szinten.

A szakmai készségek értékelése a szükséges információgyűjtés fo-
lyamata a kompetencia megalapozását és alkalmazását jelenti a fog-
lalkozásra vonatkozó követelményeknek megfelelően.

A képességek bizonyos tevékenységi formák sikeres alkalmazásának 
feltételei.

oktatási szabvány: olyan dokumentum, amely egyértelmű, 
minőségi iránymutatásokat nyújt az oktatási területre jellemző 
tevékenységek megfelelő végrehajtásához
képesség: egy személynek a viszonylag stabil és szigorúan 
egyéni mentális és fizikai jellemzőinek az összesége, amely 
feltételezi egy bizonyos tevékenység hatásfokkal való 
teljesítését

Fogalomtár

1. Ábra

készségek 

szakma 

végzős

nevelés

szakirány

szakirány

tanulmány

oktatás

szakmai 

A szakmai jövőm az én 
választásom!

duális

középiskolai

examen
értékelés 

útvonaldöntés

munkahely 
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Melyek a te készségeid?
A személyes értékelés kiemelheti képességeidet, érdeklődési  
körödet, készségeidet és magatartásodat, amely segít  
meghatározni az „erősségeidet”, de a „gyengeségedet” is. Te vagy  
a kiinduló pont. 
A kulcskérdés a következő: Mit tudsz és mit szeretsz a legjobban 
csinálni?
A válaszok segítenek azonosítani az előnyös tulajdonságaidat. 
Íme néhány kézség, amelyet birtokolhatsz, amely kialakulhat az okta-
tás folyamán:
• alkalmazni a szakmai ismereteidet;
• használni a sajátos képességeidet;
• döntéseket elemezni és hozni;
• kreatívnak lenni;
• csapatban dolgozni;
• hatékonyan kommunikálni;
• alkalmazkodni a munkakörnyezethez;
• kezelni a váratlan helyzeteket.

Milyen szakaszokat kell megtenned az okta-
tási útvonalon?
Az oktatási útvonal, az előkészítési időszaknak megfelelően, szaka-
szosan megy végbe, amint azt a 2. ábra mutatja.

1. Az ágazat, szakirány és szakképzés azonosítása 

A megfelelő középiskolai lehetőség megválasztásának első lépése az 
ágazat, a szakirány és végül a kívánt szakképzés meghatározása. 

2. A lehetőségek kiválasztása és rögzítése 

A kiválasztási szakaszban választhatsz olyan lehetőségeket is,  
amelyek magasabb átlagot feltételeznek, mert ez nem fogja csök-
kenteni az esélyeidet, hogy bejuss más helyre, ha az előzőnél beteltek 
a helyek. 

3. Általános iskolai végzettség megszerzése 

Az általános iskola végzősei megszerzik a tanulmányok befejezését 
igazoló oklevelet és az anyakönyvi kivonatot, melyek az oktatási port-
fólió részei. 

4. Középiskolai oktatás vagy szakiskolai/duális oktatás kiválasztása 

Az általános iskola elvégzése után választhatod a középiskolai okta-
tást, vagy a szakiskolai /duális képzést.

A romániai középiskolai oktatás azzal a céllal van kigondolva, hogy 
minden végzős számára lehetővé tegye a kötelező oktatást (általános 
iskola és középiskolai alsó szakasz) illetve szakoktatást, különféle terü-
letre való szakosodás lehetőségét a munkaerőpiacra való felkészülés 
vagy a továbbtanulás érdekében. 

Bizonyos szakmák gyakorlásához pszichológiai és orvosi vizsgálat 
szükséges. Csak ezen vizsgák elvégzése után kerül sor a tudáspróbára.

1.   Mit jelent az oktatási útvonal és a szakmai 
képzés?

2. Határozd meg a szakmai készségeket.

Feladatok

OKTATÁSI ÚTVONAL

Munkaerőpiac

Munkaerőpiac

Óvodai oktatás

Elemi oktatás

Általános iskolai oktatás

Munkaerőpiac

Szakiskolai/ 
duális oktatás

Egyetemi oktatás

Posztgraduális oktatás

2. Ábra Az oktatási útvonal szakaszai

Középiskolai 
oktatás

Technikumi 
oktatás

Technológiai 
ágazat

Elméleti 
ágazat

Tehetség-
gondozói 

ágázat

Tartalmazott területek
Tevékenységek, foglalkozások, mesterségek
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Középiskolai oktatásról

A romániai középiskolai oktatás több ágazatot és szakirányt fog-
lal magába. Jó, ha tájékozódunk a középiskolai oktatás felépítéséről  
(3. ábra) ágazatonként (technológiai, elméleti, tehetséggondozói).

Minden ágazatnak több szakiránya van, és mindegyik szakiránynak 
több szakképesítése van.

Ágazat Szakirány Szakképesítés

3. Ábra A romániai középiskolai oktatás felépítése

1.  Technológiai ágazat (4.ábra)
A szakmai képzés három szakiránya (5. ábra) képzési területekkel van 
kapcsolatba: technikai szakirány (5a. ábra); szolgáltatások szak-
irány (5b. ábra); természeti erőforrások és a környezetvédelem 
szakirány (5c. ábra).

A továbbtanulás lehetőségei a szakoktatásban az általános iskola   
végzőseinek a következők: 

  szakiskolában/duális oktatásban a 3-as szintű szakképesítés  
megszerzésével, az Országos Képesítési Keret alapján; 

  szakközépiskolában, technológiai ágazaton, a 4-es szakképesíté-
si szint megszerzésével; 

  technikumi oktatásban az 5-ös szintű szakképesítés megszerzé-
sével.

A középiskolai oktatás keretében a műszaki oktatás két szakmai úton 
szerveződik.

A műszaki szakközépiskolai oktatás a kulcskompetenciák fejlesztésére 
és bővítésére, valamint a speciális kompetenciák kialakítására össz-
pontosít az ágazat, szakirány vagy a szakképesítés szerint. 

A szakoktatás a szakmai képesítésre és a gyakorlati készségekre jel-
lemző kompetenciák kialakítására és a kulcskompetenciák elmélyíté-
sére összpontosít a valós munkakörnyezetben.

országos képesítési keret: eszköz a képesítések 
csoportosítására, egy sor kritérium alapján, amelyek a 
tanulás meghatározott szintjeinek felelnek meg

Fogalomtár

Technikai szakirány

Szakképzési területek:  

elektronika  

automatizálás, villamosság, 

energetika, informatika,  

mechanika,  

elektromechanika,  

médiagyártás,  

nyomdatechnika, szállítás, 

fatermékek gyártása, építészet, 

szerelés és közmunkák,  

építőanyagok, textil- és bőripar, 

ipari kémia, kohászat, bányászat, 

olaj és gáz

Szolgáltatások szakirány

Szakképzési területek:  

turizmus és  

vendéglátás, gazdaság,  

kereskedelem, szépészet és  

emberi test higiéniája

Technológiai ágazat

Természeti erőforrások és  
környezetvédelem szakirány

Szakképzési területek:  
élelmiszeripar,  

mezőgazdaság, erdészet,  
környezetvédelem

4. Ábra Technológiai oktatás. 
Szakképzési szakirányok 

5. Ábra
Technológiai oktatás 

szakirányai

a. b.

c.
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A duális oktatás széleskörű oktatási és képzési lehetőségeket kínál egy 
partnerségi megállapodás alapján a tanintézmény és egy gazdasági 
egység között. 

A gazdasági egységek biztosítják a tanulók gyakorlati felkészítését, az 
állam által folyósított szakmai ösztöndíjjal egyenlő ösztöndíjat és más 
kiadásokat a tanulók minőségi képzése érdekében.

Hozzáférési feltételek. A szakoktatásban, a duális képzésben, szak-
középiskolában, a technológiai ágazati szakképesítés megszerzésé-
hez hozzáférhetnek: 

• az általános iskola végzősei;

•  a kötelező oktatásban végzettek, akik félbeszakítják tanulmánya-
ikat és akik részt vehetnek egy képzési programban a szakmai 
képesítés megszerzése érdekében; 

•  az aktuális végzősök és előző évek végzősei, akik több mint 3 
évvel meghaladják az évfolyam korosztályát, akiknek külön szak-
iskolai vagy duális osztályokat hozhatnak létre. 

A tanulmányok befejezése. A középiskolai oktatás végzősei  
megkapják a tanulmányok befejezését igazoló oklevelet és az  
anyakönyvi kivonatot, az oktatási portfólió részét, amely igazolja a  
középiskolai tanulmányok befejezését, és amely biztosítja a  
hozzáférés jogát a középiskola utáni oktatáshoz, valamint az érettségi 
vizsga letételének jogát.

A végzősök akik formális, nem formális vagy informális úton, szakmai  
ismereteket szereztek, letehetnek egy szakmai vizsgát. Azok a  
középiskolai végzősök akik sikeresen letették a szakmai vizsgát  
megszerzik a szakmai bizonyítványt és a tanúsítvány leíró  
kiegészítését Europass mintára.

Azok a végzősök akik sikeresen leérettségiznek, érettségi oklevelet is 
szereznek, amely feljogosítja őket a felsőoktatásba való bejutásra.

A szakiskolai és a duális oktatás végzősei a 3-as szintű szakmai  
képesítés megszerzéséhez - az Országos Képesítési Keret szerint –  
sikeres szakmai vizsgát tesznek, amely által megszerzik a szakmai  
bizonyítványt és a tanúsítvány leíró kiegészítését Europass mintára.

A tanulmányok folytatása. A szakoktatás végzősei középiskolában 
folytathatják tanulmányaikat.

A szakoktatás végzősei, beleértve a duális oktatást is, a 3-as szintű 
szakképesítési vizsga teljesítése után folytathatják tanulmányaikat a 
4-es szintű képesítés megszerzéséért.

Azok a végzősök, akik nem tették le az érettségi vizsgát, technikumi 
oktatásban folytathatják tanulmányaikat, vagy beilleszkedhetnek a  
munkaerőpiacra.

Azok a végzősök, akik sikeresen érettségiztek, folytathatják  
tanulmányaikat technikumban, felsőoktatásban vagy beilleszkedhet-
nek a munkaerőpiacra.

1.   Olvasd el Ilona vallomását.

“Lásd eljött a pillanat, amikor középiskolát 
választok. A választás nem nehéz, mert elejétől 
fogva vonzónak éreztem a turizmus szakterületét. 
Megfelel a képességeimnek és könnyű lesz 
fejlődnöm. Olyan munkahelyem lesz, ahol állandó 
kapcsolatban leszek az emberekkel, ami tetszik 
nekem, mert jók a kommunikációs és szervezői 
készségeim.” Sorold fel azokat az érveket, amelyek 
Ilona döntése mögött áltak, hogy szakközépiskolát 
válasszon szolgáltatások szakirányon. Egyetértesz a 
döntésével?

2.   Sorold fel a szakmai szinteket.

3.  Említsd meg azokat a lehetőségeket, ame-
lyek a szakoktatás végzősei előtt állnak, hogy 
folytathassák tanulmányaikat a 4-es szint meg-
szerzése érdekében.

Tevékenységek

A duális képzés a szakoktatás egyik formája, amelyet  
az érdekelt gazdasági egységek, mint potenciális 
munkaadók és gyakorlati partnerek kezdeményeztek.

Széleskörű oktatási és képzési lehetőségeket kínál, 
partnerségi szerződés és egyéni gyakorlati képzési 
szerződések alapján.

PluszInfó  
Duális oktatás

A digitális tankönyvben

Nyisd meg a digitális tankönyvet és tanulmányozd 
a szakmai képesítésekre vonatkozó anyagokat, 3-as 
szintű szakmai képesítések, amelyeket a szakisko-
lai és duális oktatásban szerezhetsz, illetve 4-es 
szintű képesítések, amelyeket a középiskolában 
szerezhetsz.
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Katonai szakirány
Szakképesítés: 

Társadalomtudomány
Szakképesítés:  

Matematika-informatika

Teológiai szakirány
Szakképesítés:Teológia:  

Ortodox teológia
Szakképesítés: Teológia:  

Kulturális örökség

Művészeti szakirány
Szakképesítés: Építészet

Szakképesítés:  
Környezetművészetek  

és dizájn
Szakképesítés:  

Képzőművészetek és  
dekoratív művészetek
Szakképesítés: Zene

Szakképesítés: Koreográfia
Szakképesítés: Színművészet

Pedagógiai szakirány
Szakképesítés:Tanító és  

óvóképző
Szakképesítés: Könyvtáros

Szakképesítés: 
Oktató - animátor

Szakképesítés:Tanórán kívüli 
tevékenységeket tanító

Szakképesítés: Iskolai nevelő

Tehetséggondozói ágazat

Sport szakirány
Szakképesítés: kézilabda, 

röplabda, úszás, futball stb.

6. Ábra Tehetséggondozói ágazat

2.  Tehetséggondozói ágazat (6. ábra)

A középiskolai oktatás sajátos kompetenciák kialakítására és fejleszté-
sére öszpontosít az ágazatnak, a szakiránynak és a szakképesítésnek 
megfelelően. 
A tehetséggondozói ágazat a következő szakirányokat foglalja magá-
ba: katonai, teológiai, sport, művészeti és pedagógiai.

Hozzáférési feltételek. A tehetséggondozói középiskolák kapui nyit-
va állnak az általános iskola végzősei előtt, akik sikeresen átmentek a 
képességvizsgákon.

A tanulmányok befejezése. A tehetséggondozói középiskolák  
végzősei megkapják a tanulmányok befejezését igazoló oklevelet  
és az anyakönyvi kivonatot, az oktatási portfólió részét, ami  
bizonyítja a középiskolai tanulmányok befejezését tehetséggon-
dozói szakirányon és amely jogot ad nekik, hogy részt vegyenek az  
érettségin illetve a szakvizsgán, amely sikeressége után 4-es  
szintű szakképesítést kapnak, amit a tanulmányi tanúsítvány leíró ki-
egészítése kisér Europass mintára.
Azok a középiskolai végzősök akik sikeresen leérettségiznek, ezt bi-
zonyító oklevelet is kapnak, amely feljogosítja őket a felsőoktatásban 
való továbbtanulásra.

A tanulmányok folytatása. A tehetséggondozói középiskolák vég-
zősei akik átmentek a nemzeti érettségi vizsgákon folytathatják tanul-
mányaikat a felsőoktatási intezményekben.

Tanulmányozd a különböző oktatási intézmények 
ajánlatait az oktatási vásáron, a Nyitott kapuk 
napján, a lakhelyeden. 

Feladat:

Mielőtt elkezdenéd a karrier felfedezését és a 
hozzád illő karrier beazonosítását, ismerned kell 
képességeidet, érdeklődési területeidet, értékeidet 
és személyiségjegyeidet.
Feladat: Tanulmányozd az alábbi listát és 
azonosítsd az érdeklődési területeidet.
Képességek: Mit tudsz a legjobban végezni? • Melyek 
az erősségeid? • Melyek a gyengeségeid? • Melyek 
azon képességek, amelyeket szeretnél használni 
egy jövőbeni munka esetében? • Melyek azon 
képességek amelyekre még szükséged van?
Érdeklődési körök: Mit szeretnél megvalósítani? 
• Milyen tevékenységek tetszenek a legjobban? 
• Milyen típusú emberekkel szeretnél dolgozni a 
legjobban? • Milyen munka tetszik?
Értékek: Milyen elégtételeket vársz el a karrieredtől? 
• Milyen módon lehet téged ösztönözni és 
jutalmazni?
Személyiség: Melyek azok az erősségeid, amelyek segítenek, hogy 
alkalmazott legyél?
• Hogyan fogja befolyásolja az életviteledet a karrierválasztásod?  
• Hogyan fogsz szót érteni azokkal akikkel együtt fogsz dolgozni?

Esettanulmány Karrierlehetőségek felfedezése
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Humán szakirány
Szakképesítés: Filológia

Szakképesítés: 
Társadalomtudomány

Reál szakirány 
Szakképesítés:  

Matematika-informatika
Szakképesítés:  

Természettudomány

Elméleti ágazat

7. Ábra Elméleti ágazat

3.  Elméleti ágazat (7. ábra)

Egy megfelelő középiskola kiválasztása megnyithatja az utat egy 
jövőbeni sikeres karrier felé. Az elméleti ágazat szakirányait és 
szakképesítéseit a mellékelt ábra mutatja be. 

Hozzáférési feltételek. A középiskolai oktatás keretében az elméleti 
ágazat nyitott minden általános iskolát végzett előtt. 
A tanulmányok befejezése. A középiskola végzősei megkapják a 
tanulmányok befejezését igazoló oklevelet és az anyakönyvi kivonatot, 
az oktatási portfólió részét, ami bizonyítja a középiskolai tanulmányok 
befejezését és lehetőséget ad számukra technikumi oktatásban való 
részvételhez illetve az érettségi vizsgákhoz. 
Azok a középiskolai végzősök, akik sikeresen leérettségiznek, ezt 
igazoló oklevelet is kapnak, amely feljogosítja őket a felsőoktatási 
intézményekben való továbbtanuláshoz.

A tanulmányok folytatása. Azon végzők akiknek nem sikerült 
az érettségi vizsgájuk folytathatják tanulmányaikat technikumi 
oktatásban. Az elméleti középiskolák azon végzősei, akik sikeresen 
leérettségiztek technikumban, felsőoktatásban folytathatják 
tanulmányaikat vagy alkalmazottként a munkaerőpiacon.

A középiskolák ágazatokra, szakirányokra és szakképesítésekre 
való felosztása valós sokszínűséget jelent a szakma választását 
illetően a tizenévesek érdeklődése, kompetenciája és képes-
ségeinek megfelelően. E sokszínűség hiányában a középiskola 
csak meghosszabbítása lenne az általános iskolának, amely ál-
talános oktatást biztosít mindenki számára.
Feladat:
1.  Tanulmányozd a következő táblázatot, választd ki a középis-

kola egy szakképesítését, amely megfelel az elvárásaidnak. 
2.  Gyűjts adatokat a kiválasztott középiskoláról és szakképzésí-

tésről, minél több dokumnetációs forrást felhasználva (bará-
tok, szülők, szakmai honlapok).

3.  Beszéljétek meg ezt a témát az osztályban a technológiai 
nevelés és alkalmazás tanárral, osztályfőnökkel, volt végző-
sökkel.

Ágazat Szakirány Szakképesítés

technológiai
technikai/műszaki …

természeti erőforrások …
szolgáltatások …

tehetséggondozói
sport …

katonai …

elméleti
reál …

humán …

Esettanulmány A jövőm

8. Ábra Elméleti ágazat: matematika-informatika, 
természettudományok, filológia

Ábrázold a szakmai életed múlt, jelen, jövő térképét.

Olvasd el a digitális tankönyvben javasolt 

anyagot, hogy tudd megoldani ezt a témát.

Feladat:
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Sajátos szakmai területek
(helyi terv, földrajzi régiók)2

Melyek egy település gazdasági sajátosságai?
Jó, ha figyelembe veszed a településed gazdasági sajátosságait, ha 
sokszínű foglalkozásokkal és szakmákkal, nagy gazdasági lehetősé-
gekkel rendelkező vagy egyetlen szakmára szakosodott, monopro-
fesszionális térségben élsz.

Példa: A Duna-deltában az alapszakma a halászat (1a ábra), a dombvi-
déken az emberek alapszakmája a szőlészet, borászat (1b ábra).

A foglalkozás megélhetést nyújtó rendszeresen végzett tevékeny-
ség, egy hasznos tevékenység, amelyet egy személy folyamatosan 
végez egy gazdasági egységnél, egy jövedelemforrás (pénzben vagy 
természetben) biztosítása érdekében.

A mesterség az iskoláztatás/ tanulás és a gyakorlat során megszerzett 
tudás, amely szükséges a munka tárgyának átalakítására, feldolgozásá-
ra vagy bizonyos szolgáltatások biztosításához.

A szakma a tanulmányok során megszerzett szakképesítés.

Az emberek sokáig a szokásos funkciókra, stabil helyzetekre voltak fel-
készülve, egész életükben ugyanazt a munkát gyakorolták. 

Jelenleg maga a szakmai képzés fogalma változik. 

Nyitottnak kell lenned az állandó ismeretszerzésre, több mesterség el-
sajátítására, mert a munkahelyváltás már nem kivétel, hanem szabály 
is lehet. A modern gazdaság körülményei között, amelyben egyes 
szakmák eltűnnek, megváltoznak vagy sokszínűsödnek, az egyetlen 
szakmához való szakmai orientáció elavult és nem hatékony. 

Az 1. táblázat bemutatja a földrajzi térségekre jellemző szakmai terüle-
teket, hazánk 8 fejlesztési régiójából.

1.   Jellemezd foglalkozási szempontból azt a tér-
séget, ahol élsz.

2.   Melyek azok a foglalkozások, amelyekre na-
gyobb kereslet lenne?

3.  Melyek azok a foglalkozások, amelyekre már 
nincs kereslet?

Tevékenységek

monoprofesszionális térség: egy olyan térség, ahol 
egyetlen alapszakmát gyakorolnak

Fogalomtár

1. Ábra A földrajzi térségekre jellemző foglalkozások

a.

b.
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1. Táblázat: A földrajzi térségek sajátos szakmai területei

KÜLÖNBÖZŐ FÖLDRAJZI TÉRSÉGEK SZAKMAI JELLEMZŐI A RÉ-
GIÓ GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGÉNEK FÜGGVÉNYÉBEN (2. ÁBRA)

DÉL-NYUGATI RÉGIÓ
–  Olt, Vâlcea, Gorj, Dolj, Mehedinţi

a természeti erőforrások kitermelése és kiaknázá-
sa, turizmus, mezőgazdaság, szállítás 

NYUGATI RÉGIÓ
–  Krassó-Szörény, Temes, Arad, Hunyad

vegyipar, a természeti erőforrások kitermelése és 
kiaknázása, turizmus, mezőgazdaság, szállítás

ÉSZAK-NYUGATI RÉGIÓ
–  Szatmárnémeti, Bihar, Máramaros, 

Szilágy, Kolozsvár, Beszterce-Naszód

famegmunkálás, gépgyártás, könnyűipar, kiter-
melőipar

KÖZPONTI RÉGIÓ
–  Fehér, Nagyszeben, Brassó, Maros, 

Hargita, Kovászna

mezőgazdaság, fémfeldolgozás, vegyipar, köny-
nyű- és élelmiszeripar, állattenyésztés

ÉSZAKKELETI RÉGIÓ
–  Suceava, Botoşani, Neamţ, Jászvásár, 

Bákó, Vaslui

erdészet, mezőgazdaság, famegmunkálás, szál-
lítás, építészet, turizmus, erőforrások kitermelése 
és kiaknázása, állattenyésztés

DÉLKELETI RÉGIÓ
–  Vrancea, Galaţi, Buzău, Brăila, Tulcea, 

Konstanca

mezőgazdaság, ipar, építészet, szolgáltatások, 
autóipar

DÉL-RÉGIÓ
–  Argeş, Teleorman, Giurgiu, Dâmboviţa, 

Prahova, Ialomiţa, Călăraşi

a természeti erőforrások kitermelése és kiaknázá-
sa, mezőgazdaság, építészet, turizmus, szállítás, 
autóipar

BUKAREST – ILFOV RÉGIÓ
fémfeldolgozás, könnyűipar és élelmiszeripar, 
építészet, turizmus, mezőgazdaság, gépgyártás, 
vegyipar

Készíts egy interdiszciplináris projektet (tantárgyak: 
technológiai nevelés és gyakorlati alkalmazások, 
földrajz, IKT, történelem) „A földrajzi területek szak-
mai sajátosságai lakhelyeden" címmel.

Követelmények:
•  Rajzold meg a régió térképét, azonosítsd és jelöld 

meg a fő agráripari, kulturális és sport területeket 
(tevékenységi területeket, mesterségeket).

•  Azonosíts turisztikai célpontokat (földrajzi, törté-
nelmi, kulturális és sport).

•  Írj egy rövid esszét arról a szakmáról, amelyet 
szeretnél gyakorolni. 

Tevékenységek

Interdiszciplináris projekt

Készíts meghívót egy helyi  vállalkozónak, akit  
azért szeretnél meghívni, hogy bemutassa 
a vállalatát és beszéljen az alkamazottak  
szakmáiról. 

Tevékenység

A digitális tankönyvben

  Nyisd meg a digitális tankönyvet és fedezd fel egy 
vállalkozóhoz címzett meghívó mintáját.

2. Ábra. Az erőforrá-
sok kiaknázása

3. Ábra Románia nyolc fejlesztési régiójának térképe

Tartalmi terület
Tevékenységek, foglalkozások, mesterségek



58

A munkaerőpiac alakulásának irányzatai.
Foglalkoztatási mobilitás3

A hagyományostól a modernig
Az új technológiák nap mint nap megváltoztatják a világ arculatát és 
viszonyulásunkat hozzá.
Az innovatív technológia megváltoztatja és átalakítja az olyan terü-
leteket, mint az orvostudomány, a pénzügy, a gazdaságtan, a marke-
ting, a szállítás és az energiatermelés.
A találmányok átgondolása, megalkotása, majd valóra váltásának 
üteme olyan gyors, hogy alig néhány év alatt hozzáférünk olyan  
technológiákhoz, amelyeket régen még távolinak gondoltuk a meg-
valósítástól, talán még a tudományos fantasztikus terület részének 
sem gondoltuk, például a mesterséges intelligencia, robotsebészet, 
3D nyomtatás és az önvezető autók.
Ma, a fejlett technológia korában, a régi szakmák a kihalás szélén áll-
nak, újra feltalálják, vagy újakkal helyettesítik őket. 
Rég elfeledett szakmák, mint például kocsis, órásmester (1. ábra), 
gépíró, cipőfényező (2. ábra) stb. ami ma szokatlannak tűnik, több tíz 
vagy száz éve minden városban és helységben léteztek.
A falvakban évszázadok óta gyakorolt   hagyományos mesterségek, 
amelyek fontos turisztikai erőforrások lehetnek, eltűnhetnek a fiatalok 
érdektelensége miatt, hogy átvegyék az idősektől a foglalkozásokat 
illetve a piac hiánya miatt, mert nem biztosítanak kellő jövedelmet.
Ilyen helyzetben találhatóak a következő mesterségek: a fazekas, to-
jásdíszítő, fafaragó, faszobrász, ikonfestő, népi hangszerkészítő, ne-
mezkészítő, népi dísztárgy,-zsinórkészítő és népviselet - készítő
Ezek a hagyományos mesterségek vonzó szakmává válhatnak, a kö-
vetkező szempontokat figyelembe véve:
•  Gazdasági szempont – a hagyományos területeken jövedelem-

forrást biztosít a lakosság részére, és hozzájárul a helyi életszín-
vonal növeléséhez. 

•  A turisták térségbe vonzásának lehetősége – ezek a mesterségek 
egyedülállóak, a technológiai fejlődés miatt egyre ritkábbak.

•  A büszkeség és a közösséghez tartozás érzésének kialakítása – a ha-
gyomány átadása a fiataloknak, ösztönzésük az otthonmaradás-
ra, kiemelve a népszokásokat és hagyományokat.

•  A hagyományos mesterségek és a természeti környezet kapcsolata 
– hatásuk a környezetre.

1. Ábra
2. Ábra

A változás az átalakulóban lévő társadalom állandó 
jellemzője. 
Ebben az esetben előnyben vannak a munkaerőpiacon 
azok a személyek, akik könnyen alkalmazkodnak a 
változásokhoz, akik folyamatosan tökéletesítik 
képességeiket és rövid idő alatt megtanulják az új 
technológiák alkamazását. Néhány év múlva csodálkozni 
fogunk a megjelenő tucatnyi szakmán, amelyeket ma 
talán el sem tudunk képzelni. 
Új programozási nyelvek és technológiák jelennek meg 
minden tevékenységi területen. 
Egy európai kezdeményezés célja a földrajzi és szakmai 
mobilitás növelése az uniós munkavállalók számára.

PluszInfó  
Új képességek,
új technológiák

1.   Ismerd fel a bemutatott hagyományos mester-
ségeket az alábbi ábrán. Említs két okot amiért 
úgy gondolod, hogy ezek a mesterségek a jö-
vőben teljesen eltűnhetnek.

3. Ábra Hagyományos mesterségek

Tevékenységek
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Foglalkozási mobilitás

A mobilitás egyre inkább kulcsfontosságú eszköz, amely lehetővé 
teszi a foglalkoztatást, gazdasági fejlődést valamint az alkalmazottak 
személyes fejlődési lehetőségeinek javítását.

Az ipari termelésről az új, fejlett, informatizált termelésre való áttérés 
csökkenti a munkavállalók számát több tevékenységi területen.

Ez azt jelenti, hogy a hagyományos iparágakban dolgozó munkavál-
lalók száma csökkenni fog, de az új tevékenységi területek megjele-
nésével új munkahelyek jönnek létre.

A digitális forradalom a közeljövőben megváltoztatja a munkaerőpia-
cot, az új szakmák majd felváltnak több mai szakmát.

Ami a szakmák jövőjét illeti, van néhány munkaerőpiaci cél az aláb-
biak szerint:
•  A zöld és rendhagyó energiaiparban, annak eredményeként, hogy 

nem hagyományosan történő, új lehetőségek jelennek meg a 
zöldenergia termelésére, az elektromos autóipar erőssebbé vá-
lik, és a kapcsolódó elosztási infrastruktúra lehetővé teszi min-
denféle új szállítóeszköz megjelenését, amely ma fejlesztés alatt 
áll.  Ezen a területen szükség lesz mérnökökre, technikusokra és 
elektronikai szakemberekre.

•  Hulladéktervező – Az újrahasznosítás új dimenziókat kezd, amely 
magában foglalja a hulladék hasznos termékekké történő átala-
kítását. A hulladéktervezők a régi tárgyak átalakítására specializá-
lódnak, amit olyan dolgokká alakítanak, amelyekre az emberek-
nek szüksége lesz, a bútoroktól a játékokig és ruhákig.

•  Az adat- és információtermelés növekszik, és szükség lesz prog-
ramozókra, adatbázis-szakemberekre, alkalmazásfejlesztőkre, 
elemzőkre stb. Ezek a szakemberek fogják ötvözni a technológi-
át, a matematikát, a statisztikát, a programozást, az adatbázisokat 
és a pszichológiát, hogy valós időben tudják bemutatni egysze-
rű interaktív grafika formájában a munkafolyamatok alakulását.

•  A robotika és a mesterséges intelligencia – a globális ipari termelő-
központok automatizálásának folyamata hangsúlyosabbá válik, 
így a gépészeti és automatizálási mérnökökre minden eddiginél 
nagyobb szükség lesz.

Annak ellenére, hogy a tech-
nológia fejlődik, az emberi al-
kotóelem elengedhetetlen a 
kreativitás terén. A kreatív mun-
kahelyek nem tűnnek el, vagy-
is azok, amelyekben az ember 
képes lesz arra, amit a gép nem 
tehet meg, azok, amelyekben 
az alkalmazottak hozzáadott ér-
téket adnak ahhoz a területhez, 
amelyben dolgoznak (4. ábra).

1.   Soroljd fel az idők során eltűnt mesterségeket. 
Mit gondolsz, miért nem időszerűek már? Érvelj!

2.  Mutasd be, hogyan válhatnak vonzóvá a 
hagyományos mesterségek a fiatal diplomások 
számára.

3.   Magyarázd meg a következő idézet jelentését, és 
gyűjts információt az író személyiségét illetően: 
„A legjobb módszer a jövő megjósolására az, 
hogy megteremtsd”. (Abraham Lincoln)

4.   Készíts egy szórólapot az "Elfelejtett 
mesterségek" témával. A szórólap ábrát és 
szöveget egyaránt kell tartalmazzon.

Tevékenységek

Ma, a modern alkalmazott profilja néhány kulcsszóra épül, 
amely megkönnyíti a személy munkaerőpiacra jutását.
Közülük a kreativitás, az alkalmazkodóképesség, az inter-
diszciplináris képzés, az empátia, a kommunikáció, az infor-
máció összegzésének és továbbadásának képessége, a kí-
sérlet iránti vágy és az önfejlesztés az ideális alkalmazott 
tulajdonságai közé tartozik. A jövő arra ösztönöz minket, 
hogy okosan dolgozzunk, nem feltétlenül sokat, inkább 
olyan technológiát használjunk, amely megkönnyítheti 
munkánkat. A modern alkalmazott önéletrajzának másik 
kulcsszava az a képesség, hogy alkalmazkodjon a változá-
sokhoz és megfelelő megoldásokat találjon az azonnali 
problémákra. A haladás felé vezető úton a mobilitás külö-
nösen fontos szerepet játszik, ami abban tükröződik, hogy 
a munkavállaló képes alkalmazkodni az új munkaerőpiaci 
irányzatokhoz. 

PluszInfó  
A "jövő 
munkavállalójának" 
önéletrajzából

4. Ábra Emberek és robotok

Tartalmi terület
Minőség, gazdaság,

vállalkozói életvitel
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PROJEKT | A 8. osztály szerkesztőségében

1LÉPÉS

A szerkesztőség megvá-
lasztása (irányítótanár, szer-
zők, szerkesztő, korrektor, 
fényképész, grafikus, mű-
szaki szerkesztő) és a felada-
tok meghatározása.

I.rész Az újság szerkesztése

A jövőbeli szerkesztői karrierhez olyan ismeretekre és készségek-
re van szükség, amelyeket a VIII. osztály szerkesztőségében című  
projekt elvégzése során fedezhetsz fel. 

Ez egy összetett projekt, különösen az érzelmek szempontjából, 
mert összefoglalja a középiskola nyolc éve alatt összegyűlt emléke-
ket, bevonva az egész osztályt, és olyan helyzetbe hoz, hogy gyako-
rolhass néhány szakmát a szerkesztői területen. Az újság teret kínál  
a történeteknek, a jövő reményeinek, bármilyen tapasztalatoknak, 
interjúknak tanárokkal vagy más olyan emberekkel, akik hozzájárul-
tak a 8. osztályos tanulók fejlődéséhez.

A sikeres projekt eléréséhez feltétlenül szükséges összetevők: 
KÖZREMŰKÖDÉS, KREATIVITÁS és KÖZÖSSÉGVÁLLALÁS. Tehát 
az osztályközösség lelki projektje, az együtt töltött évek emlékeinek 
"ládája".

A projekt Az iskola másképp hét időszakában valósítható meg. A 
szükséges anyagi források biztosításához (fényképezőgép, papírla-
pok, karton, fotók / illusztrációk, nyomtató, diktafon stb.), a diákok az 
osztály szülői bizottsága által biztosított költségvetést használják fel.

A projektnek kijelölt idő nyolc óra.

Irányítótanár
Felügyeli az egész 
tevékenységet, 
irányítja a mun-
kacsoportot, 
javaslatokkal, 
tanácsokkal látja 
el őket, stb.

Szerkesztő
Összegyűjti a szerzők által készített 
anyagokat (szövegek, interjúk, 
illusztrációk / fotók), és beállítja az 
újság oldalainak számát, a cikkek 
címét és az ezekhez rendelt helyet.

Szerzők
Az osztály tanulói, 

akik számítógé-
pen készítik az 
újság cikkeinek 
szövegét, inter-

júkat készítenek 
stb.

Korrektor
Biztosítja a szöve-
gek helyességét a 
helyesírás és a ki-
fejezés szempont-
jából.

Műszaki  
szerkesztő
Elkészíti az újság elren-
dezését: elhelyezi a szöve-
geket, képeket úgy, hogy az újság köny-
nyen olvasható, de vonzó is legyen.

Fényképész
Csoportképeket ké-
szít az osztály tanu-
lóival, a tanárokkal, 
megörökíti képekben 
az épületeket, tárgyakat, 
tájakat stb.

Grafikus
Elkészíti az újság vázát (tördelését), a 
borítóit, és a szerkesztés folyamán a 

dizájnra vonatkozó 
javaslatokat tesz.
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Az újság tartalmának meghatározása, eset-
leg dedikált oldalakkal:
 interjúkkal: Az osztályfőnök, egy számunkra 
kedves személy
 tanárokkal: Tanárok akiket nem felejtünk el 
 diákokkal: Rólunk
 osztállyal: Emlékek, emlékek…
 következtetések: Búcsú helyett

2 LÉPÉS

Az újság kinyomtatása és befejezése (borítók 
hozzáadása, kivágás a választott formátumnak 
megfelelően) nyomtatott formátumban. Az újság 
nyomtatása a kívánt példányszámban. Ne feled-
jétek el! Környezetvédelmi szempontból az újság 
digitális formában is elkészíthető, és hordozható 
eszközön (adathordozó, cd stb.) tárolható.

4 LÉPÉS

Az "Osztályújság" projekt az általános iskola befejezése alkalmá-
ból szervezett ünnepség alatt kerül bemutatásra, amelyre meg-
hívhatjátok a szülőket, a tanárokat, a helyi közösség képviselőit 
stb. Az újság bemutatása a PowerPoint program segítségével 
is történhet. Az osztályújság tehát egy generáció értékes doku-
mentumává válik, azok álmaival és törekvéseivel.

II. rész A projekt kivitelezése

Cikkek /anyagok 
összegyűjtése, fel-
dolgozása, javítása 
és elrendezése az 
oldalon.

3 LÉPÉS
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3. Egység

2   Minden személy születésétől kezdve bizonyos képesség-
gel rendelkezik. A pszichomotorikus képességek, például 
a kéz könnyed és gyors mozgása, a szem-kéz koordiná-
ció, szükségesek különféle szakmákhoz: szakács, sebész, 
autószerelő, fodrász, pilóta.
•  Milyen képességek szükségesek annak, aki rendszere-

lemző programozó szeretne lenni? Mi a helyzet egy ren-
dezvényszervezővel?

3  Csoporttevékenység

A 3. egységben tanultatok a középiskola szerkezetéről szakágazatok, szakirányok és szakképesítés szerint. Ez a 
struktúra lehetővé teszi a szakképzési útvonal valódi sokféleségét, a ti érdeklődéseteknek, készségeiteknek és 
képességeiteknek megfelelően.
Feladat:
a.  Nevezd meg a törekvéseidnek megfelelő középiskolai 

szakképesítéseket. 
b.  Gyűjts információkat a választott középiskoláról és  

szakképesítésről, a lehető legtöbb dokumentációs  
forrás felhasználásával (barátok, szülők, honlapok).

c.  Indítsatok egy vitát ebben a témában, az osztályban 
a technológiai nevelés tanárral, az osztályfőnökkel és 
az egykori végzősökkel együtt. A vita történhet iskolai 
szinten is, egy "Mesterségek fóruma" elnevezésű tevé-
kenység keretében, amelyre meghívhatjátok a szülőket, 
a helyi közösség képviselőit, az iskola vezetőségét, a vállalkozókat. A vita eredményei szórólapok, plakátok, 
PPT-dokumentumok, cikkek formájában jeleníthetőek meg a végzősök újságában. Ugyanakkor "Mestersé-
gek fóruma" címmel kiállítás is szervezhető.

1  Az alábbi ábra alapján emlékezz, mit tanultál ebben az egységben.

  Mutasd be, mi az 
oktatási útvonalad 
jelenleg és képzeld 
el a jövőbeni  
szakmai útvonalad.

  Magyarázd el a kifejezés 
jelentését: "A digitális for-
radalom megváltoztatja a 
munkaerőpiacot a közel-
jövőben".

  Határozd meg, milyen  

kapcsolat van a hagyomá-

nyos mesterségek, termé-

szetes környezet és ezen 

mesterségek környezetre 

gyakorolt   hatása között.

  Nevezz meg a lakóhelyedre  
jellemző szakmai területeket.  
Sorolj fel mesterségeket, amelye-
ket ma már nem folytatnak lakó-
helyeden, és érvelj eltűnésüknek  
okáról.

ISKOLAI 
ORIENTÁCIÓ

  Azonosítsd a saját 

szakmai készségeidet.
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Mesterségek 
fóruma

ISMETLES
' '
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3. Egység
TANULD AZ ÖNÉRTÉKELÉST!

I. Tétel                                                                                                                                                                                        20 pont

Jelöld meg a helyes válasz betűjelét!
1  A szakoktatás és a duális képzés lehetőséget ad arra, hogy megszerezz egy:

 a. igazolást; b. szakképesítést; c. érettségi oklevelet; d. elméleti felkészítést.
2   Az országos képesítési keret egy eszköz a szakképesítések csoportosítására a következők alapján:

 a. utasítások; b. kérdőívek; c. kritériumok; d. tanulmányok alapján.
3  A középiskola technológia szakágazata a következő szakirányt foglalja magába:

 a. sport; b. művészeti; c. katonai; d. szolgáltatások.
4   Az országos képesítési keret alapján a szakoktatás és duális képzés végzősei szakképesítést szerezhetnek:

 a. 3-as szinten; b. 1-es szinten; c. 4-es szinten; d. 5-ös szinten.

II. Tétel                                                                                                                                                                                         20 pont
Elemezd a kijelentéseket és válaszd az I betűt, ha igaz vagy a H betűt ha hamis.

1  Az általános iskola elvégzése után a diákok középiskolában vagy szakoktatásban/duális képzésben folytathatják  

      tanulmányaikat.                                                                                                                                                               I/H

2  A falvak hagyományos mesterségei fontos turisztikai erőforrások lehetnek.                                                    I/H

3  A mesterség az oktatás és a gyakorlat során megszerzett tudás összessége.                                                    I/H

4   A foglalkozás a tanulmányok során megszerzett szakképesítés.                                                                                    I/H

5   A monoprofesszionális térség, az a terület, ahol több alapvető foglalkozást gyakorolnak.                                I/H  

III. Tétel                                                                                                                                                                                      20 pont

Társítsd az A oszlopban található oktatás formákat a B oszlopban található szakirányokkal.

A. B. 

1. technológiai a. reál

2. tehetséggondozói b. villamosság

3. elméleti c. erőforrások

4. duális d. sport

e. vállalkozó

IV. Tétel                                                                                                                                                                                     30 pont
Készíts egy plakátot „ A kívánt szakmám” címmel. A plakátnak ábrát és szöveget egyaránt kell tartalmaznia.

Munkaidő: 30 perc                                                                                                                                                                10 pont

Házat építek
Az 1. és 2. egységben makettet kellett készítened.
•  Képzeld el, hogy te vagy egy Házépítés tervezője, amelyet az építkezés  

befejezéséig követni fogsz. Töltsd ki a mellékelt dokumentációs űrlapot.
•  Válassz a házépítéshez szükséges szakmák közül kettőt és készítsd el az  

oktatási és képzési útvonalát mind a két szakmának.

Technológiai e-napló
Dokumentációs űrlap

Említsd meg a házépítés előtti 
lépéseket.

Sorold fel a ház építésében részt 
vevők szakmáit.
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Megoldások  I. Tétel: 1-b, 2-c, 3-d, 4-a 
     II. Tétel: 1-I, 2-I, 3-I, 4-H, 5-H 
     III. Tétel: 1-c, 2-d, 3-a, 4-b

ERTEKELES
' ' '
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4 MunkaerőpiacMunkaerőpiac

1. Lecke  | Munkahely  

2. Lecke  |  A munka minősége és a munkakapcsolatok

3. Lecke  |  Környezetvédelem a különböző szakmai 
területek összefüggésében

4. Lecke  |  Egyszerű üzleti terv

5. Lecke  |  Az én kis vállalkozásom

6. Lecke  |  Felfedező látogatás egy gazdasági egységnél

Projekt: | A pékségben

Ismétlés
Értékelés
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Munkahely1

Mit jelent a munka és a munkahely?
Életed egyik fontos pillanatában vagy: abban, amelyben döntesz ok-
tatási útvonaladról, vagyis a jövődről. Nagyon komolyan el kell gon-
dolkodnod milyen döntéseket fogsz hozni, mert így helyesen el tudsz 
igazodni a jövőbeni szakmai karriered kiválasztában.

A szakma kiválasztása olyan döntés, amely teljes figyelmet érdemel. 
Ez a választás gyakran bonyolult, mert sajnos nem elég, ha valamire 
vágyakozunk vagy törekszünk.

Gyakran a szakma kiválasztását elhalasztjuk. A lehetséges siker érde-
kében szükséges a lelkesedéssel együtt figyelembe venni a valóságot 
és fel kell fedezni, hogy mihez értesz a legjobban és mit szeretnél 
csinálni az életben (1. ábra).

Gyakran találkozol olyan emberekkel, akik elégedettek a munkájukkal 
(2. ábra), ezt nem nehéz felismerni, és nem nehéz felismerni azokat 
sem, akiknek az arcukról leolvasható a bánat (3. ábra), mert hibát kö-
vettek el karrierjükben a nem megfelelő szakma választásával.

A társadalom fejlődésének kezdete óta két tényező volt nagyon fon-
tos: a munka és a természet, amelyek a termelés elsődleges ténye-
zőiként tekinthetőek, amelyek egyesítéséből az emberek megélhe-
tést szereztek. Később megjelent a tőke (4. ábra), mint a termelés 
meghatározó tényezője (1. ábra).

A munka volt és marad mindig a termelés aktív tényezője, amely 
egyéb termelési tényezőket is magába foglal az anyagi javak és a szol-
gáltatások megszerzése érdekében.

A termelési folyamat egy vállalkozás alkalmazottainak azon tudatos 
cselekedete, amely során  átalakítják  a nyersanyagokat és anyagokat 
különféle gépek vagy berendezések segítségéve egy bizonyos piaci 
értékkel bíró termékké vagy szolgáltatássá.

A munkafolyamat a termelési folyamat alapvető eleme. Bármely te-
vékenység, amelyet a társadalom kezdeményez vagy már létezik, a 
munkaerőpiacon munka szükségességét idézi elő (5. ábra). 

4. Ábra

2. Ábra

1. Ábra

3. Ábra
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Fogalomtár
tőke vagy anyagi erőforrások: egy vállalkozás összes be-
rendezése, nyersanyaga és anyaga, földterülete és épülete
vállalkozás (cég): olyan rendszer, amelyben a termelési 
tényezők felhasználásával eladási/ vásárlási célú termékek vagy 
szolgáltatások készülnek, amelyek kielégítik a fogyasztók 
igényeit a profit megszerzése érdekében

A munkaerőpiac az a gazdasági tér, amelyben találkoznak, szembe-
sülnek és szabadon tárgyalnak a munkaerő iránti keresletről, amelyet 
képvisel a munkaadó, valamint az ajánlatról, amit a munkaerő-tulaj-
donosok képviselnek.   

A munkaadó az aki munkahelyekkel rendelkezik, a munkavállaló 
(alkalmazott) az, aki munkahelyet keres. A befektetett munkája ellené-
ben, amely fizikai és intellektuális képességein alapszik az alkalmazott 
fizetést kap. 

Munkaerő - kinálat  
abból a munkameny-
nyiségből áll, amelyet 
az alkalmazottak fizetés 
ellenében valósíthatnak 
meg.

Munkaerő - kereslet  
az a fizetett munkerő-
igény, amelyre szüksé-
gük van a munkaadóknak és amely bizonyos pillanatban alakul ki a 
piacgazdaságban.
Egy olyan személynek, aki jövőbeni karrierjét akarja kiválasztani, hasz-
nos lenne minél több foglalkozás széles körű ismerete. A foglalkozási 
nevek listájának  egyszerű elolvasása ötleteket ad, kapcsolatokat ja-
vasol, gondolkodásra  és kérdések megfogalmazására késztet. Meg-
felelőnek tartanak egy munkahelyre, ha megmutatod, hogy tudod, ki 
vagy, mit tudsz megtenni és merre tartasz.
A sikeres elhelyezkedés érdekében javasoljuk, hogy tedd a következő 
lépéseket:

•  gyűjts információkat a megszerezni kívánt munkáról az elmúlt évek 
tanulmányai során megszerzett ismeretek és készségek alapján;

•  azonosítd a munkahelyet különböző eszközökkel: hagyományos 
módon, például: sajtóközlemények, emberi erőforrások elhelyező 
vagy toborzó ügynökség, állásbörzék vagy modern eszközök: inter-
net, honlapok (hálózatépítés/ networking típusú);

•  ahhoz, hogy alkalmazzanak tanuld meg helyesen megírni a követ-
kező dokumentumokat: önéletrajzot (curriculumul vitae – CV) és 
szándéknyilatokzatot, melyek kiegészítik a személyi mappádat. Az 
önéletrajz az a módszer, amellyel meggyőzöd a munkáltatót, hogy 
te vagy a megfelelő személy arra a munkára, ha a fent említett két 
dokumentumnak sikerült felkeltenie a munkáltató figyelmét, akkor 
előjegyeznek az interjúra, melynek sikeressége után, alkalmazhatnak.

Tevékenységek

1.   Egészítsd ki az alábbi ábrát 3-5 szakmával 
minden tevékenységi területen.

6. Ábra Tevékenységi területek

TEVÉKENYSÉGI TERÜLETEK A 
TEVÉKENYSÉG FORMÁJA  ALAPJÁN

Kreatív 
munka 1.

A termékekkel való 
munka2.

Az emberekkel 
való munka

Az információkkal 
való munka3. 4.

2.   Milyen területen szeretnél dolgozni? Érvelj a 
válaszod mellett.

Alkalmazottnak lenni azt jelenti, hogy mindig kapcsoló-
dunk a munkaerőpiac  és különösen a munkáltató köve-
telményeihez.
Ebből adódóan:
 Alkalmazkodj! Képesnek kell lenned a munkakör-
nyezethez való alkalmazkodásra és az előre nem látható 
helyzetek kezelésére.
 Múld felül önmagad! Szükséges, hogy folyamato-
san lépd át a határaid, és add a legjobbat magadból. 
 Tájékozódj! Folyamatosan tájékozottnak kell lenned  
azon szakterület újdonságairól, amelyben dolgozol, új öt-
leteket vagy kifogástalan megoldásokat kell nyújtanod egy 
olyan projekt sikeres befejezéséhez, amelyben részt veszel. 

PluszInfó  
Egy nem szokványos 
alkalmazott

Tartalmi terület
Tevékenységek, foglalkozások, mesterségek

Munkaerő - kínálat

Munkaerő - kereslet

 Munkaerőforrás

A MUNKAERŐPIAC

5. Ábra Munkaerőpiac
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Tevékenység

Írj egy önéletrajzot és egy szándéknyilatkozatot, 
elképzelve, hogy fel kell készülnöd egy állásinterjúra, 
egy olyan tevékenységi területen, amely tetszik 
neked, készségeidtől, képességeidtől és szakmai 
felkészültségedtől függően. 
Önéletrajzod megírásakor a következő szempontokat 
vedd figyelembe:
– írj fehér papírra, A4-es formátumban;
– javítsd ki a helyesírási hibákat;
– használj ékezeteket.

Hogyan írjunk önéletrajzot?
Valószínűleg gyakran hallottál az önéletrajzról, a Curriculum Vitae 
dokumentumról, amely annak a személynek a tevékenységéről szól, 
aki munkát szeretne szerezni, versenyben részt venni, ösztöndíjat 
szerezni stb. 

Az önéletrajz egy olyan dokumentum, amely hatékony és világos 
módon mutatja be készségeidet és szakképesítéseidet. Az 
önéletrajzod kell tartalmazza az alábbi ábrán szereplő adatokat: 

SZEMÉLYES ADATOK

TANULMÁNYOK

TANFOLYAMOK

KÉPESSÉGEK

MUNKATAPASZTALAT

SZEMÉLYISÉGI 

JELLEMZŐK

Az önéletrajz a következőket tartalmazza:

név, vezetéknév, cím, családi állapot, 
születési dátum és hely, állampolgárság

középiskolai, egyetemi, posztgraduális 
képzés stb.

szakképesítés, továbbképzés, átképzés

gyakorlati tevékenységek vagy szakmai 
gyakorlatok, tanulmányok, önkéntesség stb.

ezek említése lehetőséget ad a 
munkáltatónak arra, hogy képet alkosson 
más készségekről

minden egyes munkatípusnál vannak 
bizonyos jellemzők, amelyek fontosak, 
például: érzelmi egyensúly, önbizalom, 
ellenállóképesség a stresszel szemben, 
társas kapcsolatok, részvétel, erkölcsi 
magatartás stb.

7. Ábra Az önéletrajz tartalma

A digitális tankönyvben

Nyitsd meg a digitális tankönyvet és egészítsd ki az 
Europass Önéletrajz mintáját.
Szintén a digitális tankönyvben találsz egy önéletrajz 
és egy szándéknyilatkozat mintát, amely segít a 
feladat megoldásában.

Biztos vagyok  
benne. Az  

önéletrajzom  
jól néz ki!

Ah, nem tettem  
be mindent az  
önéletrajzba!

Nekem van  
a legjobb  

önéletrajzom!
Nagy szükségem van 
erre a munkára, de az 

önéletrajzom ... 

Sietve megírt  
önéletrajzzal  
sikerülni fog?

–  ne említsd a kívánt fizetést;
–  ne végezz kézzel írt javításokat 

a nyomtatott papiron.

Fogalomtár
curriculum vitae: (latin fordításban – "életpálya") a név-
jegykártyád, amelyet a munkáltatónak bemutatsz;
szándéknyilatkozat: a munkáltatóhoz elküldött, legfeljebb 
egy oldalas dokumentum, amelyben egy személy kifejezi  
azon szándékát, hogy a vállalaton belül dolgozzon, igazolva, 
hogy rendelkezik az adott munkakörhöz szükséges minden 
tulajdonsággal.
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A szándéknyilatkozatot vagy a motivációs levelet (a mellékletben 
található minta) az önéletrajzzal együtt küldjük a munkáltatónak, 
és az a szerepe, hogy felkeltse a munkáltató érdeklődését, és arra 
késztesse, hogy elolvassa a hozzá csatolt önéletrajzot.

A szándéknyilatkozat megírásakor a következő szabályokat kell 
figyelembe venni:

• a levél nem haladhatja meg az egy oldalt;
• a bekezdések legyenek rövidek és tömörek;
• a levelet számítógépen kell írni;
• ellenőrizd a helyesírást és az írásjeleket;
•  meg kell említened a szándékodat, hogy részt szeretnél venni az 

állásinterjún, továbbá azt a tényt, hogy a levelet önéletrajz követi.

A következő lépés a foglalkoztatás felé az interjú (8. ábra). A szakmák, 
foglalkozások és tevékenységi területek széles körű ismerete 
birtokában figyelmünket a valóságra kell fordítanunk. A szakma 
megválasztásában befolyásolhatnak: törekvéseink és készségeink, 
munkaerőpiaci követelmények és egyéb egyéni, családi, társadalmi 
tényezők.

Érthető információval rendelkezhetünk a szakma tartalmáról, ha 
részletes bemutatást kapunk a szakmai tevékenység jellemzőiről, az 
úgynevezett szakmai diagrammról (9. ábra).

SZAKMAI DIAGRAMM MESTERSÉG – CUKRÁSZ-PÉK

Munkahely 
A cukrász szakmai tevékenységét a cukrászda, kávézó vagy 
éttermi részlegen végezheti.

Mit kell tenned:
A cukrász-sütőipari termékek elkészítésének, a legcsodálatosabb 
torták megtervezésének megtanulása, amely az első lépés egy 
szép karrier felé egy egyedülálló és gyönyörű szakterületen.

Tulajdonságok
Pozitív ügyfélorientált hozzáállás: udvariasság, kedvesség, jó 
kommunikációs készség a kollégákkal is, esztétikai érzék, ötletes-
ség és kreatívitás.

Felelősségek

Ellenőrzi és tárolja a cukrász-sütőipari termékek készítéséhez 
szükséges alapanyagokat, kiszámítja a késztermék súlyát, 
tésztákat, krémeket, félkész és kész cukrász-sütőipari termékeket, 
sütemény és tortadíszeket készít krémből, csokoládéból, 
marcipánból, stb. valamint új cukrász-sütőipari termékeket tervez 
és készít, biztosítva a termékek elkészítését és tárolását megfelelő 
higiéniai körülmények között.

Szakmai készségek

Munkahelyi kommunikáció és csapatmunka; a kulináris termékek 
előállításának és tárolásának technológiai folyamatában a 
higiéniai-egészségügyi feltételek, valamint a területre jellemző 
folyamatok és termékek minőségének biztosítása.

Sajátos gyakorlati 
készségek

A személyes higiénia, valamint a munkavédelmi és munkaegész-
ségügyi szabályok betartása. Élelmiszer-feldolgozási módszerek 
alkalmazása. Félkész termékek előállítása cukrász-sütőipari ter-
mékekhez.

Hogyan jelenj meg az állásinterjún?

–  Az interjúra a megadott időpontban érkezz meg.  
Nem túl korán, nem későn! 

–  Az interjúra választott ruhák. Olyan ruházatot válassz, 
amely megfelel a vállalatkultúrának, igyekezz a lehető 
legjobb benyomást kelteni.

–  Légy optimista, higgadt, magabiztos és határozott.

– Testbeszéd.

Ez utóbbi zavaró tényező lehet, ezért ne vidd túlzásba 
a kéz mozdulatait, maradj nyugodt és relaxált, 
miközben válaszokat adsz az interjúban rád vonatkozó 
kérdésekre.

8. Ábra Az interjú

PluszInfó
Állásinterjú

Feladat

Azonosítsd az építkezés területének szakmáit. 
Különböző információforrások felhasználásával ké-
szíts az építkezés területéről egy szakmai diagram-
mot.

 Szakmai kompetenciákat
 Munkakörülményeket
  A szakma gyakorlásával kapcsolatos 
lehetőségeket
 A szakma dinamikáját

A szakmai diagramm kiemeli:

9. Ábra A szakmai diagramm
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A munka minősége és a munkakapcsolatok2

Mit jelent a munka és a munkakapcsolat?
Az évszázadok során az emberi tevékenység a növénytermesztő és 
az állattenyésztő tevékenységről a termelő tevékenységre váltott 
át; Jelenleg a kreatív munkára való áttérés az intellektuális mun-
ka növekvő megerősítésével és a fizikai erőfeszítések mértékének 
csökkentésével történt. Ez az átmenet a jelenlegi társadalomban 
az automatizálás, a robotika és 
a számítógépesítés terén tett 
hatalmas lépéseknek, valamint 
az ember helye és szerepe meg-
változásának köszönhető. Ilyen 
körülmények között az alko-
tó munka lett a gazdasági élet 
meghatározó tényezője (1. ábra).

A vállalat humán erőforrását az alkalmazott személyzet (munkások, 
mérnökök, közgazdászok stb.) képviseli, akik az elvégzett munka mi-
nősége, a szakmai képzés és az elért eredmények révén befolyásolják 
annak fejlődését (2. ábra).

A munka minőségének 
javítása érdekében a 
következő lépéseket kell 
tenni:

A munkaerő általános képzettségének és szakmai képzésének növelése. 

A munkaerő magas szintű egészségének biztosítása. 

A munkavállalók hatékony motivációs rendszerének elősegítése. 

A termelési tényezők magas színvonalának biztosítása.

2. Ábra Útmutatások a munka minőségéhez

A munkakörülmények nagyon fontos szerepet játszanak a munka-
vállalók elégedettségének és motivációjának biztosításában, hogy a 
lehető leghosszabb ideig dolgozzanak és a munkáltatónál maradja-
nak. Minden vállalat több részre tagolódik.

A szervezeti struktúra fő alkotóelemei: munkakör, beosztás, rész-
leg, hierarchikus szint és szervezeti kapcsolatok. A munkakör a be-
osztás munkahelyhez való igazítását jelenti. Ez a munkaköri leíráson 
keresztül történik.

Ma a társadalom nagy figyelmet fordít a munka 
minőségének és biztonságának növelésére. Ebben az 
értelemben az új technológia az emberek segítségére 
van, olyan megoldásokat javasol, mint például a robotok 
alkalmazása az orvostudomány, az ipar vagy a 
mezőgazdaság területén.

3. Ábra Az iparban használt robot

4. Ábra A mezőgazdaságban használt robot

5. Ábra Az orvostudományban használt robot

PluszInfó  
Emberek és robotok

1. Ábra A munka tényezője

szakmai képzés

az ország gazdasági fejlettségi szintje

az egyén általános műveltségének szintje

A munka minősége  
a következőktől függ:
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Fogalomtár
munkaköri leírás: részlegen belüli belső dokumentum, az 
egyes munkakörökre jellemző

A munkaköri leírás (a mellékletben található minta) olyan dokumen-
tum, amely a következőket tartalmazza:
– munkakör megnevezése; 
– részleg;  
– munkaköri követelmények (tanulmányok, régiség);  
– munkaviszonyok (hierarchikus, funkcionális, együttműködési stb.);  
– munkaköri felelősség; 
– a munkavállaló feladatai és kötelessége;  
– a nyomtatvány elkészítésének időpontja; 
– a munkavállaló és a munkáltató aláírása.
A munkaköri szerep olyan tényező, amely munkahelyeket teremt. 
Bármely vállalatnál több részleg van, például: vezetői, emberi erőfor-
rások, pénzügyi, termelési stb.
A munkakapcsolatok a vállalaton belüli munkakörök és részlegek 
közötti kapcsolatok, amelyek a vállalat tevékenységének végrehajtá-
sa során jönnek létre. A vállalaton belül a következő típusú munkavi-
szonyok lehetnek: 
– hierarchikus kapcsolatok (vezetői csoport és alkalmazottak); 
– funkcionális kapcsolatok (a részlegek között fordulnak elő); 
–  együttműködési kapcsolatok (ugyanazon a hierarchikus szinten el-

helyezkedő, de különböző területekről érkező pozíciók között je-
lennek meg); 

–  ellenőrzési viszonyok (az ellenőrző szervek és a többi részleg között 
fordulnak elő); 

–  képviseleti kapcsolatok (megjelennek a vállalatvezetők és a társasá-
gon kívüli más jogi személyek között).

A munkavállaló és a munkáltató közötti munkaviszony nagyon fon-
tos, így: 
– a munkavállalót meg kell becsülni az elvégzett munkáért, 
– értékelni kell képességeit és kompetenciáit, 
–  az emberi erőforrást hatékonyan kell felhasználni a termelési folya-

matban, 
–  a pénzügyi erőforrások fenntartják a gyártási folyamatot, az alkal-

mazottak fizetését,  a nyersanyagok és alapanyagok beszerzését.
A vállalat szervezeti felépítésének grafikus ábrák és szimbólumok 
segítségével történő ábrázolását szervezeti diagramnak  
nevezzük (min ta a mellékletben). A munkaviszony a munkáltató és a  
munkavállaló között a Munka Törvénykönyvben szabályozott  
munkaszerződés alapján jön létre, amely meghatározza a  
munkaviszony területét. Az alkalmazáskor a munkavállaló a  
munkaszerződésen kívül megkapja a munkaköri leírást is.
A munkaszerződés egy jogi dokumentum, amelyet mindkét fél, az 
alkalmazott és a munkáltató aláír és elfogad, és tartalmazza a szer-
ződés tárgyát, a szerződés időtartamát, a munkavégzés helyét, az el-
végzendő munka típusát, a munkaköri feladatokat, a munkavállaló 
szakmai tevékenységének értékelésére vonatkozó kritériumokat, mun-
kakörülmények, munkaidő, a szabadság és az esedékes fizetés részleteit, 
a felek munkahelyi biztonságával és egészségével kapcsolatos jogait és 
kötelezettségeit. A munkaszerződést kitöltik és mindkét fél aláírja a te-
vékenység megkezdése előtt.

PluszInfó  
Munkahelyi jogok  
és felelősségek
13. cikk [a munkavállaló jogköre] 

(1) A természetes személy munkaképességet 16 éves 
korában szerez. 
(2) A természetes személy munkavállalóként a 15. életév 
betöltése után munkaszerződést köthet a szülők vagy 
törvényes képviselők beleegyezésével, fizikai 
fejlődésének, képességeinek és tudásának megfelelő 
tevékenységekre, ha egészségét, fejlődését és szakmai 
képzését nem veszélyezteti.

Feladatok

1.   Készíts kollázst az emberek foglalkozásairól a 
helyi közösségben.

2.   Elemezd az osztálytársaiddal és tanáraiddal való 
kommunikációd módját. Milyen a kapcsolatod 
az említett emberekkel? Van különbség? Érveld 
meg a választ.

3.   Azonosítsd azokat a tényezőket, amelyek befo-
lyásolják a munka minőségét, amikor csapatban 
dolgozol egy projekt kivitelezésében.
a.  Van-e összefüggés a munkakapcsolatok és a 

munka minősége között? 
b.  Említsd meg, hogy ez a kapcsolat hogyan be-

folyásolja a csapatmunka hatékonyságát.
4.   Csoportos tevékenység. Szervezzetek csoportos 

versenyt az osztályban "A vállalat legjobb arcu-
lata – egy sikeres vállalat" témában.

A digitális tankönyvben

Nyitsd meg a  
digitális tankönyvet. 
Figyelmesen nézd át 
a javasolt  
dokumentum  
mintákat.

Tartalmi terület
Minőség, gazdaság,

vállalkozói életvitel
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Környezetvédelem a különböző szakmai területek 
összefüggésében3

Milyen hatással van az emberi tevékenység  
a környezetre?
Az emberek által szinte minden szakmai területen végzett tevékeny-
ségek jelentős hatással vannak a környezetre (1. ábra). Az első táblá-
zat jelentős szennyezést okozó emberi tevékenységekre mutat pél-
dákat.                                                                                 1. Táblazat

SZAKMAI TERÜLETEK HATÁSA A KÖRNYEZETRE

Kereskedelmi tevékenységek

A kereskedelmi tevékenységek, beleértve az áruk és 
szolgáltatások előállítását és cseréjét is, szennyezik a 
környezetet, elsősorban a hulladék és a csomagolás 
kezelésének módja miatt (többnyire műanyag, fosszilis 
tüzelőanyagokból tevődnek össze), valamint az 
árukeresedelemben elkerülhetetlen szállítás miatt.

Ipari tevékenységek

Az ipari tevékenységek a kíméletlen módon befolyásolják a 
környezetet, figyelembe véve a különféle folyamatokban rejlő 
erős szennyezést: az energiaipar, a hő vagy villamos energia 
előállításához használt égési folyamatok révén; acélipar (ön-
töttvas, acél gyártása); színesfém kohászati   ipar; építőanyagi-
par (különösen a cementgyárak által kibocsátott finom porok 
révén); vegyipar (műtrágyák, gyógyszerek stb. gyártása); ki-
termelőipar.

Mezőgazdasági tevékenység

A mezőgazdaság elsősorban a víz és a talaj szennyeződéséért 
felelős. Ennek oka a rovarirtó és növényvédő szerek növekvő 
használata, valamint a mezőgazdasági termelés intenzív jel-
lege. Szinte minden növényvédő szer olyan vegyi anyagokból 
készül, amelyek célja a betegségek és a kártevők távol tartása 
a növényektől. 

Építőipari tevékenység

A lakóövezetek fontos tényezőt jelentenek a környezetszen-
nyezés szempontjából, az előző évekhez képest egyre na-
gyobb arányban. Már egy ház felépítése is magába foglalja a 
környezet befolyásolását. Ehhez hozzáadjuk az emberek által 
naponta termelt hulladékot, de a háztartási tevékenységek 
által okozott levegőszennyezést is.

Szállítási tevékenységek
Szállítás (különösen légi és közúti szállítás - közúton - dízel 
vagy benzin meghajtású járművekkel) 1. Ábra A különböző emberi tevékenységek hatása a környezetre
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Hogyan védheted meg a környezetet?
A környezet védelme elengedhetetlen a jelenlegi és a jövő generá-
ciójának életminőségéhez. Te is részt vehetsz a közeli ismerőseiddel 
együtt a fenntartható és egészséges környezet megteremtésében.
A fenntartható fejlődés a jelen szükségleteinek kielégítésére tö-
rekszik, anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő generációinak azon ké-
pességét, hogy kielégítsék saját szükségleteiket. Ez a fenntartható 
fejlődés legismertebb meghatározása, amelyet a Környezetvédelmi 
és Fejlesztési Világbizottság adott ki.
Kezdetben a fenntartható fejlődés célja a környezet védelme és a 
bolygó erőforrásainak felelős felhasználása volt, az ökológiai válság 
elkerülése érdekében. Jelenleg a fenntartható fejlődés fogalma 
kiterjedt az életminőségre is, összetettségében tekintve, mivel 
minden emberi tevékenység a környezettől és az erőforrások-
tól függ.
A hulladékgazdálkodás vagy a hulladékkezelés a szemét 
összegyűjtésével, szállításával, kezelésével és tárolásával, 
valamint ezen tevékenységek felügyeletével és szabályo-
zásával kapcsolatos teendők összessége. A modern eu-
rópai elv szerint, a hulladékgazdálkodás az úgynevezett 
„hulladékhierarchián” alapszik, mint a mellékelt képen, 
megnevezve a hulladékkezeléssel kapcsolatos műve-
leteket fontosságuk szerinti sorrendben (2. ábra).
Függetlenül a származástól (magánháztartások, ipar 
stb.) az újrafeldolgozásra vonatkozó jelenlegi szabá-
lyozások szelektív gyűjtést írnak elő hulladékfajták szerint, mivel a kü-
lönböző anyagokból álló hulladékok eltérő feldolgozási folyamato-
kat igényelnek. A szelektív gyűjtés (üveg, papír, alumínium, műanyag, 
vas, textil, biológiailag lebomló hulladék) kiküszöböli a hulladék vá-
logatásának, vagyis kategóriákba történő szétválasztásának szüksé-
gességét, ami akkor szükséges, ha az anyagokat szétválasztás nélkül 
dobják a kukába.

Mit jelent a körforgásos gazdaság?
A környezeti és gazdasági szempontok kiegészítik egymást, csakúgy, 
mint ugyanazon érme két oldala. A jövő gazdaságának figyelembe 
kell vennie: • kevesebb erőforrás felhasználásával többet kell létre-
hozni; • fenntartható módon használja fel az erőforrásokat; • lecsök-
kenteni minimálisra a környezetre gyakorolt   hatásukat; • a hulladék-
ból hasznosítani azokat az anyagokat, amelyek újrafelhasználhatók, 
csökkentve ezzel a hulladék megsemmisítéséhez vagy új anyagok 
megszerzéséhez szükséges energiafogyasztást.
Ma, a termelési és fogyasztási lineáris modell a következőképpen  
alakult„ venni (erőforrásokat) - termelni - eldobni" (3. ábra). Ezzel 
szemben a tökéletesen körforgásos gazdaság elve (4. ábra) olyan 
modellt javasol, amelyben abszolút mindent újrahasznosítanak, és 
semmi sem jut el a hulladéklerakóba. Egy termék a tervezésétől kezd-
ve úgy kell legyen kigondolva, hogy a lehető leghosszabb ideig tart-
son, és használatának végén a környezet vagy az emberek számára 
hasznos termékké alakuljon át.

Tevékenységek

1.    Válassz egy terméket a piacról, és elemezd azt 
a környezeti hatás szempontjából, követve a 
gyártástól az újrahasznosításig.

2.   Képzelj el egy olyan terméket (csomagolás, játék 
stb.), amely tiszteletben tartja a tökéletesen 
körkörös gazdaság elvét. Vedd figyelembe, 
hogy a termék: a lehető legtartósabb, legalább 
egyszer újrahasznosítható legyen, és ne legyen 
negatív hatása a környezetre.

3.   Írj egy dolgozatot „Hulladékok, az új termékek 
forrásai” címmel. 

2. Ábra „Hulladékhierarchia”

A digitális tankönyvben

Nyisd meg a digitális tankönyvet, és végezd el a 
javasolt tevékenységeket.

Az 
első 

intézkedés  
a 

hulladéktermelés 
MEGELŐZÉSE: 

kevesebb szemetet!

A következő lépés az 
ÚJRAFELHASZNÁLÁS és az 

újrafelhasználásra való felkészülés 
lenne. Azokat a tárgyakat, amelyek 
egy ember vagy szervezet számára 

használhatatlanná váltak, más emberek vagy 
szervezetek újra felhasználhatják.

Az ÚJRAFELDOLGOZÁS magában foglalja az 
újrafelhasználhatatlan hulladék feldolgozását és hasznos 

termékekké történő átalakítását, akár az eredeti termékekké 
(például fém újrahasznosítás), akár más (például az élelmiszer-

hulladék komposztá alakítása).

Más módon történő HASZNOSÍTÁS olyan hulladékok esetében, 
amelyet nem lehetett újrafelhasználni vagy újrafeldolgozni (pl. hulladék 

égetése hőenergia céljából). 

Az ÁRTALMATLANÍTÁS megoldások felkutatását foglalja magába, olyan 
hulladékok esetében, amelyeket nem lehet újrafelhasználni, újrafeldolgozni vagy 

más módon hasznosítani. Tárolhatók (hulladéklerakókban, vagy mérgező vagy radioaktív 
hulladék esetén speciális létesítményekben), elégethetők stb.

3. Ábra Lineáris gazdaság 4. Ábra A körforgásos 
gazdaság

Tartalmi terület
Fenntartható fejlődés

ÚJ
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SZ
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               GYÁRTÁS                                        FELHASZNÁLÁS
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Egyszerű üzleti terv4

Mi az üzleti terv?
Minden vállalkozás egy ötletből indul ki, és annak gyakorlati megva-
lósítása magában foglalja az üzleti terv kidolgozásának szükségessé-
gét (1. ábra). Az üzleti tervet össze lehet hasonlítani egy útitervvel, 
amely megmutatja, hogy a vállalkozásod milyen szinten van, és hová 
tud eljutni. Referenciákat és egyéb hasznos elemeket tartalmaz a 
gazdasági környezetben való boldoguláshoz. Ezért az üzleti tervet 
anyagi, pénzügyi és emberi erőforrásokat igénylő üzleti vállalkozás in-
dításához és működtetéséhez használják.
Az üzleti terv készítésének célja: 
  az üzleti ötlet jövedelmezőségé-

nek ellenőrzése;
 üzleti célok kitűzése.

Az üzleti terv egy olyan dokumen-
tum, amely leírja az üzlet jellegét, a 
célpiacot, az üzleti előnyöket a ver-
senytársakkal szemben, valamint 
azokat az erőforrásokat és készsé-
geket, amelyeket a vállalkozások 
tulajdonosai birtokolnak. 
Az üzleti terv elkészítéséhez gon-
dosan elemezni kell a termékeket, a 
kínált szolgáltatásokat, a versenyt, a szükséges pénzügyi forrásokat 
és egyéb működési részleteket.
Az üzleti terv a vállalkozók, a lehetséges befektetők és a hitelezők 
közötti kommunikáció egyik módja. Ha egy alacsony pénzügyi po-
tenciállal rendelkező vállalat jövedelmező gazdasági lehetőséget 
azonosít, de nincsenek pénzügyi erőforrásai, üzleti tervét bemutat-
hatja a lehetséges befektetőknek, vagy partner lehet más vállala-
tokkal az üzleti ötlet megvalósításában.

nyereség

ötlet

stratégia
munka

terv

elemzés siker

Tevékenység
Ismertesd, hogy véleményed szerint mi legyen az 
alábbi vállalkozók jellemvonása. Szerinted milyen 
szerepe van a szakmai képzésnek és a tapasztalatnak 
egy vállalkozás sikerében?

Miriam,  
ruhatervező, különböző 

divatházak sikeres 
tervezője

Valér és Anna,  
sikeres vállalkozók a 
dekoratív növények 

területén

Ilona, 32 éves,  
magánóvoda-igazgató

1. Ábra Az üzleti célok típusai

termelési célok

irányítási célok

gazdasági célok

marketing célok

pénzügyi célok

 
EGY VÁLLALKOZÁS CÉLJAI
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Ezen kívül a piac elemzése és az általa kínált lehetőségek pontosítá-
sa az üzleti sikerhez vezető stratégia alapja. Mint minden üzletben, 
a reális üzleti tervnek figyelembe kell vennie az esetleges veszte-
ségeket, ami nagyon alapos elemzést igényel az új üzletben rejlő 
kockázatokról. 
Az egyszerű üzleti terv kidolgozásához szükséges lépések a követ-
kezők.

1 Az üzleti terv leírása (a leendő ügyfelek, a tevékenységi terület, a 
termékek/ szolgáltatások forgalmazása stb. meghatározása).

2 Az üzleti ötlet leírása (az üzleti ötlet pontos részle-
tezése – a hely és létesítmények  meghatározásai).

3 Szolgáltatások/termékek leírása (a forgalmazott szolgáltatások/
termékek pontos részletei, jellemzői, előnyei, gyártási költségei 
és értékesítési stratégiája).

4 Célpiaci elemzés (információk a jövőbeli vásárlókról/cél-
csoportról – életkor, nem, foglalkozás stb., a kínált termé-
kek/ szolgáltatások hatása és a piacon meglévő versenyre 
vonatkozó adatok).

5 Az elvégzett tevékenységek stratégiájának leírása  
(marketing stratégia kidolgozása, értékesítés stb.).

6 A humánerőforrás-stratégia ismertetése (a projektben részt 
vevő személyzet és csapatok felállítása – szervezeti ábra).

7 A pénzügyi terv ismertetése (bevételek és kiadások, a vállalkozás 
zavartalan működéséhez szükséges fontos pénzügyi előrejelzések).

Az üzleti tervnek tökéletes pénzügyi elemzést kell tartalmaznia, mert 
ez a szempont egyrészt nagyon fontos a befektetők számára akiknek 
az üzleti javaslatot bemutatják, hogy meggyőzzék őket, másrészt pe-
dig az üzlet alakulásának követését is biztosítja.

Fogalomtár
befektető: olyan személy, aki tőkével rendelkezik és különféle 
befektetéseket eszközöl a társaságokban nyereség elérése 
érdekében
hitelező: az a természetes személy, vállalkozás vagy bármely 
más szervezet, akinek pénzzel tartoznak, mert szolgáltatást 
nyújtott, árukat adott el vagy kölcsön adott pénzt egy másik 
szervezetnek

Tevékenységek

1.   Határozd meg családod igényét, és fogalmazz 
meg üzleti tervet, úgy, hogy megfeleljen ennek 
az igénynek.

•  Érvelj, miért választottad ezt az igényt.
•  Nevezd meg azokat az előnyöket, amelyeket 

úgy gondolsz, hogy üzleti ötleted biztosítana 
az egész család számára.

2.   Csoportos tevékenység. Szervezzetek tematikus 
iskolai versenyt, amelynek témája: „A legjobb 
üzleti terv”. Javasoljatok egyedi módszereket az 
iskolai szinten javasolt üzleti tervek értékelésére.

A digitális tankönyvben

Nyisd meg a digitális tankönyvet, és nézd át a javasolt 
üzleti terv mintát.
a.  Elemezd ezt a mintát a technológia nevelés  

tanárral együtt.

b.  Tartsatok csoportos megbeszélést az üzleti ötletekről, 
az üzleti tervek megtervezésébe foglalt emberi és 
pénzügyi erőforrásokról, a projekt költségvetéséről.

c.  Ezeket a vitákat követően dolgozz ki egy egyszerű 
üzleti tervet, amely a közösség javát szolgálja.

Tartalmi terület
Minőség, gazdaság,

vállalkozói életvitel

PluszInfó  
Emberek és tervek
 Az üzleti terv:
– áttekintést nyújt a tevékenységről;
– segít az üzleti ötlet helyes és reális értékelésében;
–  lehetővé teszi az üzleti ötlet kommunikációját a vállalaton kívüli személyekkel;
 –  megköveteli az elvégzendő tevékenységek körültekintő tervezését, a határidőket és a meg-

valósítási fokának ellenőrző módszerét.
 Ma, az informatikai iparág virágzik, és lehetőséget kínál a fiatal vállalkozóknak sikeres vállal-
kozások létrehozására, már serdülőkorban. Hozzáférhetsz más információforrásokhoz, és megtu-
dhatod, hogyan sikerült egy román tinédzsernek az USA legfiatalabb milliomosává válnia.
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Az én kis vállalkozásom 5

Hogyan tudsz fejleszteni egy kisvállalkozást?
Minden vállalkozásnak szüksége van üzleti tervre. De mindenekelőtt 
szüksége van egy ötletre. Íme néhány üzleti ötlet, amelyet a fiatalok 
napjainkban fejlesztettek ki!

Mária szenvedélyesen főz. 

Kifejezi véleményét arról, 

hogy mennyire egészséges 

és ízletes édességeket 

lehet készíteni. Termékeit 

a YouTube segítségével 

teszi közzé, látogatottság 

függvényében fizetik.

vlogger

Máté rajong a tudományos-fantasztikus 
irodalomért. Blogja van, ahol megosztja 

véleményét az elolvasott 
könyvekről, és tájékoztatja 

olvasóit a legújabb megjelenésekről; a 
népszerűség, a nézettség alapján fizethető.

blogger

PluszInfó  
Sikeres ötletek

Az 1984-ben született Mark Elliot Zucker-
berg forradalmasította az internetet a Fa-
cebook közösségi hálózat létrehozásával. A 

világ egyik legfiatalabb vállalko-
zója, akinek a Facebook-háló-
zat létrehozásának ragyogó 
ötlete a hírnéven túl lenyű-

göző vagyont hozott, amelyet 
2014-ben 34,3 milli-

árd dollárra becsültek.

Elon Musk, aki 1971-ben született Dél-Afri-
kában, az előrelátók, „látnokok” kategóriájába 
tartozik. Ő az a feltaláló vállalkozó, akinek a 

neve szorosan kapcsolódik a Spa-
ceX, SolarCity és PayPal – hez. 

2003-ban társalapítója volt 
a Tesla Motorsnak is, amely 
elektromos autók gyártására 

szakosodott vállalat.
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Tevékenységek

1.   Olvasd el figyelmesen az PluszInfó Sikeres 
ötletek című részét.

•  Gyűjts információt különböző források (internet, 
folyóiratok stb.) felhasználásával egy fiatal 
férfiról/ nőről, aki a gyakorlatba ültette üzleti 
ötletét, és idővel sikerült forradalmasítania egy 
területet.

•  Készíts egy dokumentációs lapot, amelyben 
figyelembe veszed az alábbiakban leírt lépéseket, 
és mutasd be az információgyűjtés eredményét 
az osztálytársaidnak.

•  Egészítsd ki a bemutatódat olyan videókkal, 
amelyek a lehető legjobban rögzítik azt a 
személyiséget, amely elragadott téged.

1. A választott személy állampol-
gárságára, a születési helyére, a 
képzésére stb. vonatkozó adatok.

2. Az üzleti ötlete, a 
lehetőségei, amelyeket 
kihasznált.

3. Ahogyan sikerült eredményes 
vállalkozást létrehoznia (az 
általa követett lépések).

4. Hogyan tartja fent a 
vállalkozását.

5. Hogyan látja ezt a közvélemény 
és a szakemberek az illető 
ágazatból.

2.   Azonosíts újrafeldolgozható hulladékokat és 
azok újrafelhasználási módját. Készíts egy új 
terméket újrahasznosított anyagból. Dolgozz 
ki egy projektet a termék promoválására és ér-
tékesítésére annak érdekében, hogy pénzügyi 
forrásokat gyűjts az iskola szükségleteihez.

Szilveszter szereti a  

stratégiai játékokat.  

Ellenőrzi, egy eladásra  

szánt játék működését, 

és közvetíti a felmerült 

problémákat, hogy  

megoldást találjanak 

rá, mielőtt a lehetséges 

ügyfelekhez kerül.

játék  

tesztelő

Jolán úgy döntött, hogy 

befolyásolja a környezetében 

élők választásait, miután 

észrevette, hogy az online 

környezetben, különböző 

témákban történő 

közzétételei nagy sikernek 

örvendenek.

influenszer- 

befolyásoló

Esettanulmány
 Nyisd meg a digitális tan-

könyvet, és tanulmányozd egy 
üzleti terv modelljét, amelyet 
diákcsoport kezdeményezett 
a te korosztályodból.
1.  Töltsd ki a mellékelt mun-

kalapot az indított vállalko-
zásról szóló információkkal.

2.   Az előző tanévekben elsajátított ismeretek alapján készítsd 
el az anyagszükségletet egy szabadon választott termék 
előállításához: a. dekoratív termék, b. textiltárca, c. hagyo-
mányos baba, d. horgolt figura (1. ábra).

3.   Készíts egy reklámplakátot a vállalkozás népszerűsítésére.

Tartalmi terület
Minőség, gazdaság,

vállalkozói életvitel

MUNKALAP

Tevékenységi terület

Vállalkozás neve

Az üzleti terv elkészítésének szakaszai

Az üzleti tevékenységhez szükséges 

emberi erőforrások

Készítsd el a szükséges költségvetést

1. Ábra
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Felfedező látogatás egy  
gazdasági egységnél6

Tevékenységek

1.   Javasolj felfedező tevékenységeket különböző 
tevékenységi területekről a közvetlen környeze-
tedben.

2.   Tölts ki egy dokumentációs lapot “Sikeres vállal-
kozások” címmel.
Az informálódáshoz használj különféle online 
forrásokat, amelyekben sikeres vállalkozások 
vannak bemutatva.

3.   Készíts egy dolgozatot ”A kis- és középvállal-
kozások szerepe az ország gazdasági dinami-
kájában” címmel.

1. Ábra Gazdasági egységek

a

b

1

AZ INFORMÁCIÓGYŰJTÉS 
SZAKASZA a környékbeli gaz-
dasági egységekről
–  kitöltitek az érdeklődési 

körötöket bemutató kérdőí-
vet (1. ábra);

–  a környék gazdasági egysé-
geinek felkutatása a tanár ál-
tal készített lista alapján.

A gazdasági egységek jogi személyek, akik részt vesznek a gazdasági 
életben abban a közösségben, amelyben élnek, és amelynek fő célja 
a termékek és  szolgáltatások előállítása a piacon való értékesítés ér-
dekében (1a., b. ábra).

Mi a célja a felfedező látogatásnak egy 
gazgasági egységnél?
A gazdasági egységnél tett felfedező látogatás segítséget nyújt:

•  átgondolni a személyes céljaitokat az oktatási útvonalról, amelyet 
követni kívántok;

•  közvetlen kapcsolatba kerülni a vállalkozás különböző formáival 
amelyről csak elméleti ismereteitek voltak;

• felfedezni az érdeklődési körötöknek megfelelő szakmai területet.

Melyek a felfedező látogatás szakaszai?
Ahhoz, hogy egy gazdasági egységet meglátogassatok egy szakmai 
terület felfedezése céljából, fel kell készülnötök a következő lépések 
megtételére a technológiai nevelés tanárral együtt:
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2
A GAZDASÁGI EGYSÉG KIVÁLASZ  
TÁSÁNAK SZAKASZA ÉS A LÁTOGATÁS 
CÉLKITŰZÉSEINEK MEGHATÁROZÁSA
–  miután megbeszéltétek az osztályban, 

hogy melyik gazdasági egységet látogat-
játok meg, határozzátok meg a látogatás 
célkitűzéseit, mindenki elvárásainak meg-
felelően.

3

LÁTOGATÁS ELŐKÉSZÍTÉSI SZAKASZA
–  határozzátok meg a látogatás pontos dátumát, és készítse-

tek egy listát azokról a kérdésekről (a munkakörülmények, a 
munkarend, a munkakapcsolak, a szakmák/ szakmák alap-
vető jellemzőit illetően stb.), amelyekre választ szeretnétek 
kapni, azonosítsátok azokat a személyeket, akiket szeretnétek 
megismerni,  hogy részletesen tájékoztasson titeket a vállala-
ton belül végzett különféle tevékenységekről;

–  beszéljétek meg,hogy a látogatás alatt hogyan kell viselkedni.

4

LÁTOGATÁSI SZAKASZ 
–  a gazdasági egységhez érkezve, annak a kijelölt sze-

mélynek az irodájában kell jelentkeznetek, aki végig 
fog kísérni a látogatás során;

–  a látogatás során tegyetek fel kérdéseket annak a sze-
mélynek/ személyeknek, akik bemutatják a cég te-
vékenységét a gyártási folyamatról, az alkalmazottak 
felelősségéről és képességeiről stb.;

–  a látogatás végén mondjatok köszönetet azoknak, 
akik ezt lehetővé tették, és vonjátok le a következte-
téseket a látogatás során tanultakról.

5

LÁTOGATÁS ÉRTÉKELÉSI ÉS HASZNOSÍTÁSI 
SZAKASZA
–  készüljetek fel a gazdasági egység nyomtat-

ványának kitöltésére, amely tartalmazza: a válla-
lat nevét, címét, elérhetőségét, tevékenységi 
területét, gyártott termékeket, alkalmazottak 
számát, egyéb hasznos információkat/ a lá-
togatás során tett benyomásokat; a látogatás 
során készült fényképeket és videókat;

–  tartsatok egy látványos bemutatót, esetleg a 
projektor segítségével, a gazdasági egységnél 
tett felfedező látogatásról.

Tartalmi terület
Technológiák



80

a

b

c

I. Rész Felfedező látogatás egy 
pékségben
Téma kiválasztása: Felfedező látogatás

Időszak: Iskola másként hét 

A látogatás célja: Információgyűjtés a sütőipari 
termékek optimális tervezési és értékesítési módjainak 
kiválasztása érdekében.
Humán erőforrás: 25 tanuló, 2 tanár
Anyagi erőforrások: A szülői bizottság támogatja a 
javasolt tevékenységet.
Egyéb források: Szállítóeszközök, védőfelszerelések.
Időforrások: 4 óra 

Felelősségek: Meghatározzuk a csapatvezetőket, akik 
meg bizonyosodnak arról, hogy a csapatok tagjai betart-
ják a tanárok által továbbított szabályokat, és bemutatják 
a felfedező tevékenységről alkotott következtetéseket. 

A kutatási tevékenység kivitelezése
Minden csapat figyelemmel kíséri a péktermékek gyár-
tásának technológiai folyamatát. 
A tanulók információkat gyűjtenek a termék készítéséhez 
és népszerűsítéséhez (választható péktermékek és  
plakát).

PROJEKT | A pékségben
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   A tanulók csapatai különféle sütőipari termékeket készí-
tenek: vekni, zsemle, bagett. A termékek népszerűsítése 
érdekében a diákok elkészítenek egy plakátot: Az én kis 
kreatív műhelyem – házi sütőipari termékek címmel. 

  A tanulók végső következtetéseket vonnak le a pro-
jektről:
  Minden csapat bemutatja a felfedező látogatásról 

alkotott  következtetéseket, valamint a látogatás során 
megszerzett ismeretek eredményeként elkészített 
végtermékeket.

 A feltárási tevékenység értékelése és hasznosítása:
  a diákok kiállítást szerveznek a csapatok által készített 

termékekből és plakátokból azok értékelése érdeké-
ben; a kiállítás eladással egybeköthető, hogy az osztály-
nak pénzforrásokat gyűjtsenek;
  a tanulók értékelik a tevékenységek végrehajtási 

módját, és bemutatják a lehetséges javítási intézkedé-
seket;
  erre a tevékenységre meghívják a meglátogatott gaz-

dasági egység egy képviselőjét is.

II. Rész: Sütőipari termékek 
elkészítése és azok promóciós 
anyagainak létrehozása
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2   Képzeld el, hogy pályáznod kell egy ösztöndíjra. Írj 
önéletrajzot és szándéknyilatkozatot a kívánt ösz-
töndíjra való jelentkezéshez.

3    Kutakodj a programozói szakmáról a digitális 

tankönyv és más információforrások felhasználásá-
val. Készítsd el ennek a  szakmának a munkaköri 
leírását, felhasználva az eddig megszerzett ismere-
teket.

4   A mellékelt képek alapján azonosítsd az egyes 
személyek szakmáját, és mutasd be az általuk kö-
vetett lehetséges szakmai útvonalat.

5   Tudj meg többet az előző gyakorlatban azonosí-
tott egyik szakmáról. Használj különböző infor-
mációforrásokat a gyakorlat megoldásához.

Szerepjáték – Csapatmunka

Képzeld el, hogy egy könyvelőségi cég alkalma-
zottja vagy az emberi erőforrások osztályon. Készíts 
listát a lehetséges kérdésekről, amelyeket felteszel 
a leendő alkalmazottnak. Tedd fel kérdéseidet egy 
osztálytársadnak, és írd le a válaszait. Használj más 
információforrásokat az állásinterjú modelljének 
áttekintéséhez.

1  Az alábbi ábra alapján emlékezz, mit tanultál ebben a tanulási egységben.

  Sorold fel a mun-
kaerőpiac alkotó-
elemeit. Adj példákat 
minden felsorolt   
elemre, lakóhelyed 
tevékenységi terüle-
teinek szempontjából.

  Ismertesd az alábbi idézet jelentését,  kutakodj Steve Jobs tevékenységéről. „Az egyetlen módja annak, hogy nagy-szerű munkát végezz, hogy szeresd, azt amit csinálsz.”
                                                                 Steve Jobs

  A jövőben vállalko-

zást szeretnél indítani. 

Milyen szerepet játszik 

az üzleti terv és mit kell 

tartalmaznia?

  Milyen írásos dokumentu-
mokat kell bemutasson az a 
személy, aki szeretné, hogy 
alkalmazzák?

MUNKAERŐPIAC

  Milyen korban és mi-
lyen feltételek mellett 
pályázhat egy tiné-
dzser egy állásra?

82

4. Egység

ISMETLES
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TANULD AZ ÖNÉRTÉKELÉSÉT!

I. Tétel                                                                                                                                                                                    20 pont
Jelöld meg a helyes válasz betűjelét!
1   A tőke a következő erőforrásokat jelenti:

 a. humán; b. anyagi és pénzügyi; c. helyi; d. idő.
2   A termelés meghatározó tényezője:

 a. a munka; b. a természet; c. az idő; d. a tőke.
3   Egy természetes személy munkaképességet szerez:

 a. 17 évesen; b. 18 évesen; c. 16 évesen; d. 20 évesen.

II. Tétel                                                                                                                                                                                   20 pont
Elemezd a kijelentéseket és válaszd az I betűt, ha igaz, vagy a H betűt, ha hamis.

1  A hitelező olyan személy, aki másoknak pénzzel tartozik.                                                                                                                            I/H

2  A munkakereslet az a munkaigény, amelyre a munkavállalóknak szüksége van.                                               I/H

3  Az üzleti terv egy összetett képet kell biztosítson a vállalat tevékenységéről.                                                     I/H

4  A munkaszerződést csak a munkáltató írja alá.                                                                                                         I/H

5  A szándéknyilatkozat szerepe a munkáltató érdeklődésének felkeltése és a mellékelt

      önéletrajz elolvasása.                                                                                                                                                         I/H

III. Tétel                                                                                                                                                                                 20 pont
Társítsd az A oszlopban található kapcsolat típusokat a B oszlopban található sajátosságokkal.

A. B. 

1. együttműködő kapcsolatok a. részlegek között 

2. hierarchikus kapcsolatok b. az ellenőrző szervek és a többi részleg között

3. funkcionális kapcsolatok c.  azonos hierarchikus szinten, de különböző részlegekben levő 
munkakörök között 

4. ellenőrző kapcsolatok d. a vezetőség és az alkalmazottak között

e. a vállalatvezetők és a vállalaton kívüli más jogi személyek között

IV. Tétel                                                                                                                                                                                  30 pont

Válaszolj a következő követelményekre:

1  Mi a termelési folyamat?
2  Ki a befektető?

3  Melyek azok a szempontok, amelyeket figyelembe veszünk az önéletrajz készítésénél?

Munkaidő: 30 perc                                                                                                                                                              10 pont

A legalkalmasabb munkavállaló
Készíts egy dolgozatot a következő témáról: „ A legalkalmasabb munkavállaló”, az 
adott struktúrát követve:
•  Állapítsd meg a munkavállaló profilját: beosztás, főbb feladatok, pozíció a vállalat 

szervezeti diagrammjában stb.
•  Töltsd ki a kiválasztott állás munkaköri leírását.
•  Készíts egy listát 10 kritériumról, amelyeknek a kiválasztott munkavállaló meg kell 

feleljen ahhoz, hogy a legjobb munkavállalóként lehessen jelölni.
•  Magyarázd el, hogyan bizonyítanád, hogy te vagy a legalkalmasabb munkavállaló.

Technológiai e-napló
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4. Egység

Megoldások         I. Tétel: 1-b, 2-d, 3-c.
                                 II. Tétel 1-H, 2-H, 3-I, 4-H, 5-I.
                                III. Tétel: 1-c, 2-d, 3-a, 4-b.

ERTEKELES
' ' '



84

1  Emlékezz mit tanultál ebben a tanévben az alábbi ábra segítségével.

84

EMLÉKEZZÜNK

Mutasd be a következő áram-
köri elemek szerepét: kapcsoló, 

dugaszaljzat, biztosíték.1

Azonosíts négy  
energiamegtakarítási  

módszert a lakásodban.2

Milyen módón  
történik a villamos  
energia elosztása?3

Sorolj fel négy munkavédelmi és 
munkaegészégügyi szabályt, amit 
ismerned és betartanod kell, azért, 

hogy elkerüld az áramütést.4

Mutass be három zöld megoldást 
a jövő házához.5

6 Informálodj és készíts egy  
szakmai családfát.

7 Mutasd be azt a szakmát, amit szeretnél 
választani és nevezd meg az érveket, 
amelyek alátámasztják választásodat.

8 Mutasd be a választott szakmának 
megfelelő oktatási útvonalat.

9 Azonosíts be egy kis vállalkozást, 
amelyet a kiválasztott szakmával 

fejlesztenél ki.

10 Gondolj a jövő szakmáira és ismertesd 
az okokat, amiért ezek szükségesek a 

munkaerőpiac számára.

VEGSO ISMETLES
'' ' ' '
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2   Számtsd ki egy 5 W-os LED égő energiafogyasztását. Az égő 21 napon keresztűl, napi 10 órát működik.

3  Újrahasznosítható anyagokból készítsd el egy szélmalom makettjét az alábbi ábra alapján.

4   Egészítsd ki az alábbi világítási hálózat rajzát a következő áramköri elemek neveivel: égő, kapcsoló, 

null, elosztódoboz, csatlakozási pont, megszakított fázisvezeték.

FÁZIS

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .

5   Készíts egy PowerPoint bemutatót „Az elfelejtett vagy kevésbé ismert szakmák” címmel. Vegyél  
figyelembe olyan szakmákat, amelyek arról a tevékenységi területről vannak, ahol dolgozni szeretnél. 
Ismertesd röviden a jövőbeni szakmádat. Készíthetsz egy ehhez kapcsolodó kollázst, jellegzetes ké-
pekből.
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TANULD AZ ÖNÉRTÉKELÉSÉT!

 I. Tétel                                                                                                                                                                                    20 pont
Jelöld meg a helyes válasz betűjelét!
1  Az aktív termelő-fogyasztó:

 a. egy fogyasztó; b. egy termelő; c. egy termelő és egy fogyasztó; d. egy közgazdász.
2   A villamos fogyasztásmérő órát hova szerelik fel?

 a. a konyhába; b. a ház bejáratához; c. a fürdőszobába; d. a hálószobába.
3  A kapcsoló szerepe a következő:

 a. a villamos energiát a fogyasztókhoz szállítja; b. kapcsolatot létesít a betáplálás és a fogyasztó közöt; 
 c. leszigeteli a villamos csatlakozásokat; d. nyítja vagy zárja az áramkört.

4  Hierarchikus munkaviszonyok állnak fenn a következők között:
 a. vállalatvezetők és alkalmazottak; b. vállalatvezetők;
 c. ugyanazon a szinten levő munkakörök; d. részlegek.

II. Tétel                                                                                                                                                                                     20 pont
Elemezd a kijelentéseket és válaszd az I betűt, ha igaz vagy a H betűt ha hamis.

1  A generátor az a berendezés, amely átalakítja a mechanikai energiát villamos energiává.                             I/H

2  Az aktív termelő-fogyasztók átadják a hálózatba az általuk termelt villamos energiát.                                                               I/H

3  A biztosítékdoboz szerepe a villamos energiafogyasztás mérése és rögítése.                                                   I/H

4  A duális oktatás az elméleti ágazat egyik formája.                                                                                                     I/H

5  A munkaköri leírás a különböző munkakörökre vonatkozó belső dokumentum.                                                          I/H  

III. Tétel                                                                                                                                                                                   20 pont

Társítsd az A oszlopban található áramköri elemeket a B oszlopban található grafikai jelekkel.

A. B.

1. égő a. 

2. kapcsoló b. 

3. biztosítékdoboz c. 

4. hőkioldó biztosíték d. 

e. 

IV. Tétel                                                                                                                                                                                    30 pont
Válaszolj a következő követelményekre:

1  Mit kell figyelembe venned, hogy sikeres karriered legyen?

2  Milyen dokumentumokat kell kitöltened egy alkamazáshoz?

3  Nevezd meg a főbb lépéseket, amelyeket meg kell tegyen egy állást kereső személy.

4  Ha egy vállalat tulajdonosa lennél, érdekelne-e az alkalmazottak szakmai karrierje? Érvelj a válasz mellett.

Munkaidő 30 perc                                                                                                                                                                  10 pont

Megoldások:
       I. Tétel: 1-c, 2-d, 3-d, 4-a
     II. Tétel:: 1-I, 2-I, 3-H, 4-H, 5-I 
     III. Tétel:: 1-c, 2-e, 3-a, 4-b

VEGSO
' ' '

ERTEKELES
' ' '
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MELLÉKLET | MINTA DOKUMENTUMOK

CV europass minta

Szervezeti felépítés minta

Szándéknyilatkozat minta

Pályázó neve: ………  Úr / Hölgy: …………… 

Cím: …………………  Cím: ……………… 

Telefon: ………………… 

E-mail: …………… ……  Dátum:

Tisztelt Hölgyem/Uram!

A vállalkozásánál meghirdetett állással kapcsolat-
ban kerestem meg Önt.

Megtaláltam az Önök álláshirdetését a ………… 
munkakörre. Nemrég fejeztem be tanulmányaimat 
……………… szakon, ………… keretén belül. 

Azért érdekel ez a munkakör, mert vannak képessé-
geim és tapasztalatom ezen a területen. Öröm lenne 
számomra, hogy az Önök vállalkozásában dolgozhas-
sak és remélem megadja a lehetőséget, hogy részt ve-
gyek az állásinterjún a …………………. munkakörre 
vagy bármilyen más munkakörre ezen a területen.

Remélem tapasztalatomat és felkészültsége-
met elegendőnek fogja találni erre a munkakörre és 
várom visszajelzését a …………… telefonszámon, 
hogy megbeszélhessünk egy lehetséges alkamazást.

Nagy tisztelettel,

…………………..
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humán erőforrás 
osztály

értékesítési 
osztály

marketing 
osztály

piackutatási 
osztály

karbantartó 
osztály

termelési  
osztály

VEZÉRIGAZGATÓ

ÉRTÉKESÍTÉSI
MENEDZSER

PÉNZÜGYI  
MENEDZSER

TERMELÉSI  
MENEDZSER

HUMÁN ERŐFORRÁS 
MENEDZSER

pénzügyi  
osztály

beszerzési  
osztály

kutatási  
osztály

Önéletrajz

Vezetéknév és keresztnév

BETÖLTENI KÍVÁNT 
MUNKAKÖR

POZÍCIÓ / BEOSZTÁS
KERESETT MUNKAKÖR
MEGPÁLYÁZNI KÍVÁNT 

TANULMÁNYOK

SZAKMAI TAPASZTALAT
Adja meg az időtartamot 

(tól-ig)

TANULMÁNYOK

SZEMÉLYES KÉSZSÉGEK

Anyanyelve

Egyéb ismert nyelvek

Írjon be egy nyelvet

Írjon be egy nyelvet

Kommunikációs 
készségek

Szervezési/ vezetői 
készségek

Munkával kapcsolatos 
készségek

Számítógép-felhasználói 
készségek

Egyéb készségek
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***Legea Educației Naționale, nr. 1/2011;

***Programa şcolară pentru disciplina „Educaţie tehnologică şi aplicaţii practice” 

– Clasele a V-a – a VIII-a,  

O.M nr. 3393/28.02.2017, Ministerul Educației Naționale;  

***COR – Clasificarea Ocupaţiilor din România;

***Dicţionar Explicativ al Limbii Române.

KONYVESZET
.. '
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