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A tevékenység rövid leírása: A tanulók csoportokban dolgozva előzetes felkészülés után kiselőadásokkal 
mutatják be az elektromos autózás kevésbé ismert érdekességeit, előnyeit és hátrányait. Megadott infor-
mációk segítségével számolásokat végeznek, mellyel kísérletet tesznek e közlekedési forma gazdaságossá-
gának bebizonyítására. A csoportok saját készítésű autómaketteket versenyeztetnek. 
Cél: A tanulók legyenek képesek önálló internetes információgyűjtés után ismeretek átadására. Adatok fel-
használásával tudjanak számításokat végezni és a kapott eredményekből következtetéseket levonni. Csa-
patban dolgozva, egymást segítve legyenek alkalmasak instrukciók alapján precizitást és kézügyességet 
igénylő, hatékonyan működő eszközök elkészítésére.
Tantervi kapcsolódás: Megfigyelés, kísérletezés, tapasztalás; Az energia
Tantárgyi kapcsolódás: matematika, technika és tervezés, történelem, vizuális kultúra, digitális kultúra
Megismerési módszer: megfigyelés, leírás, összehasonlítás
Anyag, eszköz: csoportonként: 2 db 1,5 l-es és 1 db 0,5 l-es PET-palack, valamint 6 db műanyag kupak, hur-
kapálca, gumigyűrű, olló, vékony drót vagy fonal, sniccer, filctoll
Időigény: előzetes otthoni feladat és 2x45 perc

Mérnökök csatája

Sarkadi Ferenc

Előzetes feladat:
5 kis csoportban: anyaggyűjtés, max. 5 perces ppt összeállítása. A kis csoportok témáihoz héttérinformá-
ciót tartalmazó cikkek az 1. mellékletben találhatók.
Témák: 
1. csoport: Az elektromos autózás története
2. csoport: Az autózás, elektromos autózás híres magyar feltalálói
3. csoport: Az elektromos autó előnye: a felépítés
4. csoport: Az elektromos autó hátránya: az akkumulátor
5. csoport: Hol lehet „megtankolni” egy elektromos autót?
     
I. Részfeladat: Az előzetes otthoni feladat bemutatása kiselőadások formájában (kb. 5 perc/csoport)

II. Részfeladat: Számolási feladat a gazdaságosság bizonyítására 100 km távolságon
1. csoport: benzines autó átlagos fogyasztása
2. csoport: elektromos autó otthon töltve 
3. csoport: elektromos autó nyilvános töltőn töltve
4. csoport: elektromos autó gyorstöltőn töltve
5. csoport: elektromos autó napelemről töltve
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A számolási feladat része, hogy a diákok önállóan keressenek fogyasztási adatokat és a fogyasztói árakra 
vonatkozó adatokat. Az alábbiakban egy lehetséges mintát adunk erre:
• benzines autó átlagfogyasztása: 7l/100 km, benzin ára 480 Ft
• elektromos autó átlagos fogyasztása 20kWh/100km
• otthoni töltés 40Ft/kWh
• nyilvános töltő 90Ft/kWh
• gyorstöltő 150Ft/kWh
• napelem (beszerzési költség/várható élettartammal kalkulálva) 15Ft/kWh
Az értékek kerekítettek a számolás megkönnyítése érdekében. Nem naprakész árak (2022. januári), de az 
arányokat jól mutatják.

III. Részfeladat: Mérnökök csatája
A csoportok „tervrajzok” alapján nulla CO2 -kibocsátású autókkal versenyeznek egymás ellen. A 2. melléklet 
fényképein jól láthatók az egyes lépések.
 1. A PET-palackok kupakjainak közepét és a 1,5 l-es PET-palackokat (ahová a kerék tengelyei, illetve a meg-

hajtó propeller tengelye kerül majd) felhevített szöggel kilyukasztjuk.
  Megjegyzés: Mivel ez a lépés balesetveszélyes, javasolt, hogy a pedagógus készítse elő. A kupakok kilyu-

kasztásánál érdemes a hurkapálcánál kisebb átmérőjű lyukat készíteni, a pálca végét kihegyezni és azt 
belefeszíteni a nyílásba. Így nincs szükség ragasztásra, a pálca belefeszül a lyukba.

 2. A félliteres PET-palack tetején óvatosan nyílást vágunk, mely lehetővé teszi a későbbi belső szerelési 
műveleteket. 

 3. A másik nagyobb PET-palack tetejét levágva ollóval elkészítjük a meghajtó propellert.
 4. A hurkapálca végére vékony dróttal vagy fonallal ráerősítjük a gumigyűrűt (2. melléklet, 1. kép).
 5. A nagy PET-palack aljából kivágjuk az egyik öntési „dudort”, melyből a távtartó (6. lépésben) készül  

(2. melléklet, 2. kép)
 6. A gumigyűrűvel ellátott hurkapálcát behelyezzük a palack belsejébe, úgy, hogy a szabad vége a flakon 

hátsó, szöggel készített nyílásán kilógjon, majd arra ráhúzzuk a távtartót és beleerősítjük a propeller 
kupakjába (2. melléklet, 3. és 4. kép).

 7. A hurkapálcához erősített gumigyűrűt áthúzzuk a flakon száján és a kupak rácsavarásával rögzítjük.
 8. A hurkapálcából készült keréktengelyeket behelyezzük a lyukakba.
 9. A kerekeket/kupakokat ráhelyezzük a hurkapálcák végére (2. melléklet, 5. és 6. kép)
10. Verseny: A propeller forgatásával a gumigyűrűt föltekerjük, majd hirtelen elengedjük, így elindíthatjuk az 

autót.
Megjegyzés: A propeller lapátjait kivágásuk után egyenként, azonos irányba erőteljesen el kell forgat-
ni-hajlítani, hogy megfelelő tolóerőt biztosítsanak. (2. melléklet, 7. és 8. kép)

A verseny három kategóriában zajlik:
• megbízhatósági (mennyire sikerült az autómodellt működőképesen megépíteni)
• gyorsulási 
• hatótávolsági.

Lehetőségként más meghajtási mód is elkészíthető. Az autó felépítése hasonlóan történik, de propellermeghaj-
tás helyett a gumigyűrűt a hátsó tengelyre kell rögzíteni. A gumi megfeszítése a kerék visszaforgatásával történik.

1. melléklet: Kis csoportok előzetes feladatai
2. melléklet: Képek az elkészítés folyamatáról
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