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Feladat : 
 
A mellékelt kép - és műszaki rajzok alapján az előkészített anyagokból a mellékelt 
szerszámok és eszközök segítségével készítsetek egy „fa gyertyatartót”. 
 A gyertyatartó részei lucfenyőből készülnek, amely áll egy két teljes falból, alaplapból és 
lécekből, amelyek a szemben álló teljes falakat összekötik. Az egyes alkotó elemeket 
ragasztóval és szögekkel kötjük össze úgy, ahogyan az a rajzon látható. Továbbá készíts 
huzaltól egy tetszőleges alakot olyan módon, hogy a gyertyatartó segítségével felfüggeszthető 
legyen. A gyertyatartó gyakorlati használata csak akkor megengedhető, ha a mécsest be lehet 
helyezni majd egy üvegpohárba és azt azután együtt a gyertyatartó testbe. Amennyiben 
üvegpoharat nem használhatunk, fennállhat a tűzveszély. 
 

 

1. ábra A késztermék megtekintése 

 





 

Anyagok és félkész árú (szétírva egy tanuló számára): 
 20 mm v. x 80 mm sz. x 400 mm h. lucfenyő léc     1 db 
 12 mm v. 20 mm sz. x 1500 mm h. lucfenyő léc   1 db 

  1,2 x 25 mm bognár szög (vagner)      30 db 

  1,6 x 40 mm bognár szög (vagner)      8 db 

  1,6 mm – 350 mm hosszú izzított lágy acél huzal   
  

Szerszámok, eszközök és segédeszközök: 
 satuval ellátott munkaasztal (lakatosasztal, gyalupad)  1 db 
 rajzeszközök (asztalos összecsukható méter, ceruza, szögmérő) 1 db 
 fafűrész - rókafarkfűrész, (csapozó fűrész)    1 db 
 faráspoly  - fél gömbölyű  (lapos),                 1 db 
 lapos reszelő        1 db 
 lakatos kalapács       1 db 
 csípőfogó                     1 db 
 kézi fúró         1 db 
 Ø 10 mm fafúró                                1 db 
 kerekcsőrű fogó                            1 db 
 diszperziós faragasztó       
 Segédeszközök a ragasztáshoz (ecset, kis rongydarab)     
 100 szemcsézetű dörzspapír        
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