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A) Bevezető 

Az informatika tantárgyhoz készült kiegészítő útmutató célja az informatika-tanárok segítése az e-

portfólió elkészítésében, a minősítővizsgára és a minősítési eljárásra való eredményes felkészülésben, 

továbbá a minősítési eljárás egyéb szereplőinek tájékoztatása az informatika tanításának 

sajátosságairól.  

A kiegészítő útmutató értelmezései, magyarázatai, leírásai a gyakorlati tapasztalatokból indulnak ki, 

és figyelembe veszik az informatika tantárgy sajátosságait. Törekedtünk arra, hogy az általános 

iskolában, középiskolában és szakközépiskolában tanító informatika-tanár is találjon ötleteket, 

mintákat az alap- és a szabadon választható dokumentumainak elkészítéséhez. 

Az útmutatóban szereplő szabadon választható dokumentumok példáin és ajánlásain túl nagyon sok 

olyan tevékenység van, amelyek az informatika-tanárokra hárultak/hárulnak. Ezekhez tartozik az 

iskolai rendezvények informatikai hátterének biztosítása, az iskola megjelenése a világhálón, az iskola 

digitális arculatának kialakítása, az iskolai élet dokumentálása, archiválása, versenyek, vizsgák 

szervezése és ezek informatikai előkészítése (informatikai érettségi, szakmai vizsga, ECDL vizsga), az 

elektronikus napló működtetése, felügyelete és sok esetben a rendszergazdai tevékenységek is. Igaz 

ugyan, hogy egyre több intézményben a főállásban foglalkoztatott rendszergazdák átveszik ezeket a 

feladatokat, de előtte az informatika-tanár teendői közé tartoztak. Ezeket a tevékenységeket bemutató 

dokumentumoknak is helye van az informatika-tanárok e-portfóliójában. Arra szeretnénk ösztönözni a 

feltöltőket, hogy alaposan gondolják át a készítendő dokumentumaikat, bátran egészítsék ki a felsorolt 

listát azokkal a tevékenységekkel, amelyek rájuk hárulnak esetleg a mai napig is. 

A kiegészítő útmutatóban, a kompetenciák elemzése és értelmezése az informatika tanításának 

speciális szakmai sajátosságait mutatja be. A kompetenciaterületek elemekre bontott indikátorai 

példákat adnak miként jelenjenek meg az adott kompetenciák az e-portfolió dokumentumaiban és 

miként a tanítási órán. Fontos, hogy a portfóliót készítő tanárok az ebben leírtakat szem előtt tartva 

készítsék el a dokumentumaikat. Így az alapdokumentumok és a szabadon választható dokumentumok 

együtt igazolhatják a portfóliót készítő pedagógus felkészültségét mind a nyolc kompetenciaterületen.  
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B) Tematikus terv 

A pedagógus neve:   

A pedagógus szakja:   

Az iskola neve:   

Műveltségi terület:  informatika 

Tantárgy:  informatika (közismereti) 

A tanulási-tanítás egység témája:  alkalmazói ismeretek; szövegszerkesztés 

A tanulási-tanítási egység cél- és feladatrendszere: Az alkalmazói ismeretek bővülésével a tanulónak tudnia kell dokumentumokkal dolgoznia, azokat 

elmentenie különböző formátumokba. Tudnia kell több oldalas dokumentumokat létrehozni, szerkeszteni, formázni, 

képet, rajzot, táblázatot beszúrni. Tudnia kell körlevelet készíteni. 

A tanulási-tanítási egység helye az éves fejlesztési folyamatban, előzményei: Rajzos-szöveges, táblázatos dokumentumok létrehozása, átalakítása, 

formázása. A dokumentumtípusok ismerete. 

Tantárgyi kapcsolatok:  matematika, fizika, biológia, életvitel, egészségtan 

Osztály:  9. (informatika szakirány) 

Felhasznált források:   

 Libreoffice Writer kalauz – Szövegszerkesztés stílusosan, GPLv3 / CC-BY - http://szabadszoftver.kormany.hu/sajat-

oktatasi-anyagok/  

 Az előző évek közép- és emelt szintű érettségi feladatai 

Dátum: 2014. október 
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Óra 
A téma órákra 

bontása 

Didaktikai 

feladatok 

Fejlesztési területek 

(attitűdök, készségek, 

képességek) 

Ismeretanyag 

(fogalmak, szabályok 

stb.) 

Módszerek, 

munkaformák 

Szemléltetés, 

eszközök 
Házi feladat 

Meg-

jegyzé-

sek 

1. Szövegszerkesztési 

alapfogalmak 

 

A 

szövegszerkeszt

és alapelveinek 

tudatosítása, 

rögzítése. 

Ismétlés, 

gyakorlás. 

Információs 

tájékozódási képesség. 

Rendszerszintű 

gondolkodás. 

 

– Szövegbevitel; 

– fájlműveletek; 

– keresés, csere; 

– helyesírás-ellenőrzés; 

– blokkműveletek. 

Megbeszélés. 

Egyéni munka.  

Projektor, 

mintadokument

um. 

  

2–3. Formázási 

lehetőségek 

 

Ismétlés. 

Gyakorlás. 

Az ismeretek 

kiegészítése. 

Az alapelvek 

tudatosítása. 

Alkalmazói képesség. 

Alkotói képesség. 

Problémamegoldás. 

 

– Karakterformázás; 

– bekezdésformázás; 

– szakaszformázás; 

– a teljes dokumentumra 

vonatkozó formázási 
műveletek. 

Megbeszélés. 

Differenciálás. 

Csoportmunka.  

Projektor, 

mintadokument

um. 

Számítógépes 

gyakorlati feladat: 

kérvény megírása és 

formázása. 

 

4. A szakaszokra és a 

teljes 

dokumentumra 

vonatkozó 

formázási 

műveletek 

 

Gyakorlás, az 

ismeretek 

kiegészítése, 

elmélyítése. 

Új 

ismeretanyag: 

eltérő élőfej, 

élőláb. 

Alkalmazói képesség. 

Problémamegoldás. 

 

– Élőfej, élőláb; 

– eltérő élőfejek, eltérő 
élőlábak; 

– eltérő tájolás; 

– oldalbeállítások; 

– tájolás; 

– margó. 

Megbeszélés. 

Differenciálás. 

Csoportmunka. 

Projektor, 

mintadokument

um. 

Számítógépes 

gyakorlati feladat: 

meghatalmazás 

formázása. 

 

5–6. Táblázatok 

 

Gyakorlás. Az 

ismeretek 

kiegészítése. 

Új ismeret: 

számolási 

műveletek. 

Alkalmazói képesség. 

Alkotói képesség. 

Problémamegoldás. 

 

– Létrehozás; 

– cella, sor, oszlop 

műveletek; 

– táblázat formázása; 

– rendezés, számolási 
műveletek. 

Megbeszélés. 

Egyéni munka.  

Projektor, 

mintadokument

um. 

Számítógépes 

gyakorlati feladat: 

értékelőlap, 

menetrend 

formázása.  
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Óra 
A téma órákra 

bontása 

Didaktikai 

feladatok 

Fejlesztési területek 

(attitűdök, készségek, 

képességek) 

Ismeretanyag 

(fogalmak, szabályok 

stb.) 

Módszerek, 

munkaformák 

Szemléltetés, 

eszközök 
Házi feladat 

Meg-

jegyzé-

sek 

7. Különleges 

formázási 

lehetőségek 

 

Gyakorlás, az 

ismeretek 

kiegészítése. 

Alkalmazói képesség. 

Alkotói képesség. 

Problémamegoldás. 

– Lábjegyzet, 
végjegyzet; 

– iniciálé; 

– objektumok csatolása 
(diagram, táblázat). 

Megbeszélés. 

Egyéni munka.  

Projektor, 

mintadokument

um. 

Gyűjtőmunka.  

8–9. Nagy terjedelmű 

dokumentumok 

 

Új 

ismeretanyag: a 

több oldalas 

dokumentumok

kal szemben 

támasztott 

követelmények. 

Csoportmunka, 

együttműködő képesség.  

Alkotói képesség. 

Alkalmazói képesség. 

– Stílusok alkalmazása; 

– tartalomjegyzék 
készítése. 

Frontális 

munka. 

Megbeszélés. 

Differenciálás. 

Csoportmunka. 

Projektor, 

prezentáció, 

mintadokument

um. 

Számítógépes 

gyakorlati feladat: 

szakácskönyv 

formázása. 

 

10–11. Körlevél 

 

Új 

ismeretanyag. 

Algoritmikus 

gondolkodás. 

Alkalmazói képesség. 

Adatmodellezés. 

Információkezelő és 

feldolgozó képesség. 

– A körlevélkészítés 
lépései; 

– törzsdokumentum, 
adatforrás; 

– egyesítés (új egy 

dokumentumba, 

egyesítés egyedi 

dokumentumonként, 

nyomtatóra). 

Frontális 

munka. 

Projektor, 

prezentáció, 

mintadokument

um. 

Számítógépes 

gyakorlati feladat: 

tombola készítése. 

 

12. Körlevél 

 

Gyakorlás, az 

ismeretek 

elmélyítése. 

Adatmodellezés. 

Alkotóképesség. 

Problémamegoldás. 

Információkezelő és 

feldolgozó képesség. 

– Szelektív körlevél; 

– boríték, címke. 

Megbeszélés. 

Egyéni munka.  

Projektor, 

mintadokument

um. 

Számítógépes 

gyakorlati feladat: 

saját névjegykártya 

készítése. 
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Óra 
A téma órákra 

bontása 

Didaktikai 

feladatok 

Fejlesztési területek 

(attitűdök, készségek, 

képességek) 

Ismeretanyag 

(fogalmak, szabályok 

stb.) 

Módszerek, 

munkaformák 

Szemléltetés, 

eszközök 
Házi feladat 

Meg-

jegyzé-

sek 

13–14. Összefoglalás – 

gyakorlás 

Összefoglalás. 

Gyakorlás. 

Csoportmunka, 

együttműködő képesség.  

Alkotói képesség. 

Alkalmazói képesség. 

 Megbeszélés. 

Egyéni munka.  

Projektor. 

Mintadokument

um. 

Számítógépes 

gyakorlati feladat: 

DVD-borító 

készítése. 

 

15. Témazáró dolgozat Ellenőrzés, a 

tanulók 

tudásának 

mérése; 

értékelés. 

Csoportmunka, 

együttműködő képesség. 

Alkotói képesség. 

Alkalmazói képesség. 

Algoritmikus 

gondolkodás. 

 Önálló munka. Számítógépes 

dolgozat és 

feladatlap. 
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C) Reflexió a tematikus tervhez 

Név: XY 

Osztály: 9. évfolyam 

Tárgy: informatika 

Témakör: alkalmazói ismeretek – szövegszerkesztés 

Intézményünkben a közismereti informatikaóra 9. évfolyamon heti 2 órás tantárgy. A 

szövegszerkesztés témakör igen hangsúlyos. A helyi tantervet is így terveztük. A meglévő órakeretből 

ezért több időt szánunk erre a témakörre. Igen eltérő előzetes ismeretekkel rendelkeznek, ráadásul a 

tanulók többsége más szövegszerkesztőt használt az előző tanulmányai során.  

A csoport esetében a témakör egyik fontos feladata az iskolában használt szövegszerkesztő 

megismerése és a szövegszerkesztési ismeretek fejlesztésének bővítése.  

Egyszerre tartottam fontosnak, hogy minta alapján felismerjék a formázási műveleteket és azokat 

reprodukálni tudják, valamint azt, hogy irányított feladat alapján is meg tudják formázni a szöveget. 

Fontosnak tartottam az érdeklődés felkeltését, a szükséges háttérismeretek (pl. tipográfiai szabályok) 

bemutatását, a készített dokumentumok mindennapi életben való felhasználhatóságát, az ismeretlen 

kifejezések magyarázatát.  

Szinte az első órán kiderült, hogy eltérő ismereteik miatt eltérő gyakorlati feladatsorokat kell 

kidolgoznom. Ez hasznosnak bizonyult. A témazáró dolgozatban az derült ki, hogy a lemaradók 

pótolni tudták a hiányosságaikat. 

Fejlesztési feladatnak terveztem, hogy önállóan tudjanak megfogalmazni és formázni személyes 

dokumentumokat (pl. önéletrajz, kérvény, felhívás, meghívó, meghatalmazás, beadvány, fellebbezés), 

de kevés dolgot sikerült belőle megvalósítani. Ezt erősítenem kell a későbbiek során, és több ilyen 

jellegű gyakorló, valamint házi feladatot érdemes terveznem. Szükség van a párban vagy csoportban 

való feladatmegoldás gyakoroltatására, hogy meghallgassák egymás véleményét, el tudják fogadni a 

kritikát és hibáikat tudják javítani. 
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D) Óraterv: A robotika alapjai 

A pedagógus neve:  

Műveltségi terület: informatika 

Tantárgy: informatika 

Osztály: 6. osztály 

Az óra témája: a robotika alapjai (paraméteres eljárások) 

Az óra cél- és feladatrendszere:  

A tanulók előzetes ismereteinek felelevenítése, felmérése. Az Imagine Logo használata, az alaputasítások átismétlése. A paraméter fogalmának 

kialakítása, alkalmazása eljárások írásakor. Szabályos sokszögek rajzolása paraméteres eljárással. 

Fejlesztendő készségek, képességek: 

 Tudják megállapítani egy ábráról, milyen alaputasítások szükségesek a létrehozásához – az ábraelemző képesség, az algoritmikus gondolkodás 

képességének fejlesztése. 

 Ismerjék fel, hogyan célszerű az ismétlődő utasításokat egy utasítással helyettesíteni – az analizáló képesség fejlesztése. 

 Tudja célszerűen megválasztani a bevezetendő paramétereket – a logikus gondolkodás képességének fejlesztése. 

 IKT-eszközök használata – készség szinten. 

 A feladattudat, a pontosság fejlesztése. 

 Az esztétikai érzék fejlesztése. 

 A szociális érzékenység fejlesztése – egymás munkájának segítése. 

Az óra didaktikai feladatai:  

 a korábbi ismeretek felidézése, átismétlése, alkalmazása; 

 az új ismeret feldolgozása; 
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 összefoglalás, rendszerezés; 

 értékelés. 

Tantárgyi kapcsolatok: matematika, rajz 

Felhasznált források: Imagine Logo-program 

Fazekas Sándor – Fazekas Sándorné 2000. Kalandozások a teknőccel. Pedellus Tankönyvkiadó. Debrecen. 

Saját készítésű flipchartok 

Dátum:  

Időkeret A tanulók tevékenysége A pedagógus tevékenysége Célok és feladatok Módszerek 
Tanulói 

munkaformák 
Eszközök Megjegyzések 

3’ A gépterem szabályainak 

megfelelően a helyek 

elfoglalása, a 

számítógépek 

bekapcsolása. 

A munka elkezdéséhez 

szükséges feladatok 

elvégzése. 

A megfelelő 

algoritmusok 

végrehajtása. 

    

5’ (8.’) Mindenki mond egy 

mondatot, kifejezést. 

Ráhangoló kérdések: 

Mi jut eszedbe a teknőcről? 

(Lehetőleg ne úgy írd, mint 

az előző társad!) 

 

Hogyan tudnánk 

csoportosítani a felírt 

szavakat, kifejezéseket? A 

logóval kapcsolatos szavakat 

külön csoportba foglaljuk, 

kiemeljük. 

Az érdeklődés 

felkeltése, 

motiváció; a 

MimioStudio nevű 

szoftver 

használatának 

gyakorlása. 

Frontális 

munka, 

ötletroham 

Felírják az 

interaktív táblára 

Mimio 

interaktív tábla 

 

5’ (13.’) Az Imagine Logo 

elindítása. 

Tanári utasítások:  

Indítsd el a programot! 

Az alaputasítások 

átismétlése. 

Önálló munka 

 

Önálló munka a 

számítógépen 

Imagine Logo  
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Időkeret A tanulók tevékenysége A pedagógus tevékenysége Célok és feladatok Módszerek 
Tanulói 

munkaformák 
Eszközök Megjegyzések 

 

Előre 50 / hátra 50; 

j 90 / j bármennyi; 

előre 50 / hátra 50; 

j 90 / j bármennyi; 

e 50 / h 50. 

 

Mozgasd a teknőcöt az 

utasításoknak megfelelően! 

Mozduljon el 50 egységet! 

Forduljon jobbra! 

Haladjon 100 egységet! 

Forduljon jobbra! 

Haladjon 50 egységet! 

Juttasd vissza a teknőcöt a 

kiindulási helyzetbe a Haza 

utasítás használata nélkül! 

Hány utasítást használtál? 

Sikerült? A párok segítsenek 

egymásnak! 

 

 

 

 

 

 

 

Differenciálás. 

 

 

 

 

 

 

Párosmunka 

 

 

 

 

 

 

 

Párosmunka: 

egymás 

munkájának 

segítése 

 

 

 

 

 

 

Ha nagyon 

ügyes a csoport 

vagy annak 

egyes tagjai, 

akkor a 

szomszédok 

helyet cserélnek 

és a másik 

teknőcét juttatják 

vissza a 

kiindulási 

helyre. 

5’ (18.’) Jegyzet készítése. Tanári ellenőrző kérdések: 

Milyen alaputasításokat 

alkalmaztatok? 

Előre x (e x) 

Hátra x (h x); 

jobbra y / balra y (j y/b y); 

tollat fel / tollat le; 

tollvastagság; 

tollszín. 

 

Az alaputasítások 

összegyűjtése, 

lejegyzése a 

füzetbe. 

Frontális 

munka 

 Interaktív tábla  

10’ (28.’) Ábrák, utasítások Tanári utasítások:  Korábbi ismeretek Ábraelemzés Önálló munka Első flipchart Ha nem megy, 
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Időkeret A tanulók tevékenysége A pedagógus tevékenysége Célok és feladatok Módszerek 
Tanulói 

munkaformák 
Eszközök Megjegyzések 

 elemzése, utasítás írása. 

 
 

Keresd meg az ábrákhoz 

tartozó utasítást! Melyik 

utasítással rajzolhatod meg 

az ábrát? A hiányzó utasítást 

írd meg! 

alkalmazása. 

 

 

Differenciálás. 

akkor 

használhatják a 

programot is a 

feladat 

megoldásához. 

4’ (32.’) 1 – C; 2 – D; 3 –   ; 4 – B; 

5 – A. 

Hiányzott és megírják: 

tv! 11 tsz! tetsz 

ism8[e 50 pontméret 35 h 

50 j 45]. 

Tanári kérdések: 

Mely utasítás mely ábrához 

tartozik?  

Milyen utasítást kellett még 

használnod? 

 

A feladat 

megoldásának 

ellenőrzése, 

értékelés 

Értékelés, 

dicséret 

A saját 

munkájának 

javítása 

Interaktív tábla  

5’ (37.’) 

 

 

 
Négyzetet rajzol és csak az 

oldalhosszban különbözik.  

Tanári kérdések:  

Mit veszel észre a kivetített 

utasításokat tanulmányozva? 

Milyen síkidomot rajzol? 

 

 

Az oldalhosszúság helyett 

használhatunk paramétert 

vagy változót. Jelölése :a. 

 

 

 

 

 

Új fogalom 

kialakítása, új 

ismeret közlése 

Önálló 

felfedezés 

 Imagine Logo  

2’ (39.’) Beírják a tábláról az 

eljárást, és elindítják. 

Írjuk be a következő 

utasítást! 

 

Új ismeret: a 

paraméter 

használata 

eljárásban. 

Tanári közlés A tanárral együtt 

dolgozva 
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Időkeret A tanulók tevékenysége A pedagógus tevékenysége Célok és feladatok Módszerek 
Tanulói 

munkaformák 
Eszközök Megjegyzések 

5’ (44.’) 

 

 

Tanári utasítások:  

Készítsd el a következő 

sorozatot! 

Ha elakadsz, kérj segítséget! 

Lehetőleg egy négyzetsor 

megrajzoltatásához egy 

parancsot használj! 

A paraméter 

használatának 

begyakorlása. 

Az esztétikai igény 

fejlesztése. 

Önálló 

munka, 

folyamatos 

tanári 

segítségnyúj-

tás, ha 

szükséges, 

értékelés, 

pozitív 

megerősítés 

Önálló munka Imagine Logo Aki hamarabb 

elkészült a 

feladattal, az 

utolsó flipchart 

feladatát oldotta 

meg. 

1’ (45.’)  

Az órai munka mentése, a 

gépek kikapcsolása. 

Összefoglaló kérdés: Mit 

tanultunk ma? 

Rövid 

összefoglalás, az 

órai munka 

értékelése 

Frontális 

munka 

Az óra végi 

algoritmus 

alkalmazása 

 Szorgalmi 

feladatnak saját 

mintasor 

készítését kapták 

a tanulók, amit a 

következő órán 

bemutathatnak. 
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Mimio interaktív táblára készített flipchartok: 
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Pótfeladat 
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E) Reflexió az óratervhez 

A pedagógus neve:  

Műveltségi terület: informatika 

Tantárgy: informatika 

Osztály: 6. b 

Az óra témája: a robotika alapjai (paraméteres eljárások létrehozása) 

Dátum: 2014. január 

 

A megfigyelés dimenziói Elemzés 

I. A pedagógiai helyzet 

leírása 

 

Ez a tanítási óra A problémamegoldáshoz 

szükséges módszerek és eszközök kiválasztása című 

témakörnek a harmadik órája. Azt gondolom, és az a 

tapasztalatom, hogy általános iskolában korábban a 

Comenius Logo, néhány éve pedig az Imagine Logo a 

megfelelő eszköz a programozási ismeretekkel 

történő első találkozásra. Az, hogy a tanuló az 

utasításainak eredményét azonnal látja, rajzokat, 

ábrákat készíthet vele elvont matematikai műveletek 

helyett, mindenképpen a Logo mellett szóló érv. 

II. Tervezési fázisok 

1. Tanulói motiváció 

 

 

 

 

 

2. Tanári motiváció 

 

 

 

3. Tanulók értékelése 

 

Az előzetes tudás átismétlése biztonságot jelent a 

tanulóknak. Az új ismeret elsajátítását a korábbi 

ismeretekre építettem, tulajdonképpen végigvezettem 

a tanulókat a gondolkodási folyamaton. Ez 

biztonságot, sikerélményt jelentett a számukra. A 

saját választás lehetősége a különböző beállítások 

használatakor szintén a tanulók motivációját 

erősítette. 

Kihívás volt számomra, hogy a tanulókat szinte 

észrevétlenül juttassam el a következő lépcsőfokra a 

Logo-programozás terén. A változó fogalma és a 

paraméterek használata egy alapvető lépcsőfok. 

A tanulók munkáját folyamatosan nyomon követtem 

a tanítási órán, folyamatosan értékeltem munkájukat, 

főleg dicsérő szavakkal. Ha elakadtak, segítő 

kérdésekkel juttattam át őket a holtpontokon. 

Lehetőséget biztosítottam egymás munkájának 

segítésére is, így egymás munkáját is meg tudták 

figyelni, értékelhették azt. 
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III. A tanórán a tanulóknál 

tapasztaltak leírása 

 

A második feladat a tanulói gondolkodás 

rugalmasságát szolgálta, lehetőséget adott a saját 

gondolatok megvalósítására azzal együtt, hogy végül 

mindenkinek ugyanoda kellett eljutni, a képernyő 

közepén lévő kiindulási pontba. Azt, hogy ezt milyen 

úton teszi, saját döntés eredménye volt. Ez a feladat 

differenciálásra is lehetőséget adott, hiszen a diák 

számára a szomszédja munkáját befejezni nem is 

egyszerű dolog.  

Az ábrák elemzése és azután az ábrához tartozó 

utasítás megkeresése jól fejleszti a tanulók analizáló-

szintetizáló képességét, illetve a tudatos 

utasításhasználatot. A feladat elvégzéséhez kitartásra 

is szükség volt, néhányan hamar feladták és a 

könnyebb utat választva begépelték az utasításokat, 

így találva meg a megfelelő megoldást. 

A tanulók többsége felismerte a 

paraméterhasználat lehetőségét, így könnyen 

elsajátították az új ismeretet. Az utána következő 

feladatot élvezettel készítették, hiszen elég nagy 

szabadságot adott a méret, a vonalvastagság és a 

színek szabad megválasztásának lehetőségével. 

Többen figyeltek arra, hogy a véletlen szín előállítása 

helyett ők maguk adták meg a tollszínt, így az 

esztétikus ábra létrehozására is gondot fordítottak. 

IV. A tanórán magamon, a 

munkámban tapasztaltak 

leírása 

 

Az idővel egy kicsit megcsúsztam, mert amikor azt 

látom, hogy szívesen, élvezettel dolgoznak, alkotnak, 

akkor nem állítom le a munkavégzést azért, mert a 

tervezett idő eltelt. 

Az utolsó flipchart feladatát két tanulónak 

mutattam meg, akik hamarabb elkészültek a 

négyzetsorozat rajzolásával. 

A tanulók aktivitása kiemelkedő volt a tanítási 

órán. Fegyelmezetten dolgoztak, együttműködtek 

velem. Az órán fegyelmezési probléma nem adódott. 
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F) Óraterv: Körlevélkészítés 

A pedagógus neve:   

Műveltségi terület:  informatika 

Tantárgy:  informatika 

Osztály:  9. 

Az óra témája:  körlevélkészítés 

Az óra cél- és feladatrendszere: a fejlesztendő attitűd, a készségek, a képességek, a tanítandó ismeretek (fogalmak, szabályok stb.) és az 

elérendő fejlesztési szint, tudásszint megnevezése:  

 Új ismeretek:  kördokumentum-típusok, a törzsdokumentum és az adatforrás fogalmának megismerése, a körlevél létrehozásának 

menete kétféle módszerrel. 

 Képességek:  lényegkiemelés, rendszerezés, algoritmázálás, információkezelő és -feldolgozó képesség. 

Az óra didaktikai feladatai:  az új tananyag feldolgozása 

Tantárgyi kapcsolatok:  életvezetési ismeretek, osztályfőnöki. 

Felhasznált források (tankönyv, munkafüzet, feladat- és szöveggyűjtemény, digitális tananyag, online források, szakirodalom stb.):  

 Libreoffice Writer kalauz – Szövegszerkesztés stílusosan, GPLv3 / CC-BY - 

http://szabadszoftver.kormany.hu/sajat-oktatasi-anyagok/ 

 Az órán a LibreOffice 4 alkalmazásait használjuk. 

Dátum: 2014. október. 
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Időkeret 

(perc) 
Az óra menete 

Nevelési-oktatási stratégia 

Megjegyzések 
Módszerek 

Tanulói 

munkaformák 
Eszközök 

3 

Szervezési és adminisztrációs feladatok. 

 

A számítógépek bekapcsolása, bejelentkezés. 

 Önálló munka   

5 

A házi feladat letöltése, megnyitása. 

Reprodukciós szövegszerkesztési feladat: 

– Verseny tájékoztatólapjának elkészítése. 

 

Megbeszélés 

 

Ellenőrzés 

 

Értékelés szóban 

Tanulói bemutatás Az iskolai tárhely, a 

házi feladatot ide kellett 

feltölteni. 

A házi feladat 

formázási feladat 

volt minta alapján. 

Ezt használjuk fel a 

körlevél 

elkészítésénél.  

8 

Probléma felvetése 

Ha ezt a tájékoztatólapot valóban el kellene 

készítenünk 90 versenyző számára, személyre szólóan, 

milyen megoldásokat alkalmaznál? 

 

Definíciók, dokumentumtípusok, bemeneti adatok, 

adatmezők, egyesített dokumentum. 

 

A munka menetének megbeszélése. 

 

Megbeszélés 

 

 

Tanári magyarázat 

 

 

Megbeszélés 

 

 

 

Önálló munka 

 

 

 

Az elkészített házi 

feladat, projektor, 

prezentáció  

2–4. dia. 
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Időkeret 

(perc) 
Az óra menete 

Nevelési-oktatási stratégia 

Megjegyzések 
Módszerek 

Tanulói 

munkaformák 
Eszközök 

8 

1. „Versenytájékoztató” kördokumentum 

elkészítése. 

 

A Géniusz Informatikai Verseny szervezőinek kell 

segítséget nyújtanod a lebonyolításában. A versenyre 

előzetesen 90 tanuló jelentkezett. A lebonyolításra 5 

számítógépterem, termenként 18 munkaállomás áll 

rendelkezésre. Egy tájékoztató lapot kell a versenyzők 

számára készítened a számítógépes hálózatba való 

bejelentkezés adataival. 

 

Adatforrás hozzárendelése, adatmezők elhelyezése. 

Egyesítés és az egyestésített dokumentum 

megtekintése.  

 

Hogyan tudnánk szűrni? 

 

Készítsük el a tájékoztatókat, de csak a 209-es teremre! 

 

Melyik dokumentumot nyomtassunk? 

 

 

 

 

 

Frontális munka 

 

 

 

 

 

 

Frontálisan vezetett 

egyéni munka 

(A lépések 

megvalósításának 

követése a 

számítógépen) 

 

Projektor 

Prezentáció 5– 8. dia 

Mintadokumentumok 
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Időkeret 

(perc) 
Az óra menete 

Nevelési-oktatási stratégia 

Megjegyzések 
Módszerek 

Tanulói 

munkaformák 
Eszközök 

13 

2. „Esküvői menü” elkészítése 

 

A diákmunka vezetőjétől azt a feladatot kaptad, hogy 

készítsd el egy étteremnek az esküvői menük kínálatát 

tartalmazó dokumentumát. A törzsdokumentumot a 

minta alapján készítsd el! 

 

Az elkészítés menetének megbeszélése. 

 

A bemeneti adatok megtekintése, vizsgálata.  

 

Körlevelek elkészítése. 

 

Bővítsd a menükínálatot és készítsd el a hiányzó 

dokumentumot! 

 

Az adatforrás állományának kiegészítése egy újabb 

rekorddal és a kördokumentum újbóli elkészítése. 

 

 

A felmerülő kérdések 

megbeszélése 

 

Gyakorlás 

 

Az ismeretek 

mélyítése 

 

 

 

 

Önálló munka 

 

 

Önálló munka 

 

 

 

Projektor 

Prezentáció 9–10. dia 

Mintadokumentum 

A források és a 

minta a közös 

tárhelyen 

5 

Óra végi összefoglalás, értékelés 

Hol hibázhatok? 

 

Melyik itt látható feladathoz használnál 

körlevélkészítőt? 

 

Szükség van-e az egyesített dokumentumra? 

 

Megbeszélés 

Tanári kérdések 

Óravázlat írása a 

füzetbe 

.   

3 

 

Házi feladat 

Készítsd el a tombolajegyeket az iskolai gólyabálra 

körlevélkészítő segítségével (a minta alapján)!  

Megbeszélés A házi feladat leírása Prezentáció 11. dia Minta feltöltése a 

közös tárhelyre 
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Mellékletek: 

Prezentáció: 
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Feladatlap: 

A feladatok megoldásához szükséges állományokat az Import mappádban találod. 

1. Az informatikaverseny közeledtével segítséget kell nyújtanod a verseny szervezőinek a 

lebonyolításában. A versenyre előzetesen 90 tanuló jelentkezett. A lebonyolításra 5 

számítógépterem, termenként 18 munkaállomása áll rendelkezésre. Egy tájékoztató lapot kell a 

versenyzők számára készítened a versenyzők nevével, a versenyzők felhasználói nevével, 

jelszavával, teremszámával, a munkaállomás azonosítójával, szerepeljen még benne a 

forrásállományok helye (elérési útvonala) és a mentés helye (elérési útvonala). A tájékoztatót az 

alábbi leírásnak és a mintának megfelelően kell elkészítened. 

1.1. Az adatforrás az adatforras1.ods fájlban található, a törzsdokumentum az a dokumentum, amit 

a mai órára házi feladatként el kellett készíteni. Legyen törzs1.odt a neve! 

1.2. Szúrd be a megfelelő helyre az adatmezőket! 

1.3. Egyesítsd a törzsdokumentumot az adatforrással! 

2. A diákmunka vezetőjétől azt a feladatot kaptad, hogy készítsd el egy étteremnek az esküvői menük 

kínálatát tartalmazó dokumentumát. 

2.1. Az adatforrás az adatforras2.ods fájlban, a törzsdokumentum a törzs2.odt fájlban található. 

2.2. Szúrd be a megfelelő helyre az adatmezőket! 

2.3. Egyesítsd a törzsdokumentumot az adatforrással! 
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Minták: 

Géniusz Informatikai Verseny 

Talentum Általános Iskola és Gimnázium 

1234 Budapest, Tölgyfa utca 12. 

Tájékoztató 

Kedves <Név>! 

A felhasználói neved:  <felhasználói név> 

A jelszavad: <jelszó> 

Terem: <terem> 

Munkaállomás: <munkaállomás> 

A forrás helye: <forrás helye> 

A mentés helye: <mentés helye> 

A versenyen tartsd be a gépterem rendjét! 

Kelt: 2014. október 9. 

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

 versenyszervezők 
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G) Reflexió az óratervhez 

Név: XY 

Osztály: 9. évfolyam 

Tárgy: informatika 

Témakör: alkalmazói ismeretek – szövegszerkesztés 

Az óra témája: körlevélkészítés 

Az óra anyaga kördokumentum készítése néhány gyakorlati példán keresztül. Próbáltam olyan 

feladatokat választani, amelyek tárgya nem speciálisan a levél, hogy példát lássanak arra, milyen más 

feladatok megoldására lehet használni a kördokumentum-készítőt. Nagyon egyszerű, kevés formázást 

tartalmazó, gyakorlati feladatokat választottam. 

A kördokumentumok készítése általában nehéz a tanulók számára. A LibreOffice Writerben kétféle 

módszer is van a körlevelek készítésére. A bemeneti fájlok beazonosítása és a körlevéltündérrel való 

elkészítés lépéseinek rögzülnie kell. Az adatforrásnak a szövegszerkesztő adatbázisához való 

hozzáadásával lerövidülnek ezek a lépések.  

Úgy gondolom, a körlevélkészítés lényegét megértették a tanulók. Az első feladatnál könnyen 

együtt tudtak haladni velem. A második feladatnál elcsúsztunk, itt a feladat formázási műveleteket is 

tartalmazott, és ezzel nem mindenki tudott a megfelelő ütemben haladni, de végül mindenki be tudta 

fejezni a feladatát. 

Az adatmezők beillesztését a következő órán még gyakorolni fogjuk. A boríték és a címke erre jó 

lehetőséget biztosít. 

A másolás, a mozgatás műveleténél adódott probléma, ilyenkor a hozzáadás során képződő 

adatbázisfájlt is vinni kell, vagy újból hozzá kell adni azt. 

Az eddigi évek tapasztalata az, hogy ez a módszer bizonyult jobbnak. Könnyebb elkészíteni vele a 

szűrést is. 
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H) Óraterv: Alkalmazói ismeretek 

A pedagógus neve:  Tanár Neve 

Műveltségi terület:  informatika 

Tantárgy:  informatika 

Osztály:  9. x (informatikatagozat) 

Az óra témája:  alkalmazó ismeretek 

Az óra didaktikai feladatai:  az ismeretek mélyítése, gyakorlás 

Az óra cél- és feladatrendszere: a fejlesztendő attitűd, készségek, képességek, a tanítandó ismeretek (fogalmak, szabályok stb.) és az elérendő 

fejlesztési szint, tudásszint megnevezése:  

Új ismeretek: - 

Képességek: A tanuló legyen képes önállóan megoldani számláló típusú ciklust igénylő, egyszerű számításokat tartalmazó

 feladatokat. 

Tantárgyi kapcsolatok:  matematika (kamatos kamat, hatványozás), fizika (hőmérséklet mérése) 

 

Felhasznált források (tankönyv, munkafüzet, feladat- és szöveggyűjtemény, digitális tananyag, online források, szakirodalom stb.): 

Farkas Csaba 2013. Informatikai ismeretek a középiskolák részére. Jedlik Oktatási Stúdió Bt. Budapest. 195. = Tk. 

Holczer–Farkas–Takács 2009. Informatikai feladatgyűjtemény. Jedlik Oktatási Stúdió Bt. Budapest. 213–215. = Ifgy. 

 

Dátum: 2014. január 
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Idő-

keret 
Az óra menete 

Nevelési-oktatási stratégia 

Megjegyzések 
Célok, feladatok 

Módszerek, 

munkaformák 
Eszközök 

3’ Adminisztráció 

Jelentés, az óra beírása. 

    

5’ Felelés 

Fogalmak: ciklus, ciklusmag, ciklusfeltétel. 

Feladat: a számok kiíratása egytől 10-ig ciklussal. 

Ismétlés 

Ellenőrzés 

 

Tanulói előadás, 

bemutató 

 

 A tanulók közben 

figyelnek 

(ismétlés), a 

feladatot a helyü-

kön önállóan 

megoldják. 

3’ A házi feladat megbeszélése 

Az első 10 szám négyzetének listája. 

A program módosítása számok köbe esetén. 

Ellenőrzés 

 

Frontális,  

párbeszédes 

 

  

15’ „Manhattan Project” 

 

1626-ban az indiánok 24 $ értékű üveggyöngyért 

eladták Manhattan szigetét a hollandoknak. Ha az 

akkori törzsfőnök ezt a pénzt betette volna a bankba 

10%-os kamatra, mennyit érne ez a pénz ma? 

 

Az első pár év végigszámolása, ez alapján az 

algoritmus megfogalmazása. 

 
penz=24 

ciklus ev=1627 től 2014-ig 

   penz = penz + penz*0,1 

ciklus vége 

ki: penz 

 

Hogyan általánosítható a feladat? 

Az ismeretek 

mélyítése 

Gyakorlás 

 

Tanári 

magyarázat 

Az ismeretek 

rögzítése 

 

Egyéni munka a 

tanári mintapélda 

alapján 

 

Tk. 195. 

Tábla, toll 

 

 

 

Jegyzettömb, 

monitorháló 

 

Hol van 

Manhattan? 

Melyik törzsről 

van szó? 

Mi volt az „igazi” 

Manhattan 

Project? 
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Idő-

keret 
Az óra menete Nevelési-oktatási stratégia Megjegyzések 

16’ Fahrenheit 

Készítsünk programot, amely -20 °C-tól +20 °C-ig 

kiíratja a hőmérsékletet Fahrenheit-fokban!  

(F = 1,8 °C + 32) 

 

A Fahrenheit-skála alappontjai. 

 

A kettő hatványai 

Írassuk ki a 2 hatványait 1-től 20-ig! 

 

A megoldás megbeszélése. 

Gyakorlás 

Ellenőrzés 

tanulónként 

 

 

 

 

 

 

 

Ellenőrzés 

Párosmunka 

Folyamatos 

tanári ellenőrzés, 

segítségnyújtás 

 

 

 

 

 

 

Frontális,  

párbeszédes 

Ifgy. 213–215. 

 

Jegyzettömb, 

monitorháló 

 

Haladóknak:  

– Döntse el egy 

számról, hogy 

prím-e!  

– Listázza ki a 

prímeket egy 

adott tartomány-

ban (a kezdetét és 

a végét a 

billentyűzetről 

olvassa be)! 

 

3’ Értékelés, házi feladat 

Az óra értékelése.  

Az első 100 páros szám egymás mellé íratása. 

Házi feladat 

kijelölése 
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Mellékletek: 

1. A tankönyv felhasznált oldalai (A Do..While ciklust nem tárgyaltuk.) 
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2. A „Manhattan Projekt” programkódja 

Option Explicit 

Dim penz, ev 

penz = 24 

For ev=1627 To 2014 

   penz = penz + 0.1*penz 

Next 

Msgbox(penz) 

3. Fahrenheit (program és képernyőkép) 

A program -18 °C esetén -0,4 F helyett -0,399999999999999-et ad. 

Option Explicit 

Dim c, f, ki 

For c=-20 To 20 

   f=1.8*c+32 

   ki=ki & c & "°C = " & f & "°F" & chr(10) 

Next 

Msgbox(ki) 
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I) Reflexió az óratervhez 

Az óra témája: gyakorlás 

 

1. Történelmi kérdések a „Manhattan Project” kapcsán. A gyermekek – mint szinte mindig – most 

is tudták, hogy Manhattan New York része. Arról, hogy ez a törzs a mohikán volt, már nem hallottak. 

Sajnos elvesztettem a „kapaszkodót” is: mivel a Bőrharisnya-sorozatot nem olvasták, nem volt mihez 

kötni a törzset. Arról viszont hallottak, hogy a „Manhattan Project” az atombomba kifejlesztése volt a 

második világháborúban. 

2. A „Manhattan Project” kapcsán fontosnak éreztem, hogy azt minél tovább számoljuk végig 

konkrét adatokkal, majd az algoritmust ennek szinte egyenes folyományaként vezessük be. 

Összességében ez sikerült, azonban úgy tűnik, hogy még mindig nehézkes a program működésének 

nyomon követése, a „csináld végig lépésenként”. Erre nagyobb hangsúlyt kell helyezni. 

3. A kamatos kamat fogalmát természetesen el kellett magyarázni (erre számítottam is). Sajnos 

maga a százalékszámítás is nehézkesen megy, ami visszatérő probléma, ezért a feladat „viszi az időt”. 

Elkövettem azt a hibát, hogy a programkódba tizedesvesszőt tettem pont helyett, de legalább 

megbeszéltük, hogy a kódban mindig az angol írásmód szabályait kell alkalmazni, miközben kiíráskor 

– a Windows nyelvi beállításainak megfelelően – tizedesvessző jelenik meg. 

4. Érdekes, hogy a Fahrenheit-program -18 °C esetén – a kettes és a tízes számrendszer közötti 

átváltás miatt – pontatlan eredményt ad, ami minden tanulónak feltűnt. Természetesen ezt a problémát 

is megbeszéltük. 

5. A tanulók páros munkában dolgoztak, de szabad volt egyéni munkában is dolgozni (pl. XY), 

illetve kialakult két háromfős csoport is. Az egyik csoport a három lány (a csoport többi tagja fiú), míg 

a másik csoport a három rendszeresen együtt focizó fiú. XY az egyedüli, aki már általános iskolában is 

komolyabban tanult programozást, nagyobb előképzettsége és visszahúzódó természete miatt ő most 

még dolgozhatott egyedül. (A későbbiekben szeretném különállását megszüntetni.) 

6. Úgy éreztem, hogy néhány tanuló nem gondolta végig a feladatot, inkább csak „másolta”, amit a 

társai csinálnak. A következő órán egyéni munkában kell majd dolgozniuk, hogy mindenki próbálja 

„megmozgatni az agyát” is. 
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J) Az év eleji és az év végi felmérés teljesítményértékelése, 

összehasonlítása, a fejlesztési feladatok megfogalmazása 

(szabadon választható dokumentum) 

Iskola: megyeszékhelyi általános iskola 

Tantárgy: matematika 

Osztály: 6. b 

Az intézmény pedagógiai programjában szerepel, hogy a felső tagozatban minden 

évfolyamon év elején és év végén egy kompetenciaalapú képességmérést végzünk 

matematikából. Ahhoz, hogy az elért eredmények összevethetőek legyenek, ugyanazt a 

feladatsort írják meg a tanulók mindkét alkalommal. A feladatsort a munkaközösség tagjai 

állítják össze a korábbi évek kompetenciamérésének feladataiból, illetve az azokhoz hasonló 

feladatokból.  

A feladatok javítása után az értékeket számítógépen rögzítjük, és táblázatkezelő program 

segítségével kiértékeljük az eredményeket. A táblázatkezelő szoftver használata megkönnyíti 

az elért teljesítmények értékelését, a diagramok elkészítése szemléletessé teszi az egyes 

csoportok teljesítményének összevetését, a csoportok év eleji és év végi eredményeinek az 

összehasonlítását. Egyértelműen elősegíti a fejlesztési célok megfogalmazását, illetve az éves 

munka értékelését. 

A táblázatkezelő program használata bármely tantárgy eredményeinek elemzését 

megkönnyíti, szemléletessé teszi az esetleges különbségeket, alapot ad a fejlesztési célok 

megfogalmazásához. 

A feladatlapot folyamatosan fejlesztjük az előző tanév mérési eredményei alapján. A 

kevésbé differenciáló feladatokat cseréljük, az országos mérésben megjelenő új típusú 

feladatokat beillesztjük a mérőeszközbe. Törekszünk, hogy minél több témakörhöz 

kapcsolódjon feladat. 

Célunk ezzel a méréssel az, hogy hamarabb lássuk az eredményeket, mint az országos 

kompetenciamérés során, és a következő tanév tervezésekor figyelembe tudjuk venni a 

tanulók elért teljesítményét. 

A kijavított felméréseket feladatonként, itemenként értékeljük, és így mód nyílik arra, hogy 

konkrét fejlesztési feladatokat fogalmazzunk meg mind csoportra, mind személyekre szólóan. 

A pontszámok kiértékelését Excel-program segítségével végeztem el. 

Az egységes javítási útmutató alapján kijavított felmérések eredménye az alábbi 

táblázatokban látható: 

(A tanulók nevét sorszámmal helyettesítettem a személyiségi jogok tiszteletben tartása 

végett.) 
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Az év eleji osztályátlag: 8,86 pont, azaz 52,14%. A pontszámok szórása: 11 pont, elég 

magas érték. 

Az év végi osztályátlag: 10,71 pont, azaz 63,03%. A pontszámok szórása: 9 pont, kicsit 

javult az érték. 

Az osztályban a képességek elég széles skála mentén húzódnak. Vannak nagyon jók és 

vannak nagyon gyenge teljesítményt elérő tanulók. Ez a tény az osztályban tanító 

pedagógusoktól módszertani sokszínűséget igényel. Hiszen a legjobbaknak és a 

leggyengébbeknek is kell tudni feladatot biztosítani. 

Év elején a következő feladatok voltak problémásak (azaz a helyes megoldás aránya 

nem érte el a 60%-ot): 

1. a feladat: a sikertelen megoldás oka a figyelmetlenség, a helytelen szövegértelmezés. 

2. feladat: a helyes megoldáshoz tisztában kell lenniük az autók benzinfogyasztásának 

fogalmával, az egységár fogalmával. A problémamegoldó, illetve a logikus gondolkodásra 

kell nagyobb figyelmet fordítanunk, fokozottabban kell fejlesztenünk ezeket a területeket. 

4. feladat: az ábra elemzése, illetve az egyenes arányosság felismerése és alkalmazása 

okozott problémát. 
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6. b feladat: a problémát az egyik mértékegységből a másikba történő átváltás okozta. A 

szabálykövetés problémás. 

8. a feladat: a grafikon elemzése okozta a problémát, illetve a figyelmetlenség. Többen 

helyesen olvasták le a grafikonról az értékeket, azonban az adatok értelmezése már nem ment. 

9. feladat: dobókockás térlátásos feladat. Folyamatosan fejlesztendő terület. 

 

Év végén következő feladatok voltak problémásak (azaz a helyes megoldás aránya nem 

érte el a 60%-ot): 

9. feladat: a dobókockás térlátásos feladat. 

Az 1. b, a 2. és a 4. feladat éppen eléri a 60 %-os arányt. 

Tehát ebben a tanévben külön hangsúlyt kell fektetnem az arányossági feladatok 

értelmezésére, megoldására, e témakörön belül a szöveges feladatok megoldására. A térlátás 

fejlesztésének szintén kiemelt feladatnak kell lennie: a feladatsorban szereplő dobókockás 

feladaton kívül gyakorolhatjuk a testek összeállítását testhálóból, a szemközti oldalak 

színezését stb. 
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Név:  ...............................................................................................  Osztály:  .........................  

 

1. Az ábrán egy 100 szobás szálloda recepcióján elhelyezett kulcstartószekrény rajza látható. 

A bal alsó két fekete négyzet azt jelenti, hogy az I. emelet 3-nak és a II. emelet 1-nek a 

kulcsa nincs a recepción, mivel a vendégek a szobájukban tartózkodnak. 

 

a) Melyik az az egymást követő három emelet, ahol emeletenként legalább egy 

szobában otthon vannak? 

b) Jelöld x-szel az ábrán, hol van a helye a IV/8. és a VIII/9. szobák kulcsainak a 

kulcstartó szekrényben! 

2. Gábor szeretné megbecsülni, hogy autójának mennyi a havi benzinköltsége. Gábor autóval 

jár dolgozni, és így átlagosan 200 kilométert vezet hetente. 

Milyen adatokra van még szükség, hogy megbecsülhesse havi benzinköltségét? 

A  Arra, hogy hány liter benzint fogyaszt az autó egy átlagos héten. 

B  Arra, hogy hány liter benzin fér az autóba, és hogy mennyi az üzemanyag literenkénti 

ára. 

C  Az üzemanyag literenkénti árára és arra, hogy hány liter benzint fogyaszt az autó 

kilométerenként. 

D  Gábor lakásának és munkahelyének a távolságára és az üzemanyag literenkénti árára. 

3. Júlia az alábbi jellemzést adja egy testről. 

 A testnek 6 oldallapja van. 

 A testnek 8 csúcsa van. 

 A testnek 12 éle van. 

Az alábbi testek közül melyikre igaz Júlia mindhárom megállapítása? 

 

a  

b  

c  

 

a  

 

a  
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7. Annamari egy narancslé hirdetésében az alábbi grafikont látja. 

4. Az alábbi ábrán egy mikrohullámú sütő egyik gombja látható, amellyel a fagyasztott 

ételek felolvasztási ideje állítható be. A belső skála a kiolvasztás idejét mutatja 0 és 8 perc 

között. A külső skálán a kiolvasztani kívánt étel tömege szerepel kilogrammban. 

 

Körülbelül hány perc alatt olvasztható ki negyed kilogramm marhahús? 

A  Kb. 2 perc alatt.   B  Kb. 3 és fél perc alatt.   C  Kb. 5 és fél perc alatt   D  Kb. 8 perc 

alatt 

 

5. 
Az alábbi két mérleg karjai egyensúlyban vannak. 

 

 

6. Péter a repülőgépen, Londonból hazafelé jövet a következőket olvasta a Times című újság 

sportrovatában. „Jonathan Edwards angol atléta a Göteborgban zajló világbajnokságon 

kereken 60 lábra javította a hármasugrás világcsúcsát. A korábbi világcsúcsot szintén 

Edwards tartotta.” 

Péter ismerte az angol mértékegységeket. Tudta, hogy 1 láb = 30,48 cm. 

Számold ki, hogy hány centimétert ugrott Edwards Göteborgban! 

 

 

 

 

 

a  

b  

 

a  

 

a  

 

a  

b  
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Mi a félrevezető ebben a grafikonban? 

 

A  Rossz sorrendben helyezték el az oszlopokat. 

B  Az adatokat oszlopdiagramon ábrázolták, ahelyett, hogy kördiagramot készítettek 

volna. 

C  A narancslé gyümölcstartalmát százalékban adták meg, ahelyett, hogy a gyümölcs 

tömegét adták volna meg. 

D  Az oszlopok magassága alapján a G narancslé gyümölcstartalma kétszer akkorának 

látszik, mint az S-é. 

 

8. Egy futballedző meg akarta állapítani csapata játékosainak pontosságát az összjátékban. 

Oszlopdiagramon ábrázolta azt, hogy csapatának négy játékosa hány jó passzt adott egy 

mérkőzésen, és ábrázolta azt is, hogy hányszor próbáltak meg passzolni összesen. A grafikon 

az alábbiakban látható. 

 

 

a) Melyik játékos átadásai voltak a legnagyobb arányban sikeresek? 

A  Imre    B  Attila    C  Krisztián    D  Zoltán 

b) Hány sikeres átadása volt a négy fiúnak? 

 

9. A dobókocka szemközti oldalain a pöttyök számának összege 7. Egymásra helyezünk két 

ilyen dobókockát, és egy asztalra állítjuk őket az ábrán látható módon. 

a  

b  

 

a  
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Legkevesebb hány pötty számolható össze a kilenc látható oldalon? 

A  42               B  32              C  29            D  26 

10. Ildi dobókockákból összeragasztott egy alakzatot. Az alábbi ábrák az alakzat felül- és 

elölnézetét mutatják. 

 

 

 

A következők  közül melyik lehet az az alakzat. Amelyet Ildi készített? 

 

 

 

 

Elérhető pontszám: 15 Elért pontszám: 

a  
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Javítókulcs 

 

A feladat sorszáma és 

neve 

A feladat megoldása A feladat pontozása 

1. Szálloda a) VI., VII., VIII. emelet a) 1 pont 

b–c) minden jó berajzolás 1-1 pont 

2. Havi benzinköltség C 1 pont 

3. Testek B 1 pont 

4. Mikrohullámú sütő B 1 pont 

5. Mérleg Banán < alma < körte 

(úgy is jó, ha rajzolja a 

gyümölcsöket) 

a) 1 pont, ha a banán az első 

b) 1 pont, ha a teljes sorrend jó 

6. Edwards 60  30,48 = 1828,8 a) 1 pont, ha a szorzást kijelölte 

b) 1 pont, ha jó a szorzat 

7. Narancslé  D 1 pont 

8. Passzok a) B 

b) 19 

a) 1 pont 

b) 1 pont 

9. Dobókocka II. C 1 pont 

10. Nézetek I. a) A 1 pont 
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K) Reflexió: év eleji és év végi felmérés teljesítmény-értékelése, 

összehasonlítása, fejlesztési feladatok megfogalmazása 

A pedagógus neve:  

Műveltségi terület: matematika 

Tantárgy: matematika 

Osztály: 6. b 

Év eleji és év végi felmérés teljesítményértékelése, összehasonlítása, fejlesztési feladatok 

megfogalmazása. 

Dátum:  

A megfigyelés dimenziói Elemzés 

V. A pedagógiai helyzet leírása 

 

A pedagógiai programban szereplő saját 

mérésünk matematikából a felső tagozaton az 

év eleji és az év végi kompetenciamérés. A 

feladatsorokat a munkaközösség tagjai állítják 

össze felhasználva az elmúlt évek országos 

kompetenciamérésének feladatait, illetve az 

azokhoz hasonló feladatokat. A mérőeszközt 

évről évre felülvizsgáljuk, a kevésbé 

differenciáló feladatok helyett másikat teszünk 

be, az országos mérésben megjelenő új típusú 

feladatokat beillesztjük a mérőeszközbe. 

Törekszünk, hogy minél több témakörhöz 

kapcsolódjon feladat. 

Az elemzés elkészítését gyorsabbá, 

hatékonyabbá teszi, ha az adatok kiértékelését 

táblázatkezelő szoftver segítségével végzem. 

VI. Tervezési fázisok 

4. Tanulói motiváció 

 

 

5. Tanári motiváció 

 

 

 

 

 

Igyekszünk olyan tantermi légkört kialakítani, 

hogy a tanulók átérezzék e felmérés 

fontosságát. 

A munkaközösség minden tagja alapvetőnek 

tartja a mérés fontosságát. Hiszen csak azt 

tudjuk összehasonlítani, értékelni, amit 

megmérünk. A tanév munkájának tervezésekor 

figyelembe veszem a mérés eredményeit. 
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VII. A tanórán a tanulóknál 

tapasztaltak leírása 

 

A tanulók különböző ideig írták a 

felméréseket. Volt, aki 35 perc alatt elkészült 

vele, volt, aki végigdolgozta az egész tanítási 

órát. A felmérés megírására fordított idő és a 

felmérő eredményessége között nem volt 

összefüggés. Akik hamarabb készen lettek, 

azok is rávehetők voltak munkájuk átnézésére, 

javítására. Igyekeztek gondosan, alaposan 

dolgozni. Volt, aki a számukra nehéz feladatot 

nem oldotta meg, hamar feladta. 

VIII. A tanórán magamon, a 

munkámban tapasztaltak leírása 

 

A tanulók munkáját figyeltem az órán. 

Kíváncsian ültem le javítani a felméréseket. A 

megoldások kiértékelése során tapasztaltakat 

beépítem a következő év feladatai közé. 

Kiemelten kell kezelnem az arányossági 

feladatok értelmezésérét, megoldását, ezen a 

témakörön belül is a szöveges feladatok 

megoldását. A térlátás fejlesztésének szintén 

kiemelt feladatnak kell lennie, a feladatsorban 

szereplő dobókockás feladaton kívül 

gyakorolni kell a testek összeállítását 

testhálóból, a szemközti oldalak színezését. 

IX. A továbblépés lehetőségei 

a tanulók szemszögéből 

 

 

 

 

 

 

A táblázatkezelő szoftver használatának 

tanításakor jól használható az előre rögzített 

adatsor. Az adatsor alkalmas a különböző 

szempontok szerinti rendezésekre, a tantervben 

is szereplő statisztikai és logikai függvények 

használatára, a különböző diagramtípusokkal 

történő ábrázolásra. Természetesen név nélkül, 

sorszámok használatával. A tanulók 

szívesebben dolgoznak olyan adatsorokkal, 
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a pedagógus szemszögéből 

amelyek róluk szólnak. Lehetőség nyílik az 

önismeretük fejlesztésére is, hiszen a saját 

teljesítményét minden tanuló ismeri, így el 

tudja magát helyezni az osztályközösség 

teljesítményében. Egy ilyen elemzés 

megismerése a tanulók számára is 

egyértelművé teszi a táblázatkezelő program 

ismeretének, használatának jelentőségét, a 

gyakorlati életben történő hasznosításának 

lehetőségét. 

 

A tanulók teljesítményének ebben a formában 

történő értékelése hatékonyabb elemzést tesz 

lehetővé, mint a hagyományos értékelések. A 

szoftver használata könnyen elsajátítható. 

Munkaközösségi foglalkozás témája is lehet – 

tantárgytól függetlenül – a tanulói 

teljesítmények ilyen irányú feldolgozása. 

Először segítséggel, később már mindenki 

önállóan is képes elvégezni ezt a fajta 

értékelést. Meggyőződhet arról, hogy a pontos 

értékek alapján készített tervezőmunka is 

sokkal egyszerűbbé, személyre szabottá válhat. 

 


