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BEVEZETÉS

Jól ismert a szakirodalomból, hogy a tanitási-tanulási 

folyamatban, az iskolai oktatásban kitüntetett szerepet ját

szanak az egyes tantárgyak /témakörök/ fogalmi struktúrái, 

melyek nemcsak az ismeretszerzésben, hanem az ismeretekkel 

végzett műveletek - készségek, jártasságok - kialakításában, 

képességek fejlesztésében is alapvetöek. Erre való tekintet

tel merült fel az a kérdés, hogy az oktatási folyamatban ho

gyan lehetne hatékonyabbá tenni, milyen módon lehetne segi- 

* teni a tudományos fogalmak rendszerbe illesztését illetve 

rendszerré alakulását vagy átstrukturálását egy-egy témakö

rön belül. Elsőként a szemléltetés szerepét kezdtük vizsgál

ni ebben a folyamatban, pontosabban azt, hogy a szöveges 

/verbális/ tananyag ismertetés mellett alkalmazott fogalom- 

struktura szemléltetés megkönnyiti-e az ismeretszerzést. A 

jelenleg használt általános iskolai tankönyvekben viszonylag 

kevés ilyen ábrát találtunk, elvétve egy-egy fa-,. Venn diag

ramot, néhány listát és táblázatot. Kérdés az, hogy a szöveg 

mellett - mely megadja a rendszeren belül valamilyen módon 

a fogalmak egymáshoz való viszonyát, kapcsolatát - egyáltalán 

szükséges -e a struktúra valamilyen grafikus megadása, hozzá

járul-e egyáltalán a szemléltetési mód a rendszeren belüli 

kapcsolatok megértéséhez, elmélyítéséhez, rögzítéséhez, emlé

kezetben tartásukhoz. És ha igen, mely szemléltetési formák 

tekinthetők a leghatékonyabbnak? Felmerülhet bennünk az a 

gondolat, hogy a tankönyvekben talán azért szerepel viszonylag
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kevés ilyen jellegű ábra, mert szerepük nem lényeges, esetleg 

elhanyagolható.

Ahhoz, hogy e kérdéseket megválaszolhassuk, először is 

a fogalomrendszereket kellett megvizsgálnunk, pontosan körül 

kellett határolnunk a fogalomrendszerek azon körét, melyeket 

vizsgálatainkba be kivántunk vonni. Azt a legegyszerűbb, hi

erarchikus fogalomstrukturát választottuk, melyben a fajfogal

mak kimeritik a nemfogalmak terjedelmét és ugyanakkor nincs kö

zöttük átfedés. A vizsgálatainkban szereplő fogalomstruktúrák 

legalább három és legfeljebb hat szintűek voltak és ez vonat

kozik az egy szinten lévő fajfogalmak számára is.

Ezt követte azoknak a témáknak a kiválasztása, melyeken 

a vizsgálatainkat végeztük. Mivel több prezentálási mód sze

repét kívántuk vizsgálni a fogalmi struktúra kialakulását és 

meglétét ellenőrző kísérletünkben, több témakört is ki kellett 

választanunk, mégpedig egymástól lehetőleg távolesőket, hogy 

a témakörből származó hatást a szemléltetés okozta hatástól

el tudjuk különíteni. Az egyes témakörökhöz magyarázó és szem

léltető tananyagot, valamint ellenőrző mérőeszközt /tesztet/ 

szerkesztettünk. Empirikus vizsgálatunkat a latin négyzetes 

elrendezésnek megfelelő rotációs kísérletre építettük, a kí

sérletből nyert adatokat varianciaanalízissel /hatás meglété

re vonatkozó hipotézis ellenőrzése/ és egy speciális additiv 

predikciós modellel, az MCA-val /a hatás mértékére, e tényező 

súlyára vonatkozó kérdés megválaszolása/ végeztük. Eredménye

ink megerősítették azt a hipotézisünket, hogy a szemléltetés 

hatása statisztikailag szignifikáns és egyúttal egy rangsort
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is kaptunk, amely a különböző szemléltetési módok és a

szöveges kontroll egymáshoz való viszonyát jellemzi.

A kiinduló kérdésre pozitiv választ tudtunk adni, de ez

zel párhuzamosan számos uj, vizsgálatra érdemes, releváns 

kérdés vetődött fel. E kérdések meghatározzák a további kuta

tás irányát.

Ezúton is köszönetét mondok azoknak a pedagógusoknak, 

akik segítségemre voltak a kísérletek végrehajtásában és 

Dr.Nagy József egyetemi tanárnak, aki a kérdések felvetésével 

és tanácsaival segítette e munka megszületését.

A számításokat a Kalmár László Kibernetikai Laborató

riumban /CRJE rendszer alatt/ végeztem az OSIRIS programcso

mag felhasználásával.
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1. Fogalomstrukturák szerepe az ismeretszerzésben

Számos pszichológiai, didaktikai, ismeretelméleti kuta

tás igazolja, hogy a tanulási folyamatban kulcsszerepe van a 

témakörhöz tartozó fogalmak, fogalmi kapcsolatok, fogalmi struk

túrák kialakulásának, bővülésének. Hivatkozhatunk itt elsősor

ban L.Sz.Vigatszkijra, aki nagy érdeklődéssel fordult a fogal

mak fejlődésének vizsgálata felé. "A gondolkodás és beszéd" c. 

munkájában fejti ki, hogy "... Az oktatási folyamat legfőbb

az, hogy az ismereteket meghatározott rendszerben 

adja át a gyermeknek", és azt, hogy a fogalmi rendszer problé

mája "az egész iskoláskor központi kérdése," sőt a fogalmak ki

alakulása olyan probléma" amelyben a gyermek egész szellemi 

fejlődésének kulcsa rejlik...". Megkülönbözteti a tudományos 

és köznapi fogalmakat, melyek szervezettségük, tudatosultsá-

mozzanata » • •

guk, rendszerbe illesztettségük alapján különithetők el /pszic

hológiai természetüket tekintve/. Vigotszkij szerint a különb

ség tehát e két fogalomfajta közt "a rendszer hiánya vagy je

lenléte". A köznapi fogalmakban való gondolkodás azonban nem 

jelent rendszertelenséget abszolút értelemben, hanem csupán

más tipusu, kevésbé egységes, kevésbé átfogó, nem egy tipusu 

kapcsolatokra épülő rendszerek laza kapcsolódását takarja. Mig 

a köznapi fogalmat "a kapcsolatok egységének hiánya, a 

erarchia hiánya, a kapcsolatok alapjában rejlő konkrét szem

léleti jelleg" jellemzi, addig a tudományos fogalom "tárgyához 

nem egyenesen kapcsolódik, hanem közvetett, más, előbb képzett 

fogalmakon keresztül, és igy a tárgyhoz való kapcsolatával 

együtt tartalmazza a fogalmak rendszerének elsődleges elemeit.

hi- •
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Tehát a tudományos fogalom már csak azért is, mert természe

ténél fogva tudományos, meghatározott helyet feltételez a fo

galmak rendszerében, amely meghatározza viszonyát a többi fo

galmakhoz". A köznapi fogalmak mindennapi tapasztalatainkból 

/tapasztalataink során/ alakulnak ki, mig a tudományos fogal

makat a szervezett, tervszerű ismeretelsajátitás - főleg az 

iskolai oktatás • - utján szerezzük meg. Az iskolai oktatásban 

az egyes tantárgyak tudományos fogalmait tanitjuk, és a ta

nuló mindennapi, spontán keletkezett fogalmai bekapcsolódnak 

az iskolában szerzett tudományos fogalmak rendszerébe. Ez a 

találkozás az előbbieket megváltoztatja. Megváltozik, maga

sabb rendűvé válik a gyermek és a megismerendő világ kapcso

lata, miszerint "a tudományos fogalmak jelentik a kaput, a- 

melyen keresztül a tudatosulás bevonul a gyermeki fogalmak bi

rodalmába", és ez a "tudatosulás éppen a rendszer révén megy 

végbe".

Nem tulajdonit kisebb jelentőséget J. Piaqet sem e 

kérdésnek, aki azonban a gondolkodási műveletek felől köze

lit a problémához, szerinte az uj gondokodási struktúrák spon

tán megjelenése teszi lehetővé újabb tartalmak elsajátítá

sát. Munkatársaival tervszerűen vizsgálta a legfontosabb ma

tematikai és fizikai fogalmak kialakulását, fejlődését, s e 

vizsgálatokra alapozva dolgozta ki ismert sémáját a gondolko

dási struktúrák fejlődéséről. Az intellektus fejlődésének 

négy egymást követő stádiumát különbözteti jaeg , melyek nem

különböznek, sőt L.B. Elkonyin szavaival "lényegében egybe

esnek a Vigotszkij által kimutatott fogalomstádiumokkal, ha-
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bár különböző oldalról Írják le az értelmi fejlődést: Vigotsz- 

kij a produktum szemszögéből, Piaget pedig operacionalista 

szemszögből". A fejlődés és az oktatás viszonyának alapvető 

kérdésében azután már elvileg eltérnek is egymástól, ami a 

stádiumok egymásraépülésének értelmezésében nyilvánul meg. 

Vigotszkij szerint "a különböző genetikai formák együtt for

dulnak elő, mint földkéregben a különböző geológiai korszakok 

rétegződései", s a magasabbrendü stádiumok megjelenése, jelen

léte a gondolkodás meghatározott anyagától, tartalmától függ. 

Piaget szerint viszont az uj gondolkodási struktúrák spontán 

megjelenése teszi lehetővé újabb tartalmak elsajátítását. 

Nyilvánvaló, hogy a fogalmak nem a műveleti struktúrák önálló 

kialakulásából következő spontán termékek, hanem az uj fogal

mak elsajátításában is a társadalmilag meghatározott fogalom- 

rendszer, az előismeretek, a tudat társadalmilag /külsőleg/ 

meghatározott tartalma a döntő. /Horváth György/

P.J. Galperin Vigotszkij nyomán halad tovább, és Piaget- 

val szemben azt mondja ki, hogy a külső cselekvésnek belső, 

gondolati síkra való áttevődését nem pusztán az életkor okozza, 

határozza meg, hanem azon feltételek rendszere, melyek lehető

vé teszik ezt az áttérést. A fogalmak mindkettőjüknél csak a

. műveletek kontextusában jelennek meg.

J.S. Bruner is komoly jelentőséget tulajdonit a tananyag

struktúrájának. Az emlékezetes, 1959-ben Woods-Hole-ban rende

zett konferencián az egyik fő kérdés az volt, hogy a tanuló

kat miként lehet a komplex ismeretek alapvető struktúráinak
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felismerésére nevelni, miként lehet megfelelő módszereket talál

ni a struktúra tanitása és tanulása, valamint az elsajátított 

ismeretek aktiv alkalmazása számára. Itt fejtette ki Bruner elő

ször azt a ma már közismert gondolatát, hogy: "bármely tárgyat 

eredményesen lehet tanitani korrekt, intellektuális formában

bármilyen életkorú gyerekeknek." E gondolat azon a feltételezé

sen alapszik, amelyet már a 30-as években ugyancsak Vigotszkij 

fejtett ki, hogy az oktató-nevelő munkával nem kell kivárni a 

spontán értelmi érés adott szintjét. Bruner megfogalmazásá

ban: "az értelmi fejlődést oly módon is serkenthetjük, hogy bo

nyolultabb és hasznos alkalmakat nyújtunk a gyereknek ahhoz, 

hogy gyorsabb iramban fejlődhessék". Az iskolai tanitás már 

az iskolai évek kezdeti szakaszán elemi fokon lerakhatja azok

nak az általános fogalmaknak az alapjait, amelyeket később ra

cionálisabb szinten használhatnak a tanulók. Bruner tehát ab

ból indul ki, hogy minden tárgy alapjai megtanithatók bármilyen 

életkorban, de e tárgy struktúráját oly módon kell közvetíte

nünk, ahogy a gyermek szemléli a dolgokat. Vagyis a gyermeknek 

azon alap ideákat kell tanitani - minden szinten - amelyekre 

a tudomány épül /megőrizve a tudomány struktúráját/ a szintnek 

megfelelő nyelvre fordítva, kódolva. Bruner szerint az uj ka

tegóriák kialakulása a valóság jelenségeinek uj kódolási módja,

. a tudomány struktúrája pedig nem más mint kódolási rendszer.

A tudomány fejlődésének útja a kódolási rendszer átépülése, át

kódolás, melynek az iskolai fejlődés speciális esete. A tudo

mány elveit megérteni annyit tesz, mint megérteni azokat a kó

dolási rendszereket, amelyek a tudomány struktúrájában testesül

nek meg.
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összefoglalva, Bruner arra a következtetésre jut, hogy 

"egy tárgy tananyagát és tantervét az alapvető dolgok megérté

sének kell meghatároznia, amely viszont úgy érhető el, ha az 

adott tárgyat strukturáló alapelveket megértjük. Hiába tani- 

tunk egyes izolált témákat s készségeket. Ha nem állitjuk be 

őket egy ismeretág szélesebb strukturális összefüggés-háló

zatába, munkánk több szempontból sem fog nagyon gazdaságosnak 

bizonyulni. Először is: az ilyen jellegű tanitás rendkivül gá

tolja a tanulót további ismeretei általánosításában. Másod

szor: az olyan tanulás, amely nélkülözi az általános elvek fel

ismerését, nélkülözni fogja az intellektuális örömet is. Vala

mely tárgyat úgy tehetünk érdekessé, ha megláttatjuk, hogy 

azt érdemes megismerni. Vagyis: ha a tanuló rájön, hogy mind

annak, amit a tanulás során megismert, nemcsak az iskolában

van haszna. Harmadszor: az olyan ismeretet, amelynek nincs 

összetartó struktúrája, könnyen elfelejtik. A tények összefüg

géstelen halmazának szánandóan rövid, tengő élete van csupán 

az emlékezetben. A tényeket olyan ideákkal és alapelvekkel 

kell egységbe fogni, amelyek révén e tények ismét felidézhe- 

tők lesznek. Ez az egyetlen járható ut, csak igy lassíthatjuk 

le a felejtés gyors iramát".

Idézhetjük továbbá D.P. Ausubel-t is, aki azt hangoztat

ja, hogy "az összetett emberi tanulásnak a lényege éppen az, 

hogy az uj ismeretek a már ismert ismeretek rendszerébe il

leszkednek". Különösen vonatkozik ez az iskolai tanulásra,

ahol a tanulónak "szervezett ismerettömböket" kell elsajátí

tani. A pedagógia legfontosabb feladatának tartja a gyengén
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összefüggő, homályos kumulativ tudattartalmaknak stabil, vilá

gos és kellően átfogó megismerési struktúrákká szervezését. 

Ennek feltétele, hogy rendelkezésre álljanak kellően szilárd 

átfogó fogalmak, melyek alá az uj tudattartalmak besorolódhat

nak.

‘összefoglalásként ismét Vigotszkijra hivatkozunk: "a

rendszer tehát kardinális pont, s ekörül, mint központ körül 

forog a fogalomfejlődés egész története az iskoláskorban. Ez az

az uj, amely a gyermek gondolkodásában tudományos fogalmainak 

fejlődésével együtt keletkezik és amely egész szellemi fejlő

dését szüntelenül magasabb fokra emeli."

A fogalomstruktura nem csupán a fogalmak egy összességét 

jelenti, hanem - amint azt Elkonyin és Bruner is hangsúlyozza - 

a fogalomalkotásnak, a fogalmak közti kapcsolatteremtésnek, az 

információ kódolásának és feldolgozásának egy meghatározott 

módszerét is /Einstein szavaival: egyfajta "gondolkodásmódot", 

Oppenheimer kifejezésével: "gondolkodási apparátust", Vigotsz- 

kij megfogalmazásában: "uj gondolkodási módot, uj struktura- 

tipust"./.

Lényeges tehát, hogy a tanulási folyamatban fogalmaink 

hogyan kapcsolódnak más, már meglévő ismereteinkhez, hogy épül

nek be a már meglévő rendszerbe. A struktúra bővülésének, ki

alakulásának folyamatát elősegiti az, ha az uj fogalmak több 

szálon kötődnek egymáshoz /esetleg más "terület" fogalomstruk- 

turájához/. Jól ismert jelenség az iskolai oktatásból a peda-
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gógiai pszichológia számára is, hogy egy-egy kialakult foga

lomrendszer segiti az uj anyag megértését, de csak akkor, ha 

az illeszkedik a rendszerbe. Egyébként akadályozza a befoga

dást. Ez a következő - Marx György által emlitett - példával 

jól szemléltethető: "Einstein már a század elején azt mondta, 

hogy aki a klasszikus fizikát egyszer megtanulta, az a rela

tivitáselméletet teljesen soha nem érti meg. A kvantummecha

nika húsz esztendővel a relativitáselmélet után bontakozott

ki, de Einstein élete végéig idegenül állt vele szemben...

Ma az egyetemi hallgatók harmadéves korukban nagyobb nehézség 

nélkül sajátítják el mind a relativitáselméletet, mind a

kvantummechanikát."

Folytathatnánk azon hivatkozások, idézetek felsorolását, 

melyek az ismeretanyag ill. fogalomstruktura jelentőségét hang

súlyozzák, és kísérletek sorát adhatnánk, melyek annak kiala

kulását vizsgálják /tananyagelemzéssel, tantervek készítésével 

kapcsolatos kutatások/, de megítélésünk szerint már az eddi

giek is kellően megvilágítják e téma fontosságát.

A fogalmi struktúrák iskolai oktatásában elengedhetetle

nül fontos mozzanat a verbális tanulás, a szövegben rögzített

ismeretek, uj fogalmak, fogalmi kapcsolatok megtanulása. En

nek segítésére a szöveges formát esetenként kiegészíthetjük a 

fogalomstrukturát illusztráló szemléltető ábrával, táblázat

tal, diagrammal stb. Az oktatási tevékenység szempontjából lé

nyeges az a kérdés, hogy a különböző szemléltetés módok befo

lyásolják-e /és ha igen, hogyan/ a fogalmi struktúra elsajáti-
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tását, bővülését, egy-egy uj fogalom beépülését a már meglévő 

rendszerekbe. A dolgozat tárgyát képező kísérletben és elem

zésekben megkíséreltünk - legalábbis részleges - választ adni 

erre a kérdésre. Először is megvizsgáltuk, hogy a fogalomstruk- 

turák szemléltetése a jelenleg használt általános iskolai tan

könyvekben hogyan történik,, annak érdekében, hogy kiválaszt

hassuk a legmegszokottabb szemléltetési módokat. Megállapít

hattuk, hogy bennük nagyon kevés ábrával, diagrammal is szem

léltetett fogalomstruktura-ismertetés szerepel. Az "uj mate

matika" könyvekben előfordul a Venn-diagram, a biológia hasz

nálja a fa-diagramot. Ezek más tankönyvekben is megtalálhatók 

szórványosan. Találkozunk egy-egy táblázattal, listával is. 

Kézenfekvő az a feltevés, hogy ezek a különböző szemléltetési 

formák más és más szerkezetű fogalomkapcsolatok elsajátítását 

segítik jobban, egymással nem ekvivalensek. Munkánkhoz kivá

lasztottuk a legegyszerűbb hierarchikus fogalomstrukturát, és 

azt vizsgáltuk, hogy ezek a szemléltetési módok különböző 

tananyagok mellett alkalmazva eltérően befolyásolják-e az i- 

lyen fogalomstrukturák kiépülését.
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2. Fogalomstrukturák és ábrázolásuk

Fogalmi rendszerek vizsgálatánál induljunk ki egy olyan 

fogalompárból, melynek tagjai nem- és fajfogal'mi viszonyban 

állnak egymással. Mint ismeretes, egyrészt.a fajfogalom /pél

dául: bölcsész hallgató/ terjedelme beletartozik a nemfogalom 

/pl. egyetemi hallgató/ terjedelmébe, másrészt a nemfogalom 

tartalma szükebb a fajfogaloméhoz viszonyítva. A nemfogalom a 

fajfogalom "fölé" rendelt általánosabb fogalom, a fajfogalom

pedig a nemfogalom "alá" rendelt szükebb fogalom /l.ábra, 

Venn- és fa-diagrammal reprezentálva/.

Ha egyazon nemfogalomnak (N) két fajfogalmát (F]_'F2^ te

kintjük, felmerül a kérdés, hogy milyen lehet a viszony e két 

fajfogalom között. Az összehasonlításnál a terjedelmet véve

alapul, a következő lehetőségeket kapj гак:

(1) A két fajfogalomnak nincs közös része, terjedelmük 

között nincs átfedés /2.ábra/.

(2) A két fajfogalom terjedelmének van közös része, még

pedig úgy, hogy

a/ mindkettőnek van a közöstől eltérő része is - tar

talmaik és terjedelmük részben közös /3.ábra/,

b/ az egyik fajfogalom teljes egészében tartalmazza 

a másikat - a két fajfogalom egymással faj- nemfo

galom viszonyban áll /4.ábra/.

A további tárgylás során csak olyan struktúrákat tekintünk, 

amelyekben a fogalmak élesen elhatárolhatók egymástól. Azok-
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kai a fogalmakkal, melyek nem választhatók szét élesen, a dol

gozatban nem foglalkozunk, mivel tanulmányozásuk messzire ve

zetne, mélyebb matematikai eszközöket igényelne /pl.: fuzzy 

halmazok elmélete/.

Egy nemfogalommal kapcsolatban nemcsak egy, két, hanem 

több fajfogalmat is vizsgálhatunk. Ezek páronkénti viszonya 

/kapcsolata/ az (1), (2) a/, (2) b/ alattiak bármelyike lehet. 

Az itt felsoroltak közül a fogalmak rendszerezésénél nagy je

lentősége van az (1) esetnek, amelyben a fajfogalmak egymást 

kizárják /más szóval: nincs közös részük, diszjunktak/. Ekkor

egyazon nemfogalom fajfogalmairól van szó /5.ábra/. Az egyazon

nemfogalomhoz tartozó diszjunkt fajfogalom rendszerek /együt

tesek/ között is kitüntetett szerepet játszanak azok a struk

túrák, melyekben a fajfogalmak /amellett, hogy nincs közös ré

szük/ kimerítik a nemfogalom terjedelmét. így a nemfogalom ter

jedelmének teljes rendszerezését, osztályozását adhatjuk meg. 

Egy ilyen fogalom-együttest mutat a 6.ábra. Ha a nemfogalmat 

kimerítő fajfogalmakat nem tudjuk /vagy nem is akarjuk/ mind 

megadni /felsorolni/, esetleg csak egyet vagy néhányag akarunk 

kiemelni, akkor a jóldefiniált fajfogalmakon kivül felveszünk 

egy olyan "kiegészítő" fogalmat, amivel együtt a nemfogalom 

terjedelmét már teljesen kimerítjük /ezt szoktuk "egyéb" kate

góriának, vagy egy adott F fajfogalom esetén: "nem-F"-nek ne

vezni/ .

A (2) a/-ban megadott átfedő /keresztező/ fogalom-kapcso

latokkal az egyszerüsités kedvéért itt nem foglalkozunk, a
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(2) b/-ben szereplő fogalom-együttes esetében viszont nem 

egyszerűen egy nemfogalmon belüli két fajfogalom, hanem újabb 

nem és fajfogalom viszonyáról van szó. Ez utóbbi azt jelenti, 

hogy a két fajfogalom egyike már egy másik, mélyebb szintű 

faja a nem-nek. Ezt gráf /fa/ reprezentációval jól érzékeltet

hetjük - a fa-diagramon jól ábrázolhatok a különböző szintek

/7.ábra/.

Ha bármelyik, már definiált fajfogalmat ismét nemfogalom

nak tekintjük és felbontjuk fajfogalmaira, ugyanahhoz a prob

lémához jutunk, amelybő] kiindultunk, csak most az előbbi 

szint fajfogalmai veszik át egyenként a nemfogalom szerepét 

egy másik szinten. Ha az egyes szintek ábrázolását egy sémába 

helyezzük, többszintes nem - faj rendszerhez - hierarchikus 

fogalomstruktúrához jutunk /7.ábra/, amelyben bármely két fo

galomra az jellemző, hogy az egyik valamilyen szintű fajfogal

ma a másiknak, vagy az, hogy terjedelmüknek nincs közös része, 

továbbá: minden nemfogalom - hozzá legközelebb /első/ szinten 

kapcsolódó - fajfogalmai kimeritik e nemfogalom teljes terje

delmét.

A korábban mondottaknak megfelelően természetesen nemcsak 

ilyen szerkezetű fogalomrendszerek lehetségesek, de jelen vizs

gálatunk során az egyik lehető legegyszerűbb fogalomegyüttes

ből kivántunk kiindulni. Speciális hierarchikus rendszerekkel 

foglalkoztunk, olyanokkal amilyenek a tananyagokban is gyakran 

szerepelnek. Ezen túl a hierarchikus rendszerek, melyekbe az 

uj ismeretiek)et elhelyezzük, oly mértékig leegyszerüsitendők,
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hogy mindenki számára áttekinthetők legyenek, legfeljebb hat 

szintet tartalmazzanak, de a struktúra az adott szinten tel

jes legyen.

A fogalomstruktúra prezentálás! módok közül a tankönyvek

ben is szereplő, általánosan is ismert fa- és Venn-diagramot, 

listát és táblázatot választottuk ki, melyek mindegyike meg

felelő a hierarchikus fogalmi rendszerek illusztrálására /8. 

ábra/. Ezeknek igen sokféle lehetséges megjelenitése közül is

csak egyet-egyet emeltünk ki vizsgálatainkhoz. Akér a fa- , 

akár a Venn-diagramot emlitjük is, mindegyiknek számos válto

zata közismert. Mi ezekből egyet használtunk kísérleteink

ben. Megjegyezzük azt,hogy a lista, a fa-diagram és a táblá

zat nem túl célszerű ábrázolási mód átfedő fajfogalmak esetén 

/ilyen tipusu struktúrával nem is foglalkoztunk/, a Venn-di- 

agramnál viszont a kimeritési tulajdonság szemléltetése okoz 

bonyodalmat. Kontrollként megtartottuk a szöveges prezentá

lást is.
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3. A kisérlet megtervezése, a minta bemutatása

Miután megvizsgáltuk a legegyszerűbb fogalomstrukturá- 

kat és az ezek szemléltetésére alkalmas grafikus prezentálási 

módokat, megtervezhettük a kísérletet annak az előzőkben már 

megfogalmazott kérdésnek a megválaszolásához, hogy a különbö

ző szemléltetési módok hogyan befolyásolják a fogalomstruktú

ra elsajátítását, bővülését, egy-egy uj fogalom beépülését 

a már meglévő rendszerbe. Az alapkérdés tehát a szemléltetési 

módok egymáshoz való viszonya volt, nem pedig az, hogy mennyi

vel javul a teljesitmény a tananyag feldolgozása során /ezen 

utóbbi kérdés megválaszolása elő- és utómérést tett volna szük

ségessé/ .

Azt az igen egyszerű esetet választottuk tehát tárgya

lásunk alapjául, amelyben a fogalmi struktúrák hierarchikus 

szerkezetűek voltak, legalább három, de legfeljebb hat szint

tel. Ezen felül minden nemfogalomhoz a fajfogalmak egy osztá

lyozást reprezentáltak,.azaz a fajfogalmak együttesen kimé-
I

ritették a nemfogalmat és a fajfogalmak között nem volt átfe

dés /diszjunkt és kimeritő fajfogalmak/. Ilyen struktúrájú 

tananyaggal - a szöveget kontrollként megtartva -, azt öt 

különböző módon prezentálva végeztük el a kísérletet, neve

zetesen az alábbi változatokat alkalmazva:

1. szöveges ismertetés /önálló szöveg/

2. szöveges ismertetés + lista

3. szöveges ismertetés + táblázat
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4. szöveges ismertetés + fa-diagram

5. szöveges ismertetés + Venn-diagram.

Tekintettel arra, hogy a szemléltetési mód hatása állt 

érdeklődésünk középpontjában, de ezt a hatást mindig csak 

konkrét témakörrel együtt - esetleg azzal kölcsönhatásban tud

juk vizsgálni, számolnunk kellett a téma okozta hatással is.

Egy fogalmi struktúra valamely realizációja, konkrét megjele

nése mindig meghatározott témakörhöz kapcsolódik - nem önma

gában az üres struktúrát tanitjuk, hanem meghatározott fogal

mak struktúráját. így a tanulók számára készitett anyagok jól 

körülhatárolt témakörök alapvető fogalmait és azok kapcsola

tát tartalmazták.

A konkrét témák zavaró hatását úgy próbáltuk kiszűrni, hogy

minden szemléltetési módot több témakörrel kombináltan szere

peltettünk, mégpedig egymástól viszonylag távoleső témákkal.

Ez lehetővé tette a szemléltetési mód és a témakör hatásának

szétválasztását. Az egymástól távoleső témák kiválasztása ma

ga is komoly problémát jelentett, mivel a tankönyvekben kevés 

olyan zárt egységet találunk, amely nem túl nagy, és önmagá

ban eleget tesz feltételeinknek. Bizonyos - a későbbiekben 

nyilvánvalóvá váló - megfontolások miatt célszerű volt a szem

léltetési módok számának megfelelően öt témakör kijelölése.

Ezek rendre a következők voltak:

1. A mondatok osztályozása szerkezetük alapján

2. Valós számok fogalma

3. Az ember helye az élőlények rendszerében
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4. A művészetek osztályozása

5. Kémiai anyagok.

Ezek után viszont egy újabb problémával találtuk szembe ma

gunkat, ami a kisérlet elvégzésénél jelenthet komoly gondot. 

Egy teljességre törekvő kísérletnél u.i. minden kísérleti sze

mélynek /tanuló/ minden témakör minden szemléltetésével talál

koznia kellene, ami esetünkben /5 szemléltetési mód és 5 té

ma/ 25 tananyagot és mérést jelentene. Ez azon túl, hogy i- 

dőt, terhelést tekintve elvégezhetetlen, még azzal a hátrány

nyal is jár, hogy a megfigyelések függetlensége nem biztosít

ható /minden témakör és minden szemléltetési mód többször for

dul elő ugyanazon tanulónál/. Másik szélső esetként kínálkozna 

az, hogy minden témakör - szemléltetési mód párosítást más- 

-más tanuló bevonásával vizsgáljunk. Ekkor azonban egy újabb 

torzító hatás - a kísérleti személy torzitó hatása - lépne be 

a vizsgálatot befolyásoló tényezők közé. Ezt a hatást csökkent

hetjük azzal, ha a vizsgálat egységéül nem a tanulót, hanem a 

tanulók egy csoportját - a természetes iskolai egységet, az 

osztályt - választjuk. Ekkor viszont /ügyelnünk kell arra,hogy/ 

az elemzés tárgya már nem a tanuló, hanem az osztály átlagos 

teljesítménye. Mivel az osztályok ugyancsak különböznek egy

mástól, az "osztály" hatásától függetlenül éppúgy nem elemez

hető a szemléltetés hatása, mint a témáétól. Bár ténylegesen 

csak a "szemléltetés" hatása érdekelt bennünket, a fogalmi 

struktúra elsajátításának alakulásában a "téma" és az "osztály" 

hatásával is számolnunk kellett. Célkitűzésűnk csupán egyet

len tényező hatásának vizsgálata volt, a valós kísérleti kö-
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rülmények számbavételével mégis szükségszerűen háromhoz ju

tottunk. Vajon meg tudjuk-e válaszolni ebben az esetben is 

a feltett kérdést, amikoris a fogalmi struktúra kialakulásá

ban, bővülésében két másik tényező is szerepet játszik? Továb

bi kérdés, hogy hogyan kell megszerveznünk a kísérletet ah

hoz, hogy a kivánt választ megkapjuk és a kisérlet végrehaj

tása se jelentsen komoly - esetleg leküzdhetetlen gondot szá

munkra .

Többek között ezen ellentmondás feloldására dolgozták 

ki a matematikai statisztikában - ésszerű kompromisszumként - 

a "latin négyzet" néven ismert elrendezést, amely a varian

ciaanalízissel együtt /a tényezők közötti kölcsönhatások el- 

hanyagolhatóságának feltételezése mellett/ lehetővé teszi a 

szükségszerűen jelenlévő - a vizsgálatban figyelembe vett, de 

a vizsgálat tárgyát nem képező zavaró hatások kiszűrését.

Ez a latin négyzetes kísérleti elrendezés ésszerű megoldást 

ad arra, hogy minden osztály minden témával és minden szem

léltetési móddal pontosan egyszer találkozzék. Esetünkben en

nek megfelelően az elrendezés a következő volt:

°1 °2 °3 °4 °5

51 S2 S3 S4 S5

52 S3 S4 S5 S1

53 S4 S5

s4 s5 sx s2 s3

S5 S1 S2 S3 S4

T1
T2

S1 S2T 3

T4

T5

1. táblázat
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E sémában 0^ az öt osztályt, T^,

az öt szemléltetési módot
°1'

az öt témakört és
°2' * * T5• f 9 * • • /

Sl' S2
jelöli. Könnyen leolvasható a sémáról az, hogy az egyes osz

tályok a különböző témaköröket milyen szemléltetési móddal

S59***9

dolgozták fel. Például a 2. kódszámú osztályban, a 4. témakör

höz az. 5. szemléltetési mód tartozott. Jól látható, hogy mind

egyik szemléltetési mód minden témakörrel, minden osztályban 

szerepel, és ez biztosítja azt /ha statisztikailag igazolha

tó a kölcsönhatások elhanyagolható volta/, hogy a szemlélte

tési mód hatása az osztály és témakör hatásától mentesen le

gyen értékelhető. Ez a kisérleti elrendezés tehát lehetővé

teszi a felvetett kérdés empirikus vizsgálatát, de az intrak- 

cióra vonatkozó feltevés helyességét a kisérlet elvégzése után 

még tapasztalatilag igazolni kell. Ennek hiányában u.i. a 

szemléltetési módra vonatkozó következtetéseink hibásak lehet

nek, hiszen kiindulási alapunk hibás.

A kisérlet tervezésének utolsó fázisában meghatároztuk 

a kísérletben résztvevők körét. Mivel vizsgálatunk egy a 

14 éves korosztályra vonatkozó komplex kisérlet egy részének 

"elő" vagy tájékozódó mérése, és az előzőek miatt a vizsgála

ti egység az osztály, ezért méréseinket 8. osztályosok köré

ben, mégpedig latin négyzetes elrendezés szerint pontosan öt 

osztályban végeztük.

Ahhoz, hogy a fogalomstruktura kialakulását, az uj is

meretek beépülését a már meglévő rendszerbe, tananyagokat 

/az öt témából/ kellett összeállítanunk, mégpedig különböző
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módon szemléltetve, hogy a prezentálási módok hatását vizs

gálni tudjuk a tanulás folyamatában /az ismeretszerzésben/.

A már ismertetett öt témához egy-egy oldalas szövegeket szer

kesztettünk, amiket a 14 éves tanulók kb. 10 perc alatt fi

gyelmesen el tudnak olvasni /fel tudnak dolgozni/, és meg

terveztük minden témához azon ábrákat /négyet-négyet/, melyek 

az egyes témák fogalmi struktúráját szemléltetik az előzőkben 

már specifikált formákban /l.sz. melléklet/.

A verbális tananyag tartalmazta mindazon fogalmakat és vi

szonyaikat, melyek a kiválasztott fogalomstrukturában szere

peltek. Ezen kivül megadtuk azokat a definíciókat, melyek pon

tos ismerete feltétlenül szükséges a fogalmak rendszerbe il

lesztéséhez. A definíciók mellett példákat is adtunk olyan e- 

setekben, amikor az szükséges volt a könnyebb megértés érde

kében .

A kísérletben tehát öt osztály öt témakört tanult, öt 

/különböző/ módon prezentálva a téma fogalmi struktúráját, 

majd mind az öt rész anyagából számot adott a fogalomrendszer 

elsajátításáról, meglétéről, a kialakultság szintjéről.

Mintánk - az öt osztály - összesen 140 /8.osztályos/ 

tanulóból állt. Két osztály gyakorló általános iskolából va

ló volt, a további három másik két szegedi /körzeti/ általá

nos iskola 8.osztálya.

A tanulók megoszlását témakörönként, osztályonként, szemlél

tetési módonként a latin négyzetes elrendezés szerinti bon

tásban a 2.táblázat mutatja.
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О О О О О1 2 3 4 5

S, :21 S^:24Т S. : 34 S . : 2 б S. :261 1 2 3 4 5
: 21 S.:24Т S. : 35 S. :2б S, : 282 2 43 15

S., :20Т S, :25 S. :34 S, :29 :293 3 4 5 1 2
S „ : 21 S. :24Т S, : 34 : 18 S.:304 4 5 1 2 3

:20 S, : 25T S„ : 34 S_:28 S„ :305 5 1 2 3 4

2. táblázat

A minta megoszlás nemek szerint

NEM LÁNYFIÚ

gyak. 73 67

rel.gyak. 
%-ban

52,1 47,9

4

3. táblázat
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A minta %-os megoszlása osztályzatok szerint

OSZTÁLYZAT 1 2 3 4 5

MATEMATIKA 0,7 10,7 32,1 30,7 25,7

2,1 16,4MAGYAR NYELV 16,4 35,7 29,3

BIOLÓGIA 12,3 8,5 32,1 47,2

KÉMIA 15,00,7 17,9 33,6 32,9

TÖRTÉNELEM 12,10,7 17,1 19,3 50,7

38,8RAJZ 0,7 13,7 46,8

4. táblázat

A minta %-os megoszlása a szülők iskolai

végzettsége szerint

SZÜLŐK ISKOLAI 
VÉGZETTSÉGE

1 32 4 5

3,6 16,4 11,4 41,4 27,1ANYA
Isk.végzetts

4,3 42,810,1 22,5APA
Isk. végzetts-

20, 3

5. táblázat
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Iskolai tanulmányi eredményükből azokat a tantárgyakat vettük 

figyelembe, melyek szorosan kapcsolódtak a választott témakö

rökhöz. Nevezetesen a matematika, magyar nyelv, biológia, ké

mia, történelem és rajz előző félévi osztályzatait regisztrál

tuk. Ezen kivül még a nemre és a szülök iskolai végzettségére

vonatkozó adatokat vettük fel. A minta eloszlását ezen ismérvek

szerint, a 3.-5. sz. táblázatban adtuk meg, az osztályonkénti

adatokat a 2.sz. melléklet tartalmazza.

Meg kell még jegyeznünk, hogy a nem, a magyar, történe

lem osztályzatok, az apa és az anya iskolai végzettsége szerint 

az osztályok között szignifikáns különbség volt 0,999 valószí

nűségi szinten, biológia és rajz osztályzatok szerint 0,99 szin

ten, kémia osztályzat szerint 0,95 szinten. Nem találtunk szig

nifikáns különbséget az osztályok között a matematika osztály

zatok szerint. Ezek az eredmények méginkább indokolják, hogy 

olyan módszert válasszunk adataink elemzéséhez, amely lehetősé

get rejt magában a nem kívánt hatások kiszűrésére.
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4. A mérőeszköz

Öt témakört dolgoztunk fel, ezért az öt témakör mindegyi

kéhez külön-külön kellett mérőeszközt szerkesztenünk ahhoz,

hogy ellenőrizni tudjuk a kérdéses fogalmi rendszerek meglé

tét, kialakultságuk szintjét. Azt, hogy egy adott pillanatban 

a fogalomrendszer - azaz a benne szereplő fogalmak és kapcso

lataik - léteznek-e vagy sem, úgy tudjuk ellenőrizni, hogy e- 

zekre a viszonyokra vonatkozóan kérdéseket teszünk fel, és meg

vizsgáljuk a kapott válaszok helyességét. Ennek megfelelően 

mérőeszközeink olyan - eltérő jellegű komponensekből álló tesz

tek voltak, melyekben a komponensek adott témakör fogalmi kap

csolataira kérdeztek rá.

A tesztben szereplő kérdéssornak olyannak kellett lennie, 

hogy segítségével ellenőrizni tudjuk, vajon a struktúrában tük

rözött összefüggések kialakultak-e már a gyermeknél az adott 

pillanatban /közvetlenül a tanulás után/.

Végül a tesztek értékelésénél az elsajátítás fokát úgy 

határoztuk meg, hogy megállapítottuk, mely elemeket ismeri a 

tanuló a fogalomstruktura kapcsolataiból és melyeket nem.

Mérőeszközeinket tartalmi szempontból - abból a szempont

ból, hogy milyen viszonyokra, kapcsolattípusokra kérdezzenek 

rá, úgy terveztük, hogy definíciós, besorolási és felsorolási

feladatokat tartalmazzanak. A definíciós kérdésnél a feladat

az volt, hogy a definíció alapján a fogalmat a tanuló megnevez

ze, azonosítsa. A besorolási tipusnál adott fogalom valamilyen
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/legközelebbi, távolabbi/ nemfogalmát kellett megadni vagy

felismerni,, azonosítani. A felsorolásos feladatokban egy-egy 

nemfogalom /diszjunkt/ fajfogalmait kellett megadni vagy a 

fajfogalmak felsorolását kiegészíteni, ill. a nemfogalom faj

fogalmait felismerni. Egyes kérdések a fajfogalom és a nem

fogalom felcserélésével e fogalmak terjedelmének viszonyával

foglalkoznak.

A feladatokkal, kérdésekkel ellenőrzött fogalmi kapcso

lat-típusokat az alábbi rendszerbe foglalva tekintjük át:

a/ definíciós

- definíció fogalom azonosítása

/Azt a képzőművészeti ágat, melynek lényege a sik- 

ban, színekkel való ábrázolás, festészetnek nevezzük./

b/ besorolásos

- fajfogalmak legközelebbi nemfogalom megnevezése,

felismerése

/1 A mellérendelő mondat összetett mondat./

- fajfogalmak távolabbi nemfogalom felismerése

/i A pozitiv egész számok racionális számok./

a legtávolabbi nemfogalom felismerése- fajfogalmak

/1 A festészet a művészeti ágak egyike./

- fajfogalmak hamis nemfogalom kizárása

/ h A kémiai elemek vegyületek./

с/ felsorolásos

nemfogalom megnevezése 

/Az alanyi,tárgyi,jelzői mondatok alárendelő mondatok./

- fajfogalmak
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- fajfogalmak legközelebbi nemfogalom többi /ki

indulóval azonos szintű/ diszjunkt fajfogalmának fel

sorolása

/Ismersz-e a fémeken és nemfémeken kivül másféle ké

miai elemeket? Igen. 

Melyek ezek? Félfémek . /

Teszt-technikai szempontból a különböző kapcsolattípusokra 

vonatkozó kérdéseket többféle kérdés- és feladattipussal való

sítottuk meg. Minden kérdőiv első kérdése a feleletválasztásos

tipus egy válfaja - olyan táblázat, melyben különböző /a téma

körhöz tartozó/ fogalmak szerepelnek minden sor elején olyan 

fogalmak, melyek a struktúrában valamilyen szinten nemfogal

mak. Az illető sor minden fogalmáról el kellett dönteni, hogy 

fajfogalma-e a sor elején állónak. A további feladatok nagy

része a direkt tipus valamely válfaja. Egy részükben' a feladat 

a fogalmi kapcsolatokra vonatkozó állitások igazságának eldön

tése, másokban hiányos mondatok kiegészítése oly módon, hogy 

igaz állításokat kapjunk. A tesztek utolsó feladatai felsoro

lással kombinált eldöntendő kérdések.

Annak ellenére, hogy különböző tartalmú és' technikájú 

kérdéseket alkalmaztunk, az öt teszt a fogalmi kapcsolatokra 

vonatkozó kérdések jellegében is és a feladattipusok szempont

jából is azonos volt /3.sz.melléklet/.

Mivel csak egyszer - és nem általánosan 

mérőeszközt készítettünk, a szokásos tesztelemzést elvégeztük

használatos
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ugyan - további kísérleteink során az itt szerzett tapaszta

latainkat felhasználjuk a dolgozatban - elemzésükre túl nagy 

súlyt nem fektetünk. A reliabilitásra alsó becsléssel teszten

ként /témakörönként/ 0,8 körüli értékek adódtak /teszt felezé-

ses módszerrel a Spearman-Brown formulával számolva/, a tény

leges reliabilitás ennél magasabb.

A külső validitást logikai validitás - ellenőrzéssel helyette

síthetjük: a kérdések közvetlenül a mérendő fogalmi kapcsola

tokra irányultak /a teszt elemei direkt módon a fogalmak kap

csolatára kérdeznek rá/, igy ez további vizsgálatot nem igé

nyel. Az item-ekre vonatkozó validitás-ellenőrzés /elemek és 

a tesztérték közti korreláció témakörönként/ azt mutatja, hogy 

előfordul néhány a későbbiekben esetleg módosítandó, kihagyan

dó, variabilitást nem mutató kérdés /pl.: amit mindenki tudott/. 

A szerkezet-elemzés /belső validitás-vizsgálat/ a tesztek homo

genitását jelzi.

összefoglalva megállapíthatjuk, hogy mérőeszközünk - ha 

nem is a legmagasabb, de méretének megfelelő szinten - eleget 

tesz a megbízhatósági és validitási követelményeknek.
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5. A kísérlet végrehajtása, adatfelvétel

A kiválasztott témák tananyagának összeállitása, a hoz

zájuk tartozó szemléltető ábrák elkészítése, a tesztek és az

adatlap megszerkesztése után, a latin négyzetes elrendezés

nek megfelelően hajtottuk végre kísérletünket. A mérés lebo

nyolításában, a kiválasztott osztályokban tanitó pedagógusok 

voltak segítségemre.

A tanulóknak öt témát kellett megtanulniok, öt tesztet neg- 

és adatlapot kitölteniök. A gyermekek feladata min

den téma esetén kettős volt. Egyrészt tanulmányozniuk kellett 

az adott témakört, fogalmi strukturát-tanulási rész, másrészt 

feladatokat kellett megoldaniuk - ellenőrzési rész. Az osztá

lyoknak minden témakör feldolgozásához 10 perc állt rendelke

zésére, függetlenül a szemléltetési módtól. A tanulási sza

kaszt követő ellenőrzésre szintén 10 percet kaptak a tanulók 

témánként, éppen ezért tanóránként 2-2 témát illetve egy té

mát és az adatlapot tudtuk feldolgoztatni. így a kisérlet osz

tályonként összesen három tanórát igényelt. Hogy az évközi tani- 

tást ne zavarjuk, vizsgálatunkat tanév végén - közvetlenül 

ballagás előtt - végeztük.

oldaniok

A munkát minden osztályban azzal kezdtük, hogy tájékoz

tattuk a tanulókat a kisérlet céljáról, lényegéről, hipotézi

sünkről, röviden esetleges további kutatási terveinkről. Fel

hívtuk figyelmüket a szöveg gondos áttanulmányozására, külö

nös tekintettel a benne szereplő fogalmak egymáshoz való vi-
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szonyára /alá- fölérendeltség, szükebb-bővebb terjedelem, 

egymást kizáró jelleg, tartalmazás/, valamint a szöveges 

ismeretanyag és a hozzátartozó megfelelő fogalomstruktura 

ábra együttes használatára. Ezután osztottuk csak ki - a la

tin négyzetes kisérleti elrendezés szerint összeállitott 

tananyagot megfelelő szemléltetéssel. Az anyag tiz perces 

tanulmányozása után azt rendre összegyűjtöttük és közvetle

nül ezután megoldattuk a tanulókkal a témához tartozó teszt

feladatait, maximálisan tiz percet engedélyezve e munkára is.

Azon tanulók tesztjein, akik hamarabb készítették el felada

taikat, regisztráltuk a megoldáshoz felhasznált időt. Néhány 

perces szünet után - ugyanezen a tanórán - a fentiekkel ana

lóg módon feldolgoztuk,a következő témát- a kisérleti elren

dezésnek megfelelő - más szemléltetéssel. Hasonlóan jártunk el

a további három téma esetén is.

Tapasztalatunk az volt, hogy mind a pedagógusok, mind a 

tanulók komolyan vették a feladatot. A gyerekek nagyrésze lel

kes volt, hogy "segithet" olyan kutatásban, melynek eredmé

nye alapján esetleg "hatékonyabbá" tehetjük a tudományos is

meretszerzést, vagy olyan eszközt adhatunk, melynek segítsé

gével könnyebben igazodhatnak el az ismeretek rengetegében.

A mérést kódolás követte, melynek során megállapítottuk, 

hogy az illető tanuló mely feladatot oldotta meg helyesen, 

illetve melyeket hibásan. A teszt értékének és egyúttal a 

fogalmi struktúra elsajátitási fokának mértékeként a helyesen 

megválaszolt kérdések számát fogadtuk el.
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6. A mérési eredmények feldolgozása, adatelemzés

6.1. A többváltozós elemzésről

Ma már nem kell hangsúlyoznunk a matematikai statiszti- , 

kai módszerek jelentőségét a pedagógiai kutatások egy jelentős 

részében - sőt néha ugyanis ha kell ha nem használjuk őket — 

ezért méginkább ügyelnünk kell arra, hogyan tesszük ezt. A 

statisztika számos módszert kinál problémáink megoldásához.

Az adekvát modell kiválasztásánál a szakmai, pedagógiai szem

pontok mellett alapvető szerepet játszik a skálaelméleti és más 

matematikai jellemzők feltárása, vizsgálata /függetlenség, nor- 

malitás, additivitás, homogenitás stb/. Az egyes statisztikai 

mutatók mindig "hagyják magukat kiszámolni", de hogy egy-egy 

konkrét esetben ténylegesen van-e értelmük, hogy mit jelente

nek, azt a matematikai szempontokon túl a pedagógus szakember 

hivatott eldönteni. A kutatási feladat megoldása egyrészt kü

lönböző matematikai statisztikai módszerek /modellek/ soroza

tának alkalmazását, másrészt az ezeket követő, ezekre épülő 

fogalmi - tartalmi elemzéseket jelenti.

Gyakori eset, hogy egy-egy vizsgálat során egyaránt él

nünk kellene az egyváltozós, a kétváltozós és többváltozós e- 

lemzések, módszerek sorozatának alkalmazásával is, hiszen

mindegyikük a kutatás egy-egy meghatározott kérdéscsoportját 

válaszolja meg. Bár pedagógiai vizsgálódásaink során kutatá

sainkban általában több tényezőt - változót - veszünk figye

lembe, adataink statisztikai feldolgozásakor mégis többnyire
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megelégszünk az egyváltozós vizsgálati módszerek használatával, 

az alapstatisztikák /átlag, szórás, módusz, médián, gyakorisá- 

. ./ kiszámításával és a páronkénti összefüggések meghatá

rozásával /korrelációs mátrix/, magyarázatával, értelmezésé

vel, holott ezek nagyon sokszor nem adnak kimerítő választ a 

felvetett kérdésekre.

gok / •

Kis számú tényező esetén a korrelációs mátrix elemzésével, 

páronkénti összehasonlítással feltárhatjuk a változók összefüg

gő blokkjait /csoportjait/ a köztük meglévő összefüggések alap

ján. Nagy változószám esetén azonban már nem tudunk igy eljár

ni, többek között éppen ekkor adekvát eszközök a többváltozós

statisztikai módszerek.

Annak, hogy a pedagógiai kutatások jelentős részében ki

tüntetett szerepet játszanak a többváltozós matematikai statisz

tikai módszerek, egyik oka az, hogy ritkán lehet egyetlen tu

lajdonságot, tényezőt önmagában vizsgálni, mivel a pedagógiai 

jelenségek lényegükből adódóan összetettek. Ezen kivül számos 

olyan hatás is befolyásolja egy-egy tényező alakulását, ame

lyet nem tudunk /vagy nem is akarunk/ figyelembe venni - ezek 

a "véletlen" hatások. Ugyanakkor a pedagógiai jelenségek tör

vényszerűségei többségükben nagy tömegben, tendencia jelleggel 

jutnak kifejezésre: csak tömegesen figyelhetők meg, tárhatók

fel.

Tovább bonyolítja a helyzetet, hogy számos jellemző /ké

pesség, tudásszint, motiváltság ../ közvetlenül nem mérhető.9 •

Ki
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Ahhoz, hogy empirikus vizsgálatukhoz megfigyeléseket, "méré

seket" végezhessünk, valamilyen mérőeszközt /tesztet/ kell

szerkesztenünk. Akár a teszt elemzését /teszt komponenseinek 

összefüggéseit, struktúráját stb/ tekintjük, akár a mérőesz

közzel kapott jellemzők /tesztértékek/ és a kisérlet körülmé

nyeit meghatározó tényezők kapcsolatát /azaz a kiválasztott 

- mért - pedagógiai jelenséget/ vizsgáljuk: többváltozós, vé

letlen tömegjelenségekkel állunk szemben.

A megfigyelések eredményeinek értékelésekor bizonyos ese

tekben csak egy-egy kiragadott tényezőt vizsgálunk, máskor 

több jellemzőt tekintünk egyenként, vagy azok páronkénti kap

csolatát vizsgáljuk. De akárhány egyváltozós statisztikát vagy 

kétváltozós összefüggést veszünk is külön-külön figyelembe, 

nem kapunk még csak közelítően sem teljes, hü képet a sokszí

nű jelenségről, csak annak egyes részleteiről. Éppen abban se

gítenek előrelépni a többváltozós statisztikai vizsgálatok, 

többváltozós matematikai módszerek, hogy egy-egy nagyobb egy

séget egészében fogjunk át. Alkalmazásukkal a lényeges jellem

zőket együttesen vizsgálhatjuk, a kiválasztott egységet egé

szében jellemezhetjük.

A többváltozós matematikai módszerek segítségével megvá

laszolhatunk például olyan - kutatásaink során gyakran felme

rülő kérdéseket, mint az alábbiak:

- Mik azok a megfigyelt jellemzők, változók, objektumok, 

amelyek valamilyen szempont /hasonlóság, egymástól mért 

távolság/ alapján tömböt, blokkot alkotnak?
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- Az egyes csoportokon belül milyen mértékű a kapcso

lódás /csoporton belüli homogenitás/?

- Az egyes csoportok között milyen mértékű a szétválás 

/csoportok közötti heterogenitás/?

Azaz a modellek egy része lehetőséget nyújt akár a teszt, akár 

a minta szerkezeti /vagy faktoriális/ elemzésére, lehetővé te

szi a komponensek feltárását, automatikus osztályozást stb.

A többváltozós modellek egy másik csoportja lehetővé te

szi a következő probléma-tipusok megoldását, kérdések megvá

laszolását :

- A tényezők egy csoportjának /prediktorok/ van-e hatá

sa .egy kitüntetett, csoporton kivüli jellemzőre /függő 

változó/. Lényeges megjegyeznünk, hogy a prediktorok 

/független változók/ és a függő változó kapcsolata 

nem feltétlenül ok-okozati viszonyra utal. Ezt a vi

szonyt a statisztika önmagában nem képes tisztázni.

- Mekkora, milyen mértékű a prdiktorok hatása?

- Hogyan számítható ki a prediktorok értékének ismereté

ben a függő változó becsült értéke /itt értéken nem

feltétlenül számértéket értünk/?

A statisztikai módszerek ezen csoportját predikciós vizsgála

toknak nevezzük. Gyakoriak az olyan esetek is, amivel a továb

biakban részletesen foglalkozunk -•mivel kísérletünk éppen 

ilyen problémát vet fel - amikor csupán egy prediktor hatására
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vagyunk kiváncsiak /pontosabban egy faktornak a függő változóra 

gyakorolt hatására/, de nem tudjuk úgy alakitani a kísérletet, 

hogy a hatás csak önmagában jelentkezzen. A kisérlet körülmé

nyeiből adódóan más hatások is érvényesülnek, ezért kénytelenek 

vagyunk ezeket ugyancsak figyelembe venni. Ilyenkor a predik- 

ciós vizsgálatokban úgy tesszük fel a kérdést, hogy az érdeklő

désünkre elsősorban számottartó prediktor - a többi prediktor 

és az interakciók hatását leszámítva /kiszűrve/ - milyen szere

pet játszik a függő változó alakulásában. A predikciós vizsgá

lati módszer e speciális esete alkalmas egy prediktor hatásának 

elkülönítésére a vele együtt /esetleg szükségszerűen/ jelenlevő 

prediktorok csoportjától,- azaz a "zavaró" tényezők hatásának 

kiszűrésére.

Kísérletünk alapján megválaszolandó kérdés elemzésekor 

pontosan ilyen problémához jutottunk. A matematikai statiszti

ka azonban az előfeltevéséktől, a konkrét vizsgálatban figye

lembe vett jellemzőktől függően erre is többféle modellt ki

nél, ezért ezek közül a pedagógiai és matematikai feltételek

nek egyaránt lehető legjobban megfelelőt kell kiválasztanunk.

E vizsgálati módszerek lehetővé teszik, hogy minden faktor ha

tását külön tanulmányozhassuk, a hatásokat megkülönböztes

sük a véletlen okozta változásoktól, amelyeket nem a vizsgá

lat alá vett faktorok idéznek elő /lineáris regresszió, MCA 

stb/, illetve esetenként meghatározzuk az egyes faktorok inte

rakcióját /varianciaanalízis, AID, THAID stb/.

A kísérletek során kapott adatok statisztikai értékelése
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szempontjából fontos, hogy ezeket az adatokat bizonyos előre 

tervezett kisérletsorozat eredményeként kapjuk. Az ilyen kí

sérletek az u.n. megtervezett kísérletek vagy statisztikai 

sémák. Az előre meghatározott felépítésű statisztikai sémák 

alkalmazásának megvannak a maga előnyei és hátrányai is, meg

határozott sématipusok bizonyos kísérlethez, kutatásokhoz,

használhatók, több-kevesebb információt szolgáltatnak és a ki-

vánt információk eléréséhez előirják az észlelések számát is.

Már a munka megkezdése előtt, a kisérlet tervezésekor

tisztáznunk kell, hogy:

- Mely /faktorokat/ prediktorokat, és azokat hány szinten

akarjuk vizsgálni?

- Kell-e számolnunk a prediktorok interakciójával?

- Milyenek a kísérletbe bevont egyedek /tanulók, osztályok.

stb: létszám, variabilitás ./?f ♦ •

- Milyen a kísérlet időigénye és milyenek az időfelhasz

nálási lehetőségek?

- Milyen és mennyire fontos eredményeket akarunk elérni?

- Milyen következtetéseket kivánunk levonni az eredmények

ből?

Ilyen előkészületek után választhatjuk csak meg a körülménye

inknek megfelelő tervezett kísérletet, készíthetjük el azt a 

kísérleti sémát /beleértve az ismétlések számát/, amelyek kö

vetelményeinknek és lehetőségeinknek legjobban megfelel.
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Segítségünkre lehet tehát a matematikai statisztika a 

kísérletek tervezésében is, nemcsak a mérési eredmények érté

kelésében. A korábban elmondottakból kitűnik, hogy számunkra 

is problémát jelentett egy olyan kísérleti elrendezés megter 

vezése, mely kivitelezhető /megvalósítható/ és alkalmas is a 

25 téma-szemléltetési mód kombináció vizsgálatára.
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6.2. A latin négyzetes /rotációs/ kisérlet

6.2.1. A kisérlettervezés és értékelés elméleti alap

jainak áttekintése

Kísérleteink gyakran célozzák egy-egy kiválasztott jel

lemző más tényezők /prediktorok, faktorok/ különböző szintje

ihez, szintkombinációihoz tartozó értékeinek összehasonlítását,

a tényezők hatásának vizsgálatát. Ahhoz, hogy az ilyen össze- • 

hasonlításból levonható következtetés megbizhatóságát fokoz

zuk, az egész kísérletet többször megismételjük. Az ismétlések 

során azonban nagyon sokszor komoly technikai problémát jelent 

a minden esetben azonos kísérleti körülmények megteremtése, 

betartása. Fokozottan igy van ez pedagógiai vizsgálatainknál, 

‘ahol is nagyon nehéz "azonos" körülményeket biztosítani, va

lami mindig változik - maga a tanuló is, és más-más tanulót 

vizsgálva az eltérés még nagyobb lehet. Ennek a körülménynek 

az elhanyagolása az ismétlések alapján számolt értékeket /át

lagokat, összefüggést jellemző mutatókat/ erősen torzítaná.

Ezt a hibát kiküszöbölhetjük - vagy legalábbis csökkenthetjük - 

olyan kisérlet megtervezésével, amelyben az ismétlések okozta 

eltérést el tudjuk különíteni a vizsgált faktorszintek által 

okozottól és a kísérleti hibától. Ezt úgy érhetjük el, hogy 

a kísérleteket viszonylagosan azonos körülmények betartásával, 

felosztott blokkokban hajtjuk végre. A statisztikai termino

lógiában a blokk fogalmán olyan feltételek együttesét értjük, 

amelyek kísérleti szempontból egységet alkotnak.
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Esetünkben a statisztikai séma, amit inkább tervezett kí

sérletnek nevezhetünk, egy vagy több olyan tényező vizsgálatát 

teszi lehetővé, amelyek mindegyike több szinten jelenhet meg, 

több diszkrét értéket vehet fel. A kísérletben az egyes ténye

zőket nagybetűkkel, a szinteket a megfelelő index-szel ellátott 

nagybetűkkel jelöljük. Két tényező esetén, az egyiket A-val,

A^ jelenti az első faktor 

pedig a másik tényező m szint

jét. A tervezett kísérletben igy egy blokkot /az első tényező 

i-edik, a második j-edik szintjéhez tartozót/ A^B^-vel /a két 

tényező szintjeinek együttes megjelölésével/ adhatunk meg.

a másikat B-vel jelölve, A^, A2 

n szintjét; В

, . . . ,

В1' ~2 г ... r

Az egyes kísérleteket különféle kísérleti körülmények kö- 

- blokkokban - hajtjuk végre /az egyes faktorok különböző 

szintjein/, azaz az egyes tényezők szintjeinek különféle kombi

nációjával. Egy-egy blokkot a feltételeknek pontosan meghatá

rozott összessége jellemez. Esetünkben egy blokk tehát például 

a kettes szemléltetéssel az ötös téma a harmadik osztályban. 

Jelölve /a bevezetőben mondottakkal összhangban/: S2T5C>3.- 

Vagy a fent emlitett két tényező esetén egy lehetséges blokk 

A^B^ (l<i<n, l<.j<m), és

A faktorszintek különféle kombinációjával, azaz a különféle

zött

eltérő blokk állítható össze.N=n .m

blokkokban hajtjuk végre a kísérletekét vagy vizsgálatokat 

/blokkonként egy vagy több megfigyelést végezve/.

Összefoglalva, a kisérlet során fellépő hatótényezőket 

alapvetően két csoportba sorolhatjuk:
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- a kisérlet megtervezésénél figyelembe vettek és

- a figyelmen kivül hagyottak

csoportjába. Az előzök ismét két csoportba rendezhetők:

. a vizsgálni kivánt és

. a vizsgálni nem kivánt, de a kisérlet jellegéből adó

dóan szükségszerűen jelenlevő és ezért mégis tekintet

be veendő

tényezők alcsoportjába. Az utóbbiak, azaz amelyekre a kísérlet

ben nem vagyunk tekintettel, együttesen hibaként jelentkeznek.

Tekintettel arra, hogy a lehetséges blokkok száma a fi

gyelembe veendő tényezők és szintjeik számának növekedésével 

igen gyorsan emelkedik /vizsgálatunkban három ilyen tényezőt 

találtunk, egyenként öt szinttel: 5.5.5 = 125 lehetőség/ a kí

sérletek elvégzése az összes blokkra a gyakorlatban igen.sűrűn 

keresztülvihetetlenné válik. Annak érdekében, hogy ezt az el

lentmondást feloldjuk, kiegészítő feltevésekkel kell élnünk, 

olyanokkal melyek mellett nincs szükség az összes blokk reali

zálására, és igy olyan kísérleti sémához, kisérlettervhez jut

hatunk, amely az elvileg lehetségesnél lényegesen kevesebb blok

kot tartalmaz.

A legegyszerűbb, ugyanakkor közismert ilyen kísérleti 

elrendezés a latin négyzet /latin square/. Legfőbb előnye, 

hogy lehetővé teszi három faktor hatásának értékelését arány

lag kis számú kísérlettel, mert csak azokat a blokkokat kell

megvizsgálnunk, amelyeket a séma pontosan meghatároz. Lényeges,
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hogy mind a három faktorhoz ugyanannyi szint tartozzon. A la

tin négyzet elnevezést arra vezetjük vissza, hogy e sémát négy

zetes formában adhatjuk meg, amelyben a faktorokat és faktor

szinteket latin nagybetűkkel jelöljük. Az elrendezés mindegyik 

sora más és más variánsát jelenti (A^, , A^

faktornak, mindegyik oszlop ugyanigy a másik tényezőnek 

(вх, В
madik szintjeinek (C^, 

akkal úgy töltjük ki a négyzetet, hogy minden sorban és minden

' C3» *• )

. ) az elsőf • •

, az egyes cellákba beirt betűk pedig a har-

. ) felelnek meg. Ez utóbbi-
2'

/ • •

(cx,oszlopban a harmadik tényező minden szintje

pontosan egyszer szerepel.

Egy háromtényezős, 3-3 szintet megengedő latin négyzetes 

elrendezés például a következő alakú lehet:

A1 A2 A3
c c cU1 z ^3

c c cU3 1 2

c c cz U3 1

B1

В 2

В 3

Ilyen elrendezés azonban több is van, egy másik alapelrendezés

például az alábbi:

A2 A3A1

c c c ^1 ^3 2в1

C3в C2 C12

В c c cz U1 ^33
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Mint láttuk, ugyanahhoz a feladathoz tökb statisztikailag e-

gyenértékü latin négyzetes elrendezés is konstruálható. A le

hetséges konstrukciók száma függ a faktorszintek számától.

Megbizhatóbb eredményre juthatunk több elrendezés egyidejű 

vizsgálatával. A sémákról leolvasható, hogy ez az.elrendezés

nem biztosítja azt, hogy minden faktorszint kombináció ponto-

egyik példánkban sem sze-san egyszer előforduljon /az A1B1C2
repel!/, csupán azt, hogy bármelyik faktor bármelyik szintjét

is tekintjük, vele kombináltan a másik két faktor minden szint

je megtalálható legyen. Az összes kombinációt az adott prob

lémához tartozó latin négyzetek csak együttesen szolgáltatják.

A tényezők számának emelésével az ezen elv szerinti elrendezés 

három,- illetve többdimenziós "kockával" adható meg /a dimen

ziószám eggyel alacsonyabb, mint a tényezők száma/. Más irányú 

kiterjesztést jelent, ha a szintek száma a különböző tényezők

nél nem egyezik meg. Ekkor az u.n. latin téglához jutunk. Meg

jegyezzük, hogy a legjobban áttekinthető és legkönnyebben ke

zelhető a latin négyzetes elrendezés. Az ilyen sémáknak megfe

lelő kísérleteket rotációs kísérleteknek nevezzük, melyeknek az 

az alapvető jellemzőjük, hogy gazdaságos blokkszám mellett hajt

hatók végre, és mindegyik faktorpárra vonatkozóan az összes le

hetséges szintpár-kombinációt automatikusan szolgáltatják. 

Példánkban A-ra és B-ra:

A1'B3' A2Blf A2,B2' A2B3' АзВ1' A3^2' Азвз;A1B1' aiB2'

A-ra és C-re:

A1C3' A2C1' A2C2' A2C3' A3C A3C2' азсз;A1C1' A1C2'
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В-re és C-re:

B1C1, в C2, B.^; B2Ci' B2C2' B2C3; B3C1' B3C2' B3C

Nem kapjuk meg viszont az összes szinthármas /szintnégyes stb/

kombinációt.

A latin négyzet alkalmazása esetén tudatában kell lennünk 

még annak is, hogy az ilyen modell feltételezi a faktorok hatá

sának additivitását, vagyis azt, hogy a tényezők között nem

lép fel kölcsönhatás. Ezek szerint minden észlelést a követke

ző modellel fejezhetünk ki:

+ <ík + ■ É^ijkl = jd + ijkl '

УE formában blokkban megfigyelt 1-edikA.B .C.i j к
előfordulást jellemzi, JJ, az összes megfigyelés átlagát,

az• ijkl

T± h aaz A tényező i-edik,

<Jk a C faktor k-adik szintjének átlagtól eltéritő hatását 

jelöli /függetlenül a megfigyelt előfordulástól!/, 6 

dig a modell és a megfigyelés együttes hibája.

В faktor j-edik,

pe-ijkl

Ha a faktorok hatásadditivitásának feltétele nem teljesül, 

akkor a kísérletek során kapott eredmények kizárólag tájékoz

tató jellegűek lesznek. Ha létezik ugyanis interakció a fak

torok között, akkor az a hibában jelentkezik, annak szórás

négyzetét növeli. Előfordulhat ennek következtében,hogy az 

egyes faktorok hatását- - helytelenül - statisztikai szempont

ból nem minősítjük szignifikánsnak, mert túl nagynak találjuk 

a hiba szórásnégyzetének becsült értékét.
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6.2.2. A hatás szignifikanciájának vizsgálata -

varianciaanalízis

A varianciaanalízis /szóráselemzés/ többek között a ro

tációs kísérletek értékelésére alkalmas statisztikai módszer.

Előrebocsátjuk, hogy ugyanúgy mint a latin négyzetes kisérlet- 

terv résznél, itt sem szándékozunk a teljes elméleti hátteret

kifejteni, hiszen ez indokolatlanul megnövelné a dolgozat ter

jedelmét, és mindkettőre vonatkozóan bőséges irodalom áll ren

delkezésre. Csupán azokat a kérdéseket világítjuk meg, ame

lyek konkrét vizsgálatunk adatainak elemzésénél felmerültek és • 

az eredmények ismertetésének megértéséhez szükségesek.

A legfontosabb kisérlettipusra szóráselemzés-táblázatokat 

állítottak össze, amelyek lehetővé teszik a kísérletek érté

kelését anélkül, hogy el kellene készíteni a megfelelő elmé

leti modelleket. A szóráselemzés felhasználásának legfőbb te

rülete tehát a különféle statisztikai sémák értékelése, vagy

is az olyan sajátos módon megtervezett kísérletek vagy vizsgá

latok értékelése, amelyeket az előző pontban ismertettünk.

Ha a kísérlet eredményeit /észleléseinket/ egy vagy több 

szempont szerint csoportosíthatjuk, akkor az észlelések kö

zötti "teljes változást" is részekre bonthatjuk, annak megfe

lelően, ahogy a csopórtositást végeztük. A szóráselemzés során 

úgy járunk el, hogy a megfigyelt eredmények teljes változását 

- amelyet az egyes észlelések teljes átlagtól való négyzetes 

eltéréseinek összege reprezentál - olyan különálló összetevők-
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re bontjuk, amelyek mindegyike egy-egy vizsgált tényezőhöz 

/faktorhoz/ tartozik. így megállapithatnánk például, hogy a 

teljes változás hány %-át okozza a témakör, szemléltetési mód, 

osztály stb. Általános esetben még olyan összetevőket is fi

gyelembe kell vennünk, amelyek a kölcsönhatásoknak /a ténye

zők együttes hatásának/ tulajdonithatók. Végül fennmarad még 

az a reziduális /maradék/ változás, amelyet a figyelemmel nem 

kisért, a nem észlelhető, véletlen hatások idéznek elő. Ha 

feltételezzük, hogy kölcsönhatások nem lépnek fel, de azok még

is jelen vannak, akkor hatásuk a maradék összetevőt növeli.

Az egyes tényezők - szemléltetési mód, témakör, osztály - 

értékelését külön-külön úgy hajtjuk végre, hogy az egész vál

tozásból a megfelelő tényező okozta százalékos változást össze

hasonlítjuk a reziduális változással, és igy megállapítjuk, 

hogy melyik változás nagyobb mértékű és szignifikáns a másik

hoz viszonyítva. Az összehasonlítást minden egyes tényezőnek

megfelelő összetevő és a reziduális összetevő vonatkozásában

elvégezzük. Statisztikai próba /F-próba/ segítségével megálla

píthatjuk, hogy melyek azok a tényezők, amelyek a teljes vál

tozás nagyobb részének okozói, vagyis nagyobb változást idéz

nek elő, mint amennyit a véletlen hatásnak tulajdoníthatunk.

Az ilyen tényezőket statisztikailag jelentősnek tartjuk, és to

vább vizsgáljuk őket. A próba elvégezhetőségének - szigorú ér

telemben - feltétele, hogy a vizsgált jellemző eloszlása blok

kokon belül normális legyen.

A szóráselemzéshez feltételezzük, hogy az adatok olyan mo-
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delibe illeszkednek, amely számos paramétert foglal magában 

és számos sajátsággal jellemezhető. A szóráselemzés alapvető 

feladata ezután e modell paramétereinek becslése.

Az egy-, két- vagy többfaktoros kísérletek modelljeinek kiala

kítása és paramétereinek becslése ugyanolyan logikai törvény

szerűséggel, ugyanolyan szabályok alapján végzehető el.

A latin négyzetek értékelésére tehát ugyanazok a szabá

lyok érvényesek, mint amelyek a varianciaanalízisre, mivel e-

zen sémákban is felbontjuk a teljes négyzetösszeget az egyes

Bemutatjuk még a íla-faktoroknak megfelelő négyzetösszegekre _ 

tin négyzetes kísérleti elrendezéshez használható egyszerű

szórás elemzési táblázatot </6 . táblázat/ - a kölcsönhatás nélkü-

értékelésénél isli esetre -, melyet kísérleti eredményeink

táblázathasználtunk. /А kölcsönhatásokat figyelembe vevő 

további faktorpároknak és a három faktor együttesének megfelelő 

sorokat is tartalmaz./

Variancia forrása Négyzetösszeg Szabadságfok Közepes négyzet-
' összeg

• F

2
S1 S121. faktor S1 n-1 Sl= 2n-1 s r

2S22 S22. faktor n-1S2 S2= n-1 2s r
2

S23. faktor n-1S3 S3
2n-1 s r

s2 rReziduális
/maradék/

(n-1)(n-2)S s —r Г (n-1)(n-2)

n2-lTeljes S о

6. táblázat
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A rotációs kisérlet eredményeinek értékelése6.2.3.

Varianciaanalízissel

Ezek után bemutatjuk, hogy latin négyzetes elrendezésű

kísérletünk a korábbiakban ismertetett mérőeszköz felhaszná

lásával milyen eredményeket szolgáltatott, hogyan alakultak 

a tananyagok feldolgozását követően megfigyelhető teljesítmé

nyek a 14 éves korosztály tanulóinál /öt 8.osztály/. A kísér

letbe bevont tanulók 666 mérőlapot töltöttek ki. A tanulók 

számát feldolgozott témakörönként, szemléltetési módonként a

latin négyzetes elrendezés szerinti bontásban a 2.sz. táblá

zatban adtuk meg. A teljesitményre vonatkozó statisztikák 

az alábbiak /itt és a következőkben mindenütt a teljesítmény

adatok nyerspontban értendők/:

Az átlagos teljesitmény /öt osztályra, öt témakörre, öt szem

léltetésre/: 34,43

Minimális teljesitmény: 13

Maximális teljesítmény: 39 /az elérhető maximum: 41 volt/

A teljesitmény szórása: 3,79

Az átlag standard hibája: 0,7

Ezek után varianciaanalízissel azt vizsgáltuk, hogy a 

három figyelembe vett hatás /a három prediktor: szemléltetési 

mód, témakör, osztály/ külön-külön és együttesen eltériti-e 

az osztályátlagot a 34,43 értéktől, és ha igen, milyen irány

ban és mértékben. Tekintsük át e célból először megfigyelé-
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seink eredményeit /az átlagok alakulását - osztályonként, 

témakörönként, szemléltetési módonként/ a latin négyzetes el

rendezésben /7.táblázat/:

°1 °2 °3 °4 °5

3.^35, 9 

S2 : 33,4 

S3:32,0 

S4:33,9 

S5:31,6

S2:35,8 

S3:36,4 

S4:34,7 

S c:36,6D

S]L: 34,8

T1 S3:35,1 

S4:36,0 

S5:34,6 

S1:33,2 

S2:33,3

S5:36,4 

S.^34,2 

S2:34,4 

S3:34,6 

S4:33,9

S4:36,О 

S5:35,8 

S1:35,l 

S2 :27,4 

S3:32,6

T 2

T3

T4

T5

7. táblázat

A táblázat adatai közvetlenül nem értékelhetők, mivel minden

cellában a prediktorok más-más érték-kombinációjának hatása 

jut kifejeződésre. A varianciaanalízis az átlagoktól való elté

rések négyzetösszegei és annak szabadságfoka segítségével ad 

választ az előbb feltett kérdésre, nevezetesen arra, hogy

okoznak-e a figyelembe vett hatások önmagukban, vagy a töb

biekkel kölcsönhatásban lényeges eltérést a minta átlagától.

A számítások elvégzéséhez először a teljes négyzetösszeget 

kell felbontanunk komponenseire és megállapítani az egyes kom

ponensek szabadsági fokát. Majd ezekre épitve végezhetjük el

a statisztikai próbát /F-próba/: amivel megválaszolhatjuk azt
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a kérdést, hogy a hatás hiányára vonatkozó hipotézist el kell-e

vetnünk. Más szavakkal: kiindulásként feltételezzük, hogy a 

szemléltetési mód nincs hatással a teljesítményekre, majd F- 

-próbával ellenőrizzük feltevésünket. Amennyiben a próba ered

ménye az, hogy hipotézisünket el kell vetnünk, akkor ahhoz a 

következtetéshez jutunk, hogy a különböző szemléltetési módok

hoz tartozó átlagértékek között van legalább egy olyan, amely 

szignifikánsan eltér a többitől és ezzel a teljes minta átla

gától. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy a vizsgált tényező 

/esetünkben: a szemléltetési mód/ hatása nem elhanyagolható, 

a különbségek szignifikánsak, nem véletlenszerűek.

Tekintsük ezek után a 8.sz. táblázatot, mely a variancia

analízis és a hozzátartozó F-próba elvégzéséhez szükséges ér

tékeket tartalmazza.

Eltérés
négyzetösszeg

Szabadsági
fok

Közepes
négyzetösszegVariancia forrása

Szemléltetés 286 4 71,5

Téma 156,8627 4

Osztály 351 87,64

Szemléltetés-osztály 1371 85,716

Szemléltetés-téma 1105 69,116

Téma-osztály 1023 63,916

4803Hiba 7,9605

Teljes 14,49566 665

8. táblázat
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/Megjegyezzük, hogy a hiba a hatások hármas interakcióját is 

tartalmazza, ez utóbbit nem számitottuk ki külön/. E táblá

zatból /8.táblázat/ leolvasható az, hogy mind a figyelembe 

vett tényezők, mind azok páronkénti interakciója önmagában is 

szignifikáns hatást mutat, de az interakciók hatása nem olyan 

nagy, hogy elfedhesse az önálló hatásokat.

Az érdeklődésünkre elsősorban számottartó szemléltetés

hatásának értékeléséhez tartozó /latin négyzetre épülő/ va- 

riancia-felbontás táblázata az interakciós hatások hiányának 

feltételezésével /kölcsönhatások beolvasztva a hibatagba/ a

9.számú táblázat szerint alakul.

Szabadsági Közepes
négyzetösszeg

NégyzetösszegVariancia forrása F
fok

5,6Szemléltetés 286 4 71,5

12,3156,8Téma 4627

87,6 6,9Osztály 4351

12,78302 653Hiba

14,49566 665Teljes

3,34 (99 %-os szinten)F(4,653 )

9. táblázat

Ennek alapján az állapítható meg, hogy a szemléltetés hatása 

minden gyakorlatban használatos szinten szignifikánsnak tekin-
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tendő, annak ellenére, hogy a kölcsönhatások sem elhanya

golhatók. Ennek ellenére hibatagba való beolvasztásuk sem

zavarja jelentősen a szemléltetési mód önálló hatásának ér

vényre jutását - nem növelik meg annyival a hibát, hogy ez 

változtatna a szignifikancia meglétén.

Ha a latin négyzetes elrendezésből összevonással kapott 

/prediktorként, hatásként csak a szemléltetési módot figye

lembe vevő/ táblára végzünk egytényezős varianciaanalízist, 

még mindig minden szinten szignifikáns hatást állapíthatunk 

meg /10.táblázat/. (F = 5,09). Ebből következik, hogy[4,661]
még az sem fedi el a szemléltetés hatását, ha a téma és az

osztály összegzéssel /átlagolással/ ki nem szűrhető hatását

beolvasztjuk a hibatagba. Ha ugyanis nincs kölcsönhatás, vagy 

nem lényegesek a kölcsönhatások, akkor az összevonás telje

sen kiszűri a másik két tényező hatását. Esetünkben viszont 

a másik két tényezőből megmaradó és a kölcsönhatásból szár

mazó hatások a hibában gyűlnek össze, növelik azt, de nem 

annyira, hogy következtetésünket meg kellene változtatnunk.

Megállapíthatjuk tehát, hogy a varianciaanalízisek ered

ményei alapján a kutatási célkitűzésben feltételezett hatás 

létezik, azaz a szemléltetési mód hatása szignifikáns, de 

erősségét tekintve a harmadik helyre szorul a témakörből és 

az osztályból eredő különbségek mögött. Mind a téma, mind az 

osztály sorában magasabb F értéket találunk, de ezt a meg- 

állapitást később még más módon is alátámasztjuk. Ezért sze

rencsétlen esetben előfordulhatott volna olyan kísérleti el-
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rendezés is, amelyben e kettő hatása elnyomta volna a szem

léltetését. Ennek elkerülését éppen a latin négyzetes elren

dezés tette lehetővé.

Négyzetösszeg Szabadsági Közepes
négyzetös szeg

Variancia
forrása

F
fok

Szemléltetés 286 4 71,5 5,09

92 80Hiba 661 14,0

Teljes 9566 14,4665

10. táblázat
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A hatás mértékének meghatározása, MCA modell6.3.

6.3.1. Az alkalmazott modell kiválasztása és jellemzése

Miután pozitív választ kaptunk arra a kérdésünkre, hogy

van-e a szemléltetési módnak statisztikailag kimutatható ha

tása, értelmet kapnak azok, a korábban már feltett kérdések is,

hogy mekkora ez a hatás önmagában és más tényezőkhöz viszonyít

va, valamint az, hogy hogyan becsülhetjük meg egy-egy megha

tározott szemléltetési mód alkalmazása esetén a várható telje-

sitményt-. Ez utóbbiak megválaszolásához valamilyen predikciós

modell alkalmazására van szükségünk. Mivel a matematikai sta

tisztika erre is több eszközzel rendelkezik, választásunkat

alapvetően az kell, hogy meghatározza, hogy megoldandó felada

tunk jellemzői kielégitik-e az alkalmazásra kiválasztott mo

dell feltételeit.

Vegyük szemügyre a prediktorok /szemléltetési mód, téma

kör, osztály/ és a függő változó méréselméleti tulajdonságait.

Mivel függő változónk tesztbéli - helyesen megadott - item-ek 

/összevonásával/ számbavételével keletkezett, ezért a gyakor

latban használatos legszigorúbb skálán - arányskálán mért - 

jellemzőnek tekintendő. Ez a tény önmagában lehetővé tenné

bármely módszer alkalmazását, hiszen a matematikai statiszti

ka ilyen jellegű módszerei közül mindegyik legfeljebb inter

vallumskálát követel a függő változótól. Más a helyzet predik-

toraink esetében. Mindhárom - a függő változóval éles ellen-
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tétben - éppen a leggyengébb skálán jelenik meg. Mivel 

pán azonosságuknak vagy különbözőségüknek van értelme /sem

csu-

rangsoruknak, sem aritmetikai különbségüknek nincs/, csak meg

nevezésükkel jellemezhetők; nominálisskálán mérhetők. Ez már

kizárja például a lineáris regresszió alkalmazását. Választ

hatnánk azonban olyan modellt, melyben mind a prediktorok, 

mind a függő változó nominálisak /pl. THAID, MNA/, de ekkor 

információt veszítenénk, mivel ez a függő változó skálájának 

visszaminősítését követelné meg /ami egyébként minden esetben 

elvégezhető/. Célszerű tehát olyan modellel dolgoznunk, ame

lyek a prediktorokra és a függő változókra pontosan azokat 

a skálatipusokat követelik meg, amik feladatunkat jellemzik.

Másik szempont a választásnál a prediktorok és a függő 

változó közötti összefüggés feltételezett jellege. A szokásos 

regressziós elemzéseknél a linearitás feltételezése a legálta

lánosabb. Bár a regressziós modell bonyolultabb összefüggés-

tipusokat is megenged, ezek is intervallumskálát követelnek

a prediktorokra. Mint az előző pontban tisztáztuk, e feltétel 

esetünkben nem teljesül, igy a regressziónak sem megszokott 

egyszerű, sem bonyolultabb változatai nem alkalmazhatók. A li

nearitás után az összefüggés jellegére vonatkozó enyhébb fel

tétel az additiv!tás, azaz annak megkövetelése, hogy megfi

gyeléseink

r.Vijki = ^ +ti 6. + Eк+ + ijkl

alakban álljanak elő. E formulában, a szimbólumok jelentése
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ugyanaz, mint a 6.1.1. pontban szereplő formulánál. Ez azt je

lenti, hogy az egyes tagok a prediktorok /tényezők/ szintjeitől 

tetszőleges módon függhetnek, de kölcsönhatásukat nem engedi

meg. Mint a varianciaanalízissel kimutattuk, e feltétel szigo

rú értelemben nem teljesül, de közelítőleg igen, mivel a ténye

zők önmagukban is szignifikánsnak bizonyultak. Ha a modellben 

megengednénk az interakciót, az "uj" tényezőink kombinációjá

val előállított uj változók bevezetését tenné szükségessé és 

e kibővített prediktor csoportra kellene az additiv modellt al

kalmaznunk. Ez azonban egy újabb problémát vetne fel, neveze

tesen azt, hogy megfelelő becslések előállításához nem rendel

kezünk elegendő megfigyeléssel. Az additiv modellnél ugyanis, 

mint közelitő szabályt elfogadhatjuk, hogy megfigyeléseink szá

mának legalább tizszer annyinak kell lennie,mint az aktuális 

modell szabadságfokának /az olyan prediktoroknál, melyeknél jó 

becslés várható kevesebb is elegendő, viszont ott, ahol a pre- 

dikció gyenge, lényegesen több eset szükséges/. Rendszerünk 

szabadságfokát úgy kapjuk meg, hogy a prediktorok - /tényezők

höz tartozó szintek számának összegéből levonjuk a predikto

rok számát. Additiv modellnél tehát (5+5+5-3).lO = 120 a

minimális esetszám. Az interrakciókat is megengedő kibővitett

additiv modellnél azonban ez az érték már

(5+5+5+25+25+25+125-7).10 =2080

lenne. Ha figyelembe vesszük azt is, hogy a varianciaanalizis

alapján a prediktiv erő nem túl magas, akkor még több megfi

gyelést kellene végeznünk.
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Ésszerű kompromisszumként kínálkozik az additiv modell 

elfogadása, mely nem áll ellentétben a 6.2. pont eredménye

ivel és amelyhez megfigyeléseink száma is elegendő. Ilyen mo

dellek kezelésére, paramétereinek meghatározására szolgál a

Multiple Classification Analysis /МСА/ eljárás és az ezt meg

valósító program. Mint minden statisztikai módszernél, ennél 

is van kikötés a változók eloszlására, de ez itt igen enyhe: 

csupán azt követeli meg, hogy az intervallumskálán megjelenő 

függő változó ne legyen túlságosan ferde. Bár a teljesítmé

nyek eloszlása nem szimmetrikus,a ferdeség nem éri el azt a ' 

szintet, ami kizárná az MCA használatát.

Ez az eljárás a szokásos egy- és kétváltozós statiszti

kákon túl megadja

azt, hogy az egyes prediktorok a variancia mekkora

hányadát képesek megmagyarázni önmagukban,

- minden prediktorra, a standardizált regressziós együtt

hatókkal analóg ß együtthatót, amely a prediktor re

lativ súlyát mutatja,

- minden prediktor, minden szintjéhez azt, hogy milyen 

értékkel térit el a teljes átlagtól,

- az összes prediktorra együttesen a többszörös négyze

tes korrelációs együtthatót /korrigálatlanul és a 

szabadsági fokkal korrigáltan, a későbbiekben ez utób

bit fogjuk szerepeltetni/, ami megmutatja, hogy a pre

diktorok a függő változó mekkora hányadát képesek együt

tesen megmagyarázni.
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6.3.2. Az MCA modellel nyert eredmények

A többváltozós predikcióról a bevezetőben mondottaknak

megfelelően vizsgálatunk leírásához még arra kell választ ke

resnünk, hogy

- milyen mértékben határozzák meg prediktoraink a tanu

lói teljesitményt és

- hogyan becsülhető az átlagos teljesitmény a predikto- 

rok segítségével.

A válasz megadásához a fentebb ismertetett matematikai modellt

alkalmaztuk, az additivitás feltételezése mellett. Ez lénye

ges általánositás a lineáris /regressziós/ modellhez viszo

nyítva, hozzátéve azt, hogy mig ez a modell nominális predik- 

torok esetén is korrekt módon alkalmazható /és prediktoraink 

ilyenek!/, a regresszió ekkor teljesen értelmetlen lenne. E 

módszerrel az alábbi eredményeket kaptuk.

A szemléltetési mód átlagtól való eltéritő hatása:

SZÖVEG 0,42S, :1
-0,59S2: LISTA

TÁBLÁZAT -0,973
0,39FA-DIAGRAMS . :4
0,70VENN-DIAGRAMV
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Ugyanezen adatok az osztályokra és témakörökre:

0Х: KÖRZETI ISKOLA 

02: KÖRZETI ISKOLA 

03: GYAKORLÓ ISKOLA 

04: GYAKORLÓ ISKOLA 

Or: KÖRZETI ISKOLA

- 1,04 1,45T,: MAGYAR NYELV1
1,23 T„: MATEMATIKA 0,782
0,04 T3: BIOLÓGIA

-0,75 T4: MÜVÉSZETTÖRT.

0,31 Tr : KÉMIA

-0,18

-0,9 7

-1,065 5

A modell alapján tehát a kísérletben szereplő valamely osztály 

átlagteljesítménye a következőképpen becsülhető meg előre:

S О T

N
0,42 -1,04 1,45

0,781,23-0,59
OS ZTÁLYÁTLAG= 34,43 + + + +HIBA-0,18-0,97 0,04

0,39 -0,75 -0,97

-1,06O, 70 0,31

Ennek megfelelően: a 2. szemléltetési móddal

5. osztálybanaz

a 3. témakörben

várható teljesítményként:

34,43 - 0,59 + 0,31 - 0,18 = 33,97

adódik.
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A modellből megállapítható az is, hogy mekkora az előre

becslésben az egyes tényezők súlya:

SZEMLÉLTETÉS 0,18:

TÉMAKÖR 0,26:

OSZTÁLY 0,20:

/А többváltozós regresszióanalizissel analóg módon a 

megfelelő súly/.

ß-knak

A varianciaanalizisbeli következtetésekkel összhangban

megállapíthatjuk, hogy e modellben is a szemléltetés kapja a 

legkisebb súlyt az elemzésbe bevont tényezők közül, de szerepe 

még igy is szignifikáns. Egyúttal választ kaptunk arra is, 

hogy a figyelembe vett hatások mennyire alkotnak teljes rend

szert az alkalmazott - fogalomstruktura elsajátításával kap

csolatos - teljesitmény-mutatóra gyakorolt hatás tekintetében, 

azaz számolnunk kell-e más tényezőkkel is ennek alakulásában.

E kérdés megítéléséhez a megmagyarázott variancia aránya ad 

segítséget. Mivel ennek értéke 0,12, megállapíthatjuk, hogy 

a vizsgáltakon kívül más tényezők is jelentősen befolyásolják 

a tanulók és igy az osztályok teljesítményét.

Mint azt az elemzésünk mutatta, annak a látszólag egysze

rű kérdésnek a megválaszolása is, hogy a különböző szemlélte

tési módok hogyan segítik a fogalomstruktura kialakulását, bő

vülését, rögzítését, már összetett matematikai apparátust, 

többváltozós statisztikai elemzést igényelt.
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7. Eredmények értelmezése, a kutatás további feladatai

Kísérletünk és elemzéseink eredményeit összefoglalva ar

ra a következtetésre jutottunk, hogy a tanulmányozott jelen

ségben a szemléltetési mód szignifikáns ható-tényező, de távol

ról sem az egyetlen jelentős faktor a fogalmi struktúra.elsa

játításával kapcsolatos teljesitmény alakulásánál. Továbbá a 

kísérletnél eddig figyelembe vett három tényező /téma, osztály, 

szemléltetés/ együttes hatása (12 %) is gyenge /bár szignifi

káns/ a vizsgálatba be nem vontakéhoz képest (88 %). A telje- 

sitményt növelő hatást tekintve a szemléltetési módok sorrend

jére a következő adódott:

1. Venn-diagram

2.-3. szöveg

2.-3. fa-diagram

4. lista

5. táblázat

A legjobb eredményeket tehát a Venn-diagramos szemléltetés 

mellett kaptuk és várhatjuk. A hatás összevetése a kontrolié

val azt sugallja, hogy általunk alkalmazott két szemléltetési 

mód inkább nehezítette, mint segítette a fogalmi struktúra 

megértését, rögzítését. Erre egy lehetséges magyarázat az, 

hogy nem mindegyik mód volt egyformán ismert a tanulók előtt, 

és a kevésbé ismert nem is jelenthetett tényleges "szemlélte

tést" a gyermekek számára. Ezt támasztja alá az, amit a tan-
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könyvek szemügyre vételekor tapasztaltunk, nevezetesen, hogy 

a Venn-diagramos ábrázolási mód a leggyakoribb /ez is inkább 

az "uj matek" könyvekben/, a lista és táblázat csak esetlege

sen fordul elő. Mivel egy-egy fogalomstruktura prezentálása 

Venn-diagrammal, fa-diagrammal stb. többféle alakban /formá

ban is megadható, hangsúlyoznunk kell, hogy eredményeink a 

Venn-diagram, lista, táblázat, fa-diagram általunk használt

alakjára vonatkoznak és nem "általában" a Venn-diagramra,

táblázatra stb. Más formák alkalmazása ezért az ismertetet

tektől eltérő eredményekhez vezethet. Ebből kiindulva célunk 

az egyes prezentálási módok, pl. csak a fa- vagy csak a Venn- 

-diagramos tovább vizsgálata annak érdekében, hogy a különbö

ző megjelenitések közül kiválaszthassuk az optimálisakat. Kü

lön vizsgálat tárgyát képezi még a szöveges tananyag szerepe is, 

nehézsége, "szemléletessége" a fogalmi kapcsolatok nyelvi meg

jelenése .

Az önálló szöveg és a fa-diagram azonos súlya önmagá

ban is érdekes, további vizsgálatot igényelne, mint az is, 

hogy mik azok a tényezők, amik az általunk figyelembe vettek- 

nél nagyobb szerepet játszanak a fogalomstruktura fejlődésé

ben, továbbá az, hogy valóban a lista és a táblázat nem kellő 

ismerete ökozza-e e szemléltetési módok negativ hatását.

Felmerülhet továbbá az, hogy - mivel kísérletünkben nem 

uj fogalmat /fogalmakat/ tanítottunk /erre ilyen volumenű 

kisérlet esetén nem lett volna lehetőség/, hanem a 8. osztá

lyosok által már jórészt ismert tananyagból vettük témaköre-
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inket a vizsgálathoz és az újat csak a struktúra jelentette

- esetenként a szemléltetési módok nem fejthették ki kellően 

hatásukat, hiszen jelentős szerepet kaphatott egy, a tanulók

ban már vagy jól, vagy rosszul kialakult fogalomstruktura is. 

Talán részben ezzel magyarázható a hipotézisünket nem teljesen

mi ugyanis előzetes feltételezéseink

ben valamivel nagyobb súlyt, szerepet tulajdonítottunk a 

szemléltetésnek.

alátámasztó eredmény,

Kísérletünkkel tehát eredeti kérdésünket megválaszol

tuk, de ugyanakkor több izgalmas, uj kérdés is felvetődött. 

További vizsgálatra van még szükség ahhoz, hogy a lehetséges 

prezentálás! módok /grafikus megjelenitési formák, szinezés 

stb./ közül a struktura-elsajátitás, 

szempontjából a leghatékonyabbat kiválasszuk .

rögzités és megőrzés

Szándékunkban áll még abban az irányban is vizsgálatokat 

folytatni, hogy milyen eszközökkel lehet a gyermek tudatában 

egy adott időpontban már meglévő, kialakult fogalomstruktu- 

rát megismerni, feltérképezni és ezt a struktúrát - a struk

túra egészét - a megfelelő tudományos fogalomrendszerrel ösz-

szemérni.
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1. MELLÉKLET

Tananyagok és szemléltető ábrák
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KÉMIAILAG TISZTA ANYAGOK

Azokat az anyagokat, amelyek többféle összetevőből állnak, és 

fizikai változással szétválaszthatok összetevőikre, keverékeknek ne
vezzük. Keverék például a levegő /oxigén, nitrogén, egyéb anyagok/.
A keverékekben az egyes anyagok eredeti tulajdonságaikat megtart
ják, mivel kémiai reakció nem játszódott le közöttük. Az oxigén, a 

nitrogén, a szén, a szén-dioxid, a desztillált viz, a cukor kémiai
lag tiszta anyagok /fizikai változással nem bonthatók tovább/. A 

kémiailag tiszta anyagokat további két csoportra oszthatjuk: vegyű- 

letekre és kémiai elemekre. Azokat az anyagokat nevezzük vegyületek- 

nek, amelyek kémiai reakcióval más anyagokká bonthatók. Például a 

cukrot hevitve szén marad vissza, és viz keletkezik, azaz kémiai 
reakcióval alkotó elemeire bontható. Vegyület továbbá a viz /HgO/, 
a konyhasó /nátriun-klorid/, szilicium-dioxid /Si02/, kénsav /E^SO^/ 
stb. A vegyületek legfontosabb tulajdonsága az, hogy alkotórészeik 

aránya nem tetszőleges - minden esetben szigorúan állandó -, és ez 

az arány a vegyületre jellemző /pl. a vizben 2:16 a hidrogén és oxi
gén tömegaránya/. A vegyületek alkotórészeik eredeti tulajdonságait 

nem mutatják, a szőlőcukor nem rendelkezik sem a szén, sem az oxi
gén, sem a hidrogén tulajdonságaival/.
Azok az anyagok, melyek kémiai reakcióval sem bonthatók tovább, a 

kémiai elemek. A szén, az oxigén, a hidrogén, a vas stb. kémiai re
akcióval sem bonthatók más anyagokra - igy ezek kémiai elemek. A 

kémiai elemeket tulajdonságaik hasonlósága alapján további három 

nagy csoportra osztjuk: fémekre /réz, aluminium., vas, higany, ezüst, 

arany, nátrium stb./, nemiémekre /hidrogén, oxigén, nemesgázok, 
klór, jód, kén stb./ és félfémekre /szilícium/.

A vegyületeket ugyancsak két nagy csoportba soroljuk, a 

szervetlen és a szerves vegyületek csoportjába. Két milliónál jóval 
több szénvegyületet ismerünk. Ez kb. másfélszer annyi, mint amennyi 
az összes többi elem valamennyi vegyülete - melyek a szervetlen ve
gyületek. A szénvegyületeket - néhány egyszerű változatuk /szén
dioxid stb./ kivételével - szerves vegyületeknek nevezzük. A szer
ves vegyületek alapeleme a szén /ezért szokás a szerves kémiát a 

szénvegyületek kémiájának is nevezni/. Szervetlen vegyület: a viz, 

sósav, kénsav, kősó, ammónia stb. Szerves vegyület: a cukor, földgáz, 

kőolaj, zsírok, alkoholok stb. A szénvegyületek tág birodalmában 

helyezkednek el a ma még alig felderített élőmolekulák, amelyek to
vábbfejlődéséből az egész élet keletkezett.

tu
\Vv /
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KÉPZŐMŰVÉSZET

A művészet minden korban az embert és az embert körülvevő vilá
got fejezte ki művészi formában, és az ember szép iránti igényét szol
gálta. A művészeti alkotások koruk gazdaságii, társadalmi és kulturális 

fejlettségének fokát, művészi eszméit, esztétikai nézeteit tükrözik, 

s ugyanakkor képet adnak a korukban szokásos művészi kifejezés formá
iról. A művészeti alkotások hatást gyakoroltak saját koruk társadalmi 
életére, formálták az emberek gondolatait, érzéseit sót erkölcsi el
veit is. Az emberi kultúrának rendkívül fontos eleme a ivévészét, tehát 

az irodalom, az eloadómüvészeteк, a képzőművészeivúc és .a zene. A kép
zőművészetek körébe az építészet, a szobrászat, a festészet, va'.lam:.nt 
a grafika -és - tágabb értelemben véve - az iparművészet tartozik.

Az épületek a térben helyezkednek el /magasság., széles; é,;;., 
mélység/. Az építészet a téralkotás művészete, anyaga a fa, terméskő, 
tégla, vas, vasbeton, műanyagok. A belső téralkotás mellett az Épület
szerkezet és a határoló felületek /falak, tetők/ művészi kiképzésére 

törekszik. Az építészeti stilusok sajátságai mindig függtek az adott 

társadalom gazdasági, politikai fejlettségétől, az éghajlati és táji 

sajátosságoktól^ rendelkezésre álló építőanyagoktól, a társadalom 

technikai és művészi felkészültségétől, a helyi hagyományoktól.
A szobrászat is három kiterjedésű, plasztileus művészet. A 

szobor, a szobormű /plasztika/ -- az épülethez hasonlóan - a térben he
lyezkedik el. A térbeliséget tekintve a szobrok lehetnek szabadon álló 

szobrok vagy épületeket diszitő plasztikák /sajátos formájuk a dombormű, 
A festészeti alkotások a sikban, tehát két irányban terjednek 

ki. Alapvetően lényeges kérdése a képalkotás. A festészet a színekkel 
való ábrázolás művészete. Feladata a kép témáját úgy elénk tárni, hogy 

a legfontosabbat, a lényegeset kiemelje, és a valóság egy meghatározott 

vetületét tükrözze, s művészileg ehhez viszonyítson minden mást.
' Grafikának /görög eredetű, magyarul: irás/ nevezik a rajznak 

sokszorosító eljárásokkal bizonyos fokig mechanizált válfajait. Sza
bad grafika a ceruzarajz, tollrajz stb. A művészi grafikai eljárások 

közé tartozik a fametszésj rézmetszet, rézkarc, kőrajz.
Iparművészetnek csak azt a kézműipart nevezzük, amelyben a 

megmunkálás legfőbb szempontja a művészi kiképzés. Az ember mindig 

arra törekedett, hogy célszerű eszközeit diszitse, olyan tárgyakat 

készítsen, amelyek szépségükkel is örömet okoznak. Az iparművészet a 

megmunkált anyag szerint is különböző ágakra osztható: fémművesség 

/ötvösművészet/, agyagmüvesség /kerámia/, bőrművesség stb.
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VALÓS SZÁMOK

Az alsó tagozatban, először a 0, 1, 2, 3,
számokkal foglalkoztunk /dolgoztunk, számoltunk/.

10, 11,• •., # • •
101,
Ezeket számlálással kaptuk. A számoknak ezt a csoportját természetes 

számoknak hivjuk. A legkisebb közülük a 0, legnagyobb nincs. Tudjuk, 

hogy a természetes számok körében bármely két szám összege is, szor
zata is természetes szám /173 + 504 = 677; 15.4 = 60/.

A kivonás művelete azonban már nem végezhető el mindig ebben 

a számkörben, ugyanis 8-3 = 5; 8-8 - 0, de 3-8 = -5. Két tetszőleges 

természetes szám különbsége tehát nem mindig természetes szám /akkor

, 1002,• • # • • •

nem, ha a kivonandó nagyobb, mint a kisebbitendő/. Éppen ezért a ké
sőbbiekben a természetes számok körét bővitettük a negativ egész szá- 

mokkal: , -1368,
tes számok és a negativ egész számok közös neve: egész szánok. Pontos 

tudnunk, hogy egész szám nemcsak a 7, 10, 
sőt a -2, -3

'-stb. számokról beszélünk /0~ról nem/, akkor ezeket pozitív egész szá- 

mólónak nevezzük, és szoktuk őket + l,.+2

. A természe--1. -2, -3, -10, , “105,• • • f # • • • • • * • •

185 stb., hanem a 0 is, 

15,..., 1789
♦ • • J

-185 stb. is. Ha csak az 1, 2, 3, • • . ,

alakban
■ is Írni. Az egész számok körében az összeadáson ás a szorzáson ki'nil a 

- kivonás is mindig elvégezhető, azaz bármely két egész szám különbsé- 

: ge egész lesz.

+574. +5759 • « • f

Tovább haladva, ha azt vizsgáljuk., hogy a negyedik ala:műve
lettel*/osztással/ mi a helyzet az egész számok körében (6:3 - 2;
3:6 = 1/2; -6 ::3 = -2; 0:3 = 0; ; :(-6) - -1/2 stb.k, azt tupasi tál
juk, hogy két egész szám hányadosrí. csak ritkán egész szára. Epp-n ezért 

tovább bővítettük a számkört /az egész számok köréi;/ a tört számok
kal : 1/2; -3/4; 8/3; 12/6; -37/59 stb. Két egész szán hányadosát 
/ahol az osztó soha nem lehet 0/ tört szármák, más szóval racionális 

számnak nevezzük. Pontos tudnunk, hogy az egész számok is racionális 

számok, mégpedig egész számok olyan hányadosai, melyeknek értéke egész 

(0/5 = 0; -8/4 - -2; -24/-8 = 3). A 0 különleges szerepet játszik az 

egész számok között /a vele való osztásnak nem tulajdonítunk értel
met/. Az egész számok és a nem egész értékű törtek alkotják a rációnál: 

számkört. A négy alapművelet a racionális számkörben mindig elvégez
hető /a művelet eredménye ugyancsak racionális, szám/.

A racionális számokon kívül vannak más számok is, olyanok me
lyek nem irhatok fel két egész szám hányadosaként, pl. 7Г, T2, Y3" , 
’$r~2 stb. Ezeket irracionális számoknak nevezzük. Az irracionális és 

racionális számokat valós számoknak hivjuk.



j ff % L■í 1
у

■ и в
I
i

!

;

ШШЕШАУБ SZABIK 4
I

см
00

I

RAD0NÁLI5 EGÉSZ SZÁMOK RACIONÁLIS TÖRT SZÁMOK
I

7 7i /
NEGATIV EGE5Z 

5ZAMŰK
TERME5ZETE5

SZÁMOK

IPOZITÍV EEE5Z 
SZAMOK NULLA i

I

I

*



/

-

□
 1Л

 ь
- L-l 

ú
j Z

u

□
>N ____

_
ГМ

2
:

□
<

С
«
 2= 

т
l

h
'<

c 
Ш

ш
ы

\
<г 1
IЛ

Ln
мm4JJ

<
шLU

Z1г
m

mLU
Г
м
 

'I
Ь
 ^

*
<

1Л
LU

□
'Ш

z
N

LO
vm

 21
ЧШ

'<
s: ы

 
m
 m

LU □

Í-1N
m

аI—
!

<
LU

o:
I—

nQ_

- £8



.

.

sffmin szamuk
3n

RACIDNAUS SZÁNOK
RACIONÁLIS EGÉSZ SZÁMOK fI

йШ00

SZÁNOK 1I

RACIONÁLISTERMÉSZETES 5ZÁMDK 1

!

TORT
tNEGATÍV

EGÉSZ
EZÁMDK

.
SZAMOK »

PDZITlV
EGÉ5Z

SZAMOK
/NULLA

!



58



86

AZ EMBER HELYE AZ ÉLŐLÉNYEK RENDSZERÉBEN

Minél közelebbi rokona egymásnak két élőlény, annál több lé
nyeges jegyben hasonlóak egymáshoz. /Pl. az óz bizonyos tulajdonsá
gaiban megegyezik a kutyával, ennél több szempontból hasonlít a 

szarvasmarhára és még több lényeges jegyben egyezik a szarvassal/.
Ha meg akarjuk állapítani, hogy az ember milyen kapcsolatban van 

az élővilággal, akkor összehasonlításokat kell végeznünk, meg kell 
állapitanunk, hogy az ember mely tulajdonságai egyeznek meg a többi 
élőlényével, és melyek különböznek azokétól. Vegyük sorra!

Az ember - minden más élőlényhez hasonlóan - táplálkozik, lé
legzik, anyagokat vesz fel és űrit ki magából. Egyszóval: anyag
cserét folytat. Ebben különbözik az élettelen tárgyaktól. Abban is
mét hasonlít az élőlények többségére, hogy szervezete sejtekből, 

sejtek tömegéből épül fel. Az ember tehát többsejtű élőlény. /Ebben 

különbözik pl. a baktériumoktól/. Az ember nem képes fotoszinté
zisre, ezért a testét felépítő szerves anyagok előállítását illetően 

feltétlenül más élőlényekre /növényi vagy állati eredetű táplálékra/ 

van utalva. Ebben különbözik a zöld növényektől, viszont megegye
zik valamennyi állattal.

Az ember szervezetének szilárd csontos váza van, melynek ten
gelyében a csigolyákból álló gerincoszlop húzódik. Az ilyen felépíté
sű állatokat gerinceseknek nevezzük. Az ember tehát gerinces lény. 

Ebben különbözik pl. a csigáktól, Ízeltlábúaktól, férgektől, sziva
csoktól. A gerincesek közé tartozó élőlények közül az ember az emlő
sökre hasonlit leginkább. Ez sok tulajdonsága közül abból is lát
szik, hogy bőrén szőr nő. Ugyanezen tulajdonságok szerint megkülön
böztethető a halaktól, kétéltüektől, hüllőktől és madaraktól. Boga
inak száma 32 és ez megegyezik az emberszabású majmokéval, amelye
ket a szélesorrú majmokkal együtt egyéb emberszabásúaknak nevezünk.
Az ember és az egyéb emberszabásúak alkotják az emberszabásúak al
rendjét az emlősök között. De mindezektől nagymértékben különbözik 

az ember, mert testtartása teljesen felegyenesedett, keze szerszám- 

készitésre alkalmas, agyának súlya pedig legalább háromszorosa azo- 

kénak. Agyában különleges központok alakultak ki, melyeknek révén 

beszélni, gondolkodni és tervszerűen dolgozni tud. Megállapíthat
juk tehát, hogy az emberi faj az állatvilágból származott, a kü
lönböző állatcsoportokkal közelebbi-távolabbi rokonságban van, de 

minden másnál fejlettebb abban, hogy szerszámkészitő, beszélő, gon
dolkodó, társadalmi lény.
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AZ ALÁRENDELŐ КОШШ

Mondanivalóinkat /gondolatainkat/ modstcklcal fejezzük ki. 

Szerkezete alapján vizsgálva a no n fiatokat megklilc no о z tetiinlc: ея; rs i.erii 
és összetett mondatokat.. Egyszerű az egy tőmondatból., összetett 

két vagy több tagmondatból álló mondat• Azokat az összetett mondatokat 
melyeknek egyik tagmondata a másik tag,mondat hiányzó mondatrészét 
egész mondat formájában fejezi ki, alárendelő összetett mondatnak ne
vezzük. Pl."Galilei fedezte fel, hogy a levegőnek súlya van." /Ilit 

fedezett fel?/; "Könnyebben tanul az, aki kitartóan figyel." /Ki ta
nul könnyebben?/. Az első példában a második tagmondat az első tag- 

mondat tárgya /Ilit fedezett fel Galilei?/. A második példában pedig 

a második az első tagmondat alanya /Ki tanul könnyebben?/
Az alárendelő összetett mondat főmondatből és mellékmondatból 

áll. A mellékmondat a főmondatnak alá van rendelve, és a főmondatból 
szerkesztett kérdésre felel. Elemzéskor először a főmondatot vizsgál- 

vjuk /keressük/ meg, azután kérdezünk a hiányzó mondatrészre. Hasonlít
suk össze a következő egyszerű és összetett mondatokat.

Könnyebben tanul az, /Ki?/ aki figyelmesA figyelmes könnyebben tanul.
Tudásodat senki sem veheti el. Senki sem veheti el, /Mit?/ amit tudsz. 

Jutalommal kecsegtették. Azzal kecsegtették, /Mivel?/ hogy meg
jutalmazzák.

Miután megállapítottuk, hogy az alárendelő összetett mondatok mellék
mondata a főmondat egy mondatrészét fejezi ki mondat alakjában, mond
hatjuk, hogy annyiféle mellékmondat van, ahányféle mondatrész. Van 

tehát alanyi, állitmányl, tárgyi, határozói és jelzői mellékmondat.
Az alárendelő összetett mondatokat szoktuk egyszerűen alanyi, állit- 

mányi, tárgyi, határozói és jelzői mondatoknak is nevezni.
Vannak olyan összetett mondatok is, melyekben egyik tagmondat

tal sem kérdezhetünk a másikra, egyik sem mondatrésze a másiknak.
Pl. "Az egynemű elektromos töltésű testek taszítják, a különnemüek 

vonzzák egymást." Az ilyen összetett mondatokban a tagmondatok egymás
sal mellérendelt viszonyban vannak /egyik sincs alárendelve a másik
nak/, ezeket mellérendelő összetett mondatoknak nevezzük. Az aláren
delő összetett mondat a mellérendelőtől abban különbözik, hogy mig az 

alárendelő mondat tagmondatai között tartalmi és szerkezeti kapcsolat 

van, a mellérendelő összetett mondatok tagjai között csak tartalmi 
kapcsolat áll fenn.
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2. MELLÉKLET

A minta megoszlása besoroló adatok szerint 

/osztályonkénti bontásban/



*7-

A minta %-os megoszlása osztályonként, nemek szerint

NEM LÁNY ÖSSZESENFIÚOSZTÁLY

61,9 38,1 15,01

62,5 37,5 17,12

24,3100,03

56,7 43,3 21,44

71,0 29 ,0 22,15

ÖSSZESEN 47,9 52,1

A minta %-os megoszlása az anya iskolai végzettsége

szerint, osztályonként

ÖSSZE-^\ANYA ISK. 
0SZTÁLY\^ VÉGZ. 1 3 42 5 SEN

154,8 19,0 9,5 47,6 19,01

2 17,18,3 8,3 12,5 54,2 16,7

26,5 29,4 26,5 11,8 24,35,93

21,410,0 3,3 33,3 53,34

22,151,6 32,316,15

ÖSSZESEN 3,6 . 16,4 11,4. 41,4 27,1
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A minta %-os megoszlása osztályonként és az apa 

iskolai végzettsége szerint

.PA ISK ÖSSZESEN1 32 4 5VÉGZ .OSZT.

1 4,8 14,3 14,3 33,3 33,3 15,2

4,5 18,2 31,8 31,813,6 15,92

58,8 11,8 2,9 24,65,9 20,63

3,3 10,0 13,3 73,3 21,74

3,2 19,4 71,06,5 22,55

ÖSSZESEN 22,5 20,3 42,84,3 10,1

A minta %-os megoszlása osztályonként és a matematikai

osztályzatok szerint

Mat.osztály- 
zat ÖSSZESEN1 2 43 5OSZT.

4,8 14,3 14,3 42,9 23,8 15,01

2 8,3 16,7 37,5 37,5 17,1

20,6 41,2 17,6 20,6 24,3 .3

3,3 36,7 33,3 26,7 21,44

6,5 41,9 29,0 22,6 22,15

ÖSSZESEN 0,7. . 10,7 32,1 .30., 7. 25,7
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A minta %-os megoszlása a kémia osztályzatok 

szerint, osztályonként

1 23,8 33,3 23,8 19,0 15,0

16,7 12,5 33,3 37,5 17,12

2,9 26,5 23,5 35,3 11,8 24,33

21,410,0 16,7 30,0 43,34

22,15 6,5 41,9 51,6

ÖSSZESEN 0,7 15,0 17,9 33,6 32,9

A minta %-os megoszlása történelem osztályzatok 

szerint, osztályonként

^ört .osztály
zat ÖSSZESEN1 2 3 4 5OSZTÁLY

1 23,8 23,8 28,6 23,8 15,0

2 25,0 12,5 12,5 50,0 17,1

3 44,1 23,5 11,82,9 17,6 24,3

3,3 16,7 80,0 21,44

5 22,116,1 83,9

ÖSSZESEN 17,1 19,3 50,70,7 12,1
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A minta %-os megoszlása a magyar osztályzatok szerint,

osztályonként

Magyar nyelv 
"'\j?szt. -zat összes1 2 4 53OSZT.

1 23,8 14,3 33,3 28,6 15,0

8,3 41,7 33,3 17,116,72

8,8 38,2 35,3 8,8 8,8 24,33

4 13,3 46,7 40,0 21, 4

5 3,2 6,5 51,6 38,7 22,1

ÖSSZESEN 2,1 ‘16,4 16,4 35,7 29,3

A minta %-os megoszlása a biológia osztályzatok

szerint, osztályonként

Biológia osz- 
tályzat ÖSSZES1 2 43 5OSZT.

1 38,1 14,3 19,0 28,6 19,8

22,62 16,7 12,5 29,2 41,7

3

4 28,33,3 36,7 56,73,3

6,5 38,7 54,8 29,25

ÖSSZESEN 12,3 8,5 32,1 47,2
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A minta :.%-os megoszlása a rajz osztályzat 

szerint, osztályonként

1 2 ÖSSZESEN3 4 5

1 4,8 47,6 47,6 15, 1

2 16,7 16,7 66,7 17,3

3 3,0 30,3 48,5 '18,2 23,7

4 3,3 53,3 43,3 21,6

5 9,7 61,3 29,0 22,3

ÖSSZESEN 0,7 13,7 46,8 38,8
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3. MELLÉKLET

Adatlap, tesztek
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ADATLAP

Lev :Sorszám

A tanuló neme /FIű; 1, lányt О/
♦

A tanuló előző félévi osztályzata 

matematikából ■ magyar nyelvből biológiából

□ Г
kémiából történélemb ő1 rajzból

■

Anya iskolai végzettsége 1- 8 általánosnál kevesebb
2- -0 általános
3 - s s a krau n к ás képző iskola 
4~ középiskola /érettségi/
0- főiskola, egyetem

Apa- iskolai végzettsége
\

’

'
V

/

A sokszorositást Sényei Róbertné hivatalvezető engedélyezte 
200 példányban.

-4

>

-
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.
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Ж év: ■

KÉP ZŐITÍÍ VESZET
1. Minden ‘sorban húzd át azokat a szavakat, nelyek olyan művészeti 

alkotásokat jelölnek, amikre nem illik a sor elején álló megne
vezés /amik nem tartoznak a-sor elején álló fogalom körébe/!

agyagmüvességirodalom domb or mii tolirajzvers

festészet 

"Бор z omüv ősze t
agyagmüvességdombormű tolirajzvers
a gyagmüv ess ég"tolirajzdombormű vers

szobrászat agyagmüvességd omb ornü tolirajzvers
iparművészet a gya gmüv e s s égdombormű tolirajzvers

agyagműves s éggrafika d omb о mű j vers tolira jz.

2. Minden kijelentés elé irj egy i vagy h betűt attól függően, 
hogy igaz-e vagy hamis.

A festészet a képzőművészetek közé tartozik,
A grafika előadóművészét.
A festészet a művészeti ágak egyike.
A grafika a festészet egyik válfaja.
A képzőművészet nem az olőadómüvészethez tartozik,
A képzőművészet a festészet egy válfaja.
Az előadóművészetek az iparmüvészethez tartoznak.
Az iparművészetét a képzőművészetekhez soroljuk.

3. Fejezd, be az alábbi mondatokat úgy, hogy igaz állitások legyenek! 

- A grafikát, építészetet, iparművészetét, festészetet és szob-
nevezzük.

.
« « « #

# • 9 *

\• * 0 9

* о о « Vw

* « л • t,».
Л 9 9 9

9 \9 0 0

9 9 0 0

rászatot együtt
- Az irodalom, zeneművészet, képzőművészet, előadóművészét' közös

neve ................................ .....................................................................................
- Azt a képzőművészeti ágat, melynek lényege a sikban, színekkel 

való ábrázolás,
- hégy művészeti ág között teszünk különbséget, ezek

nevezzük.
0 0 0 9 0 a * 9 9 0

4* Válaszolj igennel vagy nemmel! Igenlő válasz esetén sorold fel 
a lehetséges eseteket!
- Ismersz-e a grafikán és festészeten kivül másféle sikbeli áb

rázolást alkalmazó művészeti ágat? ...................................... ..............
Milyeneket?

- Ismersz-e a grafikán és a festészeten kivül másféle képzőművé
szeti ágat?
Milyeneket?

I Kitöltési idő /percben/
к sokszorositást Sényei Róbertné hivatalvezető engedélyezte 
■Ю0 pld-ban.

6

C9 6

■ '
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AZ ALÁRENDELŐ MONDAT
1. A táblázat mindon sorában húzd át azokat a betűket, melyek olyan 

mondatokat jelölnek, amikre nem illik a sor elején álló megneve
zés !/A táblázat minden sorához újra olvasd el mind a 4 mondatot!/
a/ Az egynemű elektromos töltésű testek taszitják, a különnemüek 

vonzzák egymást.
Ъ/ Tudásodat senki sem veheti el. 
с/ Könnyebben tanul az, aki figyelmes, 
d/ Azzal kecsegtették, hogy megjutalmazzák.

határozói mondat ¥ dca
alárendelő mondat aba c

¥ degyszerű mondat ca
mellérendelő mondát d¥a c

¥alanyi mondat
összetett mondat

da c
db ca

2. Minden kijelentés elé irj egy i vagy h betűt attól függően, hogy 
igaz-e vagy hamis!

A mellérendelő mondatok egyik fajtáját az alárendelő monda
tok alkotják.
A mellérendelő mondat összetett mondat.'
Az alanyi mondat összetett mondat.
Az állitmányi mondat alárendelő mondat.
Az alárendelő mondatok egyik fajtája az összetett mondat,
A határozói mondat mellérendelő mondat.

# # • •

♦ 9 • *

■» « * «a

* • * *

» • • •

♦ • • л

A tárgyi mondat egyszerű mondat.
Az egyszerű mondat jelzői mondat.

3. Fejezd, be az alábbi mondatokat úgy, hogy igaz állitások legyenek;
- Az alárendelő és a mellérendelő mondo.tok
- Szerkezetük alapján vizsgálva a mondatokat, megkülönböztetünk;

mondatokat.

* * « *

♦ » f *

mondaté

egyszerű és ............................ .............. ..
- Az alanyi, tárgyi, jelzői mondatok mondatok;
- Azofcat az összetett mondatokat,^melyeknek egyik tagmondata a 

másik tagmondat hiányzó mondatrészét egész mondat formájában
* mondatnak nevezzük.fejezi ki,

4. Válaszolj 'igennel vagy nemmel! Igenlő válasz esetén sorold fel a 
lehetséges eseteket!
- Ismersz-e az alanyi, állitmányi, jelzői mondatokon kivül más

féle összetett mondatokat? ............................ ..
Milyeneket? ............. *............

- Ismersz-e a mellérendelő és az alárendelő mondatokon kivül más
féle összetett mondatokat?

- Milyeneket? /

Kitöltési idő /percben/
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KÉMIAILAG jlISZTA ANYAGOK

!• Minden sorban húzd át azokat az anyagokat /anyag neveket/, ame
lyekre nem illik a sor eledén álló megnevezés /amik nem tartoz
nak a sor elején álló -fogalom körébe/!

I

fémek oxigén kőolajkonyhasó vas '______ .
kőolajк jnyhasószerves vegyületek őri..-ón vas

kémiai elemek oxigén kőolajkonyhasó 

к nnyhasó

vas

keverékek origó n 

c::.'g ' л

kőolaj vas
-T+-

:onyhaso kőolajvegyületek 1 vas

nemfémek őri :ér
ti
konyhasó kőolaj vas

2. Minden kijelentés elé Írj egy i vagy h betűt attól függően, hogy 
igaz-e vagy hamis!

A fémek kémiai elemek.
A szerves vegyületek kémiailag tiszta anyagok.
A kémiai elemek a nemfémek egyik csoportját alkotják.
A szervetlen vegyületek keverékek.

. A félfémek kémiai elemek.
A keverékek a szerves vegyületek közé tartoznak.
A" kémiai elemek vegyületek'.
A félfémek nem femek.

3. fejezd be az alábbi.mondatokat úgy, hogy igaz állitások legyenek!

- Kétféle anyag közöl": teszünk különbséget, ezek ....................... ..

• « • »

О ы 9 0

♦ í • »

Ф Ф 9 9

• * «

9 9 C •

9*0«

9 О Ф ф

- A kémiai elemeket és a vegyületeket együtt
nevezzük.о -

- A szervetlen és szerves vegyületek közös neve

- A kémiai változással topább nem bontható anyagokat ффоффффффф. 9

..........é....................................... nevezzük. ■
4.-Válaszolj igennel vagy nemmel! Igenlő válasz esetén sorold fel 

a lehetséges eseteket: r
- Ismersz-e a szervetlen és szerves vegyületeken kivül másfajta 

vegyületeket?
Melyek ezek?

- Ismersz-e a fémeken 

elemeket?

о 4 ± г о * c á о- о

O # С О ". í> V о с •> ec io* о р о V с ó а* о лооооооф*»я4ш»0»ОФ09ФФ

romfémeken kivül másféle kémiai
: '900ОО0&9ОФО<*«ОФОО«4Э«Э<аОЗО0909Фе9ОООФОффФ0Ф<»0ФО9ОФ9

Milyeneket? в e •
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AZ EMBER HELYE AZ ÉLŐLÉNYEK RENDSZERÉBEN
L» Húzd át azoknak az élőlényeknek a nevét minden sorban, amelyekre 

Jaem illik a sor elején álló elnevezés /amik nem tartoznak a sor 
elején álló fonalon körébe/!
"gerincesek 

"áriatok ~‘
ponYycsiga iHi’crgorilla

emiergorilla ponty'c s iga
...

emberszabásúak ponty embercsiga gorilla
növények ponty

ponty
pomy

csiga gorilla ember
.emberszabású majmok 
nem" "emlős gerinc es ele

gorilla ember
ember

csiga
gorillacsiga

2^ Mindem kijelentés elé irj egy i vagy h betűt attól függően, hogy 
igaz-e vagy hamis!

Az emberek az emberszabású majmokhoz tartoznak. .
Az emberek gerincesek.
Az ember emlős.
Minden gerinces emberszabású.
A csigák az emlősök közé tartoznak.
Az emberszabásúak a nem emlős gerincesek közé tartoznak.
Az emberok emberszabású emlősök.
Az .emberszabásúak gerincesek,
Az emlősök állatok.
Az Ízeltlábúak gerincesek.

3. Fejezd be az alábbi mondatokat úgy, hogy igaz állitátok legyenek! 
- Az emlősöket és a nem emlős gerinceseket együtt
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nevezzük.
- Az állatok és a növények közös neve
- Azokat az állatokat, melyeknek szilárd, csontos váza van, es

a testük tengelyében csigolyákból álló oszlop tálálbatú, .......
............................................, „ s............................ nevezzük,

- Az emlősöket az ember helye szempontjából kát csoportfű osz
tottuk, ezek: ................ .. c...............................................

4. Válaszolj igennel vagy nemmel! Igenlő válasz esetén 3orold fel 
a lehetsuges eseteket!
- Isnersz-e az omberszabasú majmokon és az emberen kivül másféle 

emberszabású emlősöket?
Melyek ezek? ............ ..

- Ismersz-e ай állatokon és növényeken kivül másféle élőlénye
ket? .................... ............................... ............................................. .. •»
Milyeneket? ...................... ...;. ................... .
Kitöltési idő /percben/
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VALÓS SZÁMOK

1. Minden sorban húzd át azokat a szánokat, amelyekre nem illik a sor 
elején álló megnevezés /akik nem tartoznak a sor eleján álló fo
galom körébe/

3- 9pozitív egész szám 130 6
3racionális szám 13rs - 9
6
3negativ egész szám 0 13 - 9 - “Б“
'5természetes szám 0 13 - 9
6,

racionális egész szám 0 13 3- 9 " “(Г
3racionális tört szán 0 13 - 9 --------

2. Minden kijelentés elé irj egy i vagy h betűt attól függően, hogy 
igaz-e vagy hamis!

A pozitiv egész szánok természetes számok,
A tört számok valós számok,
A negativ egész számok természetes számok,
A nulla negativ egész szán,
A racionális számok természetes számok.
A nulla természetes szám.
A pozitiv egész számok racionális számok.
A természetes számok egyik fajtája az irracionális szám.

3. Fejezd be az alábbi mondatokat úgy, hogy igaz állítások legyenek7 
- A nullát és a pozitiv egész számokat együtt .................. ............... .

a * * 9
1

»900

9 9 0 0

'9 9 9 0

0 0 9 0

0 9 9 9

9 0 9 9

0 9 0 9

nevezzük.c

- A racionális és az irracionális számok közös neve;

- A két e^ész szám hányadosaként felírható számokat 0090900090090

i nevezzük.
- A nullán kivül kétféle egész szán között teszünk különbséget, 

ezek;
4. Válaszolj igennel vagy nemmelf

Igenlő válasz esetén sorold fel a lehetséges eseteket!
- Ismersz-e a racionális és irracionális szánokon kivül másféle

ivalós számokat? .......... .......................................
Milyeneket? ............. ...................................................................

- Ismersz-e a negativ és pozitiv egészeken kivül másféle egész
számokat? .................... .
Milyeneket? ...... ....

____(Kitöltési idő /percben/
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