
Farkas Jenő 

A  munkalat és a feladatlap Llka1_rriazásának 

szerepelehetőségei és hatékonyságának vise-

g6lata a sokoldalú személyis4gfejlesztésben -

ki;1;3n:Ss tekintettel az általános iskolai fi- 

zikatanitésra 

/ Doktori disszertáció / 

L. sz. •  



A mi dinamikusan változó,fejlődő korunkat mindin-

kább a tudományos-technikai forradalom korszakának nevezik.A 

tudományos-technikai forradalom mellett világméretű társadal-

mi változásoknak is tanui vagyunk.Mind a forradalmi társadal-

mi átalakulások,mind a tudományos-technikai forradalom kihat-

nsk az emberi társadalom egészére.A társadalmi változások meg-

teremtik a lehetőségét egyrészt a tudományos-technikai forra-

dalom mind teljesebb kibottakozásának - ennek lehetősége szo-

cialista társadalmunkban az egész társadalom érdekében bizto-

sitott - ,másrészt a tudományos-technikai forradalom ujabb i-

gényeket támaszt a társadalmi fejlődésben döntő szerepet ját-

szó neveléssel,az ifjúságnak a társadalom életében való rész-

vételét,helytállását,a társadalom továbbfejlesztését célzó 
felkészitéssel szemben. 

Hazánkban a felszabadulásunkkal megteremtett for-

radalmi-társadalmi átalakulás inditotta el nevelésügyünket a 

demokratikus fejlőd és útján.Az általános iskola megteremtése, 

az iskolák államositása,a dolgozó osztályok gyermekei közép-

iskolai és felsőoktatási tanulási lehetőségeinek megteremté-

se,az 1961.évi III.sz.törvény,valamint a Magyar Szocialista 

Munkáspárt X.Kongresszusának nevelésügyünkre vonatkozó érté-

kelése és a Központi Bizottság 1972.junius 15-i határozata 

ennek a fejlődésnek a főbb állomásai. 

A szocialista épitőmunka során egyre fokozódó 

társadalmi igények és a tudományos-technikai forradalom kö-

vetelményei napjainkban űj és új megfogalmazásban jelentkez-

ne: nevelésügyünkben.Témánknak megfelelően korunk ős társa-

dalmunk elvárásai közül kiemelten vizsgáljuk meg értelmi ne-

velésünk egyre sürgetőbben megoldásra váró problémáját,a 

"hagyományos" és a "korszerű" oktatás közti ellentmondások t 

feloldásába kettő együttélésének biztosi tósát. 

A r:íagyar Szocialista Munkáspárt X.kongresszusa 

meghatározta művelődéspolitikánk további irányvonalát,megje-

lölte az iskolai nevelés fő feladntait.Közoktatásunk társa- 
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dalmi jelentőségét jelzi az a mepállapitása is,hogy "...to-

vábbi tökéletesitése szocialista fejlődésünk eryik alapkérdé-

se." /MSZMP X.Kongresszusa - 197o./Ezért kil:5tásha helyezi a 

X.Konpresszus állami oktatásunk egész rendszerének áttekintó-
sét. ' ktatási rendszerünk továbbfejlesztését a korszerűség,az 
oktatás és társadalmunk igényeinek összefüggésében kell vég-

rehajtanunk." >ktatási r endszerünktől azt várjuk,hogy> köteles-
ségtudó,jél képzett,művelt,világnézetileg szilárd,szocialis-

ta erkölcsű szakaembereket képezzen az ország szánára."/MSZMP 

X.Konpresszusa - 1970.71  122.o./ Megállapitja továbbá a X. 
Kongresszus,hogy " A közművelődés az egyéniség kihontakozta-

tásának,a szocialista demokrácia erősitésének,a termelési kul-

tura emelősének nélkülözhetetlen tényezője."/MSZMP X.Kongresz-

szusa - 197o.- 123.o./ 
A tudományos6technikai forradalom következtében 

egyre "gyorsuló idő" is újabb feladatok /lé állit ja nevelésün-

ket,ezen belül is oktatásunkat.Jz a körülmény,hogy a tudomá-

nyos ismeretanyag "felezési ií1eje" a korábbi néhány évezredes, 

évszázados időtartamról napjainkban lassan már tiz év alá csök-

ken,gyökeres változásokat követel mind  szemléleti,mind tartal-

mi vonatkozásban az iskolai oktatásban./MarX Gy.-1968./ 

A hatalmas méretűvé duzzadt tudományos ismeretanya-
got ra már nem képes az iskola a felnövekvő nemzedéknek "át-

származtatni".Le kell tehát mondanunk a régi "tanuló iskola" 

módszereiről, szemléletmódjáról. 

Szemtanúi,cselekv( részesei vagyunk új tudományá-
gak,szekmák születésének és elhalásának.Számolnunk kell azzal, 

hogy a jelenleg gondjainkra bizott tanulóifjúságnak olyan pá-

lyákon,szakmákban kell javakorbeli felnettként helytállnia, 

amely pályákról,szakmákról ma méh• elképzelésünk síncs.K.orunk 

oktatásának tehát nem lehet az elsajátitandó ismeretanyag 

mennyiségének növelésével eleget tennie a korszerűséd követel-
ményének,hanem képessé kell tennie ifjúságunkat új ismeretek 

szerzésére - lehetőleg öntevékeny nádon -,azok alkotó alk:l-

mazására.Vagyis a már emlitett réfi "tanuló iskolát",amely-

nek az ismeretanyag mennyisége és az emlékezet fejlesztése 
volt a fő jellemzője,fel kell váltania a pondolkodó,a problé-

mamegoldó iskolának.Ennek az iskolának a gondolkodás fejlesz-

tése,az ismereteknek különböző iroblémaszituációkban valS al-

kalmazása,felhasználása,illetve az erre való felkészités a 

fő feladata.Ennek megfelelően a hagyományos oktatás "lexiká- 



lós" tudását a korszerű oktatás "teljesitményképes" tudásának, 
sőt ety re inkább "konvertibilis" tudásának kell felváltania. 

A már vázolt társadalmi változások és a gyors ü-

temű tudományos ás technikai fejlődés egyre erőteljesebben ve-

tik fel a nevelés,az oktatás h a t é k o n y s ágának 

igényét.A hatékonyság biztositásának feltételei közül vizsgál-

juk meg elsőként a tanulók részvételét,szerepkörét az okta-
tásban. 

A "hagyományos" oktatás feladatául tűzte ki a 

"kulturjavak átszármaztatását a felnövekvő nemzedéknek".Mind 

ez a célkitíízés,mind az "oktatás" kifejezés a tanulót pasz-
sziv befogadóként tételezi fel.Szögezziik le mindjért,hogy meg-

felelő hatékonyság csak a tanul(knak a tanítás-tanulás folya-

matában való aktiv részvételével érhető el.A tanulás eredmé-

nyét vigy is felfoghatjuk,tnint a személyiség fejlődését,gaz-

dagodását.Márpedig a pedagógiai pszichológia egyik alaptörvé-

nye szerint a személyiségfejlődés elengedhetetlen alapja a 
tevékenység.  

Az eddigiekben többször hivatkoztunk a "hagyomá-

nyos" ős a "korszerű" oktatásra.Szükségesnek tartjuk annak 

tisztázását,hogyan értélmezzük e kategóriákat. 
Szokolszky István /1966./ értékes tanulmányában 

óva int bennünF et attól,hogy a "hagyományost" a filozófiai 
régi  és a "korszerűt" az  Ad  fogalmával azonosítsuk abban az 
értelemben,mintha az oktatás multja és jövője ellentétpárról 

lenne szó.Ha igy pondolkodnánk,szem elől tévasztenénk oktaté-

sunk jelenét,mai valóságát.A ledaírógia története és jelenle-

gi gyakorlata egyaránt bizonyitja,hogy a "hagyományos" okta-

tás nem itélhető egyértelműen elavultnak,rossznak.Ugyanakkor 
hiba lenne a "korszerű" oktatást eleve a réginél hatékonyabb-

nal: tekinteni,hiszen nem biztos,hogy a korszerűsitési törek-

vések nyómán nem csak az eddigihez képest valami aás,hanem 

fejle t tebb  ,hatékonyabb jön létre. 
Nem lehet tehát a "hagyományos" és a "korszer" 

oktatás folytonosságát Úgy biztositanunk,hogy a kettő közé 

képletesen "határkövet" állitunk:eddig tartott a "hagyomá-

nyos" oktatás ás itt kezdődik a "korszerű".A megoldás csak 
az IE:het,hogy a  ma  pedagógiai valóság-talaján állva tovább-
ra is felhasználjuk,alkalmazzuk a "hagyományos" oktatás 
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progressziv elemeit,pozitivumait,felfrissitve azokat korunk 

tudományos és technikai fejlődésének eredményeivel, vivmánya-

ival.)zocialista nevelésünk elvei és céljai "nagyitóján" ke-

resztül meg kell vizsgálnunk a "hagyományos" oktatást:mi az, 

amit továbbra is lelhasználhatunk,mi az,amit korszerüsitenünk, 

fejlesztenünk kell és mi az,amit végképp elavultnak kell te-

kintetünk és valami újjX31,korszerűvel,hatékonyágbal kell he-

lyettesitenünk.Jlyan körültekintő és alapos vizsgálatra van 

szükség,amelynek segitségével jól elkülönúthető a "hagyomá-

nyos" oktatásban a konzervativ,a túlhaladott,a fejlődést 

hátráltató,de ugyanakkor a "korszerű" oktatásban a csal."mo-

dernet "mutató,a korszerűsére való törekvést holmi "divat-

nak" tekintő.E kérdés meFol(iósa során megnyilvánuló bármi-

lyen radikalizmus vagy utópizmus mepengedhetetlen,mivel sú-

lyos kárt okoz a ma pedagógiai gyakorlatának és ennek fejlő-

dését gá tolja.i' hatékonyság növelése érdekében megtett sze-

rény,de megvalósitható lépésekre is érvényes a "kevesebb a 

több" megállapitás.I:clgozatunkkal bizonyitani szeretnénk a 

"hagyományos" és a "korszerű" oktatás et=yüttélésC'nek szüksé-

gességét és egyben lehetőségét is. 

r, tudományos-technikai forradalom és az értelmi 
nevelés kapcsolatára vonatkózóan a permanens nevelés  pssblé-

makörét is érintjük.Elsősorban a neveléssel,a tanulással kap-

csolatos szemléletváltozásra van szükség.Korunkat az állandó, 

dinamikus változások jellemzik mind társadalmi,mind tudományos, 

technikai vonatkozásban.Az ifj'ságot fel kell készitenünk e-

zekhez a változásokhoz való cselekvő  alkalrazkodásra.E1 kell 

sajátitaniuk növendékeinknek szervezett iskolai nevelésükön, 

oktatásukon túli időre is az önnevelés,ünművelődés,a személyi-

ségfejlődés képessérét.Dolgozatunk témájához igazodóan foglal-

kozunk mejd a permanens nevelés témakörének egyik fontos rész-

letkérdésével f a permanens tanulással./Agoston Gy.- 1971./Az er-

re való felkészítés eredményességétől,hatékonyságától függ majd 

tanulóinknak a társadalom életében, munkűjóban,fejlesztésében 

való helytállása ugy anúgy,mint egyéni boldogulása. Ifjúságunk 

j.;vójé tett erőfeszitéseink,feladataink nat úrozzák meg a ma 
pedagógusának felelősségét.E hivatástudatunkból fakadó felelős-

ségérzet k'sztetett bennünket a dolgozat témájában megjelölt 



szerény útkeresésre. 

Az iskolai nevelésügyünk iránt megnyilvánuló tár-

riadalmi érdeklődés egyik fontos állomása a Magyar Szocialis-

ta Munkáspárt X.Kongresszusán elhatározott,állami oktatásunk 

egész rendszerére kiterjedő vizsgálat.A Párt Központi Bizott-

ságának 1972.június 15-i ülésén megfelelő határozatot hozott 

az állami oktatás továbbfejlesztésére,korszerűsitésére e 
vizsgálat befejező  mozzanataként.A határozat közeli,közbülső 

és távlati feladatai közül kiemelten foglalkozunk az okta-

tás korszerűsitésÉvel,általában a nevelőmunka hatékonyságá-

nak növelésével,a tanulók túlterhelésének c sökkentésével,il-

letve mindezek témánkat érintő részletkérdéseivel. 

Ifizsgáljut meg röviden napjaink pedagógiai gya-

korlatát,különös tekintettel a hatékonyságra.N em célunk e 

#zemlélődEsben a teljességre törekvés,inkább néhány jellem-

ző jelenségre kívánunk rámutatni. 

(,rtelmi nevelésünk jelenlegi gyakorlatának egyik 

fő problémá ja,hogy a t a n i t á s és a tanul  á s 
elszabad egymástól,nem alkot szerves,dialektikus egységet a 
nevelés folyamatában.E két tevékenység elkülönülése több-

szörösen kárositja a bipoláris pedagógiai tevékenység "má-

sik" résztvevőjét,a tanulót. 

A tanitás színtere a tanitási óra,mig a tanulás 

otthona tanulószobán,napköziotthonban,kollégiumban törté-

nik.Ez a "szintér" elkülönülés azzal is jár,hogy az igy szer-
vezett tanitási (',ra a tanárt aktivizálja,az ő tevékenységét 

- tanitását - igényli./! tanuló ebben a szakaszban passziv 
befogadó,,legjobb esetben - semmiképpen sem egzakt visszacsa-

tolás útján jrarantáltan,és korántsem valamennyi tanulóra vo-

natkozóan - eljuthat a tanár által előadott tananyag megér-

téséig.Az órán megkezdett reprodukáló jellegű tevékenységet 

folytatja a tanuló a következő órára való f elkészülése,a ta-

nulás során is.Erre a reprodukálásra készteti a tanulót a 

következő Óra "számonkérése". 

Kirajzol .dik ezzel egy hagyományos óra-modell, 
a hagyományos didaktika "vegyes típusú" órája.Eltekintve at-

tól,hogy a modern marxista didaktika nem óratipusokban gon-

dolkodik,hanem az adott tanitási óra didaktikai fő feladatát 
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tekinti meghatározó jellegűnek,a fő probléma az,hogy ez az ó-

ra modell egyes tanárok gyakorlatában szinte kizárőlagossú 

vült.Ez a megcsontosodott,a "hagyományos" oktatásból"átmen-

tett",és még ma is virulens óravezetés kétségtelenül kényel-

mes a tanár számára.Jelmenti az oktatási folyamat láncszeneit 

alkotó egyes tanitási rák egyedi,de a folyamatot mégis egysé-

ges egészként látó tervezimunkájától és főleg a tanulók akti-
vizálásának megszervezésétól.Nem kevesebbr(1 mond le az i-

lyen didektikai szemléletmódú tanár,mint azokról a gazdag va-

riációs lehetőségekről,amelyek tanitási éráinkat szinesebbé, 

érdekesebbé és főleg eredményesebbé tehetnék.A másik veszély, 
amelyet egy óratípus "kitüntetÉse",egyeduralma rejt magában, 

szintén nem elhanyagolhat6.l'.rról van u gyanis szó,hogy ez a 

gyakorlat az oktatás "tanitási óra központú" és nem "folya-

mat jellegű" felfogásából származik.Az "elszigetelt" óra 

szemlélet "elszigetelt" tudáshoz ős nem a korunk követelte 

teljesitményképes,konvertibilLs tudáshoz vezet./Lénárd F.-

1963-/ 
A "hagyományos" oktatás tipikus jelensége a fron-

tális osztálymunka.Ez a munkaforma túlságosen is "átmentet-

te" magát napjaink pedagógiai gyakorlatába.Alkalmazóinak 
"korszerűsitési" törekvése csupán abban merül ki,hogy a kö-

zepes szinthez mérten végezték és végzik ismeretátadó és al-

kalmazó tevékenységüket.Közismert,hogy ez a törekvés nem ve-

zethet sikerre,h szen a közepes szint_ terhelés szinten a-

lul terheli a jókat és képességeiket meghaladó követelménye-

ket támaszt a gyengékkel szemben.Igy mindkét szélső kategó-

riát demoralizálja.Ila elfogadjuk a pedagógiai pszichológia 

optimális terhelésre vonatkozó követelményét,akkor feltét-
lenül figyelembe kell vennünk az osztályközösséget alkotó 

tanulók egyénenként eltérő  képességszintjét ős a globális 

személyiségfejlesztés mellett - ős sokszor helyette - szo-

cialista nevelésünk véljainak és elveinek megfelelő indivi-
dualizélásra is kell törekednünk éppen a tanítás-tanulás 

hatásfokának növelése érdekében. z a differenciáltan alkal-

mazott optimális terhelés hiketott valamennyi tanulónk sze-

mély'ségfejlesztéséhez szükséges tanulói aktivitás biztositá-
sára. 

A tanulói aktivitás kibontakoztatásának még egy 
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rósz-problémáját is meg kell vizsgálnunk,és ez a tanári i-
rányitás kérdése.A közvetlen,a részletes tanári irányitás 
mint a "hagyományos" oktatás eljárásrr6dja korántsem bizto-
sithatja a tömeges tanul'i aktivitást.Ha valóban cselekvő 
részeseivé kivánjuk tenni. tanulóinkat az ismeretszerzős-al-
}almazás folyamatának,akkor e folyamat tudatosan és célsze-
rűen megtervezett mozzanataiban háttérbe kell vuntllnunk,át-
engedve a teret a  tanulók  ünállóságának,ezzel is érdekeltté 
téve Őket aktivitásuk kibontakoztatsában.Tisztában vagyunk 
azzal,hogy ez a háttérbe vonulás a hagyományos didaktikai 
pzerrléletmódban nevelkedett pedagógusok számára - ha még;any-
nyira is törekszenek munkájuk korszerC.sitósére - nem köny-
nyű dolog. 

Joggal éri a "hagyományos" oktatást a szóbeliség 
dominanciájának vádja.A api szocialista nevelésiirik a szemé-
lyiség mindenoldalú fejlesztését tűzi ki céljául.Fenntar-
tással kell tehát egyes kutatók okfejtését fogadnunk az i-
rásbeliségnek az oktatásban való térhóditását,sőt "egyed-
utalmát" illetŐen.Fejtegetéseikben tból indulnak ki,hogy 
az Életben a legtöbb információt irábban kap juk, tehát az 
élet követelménye az irásbeliség.Vélemányünk szerint lega-
lább olyan veszélyeket rejt magában a tulzott irásbeliség, 
mint amekkora kárt okoz a verbalizmus.Az egyoldalú fejlesz# 
tés "féloldalas" embereket nevel,holott mi a szerr.ólyisőg 
okoldalú kibontakoztatásán faradozunk a társadalmi igé-

nyek megvalósitása érdelében. 
r'rinteni kivánjuk a dolgozatban kifejtendő kor-

szerűsitési törekvések egyik rész-területének,a munkalapok 
és feladatlapok jelenlegi alkalmazásának egyik problémáját. 
rvendetes jelenség napjaink értelmi nevelésériek gyakorla-

tában a munkalapok megjelenése és a feladatlapok térhóditá-
sa.Ugyanak}.or nyugtalanságot kelt bennünk a feladatlapok 
alkalmazása során az egyes didaktikai feladatok aránytalan 
részesedése.Tapasztalatainkat röviden kifejtve megemlitjük, 
hogy a feladatlapokat sokan szinte kizárólagosan az ellenőr-
zős-értékelés didektikai feladatának megvalósitáss során sze-
repeltetik az oktatfls folyamatában.Ezt a megállat itóst egy-
aránt alátámasztják személyes felügyeleti tapasztalataink és 
a tanulók körében végzett,a feladatlapokra vonatkozó kőzvé- 



leménykutatásunk számadatai is./A közvéleménykutatás statisz-

tikai és peJagc;giai elemezésére dolgozatunkban még részletesen 
visszatérünk./Most csak annyit állapitnnk mer t hogy kétes ér-

tetűvé válhat bármilyen korszerűsitési tórekvés,ha annak esz-

küzeit,módszereit "hafvyományos" didaktikai koncepció alapján 

kivánjuk a tanitést-tanulás gyakorlatába beilleszteni.A kor-

szerűsités elsősorban alapvető szemléletváltozást igényel a 

tanítási-tanulási folyamat egészét illetően. 

Eddigi fejtegeéteinket összesezve megéllapit-

hatjuk,hogy társadalma célkitűzéseink és a tudományos-tech-

nikai forradalom követelményei értelmi nevelésünk feladatá-

ul tűzik ki a korszerűsitést,a hatékonyság növelését.L jogos 

it,ányek kielégitése érdekében kell biztositanunk a "hagyomá-

nyos" és "korszerű" oktatás közötti folytonosságot,a kettő 

eryüttélését,fel kell oldanunk a köztettük levő ellentmondá-

sokat korunk és napjaink pedagógiai valóságának figyelembe-

vételével. 

:zociali.sta pedagógiánknak a sokoldalúan fejlett 

személység kibontakoztatására irányuló célkitűzéseit csak 

a tanulóknak a nevelés folyat: atÚban való cselekvő 

részvételével valósithatjuk meg.Feltételezésiink szerint e 

célok elérésében szereket kaphat a munkalap és a felac'at-

lap.Megkiséreljük felvázolni,hogy az említett folytonosság 

biztositásában milyen szerepet tUithet be a munkalnp és a 

feladatlab:.Lehe4-e a programozott oktatás elvi alapjait a 

munkalakok és feladatlapok összeállit€sakor és a tanitág-

tanulás folyamatában való alkalmazásakor hasznositani? 

Az érteke és a munkalrpok és feladatlapok össze-

állitásának,alkaimazásának főbb követelményeivel,a munkala-

pok és fcladatlnpok útján nyujtott tanulói teljesitmények 

elemzésével fol-lalkezik abból a nézőpontból,hogy hogyan és 

mennyiben jarnlhat hozzá alL.almazásuk az oktatás hatékony-

sóg.inak fokozásához,killönös tek'ntettel az általános isko-

lai fizikatan tágra. 

A kutatás módszerei: 

- a pedagógiai irodalor;ban a munkalap és fel-

adatlap kéazités,alkalmazás főbb pedagógiai 

és lélektani követelményeinek tanulmányozá- 

sa, 



- a munkalapok és feladatlapok alkalmaz!sé-

val kapcsolatos tapasztalatok feldolgozzi-

sa a pedagógiai-pszichológia ós a matema-

tikai statisztika módszereivel, 

- a munkalapokra és feladatlapokra vonatkoo 

zFan a tanul(W körében vérzett k ö zvélemény-

kutatós. 
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I. A MUN'ALAPOKRA ÉS FELADATLAPOKRA VONATKOZÓ ALAPVET:= EL-

VI KÉRDÉSEK 

1. Rövid tématörténeti áttekintés 

rrég a verbalizmus egyeduralmának vád jával ille-
tett "hagyományos" oktatásban is helyet kapott a tanulók i-
rásbeli teljesitmnény igénye ős lebetősége.A tantervben meg-
határozott számban iskolai dolgozatot  írtak ős írnak ma is 
tanulóink egyes tantárgyakban. 

Elsősorban a magyar nyelv és irodalom taatárgy-
ban sor kern időnként házi dolgozatok  irására is. 

rimnazibta korunk l4ellemetlenebb iskolai emlé-
keit idézik fel az ún. extemporálék,amelyeket főleg  az ide-
gen nyelvek /latin,német,stb./ tanulása során irattik meg  
velünk, tanáraink-Av.ért féltünk ezektől a dolf'ozatoktól,mert 
nem mind ifi- eredeti céljuknak megfelelően rögtönzött tudásunk 
vizsgálatát szolgálták,hanem legtöbbször óra előtti rendet-
lenkedéseink,óra alatti csinytevéseink megtorlásául,amolyan 
vesszőfutásként kaptuk ezeket a kétsé -telenül mVAs szintű 
teljesitmónyt,biztos,önálló tudást igénylő feladatokat."ind-
ebből kitűnik az extemporálék egyáltalán nem titkolt szelek-
ciós funkciója is. 

Az ötvenes évek jellegeetes eredményvizsgálati 
"vadhajtása" volt a röpdolgozat.  A minisztérium közismert 
korlátozó rendelkezését nerc az irásheli ellenőrzés ténye,ha-
nem a röpdolgozat összeállitásának és alkalmazósának módja 
ős célja váltotta ki.Jo;*gal éri súlyos kritika a-röpdolgoza-
tok hevenyészett összeállit sát és nem megfelelő értékelési 
rendszerét,emíatt vitatva a tanulói tudásszintjének megálla-
pitására való alkalrnassógát.A vázolt alkalmatlanság ellenére 
a röpdolgozat - főleg a félévzárások időszakában - a hiányzó 
érdemjegyek pótlását azolgálta,zö:mel közapiskoláinkban.Az 
extemporálék már emlitett rregtorló,fegyelmező és szelekciós 
jellege is érvényesLlt esetenként a röf,dolirozatok iratásakor. 
Mind  ez a körülménymind az a tény,hogy az ellen°rzés-értéke-
lás céljából íratott röpdolgozat szokatlan,főleg a verbalizmus 
által uralt oktatás folyamatában nem gyakorolt írásbeli tel- 



jesitményekre késztette a tariulókat,olyen pszichés légkört 
teremtett,amelyben nem voltak képesek valóságos teljesitmé-
nytik kifejtésére.Szivós munkára volt szüks ég,amig sikerült 
tanárainkban olyan szemléletváltozást elérriünk,hogy a röpdol-
gozat fő célja az adott té,:a lezárása előtt meggyőződni a ta-
nulók tudásáról,nem oktretlenül érdemjeggyel értékelve azt, 
feltárni teljesitményGk pozitivumait,de hiányosságait,problé-
máit is a korrekció érdekében.Vagyis hiztositson a röpdolgo-
zat visszacsatolást mind a tanár,rrind a tanulók számára.Az 
elemz(munl:a során foj alrrazód jék meg a bipolásir pedagógiai 
tevékenysé rv mindkÉ.t "szereplőjének" további fejlesztési,ön-
fejlesztési feladata. 

Ugy t"nik,hogy a miniszt(recumnak a röpdolgozatok-
kal kacsolatos állásfoglalása után a hatvanas években bizo-
nyos mértékig a sokszor indokolatlanul felazsporodott felmé-
rések jelennek meg a röpdolgozat helyett.Felmérést végeztek 
- lertübbször témazárás alkalmával - egyes szaktanárok.Főleg 
tagozatváltás idején - pl. az általános iskola 4.osztályából 
az 5.osztályba történő átlépéskor - az igazpatík,,ellenőrző, 
irányitó munkájuk során a szakf elügyelők,de országos felmé-
rések is történtek egyes kutatóintézetek,tanszékek részéről. 
Akár a röpdol fozatoknál,a felmérések végzésekor sem érvénye-
sült minden esetben az összehangoltság a tervszer1iség,Az i-
dők folyamán kialakult afelrodrések propagálóinak és ellenző-
inek - mindkét esetben szélsőséges álláspontot képviselő -
tábora.Tudományos tanácskozásokon,értekezleteken,publikáci-
ókban hallatta mindk(t tűbor a szavát.Le szeretnénk szögezi' 
ni áll . spontunkat : semmiképpen nem vagyunk a hive a "felmérés 
a felmérésért"gyakorlatának,de esetenként a tömeges és gyors 
visszacsatol!ls érdekében helyesnek találjuk a tanulók jól 
megszer rezett,gondosan ;rerrszerkesztett irásbeli eredményvizs-
gálatát.A felmérése?.et egyrészt a pedagógiai gyakorlatban 
mindinkább tért nyerő egzakt eredményvizsgálat hivta életre. 
Mindinkább jellemzi ezt az egzaktsága való törekvést P. pe-
dacógiai pszich»lógia és a  matematikai  statisztika el járása-
inak,módszereinek az alkalmazása.Hangsúlyozzuk,hogy az eg-
zakt eredményvizsgálati módszerek alkalmazása Önmagában nem 
célravezető.Feltátlenül kapcsolódnia kell ehhez a tevékeny-
séghez alapos pedagógiai eler ző"munkának is. 
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Főleg a nemzetközi irodalomban,<'a hazai publiká-

ciókban is egyre többször találkozunk a teszttel,tantárgy-

teszttel,mint az eredményvizsgálat eszközévei.A szocialista 

pedagógiának a tesztek}el kapcsolatos fenntartá.sai,krittkai 

észrevételei köziamertek.A teszteld.el,tantárgytesztekkel 

kapcsolatos fejte,etéseinkre a későbbiekben még visszaté-
rübk. 

Az 195o-es évek végén,a hatvanas évek elején je-

lenik meg hazai pedagógiai gyakorlatunkban a munkafüzet  né-

hány tpntárgy /pl. földrajz,magyar nyelvbiológia/ tanitósá-
bsn.Ez az  eszköz  a tanulók  részlegesen  önálló tevékenységét 

biztositja az oktatás folyamatának bizonyos fózisai:an,moz-

zanataiban.l:lkalmazását Takács Etel egyik tanulmányában hasz-

nosnak taftja mint a programozásra való áttérés átmeneti vál-

tozatát,mivel érvényesiti a programozás elveit,s ugyanakkor j , í1 

tud alkalrr.azk dni az osztályrendszerű oktatóshoz, annak szer-
vezeti kereteihez.Annyiban biztositja a tanulók aktivit á sát, 

hogy velarennyi tanulót a gondolatmenettel való lépéstartás- 

ra és aktiv,egyéni válaszadásra készteti.ivel az általános 

iskola osztályrendszerű oktatásához igazodik,feltételezi a 
tanár iránytá,ellenőrző tevékenységét a tanitási órán.Lehe-

tővé teszi a tanulók nagyobb lépésekben val6 haladúsát.A tan-

anysg,a megoldandó feladat jellegétől függően a tanulók kol-

lektiv munkáját tartja szükségesnek,más esetekben a megosz-

tott osztálymunkát teszi lehetővé - pl. a csoportmunkát - , 

de al l! almas az osztálymunkának egyéni munkával való felvál-

tsára is.Ez utóbbit úgy értelmezi Takács Ltel,hogy a közös 

munka e, y-egy szak nszában problémák megoldását bizhatjuk a 
tanulókra, s ezt az eLyéni munkát közös megbeszélés követi.  

/Tokács E.- 1965./ 

Egy másik munkájában Takács Etel a munkafüzet 

tevékenységformáit a tanitási órán feldolgozandó gyakorla-
tokra és otthoni munkára szánt feladatokra bontja.Mindket-

tő azonos jellegű:gyakorlataik és feladataik megtervezik és 

irányitják a nyelvi elemekkel végzendő műveleteket.Lényegé-

ben a munkafüzet a "cselekvéses tanulás  eszköze". Annak ér-
dekóben,hogy a tanulók az anyanyelvi ismereteket produktiv 

módon sajátitsák el - tehát valóban elsajátitsák  - az a-
dott tananyagot reprezentáló információt " ..0 le kell for- 



- 13 - 

ditani a tevékenységek nyelvére:a tanulónak olyan műveleteket 

kell elvégeznie... ,amelyek a közvetlen tapasztalat érthető 

nyelvén tanitanak."/Takács E.- 1972.- 414.o./ 

A Nánási Miklós által szerkesztett Pedagógia c. 

tankönyv a munkafüzet és a feladatlap alkalmazását párhuzam-

ba ballitja e;yrnáosal.Kiemeli az egyező vonásokat: a tanulók 

aktiv r(szvételének igényét,a nevelő irányitó s,erepét,főleg 

az osztály kollektiv munkájára való alapozást,a csoportmun-

ka és az egyéni munka változataink leheti"séfiét és az egyé-
ni munkát követő kollektiv megbeszélés jelentőségét./Dr.Ná-

ná si M.  szerk.-1971./  
:)r.ömmel tapasztaljuk,hogy ez év júniusában meg-

jelent egy 6.osztályos fizika munkafüzet a tanulókis rlete-

hez Varga Lajos összeállitásában./Var€a L.-1973./ 

Véleményünk szerint a munkafüzet célszerűen ösz-

szeállitott gyakorlatok és feladatok gyűjteménye,a tanulók 

tanulási aktivitását biztosító egyik eszköz. 

A mérőlap a matematikai statisztikának a peda-

gógiai ere(.'ményvizsgálatban való térhóditásával párhuzamosan 
jelentkezik ugyancsak az ötvenes évek végén,a hatvanas évek 

elején.Célja:reprezentativ eredményvizsgálat alapján kidol-

gozott országos érvényű mutatók kimunkálása.filtalában na-

gyobb tananyagot felölelő eredményvizsgálatra alkalmazzák 

ezeket a központilag készitett,nyomdai úton előállitott mé-

rőlapokat.L mérés időpontjától,céljától függően alkalmaznak 

témazáró,tanévzáró,iskolafokozatot záró és fejlődést vizsgá-

ló mérőlapokat.Nagy segitséget jelentenek a mérőlapokkal meg-

határozott orszátos standard normák az adott tantárgy egy-egy 

osztályra,évfolyarnra,iskolára,de nagyobb k „ zigazgatási egy--

sE`gre - pl. megyére - vonatkozó teljesitményszint összehason-

litásban. 

Szándékosan hagytuk e rövid tématörténeti Attekin4 

tós végére a munkalapokat és feladatlapokat.Mig a munkalapok 

kezdeti,megjelenési stádiumában vagyunk,addig a feladatlakok 

örvendetesen terjednek napjaink pedagógi ai gyakorlatában.Ez 

utóbbiak egyes kutatók vélep.énye szerint egyre inkább átve-

szik és főleg korszerűbben töltik be a röpdolgozatok szerep-

körét. 
A rövid tématörténeti áttekintés fontos része a 
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munkslapokkal és feladatlapokkal kapcsolatos hazai kutatások 

vázlatos vizsrálata.A Szegedi József Attila Tudonábyepy etem 
Neveléstudományi és Lélektani Intézetében az 1968-as évek e-
lején kezdődött e l  a kutatómunka a programozott oktatás 

tárpykirében.A kutatások keretein belül fontos helyet fop-

lalnak el a munkalapokkal és feladatlapokkal abból a célból 
végzett kis6rletek,hopy a programozott oktatás elemei beé-

pithetők-e e fontos irásos aktivizáló eszközökkel folytatott 

tanitási-tanulási folyamatba.Nagy Istvánné,dr.Varpa Margit 

kutatásait emlitjük meg ebt:en a vonatkozásban az általa pub-

likált tanulmányok alapján. 
Az 1966-ban a Tanszék által összeáíllitott tanul-

mánykötetben Nagyné dr.Varpa Vergit a munkalapok alkalmazá-

sának lehetőségeit a képelemzésben mutatja be.Kiemeli a szer-
ző a képelemzést mint a tanulók önálló munkájának lényeges 
mozzanatát a valóság megismerésében./Nagyné dr. Varga M.-

1966./ 

A Magyar Pedagógia 1967.évi 4.számában merjelent 
tanulmányában Nary Istvánné a munkalapnak a tanulási mód be-

gyakorlásában betöltött szerepéről ir. 
további kutatómunka főbb állomásait jelzik az 

alábbi tanulmányok,kiadványok,könyvek. 

197o-ben jelent meg dr.Nagy József:A témazáró 

tudásszintmérés gyakorlati kérdései c. munkája./E sokszoro-
sitott kiadványt a Tankönyvkiadó által megjelentetett hason-

ló cimű könyv követte 1972-ben./A korszerű tudásszintmórés 
alapvető elvi kérdéseivel és az értékelés egeaktságát bizto-
sit6 méréstechnikai módszerekkel ismerteti meg a szerző eb-
ben a munkájában az olvasót. 

Az elemi számolási készségek mérése és fejlett-
ségének országos szinvonsla cimű,1971-ben megjelent köteté-
ben dr. Nagy József a tanulók elemi számolási kész séfiének 

mérésével kapcsolatos kutatásairól számol be.Ez a könyv e-

gyébként a József Attila Tudományegyetem Pedapógai Tanszé-

ke serozatának első  kötete. 

A Méréses módszeres a pedagógiában cimű 1971-
ben megjelent kötetben a szerzők - Agoston György,Napy Jó-

zsef és Orosz Sándor - az utóbbi években a peder-6riai való-
ság egzakt megi smeróse, az ereC.ményvizsrálatnak a pedagógia-
i mérés irányában történt fejlesztése érdekében végzett ku-
tatási tevékenységük eredményeiről adnak számot. 
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Ugyancsak 1971-ben jelent meg dr.goston t"yör f y 

Ievelóselmélet cimú et yetemi tankönyve./ kötetben ismerteti 

a szerző a pedagógiai folyamat kutatási módszerei között a 

tanulói teljesitmények mérÉsét,a te] jesitrnónyelerzésben al-

kalmazható különböző statisztiLai módszereket is. 

Nagy Istvánné a Magyar Pedagógia 1972.évi 4.szá-
mában. megjelent tanulmányában a munkalakot az oktatás kor-

szerű eszközeinek rendszerében vizsgálja. 

Lefejezésül rövid tájékoztatást kivánunk adni 

saját vizsgálódásainkról. 
;z Országos Pedagógiai Intézet fizika Tanszék-

nek megbizásából 1969.novembcrében állitottuk össze az ál-

talános iskola 7.osztályos fizikatanitásában alkalmazható 

feladatlak, sorozatunkat.Megjebent a Fizika Tanitása cimű 

folyóirat 197o.évi 4-5-6.számában.197o-ben állitottuk ösz-

sze a 8.osztály hasonló feladatlapgyüjteményét.b feladat-

1a}, sc.rozat két tik ust tartalmaz :ú.n.komplex feladatlapo-
kat és témazáró feladatlapokat.A  komrlex feladatlapok ál-
talában két változatban készültek valamennyi tanitási órán 

ra.Ugyancsak két változatban állitottuk össze valamennyi 

téma eredményvizsgálatra alkalmas témazáró feladatlapja-

inkat i s . Mmxkxix lc 
;,unkalapjainkat a 7.osztályos fizika tanitá-

sáb n az 1971/72. tanévtél kezdve alkalmazzuk. 

Felfejlesztő  /kompenzálói feladatlapokat  az 
197o/71.tanévben próbáltuk ki ős azóta alkalmazzuk fonto-
sabb ismeretek,fogalmak alapozásánál. 

Az első hatékonysági vizsgálatot az 1969/7o. 
tanévben végeztük el. 

Néhány munkalapot az 1971/72. és az elmúlt 

tanévben próbáltunk ki csoortmunkában.  

Az 1971/72. tanév végén eredrnényvizspélati fel - 
datla j.ot áll_ tottunk össze és munkatársainkkal megyénk 2o 
iskolájának egy-egy 7.osztályában végeztünk eredményvizs-

gálatot fizikából.) z 1972/73. taraév végén a £3. osztály fi-

zika ere:?ményvizsgálatát végeztük el ugyanezzel a populá-

cióval..ost már a szegedi Tanszék kutatóinak kiadványaiban 

publikált méréstechnikai elen ek felhasználásával. 
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2s A munkalat: és feladatlap fogalma és funkció is  

! dolgozat alapvető elvi kérdései krizfll első-

nek a munkalap és a feladatlat, fogalmával,meghatérozásával  

és funkciójéiell foglalkozunk.  

A munkalapot Orosz Sándor úgy határozza meg,  

hogy alapvető funkciója az ismeretszerzés.Ennek megfelelő-

en informativ,isrneretközlő r6szek,sz ismeretek alkalmazósát,  

megszilárditásót,gyal"orlását szolgáld feladatok alkotják.  

/ógoston-Vagy-`!rost - 1971./  

A feladatlap jól szerkesztett,átgondolt és el-
lenőrzött kérdéseket és feladatokat tartalmazó tudásszint-

mérő eszk öz, amelynek differenciált értékelési rendszere van.  
/Ágoston-!agy-orosz - 1971./  

Nagyné dr.Varga Margit a munkalaTot m;nt a prog-

ramozott oktatós sajátos formáját értelmezi,nmelynek segit-

ségévcl a tanulók önálló munkájával esetenként egy-egy tanu-

lási rész-cél valósítható meg.A muukalar alkalmazható az is-

meretszerzés különböző kiindulási pentjaiban,de egyéb didak-

tikai feladatok megvalósitása során is,mint pl. ellenőrzés-

ben,gyakorlbahan,rögzitásben,alkalma7áshan.iromplex módon is  

felhasználható,pl.alkalmazd jellegű riigzitésben,alkalmazó  

jellegű ellenőrzésben,st.b./Nagyné dr.Varga M.-1966./ 

Egy másik munkájában a munkalapnak a tanulási  

mód begyakorlósában betöltött funkcióját emeli ki./Nagy T.-

né - 1967./  

Fry harmadik tanulmányában a munkalapet az okta-

tás korszerv eszközeinek rendszerében vizsgálja./Nagy I.-né 
- 1972./  

A dr.Nán'.si Miklós szerkesztésében megjelent,a  

tanárképző főiskolák tankönyveként szeren lő Pedagógia prop-

rarozott feladatla , okról és egyszor" feladatlapokról /mun-

kalaj okról/tesz eml.itést.Ez utóbbiakkal végzett munkát át-

menetnek tekinti a "ha•ycmányos" oktatás és a programozott  

tanulás között,megemlitve,hogy a sok hasonlóság mellett a  

feladatlapok és a programozott tanulás nem azonos egy>-lácsal.  

Pizonyos elemi fokú programozás sepiti a tanulókat annak  

meftanulósában,hogy a feladatlapon szereplő utabitások a-

1-~pján önállóan tudjanak megoldani feladatokat.Pz igy szer- 
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zett jártasság segíti éket később a programozott tanul. sra 

való áttérésre. 

Kiilönbségek a programozott oktatás és a munkalap-

Ina  való tanulás között: 

- A munkalappal való önálló munk- sikerrel alkal-
mazható a "hagyományos" oktatás bármely moz-

zanatában egy-egy tanulási rész-cél mervalósi-

tására. 

- Egy tanitósi órán 61talóban egy feladatlnpot 

alkalmaznak,de több is felhasználható. 

- A helyes választ az 5-10 lépésből álló fela-

dat /feladatsor/ elvégzóse után /kb.5-lo perc 

ráun} aid6/ kapják meg a tanulók. 

A tankönyv szerzői az egyszerű feladatlapos /mun-

kalapos/ munka előnyeit a tanulók önállá tevékenységét a ked-

vező motivumrendszer felkeltésének fokozó hatásáhan,a "ha-

gyományos"oktatósénál jobb visszajelentési lehetőségben,az 
Dinálló tanulói teljesítmény eredményesebb képességfejlesztő 

és az önértékelés motivríló hatásában,a tanuló önmagával szem-

ben támasztott igényszi.ntjénel< emelésében,a teljes tanulói 

személyisé-  mélyebb meri sr erési lehetőségeiben lótják. 

Nagy Sándor a különböző programozott feladat--

lapok szerepkörét nem elsősorl'an az új anyag egyes részei-
nek feldolgozásóban,hanem a rendszerezésben,rögzitésben je-

löli meg,esetenként bizonyos gondolkodási műveletek gyakor-

lfsónak céljából.A.z ilyen feladatlapoknak az ellenőrzésben 

nyujtott módszertani segitségét is méltatja./faagy S.-1967./ 
Kelemen László a programozott tankönyvet  és 

feladatlapokat /munkafüzeteket/ mint főleg a tanulók önálló 

feladatmegoldásait programozó eszközöket emliti,amelyek az 

oktatósi folyamat mindent  lépését részletesen kidolgozzák 

a tanulók által megoldandó feladatokra bontva.Megemliti o-

lyan programozott tankönyvek,munknfüzetek és feladatlapok 

összeá] litósának a lehetősé; cet is,amelyek mind a nevelő, 

mind az osztály vagy csoport munkáját is programozzák./Ke-
lemen L.-1967-/ 

Kiss Árpád egyik legújabb munkájában a felarat-

,lninak a tanulók tudásszintjének vi _ zsglatában betöltött 

szerepéről,vnlamint a követelmények jobb tagolas,ót megvaló-
sító "kikérdezésben" való alkalmazásáról ir./Kiss Á.-1973./ 
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Végezetül saját megfogalmazésunkat rögzitj1kr 

A munkalap irásos pro *ram,amely a tanulók tevé-

kenységét vezérli az ismeretszerzés és alkalmazis folyama-

tó b an.Fő funkciója a tanulók aktiv részvételének biztositá-

sa a tanulásban.A cselekvő részvételt szóbeli,irásbeli és 

minit ulativ t . el jesi tmények 't ján igényli . A szóbeli tel jesi t-
ményt s tanulóknak  az egyes feladato'f,fela('atelercek me ;oldá-

sét követő elemz6eunkában,vitában való részvételemig a ma-

nipulativ tevékenyséfet kísérletek végzése l mérések jelentik. 

A feladatlap a tanulók irásbeli,rranipulativ tel-
jesit - ényeit kérdések,problé_mák,feladatok megoldása útján ki-

váltó els"sorban - de nem kiz árólaposan! - tud6aszintmérő 
eszköz. 

Mindkettő a tanulók aktivizállsénak különböző 

didaktikai feladatok megoldása érdekében alkalmazott irásos 

eszköze. 

Vár az eddigiekbe 1 is  ki tűni k, hogy a munkalap, 

illetve a feladatlap fogalmi mephatérozásában,szerepkörének 

megjelölésében nincs epysépes felfofás.Nemav véletlen,hopy e 

területen jelents kutatómunkát végzett Nagy 7stvénné adja 

a szerintünk legkorszerűbb meghatározást és jelöli meg e 

ké t  irásos aktivizáló eszköz Szerepkörét a tani téis-tanulás 

folyamatában.Kiss Árpódre hivat} ozik,ami} or a munkalap és 

a feladatlap fogalmi és funkcionális elkülönitését röpziti 

tsz elnevezésben.Saját megfogalmazásunk és szerepkör megje-

lölésünk a feladatla} esetében annyiban tér el a fentiektől, 

hogy a felac+atlapot nemcsak mint tudásszintrórő eszközt al-

kalmazzuk. 
lz a részben terminolópiai,részhen a feladat-

kört illető bizonytalanság több forrósból tóplálkozi _k.El;ö-

sorban azt kell megállapitanunk,hofy mind a felndatlap,de 

frlef a munkalap napjaink pedagógiai kutat6munkéjának és 

gyakorlatérak a "terméke",kinlakul6,kezdeti stádiumban van. 

Egyes kutitók a "ha"yományos" és a "korszerű" oktatást kép-

viselő pro iramozott oktatást ellentétpárba állitjék,és e 

kettő éthidalásaként bizonyos étmeneti szerepkörrel ruhéz-

zák fel a munkalapot és a feladatlapot.Véleményfnk szerint 

mind a munkalapnak,mind a feladatlapnak sajétos funkciója 

van.Ez n funkció nem csupán időlep(s.A p! orramnzott oktatós 

általános elterjedése idején is lesz jelentősége.':nnek a 

hosszútávú funkciónak most még csak a kezdeténél tartunk. 
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Többek között ezzel is együtt jár a már vázolt fogalmi és 

funkcióra vonatkozó bizonytalanság.Mindkót bizonytalanáá-

r•ot meg kell szüntetni mind a kutatómunkamind a gyakorlat 

sikján. 

i' -ty sar nyitott kérdés van e fontos eszközök el-

méleti és gyakorlati vonatkozásában.Ilyen például,hogy ne-

velőink jelenlegi mun:akörülményei nemtx teszik lehetővé, 

hogy több gyakorló pedagógus vállalkozzék szerkesztésükre. 

Ez a probléma jelenleg úgy oldható  meg,hogy nyomdai úton e-

lőállitott segédeszközöket bocsátunk kartársaink rendelke-

zésére.Condoskodunk o hogy többféle változatból válogathassa-

nak kollágáink,ezzel is biztositva e központi kiadványok 

alkotó alkalmazását.Letietc°céget kell biztositanunk,hogy 

gyakorló leaagógusaink maguk dönthessék el,egyáltalán fel-

használják-e,és ha igen,mikor és ; : elyiket a taraitási-tanu-

lási folyamat melyik fúzisában,mozzanatában.lhhez természe-

tesen az is kell,hogy módjuk le i yen akár a továböképzós so-

rán,akár publikációk tanulmányozasa útján megismerkedni az 

irásos aktiviztiló eszközök elvi kérdéseivel,gyakorlati,mód-
szertani tudnivalóval. 

A következőkben röviden hasonlitsuk Össze a 

fe iac'atlapokat a tesztekkel. 

A nemzetközi irodalomban a feladatlapokkal jó-

részt mint teljesitményvizsgálati eszközökkel találkozunk. 

fltalánosahb'an használja a külföldi irodalom a teszt kife-

jezést. 

L Lzovjetunióban elutasítják a nyugati orszá-

iokban mar régebben alkalmazott kiválasztó,elkülönitő 1.szi-

chológi ai teszteket,alkalmatlannak aiinősitik azokat a ta-
nulói teljesítmények mérésére.Ugyanakkor egyre több szó e-
sik a szovjat pedagógiai irodalomban a tantárgytesztekről  

mint a tanul teljesitmények mérésének egyik mócszeréről, 

amelynek me1határozója a készség és jártasság mérésére,va-

lamint a tudományosan megalapozott ob jekti v mérési módsze-

rek kidolgozására és tömeges alkalmazására irányuló törek-

vés. 

Az 14DK egyes kutatói Lchülerbeurteilung cir,,ö 

munkájukban a teszt óvatos megfogalmazását adják.A tesztet 

a vizsjálati eljár.is során  a konkrétan meghatározott társa- 
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dalmi rend célja érdekében és konkrétan meghatározott vi-

szonyai között tekintik hitelesnek.A tantárgyteszt helyett 

"ellenőrző,felmérő dolgozat" /Kontrollaufóabe/ kifejezést 

használják. 
Angliában a teszt legáltalánosabb értelmezése 

I;arnard és Lauwerys szerint olyan vizsga vagy próba,amely-

nek során szóban vagy irásban kell a tanulónak felelnie a 

hozzá intézett kérdésekre..,zűkebb értelemben vizsgáló jel-

legű isrreretpróba,amelyet a pedak,ógus a tanév folyamán bár-

mnikor elvégezhet.A standardizált szabványositott tesztek-

t:el végzett vizsgálatot,azaz a szerzett ismeietek értéke-

lését is jelenti. 

R.Lbel megállapit ja,hogy az USA-bun a vizsga és 
teszt kifejezéseket mint rokonértelmú szavakat alkalmazzák, 

mégis a vizsgának /examination/ van átfogóbb jelentéstar-

talma.A teszt tájékoztatást,értékelést,a tanuló teijesitmé-

nyst,érdeklődését,általában minden jellemvonását mérő eljá-

rást jelent.A tesztek értékét - Angliához hasonlóan - az ér-

vényesség /validity/,a megbízhatóság /reliabilitg/ ós a 

használhatóság,hasznosithatóság /usability/ határozzák meg. 

/Dr.Arató F.szerk.-197o./ 
E rövid "kitekintés" korántsem törekedhet teljes-

sógre.Célja,hogy bemutassa a tesztet a nemzetköri irodalom 
egy részének tükrében abból a célból,hogy a későbbiekben 

réazletkérdösek vizsgálata során hasonlitsuk össze az álta-

lunk alkalmazott feladatlapokkal.Ez a témánkhoz igazodó fel-

sorolásazerd áttekintés érinti csupán a tanulók írásbeli 

tel jeni tménye során alkalmazott mérőeszküzöket. Lnnek metfe-
lelően nem térhetünk itt ki a teljesitményelemzés részlet-

kérdéseire sem.Annyit mindenesetre megállapithatunk,hogy ad-

dig,amig a teszt feladatköre egy didaktikai feladat - az el-

lenőrzéa,értékelés - megvalósitására korlátozott,a feladat-
lapoknak számos fun k ció-lehetőségük van különbözi didak tikei 
feladatok megoldása során. i.zeknek a funkcióknak a bemutatá- 
ara a későbbiekben részletesen visszatörünk. 

Nagy Segitséget jelentett munkánk elvi alapjai-

nak meghatarozasábaii a programozott oktatásról szóló iroda-

lom,ezen belül is dr.Nagy József kutatásairól szóló publi- 
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kációk.Már a munka kezdetén megerósi . tette elképzelésein-

ket,törekvéseinket az a mepállapitása,hogy "... a  rrogra-
mozott oktatós és a havyományos oktatás legkülönbözőbb 

mértékű ;s formájú összekapcsolása ... különösen a serdü-

lés u1 . gtti korban elengedh .etetlen01 szükségesnek látszik." 
/ Nagy J  . -1966. - 34 . o . /A, z irodalom tanulmányozása során ma-

gunkévó tettük a szerzőnek - és néhány más kutatónak - azt 

a megállapit€sát is,hogy nem célszer( a külföldi programo-

zással foglalkozó irodalomban közöltek azonos,változtatás 

nélküli átvétele, "lemásolása" .Ezért arra törekedtiink,hogy 

hazai pedagógiánk, i r kolnendszerf nk helyzete t viszonyai kö-

zött megkeressük annak lehetőségát,hogyan lehetne a progra-

mozás elemeit oktatásunk korszerűs7tésáre felhasználni,al-

kéalmazni a fizika tanitésában a munkalapok ás feladatlapok 

segitségével. 

A munkalapok összeállitásának fontos fázisa a 

tananyag tartalmi,logi} ai clemzése.Ez az elemz( munka ket-

tős: egyrzazt meg kelt határoznunk a tananyagnak,ao témának 

azokat a"csomópontjait",ahol a tanár háttérbe vonulhat,át-

engedvee a teret a tanulék aktivitásérak,másrészt az adott 

téma egy-egy tanittsi órára jutó a nyagr^ennyiségének kell a 

logikai,tartalmi elemzését elvég ezrünk abból a célból,hogy 

megállapitsuk a feldolgozás menetében az egyes lf'péseket,e-

zek mennyiségi és minőségi reghatározóit. 

A tanulói faakna  öntevékenység fogalomkörébe 

feltá_tleniIl beletartozik az önellenőrzés.'Iajyományos pe-

dagógiai gyakorlatunk nem sok gondot forditott e fontos te-
vékenysár szervezésére, a tanulók belső igényévé alaki táati-

ra.Ugy tűnik,tslán noon mertük az ellenőrzés kétségtelenül 

fontos és felelősségteljes feladatát a tanulókra bi zái . . leg 

tudja-e ja-e oldani valamennyi tanulóra megbizható érvénnyel az 
ellenőrzést a pedagógus?Ugy jrondol juk,hogy erre a kérdésre 
e, yártelmlle - csak az ?ehet a válasz,ho,y techn'kailag e-

setleg igen.Nevelési célkitűzéseink azonban ennél so'rkal 

többet,a tanulóknak a tevékenységben való aktiv részvéte-

lét kivánják.Tapasztalataink szerint a tanulók önellenőr-

zésének hiánya már-már felelőtlenségszómba megy.A közel-

múlt egyik ' skolalátogatási ellenőrzőfeladatának megoldá-

saként egy 8.r. s?t él;; os tanuló felel tlenül leirts és el- 
ogadta,hogy az ele k tromos kávéfőzővel egy adag kávé meg-

főzése 12o 000 I t-ba /!/ kerül.Ugy gondol juk,hogy a fel- 
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sorolt példa rr ; pött nem nehéz az önkontroll hiányának je-

lensógót felfedezni nk.Az önellenőrizés belső igéényó alaki-

tésa feladatónak vilÓges látéaánál, szö 1- ségesshgének felis-

mers6nél sokkal nehezebb e probléma meroldósa.Mikor kerül-

jön sor az önellenőrzésre akÓr a munvnlap,akár a feladatlap 

kitöltése során?Mennyi időt vehet ez igénybe nn6lk0l,hogy a 

tanitási óra idő arányait kedvezőtlenül befo]yásolnd?Mi a 

módja nnnak,hogy valamennyi  tanuló eredményes hibaelerezést 

végezzen,s erről a pedagógus megnyugtató inform-ációkat sze-

rezzen . ?{'s itt emlitjök meg az önellenőrzőssel 1 - a[ csolathan 

i rényelt tanulói aktivitás ery tíjabb megoldandó feladatát: 
a hibát elkövető tanuló szellemi erőinek mozgósitéas a hi-

ba kijavit!isa órdekóhen.A szinte robbanásszerűen elénk tó-

duló kérdessek koróntsem merítik ki a fentiekben v ízolt fel-

adat probléma-Sokasógét.Csu,ón érzékeltetni akartuk a kAr-

dósek exponálós6val egy ilyen részlat-kérdésnek tlnő fala-

dat - mint a tanulói önellenőrzés biztositása,fejlesztóse 

- megoldása során felbukkanó j  roblémk sokrótűsógét4A meg-

oldásukra tett kisérletek ismertetősére a későbbiekben még, 

V1sszatérönk. 

Rendkivül figyelemremóltőnak tartjuk Nagy Jó-

zsef fejtegetését a tanár szerepéről,jelenlétóről a tanu-

lók önálló ttevékenysége közben.SÚlyos,a nevelés eredményes-

ségét g6tI5 veszélyt létunk abhan,he a korszerű módszer 

va gy technika a tanár és a diék "közé éll".Mep kell tal.ól- 

nunk a közvetett tanéri vezetés optimális,rugalmas megoldás-

mód j6t,amely legjobban kihentakozt.atja a tanulók ön611ó te-

vékenysgé.t,de szökség esetén biztositja a ser"itós,n köz-

vetlen irányitÓs lehetőségét is. 

Van az önellenérzésnek egy fontos nevelési as-

pektusa is - ez az elkövetett hiba v611a14sa,_illetve a csa-

l5s elitólse.Fontosnak tartjuk -olyan légkör kialnkitósót a 

munk6ban,ahol adva van a tévedős szabads6ps,de ugyanakkor a 
hiba - lehetőleg önerőből történő - kijavitésőnak kötelezett-

gige is.Visszahúzó erőt jelent az a helytelen pedagógiai 

gyakorlet,amelyhen a hiba elkövetését valamilyen megtorlás, 

elmarasztalós követi,nem egyszer az osztélyközössóg egyes 

tanulóinnk vagy csoportjainak g,íyyolódisa for-Ajában.A hibát 



- 23- 

a lei*tÖbb esetben éppen a le 'gyengébb,a fejlesztésre leg-

jobban rászoruló tanulók nem v6Sllalják,mivel tudják,hogy a 

hiba vállalása a kijavitására tett er&feszitéseket igényli 

telOY.Ezért vagy azt csinálják,hogy az elemzés során "ja-

vitanak" - beirják a jó megoldást a rossz helyébe - vary 

szomszédjuk munka- vagy feladatlatjáról lemásolják a he-

lyes választ,a jól megoldott feladatct.Hosszú,szivós neve-

lőmunka van mör'öttünk ebben a vonatkozhsl an,s annak elle-

nére,hogy sikerült tanulóinkkal félelemmentes,emberi kap-

csolatot kialakitanunk,eryáltalán nem vagyunk elégedettek 

a tanulók tudatformált sónak eredményeivel e fontos  kerfek-

ciós munkában. 

A munkalap és feladatlat definició ja, szerepkö-

rének megjelölése után legyen szabad azokat a munkalat' és 

feladatlap tipusokat ismertetnünk,amelyeket néhány éve tar-

tó vizsgálódósaink alatt állitottunk Össze és alkalmaztunk 

az általános iskolai 7.osztályos fizika tanitési-tanulási 

folyamatában. 

Munkalapjaink f6 feladatául a tanulást  jelöl-
jük meg a tanitási  órán. Mivel a "hagyományos" oktatás kor-

szerűsitésére tötekszünk,munkalapjaink a jelenleg érvény-

ben levő tantervhez ipazodnek.AlapelvUnk,,hogy a korszerlsi-

tés kettes irányd meroldósából mi,gyakorló pedagóf'usok e].-

sősorban a módszertani korszerOsitóst vállalhatjuk.A tar-

talmi korszerűsitést tantervelméleti és küzoktatáspoliti-

kai kutatók tevókenységi körébe tartozónak véljük.Meggyőző-

désünk,hoF'y a nevelés hatékonysárénak emelésére vonatkozó 

társadalmi igények kielé,'itése sorén bétran kell támaszkod-

nunk a "hagyományos" oktatás j:rogresszi v elemeire ós ezeket 

kell újkorszerű elelemmek bővitenünk,frissitenünk.A koraze-

rűsités komplex feladatköréből elsősorban 	tanulók aktiv 

részvételének biztositését kivánjuk elérni a munkalapok és 

feladatlapok elkalmazsával. 

A vázolt meggondolásokból eredően tunkelat:jaink 
komi-lex 1ellegűek.Elsősorhan a tanulók önálló tanulási te-

vékenységét igénylik és vezérlik.Emellett időnként sor kerül 

tanári demonstrációs kistrletre,esetler tanári magyarázatra 

is. 

E munkalapokat olyan tanitási órákon alkalmaz-

zuk,amelyek fő didaktikai feladata táj ismeretek feldolgozá- 
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sü t és a tananyag logikai szerkezete lehetővé teszi a kör-

vetett tanári irányittist,va;yis a tanulók önálló részvéte-

lét a tanulás munkh jábsn,annak egyes sza} aszaiban.A tanu-

1 k 3n4lló tevékenységét a munkalap utsbit6sai,feladstai 

szab jók meg.Ezek az utesitások a tanulás egyik legfonto-

sabb segódeszkzének,a tankönyvnek a haszn{ lat ra szélit-

j6k fel a tanulókat .A tankönyv haszn6latában is sokoldalú-
sára töret szf nk.A tankönyvi szöverp blvasása,T1egtanulósa 

mellett szerepel a kép- é3 6braanyap vi . zsgrílata,el emzése, 
t b1lIzatok értelmezése,alkalmazóaa,a tankönyv feladata-

nyagának fenasznól6sóval bizonyos operativ feladatok el-
végeztetése. 

£izonyos lehetséges esetekben a frontális tanu-

lóki sérlet is  se .i t i a tanulók i smeretsv érző, allé almazó mun-
kóját.Ez utóbbi lehetőségeket elsősorban az iskola szertá-

ri felszereltsége hatórozza mer. 

Az új ismeretek feldolgozósa mellett alkalmazunk 

munkalapot olyan tanitási órákon is,amelyeknek fő didaktika-

i feladata példóul a tanultak gyakorlati alkalmaz{sa.Ennek 

a mego]d6smódnak a jelentőságét az adja mer t hogy megfelelő 

kontroll-alkalmat biztosit mind a tanulók,mind a tanőr szá-
móra az előzőleg szerzett ismeretek hatékonysápót,alla1: azó-

képességét illetŰen. 

Megvizsgáltuk egyes munkalapok csoportmunk€ban 

való alkalmazási lehetőségét ia.Ennél a vizsgblatnál abból 
az elgondolósból indultunk ki,hoLy a cso;ortmunka adta ron-

c?olatesere lehetőségek - természetesen heterogén csoportok 

ki alaki tósa esetón - hozza; járulhatnak főleg a gyengébb ta-
nulók fejlesztéséhez. 

Az elsőnek szer' esttett ún. komplex feladatlak-

jaink onnan keptók elnevezési}ket . ,hopy mint a tanulók önól-
16 irósos tevékenységét igénylő eszközök különféle didakti-

kai feladatok met val ősi tósra alkalmasak.Minden tani tósi á-

róira legal.íhh lát vóltozathan készültek ezek a feladatpa-

pok. 

Feladatlapjaink mósodik csorortjába a témazáró 
feladatlapok  tartozz ak.Valamennyi tóra lezórása előtt az 

eredményvizsgólat cél jót sz olg51 jók. 
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Harmadik csoportot alkotják az ún.felzárkóztató  

/kompenzáló/ feladatlapok.Fő feladatuk a különböző képes-

ségű tanulók eltérő "érési ideje" következtében lemaradt ta-

nulók felzárkóztatása,felfejlesztése. 
A muni - alak, és feladatlap fogal ►nának,elnevezésnek 

témakörébe tartozik még e két fontos irásos eszköz helyének 

me i  határ ozása a pedagógiai terminológiában.;', kérdést ó y te-
hetjük fel,vajon eszköz vagy módszer a munkalak: és a fela-

datlai ,vaf y esetlek, mind a kettő? 

Ágoston György Neveléselmélet cimű egyetemi  tan-

könyvében a módszerről mint "... a nevelési cél megvslósita-

sára szolgáló eljárások..."-ról ir.Megenliti,hogy az eszköz 

fogalmát többféleképpen értelmezik egyes neveléselméleti mű-

vek.Le:.zögezi,hogy "Eszközökön értjük ... a nevelési célból 
felhasznált tárgyi és technikai eszközöket..." //goston ;y.-

197o.-251-282.o./ 
Nagyné ór.Varga Margit egyik munkájában a munka-

lapokról mint a programozott oktatás sajátos formájáról ir. 

"A  programozott oktatás megközelitő forma a munkalappal vég-

zett munka." /Nagy Istvánné - 1966.- 83.o./ Egy másik tanul-

mányában a munkalapot az oktatás korszerű eszközrendszerében 

vizsgálja."Í munkalap az osztálykeretben folyó egyéni,önálló 
tevékenység egyik eszköze." /Nagy I.né - 1972.-423.o./ 

Kelemen László a prograr:.ozott tt•.nkönyvről és 

feladatlapokról úgy ir,hogy ezek főleg a tanul.'k önálló fel-

adatmegoldásait program z6 eszközök./Kelemen L.- 1967./ 
Nagy Sándor ridaktika cimű munkájában irja:"Az 

oktatás módszereit legegyszerűbben ú gy definiálhatjuk,hogy 

azok nem egyebek,mnt az egyes didaktikai feladatok reali-

zál..sát biztosi t6 speciális eljárások."/Nagy 1967.-181.o/ 

A dr.Nánási Miklós serkesztésében megjelent fő-

iskolai Pedagógia tankönyvben ezt olvashatjuk:"Az oktatási 
eszközök azok a technika által létlrehozott türgyak,amelyek 

a módszerek érvényesitésében kerülnek alkalmazásra.Az okta-

tási mócszerek viszont sajátos,tervszerő pedagógiai eljár"`.e 

sok,arrselyek a nevelő isrneretnyujtó,irányitó és a tanulók  is-
meretszerző tevékenzrségét az eszközök alkalmazás vfAl segí-

tik elő." /Lr.Nánási M.szerk.- 1971. - 424.o./ Ugyanez a 

tankönyv szervezeti formákon kivül - helyesebben azokon be- 
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lül - mel7ki31önböztet munkaformákat is./I.m.-3o.o./ 
Ugy gonclol juk,hory a felsorakoztatott hivratko-

z€rsok se; itenek azt az epyórtelmű állásfoglalásunkat kia-
lakitani,hory mind a munkalapok,mind a felac'etlapok a tani-
ths-tanulás eszközein 	tanul  óknak az ismeret- 
szerz6s-alkalmazón folyamr>t€ban irtinyitott önálló tevékeny-
sé±e m6dszerónek me valósitála  során. 

A frontéilir osztélymunkára vonatkozó közismert 
kritikai észrevételek kérdésköréből most csupán kettőt e-
melünk ki: a tanulók aktivitlsót,cselekvő részvótelét a 
tani tás-tanulás folyamutóban ós a szóbeliség egyeeuralmót. 

Alapvető neveléslélektani törvény,hogy az embe-
ri személyiség csakis tevékenység űt jAn fe jlác i . k.'ia űgy 
fogalmazzuk meg- a nevelést,mint a szemólyiség tervszerű, 
tudatos rés sokoldalú fejleszt6sótx,akkor meg kell tal51-
nunk ennek az os ztólyközösség valamennyi  tagját fejlesztő 
mód j.A az ismeretek közvetités6vel történő nevelésben,va y-
is az oktat á sban is. 

Tapasztalatok igazolj6k,ho ., y a yagyom.ényos anód-
szerekkel mer-valósított frontális osztálymunka nem bizto-
sitja valamennyi tanulónak a szemrlyis'pe fejlie6s4hez, ;az--
ctapodás!ihoz nélkiSlözhet:etlen tevékenységet. is jobban sze,v-
flfryre vessziik az rín.közös munkát,közös feladatrne1oldást,ki-
deral,hogy► ez a "közös" munka jóformán semmiben sem kölön-
bözik a klasszikus nevelő-növendék páros kadcsolattól.Cern-
mi garancia nincs arra,hogy valamennyi tanuló követi a ta-
nőr rragyarózatót,tehót er'feszitéseket tesz kfllönböző pszi-
chikus funl-ciók 'tján az snyar* feldolTozásáért,i.smeretté, 
jártassgp6 való fejlenztóséórt.Ennek falytán az osztálykö-
zösség "mezőnye" mindinkább tagolódik,széthűziódi.k,ós főleg 
a gyengék hamar demoralizálódnak,órdektelennó válnak önura- 
-uk f ejlesztóséhen.r. teljesitményszint ós igényszint egymás-
ra énelő,egym<óst feltételez' progresszivitása is egyenetlen-
nő válik.A legj©bbak,a jók teljesitményszintjiik adta siker-
élminyüktól motiváltan mind magasabb igényszintet óillitornak 
maguk elé,mig a gyengék sikerélményeik hiAnyában jó,ha rrmeg-
elégszenek ec-y olyan igényszinttel,ar, elynek ei.yetlen mórcé-
je a buk€as elkerfllés e. 

A "hagyományos" oktatós front lis oszolyrTunk; -
ban szervezett tanitási óráinak tipikus jelena6ge az ún. kö- 
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zös elemzós,feiacatmet oldás.Ebben a tevékenységben e'y-ep.y 
tanuló részteljesitménye szere}el,ezekből inteprálódik a 
feladat megoldása.Egyik modellje ennek a közös feladatmeg-
olc';ísnak,hogy egy tanuló a táblánál dolgozik,munka közben a 
tanár ey-egy kérdést tesz fel,irányit,javit,esetleg néhány 
tanuló bevonásával.A többiek - ők alkotják az osztály több-
ségét - jórészt a táblára irtakat r:isolják.A tanitási óra 
korlátozott időkeretei és a munka ilyen s:tervezése nem te-
szik lehetővé a lehetőleg valamennyi  tanulóra kiterjedő 
visszacsatolást,vnlarrennyi tanuló mozgósittísát az adott ta-
nitási óra rész-céljainak elérése érdekében. 

Veszélyes mód ja a "ha; yományos" oktatásban a ta-
nulói aktívit;:s biztositásának az a/ eijárása,arnikor a Fe-
dagógus az isrr eretanyerot elaprózza,kérdéseivel mintegy  "a-
tomizálja".Az ilyen - legtöbbször eldöntendű,sugalmazó - kér-
dések kótségtelenll élénkséget keltenek a tanitási órán,több 
tanuló rE"szvételét kiváltják,de a tanulók személyiségfejlesztAan 
tése érdekében már kevósbbé válnak hatékonnyá. 

jelenségek felemlitésével semmiképpen nem az a 
célunk,hoíiy a frontális osztálamunkát végképé száműzzük a 
"hagyományos" oktatás,de még a korszernek itélt tanitás-ta-
nulás folyamatából is.Csupán néhány nyugtalanitá momentumra 
kivántuk a figyelmet felhivni,killönös tekintettel arra az 
egyre erősödő és jogos társadalmi igényre,arnely a nevelés, 
eáen be101. az oktatás hatékonysápnak fokozásit illetően egy-
re határozottabban megfogalmazódik és le iltóbb a Központi 
Bizottság 1972. június 15-i határozatában manifesztálódi' . 

Ne;i vagyunk tehát elégedettek a frontális osz-
tálymunkával ,főleg annak hatásfokával.Mit I;együnk a vázolt 
problémák ..egoldasa érdekében?Csábitó lehetne az o k tatás 
teljes individualizál-:sóra törekednönk,a irogramozott okta-
tást megvelósitanunk. 

A  Sze4a0i József Attila Tudc:n.ínye :•yetem Nevelés-
tudományi és Lélektani Intézetében az 196o-as évek elején 
ezdcdött el a kutatómun k a a programozott oktatás tárgykö-

róben.A kutatások e: y idejűleg a propran'ozott oktatás elvi 
alapjainak megismerésével és gyakorlati alkalmazósa lehe-
t,:ségeinek vizsgálatval folytak.A kutatók elsősorban a 
irogramozott oktatás elvi alapjainak vizsgálat't tlzték ki 
céljukul.Ahogyan Ágoston c,yörgy irja az egyik kiadványuk 
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előszavában a kutatúsok e k:isérletek a programozott oktatás 

során felmerülő problémákkal való, "seemé yes tal,xlkozósuk" 

érdekében folytak.Már a kezdeti kutat á sok is számtalan peda-

gágiai,pszichológiai ős lo1rikai problémát hoztak felszínre. 

}outos tanulságokat vontak le a "hagyományos' oktatásban is 

lehetséj*,es alkalmazhatóságról.A kezdeti kisérleti tapaszta-

latok, tanulságok feldolgozásával egyrészt a térra hazai ku-

tatásgban jelentős úttörőmunkát végeztek,másrészt a kuta-

tómunka ereúményei,tanulságai újabb kutatásra buzdították 

az Intézet•munkatársait.Legyen szabad azt a véleményünket 

röfizi tenünk,hogy a szegedi kutatók tevé t enységében nagyra 

értékeljük azt a mértéktartást,^hogyan a programozott okta-

tásr.l mint a korszerű oktatás 	egy i k 	lehetséges for- 

májáról nyilatkoznak.A kutatók nevelésügyünk "valóság-tala-

ján" állva végezték kisérletüket a programozás különféle 

forrnájóval:a tizedestörtek egy tómájának kétféle változat-
ban történt proframozása,a hagyomá..yosan feldolgozott és a 

programozott rész különböző variációival fizika témák irog-

ramozása, a munkalapok felhasználása a "hagyományos" okta-

tásban a programozás egyes elemeinek beépitésével./.`.gos- 

ton Gy.szerk.-1966./ A dolgozatban főleg a kutatás ez u-

tóbbi rész-területével foglalkozunk majd. 

Nem vállalkozhatunk tehát radikális "átváltás-

ra" a "hagyományos" oktatásból a "korszerűre",hnnem a mér 

vázolt módon a kettő együttélsének,folyamatossága bizto-
sítás-ínak koncepciója alakján kell korszerűsitési tevékeny-
ségünket végeznünk. 

Kiáltó ellentmondás van szocialista nevelésünk 

mindenoldalú személyiségfejlesztő célkitű zése és a "ha-

gyományod" oktatást helyenként szinte teljesen uraló ver-

balizmus között.Kétségtelen tény,hogy az élő nyelv az em-

beri gondolatcsere,a kommunikáció fontos eszköze.De nem 

e' y e t 1 e n 	eszköze! 

Az oktatás során az irányitott rendszernek - 

a tanulóknak - információkat adunk,s ezzel ismeretszerzé-

sük célja felé irányitjuk őket.Kutatások kimutatták,hogy 

az egy: beri agy mint .információ felvevő /ún. kommunikációs 

"csatorna" /  szűk átvezető, kéke:ségű.Különüsen a szóbeli 

közlés igen lassú folyarr.at.3,6 másod; ercre van szükség 

egy 4-5 hangból álló szó feldo1ésához.Ezért nem tudja az 
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egyoldalian verbális ismeretszerzés valamennyi tanulót ak-
tivizálni.Annak érdeiében,hogy minden tanuló egyénileg és 
önállóan tanulhasson,a programozott oktatás az irásbelisé-
get vagy a gépeket alkalmazza./Kelemen L.-1967./ 

A pedagógiai pszinchológia a koegzisztencia törvé-
nyéhen leszögezi,hogy az ember nem mindenoldalúan egyenlő-
en fejlett.Mannak kiemelkedő ás kevósbbé hatékony képessé-
geink.A nevelés feladata,ho'y személyiségünknek nemcsak az 
"er("sebb oldalait" fejlessze,hanem gondoskodjék a gyengébb 
képességek felfejlesztéséről is.Közismert tapasztalata a 
pedagógiai tevékenységnek,hogy vannak tanitvúnyaink,akik 
szóban,mások irásban képesek jobb teljesitmény elérésére, 
megint mások inkább a  manipulativ tevékenységekben tudnak 
többet nyujtani.Súlyos hiba lenne,ha nem vennénk figyelem-
be a koegzisztencia törvényét és tanulóinkat egyoldalúan 
fejlesztenénk.Tudatos,tervszerű munkával kell gondoskod-
nunk mir;denoldalú fejlesztésükről.Ez pedig csak úgy lehet-
séges a tanitás-tanulás folyamatában,ha arányos részese-
dést biztositunk a szóbeli,irásheli és manipulativ telje-
sitmény lehetőségeknek. 

'rdekes és figyelemreméltó fejtegetést hallot-
tam Lénárd Ferenc egyik elő adásában.Lénórd szerint az é-
letben a legtöbb információt irásban kaí, juk.Ezt a tényt 
iskolai nevelésünknek is figyelembe kell vennie.Az álta-
la irányitott oktatási kisérletek is jórészt az irásbeli-
ségen alapulnak.Igy az ún.Torrainé-féle módszerrel folyta-
tott matemati}aoktatásban a tanulók irásban kapják és old-
ják meg a feladato}at. nállóságuk legmesszebb'enőbiztosi-
t..st szolgálja az a tény is,hogy a tanári magyarázatot 
szinte teljesen kiküszöbölik.}íelyette célszerűen összeál-
litutt feladatsorok önálló megoldása útján jutnak el a ta-
nulók a szükséges ismeretekhez,jártasságok'.oz.Működési te-
rületünkön,megyénk 21 iskolájában magunk is szerveztünk az 
emlitett módszerrel dolgozó osztályokat.MunkNtársaink} al 
együtt irányitottuk,f'ijyelemmel kisért k működésüket.Is-
merjük e módszer hatékonysági íaramétereit,de az egyolda-
lúság veszélyére mégis fel kellett kollégáink figyelmét 
hivnunk.lía a módszer túlsulyt,an levő irásbeliségét az e-
pyes feladatok megoldását követő elemzőmunkában nerc egyen- 
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litjük ki szóbeli teljesitmények igényével,nem aktivizál-
juk kellőképen a tanulókat a szóbeli elemzésben,vitában, 
akkor "féloldalas" embereket rievelónk.Más oldalról merköze-
litve ezt a problémát határozott véleményünk,hogy eíyetlen 
- egyébként vitathatatlanul korszerű - módszer,türekvés sem 
vezethet tanulóink anyajiyelvi kifejezőkészségének elsorva-
dásához.Ia ezt a veszélyt nem vennénk észre,nem látnánk he-
lyesen tantárgyainknak az epysuges nevelésben betöltendő 
szerepkörét,valamint nevelési céljaink elsdlegessérét a 
módszerekkel szemben. 

Ismételten leszügezzük,hogy eddigi fejtegetése-
inkkel semmiképpen nem az volt a célunk,hogy a "hatyomá-
nyos" és a "korszer o k tatást ellentétpárba állitsuk.Vé-
leményönk szerint a kettő között nerc az ellentéteket kell 
mélyitenünk,hanem a fejlődés folyamatossugát kell biztosi-
tanunk.E kontinuitás azüksépeségót hantsúlyozzuk akkor,a- 
mikor elhatás oljuk magunkat szélséséges megoldáshtktól,ne-

vezetesen a "haryományos" oktatás teljes tagadásától és a 
"korszerű" oktatást kés.viselő programozott oktatás teljes 
és főleg elhamarkodott megvalásitasára való törekvéstől./''. 
folyamatosság lehetőségét keressük, amikor a korszerű peda-
rópiai kutatások - köztük a programozott oktatás témakö-
rében végzett kisérzetek - elemeit igyekszünk a "hagyomá-
nyos" oktatűsba beépiteni és azt mindinkább korszerű ta-
nitási-tanulási folyamattá fejleszteni.Nem úgy látjuk a 
megoldass útját,hogy a frontális osztálymunkában birált kö-
zös mui.ka helyett teljesen individualizált tevékenységet 
szervezünk,vary a szóbeliség dominanciáját most az irásbe-
li s íp ef'yeduralir ► al váltjuk fel. ondos elemző, tervezőmun- 
kúval keressük meg a nevelési céljainknak ér' elveinknek meriaietí 
felelő individualizálás lehetőségeit és ésszerű arányokat 
igyekszünk kialakitani a tanulás k lönböző teljesitményei 
- szóbeli,irásbeli és manipulativ teljesitmények - között. 
Figyelmünket a tanulk aktivizálááának 	e 1'  y i k 	esz- 
közére a munkalapokra és felac?atlaokra összlontositjuk. 
Megkiséreljük bemutatni,hofyan lehetséges a tanitás-tanu-
lás folyamatában a tanulók aktivitását biztositani a prof -
ramozott oktatós elemeinek alkalmazásival az emlitett irá- 
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sos eszköz.-k seg itségével. 

t munkalnpok és fel adatlopok meghatározásáról, 

általános szerepköréről szóltunk már.A következőkben vizs-

gáljflk még meg néhány általunk fontosnak tartott funkció-

lehetőséget ismét abból a nézőpontból,hogyan járulhatnak 

hozzá a "hagyományos" oktatás korszerűsitéséhez a tanulók 

személyiségfejlesztése hatásfokának növeléséhez. 

Abból a mór említett felismerésből indulunk ki, 

hogy g "hagyományos" oktatás frontális osztálymunkában meg-

valósitott ismeretátadó tevékenysége nem ad biztositékot a 

tanulók aktiv rÉszvételére az ismeretszerzésben.Taiálkozunk 

a "hagyományos" oktatás olyan birálatával is - mint ezt már 

emlitettük -,hogy a tanitás és tanul.ls elszakad egymástól, 

holott a tanitási ára keretei között kellene szerves egysé-

güket biztositanunk. 

Visszatérünk röviden az ún. vegyes-tipusú /kom-

binált) 'ara probléméjára.Annak ellenére,hogy a korszerű 

marxista didaktika nem óratípusokban gondolkodik,nnpjaink 

pedagógiai gyakorlatában még mindig találkozunk ezzel az 

óra-modellel.Mi teszi lehetővé a ma már nyugodtan elavult-

nak tekinthető didaktikai szemléletet reprezentáló  óra-mo-

dell "túlélését"?A magunk részéről a problémát nem abban 

látjuk,hogy ilyen "ratipus is  van,,hanem abban,ha c s a k  

e z van.A megszokottság ,a megcsontosodósa n é hány éves ta-

núri gyakorlat után bárki részéről megszerezhető rutin él-

teti tovtAbb ezt az elavult "képződménytor".iő lényege a ta-

nitási óra egyes mozzanatainak sablonja:számonkérés,majd a 

tanár elmagyarázza az 	anyagot,ha jut rá időbizonyos gya- 

korlásra is sor keröl,majd következik egy elsősorban az emlé-

kezetet foglalkoztató összefoglalás ős a házi feladat fela-

dása.Ezeknek a mozzanatoknak az időbeli részesedését sokszor 

arÚnytalannü teszi a túl hooszlíra nytílt számonkérés.Lmiatt a 
legtöbb esetben az alkalmazás fázis időkeretei leszűkülnek 

minimális mértékre,va'y teljesen el is marad ez a fózis.Mind-

ebből következik,hogy a tanitási árán főleg tanitás folyik,a 

tanulása tanulóknak az ismeretanyaggal valóaktivitást igény-

lő "találkozása" otthonre,a napköziotthonra,a tanulószobára 

marad.Ilyen módon a tanitási óra "főszereplője" a tanára ta-

nuló legfeljebb az ára szómonkérő részében jut "főszerephez". 

Ha elfogadjuk a pedagógiai pszichológia mér idzett törvényét, 
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miszerint a személyiség fejlWsének elengedhetetlen fel-

tétele a tevékenység,a vázolt mót'on szervezett tanitási cá-

rón a tanuló az db ismeretek passziv befogadására van kór-

hoztatva.3zoolszky István megfogalmazásában az ilyen órán 

az "akció" a tanártól indul ki,holott az ismeretszerzés e-

redményes módja az,hogy új -ismeretek csak a tanuló aktiv 

részvétel &>vel - kérdések,problémák felvetése,elemzés,vita 

útján - szerezhetők meg.Csak igy fejlődnek ki a tanulók sze-

mélyiségében pszichikus képződmények /ismeret,jártasság, 

készség./.KC:lönösen nagy gondot jelent az otthoni tanulás- 

ban a teljes ma,!árahagyottság azoknál a tanulóknál,akik csai#dx 

ládi körülményeik miatt,sokszor hátrányos helyzetüknél fog- 

va sem buzd i tó érd eklődést, sem sei tséget nem kaphatnak szü-

leiktől.A tanulók Önálló tevékenysége általános iskolai ko-

rú tanulók esetében feltételezi a tanár jelenlétét.Ez a je-

lenlét,adott esetben közreműködés az ismeretszerzés és al-

kalriazás munkát,tevékenységet igénylő folyamatában olyan 

jullerű,hogy nem a tanulók helyetti  végzi el,hanem a tanu-
líkkal  oldatja meg a személyiségfejlődsükhöz szükséges 
feladatokat. 

Ahogyan a munkalat definiciójából is kitűnik,ez 

az eszköz alkalmas a tanitási órán a tanulók Snálló tevé-

kenységének vezérlésére,biztosi tására.Az már a tervezőmun-

ka feladnta,hogy ez az önálló tevékenység tartalmában,mi-

nőségi és mennyiségi vonatkozási>an biztositsa személyisé-

gük fejlődését.Ezeket a kérdéseket a következő fejezetben 

részletesen megvizsgáljuk. 

A munkalap és feladatlak,  fogalmára,meghatározá-

s m ra és szerepkörére vonatkozó fejtegetéseinket néhány má-

sok és 7nav un által szerkesztett munkalap és feladatlap 

funkció-lehetőségeinek összehasonlitasával zárjuk. 

hagyná dr.Varga ;iargit az által ismertetett 

munkalapok szerepkörét elsősorban az ismeretszerzésben je-

löli meE',de lehetségesnek tartja alkalmazásukat az ellen-

őrzésben,alkalmazásban,rögsitésben is.Fontos szerepet szán 

a munkalapoknak az önálló tevékenységen alapuló tanulási 

mód begyakorl " sában.E feladatköröket jelöljük meg mi is 

elsősorban  mun}alppjaink számára,különös hangsúlyt adva a 

tanulóknak  a  tanitási órán folyó tanulására.Ilyen  módon mind 
az is! eretszerzés,mind az alkalmazás fázisában határozzuk 

meg funkciójukat.Ellenőrzésre annyiban alkalmazauk munka- 
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lapjainkat,hogy a visszacsatolást biztositsók a tanulós fo-

lyamátában mind a tanuló ' ,mind a magu:ik számára.Eltér mun-

kalPpos gyakorlatunk annyiban,hogy ezidáig nem értékeltük a 

tanulók teljesitményét érd emjeggyel.Llkövetkezendő vizsgála-

taink eiyik fő  feladatának tekintjük a tanulás közben nyuj-

tdtt tanulói teljesitmények értékelési rendszerének kidol-

€ozAsát. 

Módszertani vonatkozásban eltérnek munkalapjaink 

abban is,hogy egyrészt a képelemzés munkalapjainkban kiepé-

szitő,kevésbbé hangsd-lyos tevékenység,másrészt nem diafilm, 

hanem a tankönyv kép- és ábraanyaga szolgál a valóság megisme-

résének kiinduló alapjéul.A fizika tantárgy kisérletező jel-

legéből is adódik ez az eltérés. 
kisérletező fizikatanulás koncepcióján alapul-

nak dr.Varga Lajos munkalapjai a 6.osztályos fizika munkafü-

zetben.A modern termószettudományos oktatás frontális tanu-

lók i srl.etet igónylő módszerét  tü k rözik ezek a munkalapok. 

Magunk is törekszünk a pedagógiai és pszichológiai kutatá-

si eredmények útján hatékonynak bizonyult eljárás alkalma-

zósára,amennyiben iskolánk szertári felszereltsége ezt le-

hetővé teszi.`1.ivel isoláink nem rendelkeznek annyi ás o-

lyan kisári eti eszközökkel,amelyek a frontális tanulókisér-

letek valamennyi órán történő elvégzéséhez szükségesek,e 

tényhez igazodva választottuk azt a me oldást,hogy jelen-

legi viszonyaink között valamennyi iskolában rendelkezésre 

álló eszközökhöz kapcsoltuk a frontális tanulókisérleteket. 

Tettük ezt azért is,hogy a munkalapos tanulási mód alkalma-

zásának minél több "hívet" és kevesebb "ellenzőt" szerez- 

z nk.Ta} asztalatunk ugyanis,hogy nem egy esetben korszerű-

sitési törekvéseink átvételének első számla ellenérve egyes 

kollégáinknál a tárgyi felszereltség hiányos voltára való 

hivatkozás. 

Emlitettük,h:igy egyes kutatók csupán átmeneti 

funkciót tulajdonitanak a munkalapnak és a feladatlapnak a 

"hagyományos" oktatásról a programozott oktatásra való át-

térés idószakában.Azt is kifejtettük,hogy ezzel a vélemény-

nyel nem  értünk egyet,s e fontos aktivizáló eszközöknek 

hosszú távú feladatkrt szánunk.Általános iskolás korú ta-

nulók esetében fejlcdéslélektani korlátok is aka0ályozz.ák 

a tananyag teljes programozásit.Tehát abban az időszakban 
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is alF_almazható lesz mind a munkalapmind a feladatlap,a-
mikor áttérünk a prograrnczott oktatás tömeg% alkalmazására. 

Végezetül vessük cosze a külföldi :.rodalmmból 
már bemutatott teszt,tantárgyteszt ás a munkalapok és fel-
adatlapok funkció-lehetőségeit.Mind a szocialista,rnind a 
pol t ,ári pedagógiai publikációk a tu.;ztriek,a tantárgyteszt-
nek elsősorban teljesitménymérési,tehat k:llenőrzósi,érté-
kelési fela:.atköréről tájékoztatnak./' tantárpytesztfelhasz-
nálá si céljának megfelelően valóban eleget tesz egy fontos 
és egyre erőteljesebben igényelt korszerűsitési törekvésnek, 
a tanulói teljesití ények objektiv,a modern pedagógiai mé-
réstechnika követelményeinek melyfelelő crtékelésének.Ilang-
súlyozni kivúnjuk,hogy ez a követelmény csak ezy a bonyo-
lult és so: tényezős pedagógiai tevékenység sok követeménye 
közül.!' mi szocinibta pedagógiánk az értelmi nevelés során 
jelentkezC tanulói teljesitmények "mögött" az e teljesitmé-
nyeket nyujtó tanulói személyiséget keresi,felhasználva az 
adott teljesitmények elemzésébC1 adódó tapasztalatokat a to-
vábbi nevelési,személyiségfejlesztési feladatokhoz.Mind mun-
halapjaink,mind feladatlapjaink alkalmazási lehetőségeit s sze-
repkörét ez a nevelési koncepció határozza meg.Emiatt törek-
szünk sokoldalú,többféle didaktikai feladatnak megfelelő e a 
tanulók fejlesztéséhez szükséges optimális terhelést,eseten-
ként differenciált terhelést biztositó allalmaz6sukra.;z u-
tóbbi diff:'renciúlt fejlesztést szolfúljúk a tanulók eltérő 
teljesitményszintjéhez igazodó felzárkóztató /kompenzáló/ 
feladatlapjaink. 

Emlitettük reár,hogy munkalapjaink felhasználása 
során nem értékeljük a  tanulók  teljesitmónyét érdemjeggyel. 
Ezt a gyakorlatot az is indokolja,hopy a tanulók irásos ak-
tivizáló eszközeivel,az azok útján bizonyos teljesitményt 
reprezentáló tanulói tevékenységet feloldjuk napjaink túl-
zottan érdemjegy központú tanitúsi-tanulási tevékenységé-
nek nyomasztó légköréből,félelemmentessé téve az ismeret-
szerzés,,a tanulás munkádát.Mind a tanulók körében végzett 
közvéleménykutatás adatai,mind saját tapasztalataink iga-
zolják,hogy sok esetben a t anulók irásos teljesitménye mind-
járt érdemjegyben való értékeléssel kezdődik,ahelyett,hogy 
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módot adntLnak a tanulóknak az húsos tevékenyséfi ► gyakorlá-

sára,és csak egy bizonyos gyakorlási időszak után értékel-

nék tevékenységiiket.A feladatlapok örvendetes elterjedésé-

vel együtt jár ennek a helytelen gyakorlatnak a kialakulása 

is. 
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3. i, munkalapok és feladatlapok összeállit.'Isának elvei és 

módszerei  

A munkalap és feladatlat; fogalmának meghatáro-

zása és szerepkörének vázolása után vizsgáljuk mer a  mo-

dern  marxista pedagógia,pszichológia a tanitás-tanulás ha-
tékonysága növelése érde}c`ben végzett kutatásainak néhány 

roszletét.Itt most természetesen a hatékonysáp-növelés 

azerteágazó problémakörén belül els "sorban az írásos ak-

tivizáló eszközökre irányitjuk figyelmünket. 

Ágoston György neveléselméleti kutatásaiban a 

nevelést mint emberek hatósát emberekre határozza meg." A 

nevelés nem személytelen funkciója a társac'alomnak,hanem 

konkrét emberi tevékenység,arnelyben a nevelők és az álta-

luk mozgásba hozott tényezők alakítólag hatnak a neveltek-

re." /Ágoston Cy.-197o.-lo.o./ Más helyen a gyermeket a ne-

velési folyamat aktív tényezőjeként fogja fel."... a sze-

mélyiségfejlődés csak aktiv tevéken séeben öntevéken s4 . -

ben,e tevékenyséfi által mehet végbe." /I.m. 11.o./ "A ne-

velés tehát a mi felfo _ásun' szerint tula'donké..en a yer-

mek,a növendék tevékenységónek,környezetáhez való viszonya 

alakulásának a nevelési cél szerinti irányitása." /I.rn. 12.o./ 

Mivel a növendékek nem passziv befogadói a nevelthatásoknak, 

a hatások személyiségükön átszűrődnek,ezért "A nevelési folya-

mat ... a neveltekre irányuló ráhatások olyan folyamtus, a-

melyben a neveltek már kialakult személyiségjegyei vissza-

hat'st gyakorolnak,szabályozzók a nevelőhatásokat."/ I.m. 

12.o./ 	nevelésnek ilyen dinamikus,kibernetikus koncepció- 

ja a pedagógus vezetésének és a  növendék  aktivitásának dia-

lektikus kölcsönhatását tételezi fel és megfelel korunk ás 

szocialista társadalmunk követelményeinek. 

A tanitási-tanultisi folyattat korszerűsit(sének, 

hatékonysága növelésének elengedhetetlen feltételéül je-

löltük meg a tanulók aktivitását, a folyamatban való, cselek-

vő részvételüket.Ágoston Cyörgy idézett nevc.léselmél.eti meg-

állapitásai rnegerCsitenek bennünket ebben a felfogásban. 

A tanári vezetés ás a tanulók öntevékenységének 
kölcsönhatását vizsgáljuk r„eg egy kissé részletesebben. 
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A közvetlen tanári vezetés egyben részletes 

irányitást jelent és a tanulók önálló tevékenységét korlá-

tozza n:ennyiséri és minőségi szempontból egyaránt.Ezen azt 

értjük,hogy a frontális osztálymunka keretei között,E-éldá-

ul a beszéli etés módszerével szervezett tanitáai ára lob' ikr- 
i szerkezetét az határozza meg,hogy a tanár az adott tananya-

r ot - lel többször apró - kérdésekre bontja,ezzel meghatároz-

za,irányitja a tanulók részvételét a tanóra tevékenységében. 

A tanulók a tanár gondolatmenetét kÜvetik,kevós mód és idő 

van saját elgondolásaik "kifutására".Kényelmes ez a megoldás 

a tanár számára,hiszen a munkát aprólékosan megtervezheti,gon-

dosan felépitheti az óra "stratégiáját",csak: arra kell ügyel-

nie,hoj'y a tanulók ettől ne távolodjanak el túlságosan messzire. 

..;ivel az aktivitása kezdeményezés a tanáré v ez a körülmény 

"felmenti" a tanulókat az ismeretek birtokbavételének érdeké-

ben kifejtendő erőfeszitésektől.Az ela}.r zott kérdések,apró 

lépések folytán csak mozaikszerűen épül be az ismeretanyag 

tudati szférájukba,elszigetelt ismeretekké és nem fejlődik 

ki alkalmaz á sra képes tudássá.Az ilyen értelmi nevelési gya-
korlat azzal a veszéllyel is jár,hogy a tanulók hozzászoknak 

a részletes irányitához,ahelyett,hogy nevelési céljainknak 

megfelelően kell' gyakorlatot szereznének problémák önálló 

megoldásában.L részletes vezetés által meghatározott sokszor 

"mikrokérdések" folytán I?udnai Béla szellemes hasonlatával 

élve "tij egő" emberekkó válnak.Sajátos m, ■don a részletes ta-

nári vezetést egyaránt igényli a "hagyományos" oktatá s mér 
emlitett frontális osztálymunkája és a programozott oktatás. 

Szemléltescük,állitsu}. egymás mellé a részletes 

és vázlatos tanári vezetést: 

A /1/ \A 
 

részletes vezetés 	vázlatos vezetés 

Szembet "ünő a ketté, közötti kül6nbség.A vázla-

tos irányitás lehetővé teszi a tanár számára a tanitási- 

t nulási folyamat egy-ei y törvényszerűen meghatározott pont-

ján a tanulók önálló tevékenységének  közvetett irányitását. 

A vázlatos irányitás jellegéből adódik,hogy csoportmunkában 
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vagy munhalaí ok,felac atlapok set ' tségével végzett tanulási 
tevékenység során alkalmazható. 

jelent a vázlatos irányítás a tanulók számá- 
ra? 

Először is azt,hogy saját erőfeszitéseik kifej-
tésének nagyobb lehetőségét biztositja a részletes vezetés-
sel ellentétben. _.nnek folytán a tanitási-tanulási tevékeny-
ség "főszereplőivé" válnak.Biztositja a személyiségfejlesz-
tésükhöz szükséges tevékeriységet.Az ismeretszerzés és alkal-
mazás során nem kell követniük a tanár által kijelölt utat 
a cél eléréséhez,hanem saját szellemi erőik működtetésével 
egyéni el{ ondolásaik is érvényes: lhetnek a feladatok,í roblé-
mák me oldása közben.Az önálló tevékenység igénye és lehető-
sér'e már önmagában is motiválja őket.Ezt a motivációs bázist 
csak erősitik bennük az érdeklődésüket felkeltő,gordosan meg-
tervezett kérdések,í roblémaszituációba ágyazott feladatok. 
Mindehhez járul a  munkalaí.os,feladatlapos munkának az a moti-
váló tényezője,hogy valamennyi tanulóraxi,c'xul számiturik.Ta-
pasztalataink szerint ez a mindenkire vonatko6 felszólitó 
jelleg még az egyébként kifogásolható munkaerkölcsű tanuló-
kat is erőfeszitésekre készteti.Az a körrlmény,hogy a munka-
lapos és feladatlapos tanulás mindenkire számit,meróben el-
tér a "hagyományos" oktatüs elvórásaitól.r)tt ugyanis vagy a 
jelentkező tanulók szere] elnek,vagy a tanár időnként fel szó-
lit egy-egy tanulót a passzivak közül is.Az előlegezett bi-
zalom főleg a gyengébbek részére nagy jelentőségű,és ez az 
újszerű pedagógiai szituáció mozgósitja őket a tanulósban 
való részvételre./Szalad let yen ezzel kapcsolatban vizsgá-
lódásaink egyik élményét leirnunk.A munkalapos órák kezde-
téri voltunk.Az osztály egyik leg e  yengébb,erősen kifogósolha- 
t6 szorr,alrnú tanulója osztályfénöl e érdeklődésére,vajon hogyan 
teltek el az első újszerűen szervezett órák,dgy válaszolt: 
"Jól kidolgoztuk magunkat!"/ 

Ha a vúzoltak szerint valóban nagy jelente", ségű 
a tanári vezetés és a tanulók öntevékenység-ének kölcsön-
kapcsolata,akkor mi határozza meg a  pedagógiai  tevékenység-
ben való érvényesitését?Csu; án szándék,elhatározás,felisme-
rés kérdése-avagy valamilyen tarvényszerűen meghatározott 

szituáció:' 
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Mindjárt az elején leszörezzük,hogy a vázlatos 
irányitás megvalósitásút rondos tervezamunkának kell mere-
lőznie. 

A tanités-tanulás folyamatának szerkezetét vizs-
válva elérik tárul e folyamat makro- és mikrostrukturája.A 
makrostrukturát az adott tantárgy egyes témái mint nagyobb 
logikai egys4gek képviselik.A témák ismeretekre,operativ te-
vékenysé['ekre,feladatokra,pondolkodási mlveletekre és ezek 
elemeire mint részteljesitményekre bontva adják a mikrostruk-
turát. 

F zt a szerkezetet  az alábbi sémán szemléltet ji;k. 

téma 
tanítási óra 
a tanulók otthoni /napkötiotthoni,tanulószobai,kollégi-
umi/munkája 

Meg kell jegyeznünk,hogy ez a legutóbbi szerkeze-
ti elem a tanitási-tanulási folyamatnak nem a szemünk előtt 
lejátszódó.,ún. látens része és sok vitát váltott már ki,fő-
lee az ebben a tevékenységben nyujtott tanulói tel jesitmé-
nyek validitúsát,de egyáltalán a szerkezeti  elem  jogosult-
ságát illetően is.E szerteágyazó vitába nem bonyolódhatunk 
most bele.Annyit azonban meg jetyzünk,amenriyiben tanitási ó-
ráink hatékonyságát növelni tudjuk,olyen mértékben veszti 
el jelentőségét a tanulók tanitási órán kívüli munkája.A 
munkalapok ás feladatla;,ok alkalmazásával é ipen arra tö-
rekszünk,hogy ez a szer ezeti elem "veszitsen" eddigi je-
lentőségéből és A "hagyományos" oktatásban szinte kizáró-
lagosan e fázisra eső tanulói aktivitás a tanitási órán 
folyó munkában realizálódjék. 

Hol vannak tehát azok a "csomó f ontok",ahol meg- 
valósitható a tanulók aktivitása,amelyekben a tanár megold-
hatja a közvetett irányitást?b tanagya- logikai struktu- 
rá ja és az adott didaktikai feladat határozza meg  a  tani-
túsi-tanulási folyamat emlitett "csomó,ontjait".Eddigi ha- 
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gyományos tervező  munkánkat bóvitentink kell tehát a rész-

letes és vá zlatos tanári :rányitás "elemével".Mutassuk be  

ezt a 7.osztályos fizika tanmenetének egyik témáján.  

A VI.téma:Az enerpia.Az energia átalakulása,meg;-

maradása címet viseli.A 7.osztályos fizika egyik lejfonto-

sabb témája,mivel az energiamegmaradós törvénye a további  

fizikatanitásnnk is világnézeti rendező elve.  

A téma feldol -ozására 16 órát célszer" fordi- 

tani.  
Az energia.  

Az energia átalakulása.  

13, A mechanikai munka hővé alakulhat.  
Emlékeztető a testek felrielegedásével és leh "lé-

sével járt: fizikai változásokról tanultakra.  

(5, A hőforrások.  

6, TTőfelvétel és hőleadás halmazállapotváltozás  

kftben.  

1  A hővezetés.  
& A háramlós.  

9. A  hősugárzás.  

IV.sz.fizi'ai pyakorlat:A hő terjedésének vizs-

gálata és egyszerő kalorimetrikus mérések. 

A dugattyús gőzgép és a gőzturbina.  

A belsőégésű motorok. 

A hőerőgépek hatásfoka.  3  
14. Üzemlátopatás:IIelsőégésü motorok. 

5  c)sszefoglaljuk az enerpiáról,az energia átala- 
kul6sáról és mermarrdi.isáról tanultakat.  

Eredményvizsgálat:Tdafiazáró felac',atlap a VI.té-  

ma anyagából.  

16  

hagyományos Óra  

munkalap  

munkalap egyéni és csoportmunkában 

csoportmunka 

feladatlap  

A téma 1-2. órá jónak. hat yományos módon való ter-

vezését indokolja,hogy új fogalom,az energia alakoz ~'sát kell  
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elvégeznünk.Az 1.óráh lo-15 percet fordítunk a témakezdés- 

re.A tanulóknak ugyanis sok iskolánkívüli ismeretük van az 

energiáról.Az 6ra témakezdő részében ezeket az ismereteket 

összegyüjtjük,rendezzük és kitűzzük a célt,hogy ezeket as : 

információkat közös munkánkkal - a tanár irányitó és a tanu-

lók önálló tanulási tevékenységével - a tudományos ismeret itt 

"rangjára" emel jük.Ugy gondoljuk,hogy mind az új fogalom meg-

jelenáse,mind a fogalommal kapcsolatos iskolá:ikivüli informá-

ciók kezdeti feldolgozása indokolják a közvetlen tan*ri irá-

nyitást,vagyis a "hagyományos" óravezetést.A hagyományos 6-

rú at is igyekszünk egy-egy korszerű mozzanattal álénkite-
ni.Igy ezeken az órákon is kai néhány tanuló komplex fela-

datlepot,és azt az óra elején vagy a végén - az új anyag 

feldolgozásának a tanitási óra elejére vary végére történő 

tervezésétől f gr6en - megoldja. 

Miután az első két órán az energiával,,átala'ku-

lás .val,megmaradásával aj csolatos alapvető isme ' eteket,fo-
falmakat elsajátitottúk a tanulók,a 3.órán eddigi ismereteik 

alapján ké;;esek lesznek az ára anyagát önállóan,mun L alar se-
gitségével feldolgozni,mivel analóg esetekkel mér a 2.órán 

is találkoztak az energia átalakulását illetően. 

A  4.órát ismét célszerű közvetlen tanári irányi-

tással szervezni.Az bra céljs,hogy a 6.osztályban tanult bi-
zonyos hőtf>ni alnp jelensé` eket felelevenitve a kisvetkező 6-
rák tanítási-tanulási munkájához alkalmazásra képessé tegye. 

Határozott és közvetlen tanárivezetést igém el ee a felidéző, 

rend szerező,röpzi tő tevékenység. 

A tanulók eddigi hőtani ismeretei ás a téma 5-6. 

órájának nehézségi foka ismét lehetővé teszi a vázlatos irá-

nyitást.Ezen az órán ismét munkalaj segítségével dolgozzák 

fel az anyagot a tanulók.Azx óra egy részében szóbeli ellen-

őrzés-értékelés folyik,ezzel egyidőben néhány tanuló komplex 

feladatlapot kap.Tehat a t anulók ú6j ismeretet feldolgozó te-
vékenysége nem tölti ki a tanitási óra teljes időker.eteit.KÖ-

rülbelül 3o perc áll e célból rendelkezésükre. 

A 7-8-9.órán is a közvetett tanári vezetés,a váz-

latos irányítás drvényesül,mégpedig variált megoldásmódokkal. 

Egyidőben az osztály tanulóinak fele önálló egyéni munkával,a 
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másik fele csoi.ortmunkában dolgozza fel a tananyagot munka-

lapokkal.Miután a téma feldolgozása év vége felé kerül sore 

ra,a tanulók eddig megfelelő gyakorlatot szerezhettek a mun-

kalapos tanulástan.F'eltét lezésűnk szerint az eddigi munka-

lapos feldolgozások alkalmassáteszik a tanulókat olyan fo-
galmak önálló kimunkálására,mint a hővezetés,hőáramlás,he-

sugárzás.Itt tehát a közvetett és vázlatos tanári vezetés 

mellett ' a tanulók  fe jletts:g; ,beryakorlottsági szintjét hoz-

zuk fel érvként.A csoportmunkára mint e három tanítási óra 

szervezeti keretére a későbbiekben még visszatérünk. 

A  lo.ára tipikusan a fizikatnnitásban érvénye-

sülő feldolgozásmódot reprezentál.A tantefvben évi négy al-

kalommal előirt fizikai gyakorlat, egyilét végzik el a tanu-

lók.E tevékenység szervezeti kerete a csoportmunka mó(osi-

tott változata.A tanulók 3 -5 fős csoportokban végzik el a 
tankönyvben meghatározott kisőrleteket,mériseket,elemzést, 

számitást.Valamennyi csoport minden gyakorlatu telvégez.A 

csoportvezetC k ügyelnek arra,hogy minden tanuló a gyakorla-

tok legalább egy-egy elemét elvégezze.Az elemzőmunka a ta-

p<asztalutok,következtetések,g - csoporton bel 'li - megbeszé-

léséből és a füzetben való irásos röpzitéséből áll.Ugyanigy 

történik a mérési adatok röpzitése is.!' számitásos felada-

tokat egyénenként,önállóan oldják meg,az eredményt közösen 

egyeztetik,megvitatják.Meg szeretnénk jegyezni,hogy a fizi-

kai gyakorlatok módszertani kérdései,a tanulói tevékenység 

értékelési rendszere nincsenek még kieol; ozva. r indaz, amit 

fentiekben vózoltu..k,sajút magunk szerény útkeresése. 

A 11.,12.,13. és 15.6rát ha,yoátányosan szer-

vezzük.':zt a módszertani mecoldást részben azzal atörekvé-
sünkkel indokoljuk,hogy a téma feldolgozása során a "hagyo- 

mányos" és a "korszerű",a közvetlen és közvetett óraveze-

tést a munka élénk; tése céljából variáltan alkalmazzuk. Más-
felől a gőzgép ma már teljesen elvesztette gyakorlati je-

lentdségét,legfeljebb technika-történeti órdékességgel ren-
e elkezik.A belsőégésű motorok témakörében pedig annyi mo-

zoikszerű,aprúlékos ismerettel rendelkeznek a tanulók a gya-
korlati foglalkozásban tanultak,illetve iskolónkivüli infor-

mációik alnpján,hogy szükség van a részletes,közvetlen ta- 
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nári irányitésra abból a cólbál,hogy a tanulók elszigetelt 

ismereteiben el ne vesszen a tantervi lényeg,a belsőégésű 

motorok működési elve. 

A 14.órában tervezett üzemlátogatás az ismeretek 

gyakorlati alkalmaz(;sának speciális megoldásmód ja. ' zen a ta-

nitási órán sem elégszünk meg a látottak szemlélődés Iitján 

való befogadasával e hanem csoportonként megfigyelési szempon-

tokat,fonto. műszaki paraméterekre vonatkozó adatgyűjtési 

feladatokat kapnak a tanulók.Ezt otthon füzetükben fe,dol-

gozzák és a következő órában - a csoportmunka beszámolójá-

hoz hasonló módon - elemezzük összegezzük az üzemlátogatás 

legf- ntosabb információit. 

A téma feldolgozása a 16.órában eredményvizsgá-

lattal zárul.Témazáró felac'•ztlspot kapnak a tanulók.Ennek 

megoldására általában 30-4o ierc áll rendelkezésükre.A tó-

mazáró feladatlap szerkesztésének elvi és módszertani kér-

déseit a későbbiekben részletesen kifejtjük. 

A tanári vezetés és a tanulók aktivitása kölcsön-

hatásának egy témában történt bemutatása után nézzük meg,,ho-

gqyan ,> egiti a munkalap egy adott tanitási ára anyagának fel-

dolgozásét.f tanitási-tanulási folyamat makrostrukturájá- 

nak egy részletével,a tanitási órával foglalkozunk t ehát. 

Felmerülhet egy kérdés:mi teszi indokolttá,hot*y tanitási á-

ra egységben goiidolkod junk? 

A tanitási órának a már vázolt és szemléltetett 

makrostrukturában fontos szere!e van.A tanitási órák: mint 

láncszemek foglalják egységbe a témát.E funkciójukból ere-

dően a téma egész tartalmának információ-elemeit "hordozzák". 

A  téma tantervi célkitűzésének  tartalmi és logikai egysége-

it reprezentálják. :,gyben e tartalmi és logikai egységek 

mennyiségi meghatározói is a tanórák.Segit bennünket ebben 

a mennyiségi "szétparcellázásban" a tank;nyv is,amely ta-

nitási óra egységekre tagolja a tér a ismeretanyagát. 

A tanitási óra az értelmi nevelés alsivető szer-

vezeti kerete i a tanulói tevékenység fontos szintere.Jelen-

legi pedagógiai gyakorlatunkban a tanitási órák még koránt-

sem töltik be ez utóbbi s'erepüket.A munkalapok és feladat-

lapok alkalmr:zásával éppen az a célunk,hogy tanitási óráink 
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egyre inkább a tanulók tanulási tevékenységének f6 szin-

terévé váljanak.. 

Válasszun ki egy tanitási órát a 7.csztályos 

fizikában és vizsgáljuk meg,hogy munkalap alkalmazása 

mennyiben segiti az ára céljának megvalósitását. 

A Ill.téma 5.árájának cime:A testek tehetet-

lensége. :z egyben a tanitási ára anyaga is. 

A tehetetlenség cim ::  tananyag e`ységről a tan-

terv a következőket irja:"A tehetetlenség megnyilvánulása 

a sebesség nagyságának és irányának változásakor.Az erő 

mint a sebesség változásának oka.A tehetetlenség figyelem-

bevétele és alkalmazása a gyakorlatban:rakományok rögzité- 

sekoB;szerszámok nyelének beerősi tó:,ekor; mozró járműre tör-

ténő felszálláskor és leszálláskor /balesetveszély/." 

A tantervi követelmények előirják a fogalom 

/tehetetlenséf/,a vele kapcsolatos kvalitativ összefüggé-

sek ismeretét,jártasságot a fizikai jelenségek tanulmányo-

zásnak módszereiben,a fizikai ismeret gyakorlati alkalmazá-

sában,egyszer'bb gyakorlati kérdések,fela3atok,problémák 

megoldásában.E tantervi k_vetelmények megvalósításában kell 

az adott tanitási órának a már emlitett "láncszem" szerepet 

betöltenie a tanitás -tanulás í'olyaniatában,munkalap segit-

ségével irányitott tanulói öntevékenység útján. 
A fogalommal kapcsolatban a tanulóknak számos 

gyakorlati tapasztalatuk van /a tehetetlenség megnyilvánulá-

sa utazás közben,szállitáskor,szerszámnyelek rögzitésekor, 

stb./Az óra egyik rész feladata az erő fogalom kiterjeszté-

se.A 6.osztályban a tanulók az erőt mint alakváltoztató té-

nyezőt ismerték meg.Most a tehetetlenség fogalmának al.ipo-

zásakor ezt az erő fogalmat kibővitjük:bemutatjuk az erőt 

mint a testek mozgásállapotváltozásának tényezőjét. 

Adva van tehát a tehetetlenséggel ka, csolatos 

számos tapasztalat ós az erőnek mint alakváltoztató ténye-

ző fogalmának az ismerete.Áz előbbi tapasztalatoknak kell 

fizikai értelmezést adnunk,a tap.asztalatoat tudományos ér-

téki ismeretté fejlesztenünk,mig a már emlitett ere fogal-

mat kibővitenünk.indezzel egyben előkészitjük a mozgások-

hoz és a testek tehetetlenségéhez termószetesen kapcsolódó, 
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a  követkelő trákon sorrakeri;lá surlŐdz s fogalmát és gyakor-
lati je entőségét is.Ennyit az óra tananyagának tartalmi vo-

natkozásairól. 

Logikai szempontból arca .óg jelenségek alapján 

kell a tanulóknak következtetniük,általánositaniuk és konkre-

tizálás útján a tanultak gyakorlati unatkozásait feltárniuk. 

A fizika órák eddigi - akár hatyományos,akár korszerű eljá-

rások,eszközük itttján szervezett - ismeretszerző tevékenysége 

eredményeképpen feltétele . zük,hogy képesek lesznek az eléjük 

tárt tapasztalati tények alapján a fogalorp, a törvényszerű-
ségek megfogalrnazására, L,yakorlati jelentőségének megtanulá-

sára.Segiti Őket ebben a tankönyv szöveg- és ábraanyagával, 

valamint egy demonstrációs tanári kisérlet,amelyet a munka-

laios megoldásba hagyomá:.yos módszertani elemként iktatunk 
be. 

A tananyag mennyiségi elemzésének érdemi része a 

hibátlan rászteljesitmények megállapitáaával kezdődik. 

Az adatokat a mennyiségi elemzéshez az elmúlt 

tanév azonos munkal ipjának kitöltésekor adódott tapaszta-

latok szolgáltatják.A 27 tanuló közül 

	

ez 1. léi ést 	26 

2. lépést 	lo 

3. lépést 	27 

4. lépést 	22 
5. lépést 	18 tanuló oldotta meg hi- 

bátlanul. 

Ezekből az adatokból határoztuk meg a lé1ések 

nehézségi fokát.hnnek megfelelően 

1.  a 3.lépés /27 tanuló/ 

2.  az l.lépés /26 tanuló/ 

3.  9 4.lépés /22 tanuló/ 

4.  az 5.lépés /18 tanuló/ 
5.  a 2.lépés /lo tanuló/ 

A nehézségi fok alapján állapitottuk meg a lé-

pések t eljnsitményszintjét,azaz az egyes feladatokra adott 

pont-értéket.A pont-értéket úgy határoztuk meg - a nhiiéz-

ségi fokhoz igazodóan -,hogy összegük loo lepyen.Tgy a ka- 
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pott pontérték egyben a munkalap megoldásának teljesit-

ményszézalékát is adja. 

Nehézségi fok 	Poht érték 

3. lépés 	 5 
1. lépés 	 lo 
4. lépés 	 2o 
5. lépés 	 25 
2.lépés 	 40 

A pont-értékeket a mennyiségi meghatrozó 

mellett minőségi elemzéssel is indokoljuk. 

A 3.lépés megoldásét a tanulók eddigi tapasz-

talatai és a kérdés megoldása el tt bemutatott tanári de-

monstrációs k isérlet sep•itik. 

Az 1.kérdésben összegezniük kell a tanulóknak 

a nyugalomban levő testekről a tankönyvbél olvasottalat. 

seriti í"ket ebben a feladatban a tankönyv dőlt betűs sze-

dése is./Egyébként ezzel a kérd éssel az is a célunk,hogy 

az eredményes tanulás érdekében bemutassuk a tankönyv nyom-

datechnikai eszközökkel való lényeg-kiemelését,tehát elő-

segitaük tanulósukat./ 

A 4.lépés a konkretizálás gondolkodási müveie-

tét igényli.Ez a kérdés a tanulók iskolánkivüli gyakorla-

ti tapasztalatait hivatott fizikai tartalommal kiegészi-

teni. 

Az 5.lépésben ugyancsak a konkretizálás gondol-

kodási műveletével kell a tehetetlensévrúl tanultakat két 

gyakorlati példán bemutatniuk. 

A 2.lép:és magas pontszámát a tapasztalati meny-

nyiségi adatokon kívül azzal indokoljuk,hogy ez a kérdés 

több kisebb,a tehetetlenség és az erő fogalmi jel'yeiből 

álló tel jesitmény elemből és egy óltalánositrísból á11.A 

fogalmi jegyeket mondatkiegészitéses formaiban igényli a 

munkalap,egyenként 5-5 ponttal értékelve azokat.Az álte-
lá,nositós gondolkodási mőveletét 2o ponttal értékeljük. 

Annak bizonyitósára,hogy a nehézségi fokok me r-
álla}itása korrelációban van az egyes lépések teljesitmény-

szintjével /és nemcsak a hibátlanul megoldott lépésekkel/, 

az alábbi grafikont mellékeljük. 
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A mennyiségi elemzéshez mellékeljük még az egyes 
 

tanulók teljesitmény hisztogramját,feltüntetve legutóbbi  

/6.o.évvégi/ fizi ~ a érdemjegyüket.A hisztogrammon feltünte-

tett osztály átlagteljesítmény és az eryes érdemjegymk-kate-

€óritikat képviselő egyéni teljesitmények értékes összehason-

titási,elemzési alkalmat teremtenek.findeBesetre a $k 3,2 fi-
zika tanulmányi átlagú osztályban a 8o %-os osztály átlag-

teljesitmény igen jónak mondható.  
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Táblázatba foglaltuk az egyes teljesitmóny !-ateg6- 

riáknak az érdemjegy-kr+tegóriákkal való összevetésót is. 

Telj. Fizika tanulmányi átlag 

1 2 3 	4 5 	'.` ssz. 
loo 1 3 4 

81-99 4 1 5 2 12 
61-8o 1 5 1 7 
1-6o 1 2 3 
21-4o 1 1 
o-2o 

A 2 3 M 
6.o.évvégi jegy 

hisztogramja 

Végül a tananyag mennyiw pe is lehetővé teszi, 

hogy a tanulók óntevékenységét biztositsuk az adott tanitá-

si órán.Tulajdonképpan a tehetetlenstg fogalmát kell megta-

nulniuk,az erő fogalmit pedig iíj elemmel bőviteniük. 

A 7.osztályos fizika V.témájának 3.6r5ja - Fme-
lő} a gyakorlatban - tananyagát is  mur kalappal dolgoztuk fel. 

/2.sz.melléklet/ Az előző két órán hagyományos módon,frontá-

lis osztálymunkában,tanári demonstrációs kisérlettel közve-

titettük az emelőre vonat}oz6 alapvető smereteket,számitá-

sos feladatokkal röpzitettük,mólyitettük el a tanultakat.Az 

óra f6 didaktikai feladata az emelőkről tanultak főbb és ti-

pikus gyakorlati alkalmazásainak megtanulása.Az emelők gya-

korlati alkalmazósaként a tananyagban szereplő eszközöket 

a tanulók s gyakorlatból már ismerik,otthon vagy a gyakorla-

ti foglalkozás óráin egyikkel-másikkal mór dolgoztak is.xpl. 
papirvágó•,lemezvágó olló,harap-fogó,stb./Ilyen módon a mun-

kalap alk.3lmazó-rögzitő célzatú. 

A felddlgozás logikai menetének t6retlensége 

indokolja,hogy a munkalap az emelő fogalmával és eflyensúly 
törvényével kapcsolatos operativ feladatokkal,a már emlitett 

szerkezeti elemek megjelenésével,valamint számitásos feladat-

tal kezdődik és úgy tér ró a tula jdonkél peni gya1 , orlati al-
kalmazásra.Ezt úgy oldjuk meg,hogy nem el('gszünk mer az e-
melők gyakorlatban való puszta bemutatásával,hanem ezzel e- 
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gyütt működési elvükre vonatkozó kontroll-kérdések s eritsé-

gével erősiteni kívánjuk a tanultak elméleti és gyakorlati 

egységét. 

A mennyiségi elemzést itt is az előző tanévi mun-

kalei os feldolgozás tapasztalati adatai . alapján végeztük el. 

Megállapitottuk,hogy a 22 tanulóbál az egyes lépéseket há-

nyan oldották meg hibátlanul: 

1. lépés 	18 hibátlan megoldás 

2. 16  

3. „ 	2 	" 

4 	„ 	11  

5 	„ 	25  

Lnnek alapján határoztuk meg a nehézségi foko- 
kat és a pontszámokat. 

1. az 	5. 	lét és 25 hibátlan meroldás 5 pont 
2.  ez 1. 	lépés 18 fl " lo " 

3.  a 2.lépés 16 2o " 

4.  a 4. 	lépés 11 u It 
 25 

5.  a 3. lépés 2 " " 40 " 

Az egyes pontszámok minőségi indokolása: 

1!z 5.lépés az összehasonlitás t ondolkodási. mú-

veletével az emelők erőkar és teherkarjának gyakorlati ta-

pasztalatok alppján történő ok-okozati összefüggését tár-

ja fel.i'z összetett gondolkodási műveletek ellenére a tanu-

lók gyakorlati tppasztalatai és a tankönyv szövege megköny-

nyiti a lépés megoldást. 

Az 1. lépés képhez-névvel ténykérdést tartalmaz. 

t vizsonylag kevés hibátlan megoldást a tanulók nem kielégi-

tő tanulására vezettük vissza az elemzéskor. 

A 2. lépés operativ feladatot tartalmaz,az emelő 

egyensúlytörvénycnek al' almazásra képes ismeretet tételezi 

fel.Lopikai hibát mindössze 2 tanuló követett el,l tanuló 

nem tudta a feladatot megoldani.A mértékegység hibák száma 

feltűnően sok /ü/.Egy tanuló feladata szám táros hiba miatt 

nem kifogástalan.Ismételten az alapvető ismeret-elemek hiá-

nyira kell rémutatnunk./Lásd mérté ►:egység hibák!/ 

A 4. félésben a tankönyv szövege ábrája és a ta-

mári asztalra helyezett eszköz eleven szemlélete alapján meg 
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kell irnia és indokolnia a tanulónak,hogy hányoldalií emelő 

a laboratoriumi márleg.Ujból alapevtő isme'(tek hiánya o-
kozza a kevés számú hibátlan megoldást. 

A két kérdést tartalmazó 3. lépés gyenge hibátUa 

lan teljesítményét ismét alapismereté hiánya okozza.A lépés 

első kérdésében a harapófogó forg" spontját,a másodikban a 

papirvégó olló erő- és teherkarját kell írásban megjelölni. 

Annak ellenére,hory névhez-névvel tipusú ténykérdésről van 

szó,a már emlitett alapismeretek hiányában csupán két tanu-

16 oldotta meg ezt a lépést hibátlanul. 

Emlékeztetni szeretnénk arra,hogy az emelőkre 

vonatkozó alapismereteket,fogalmakat,összefüggéseket hagyo-

mányos módon dolgoztuk fel.Ezért csak mosta munkalapos ó-

rán derültek ki a tanulási hiányosságok,mivel a "hagyomá-

nyos" oktatásban kevesebb a lehetőség a tanulás folyamatá-

ban a kellő időben való tömeges visszacsatolásra. 
Szándékosan mutatjuk be ezt a hatékon,ysúr{fiban 

gyengébb órát,,hogy az irósos aktivizáló eszközök alkalma-

zásának ne csak eredményeit,hanem problémáit is érzékel-

tessiik.Az osztály 57,8 %-os teljesítménye - bár az okok 
hagy része a "hayományos" oktatás "számlájára irható" -

megitélésünk szerint gyenge közegyes teljesitmény. 

Mellékeljük a tanulók egyénenkénti össztelje-

sitményének hisztogramjot érdemjegykategóriánkónt csot:or-

tositva.Kitűnik,hogy az elégségesek az átlag o,8-szeresét, 

a ki:zei.esek 1,o3-szorosát,a jók 1,2-szeresét és a jelesek 
1,4-szeresét teljesitették.Ez a teljetitmény rangsor meg-

felel az egyes érdemjegy-kategóriák szukcesszivitásának. 

Ezt a feltételezésünket szemléltetjük azon a diagrammon, 

amelyen a félévi fizika jegy-kategóriák eloszlását ás a 

hozzájuk tartozó átlagtel jesitményeket t'i.ntettük fel.Mind-

ezzel a mérhető tiljesitmények és az érdemjegyek valamifd-

le "korrelációját" kivántuk szemléletes módon megvizsgál- 
ni.  
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A nehézségi fokok helyes me{ állapitásának ellen-

őrzési céljából az egyes feladatok teljesitmányszintjét fel-

tüntető grafikont készitettök el. 

A  mennyiségi elemzés tudományosság-igényét az 

évről-évre újból jelentkező tapasztalati adatokkal bővült 

információk egyre jobban biztositgák na{yobb számosságuk-

nál fogva. 

12 eszközgyakorlati alkalmazás szerepel az ó-

rán.Amint már emlitettük,legtöhbjük a gyakorlatból ismert 

a tanulók előtt.Tehat ez az anyarmennyiség minden időbeli 

feszitettsg nélkül feldolgozható a tanulók önálló,munka-

lapos tevékenységével. 

most egy komplex feladvtlnpon vizsgáljuk meg a 

két munkalapnál bemutatott tartalmi,logikai és mennyiségi 

szempontokat annak bizonyitására,hogy alkalmas a tanulók 

önálló tevékenységével az adott komplex didaktikai fela-

dat - rögzitő-alkalmazás - által megszabott személyiség-
fejlesztés mef'valósitasára. 

A IJ'.téma 2. órájának egyik komplex deladatlap 

változatán a következő kérdések szerepelnek: 

1. A  traktor szántás közben nyomást gyakorol a ta-
lajra. 

képviseli itt a nyomóerőt? 

a nyomott felületet? 

2. Hány kp/cm2-es nyomásnak felel meg a o,o7 at nyo-

másérték? 
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3. Miért nem dől el a pisai ferde torony?/Ia szüksé-

ged van rá,megvizsgálhato* a tankönyv 19.oldalának 

alján levő fényképet./ 

4. Milyen adatokra van szüksér a fajsúly kiszámitá-

sához? 

.'ártalmi szempontból az l.feladat a nyomás fo-

galom két alapelemének, a nyomóerőnek és a nyomott felület-

nek problémaszituációba ágyazott ismeretét követeli. 

Tájékoztatásul közöljük,hogy a téma 1.óráján 

feldolt oztuk a nyomás fogalmához tartozó alakismereteket, 

beleértve a nyomás két mértékegységét - az 1 kp/cm` és 1 at 

- és e két mértékegység egyenlCségét is.Lzért szerepela 

o,o7 at nyomásérték kp/cm 2-es mértékegységben való kifeje-
zése a 2. feladatban. 

A 3. feladat a 7.osztályban a tanév elején a 
testek állásszilárdságáról tanultak folyamatos ismétlését 

szoltálja operativ feladat keretében. 

Végül a 4. feladat a fajsúlyról tanultak folya-

matos ismétlése céljából szerepel,ténykapcsolat kérdést tar-

talmaz./A 6.osztályos fizika anyag problematikus része a 

fajsúlyról tanultak.Emiatt kerül többször sor e témakörbe 

tartozó feladato f.ra./ 
Az 1. és 2. feladat a nyomás fogalmának szilárdi-

tasát szolgálja megnevezés szintu,illetve belső algoritmus 

szintű operativ alkalmazás útján.E két feladat szorosan 

kapcsolódik a legutóbbi órák ismeretanyagához és a nyomás 

fogalommal kapcsolatos alapvető ismereteket igényli. 

A 3. feladat alkalmazó-rögzitő célzttú operativ 
alkalmazása belső algoritmus szinti teljesítményt igényel. 

A megnevezés szintjét tételezi fel a 4.,ugyan-

csak alkalmazó-rögzítés célzati feladat. 

A komplex feladatlapok tudományos irényu mennyi-

ségi elemzését e felacatlapok kevés esetszáma miatt nem tud-

juk elvégezni.Az egyes pontszámokat minőségi elemzés útján 

határoztuk meír.lgy pl. az en;litet.t feladatlap 1. kérdése a-
lapvető ismeretek,fogalom-elemek miatt,illetve a 3. feladat 
az ok-okozati összefüggéseket feltará gondolkodási művele-

tek miatt  kapott 3 - 3 pontot.A nyomás mértékegység átalakitá- 
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sa más alnkú,azonus értékű mértékeLységgé,valamint a folya-

matos ismétlést szol ú ló,a fajsúly kiszámitásáhot szükséges 

acatok megjelölését  igénylő ténykérdésre 2-2 pontot adunk. 

CajOt munka és feladatlapjaink után lás unk m 

néhány más szerző összeáll tósát. 

Kiss Íntal munkalapjaiból a 7.osztályos fizika a-

nyagához kapcsolódó "Az emelő" címűt választjuk ki./4.sz. 

melléklet/ h:egneheziti elemző,ö;:szehasonlitó tevékenységün-

ket,hogy nem ismerjük a munkalapos óra vagy órarészlet di-

daktikai feladatát és a munkalap kitöltésére szánt időt.Tgy 

vizsgálódásunkat a szerzőnek a munkalap-gyűjtemény beveze-

tésében adott szűkszavú tájékoztntója,a munkalap szövege 

ős feladati -anyaga alapján feltételezéseinkre alapozzuk. 

Ugy véljük,a munkalap bevezető mondatai alapján,hogy új is-

meret feldolgozOsát célozza. 

Rövid irásos információt tartalmaz az emelő gya-

korlati alkalmazásáról,az egyensúlytörvényről. ".^ajd utasít- 
ja a tanul'lt 5 mérés elvégzésére,amelynek során a teher nagy-

ságát változtatja./2co, 400, 600, 800 és l000 pond/,a teher-

kart nem.A mérés adatait és a belőlük meghatározható forgató-

nyomatékot táblázatban rögzitik. 

Tartalmi szempontból az emelő egyensúlytörvényét 

alapozza a munkalat, a tanulók önálló manipulativ és operativ 

közreműködését igényelve. 
Logikai vonatkozásban az dra vagy órarészlet cél-

ja az emelő egyensúlytörvényének megfogalmazásához szükséges 

összefüggések feltárása.Szükség van ehhez alapvető fogalmak, 

összefüggések ismeretére:az erelő,a forgúspont,erőkar,teher- 

kar,,crő,teher,az erő és erőFar,a teher és teherkar szorzata,il-

letve ez utóbbian egyenlősége. 

Yla új ismeret feleolgozása céljából alkalmazzák a 
munkalapot g a bevezető részben található információk nem e-

légségesek ahhoz,hogy a tanulók öntevékenységük útján el-
jussanak az emelő egyensúlytörvényének megfogalmazásához. 

Az információk logikai menete a deduktiv utat követi.Ugyan- 

csak nem elég az a tényanyag,amely a mérések eredményéből a-

dódik,még akkor sem,ho a munkalap: "a m(ár ismert anyag bevé-

sését" szolg€lja.[:em elég azért,mcrt túlságosan egyoldalúan 

csak azt a variánst tartalmazza,hogy a teherkar változatla- 



nul tartása mellett a teher nagyságát változtatja.Az álta-

lánositás,tehát a törvényszerség megfogalmazásához jóval  

gazdagabb indukciós anyagra és ennek egyik legfontosabb gon-

dolkodási műveletére,az elvonusra van szükség. "A j6 absztrak-

ciónak elvfeltétele a helyesen összeválogatott tényanyag" - 

állapitja meg Kelemen László./Kelemen L.-197o.-225.o./Fon- 

tos eleme ennek az indukciós anyagnak például a teherkar 

változatisa azonos teher esetén.A tudományos igényű fogelom-

alkotás,általnositás megköveteli a fogalom variáló jegyei-

b61 valamennyi lehetséges variáns felsorolását és a hozzá-

juk sziikséges,elégséges logikai alapot. 

Akár az ismeretszer. zés,akár a rögzités a munka-

lap didaktikai funkciója,mindkét esetben befejezetlennek é-

rezzük.Szükségesnek találunk egy olyan záró kérdést,amely 

az emelők egyensúlytörvényének megfogalmazására szólitja 

fel a tanulókat.EgyrÉ:szt azért,mert ez  a  befejező mozzanat 

értékes információt ad a tantornak a tanultak megértéséről,a 

tanulók gondolkodóképeás gének fejlettségéről,,másrószt igy 

válik teljessé a tanulók logikus ~Yondolkod.sa az adott fel-

adatbsn.Ha a munkalap összeáll.tcjának az a szándéka,hogy 

csupán rész-tényanyagot biztositson a törvény megfogalmazámikox 

sához,akkor sem értünk egyet az ilyen megoldással,amely elxrxix 

apróz,"'ettétör" és nem zár le egy gondolkodási folyamatot. 
Mennyiségi szempontból történő értékelésünk a  

mér vázolt didaktikai funkcióra és idc:tartamra vonatkozó in-

formációk hiányában teljességgel lehetetlen.Legfeljebb any-

nyit jegyzünk meg,hogy egy - egyébként értékesnek tartott -  

irésos aktivizáló eszköz publikálása nem nélkülözheti a 

szerző megfelelő tájékoztatásét felhasználásának általa el-

képzelt módszereiről,lehetőségeiről. 

A dr.Varga Lajos által öszeállitott murakalapon  

" A testek egyenletes mozgása" cimű anyagrész feldolgozása 

valósi_tható meg./5.sz.mellóklet/ Az óra fő didaktikai célki-

tűzése az egyenletes mozgás fogalmának alapozása. 

Közbevetőleg szükségesnek tartjuk annak indoko-

lását,hogy miért használjuk több esetben a fogalmak "alapo-

zása" kifejezést.Általános iskolai fizikatanitásunk nem tö-

rekedhet teljességre,hiszen ennek ellenkezője a tanulók é-

letkori sajátosságait figyelmen kivül hagyó célkituzés len- 
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ne.Ezért nem is célunk "teljes fogalmakat" kialakit.ani. 

Vannak fogalmak,amelyeket már az általános iskolában kiepé-

szitünk,bőviti3nk - pl. az erő fogalmát - de végső soron a 
középiskolai tanulmányok hivatotta a legtöbb fogalom végle-
ges kislakitás.ra, megfogalmazására. 

Két kísérlet és ezek során az iát és időadatok 

mérése,rögzitése útján úllapitják meg a tanulók a murakalap 

mondatkiegészitéses módszerével az egyenletes mozgás jel-

lemzőit. 

A munkalap pedagógiai logikója:a tanulók mani-
pulativ tevékenysége szolgáltatja az indukciós anyagot a 

törvényszerűség merfogalmaz sához.Ez a tevékenység megfe-
lel a modern pedapógia,Lszichológia korszerű követelményei-

nek,a Piaget,Calperin által képviselt interiorizóciót al-

kalmazza.A tanulók tónyanyag yüjtése olyan megfigyelés,a-

mely "tevékeny /eleven/ tervszerű és gondolkodó őszlelős." 

/Kelemen L.- 197o.- 22o.o./ Tervszerű tapasztal:ís,hiszen 

olyan szempontok szerint történik,amelyek kiemelik az ab-

sztrahálóshoz szüldeéges lényeges jegyeket a valóság bonyo-

lult sokféleségéből. l.zek a lényeges jel yek : a Mikola-cső két 

különböző hajlósszöge esetén a lépbuborék egyenlő időegy-

ségek alatt *negt©tt útjai külön-külön erycnlők.Az első ki-

sérletnél a MastAkAakrkettemixems#smagá&*spstsaágk munka- 

la; közli ezt,a második kisérletnél a tanulóknak kell mind-

ezt me{állapitaniuk.A munkalap a törvényszerűség megfogal-

mazásával végződik.A tanulóknak a feladatlap itéletéhez az 

"egyenletes" kifejezést kell adniuk.Véleményünk, szerint 

munkalap eleget tesz annak a követelménynek,hogy s tanu-

lók az egyenletes moz:%.ás fogalmát megértsék. 

A munkalapon feltüntetett tevÉkenység,a tananyag 

mennyisége alkalmas egy tanitási órán,vagy annak egy mozza-

natában történő feldolgozásra. 
KÉt különbségre mutatunk ró a fenti munkalap és 

saját munk•lapjaink összehasonlit6sakor.fz egyik eltérés 

az,hogy Varga Lajos munkalapja "magára vállalja" a tankönyv 

szerepét is,amikor szerepelnek a munkalapon a legfontosabb 

információk.Munkalnpjainkon szándékosan törekszünk s tan-

könyvet használtatni a tanulókkal,mivel amunkalapos feldoo-

zúsmód egyik célja a tanulás megtanitása.A tanitási óra idő- 
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keretei nem teszik lehetővé a tananyannay már a tanítási 

órán történő megtanulását.Emiatt vetelljük kézbe az ottho-

ni tanulás legfontosabb segédeszközét,a tankönyvet.Fbből a 

nézőpontbeli különbségből ered a másik eltérés is.Ugy érez-

zük,hogy Varga Lajos keveset k "biz" tanulóira akkor,amikor 

€i bemutatott munkalapon nagyon korszerűen szervezett terv-

szer és gondolkodó észlelés,jól előkészitett indukciós a-

nyag ellenére sem bízza rájuk a törvényszerűség teljes 

megfopalmazását,csupán mondatkiegészitést igényel tőlük. 

Hiányoljuk a munkalapon a fogalom,törvényszerűség elsajá- 

titósi szintjéne} ellen(rzését szolgáló kontrollkérdést mint 

a további fejlesztőmunka fontos információforrását.Véleméxy-

nyünk szerint e fontos záró lépés is indokolja,illetve ezt 

segiti elő a tankönyv talulási segédeszközként való hasz-

nálata. 

Nem véletlenül hagytuk utoljára az összehasonli-

táshan Nagyné dr.Varga. Margit egyik munkalapjának részle-

tét: Milyen a szilvafa rokonainak a termése?/Nagyné I)r.Vnr- 

ga M.-1967./  

A munkalap a tanítási óra egy rész-céljának,a 

termés vizs{'álatának megvalósitását igényli a tanulók ön-

álló tevékenységével.Az órán egyébként a tanár hagyományos 

módszereket alkalmazott. 
Logikai szempontból különböző gondolkodási mű-

veletek /összehasonlitás,azonosság,különbözőség/ elvégzé-

sére utasitja a munkalap a tanulókat.Tények elemzését,lé-

nyegkiemelést,konkretizálást,)ndokolást,általánositást is 

követel.Az elemzéshez,a gondolkodási műveletek elvégzésé-

hez nélkülözhetetlen tevékeny és gondolkodó észlelést a 

manipulativ tóvékenység,a valós::g közvetlen észlelése, 

vizsgálata /"Hasonlitsd össze az őszibarack és a szilvafa 

kettévágott termését!"/valamint a tankönyv képei útján tör-

ténő megfigyelés /"Most a kajszibarack és az őszibarack 

termését hasonlitsd össze a tankönyv ll.,13.o].dala azines 

képei alai.ján!"/ biztositják.Feltételezi a szükséges e-

lőzetes ismereteket is.Ttt is mondatkiegészitéses módon 

történik az általnositás,de a munkalap ok-okozatot vizs-

tTóló kérdéssel zárul /"raliért nevezzük valamennyit csonthé-

jas gylmölcsnek?"/.Fia elfogadjuk azt a véleményt,hogy a 
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munka kezdetekor feltett kérdés notivái,legalább annyira 
serkentőösztönző hatású véleményünk szerint a munkalap 

jól megtervezett záró kontrollkérdése isx a tanuló egész 

tevékenységére vonatkozóan.E záró kérdést természetesen ak-

kor tartjuk jogosnak,ha a munkalap gondoskodik a megfogal-
mazáshoz szükséges minél teljesebb indukciós anyag fel_dol-

gozásáról.Nagyné Varga Margit vizsgált munkalapja eieet 

tesz ennek a követelménynek is. 

A munkalapot mennyiségi nagyságrendje alkalmas-

sá teszi a tanitási óra rész-céljának megvalósitására. 

)sszegezve az eddigieket,megállepithat juk,,hogy 

a munkalapnek,feladatla[nak egy tanitási óra anyagának fel-

dolgozósára való alkalmasságát tartalmi,logikai és mennyi-
ségi szempontok határozzák meg.Azt is leszögezhetjük,hogy 

a közvetett,vázlatos tanári irányitás met, valósitásához a 

tananyag logikai szerkezetének vizsgálat^,r,z adott tanitá-

si ára fő didaktikai feladatának meghatározása,a tanulók 
előzetes i . saeretei ,képességszintjük figyelembevétele szük-
séges. 

A ICvetkezőkben a munkalapok ás feladatlapok 
összeállitáaának elvi és módszertani kérdéseit a folyama-

tos és eredményes tanulást elősegitő funkciójuk nézőpont-
jából közelitjük meg. 

szükséges ah'oz,hogy e fontos írásos aktivi-

záló eszlözök elósegitsék a tanulók önálló tevékenységen 

alapuló tariul;sát?Mennyiben és hogyan járulhatnak hozzá 

a tanulás eredményességéhez?Milyen motivációs bázist kell 
bennüort kialakitanunk ahhoz,hogy a tanulás belső  igényük-
ké váljon?Hogyan szolgálhatják a munkalapok ás feladatla-
pok a tanulók túlterhelésének csökkentését,de ugyanakkor 

a harmonikus személyiségfejlesztésükhöz szükséges optimá-

lis terhelés biztositását? 

E néhány kérdés is jelzi a megoldandó probléma 
jilentőségét és sokrétűséfi*ét + valamint időszerűségét. 

Az előző pontban a tanulók cselekvő részvéte-
lének fontosságát fe jteg,(ttük.Most tovább vizsgáljuk . ak-
tivizálásul,at a tanulásban. 

A "hagyományos" oktatás körülményei között is 

végeztek a tanulók tanulmányi munkát.Eirálá megjegyzése- 
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inkben azt kifogásoltuk,hogy ez a tevéLenység nem a tanitá-

si árán,hanem főleg otthon folyt.Kivánatosnak tartottuk, 

hogy 'a tanitási órát tegyük a tanulás döntő szinterévé. 
Nagyné dr.Varga Margit egyik munkájában a tanu-

lók otthoni tanulásának tapasztalatuiról,lroblémáiról ir. 
iegú1lapitja,hogy például az 5.osztályos tanulók "betanul-

ják" a leckét.A betanult anyag nem mindig egyenló a fel-

használható tudással.Ebből következik,hogy a feladatokat 
nem önállá gondolkodási tevékenységgel oldják meg.A te-

nulásba befektetett energia nincs arányban a tanulók tu-

d:_:sával.Az oktatási folyamatban túlteng a közös munka. 

/Arról már irtunk,hogy a munka "közös" jellege legtöbb-

ször csak látszat./Ez pedig nem biztositja az otthoni 

tanuláshoz szükséges begyakorlottságot./Nagy 1.-n4-1967./ 
Nagy és mielőbb megoldandó gondok ezek.A ta-

nulók nagy része nem tud tanulni,nem ismeri a gazdaságos 
tanulás módszereit.Az okod: nary része a "hat:yományos" ok-

tatás már  emlitett módszereire vezethetők vissza. 

Több éves tapasztalatu nk alapján egyetértünk 

Nagyné dr.Varga Giargit megállapitásával,hogy a munkalak, 
alkalmas az önálló munka megvalósitására.bzt az, önálló 

tevékenységet igényli a tanulás /az ismeretrendszer/ el-

sajátitasa.A szerző i3 ;y határozza meg a munkalapot /ta-

nulási Irogramot/,mint az önálló tevékenységen alapuló 

tanulási mód begyakorlásának egy;k eszközét.Az ismeret-

szerzésben betöltött szerekét 
- az ismeret megszerzésének irányitásában 

- a feladatmegoldás ismeretszerzés közben való be-

gyakorlásában jelöli meg. 

Az önálló tevékenységen alapuló tanulási mód 
begyakorlásának első lé;éseként a munkalapon a komplex 

feladatok elemi feladatokra bontásában határozza meg.Egy 

tanitási óra anyaga 

- tartalma egységekre 

- feladatokra /komplex probléma/ 

- elemi feladatokra /lépésekre/ bontható. 

Igy például A szilvafa cimd tananyag-rész tar-

talmi ej:ysépei  : 
a szilvafa - szervei 

- kártevői 

- védekezés ellenük 
- ápolása,stb. 
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Komplex feladat pl. egy-egy szerv vizsr íí l ata. 
Megoldása egész sor rendol- 

kodási műveletet igényel.E- 

közben elemi feladatokat old meg,ezek alkotják a komplex 

feladat megold.ísainal'. lépéseit. 

Egyik munkal=:punk - A mechanikai munk ., hővé. a-

lakulhat - anyagának tartalmi egységei: /6.sz.melléklet/ 

1. - Mechanikai munka árán hő keletkezik. 

- Hőt ad a Nap ,a tűz,az elet tromos áram is. 
2. - A hő mértékegysége és értelmezése. 

3. - A munka hőegyenértéke. 

4. - A kcal és a hőegyenérték ismeretében megoldAdh 

feladatok.  

Ezeket a tartalmi egységeket komplex feladatok- 

ra bontjuk: 
1. a - Három tanulókísérlet elvégzése ós tat.asztalata-

inak leirása. 

b - Egy  tapasztalati tény ok-okozat összeföggését 

feltáró kérdés :'íján való elemzése. 

c - A  tankönyv kijelölt szövegének tanulmányozása 

és a kisérletek szolgáltatta indukciós anyag 

alapján általánositás,illetve egy példa útján 

való konkretizálás. 
2. A tankönyv szövege se itsógével a hő mérték-

egységének megtanulása és ennek értelmezése. 

3. A munka hőegyenértékének megtanulása. 

4. A hő mértékegysége és a munka hőegyenértéke, 

valamint a fajhőtzíblázat segitséfével feladatok 

megoldása. 

Az 1. komplex feladat elemi feladatokra /lépések-
re/ való bontása: 

a - Tenyeredet többször dörzsöld Össze! 

b - üajlitgatéssal törd el az előtted levő drótot! 

- Majd fogd meg a törésnél a drótvégeket! 

- Tapasztalatodat ird le! 

c -padodon töbhsAir huzogasd a pénzdarabot! 

- Ird le,mit érzel,ha megfogod a 1.6nzt! 

d - Milyen  vúltozásokat észlelsz a fűrószen,ha 

megfogod,miután egy darab fát elfűrészeltél? 
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e - Tankönyv 177.o. 1.bekezdésének elolvasása. 

- A fenti kísérleteknél minek a hatására ke-

letkezett hő? 

- Csak mechanikai munka árán keletkezhet hő? 

/Állitásodat egy példával igazold!/ 

A munkalap összeállitásának második fázisa a 

feladattipusok megoldási menetének. kidolgozása. 

Ahhoz,hogy a tanulók meg tudjanak oldani fel-

adatokat,szilárd ismeretekkel kell rendelkezniük.Az ismeret-

szerzésben segítik Őket az általuk végzett kisérletek,a be-

mutatott tanári demonstrációs kisérlet,a tankönyv szövege, 

ábrái,képei,táblázatai,kidolgozott feladvtai,stb.Mindezek 

végrehajtásában,felhasználásúban bizonyos begyakorlottságot 

kel l  szerezniük.Emiatt célszerű ezeknek a feldolgozási ele-
meknek a hagyományos órákon való szerepeltetése. 

Két feladattípust emelünk ki a fizika tanuló-

sában:a kisérletek,modellek,képek,ábrák elemzése és opera-

tiv tevékenységek végzése /konstruáló f ladatmepoldás/. 

Az első feladat az adott órán feldolgozásra kerü-

lő fizikai jelenség,fogalo összefüggés feltárását,megfogal-

mazasát tűzi ki céljául.Ennek elérése érdekében a munkalap 

indukciós anyagot szoli áltat,különböző gondolkodási művele-

teket s erepeltet.Nagyon nehéz e feladatmegoldás algoritmu-

sát megaclni,mivel sok a variáns tényező ebben a tevékenység-

ben.Legfeljebb arra vállalkozhaturik,hogy a tantervben elő- 

irt jártasság megszerzését segitsük elő a fizikai jelensé-
gek tanulmányozásában,elemzésében. 

Nem mindig tudjuk Nagyné Varga Margit tanácsát 
követni,miszerint a begyakorlás alapvető feltétele,hogy egy 

témában több órán keresztül maradjunk meg egyetlen tartal-

mi egységbe tartozó probléma önálló tanulmányozásánál.U-

gyan:s nem minden fizika órán dolgozunk muLkalapokkal,hi-

szen alkalmazásuk lehetőségét a korábban már kifejtett fel-

tételekhez - Nagyni' Varga Margit megfogalmazásában az "ob-

jektív és szubjektiv feltételek" biztositúsához - közöttük. 

Esetleg a VI.téma 6.,7.,8. órája jöhet e tekintetben számi-
t sba.Ezeken az órákon n tanulók az új ismereteket munka-

lapokkal sajátitják el.A három óra a hő terjedésének három-

féle módjával foglalkozik.Ezt a három anyagegységet a hő 
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terjedésének fogalma foglalja logikai egységbe, ez lehet-

ne tehát az invariáns elem.!' három terjedési mód pedig a 

variáns tényező.Ez a szemléletmád vezetett bennünket az 

említett három munkalap kérdéseinek mertervezésekor.Tgy 

a hővezetést tárgyaló munkalap két kérdése: 

Hogyan terjed a hő vezetskor? 

Mit tudsz a különböző anyagok hővezetéséről? 

A hőáramlásnál: 

Mi a hőáramlús lényege? 

Milyen  halmazállapotú anyagokban terjed  a  

hő áramlással? 

Végül a hősugárzást feldolgozó munkalap három 

kérdése: 

Hogyan terjed a hő a vizben melegités közben? 

Miben különbözik a hőáraml.a a hővezetéstől? 

Mi a hősugárzás lényege? 

Visszatérve a másik feladattipust képviselő 

operativ feladatokra,ezek a tanitási órákon szerzett is-

meretek,összefüggések,fogalmak problémaszituációba ágya-

zott rögzitését,alkalmazását hivatottak szolgálni.E kér-

dések tanulmányozása arról is meggyőzheti az olvasót,,hogy 

a gondolkodóképesség fejlesztését is szolgálják.Nem elég-

szenek meg a tanultak reprodukáláwlval,hanem különböző 

gondolkodási műveletek végzésére is késztetik a tanuló-

kat.Természetes,hogy a tanulók reprodukciós szintű tel-

jesitménye is eltérő.Vannak,akik a tankönyv szövegét át-

másolják a munkalapra,mig mások a tankönyvben szereplő 

isrr.ereteket,fogalmakat,összefügréseket saját megfogalma-

zásukban adják.Szivós és következetes tanári irányitó 

munkára van szükség ez utóbbi teljesitmányszintnek a 

tanulók többségénél való eléréséhez.Ezze] a kérdéssel a 

későbbiekben még foglalkozunk a munkalapok és feladatla-

pok elemzését,hatékonyság-vizsgálatát tárgyaló fejezet-

ben. 

A tanulási tevékenységet a munkala} utatitá-

sai,kérdései,információi irányitják.Fontos dolog ezek a-

lapos megtervezése.Ismét egy munkalapon mutatjuk be a 

tanulók önállótevékenységének irányitásában betöltött 
szerepüket. 
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A testek egyensúlyi helyzetei cimű tanitási egy-

ség anyagát feldolgozó munkalapon a legelső kísérlethez 

szükséges isreretet feltételezzük,hiszen az előző órán 

dolgoztuk fel a súlypont fogalmátj továbbiakban négy eset-

ben szereznek a tanulók ismereteket a tankönyv segitségé-

vel.Tehát nem a tanár közli  az ismereteket,hanem a tankönyv 
közbeiktatásával közvetve  nyujt információkat. 

Lássuk az információknak egy másik csoportját, 

amelyek segitségével a lényegre irányitjuk a tanulók fi-

gyelmét.Pl.Függeszd fel hosszú vonaizódat,ceruzádat a súly-

pont felett és lenditsd ki!Ezt a tanulókísérletre mint is-

meretforrásra való utasitást követi egy kérdés: "Mit tapasz-

talsz?",s itt szerepel a már emlitett,a tanulás céljának 

megfelelő,lényepre rámutató információ:"A test kilendités 

után visszatér - nem tér vissza eredeti helyzetébe./A meg-

felelő szbveget húzd alá!/" Ez az információ kiszűri a gon-

dolkodó észlelés során a lényegtelen tapasztalatokat /pl. 

lendítéskor a vonalzó kitérésériek nagysága,átlendül-e a 

felfüggesztési pontos vagy sem,stb./ és a lényegre iráa 

nyitja a tanuló figyelmét. 

A kérdés megválaszolósának feleletválasztásos 

módját azzal indokoljuk,hogy egyrészt ebben az idősvakban 

a munkalapos tanulási módnak még ugyancsak a kezdeténél 

tartunk,másrészt az irányitott manipulativ tapasztalat-

szerzés /tanulókisérlet/ annyira világosan 48 egyértelmű-

en adja a szükséges információt,hopy ez a körülmény jó-

r"."szt kizárja a találgatás lehetőségét.Egyébként a későb-

biekben e munkamódszer bizonyos bagyakorlottsági fokán 
már nem elégszünk meg csupán feleletválogató válaszadás-

sal,hanem megfelelő indokolást is kivánunk./il. A III. 

téma 7.órájának - A hasznos és káros súrlódás - munka-

lapján az egyik kérdés: "Hasznos-e vagy káros a súrlódás? 

- Válaszodat indokold meg! "/ 

A tankönyv útján kapott információk megér-

tCsét mondatkiep6szitéses kérdéssel ellenőrizzük.P1."O1-

vasd el a tankönyv 13.o. 1-5.bekezdését!A súlypontja fe-

lett felfüggesztett test 	 egyensúlyi hely- 

zetben van." 

Részletes utasitúst kalnak a tanulók az isme- 
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retszerzés fő forrásának,a tanulókisérletnek az elvégzésé-

hez.P1."Keresd meg és jelöld meg hosszú vonalzód,ceruzád 

súlypontját!Függeszd fel hosszú vonalzódat,ceruzádat a 

súlypont felett ós lenditsd ki!"  

Egy~tanári demonstrációs kísérlet is szerepel a  

feldolgozás menetében.Az erre vonatkozó utasítás arra szó-

litja fel a tanulókat,hogy jól figyeljék meg a kísérletet.  

Kísérlet közben a tanár felhivja a tanulók figyelmét a 
lényegre.Ez a kísérlet egyébként a munkalapon szereplő 

egyik gondolkodási művelet - konkretizálás - megoldásá-

hoz szükséges tapasztalati tényeket biztositja."Rajzold 

le a hengert biztos,bizonytalan és közömbös egyensúlyi 

helyzetben!/Jelöld meg mindegyik helyzetben a henger súly-

pontját!/"  

biztos 	bizonytalan 	közömbös 

Mind ennek,mind a munkalap, záró fela ,  at nak  

fontos szerepe van a tanár informáLsában.Eljutottak-e a  

tanulók a tanitási órán irány:itott önálló tevékenységük 
eredményeképpen a megértésig,az alkalmazás bizonyos szint-

jéig?Vélemr` nyi'nk szerint ezeknek a kontrollkérdéseknek a 

megtervezése és a munkal:pba való beépitése a munkalap 

összeállitásának fontos mozzanata.Legalábbk annyira gon-

dos és igényes tervezőmunkát igényel,mint a tanulók mun-

káját irányitó utasitasok,kérdések tervezése,megfogalma-

zása. 

Jelenlegi peLagógiai gyakorlatunkban nem rit-

ka jelenség a tanitási órák összefoglaló részében az 6-

rán tárgyalt anyag lényegének emlékezeti alapon történő 

recitálása.Ez a sablonos megoldásmód legfeljebb arról in-

formálja a tanárt,hogy mire emlékeznek a tanulók az órán 

hallottakból.Munkalapos tanitási bráink:t azzal is kor-

szerűvé tehetjük,hogy tanulás közben,de legalább az 6ra 

befejezésekor jól megszerkesztett ellenőrző kérdések se-

gitségégvl meggyőződjünk arról,hogy a tanulók mit tanul-

tak meg az órán.Erre pedig a munkalapon nyujltott töme- 
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ges visszajelentés jóval alkalmasabh,mint az emlitett,né-

húny tanuló teljesitmjnyét kiváltó,verbális,emlékezeti 

jellegű reprodukálás. 
Korábbi fejtegetéseinkben rámutattunk a tranu-

16k önelle$őrzésének hiányára,nem kielégitő szintjére.Az ön-

ellenőrzés a tanulói tevékenység szerves része.Fontos neve-

lési feladat,hopy a növendékeket munkaijuk,teljesitményük 

kritikai vizsgálatára szoktassuk.Lzt a követelményt be 

kell épitenünk a tanulók önmagukkal szemben támasztott i_-

gényébe.Egyetértünk Nagyné Varga Margit megállapitásával, 

hogy az önellenőrzés megtanulható,begyakorolható.Fontos az, 

hogy ez a tevékenység rendszeres és változatos leslyen. 

Munkalapos vizsgálódásaink kezdetén egy4egy 

mur.knlap kitöltése után legtöbbször a következő tanitási 

órán végeztük el a munka elemzósét.Ez egyben a tanulók 

önellenőrzését is szolgálta.Minden tanuló saját munkalapját 

ellenőrizte,a hibákat piros ceruzával aláhúzta.Az elemzés-

ben a munkalap feladatainak sorrendjében haladtunk.l-1 kér-

dés vagy kisebb logikai egység teljesitményeit vizsgáltuk, 

vitattuk meg.Egy tanuló felolvasta a feladatot és annak 

megoldását.Viszonylag rövid idő alatt sikerült elérnünk, 

hogy a gyenge tanulók is szívesen bekapcsolódtak ebbe a mun-

kába.Mindvégig szivós,meggyőző munkát kellett végeznünk,hogy 

a tanulók "vállalják" elkövetett hibáikat,,téves megoldásu-

kat.Annak ellenére,hogy a tanulók munkalapos ismeretszerző 
tevékenységét nem értékeltük jeggyel,és igy félelemmentes-

sé tettük azt,m(g mindig akad egy-egy eset,amikor a hibát 

elhallgatják a tanulók.Annak okát,hogy esek a tanulók nem 

fedik fel az osztályközösségben történő elekzőrunkában a 

hibás megoldást,egyrészt abban látjuk,hogy az érintett ta-

nulók ezzel a könnyebbik megoldást vélasztják.Ugyanis a 

korrekciós munkában elsősorban a hiba elkövetőit aktivizóíl-

juk.M..srészt iskolánk jelenlegi gyakorlatában szinte el-

szigetelt jelenség a fizika órák murakalapos ismeretszerző 

munkamódszere. 

Egy bizonyos  id(  multán rátértünk a lépésen-

ként,feladatonként történő elemzésre,önellenőrzésre.Azért 

választottuk ezt a me;'oldást,mert az óra végén,de különösen 

a következő órán történő elemzés tapasztalataink szerint 



- 66 - 

elvesztette ezt a tevékenységet motiváló friss élmény jel-

legét.A léiéaenként történő elemzésnél a tanulók sokkal 

aktivabbak,sokkal inkább sikerült helyenként még vitát is 

kiváltanunk közöttük,sokkal szenvedélyesebben védték a ma-
guk "igazát" és friss sikerélményeik jobban aktivizálták 

őket a következő lépés feladatmegoldásában. 

A tankönyv szövege alapján való önellenőrzést 

nagyon jónak találjuk.Problematikus számunkra a következő 

óra számonkérésekor szervezett minCségi és mennyiségi el-

lenőrzés megvalósitása.Nem látjuk világosan a lehetőleg 

minden tanulóra kiterjedő tömeges,egzakt visszacsatolás 

megoldásmódját. 

Adott esetben egyes fontos fogalmak tanulási 

eredményének elemzésére kapnak a tanulók a fogalom else-

játitásának teljesitményszintjét vizsgáló feladatot.Az eb-

ben nyujtott teljesitményük alapján szervezzük meg a to-

vábbiakban felzárkóztató /kompenzáló/ feladatlapos munká-

jukat. 

Önellenőrzés alkalmat nyujt a komplex fela-

datlapok kitöltése is. 

A munk al nk,os önt(Nékenységen alapuló tanulás 

ellenőrző munkája nem nélkülözheti a megerősitési,illetve 

a korrekció tevékenységét.Véleményönk szerint mindkét 

visszacsatolst követő momentum kétirányú:mind a tanulók 

teljesitményére,mind a munkalap használhatóságára vonat-

kozik.A tanulói teljesitmények sr.intjéről kapott tájékoz-

tatás adja a további fejlesztőmunka újabb starthelyzetét. 

Adott esetben szükségessé és lehetővé teszi a különböző 

teljesitménszint-csoportba tartozó tanulók differenciált 

terhelését,fejlesztését.A tanulási program,a munkalap ké-

szítőjét informálja az eszköz használhatóságáról,de u-

gyanakkor arról is,hol kell a munknlapot a hatékonyság ér-

dekében finomitani,j:Ivitani tartalmi,minőségi és mennyi-

ségi szempontból egyaránt. 

Ha a nevelés célját a felnövekvő nemzedéknek 

társadalmunkban való aktiv részvételében,e társadalom to-

vábbfejlesztésére irányuló képességében látjuk,feltétle-

nül számolnunk kell a mi dinamikusan változó,fejlódő ko-

runkban a nevelés gyermek- és ifjúkorra korlátozott klasz- 
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szikus korszakának egy egész életre való kiterjedésével,  

a  permanens neveléssel.A  permanens nevelésben való - le- 

hetőleg belső igényből fakadó - eredményes részvételre meg-

felelően fel kell ifj:`ságunkat készitenünk.E felkészitést  
szolgáljuk akkor,amikor az oktatás - "ismeretek közvetité-

sével való nevelés" - során aktivizáljuk tanulóinkat,az  

ismeretszerzés cselekvő részeseivé tesszük őket,azez meg-

tanitjuk őket tanulni,megszerzett ismereteiket,tudásukat  

más-más probléma megoldása so án alkalmazni és továbbfej-

leszteni.  

Anélkül,hogy részletes tanuláselméleti fejte-
getésekbe kezdenénk,szükségesnek tartjuk témánkhoz igazo-

dóan néhány álláspont,vélemény rögzitését a tanulással  

ka p csolatban.  
A szocialista neveléstudomány és pedagógiai  

pszichológia szerint a tanulás e7Aberi t evékenység,megis-

merési ás cselekvési folyamat,amelyben a lenini smeret-

elméletnek megfelelően az emberi megismerés az érzéki ta-

i.asztalásból kiindulva az elvont poncjolkodáson át haled  

a gyakorlatig.Ez a meghatározás az emberi tanulás széles,  

átfogó értelmezése./Kelemen L.- 1967./  
Kardos Lajos a tanulást igy fogalmazza meg:  

"Általában akkor beszélünk tanulásról,ha k./ szándékosan  

sőt legtöbbször munkavégzés formájában emlékezetbe vésőnk  

valamit,aminek tudása és ismerete 2./ általános értékű,é-

letünk gyakorlatában előreláthatólag felhasználható."  

/Kardos L.-1964.-122.o./ "A tanulás az emberi döntő fon-

tosságú tevékenysége."/I.m. 122.o./  

Az eredményes tanulást alai.ozó,elősegi.tó,be-

folyasoló tényezők:  

- beállitódás a tanulásra  

- figyelem és érdeklődés  

- értelmi összefüggések,a tanulandó anyag jó  
megértése és feldolgozása  

- ismétlés,ellenőrzés. /Kardos L.-1964./  

tuindjárt leszögezzük,hogy ezzel az emlékezet-

re mint pszichikus folyamatra leszúkitett tanulás definí-

cióval nem értünk egyet.  

Eubinstein a h .~rom al: vető emberi tevékeny- 
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sép között emliti a tanulást /munka,játék és tanulás/. 

"A tanulás lényegét tekintve a társadalmi oktatási folya-

matnak - a kétoldalú:ismeretközlési és ismeretelsajátítá-

si folyamatnak - egyik oldala.A tanitó vezetésével törté-

nik és a tanulók alkotó lehetőségeinek kifejlesztésére i-

rányul."/Rubinstein - 1964.-927.o./A tanulást magában fog-

laló oktatást egységes folyamatnak tekinti,amelyben a ta-

nitót és a tanulót meghatározott kölcsönös kapcsolat fűzi 

erymáshoz.Amikor a szerző a tanulót kiemeli az oktatási 

folyamatban,ezzel aktivitását hangsúlyozza./I.m.-1964./ 

Didaktikai szempontból a tanulás elsősorban 

ismeretszerzés,alal:vető műveltségi javai tudatos elsajá-

titása,az intellektuális és manuália tevékenységekhez szük-

séges jártasságok és készségek megszerzése,intellektuális 

képességek kifejlesztése,a személyiségnek a nevelési cél 

érdekében való sokoldalú formálódása./Nagy S.-1967./ 

Végül Kiss Árjád A tanulás programozása cimű 

könyvéből lássunk néhány részletet. 

Az iskolába belépő tanulók eltérő anyanyelvi 

tudással fognak hozzá a tanuláshoz.Megemliti a szerző azt 

a tapasztalatot,hogy súlyos olvasási hiárWol:kal küzdenek a 

tanulók még a felső taF ozatban is. 

Hogyan válik a tanuló tanulni tudó és szerető 

személlyé?A motivációnak van ebben naí y szerepe.A progra-

mozott oktatásban a tanulók önállóan dolgoznak,tehát vé-

gig motiváltnak kell lenniük,aktivan kell törekedniük a 

tanulási cél elérésére.Képessé kell tenni őket önmaguk el-

lenőrzésére,rész-teljesitményük értékelésére.Ez csak úgy 

lehetséges,ha a program gondohbodik a megerősitésről és a 
korrekcióról./Kiss Á. -1973. -195.o./ 

A motiváción é;' beállitottságon,a mind átfo-

góbb megértésen kivül a transzfernek arra az értelmezésé-

re mutat rá Kiss Árp+d,mely a tanulás megtanulását is So-

rozatos átvitelek eredményének tekinti:a módszerek és el-

vek kiterjesztésének.Igy lehet minden tanulásban érvénye-

síteni olyan követelményeket,mint a pontosságoz általános 

érvéri ságre törekvés,a jelenségek mennyiségi jellernzésé-

net elérése,a nafryobb elvontság felé közeledés,a dolgok em- 

beri oldalának figyelembe vétele.A tanulás technikáinak meg- 
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ismerése és hasznositása,a tanulás gazdaságossága csak i-

lyen előfelt::telek alapján válik a magát permanensen nevelő 

ember fegyverzetévé. 

"Az értelmes - logikailag felépülő - tanulás 

kevesebb időt ős ismétlést kivon meg e mint a szó szerinti; 

az anyag mennyiségének növekedése tehát a szó szerinti ta-

nulásnál okoz több nehézséget."Kiss Á.-1973.-165.o./ 
"Az új módszerek  ós eszközök célszerű együt-

tes felhasználásával számoló pedagógia azon a szemléleten 

alapul,hogy az ember legkisebb korától kezdve önmagát szer-

iaező és szabályozó rendszer." 

"Az új módszerek os esközök tervszerű alkalma-

zása a tanitási órára összpontositja a tényleges tanulás 

nagy részét."/Kiss Á.-1973.-281.o./ 

Amint a tanulás tágabb és szűkebb pedagógiai, 

didaktikai,pszichológiai értelmezésébdl kitűnik,a cél az, 

hogy a tanulót az isr.eretszerzés cselekvő részesévé tegyük. 

(mndoskodjunk arról,hogy az ismeretek "befogadóiból" azok 

"felfedezőivé" váljanak,világosan lássák tevékenységük cél-

ját.Közeli cél az adott tanitási óra programjának megvaló-

sitása,távolabbi cél a tanulás gazdaságos és eredményes 

módszereinek elsajátitása útján személyiségük fejlesztése, 

alkalmassá tétele a permanens nevelésben való aktiv részvó-

telükre.Mindezek. megvalósitosát segitse elő a munkalapokon 

és feladatlapokon tervezett tanulási program és az egyes 

lépéseket,feladatokat követő közösségi elemzőmunka a meg-

erősités ős korrekció útján. 

Arra a kérdésre,hogy m t programczunk,Kiss 

Árpád úgy válaszol,hogy a tanulási cél elérését leggazda-
sc_gosabban biztositó lépések egymásutánját.A magunk részé-

ről annyit fűzünk ehhez,hogy a tanulás gazdaságos voltát 

minden tanuló valamilyen szintű gazdagodásában,az értel-

mes - logikai összefüggéseken alapuló - tanulásban, fiz e-

gyes lépések mennyiségi és minőségi szempontból optimá-

lis megtervezésében látjuk. 

Csatlakozni szeretnénk Kiss Árpádnak a moti-

váció fontosságáról irt véleményéhez.A "hagyományos" okta-

tás motiváló tevékenysége túlzottan kötelességközpontú.A 
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jelenlegi tanuló jövő hivatásának betöltésére hivatkozik 

és használja fel tanulási tevékenységének biztositására, 

serkentésére.!eltétlenül szükség van erre a motivációra 
is,de ezt a kötelességközpontú motiváló tevékenységet ér-

delkődéslélektani aspektasú motivációval kell mindinkább 

felváltanunk vagy legalább is élénkitenünk.Tapasztalata-

ink szerint korunk ifjúságának határozott érdeklődése 

van a természettudományok,de különösen e tudományok tech-

nikai vonatkozásai iránt.A modern technika eszközeinek a 
termelésben,közlekedésben,de a cs&ládok háztartásában is 

tapasztalható térhóditása,a népszerű-tudományos természet-

tudományos sajtó /pl.Ezermester, Úlet ős Tudomány,stb./és 

korunk egyik legjelentősebb tömegtommunikációs eszközének, 
a televiziónak termWszett.udomár ►yos adásai /p-1. a relta/ 

ismertek ős népszerűek if j:ásápunk körében.Lehetővé válik 

tehát erről az iskolán kívül oldalról :is közelítve ér-

deklődésüket felkeltebünk,fokoznunk,az iskolai tananyag-

ra is transzferálnunk. 

Csupán érintőlegesen szeretnénk etry,ezzel a 

kérdéskörrel kapcsolatos problémával foglalkozni.Korunk-

ban az iskola elvesztette az információszerzés kizáróla-
gossugát.Szinte kózelynek számít arra hivatkozni,hogy 

gyermekeink a megnövekedett kulturálódási lehetőségek 

következtében valóságos információ-zuhatagban élnek.Mi-

hez kezdjen az iskola ezekkel az iskolánkivüli informá-
ciókkal?Véleményünk szerint segitenünk kell ezeknek az 

inforr ációknak a feldolgozását, többek között úgy is,hogy 

felhasználjuk őket a tanítás-tanulás folyamatában.Köny-

nyebb természetesen ezt a szándékot követelményül megfo-

galmazni,mint megvalósitani.Képes-e a pedagógus a tanuló-

kat ért iskolánkivüli információkat nyomon küvetni,még, 
ha a televízió útján szerzett információkra leszűkítve 

is?Teljes e-észében nem képes erre,de törekednie kell 

legalább a tájékozottság szintjén tudomást szerezni e-

zekről az inforrnációkról,illetve irányitani kell az ifjú-
sá f=ot,fel kell hivni a figyelmét az iskolánkívüli infor-

mációkre..z az iskolán kivüli ismeretszerzési,tanulási 

"szintér" is motiválja a tanulókat,fokozza aktivitásukat. 

Motiválja a tanulókat a tanulás szervezésé- 
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nek változatossága,az irásbeli,5zóbeli és a manipulativ te-
vékenységek megfelelő váltakozása.A munkalap és feladatlap 

újszerűségéből adódó pedagógiai szituáció is motivál.Végül 

serkentik a tanulókat az elemzőmunka során szervezett ellen-

őrzés és önellenőrzés is.A teljesitményüket kisérő sikerél-

mények,de kellő nevelőhatós esetén a kudarcélmények is mo-

tiváló hatásúak. 

Néhány példán bemutatjuk,`:ogy a munkalap és 

a feladatlap szerkesztésénél hogyan valásitjuk meg a tanu-

lás előzőekben vázolt néhány követelményét,jellemzőjét. 

A megismerés lenini útja valamennyi munkala- 

pon érvényesül. 

Például:" Baltával fát vágsz 	 a 

nyomott felület,,..... 	 a nyomóerő. 

)llóval.papirt váágez.Itt a nyomóerő a 	 

	,nyomott felület a 	 

Hogyan növelhetjük a nyomást': 	 

Irj egy  gyakorlati példát arra,amikor a nyo-

mást a nyomóerő növelésével növeljük! 	 

• 
A sokoldalú személyiségfejlesztés érdekében 

oldjuk fel a "hagyományos" oktatás módszertani eryoldalú-

ságát,amikor munkalapjainkon,feladatlapjainkon a tanulók 

intellektuális és manipulativ tevékenységét vezéreljük.I-

me egy részlet az V.téma 8.munkalapjáról: 

"Olvasd el a tankönyv 161.o. utolsó két bekez-

dÉsét,tanulmányozd a középső és alsó ábrékat! 

Figyeld meghozd működésbe az asztalon levő 

centrifugát!Pajzolj: a./ növekvő forda latszámú,azonos for-

gásirányú szijmeghajt á st.A meghajtó tárcsát I-gyel,a meg-

hajtottat II-vel,a forgásirányt a tarteába rajzolt nyillal 

jelöld! 

b./ Csökkenő fordulatszámú,ellentébes 

forgásirányú szijmeghajtást az előző  feladat jelölésmódjá-

val!" 
Vagy az I.téma 2.órájának egyik komplex fel-

adatlai, változata: 
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1. Határozd meg az előtted levő kartonlap sily-

pontját! 

2. Mit nevezünk súlyvonalnak? 

3. Irj le egy olyan testet,amelynek súlypontja 

a test anyagán kivül esik! 

4. Töltsd ki az alábbi táblázatot! 

Mértékegység , Mérőeszk öz 

Tömeg 

Térfogat 

A tanulás folyamatéban jártasságok kialakitását 

is szolgálják komplex feladatlapjaink.Bemutatunk ezek közül 

kettőt,amelyek fizikai ismeretek gyakorlati alkalmazásában, 

egyszerűbb gyakorlati kérdésekben, fel adatok,problémák meg-

oldásában segitik a tanulókat jártasság szintű teljesitmény 

elérésére. 

AII.téme 6.órájának egyik feladatlapja: 

1. Mutasd be rajzon a közlekedőedények törvé-

nyét! 

2. Hasonlitsd össze az egyenlő s, lyti gumikerekű 

és lánctalpas traktor nyomésát!:)sszehasnnli.tá-

sodat indokold meg! 

3. Sorolj fel háztartástokból két közlekedőe-

dányt! 

4. Fejezd ki más mértékegységgel a 2,3 at nyo-

mást! 

Az V.téma 6.órájánal feladatlapja: 

1. Ird le , a húsdaráló melyik rCsze az erőkar 

és melyik a teherkar? 

2. Illócsigával hózzuk fel a 62 kp súlyú zsá-

kot a padlásra.Mekkora erőt kell kifejte-

nünk? 

3. A rajzon látható állócsigába pirossal raj-

zold be az erőkart és kékkel a teherkartY 

4. Mekkora utat tesz meg a fény 1/10 perc a-

latt? 

A tanulás sokrétű funkciójának egyik fontos 
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cél-kategáriája,de egyben fejlesztési színtere intellektu-

ális képességek fejlesztése,rifejtése.E képességek közül a 

fizika tantárgy sajátos jellegének megfelelően  a gondolko-

dás fejlesztését emeljük ki. 

Kelemen László megfogalmazása szerint "Az em-

beri gondolkodás az a legmagasabb szinti megismerési folya-

mat,amely a vclóság lényeges tulajdonságait 4c: törvényszerű 

összefüggéseit elvont és általánositott szinten,nagy infor-

máció egységekben tükrözi vissza, és a beszédre,valamint a 

fotalomrendezsrre támaszkodva általánositások és következ-

tetések,analitikus és szintetikus műveletek útján új fela-

datokat old meg,vary eddig ismeretlen összefüggéseket tár 

fel."/Kelemen L.-197o.-127.o./Ebből a megfogalmazásból kö-

vetkezik,hogy a gondolkodás fejlesztésében fontos szerepet 

töltenek be a gondolkodás tartalmát kéjviselő ismeretek. 

Nagy József az ismeretek fogalomkörébe sorolja 

a dolgok egy tulajdonságát tükröző tényeket,mint "egytagú 

igaz elemi itéleteket",fogalmi ismereteink legkisebb épitő-

köveit.Fogalmi ismereteink tényekből,tények rendszeréből 

állnak./Nagy J.-197o.-l2-o./ 

A tananyag munkalapos feldolgozás céljából va-

ló elemzésének ki kell terjednie a fenti ismeret-elemekre is. 

Pl. a II.téma 6.órája mun?-alapjának egy részlete: 
"A viz 	 folyadék. 

A higany 	 folyadék." 

Vagy a VI.téma 4.órája munkalapjának egyik 

kérdése:"Tanuld meg és ird le a hőforrás meghatározr:sát!" 

A VI.téma 6.munkalsjján ezt olvashatjuk:"Ho-

gyan terjed a  hő  vezetéskor?" 

Az ismeret- ás fogalomrendszernek műveletrendsze-

rekben való mozgósi tásút szolgálják új feladatok,problémák 
megoldása,megértóse érdekében az alábbi munkalap és feladat-

lap részletek: 

A testek tehetetlensége cimű anyagrész egyik 

kérdése:"Miért illeszkedik szorosan a nyélbe a kalapács,ha 

nyelét az asztalhoz ütögeted?" 

A hasznos ás kóros surlódást Feldolgozó óra 

munkalapjának utolsó feladata: "Mekkor. a erővel mozgatja n 

motor a 64o kp súlyő Trabant gépkocsit a sik,egyenes be- 
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tonúton?" 

A nyomóerő ás nyomós cimd téma 5.órájára ké-
szített komplex feladatlap egyik kérdése:"Miért könnyebb 

a hevyes végű szöget a fába verni,mint a tompa végit?" 

Az egyenletes mozgásra vonatkozó egyik feladat: 

"Számitsd ki a fludapestrdl 18 óra 21 perckor induló és 

Pécsre 21 óra 21 perckor érkező Mecsek expressz-vonat út-

lag sebességet!"/A menetrend rendelkezésedre All!! 

Végül a nyomás fogalom megértÉsét,szilárdságát 

vizsgálja azxalábbi feladatlap-részlet:"Mit jelent az, 

hogy a gázpalackba zárt gáz nyomása 4,5 at?" 

Az itt bemutatott feladatok különböző teljesit-

ményszinteket képviselnek.Lgyrészt a gondolkodás fejlesz-

tés fokozatosságót,másrészt a tanulók differencialt ter-

helését szolgálják.A Mecsek expressz sebességének kiszá-

mitását igénylő feladat azt a rejtett problémát is tar-

talmazza,hogy nem adtuk meg az ut adatát.Lzt a tanulónak 

kell a menetrendből merhatúroznia. 

:.;unkalapjaink és feladatlapjaink szerkeszté-

se során a gondolkodásfejlesztés követelményének - töb-

bek között a produktiv és reproduktiv feladatok megfele-

lő arányának biztositásával - is igyekszünk eleget tenni. 

Megjegyezzük,hogy reproduktívnak tekintjük az emlékezeti, 

a róismerés,n megnevezés és reprodukciós szintd teljesit-
ményeket,mig produktivnak azokat a teljesitményeket,a-

melyekben az ismereteketT produktiv,operativ módon kell 

a tanulónak felhasználnia. 

Válasszuk ki a fentiek dokumentálrIsára a III. 

téma összefoglaló és az V.téma 8.órájának munkalapját.Az 

előző munkalapon lo feladat szerepel,mind a lo produktiv 

jellegű.A másik munkalap 8 feladata közül 7 a produktiv. 

A IV.téma 9 komplex feladatlapjában a reproduktiv és pro-

duktiv feladatok aránya 4:32. 

A gondolkodást problémamegoldásként is felfog-

hatjuk./Kelemen L.-197o.-122.o./A prublémamegoldó gondol-

kodás lényegére vonatkozó eltérő véleményekkel itt most 

nem foglalkozhatunk. 

Lénárd Ferenc,a problémamegoldó gondolkodás 
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egyik legjelentősebb hazai kutatója dinamikusan értelmezi 

ezt a fontos pszichikus tevékenységet.A problémamegoldás 
makrostrukturáját a gondolkodás fázisaimig mikrostruktu-

ráját a gondolkodási műveletek rlkotják./Lénárd F.-1963.-

216.o./ "A gondolkodási fázisok szerepét mindig a problé-

mamegoldás egésze határozza meg."/:I.m.-251.o./ Nagy jelen-

tőséget tulajdonit Lénárd a tevékenységet kisérő,azt át 

meg átszövő érzelmeknek.zért vesz i  figyelembe a gondol-

kodás folyamatának vizsgálatában az érzelmi jellegű fázi-

sokat /pl.csodálkozás,tetszés,bosszankodás/. 

Saját pedagógiai gyakorlatunkban - csak fizi-

kát tanitunk - a gondolkodási fázisok begyakorlását ál-

talában a "hagyományos" oktatás keretében végezzük./Ér-

dekes ós mervalósitandó feladatnak tartjuk a gondolkodá-

si fázisok munkal<,pos begyakorlását.A tananyagcsökkentés 

remélhetőleg megfelelő időkereteket biztosit majd e fontos 

képességfejlesztő tevékenység megvalósitására./ 

Rámutat Lénárd Ferenc arra,hogy kutatásainak 

eredménye hozta annak megállapitósát,hogy "... a problé-

mamegoldási folyamat makrostrukturája és inikr•ostrukturája 

együttesen vesz részt a hosszabb gondolkodási folyamatot 

igénylő problémák megoldósában."/I.m.-258.o./A mikrostruk-

tura elnevezOst a gondolkodási műveletek kis környezetben 

való érvényesülése indokolja. 

Kisérleti jegyzőkönyveiből azt a tanulságot 

vont? le,hogy a gondolkodás menetében a rakrostruktura 

könnyebben felismerhető,mint a mikrostrukturát alkotó gon-

dolkodási műveletek,ez utóbbiak "rétegezettsége,egymásba-

fonódottsága" miatt.Elősegithetik a gondolkodási művele-

tek taz ulmányozsát olyan feladatokx,amelye'kben a problé-

ma egy-egy gondolkodási r velet alkalmazásával megoldha-

tó..A vizsgálati jegyzőkönyvek azt is bizonyitották,hogy a 

problémamegoldás során a gondolkodási műveletek a gondolko-

d"si fázisok eredményes alkalmazás/t előkészitik és igy 

segitik az eredményesebb problémamegoldást./I.m.-257-258. 

o. / 
Ez utóbbi kutatási eredmények határozzák meg 

muLkralai jainkon ás feladatlapjainkon a gondolkodási műve-

letek tervezését.Ezért szerepeltetünk etv-egy fondolkodá- 
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si művelettel mór megoldható problémákat viszonylag nagy 

számban.T'ervszerjen ds következetesen törekszünk minél 
több gondolkodási művelet variált funkcionáltatására. 

Korunk értelmi nevelésének súlyos gondja a ta-

nulók túlterhelése.Okai nem csak az iskolai tanulmányi mun-

kában keresendők.Anélkül,hogy e nagyon bonyolult probléma 

komplex megkczelitésmódjáról lemondanánk,itt csupán egy 
kérdéssel foglalkozunk:` 

Ha a tanulók túlterhelésének csupán a tananyag 

túlméretezett volta lenne a forrása,künnyű•lenne a túl- 

terhelést csókkentenünk.Iielyesen mutat rá a minisztérium 

tananyagcsökkentő utasitsához 'készült általános tájékoz-
tató,hogy a tananyag csökkentése a tanulók tólterhelése 

csökkentésének csupán epy,a legközelebbi jövőben megoldás-

ra került módja. 

Túlterhelést okoz a kellőképpen fel nem dolgo-

zott, "meg nem emésztett" információ is,emeli ki Lénárd 

Ierenc.Az "emésztés" lehetőségét,tehát a túlterhelés csök-

kentését a gondolkodási műveletek tervszere szerepelteté-
sében jelöli meg./I.r.-3oo.o./ 

Néhány munkal < p és feladatlap részlettel doku-
mentáljuk ezt a törekvésünket: 

II.téma 6-9.órájának mun},.alapján:"Ird le rövi-

den az oxigénpalack fő részeit!" 

A II.téma 2. órájának komplex feladatlap-vóltoza-
tából: "Eilyen adatokat kell megmérned egy fémtárgy fajsú-

lyönak kiszámitás ahoz?" 

V.témazáró feladatlap:"Milyen emelő a harapófo-
gó?Válaszodat indokold meg!" 

Az V.téma 8.órájának munkalapján ez a kérdés 

szerepel:"Ird le,miben egyezik meg a dörzsmeghajtás a fo-

g.,skerék meghajtással!Miben különböznek egymástól?" 

Az V.téma 3.órájának komplex feladatlapján ta-
lálható kérdés:"Mi az egyensúly feltétele az emelőn?" 

Az V.téma 6.órájának komplex feladatlapjából: 

"Az állócsiga mellékelt ábrájába rajzold be piros irónnal 

az erőkart,kékkel a teherkart!" 

Az I .téma 1. óra, jának munkalapján : "II ízd meg a 
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négyzet,téglalap átlóit,a háromszög szimmetriatengelyeit, 

a körlap néhány ótmérőjétlAz útlók,szimmetriatengelyek,át-

mérők metszésporitjúban támaszd alá a négyzetet,téglalapot, 

háromszöget,körlapot! Mit tapasztalsz?Iiol van a szabályos 

lapos  súlypontja?",  

A IV.téma l.óráján a komplex feladatlap kér-

dése:"Ird le gyakorlati példón,hogyan lehet a súrlódási e-

rCt csökkenteni!" 

A II.téma lo.órájának komplex feladatlapján: 

"Húzd  alá a hajszálcsöves szerkezetű anyarokat:gumi - tég-

la - kockacukor - ujságpapir - zsirpapir." 

A Il.téma 8.órájának komplex feladatlap rész-

lete:"Küvetikge a közlekedi'edények törvényeit a hajszál-

csüvek':'Ha van eitérés,miben mutatkozik ez?" 

Még egy vonatkozásban visszatérünk a probléma-
megoldó gondolkodás makrostrukturájára.A poobléma-felisme-

rés Os  a probléma-megoldás egyenlőtlen fejlődésének kérdé-

sét érintjük.A felületes szemlélőnek magától értetődőnek 

túnik,hogy a tanulók problémafelismerése /problémalátása/ 

fejlettebb, mint problémamegoldó képessége.9ap asztalataink 

szerint napjai pedagógiai valósága éppen az ellenkezőjét 

mutatja.Ennek okait kutatva arra a felismerésre jutottunk, 

hogy az egyenlőtlen fejlődés a gondolkodásfejlesztés hely-

telen gyakorlatára vezethető vissza.Mind a matematika ta-

nitásában,mind a fizikai számitásos feladatoknál túlságo-

san érvényesül a sémák követése.A probléma felfedezése az 

adott feladatban legtöbbször a "hagyományos" oktatás ún. 

"közös" feladatmegoldási módszerével történik,vagy éppen-

séggel a tanár "magára vállalja" a probléma felismerését. 
Ebből már természetesen, következik,hogy a problémamegol-

dásból csután műveletek elvégzése marad a tanulóYra,tehát 

csak a megoldásban kapnak - esetenként önállóan - tevékony-

ségi,gyakorlási lehetőséget. 

Ebből a meggondolásból iktattunk be a munkala-

pok és feladatlapok tevékenységi formái közé szóban vagy i-

rásban,rajzban megoldható problémákat,szómitásos feladato-

kat.Ezek az operativ felaatok bizonyos tények,fogalmak,ösz-

szefüggések ismeretét igénylik.P:;ivel ezek a teljesitmány-e- 
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lemek problémahelyzetben kell,hogy funkcionáljanak,a sze-

mélyiség fejlesztésében kettes feladntot töltenek be.Hoz-

zájárulnak a tarultak gyakorláaához,röt•zitéséhez,rendszere-

zéséhez és mint a problémamegoldó gondolkodás szükséges e-

lemei sepitik a tanulók gondolkodóképességének fejlesztését. 

A rendszeres feladatmegoldások hozzájárulnak a tantárgyak 

nevelésűnkben betöltött komplex feladatkörének érvényesité-

séhez:szakséges alapok /ismeretek,jártasságok,készségek/ ki- 

munkálása ég ezzel dialektikus egységien a képességek -itt 

és most a gondolkodóképesség - fejlesztése.Lássunk néhányat 

ezekbel a feladatokból. 

A ITI.téma 5.órájának munkalapja:"A vonatban 

ülsz.Melyik irányban mozdul el a tested a vonat hirtelen 

megindulásakor? 	 fékezésekor? 	 " 
A III. téma összefoglaló munkalapja:irt szór-

ják le homokkal a s:kos úttestet?" 

A VT.téma 5.mun}:alapja:"A 3o °C-os teába 16 °C-

os kanalat tettünk.Melyik itt a hc;forrás és miért?" 

A VI.téma 7.órájának munkalapja:"Téli kirándu-

lás alkalmával a turistaszálló fűtött hálótermében emeletes 

ágyakon alusztok.IT,ová feküdjenek a "fázósabbak" és hová az 

edzettek?Miért?" 

Az i.téma 3.órájára készült komplex feladatlap: 
"Mit jelent az,hony a vas fajsúlya 7,8 kp/dm 3  ?" 

A II.téma 6.órájának komplex feladatlapja: 

"Rajzold be az ábrán a viztorony le- 

hetséges helyét ás magasságát! Indo- 
kold meg a viztorony hely kijelölé- 

sét!" 

A 1i.téma 7.órájának komplex feladatlapja:"He-

lyes-e ez a megállapitás:A kapálás felér egy gyenge esővel. 

Válaszodat indokold meg!"  

All .témazáró feladatlap: "Diliért úszik a vasgo-

lyó a higanyban?" 

A II1. téma 7.órájának komplex feladatlap ja: 

"Rúgós erőmére közbeiktatásával hi,zd végig a fatéglát pa-
dodon,majd a dörsspapiron!Uérd meg mindkét esetben a moz-

gást akadályozó erőt!Hasonlitsd össze és ma'..yar•ázd meg a 
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mérések eredményét!" 

III.tématáró feladatlap:"Hogyan igazíthatod 

helyre a meglazult kalapácsnyelet?Milyen fizikai törvény-

szerűség érvényesül itt?" 

A IV.téma l.órájának komplex  feladatlapja: 
"Ird le gyakorlati példán,hogyan lehet a súrlódási erőt 

csökkenteni!" 

A II. téma 5. őrá jónak komi lex feladatlapja: 

"Egy gépkocsi alát6masztósi felülete 425 cm2 ,dúlya 68o 

kp.Mekkora nyomással terheli a gépkocsi a talajt?" 

A III. téma összefoglaló munkalapja: "Mennyi 

idő alatt teszi mei a hang a levegőben az 17oo m-es u-

tat?" 

A III.téma 6.órj6nak komplex feladatlapja: 

"Olvasd le a mellékelt grafikonról az egyenletesen moz-

gó tehergépkocsi 5 s alatt megtett útját!Jegyezd fel a 

leolvasott adatot a grafikon mellé!" 

A VI. téma 3. órá jónak munkalapja: 

" a./ H6ny kcalhózükséges 

2 kg viz hőmérsékletének o,5 °C-kal való e- 

	

meléséhez 	 

1/5 kg viz hőmérsékletének 5 °C-kal való e-
meléséhez .... 

b./ H6ny mkp mun} . a ár6n keletkezik 

	

kcal hő 	 

	

lo kcal hő 	 

0 1 1 kcal hő ..... 

Az V. téma 3. óra, jónak munkalat: ja: "Pista a 

kakashinta középpontjától 1,5 m-re,Janesi 3 m-re 01.Mek-

kora Jancsi súlya,ha lista testsúlya 58 kp?" 

A TV.tóma 2.6rájának komplex feladatlapja: 

"K`szits szöveges feladatot és oldd is meg azt e követke-

ző adatok alapján: F= 82 kp,s= 8 m e  W= ? " 

Az V--téma témaz6ró feladatlapja:"Tervezd meg 
a kerekeskút hengerének és kerekének sugarút úgy,hogy a 

14 kp súlyú vödröt 2,8 kp erővel tudjuk felhúzni!" 

Az V.téma 1.órAjának komplec feladatlapja: 

"Készíts szöveges feladatot a teljesitmény kisz6imitás'5-

ra!Cldd is meg a feladatot!" 
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A bemutatott kérdések és számításos feladatok 

kül:-nbözö tipusokat és teljesitményszinteket képviselnek. 
Amint már irtun} róla / fontos feladatuk ezeknek az operativ 

feladatoknak,hogy a tanulók ismereteit hajlékonnyá,dinami-

kussá,alkalmazásra képessé tegyék,vagyis tudássá fejlesszék. 

"Csak a tudás /kiemelés tőlem!/ lehet alapja a gondolkodás-

nak."/Lénárd 3.-1963.-293.o./ 

Azt is kifejtettük,hogy a tanulók gondolkodásfa-

fejlesztésében fontos feladatunknak tekintjük - e tevékeny-

ség első lépéseként - a problémafeü smerds /problémalátás/ 

fejlesztését.Mivel a problémák kérdések formájában tárul-

nak elénk / már emiatt is szükségesnek tartjuk,hogy a kérdé-

seknek a gondolkod á s fejlesztésében betöltött szerepével is 

doglalkozzunk. 

Az eddigiekben mindvégig arra törekedtünk,hogy a 

munl alapokat és felac atlapokat ne mint elszigetelt didaktika-

i kategóriákat vizsgáljuk,hanem meghatározzuk szerepüket a 

nevelésben,a tervszerű személyiségfejlesztésben.Ezért kap-

csoljuk most is a munkalapok és feladatlapok és a kérdések 

problémakörének tanulmányozását egy fontos képességfejlesz-

téshez,a iondolkodás fejlesztéséhez. 

A tanulók öntevékenységének kibontakoztatása,a 

tanitási órán a tanulás megvalósítása érdekében fontos fel-

adatunk,hogy az adott tanitási anyagot különböző tipusú 

kérdésekké alakitsuk át.Ennek érdekében áttekintjük a kü-

lönböző kérdéstijusokat,különös tekintettel aekra,amelyek 

az új ismeret feldolgozásában,a tanultak gyakorlásában,el-

mélyitésében,alkalmazóóában szerepelnek. 

Lénárd Ferenc a kérdés feladatát a tanár ás a 

tanulók közös munkájának kialakitásában és a tanítás ered-

ményesebbé tételében látja.Könyvében 23 tanári kérdés-ti-

pust sorol fel,amelyeket egy,az általános iskola felső ta-

gozatában végzett vizsgálatok alkalmával elhangzott 15oo 

kérdés alapján társak fel és foglaltak rendszerbe./Lénárd 

F. -1963./ Ahelyett,hogy a kérdés-tipusokat felsorolnánk,a 

munka- és feladatlapjainkban felhasználtak közül mutatunk 

be néhányat. 

Problémát tartalmazó kérdés pl. a III.témazá- 
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ró feladatlapon:"Van-e szerepe a súrlódásnak járás közben? 

Válaszodat indokold!" 

Feladat jellegű a II.téma 11.órájának komplex 

feladatlapján:"Számitsd ki,mekkora nyomóerővel nehezedik a 
levegő tankönyved fedőlapjára!"I', kérdéstípus alapvető kritéri-

uma,hogy valóban szerepeljen benne probléma és ez a tanu- 

lók számára megoldható lepyen.Csak igy válik alkalmassá a 

gondolkodás fejlesetésének meginditására. 

mészben az ismeretek megszilárditására,részben 

ellenőrzésére alkalmasak a  gondolkodás alapozásául szolgáló 

adatmegállapitásra,ténymegállapitásra vonatkozó kérdések.Pl. 

a II.téma 3.árájának komple$ feladatlapján találjuk:"Mit mé-
rünk kiloponddal? 	,kilogrammal? 	 " 

A VI.téma 5.órájának munkalapján:"Melyik halmaz-

állapot-változás jár hőfelvétellel? 	  

hőleadással? 	 " 

A fogalom jelentésének meghatározására vonatko-

zó kérdés is a gondolkodást alapozó jellegű,hmszen világos 

és szilár(' fogalmak kialakitása érdekében használjuk.P1. a 

VI.téma 6.órájának munkalapja:"Hogyan terjed a hő vezetés-

kor?" 

A felsorolást igénylő kérdésekkel is az ismere-

tet vizsgúljuk.P1. a II.téma 5.órájának komplex feladatlap-

ján:"Mitől függ a nyomás a folyadék belsejében?"Ugyanilyen 

a VI.téma 7.órájának munkalapján szereplő "Miért készitik 

a főzőedényeket alumíniumból?" 

Ok- és okozati összefüggéseket vizsgál az V.té-

ma 6.órájának komplex feladatlapján szereplő kérdés:"fiason- 

litsd össze mérés alapján a papirvágó és lemezvágó olló e-

rőkarját!A mér(( adatait ird ide' 	Miért el- 
térő az erőkarok hosszúsága?" 

Feltételt 3s következményt tár fel és pl. az 

összehasonlitás gondolkodási műveletét igénylő problémát 

jelent az azonosságra és különbözőségre vonatkozó kérdés: 

Az V.téma 8.órájának munkalapján szerepel:"Miben egyezik 

meg a kerékpár láncmeghajtása a szijmeghajtással?Miben kü-

lönbözik tőle?"Veszélyt jelent ez utóbbi kérdéseknél,hogy 

a tanulók betanult,gépies válaszokat adhatnhk,"felmondják 

a leckét",ha nem gondoskodunk a kérdések probléma-jellegének 
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a biztositásúról. 

Szabály törvény "kikérdezését" szolgáló kér-

dést ritkán alkalmazunk,legfeljebb abból a célból,hogy bi-

zonyos ismereteket mint szükséges alapot ellenőrizzünk.P1. 

az V.téma 2.órájának komplex feladatlapján:"Hogyan számít-

ható ki valamely gép által vérzett munka a teljesitmény és 

a munkavégzés idejének ismeretében?"Vagy ugyancsak az V.té-

ma (.órájának komplex feladatlapján:"Mi az egyensúly felté-

tele a hengerkeréken" 

Tantárgyunk jellegéből adódik,hog*y az egyik 

legtöbbször szereplő kérdé tipus a gyakorlati alkalmazások-
ra vonattozó,a tanultakat illetően egy-egy példa leirását  

igénylő.Az V.tóma 7.órájának komplex feladatlapja egyik 

kérdáse:"Ird le tapasztalataid alapján az ék legalább 

két gyakorlati alkalmazását!"Vagy a II.téma 2.órájának 

munkalapján szerepel:"Irj egy gyakorlati példát arra,ami-

kor a nyomást a nyomott felület növelésével csökkentjük!" 

Nagy szerepe van e kérdések megválaszol:,jsá-

ban a lenini ismeretelmélet következetes érvényesitésének, 

amelynek gyakorlása során a tanulók a tudományos ismeret-

szerzés útját-módját sajátitsát el. 

A konkrét adatokból a vele kapcsolatos álta-

lános feltárását igénylő kérdésre adott válasz arról in-

formál bennünket,hogy rendelkeznek-e a tanulók az objektiv 

világ tényeinek és jelenségeinek megértéséhez szükséges 

ismeretekkel.Ilyen kérdés található az V.téma 7.órájának 

komplex felad tlap; ján: "A mozgócsiga mel- 

lékelt ábrájába piros ceruzával rajzold be 

az erőkart,kékkel a teherkart.Mérd meg  az 
erőkar és a teherkar hosszát,és mérésed 

alapján indokold meg az egyensúly fel- 

tételét a mozgócsigán!" 

Az eredményes gondolkodásfejlesztés felUtele 

a tények,jelenségek kritikai vizsgálata útján az indokolás. 

Amint munkalapjaink és fela( atlaj jainkból kitűnhet, számta-

lan kérdés ezzel azx utasítással zárul:"Válaszodat indokold 

meg!";"rrellett,hogy ezzel - a később részletesen kifejtésre 

kerülő - teljesitményelemzés egzaktságát biztositjuk,az e- 
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redményes gondolkodás nélkülözhetetlen komponensét fejleszt-

jük.Pl. a IV.téma 4.6rájának komplex feladatlapja:"Befolyá-

solja-e a munkaidő a végzett mu , ka nagyságát?Válaszodat in-

dokold mer!" 

A részlet mozzanatokra  vonatkozó kérdés szere-

pel az V.téma 3.órájának munkalapján:"Rajzold le a táblán 

látható emelőt!Rajzold be: 

a./ a forgáspontot pirossal 

b./ a teherkart kékkel 

c./ az erőkart zölddal!" 

Ez a kérdés tipus is a mir feldolgozott ismeret-

anyagot fejleszti. 

A kérdéstipusokra és a kérdések,feladatok megold 

dása során szereplő gondolkodási műveletekre vonatkozó fej-

tegetéseinket annak a kérdésnek a vizsgálatával zárjuk,vaj-

jon az adott korú - a mi esetünkben 12-13 éves általános is-

kolai 7.osztólyos - tanulók képesek-e a tárgyalt gondolko-

dási mlveletek elvégzésére,illetve melyik gondolkodási mű-

velet melyik életkorban fejleszthető a legeredményesebben. 

Anélkül,hogy részletes fejlődéslélektani fejtegetésekbe kez-

denénk,megallal.ithatjuk,hogy nem a gondolkodási művelet jel-

lege a fázistipikus,hanem a gyakorlására felhasznált tar-

talom./Lénárd F.-1963./ 

Sajnálatos tény,hogy ezt a kutatási eredményt 

nem hasznositjul: kellőképpen pedagógiai gyakorlatunkban.Ta-

nulóink nem kielégítő gondolkodási szintje,rendszertelen,a-

lacsony hatásfokú tanulása,e tapasztalatok okainak kutatása 

inspirált arra az útkeresésre,amelynek során eljutottunk 

mu.kalal:os és feladatlai:os kisérleteinkhez.E szerény útke-

resésben nagy gondot forditottunk irásos aktivizáló eszkö-

zeink tervező munkájában a gondolkodási műveletekre és egy-

re magasabbra emeljük kérdéskulturánk igényszintjét. 

A szerkesztés,üsszeállitás elvi,módszert.ani 

kérdései közül nem foglalkoztunk még a munkalap olyan vál-

tozatával,amikor a tanulók önálló munkája során a tanár köz-

belép. 

Szóltunk  már arról,hogy a frontális tanulóki-

sérlet megvalósitása az ismeretek feldolgozásában a szertá-

ri f elszereltség függvénye.Akkor sem mondunk le az eleven 
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szemlélet lehetőségének biztositásáról,ha a tapasztalati 

tények nem m i nden egyes tanuló,vagy kisebb csoportjuk ma-

nipulat'v tevékenysége útján tárulnak fel.Ilyenkor egy ha-

gyományos elem épül be a tanulók önálló tevékenységébe,a 

tanári demonstrációs kísérlet.', tanulók önálló elemző ké-

pesség-szintje,a kísérletnek az ismeret megszerzésében,a 

fogalom kialakitásában,az összefüggések feltárásában be-

töltött szerepe és fontossága határozza meg,hogy a tanár a 

bemutatás mellett milyen mértékben vesz részt a konkrét té-

nyek elemzésében.Van olyan eset,amikor szereplése a kisér-

let bemutatásában merül ki. 

Az I.téma l.munkalapjának feldolgozása közben 

a szabálytalan lapok súlypontjának meghatározását bemuta-
tó kisérletet végzi el a tanár.Két különböző pontján fel-

függeszt a táblára egy szabálytalan alakú kartonlapot és 

mindkét esetben megjelöli függőón segitségével,majd defi-

niálja is a súlyvonalat.A súlyvonalak metszéspontjában a-

látámasztja a lapot,bemutatja,hogy egyensúlyi helyzetben 

ban.A tov«bri elemzés,a következtetés már a tanulók fela-

data.Az eleven szemlélet,a kisérlet mellett a tankönyv 

szövege is segíti őket ebben.A munkalap emlitett lépésé-

ben szereplő két kérdés egyrészt a tanári demonstrációs ki-

sérlet lényegére,a szabálytalan lapok s úlypontjának helyé-

re vonatkozik.A. második kérdés - mondatkiegészitéses formá-

ban - a sl:lyvonal megnevezését igényli.A munkalap részlet: 

" 5. Jól figyeld mer a következő tanári kisérletet! 
Hol található a szabálytalan la; ok súlypontja? 	 

Olvadd el a tankönyv lo.oldalának l-16.sorát és ta- 

nulmányozd a szöveghez tartozó áórá?-at! 

A súlyponton áthaladó e -yeneseket 	nevezzük." 

A testek tehetetlenségét feldolgozó muni alapos 

órán is egy alkalommal veszi át a tanár a tanulás közvet-

len irányitását.Kiskocsira fa téglát helyezünk.A kiskocsit 

hirtelen elinditjuk,illetve megállitjuk.Felhivjuk a tanulók 

figyelmét,hogy a hirtelen mozgásállapot-változáskor figyel-

jék meg a fatéglát.További információkat kapnak a tanulók 

a tankönyv szövegének és ábráinak tanulmányozásval.Ellenór-

ző kérdés zárja ezt a logikai egységet.Itt már csupán a ki-

sérlet elvégzése és a tanulók figyelmének egy  fontos momen- 



-85- 

tumra való irányitása a tanár feladata. 

" 3. J61 figyeld meg a tanári kisérletet! 

Tanulmányozd át a tankönyv 92.o.utolsó bekezdé-

sét és vizsgáld meg az ábrákat! 

A vonatban ülsz.Melyik irányban mozdul el tested 

a vonat hirtelen megindulásakor 	 

megállásakor 	 " 

A lépést záró ellenőrző kérdés megoldásához fel 

kell ismernie a tanári demonstrációs kisérlet és a feladat 

analógiáját.'z a gondolkodási művelet segiti a probléma meg-

oldását. 

Előfordulhat,hogy tervezés nélkül is szükség van 

a tanári közreműködésre.Ak'or kerül erre a "terven felüli" 

tanári szereplésre sor,ha a munkalaj, egyes lépéseit követő 

elemzőmunka során valamilyen általánosa tanulók többségé# 

érintő probléma bukkan elő.Adddhat ez a kérdés helytelen ér-

telmezéséből,a megoldáshoz szükséges ismeretek hiányából.E-

lőfordult egy esetben,hogy a feladatot egyetlen tanuló sem 

oldotta meg./Kiderült,hogy nem értették a feladatot./Itt 

nyilvánvalóan a feladat szerkesztője "vizsgázott le!".A mun-

kalap összeá1litójának ilyen kudarc élményt is vállalnia 

kell és le kell vonnia belőle azt a tanulságot,hopy a ter-

vezés alapvető követelménye a feladatok egyértelmű megfogal-

mazása. 

A tervezőmunka fontos eleme a inunk X31 a1 ok, fela- 

datlapok időarányainak kialakitása.Tapasztalataink szerint 
a feldolgozáshoz,megoldáshoz szükséges időkeretek tervezése 

nehéz feladat.Sok tényezőt - a tananyag mennyisége,nehézsé-

gi foka,a tanulók fejlettségi szintje,az irásos munkában va-

16 begyakorlottságuk ás egyéb előre nem látgató körülmény 

/pl. az előző tornaóráról késve érkeznek fel a tornatetem-

ből/ - kell  itt  figyelembevennünk.A legmegbízhatóbb tájékoz-

tatást az írásos eszközök kiprób•.Slása adná,de erre alig van 

lehetőség./Mindössze néhány esetben sikerült egy-egy téma-

záró vagy komllex feladatlapot iskolalátogatásaink során ki-

próbálni./Nem marad más lehetőség,mint a munkalapot,feladat-

lapot a tanulók feltételezett munkaütemében megoldani,illet-

ve a feldolgozás idő-tapasztalatait a jövőben felhasználni. 

Munkalapjaink általában 30-40 perces időtartamú- 



- 86 - 

ak.Lz az idc"keret magában foglalja az egyes lépéseket kö-

vető elemzőmunkát is.A komplex feladatlapok munkaideje lo-

2o perc.5-lo perc jut egy-egy felzárkóztató /kompenzáló/ 

feladatlap kitöltésére.A témazáró feladatlapok megoldása 

általában egy egész tanitási órát vesz igénybe.Az eredmény-

vizsgálati feladatlapok munkaidejét minden esetben előzetes 

kiprc:bálás alapján határozzuk meg. 

Munkalapjaink megbizható időkereteinek a ter-

vezése annál is inkább fontos,mert eltérően más szerzők-

től,a tanulók valamennyien együtt haladnak.'.aivel lépésen-
ként végezzük az elemzést,nem látjuk célszerűnek és lehet-

ségesnek a gyorsabban dolgozók számára külön szorgalmi fel-

adatoP beállitását.Nagy idő-aránytalanságok esetén szóbeli 

utasitást kapnak a gyorsabbak külön feladat regoldására. 

Az előzőekben részletesen elemeztük,hogy a t an-

anyag logikai szempontból való vizsgálata mennyire  fontos 

a feladatok összeállitásánál.Most csak annyiban térünk visz-

sza erre a k rdésre,hogy a tananyagnak a munkalapon lépések-

ké,kérdésekké való szétta!'olása egyben azt jelentse,hogy az 

adott tanitási óra anyagút logikai egységekre bontjuk.Tehát 

a munkalap kövesse a tananyag logikai strukturáját.Mivel 

mura alapjaink feldolgozásához kiemelten fontos segédeszköz-

nek tekintjük a tankönyvet,az egyes lépések,feladatok meg-

tervezésekor figyelembe vesszük a tananyagnak a tankönyvben 

rögzített logikai szerkezetét. 

A ll.sz.mellékletként csatolt II.téma 2.órájá-

nnk munkalapján két lépésben dolgozzuk fel A nyomás növelé-

se ás csökkenése című anyagot,mivel az két logikai egységre 

- a nyomás növelése és a nyomás csökkentése - tagolható. 

A Hővezetés cimű tananyag három logikai egység-

b<"i áll: 1./ A hővezetés fcgalma,meghatározása.2./Jó hőve-

zetők és gyakorlati alkalmazásuk.3./ Rossz hővezetők és gya-
korlati alkalmazásuk.Ennek megfelelően a munkalap három lépés-

re bontja az ismeretanyagot./Lásd a mellékelt munkalapot./ 

Miután a munkalapok és komplex feladatlapok 

szerkesztésének alapvető elvi,módszertani k<rdéseit megviss-

gáltuk,a felzárkóztató /kompenzáló/,a témazáró és az eredmény-

vizsgálati feladatlakok összeállit''sának különleges követel- 
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mény eivel foglalkozunk. 

Itt is a célelemzésből kell kiindulnunk,amint 
ezt a munkalajok esetében is tettük. 

A felzárkóztató /kompenzáló/ feladatlapok cél-

ja,hopy az eltérő teljesitményszintű tanulók számára biz-

tositsuk a különböző "érési időt" a fogalmak,összefürgé-
sek kimunkálásában. 

Tartalmi szemponttól a felzárkóztató feladat-

lapok általában operativ feladatokat,illetve ezek megol-

dásához szükséges ismereteket tartalmaznak. 

A feladatok az adott tartalom,összefüggés lo-

giiai egységébe tartoznak,illetve logikai összefüggése-
ket tárnak fel. 

Mennyiséii vonatkozásban elemzésük a Viszony-

lag #evés esetszám miatt nem oldható meg.A rendelkezésre 

6116 5-lo perces időtartam a meghatározó tényező a nehézsé-
fok mellett. 

A legelső lépés a starthelyzet megállapitása. 

Valamennyi tanuló ugyanazt a feladatot oldja meg.A telje-

sitmények alapján különböző csoi ortok alakulnak ki.A fel-

zárkóztató feladatlapok tervezőmunkája tulajdonképpen a 

közös feladat teljesitményelemzésével indul.A különböző 

teljesitmény csoportokhoz tartozó tanulók különböző,fej-

lesztésüket leginkább biztositó feladatokat kapnak.Egy-
egy fontosabb fogalom,összefüggés elgajátitását,iikihma-

zásra képes ismeretét néhány órán tervezzük meg.A még 

ezután is problematikus teljesitmény-elemeket folyama-

tos ismétlés keretében fejlesztjük.Az eddigiekból is ki-
tűnik,hogy ez a feladatlap-változat rendkivül rugalmas, 

az egzakt visszacsatoláson alajuló tervezőmunkát igényel. 

Lásub mindezt egy példán. 

A mun},a fogalmának kialakításakor az alábbi 

feladatot kapták a tanulók: Mekkora munkát végzel,ha a 

12,5 	szenesvödröt felhozod a 3 m mély pincéből? 
A hibátlan teljesitményt nyujtó tanulók fej-

lesztő feladata: 62o pond súlyú tankönyved leesett a pad-

16ra.Mekkora munkát végzel,ha felteszed a 85 cm magas pad-

ra?A megfelelő terhelést ebben a feladatban az biztositja, 
hogy az erő és az út nem a munka eredetileg tanult mérték- 
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egységében szerepelnek /kp és m/,tehát mindkettőt sít kell 
alakitani. 

Ugyanezt a feladatot kapják azok a tanulói is, 

akik tartalmi szempontból kifogástalanul oldották meg a 

feladatot,csuján számitOsos hibát követtek el. 

A fogalmi hibát elkövető tanulók az alábbi 

feladatot kapták: A tornateremben felmászol a 3,2 m magas 

rúdra.Számitsd ki,ekörben mekkora munkát végzel? 
A mértékegység biztos alkalmazását kivánja e-

lősegiteni ez a feladat: Tanulmányozd át a tankönyv A mun-

ka c. anyagrészét! 1./Mi a fizikai munka mértékegysége? 

2.i Mekkora munkát végzel,ha a 8,6 kp súlyú táskát fel-
teszed a vasuti kocsi 1,7 m magasan levő csomagtartójá-

ba? 

A legalacsonyabb teljesitményszintet képviselő  
tanulók csoportjának feladata: Tanulmányozd át a tankönyv 

A munka c. fejezetét! 1./ Milyen adatok kellenek a munka 

k iszámitásához? 2./ Mekkora munkát végzel,ha r 12,5 k;; sú-
lyú csomagot a 8 m magas emeletre felviszed? 

Tapasztalataink szerint egyre több tanuló é-

ri el már az első felzárkóztató feladat megoldása után is 

a hibátlan teljesitményszintet.Megjegyezzök,hogy a felzár-
kóztató feladatlat os munkaforma alkalmazásának még csak a 

kezdeténél tartunk.Van még jó néhány megoldásra váró elmé-

leti és gyakorlati kérdés,probléma.Igy pl. a "cédulák" he-

lyett füzet alkal mazása,amelyben a tanuló nyomon követhe-

ti saját "fejlődéstörténetét";a feladatok optimális munka- 

idejének meghatározésa;annak kikisérletezése,hogy a tanitá-

si óra melyik mozzanatához kapcsolódjék ez a tdvékenység` 

a tanulók aktivizálása a hibaelemzésben;a teljesitmények 
és főleg a fejlődés "nyilvántartása",értékelése,stb.A biz- 

tató kezdeti tapasztalatok tová bi útkeresésre,vizsgálddás-
ra serkentenek. 

A témazáró feladatlap sajátosságát ismét a 
célelemzésből határozhatjuk meg.Elsősorban az ellenőrzés-

értékelés didaktikai feladata határozza meg ezt a tartal-

milag egy egész téma anyagát felölelő irásos eszközt.Lo-

gikai szemfontból az adott témakör viszonylag zárt egysé- 
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x-et alkot,ezt a témával kapcsolatos legfontosabb fogalmak, 

törvényszerűségek is reprezentálják.A témazáró feladatlap 

mennyiségi elemzését egy gyakorlati példán bemutatva a ké-

s(bbiekben adjuk.Itt most azokat a mennyiségi "muatókat" 

emli . tjük csak meg,amelyeket egyrészt az adott téma,más-

részt a legfeljebb egy tanitási óra id(tartama hatásoz-

nak meg. 

A feladj , tok megtervezésének alapvető követel-

ménye,hogy szinte kizárólag produktiv teljesitményt i-

génylőek legyenek.Eza a követelmény a témazáró feladatlap 

funkciójából természetesen következik,mivel a tanulók ér-

tékelésén túl fontos visszacsatolási alkalmat is jelent. 

Informál bennünket a tanulók teljesitményszintjéről,meg-

felelő elemzőmunka esetén annak elemeiről,problémáiról. 

A  7.osztélyos fizikában hat téma szerepel. ) t 

témazáró feladatlapot készitettünk,amelyek a II.témától 

kezdődően a tankönyvi témákhoz igazodnak./Az I.téma mind-

össze 3 tanitási egységből áll,ezért nem készült hozzá té-
mazárü feladatlap./ 

A feladatlap kérdései a téma alapvető ismere-

teinek,operativ tevékenységeinek és a gondolkodás fejlesz-

tését segitő gondolkodási műveleteknek az elsajátitási 

szintjét vizsgálják./Mivel az általános iskolai fizikatani-

táában készségszintű követelmény nincs,az operativ tevé-

kenység fogalomkörébe itt  a jártasságok tartoznak./Töre-

kedtünk a kéddések variált szerepeltetéséré és egyértelmű 

megfogalmazására. 

Az eddig leirtak dokumentálására lássunk néhány 

kérdé st,feladatot.A római számok a témát,az A és B nagybe-

tűk a csoportot  48 az arab számok a feladatlapon a feladat 

sorszámát jelzik. 

II/B-1. Mi a kapcsolat a fizikai atmoszféra és 

a technikai atmoszféra között? 

II1/B-6. Mit jelent az,hogy a gyorsvonat sebes-

sége 92 km/h ? 
VI/B-2. 'rtelmezd az 1 kcal-t mint a hő mértékegy-

ségét! 

V/B-7. A rajzon két kereket látsz.Egészitsd ki az 

ábrát úgyhogy növekvő fordulatszámú,el- 
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lentétes forgásirányú szi jmeg,hajtást ábrázoljon!/Jelöld a 

hajtókereket I-gyel,a meghajtott kereket 

Il-vel ! 

V/A-8. Irj le egy-egy  gyakorlati  alkalmazást a 
dörzsmeghajtásra,a fogaskerékhajtásra és 

a szijmeghajtásra! 

V/A-2. Milyen emelő a harc ófogó?Válaszodat in-

dokold! 

VI/A-3. Sorolj fel egy-egy gyakorlati példát a 

hővezetés elősegitésére,illetve a hőve- 

zetés megakadályozására! 

II/A-1. Miért nem süllyedünk el a hóban,ha sital-
ion közlekedünk? 

IV/A-7. A Trabant gépkocsi motorja 1/2 perc alatt 

41 75o mkp munkát végez.Hány LE-s a mo-

tor? 

II/B-4. A lánctali.as traktor súlya 3 no  ki,.A 
talajt o,8 kp/cm2  nyomással terheli.Mek-

kora a lánctalpak felülete? 

IV/18-3. Készits szöveges feladatót és oldd is meg 

a következő adatok alapján:F= 85 ki, 

s= 	m, W= ? 

Végül a megyénk 2o iskolájában végzett eredmény-

vizsgálat feladatlapjának összeállitásakor már alkalmaztuk 

a modern pedajógiai méréstechnika néhány elemét./12.sz.mel-

léklet./ 

Az eredményvizsgálat a 8.osztályos fizika anya-

gának a tantervi követelmények pontositását célzó összeál-

litásban "minimum"-ként megjelölt követelményekre vonatko-

zik.Az A E C D változat feladatlapjának 9 feladata kö-

zül 7 a 8.osztály, 1 a 6.osztály és 1 a 7.osztály anyagára 

vonatkozik./A 6.osztályból a fajsúlya 7.osztályból a nyo-

mós és a teljesitmény témakörébe tartozó feladatot szere-

peltetünk.Mindhárom fogalom az általános iskolai fizikata-
nitás problematikus része,a további tanulmányokban is szük-

ség lesz iemeretükre.Ezért kerültek ezek a feladatok az ál-

talános iskolai fizikatanulás záró osztályának a feladat-
lapjára./ 

A téma-elemzés sor án a 8.osztály anyagából fel- 
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vettük a feladatlapra: 

- áramkör rajzolása meghatározott adatok alapján 

- táblázat kitöltése az áram hatásaira,az áramköri 

jellemzők,jelük és mértékegységükre vonatkozóan 

- vezetők el-lenállásának: kiszámitása adatai alapján 
- Ohm-törvénye alapján az áramerCsség ős a feszült-

ség kiszámitása 

- fontos áramköri elektromos  jellemzők  nagyságren-

di meghatározóinak leirása /mitől függ az elekt-

romágnes erőssóge,az indukált feszültség nagysága, 

az elektromos fogyasztók teljesitménye,a vezetők 

ellenállasa/ 

- transzformátor szekunder feszültségének és a sze-

kunder tekersá menetszámának kiszámitása 

- az ener.giamegmaradás törvényének érvényesülése az 

elektromotorbármelyik melegitóeszköz,a generátor 

ős a transzformátor műkérdése közben. 

A négy változatban kőszült feladatlai:. kérdései 

közül 3 ténykérdés,l ténykapcsolatkérdés,5 operativ fela-

dat. 

Az adekvát válaszkényszer biztositása órdeké-

ben,valamint a megoldási Edőnorma megéllapitása ós az em-

pirikus pont meghatározása céljából a feladatlapot egy,az 

eredményvizsgálatban részt nem vevő iskola heggyengébb 8, 

osztályában kipróbáltuk. 

Az alternativ elemekre bontás számszerű adata-

it az alábbi táblázatlan tüntetjük fel. 

A B 

feladatlai 

C 

változat 

D 

1.feladat 5 5 5 5 
2. 	" 7 8 8 7 

3. 	" 2 2 2 2 

4. 	If 
 5 3 5 3 

5. 	" 2 3 2 4 
6. 	" 2 3 2 3 
7. 	" 4 4 4 4 

8. 	" 4 3 4 2 

9. 	" 3 3 3 3 
34 34 35 33 



E  = 1 : n e  
formula segítségével. 
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Amiht a táblázatból kitűnik, el eret tettiink an-

nak a követelménynek,hogy az egyes változatok alternativ 

elemeinek a száma k6zött az eltérős a megengedett 4-5 %-on 

belül legyen.Megjegyezzük,hogy feladatlapjainkon valameny-

nyi feladat kötelező jellegü,szorgalmi feladatot nem tervez-

tübk.Aki megoldotta a feladatokat,elhagyta a tantermet. 

A kipróbálás fontos mozzanata volt az empirikus  

súly  meghatározása mind a négy feladatlap-változat valameny-

nyi alternatív elemére vonatkozóan az 

A fontossági súly  meghatározásához négy szakta-

nár véleményét kértük ki az egyes alternativ elemek "kevésbé 

fontos","fontos","nagyon fontos" kategóriákba soroltatással. 
E rangsorolás alapján határoztuk mer az 

n1  +2n2  +3n3 
F i  = 	 összefüggés alapján a fontossá- 

n 

gi sőlyokat. 

A szint súly  megjelölésőre három fokozatú rang-

skálát alkalmaztunk.A ténykérdések l,a ténykapcsolat kérdé-

sek 2 és az operativ feladatok 3 pontot "érnek". 
A háromféle értékelő rendszert képviselő három-

féle siílyozás egyesitésével kaptuk a P értékecet a 

P = E•F•S 
P 

p p  frnmulával.Ezekből százalékos 

megoszlást számítva kapjuk valamennyi elemre az összavont 

százalékpontot.  

A százalékpont felhasználásával végezzük el a 

tervezőmunka utolsó fázisaként a kódolást.Mivel  feladatlap-
jaink a betűjel és a százalékiont azonositását a megfele-

lő elemmel lehetővé teszik,az ún. mérőlat i,al történő kódo-
lást alkalmazzuk.A javitás eryszerűsitése ás meggyorsitá-

sa érdekében választottuk ezt a kódolási módot,mivel nem 

igényel külön javitó-kulcsot./13.sz.melléklet./ 

Az összetorlódott évvégi,és a tananyagcsökken-

tés folytán felgyülemlett éveleji munkák miatt ez eredmény-

vizsgálat pedagógiai és statisztikai elemzését a jöfiő tan- 
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évben végezzük el. 

Az eredményvizsgúlati feladatlap változatait 

és a legfontosabb méréstechnikai elemeket tartalmazó táb-

lázatokat mellékletként csatoljuk a dolgozathoz. 

A munkalapok és feladntlaj ok tervezőmunkúí jának 
néhány problémáját is meg szeretnénk emliteni. 

Az egyik ilyen tisztázatlan kérdés a munka fo-

lyamatos értékelésére vonatkozik.A munkalapos feldolgozás 

közben az azonnali elemzést nagyobb hatékonyságúnak itél-

tük meg korábbi fejte ,.etéseinkben,mint a következő órán 

történőt.Vitatható azonban,hogy ez sz azonnali visszacsa-

tolás egy -egy kisebb lépés vagy nagyobb logikai egység u-

tán következzék-e.Külön probléma,hogy az értékelés egyál-

talán manifesztálódjék-e osztályzatban,s ha igen,mikor,a 

teljesitmény milyen minőségi é s mennyiségi szintje az,a-

melyet érdemjeggyel is értékelünk?Sürgetnek bennünket e-

zeknek a problémáknak a megoldására azok a modern didakti-

kdi kutatások,amelyek az értékelést nem a tanitási óra egy 

fázisára  '..orlátozzák,lokal$zálják,hanem a tanitás-tanulás 

egész folyamatára való kiterjesztését javasolják - bele-

értve az ismeretszerzést is.Ugyanakkor a tanulás közben 

nyujtott tanulói teljesitmények még a globálisan megfogal-

mazott tantervi követelményeknél is nehezebben megragadha-

tók,nem is beszélve e teljesitmények egysége) értelmezésé-

ről.Eddigi gyakorlatunkban odáig jutottunk,hogy a tanulás 

során nyujtott egy -egy tanulói teljesítményt a szóbeli di-

cséret,buzditás mellett "piros ponttal" is értékeltük.Egy 

megoldást bemutat egyik munkalapjának ismertetésekor Nagy-

né dr.Varga Margit,amikor a tanulók tanulási t evé !: enységét 

teljesitményszázalékkal értékeli./Nagyné dr.Varga M.-1)66./ 

I:zt az értékelési eljárást magunk is követjük,mivel ez a 

mennyiségi elemző módszer megfelelően kiegésziti az egyes lépé-
seket,feladatokat követő elemzőmunkában megvalósuló minősé- 

gi értékelést.Az a kérdés,hogy ez a teljesitmény-kategória 

hogyan,milyen súllyal kerül be a tanulók érdemjegyben való 

értékelésébe.Ugy gondoljuk,hogy a párthatározatna}, az érté-

kelés korszerűsitésére vonatkozó célkitűzésének megvalósitá-

sakor a vázolt kérdések megoldására is gondolnukk kell. 

Pedagógiai kutatásunk adás annak a problémának 
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a megoldáaával,hogy az információk milyen számban,mennyi-

sőgben és milyen minőségben szerepeljenek a teljesítmény-

képes tudás kifejlesztéséhez.Nagy József arról számol be, 

hogy pusztán megfontolás alapján keridtek a programba egy-

egy rész-probléma begyakorlásához szükséges számú művele-

tek,feladatok.Magunk is sokat gyötrődtünk ennek a kérdés-

nek a megoldásán,és a gy akorlat folyamán arra a felisme-

résre jutottunk,hogy az osztályközösség eltérő képesség-

szintű tanulóinak Rközpontilag" nem  lehet előre meghatá-

rozni egy-egy ismeret,fogalom,összefüggés alkalmazásra ké-

pes tudás szintre emeléséhez szükséges gyakorlatok,operativ 

feladatok számát.Ezt a tanitás-tanulás folyamatának elem-

zése során szerzett tapasztalataink döntik el.Többek között 

ennek a gondnak megoldására való törekvés vezetett el ún. 

felzárkóztató /kompenzáló/ feladatlapjaink alkalmazásához. 

Ahogyan Nagy Józsefnec gondot jelentett,hogy 

a gondolkodóképessé] fejlesztéséhez melyik progran.ozási 

stratégia a legjobban célra.vezető,xvikk nekünk is gondot 

okozott,hogy a gondolkod á s fejlesztését milyen módon old-

hatjuk meg a leghatékonyabban.Kát megoldást választottunk 

mind munkalapjaink,mind feladatlapjaink szerkesztése so-

rán.ig,yekeztünk megfelelő arányú részesedést biztositani 

a produktiv ós reproduktiv feladatoknak,az előbbiek ja-

vúra,illetve tervszerűen szerepeltetjük a különböző gon-

dolkodási műveleteket 3z egyes  feladatok megoldása során. 

/Nagy J.-1966./ /Érdemes lenne egyszer ilyen értelmű haté-

konysági vizsgálatot is végezni!/ 

Finomitanunk,egzaktabbá hell tennünk az elem-

zőmunkában a gyors visszacsatolást.Ennek a problémának a 

megoldása a szűkre szabott időkeretek ás a tanár és a ta-

nulók közötti megbizható információcsere követelménye kö-

zötti ellentmondásokat kell,hogy feloldja. 

A munkalapok é; feladatlapok összeálli tálának 

elm-leti,gyakorlati kérdéseit tárgyaló gondolatsort azz!31 

zárjuk,hogy az irásos aktivizáló eszközök szerkesztése gon-

dos,sol:rétű és igényes tervezőmunkát kivon a célelemzéstől 

kezdve,a tananyag tartalmi,logikai strukturájának vizsgála-

tán keresztül a kérdések,utasitások,feladatok,tevékeriységi 

formák preciz,egyártelmű megfogalmazásáig.Mindvégig szem  e- 
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lőtt tartva a tantárgynak,a tanulók önálló tevékenységé-
nek a nevelésben,a személyiségi fejlesztősében betöltendő 
szerepkörét. 
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II. A MUNKALAPOK ÉS  FELAI ATLA{'nK ALKALMA'LASÁNAK NÉHÁNY 

GYAKORLATI  KÉRDÉSE  

1.  A  munkalapok és felad:tlapok alkalmazósának né-

hány módszere  

Az eddigiekben meghatároztuk a munkalap funk-

cióját,helyét a tanit4s-tanulás folyamatában.FG feladatként 

jelölti:k meg  n tanulók önállótanulási tevékenységének i-

rányitását.Ez az önállóság természetesen nem jelenti a tanu-

lók "magu ra hagy6isát" .Ug rani s a munl e egy-egy Önálló ta-

nulói tevékenységi szakaszát a tanér közvetlen irányitásával 

végzett elemzés váltja fel.Ugy is  fogalmazhntnánk,hogy az e-

gyéni tanulás és a közösségi elemzőmunka ciklikus váltakozá-

sa történik a munkalapos tanitási 6rán.Ez a közösségi munka 

is igényli a tanulók aktiv részvételét. 

Ennek megfelelően elsősorban i5j ismeret-szerzés-

ben,az ismeretek feldolgozásában alkalmazzuk a munkalapot.Az 

alkalmazás néhány változatát mutatjuk most be. 

a./  Az első variáns lényege,hogy az O j ismeretek 
megszerzéséhez szükséges indukciós anyrf;ot jórészt a tanulók 

manipulativ tevékenysége,a frontális tanuló}isérlet szolgál-

tatja.Ilyen módon trtént a VI.téma 3.tanitási egységének a 

feldolgozása,arr;elynek cime: A mechanikai munka hővé alakulhat. 

/6.sz.melléklet./Az ezt megelőző két tanitási órán hagyomá-

nyos módon szereztek meg a tanulók olyan  fontos  ismereteket, 

fogalmakat,ö szefüppéseket,mint az energia fogalmafajtái, 

mértékegysége,az energia átalakulása és mer-maradása. 

A frontális tanulókiaétletet az teszi lehető-

vé,hogy az elvégzéséhez szükséges eszközöket /gyert,ya,drót- 

és pénzdabab/ valamennyi tanuló kezébe edhatjuk.A munkalap 

4.lépésében szerelő ismeret-elem a tanulók gyakorlati ta-

pasztalataiból adádtk.A kisérleteh tapasztalnti anyagának az 

absztrakcióhoz szükséges összegezését,rendszerezését és kie-

gészitését segiti a tankönyv megfelelő szövegrésze.Ugyancsak 

a tankönyv szövege ős ábraanyaga járul hozzá a hő mértékegy-

ségének és értelmezésének megtanulásához.A munkalap idevágó 
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kérdései kiemelik e rögzitik a tanultak lényegét.Pl.:  

" 5/a. A fenti kísérleteknél minek a hatására keletke-

zett hő?  

b. Csak mechanikai munLa árán keletkezhet hó?/Á1-

lításodat egy példával igazold!/"  

Vagy a 6.lépésben  

"a.  Mi  a hó mértékegysége? 	 .. 

Jele? 	 

b. Mekkora  hő  ez? "  
A  bemutatott  munkalak részlet is  meggyőzhe-

ti az olvasót arról,ho ,~-y nem törekszünk a módszertani ki-

zárólagosság elvét követni.A tapnsztalFti anyag megszerzé-

sének fő bázisa a frontális tanulókisérlet mellett más in-

fcrmáció-forrása tankönyv is segiti az új anyag feldolgo-

zását.  

b./ Egy másik - ugyancsak új ismeretek feldol-

gozására összeállitott - munkalap változatban a t^nulókisér-

letek mellett sor kerül tanári demonstrációs kisérletre is.  

A testek egyensúlyi helyzetei cimű tanitási egység tanulási  

folyamatában 4 frontálisan szervezett tanulókisérlet bizto-

sitja az eleven szemleleten alapuló gondolkodó észlelést.Az  

előző órán tanultakkal való logikai kapcsolatteremtés céljá-

ból az első kisérlettel megkeresik a tanulók a hosszú vonal-

zó és a ceruza súlypontját.Ez a logikai egységbe foglalás  

egyben előremutató is,hiszen a különböző egyensillyi helyze-

tek vizsgálatához kiindulási alapul szolgál a kisérletek-

ben szereplő testek súlypontja.A többi hózom kisérlettel a  

biztos bizonytalan és közömbös egyensúlyi helyzet kritériu-

mait vizsgálják a tanulók.hássuk az erre vonatkozó utasi-

tást:  
" 2. Függeszd fel - hosszú vonalzódat  

- cerutádat a súlyiont alatt es len- 

ditsd ki!  

Mit  tapasztalsz? - A test kilenditás után vissza-

tér - nem tér vissza  eredeti  helyzetébe./A meg-

felelt" szöveget húzd alá!/"  

Ez a munk alaion közölt informativ jellegű uta-

sítás segti a tanulókat abban,hogy a kisőrleti tapasztala-

tokból a lényeges elemeket a lényegtelenektől elkülünithes- 
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s Sk.Ezt a kognitiv feladatot jelentő kérdést a feleletvá-
logatás módszerével oldják meg a tanulók. 

Ezen a munkalapon is segédeszközként használják 
a tankönyvet a tanulók az adott egyensúlyi helyzet meghatá-
rozásánal mondatkiegészitéses médszerrel való rögzitésére. 
p1. "3. Olvasd el a tankönyv 14.o. 2.bekezdését! 

A súlypontjában felfiggesztett test 	  
egyensúlyi helyzetben van." 

A tanári demonstrációs kísérletre a három egyen-
súlyi helyzet fogalmi tisztázása utána gyakorlati alkalma-
zást is jelentő kontroll feladat egoldásn előtt kerül sor. 

c./ A harmadik,ismeretszerzést szolgáló munka-
lap variáns annyiban tér el az eddigiektől,hogy csak a tan-
könyv szerepel mint információforrús.A hajszálcsövek cimű 
tanitási egységnél van ez igy.A kísérlet mellőzését azzal 
indokoljuk,hogy - főleg a higanyos változat - nehézkesen 
végezhető el és Meg csak egészen közeiről ááthaó.A tan-
könyv szemléletes ábra- és fényképanyaga alkalmas a kisér-
let helyettesitésére.A csupán csak a tankönyv segítségével 
való feldolgozásmód másik indoka a tankönyvből való tanu-
lás gyakorlási lehetőségének biztositása.A tanynyag nehéz-
sági foka és mennyisége lehetővé teszi,hogy a tanulóknak 
gyakorlási alkalmat biztosítsunk a tankönyv segitségével 
történő tanulásra.A munkalap hagyományos ás moridatkiegészi-
téses véltozattí kérdéeei seg-itik a tanu&kat a tankönyvi 
információból a lényeg kiemelésében,a legfontosabb fogal-
mak,összefüggések megfo ;almazásában.Pl.: 

" fl,it tudsz a hajszálcsövek keresztmetszetéről? 
A viz . 	  folyadék. 
A hajszálcsövekben a tapadó folyadék 	  
van,mint a vastagabb ágakban." 

d./ Bemutatjuk a "tankönyves" ismeretszerz•`s-
nek azt a változatát,amikor a tanár is bemutat egy kísér-
letet a tanulás folyamán.A testek tehetetlensége cimd a_ 
nyagot dolgozzuk fel ilyen módon.A munkalap első két lépé-
séhez a tankönyv az ismeretforrás.^. tankönyv a maga nyom-
datechnikai eszközeivel - normál betűsdőlt betűs és vas-
tag betűs részek,valarnint a munkalap kérdéseivel és "hé- 
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zagos" mondataival irányitja a tanulók ismeretszerző mun-
káját. 

A tanpíri kisőrlet a gyakorla'i vonatkozásokat a-
lalozza azzal,hogy a hirtelen bekövetkező sebességváltozá-
solt következményeit mutatja be.A kisőrlet elemzése,követr:ez-
tetF`sek levonása a tanulók önálló tevékenységkörébe tarto-
zik.Ebben és a továbbiakban ismét a tankönyv szövege  ás a 
munkalap kérdései irányitják a tanulók munkáját. 

Itt ernlitjük meg munkalapjaink záró lépését je-
lentő kontrollkérdéseket.Ezen a munkalapon a befejező lé-
pés: 

" 5. Olvasd el figyelmesen a tankönyvnek a testek te-
hetetlenségéről szóló pontját! 
érj két gyakorlati példát arra,hogy a testek tehe-
tetlenségét figyelembe kell vennünk!" 

'Ia a munkalat; záró mozanata csupán az órán 
feldolgozott  anyag  elolvasására szóló utasitás ler.ne,rem 
lenne mód meggyőződnünk ennek rnegtürbéntéről.Ez az átta-
nulmányozás egObként a tananyag egységben való látását,a 
lépésekre tagolt tanulási folyamatban szereplő informáci-
ók összegezését célozza.Az ellenörz( kérdés motiváló célza-
tú,hiszen anélkül,hogy a tanuló a felszólitásnak nem tenne 
elepet,ner:, tudna a kérdésre válaszolni. 

e./ A  hő  terjedésének háromféle módját úgy dol-
goztuk fel munl:alappal,hogy az osztály tanulóit két,kóze-
litáleg azonos tanulmányi eredményű csoportra osztottuk. 
/7.,8.,9.sz.melléklet/ Al egyik csoport önállóan,a másik 
csoportmunkában dolgozott a munkalap irányitásával.fetero-
gén csoportokat alakitot tunk, jó,közepes és gyenge tanulók 
alkottak egy-egy csoportot.Szabad választást biztositottunk 
az egyes  tanulmányi kategóriákon belül a tanulóknak abban, 
hogy melyik csoportba kerüljenek.Alapos meggyőzé és ellen-
őrző munkára volt szükség ahhoz,hogy a jó tanulókat meg-
győzzük a segitségnyujtásnak a gyengébbek gazdagodását e-
lőidéző céljáról és módszereiről. 

E munkaforma alkalmazásakor abból a feltétele-
zésből indultunk ki,hogy a csoportmunka adta lehetőségek 
biztoáithatják a csoporttagok között a gondolatcserét a ta- 
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nulás folyariatában.Különüsen a gyengébb tanulók részére 

tételeztük fel hatékonynak ezt a gondolatcsere lehetősé-

get.Ez volt ecy(bként a második csoportmunkás munkalapos 

kisérletünk.Az előző tanövben a 8.osztályban alkalmaztuk 

ezt a változatot.3tt a transzformátor témakör4ből vett 

számitósos feladatok gyakorlását végeztük egyidőben rész-
ben önállórészben csoportmunkában.A gyakorlást követő 

azonos ellenőrző feladatlak; teljesitményei - ha szerény 

mértékben is - a csoportmunka nagyobb hatékonyságát mu-

tatták.Az idei tanévben három fogalom - hővezetéa,háá-
ramlás,hősugárzás - feldolgozását kíséreltük meg e két-

féle munkaformával. 
f./ Nem csak új ismeretszerző órán alkalma-

zunk munkai pot,hanem a tanultak gyakorlati alkalmazását 
feldolgozó tanitási órán is.Az egyik változat az egész 

osztály önálló munkáját igényli.Az emelők a gyakorlat-
ban  cim! tanitási egysójet dolgoztuk fel ilyen móCon.A 

mu.ikalaj első feladata az emelőről tanult ismeret-ele-
mek felelevenitést,rögzitósét szolgálja.Ismét rámuta-

tunk a tanultak é: a következi új anyagrész logikai 

egységbe foglalásának jeler.tőségére.Az emlitett ismeret-

elemek az elmúlt óra "következménye",illetve az ezen az 
órán szereplő feladatok,problémák megoldásának "felté-

tele".A második feladat is hasonló célzattal került a 

munkalapra.Ez a feladat az emelő egyensúlytörvényének 

nik almazásra képes ismeretét igsnyli.A III.lópéssel kez-

dődik tulajdonktí.pen az óra tém á jához igazodó munka.A 
tankönyv szolgáltatta ismeretanyagot mélyitik,rögzitik 
a munkelap kérdései,feladatai.Pl.: 

" Hol van a haraíAfogó forgáspontja? 

Hányoldalú emelő a laboratóriumi mérleg?Miért? 

Miért hosszabb a lemezvágó olló erőkar ja,mint 
a papirvágó o116é?" 

g./ Egy másik,ugyancsak gyakorlati alkaltta-

zásokat feltáró óra anyagát /Nyomáskülönbségen alapuló 
eszközök I-II./ csoportmunkában oldottuk meg munkalapok 

segitségével.A csoportmunkát abból a meggondolásból al-

kalmaztuk,hogy a tulajdonképpen két tipushoz - légrit-
kitók,légsűritők - tartozó gyakorlati alkalmazásokat i- 
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ly en mócon egy tanitási órán megtanulhatják a tanulók.Az 

azonos tipusba tartozó eszközök ugyanazon elv alapján mű-

ködnek,tehát alpijában véve a két működési elv jelent ú-
jat a tanulóknek.Kényzseritett erre az összevonásra a t111-

zsúfolt 7.osztályos fizikaanyag is. 

Hét csoport dolgozott,egy4e^y csoport 1-3 esz-

közt vizsgált meg.Ahol két vagy három eszköz szerepel,a 

működési elvet kellett a tanulóknak a munkalaton irásban 

rögziteniük és egy-egy gyakorlati alkalmazást leirniuk. 
Például: "II.csoport: Ird le a szivókút működési elvét! 

A dugattyús vagy köpűs légszivattyú elvét! 
Irj mindegyikre 1-1 gyakorlati alkalmazást vagy 

felhasználási esetet!" 

Van olyan munkelap,amelyen egy eszköz szere-

pel.Itt részletkérdésekre kell a tanulóknak válaszolni-
uk. 

" TV.csoport: Ird le a kerékpárfujatZtó működési el-

vét! 

Mi a szerepe: - a bőrözésnek? 
- a tömlő szelepének? " 

h./ Cyakorlás a IV.téma 4.órájának fő didak-
tikai feladata,amelynek megvalósitását munkalap szolgál.-

ja.J tankenyv szövege és a kodolF- ozott két feladat ismer-

teti meg a tanulókat a teljesitmény és a munkavégzés ide-

jéből a munka kiszámitás::va1.A munkalap három feladatán 
gyakorolják a tanulók a munl-a emlitett adatokból való ki-

számitását.Az 5.felaeat a munka 1 kWh mértékegységének ér-

telmezését mólyiti el variált feladatok •-egold-lsa út jón. 

" 5. 1 kah munkát végez az 1 kW teljesitményű gép 
1 óra alatt. 

Mekkora munkát végez ez a gép 

2 6ra alatt? 	 . 

5 óra alatt? 	 
1/2 óra alatt? .. 	 . 

1/5 óra alatt? 	 

Mennyi idő alatt végez ez a gép 

3 kWh munkét? 	 
lo kWh  munkát? 	 

1/3 kWh munkát? 	 
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Az elemzést ezen az órán is egy-egy feladat 

elvégzése után iktattuk be.Figyelmünket elsősorban arra 
irányitottuk,hogy a feladatmegoldáshoz szükséges iemere-

tek alkalmazásra képesek-e.Ezen az órán a feladatokban 

sem a probléma felismerésesem annak megoldása nem ál-

litotta a tanulókat nehéz feladat elé. 

i./ Ls végül bemutatjuk munkalapjaink alkal-

mazásának kilencedik variánsát.JsszefoglQlásra használ-

tuk fel ezt a változatot a III.téma - A testek mozgása 

- lezárása előtt.Négy lépésben végzik el a tanulók a té-

ma összefoglalását.Az egyes lépések tevékenységformái:e-

lőször Ottanulmányozzák a téma egy-egy részletét a tan-

könyvből.Ezt követik problémamegoldásra felszólitó kér-

dések és számitásos feladatok.Például: 

" 1. Tanulmányozd át a tankönyv III/1-3.pontját! 

Miért tekintjük a szállbtószalag mozgását e-

gyenletes mozgásnak? 

Irj le még egy egyenletes mozgást! 

Mekkora utat tesz meg 1,5 óra alatt a lo2 

km/h sebességgel haladó gyorsvonat? 

Hány km/h sebességnek felel meg a kerékpáros 

5 m/s sebessége? 

.lennyi idő alatt teszi meg a hang a levegőben 

az 17oo m-es utat? " 

Arra törekadt'1nk,hogy a munkalak, egyrészt be-

mutassa a tananyagnak sz összefoglalás alkalmával célsze-

ri rószletekre bontasát.A kérdésekkel,feladatokkal a té-

ma anyagának lényegére irányitjuk a tanulók figyelmét.így 

nem ve3znek el a részletkérdésekben és ezzel elősegitjük 

a téma egységben látását.A munkalap az ezekhez vezető u-

tat-módot mutatja be. 

Munkalapjaink ismertetett kilenc változata is 
bizonyit ja,hogy e munkaforma variált alkalmazására törek-

szünk.Fő célunk is kitűnhet a bemutatott munkalapok ta-

nulmányozása során:a tanulók öntevékeny tanulásnak biz-

tositósa minx a tanitási órán,aktivizálásuk az iaLeretszer-
zós és alkalmazás fázisaiban egyaránt. 

A munkalapok különböző változatú alkalmazása-

inak ismertetése,munkalali részletek bemutatása után a kö-
vetkezőkben részletesen bemutatunk két munkalapos tanitá- 
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si órát különös tekintettel az elemzőmunkára és ennek so-

rán felszínre kerülő teljesitményekre,problémákra. 

Elsőnek a VI.téma 6.óráját mutatjuk be.Az óra 

anyaga A hővezetős .Az óra elején hagyományos szóbeli el-

lenőrzés-értékelés volt,három tanuló részvételével.Ugyan-

ebben az időben négy tanuló komplex feladatlapot kapott, 

gyakorlös céljából a VI.téma 5. és 6.órájának két-két 
feladatlapvultozatát töltötték ki.A többi tanuló padso-

ronként 2-2 feladatot oldott megvErre a tevékenységre 2o 

percet forditottunk,beleértve a szóbeli felelésben és 

komplex feladatlap kitöltésében nem szereplő tanulók mun-
kájának elemzését is. 

Ezután következett az óra fő didaktikai fela-

datúnak,üj ismeret - a hővezetés - feldolgozása.A muuka-

lap a munka els1 lépését frontális tanulókisérlet elvég-

zésében határozza meg: 

" 1. Végezd el a következő ksérletet:tedd a lángba 

a drótot,a hurkapálca végét!Lit tapasztalsz?" 

A kia'rlet elvégzésére,a ta}asztalat leírására ós az e-

lemzésre 5 percet forditottunk. 
Az 1. lépést 13 tanuló oldotta meg hibátlanul, 

az a tanulók 43 %-a.A tanulók 14 w-a nem a valóságos ta-

pasztalatokat irta le,/11."A drótnak és a hurkapálcának 

az a része is átmelegszik,amelyik nem ér a tűzbe."-irda 

M. t. Vagy : "A drótnak a a része, amelyik nem ér bele a tűz-

be,áttüzesedik s a hurkapálca nem gyullad meg."-t,.J./ il-

letve csak az egyik kisérlet tapasztalatát irta le,azt is 

hiányosan. 11 tanuló /385%/ azt a tapasztalatát rüfzitette, 

hogy a tűzbe tartott hurkapálca lángralobban.bnnek a vá-

lasznak a valóságértékét nem vitathatjuk.Az okokat keres-

ve két tényezőre mutatunk rá.Ezek a tanulók nem vették 
kellőképpen figyelembe az óra szóbeli megfogalmazásban 
elhangzott cólkitázését.A másik - és véleményünk szerint 

döntő - oka ennek a válasznak a nem egyértelraűen,nem kel-

lő precizitással megfogalmazott kérdés,utaaitás.Arra a 
kérdésre,hogy az említett },mse rlet során mit tapasztal-

nak,kétséE'telenül sok mindent lehet ir:ii.Többek között a 

11 tanuló válaszát is./A hurkapálca láncralobban./Szándé-

kosan választottuk ki ezt a mun:al4ot annak dokumentálá- 



- 1o4 - 

sóra - d ,.1 inkább a tanulság levonása céljából!-,hogy a 

leggondosabb tervezési szándék ellenére is bekerülhet 
a munkalapra helytelenül megfogalmazott kérdéa,utasitás. 
A munkalap szerkesztőjének  ezt a hibát önkritikusan vál-

lalnia kell,a szükséges tanuls»got le kell vonnia! 

A feldolgozás l.mozzanatának második lépése 

a tankönyv az óra anyagát tárgyaló része 1-Z.bekezdésé-

nek tanulmáriyoz,áaa.Ezt követi a következő kérdés megvri-
laszolása: "Hogyan  terjed a hé vezetőskor?" 

Ennek a kérdésnek az elemzésekor derült ki, 

hogy csupán 3 tanuló adott hibás választ.A helyes vá-
laszt adók közül 2o tanuló szószerint a tankönyv szöve-

gét irtale,mig heten attól eltérő megfogalmazást adtak. 

Ezt a tényt nem elitélő hangstiillyal írjuk le,de megemlítjük, 

hogy a reproduktiv jellegű feladatok  saját megfogalmazá- 
sa - az erre való rendszeres buzdítás ellenére - még nem 
jellemző.Erre a  lépésre 4 percet forditottunk. 

A 2.mozzanat elsó lékésekónt a tankönyv 3-4. 
bekezdését és a hozzá tartozó ábrát tanulmanyozták a t.a-
nulók,majd ezután tanári demostréciós kísérlet követke-

zett.Lnnek lényege:vas és aluminiumlemezt ugyanazzal a 
hCferrással melegitettÜnk.A lemezekre stearinnal rögzí-

tett sörétszemek az aluminiumlvmuzról előbb estek le,rnint 

a vsslemezrál.ivel ez a kísérlet anaiág esete a tankönyv-

ben, közöltnek,a kisérlet elemzését a tanulóknak önállóan 
kellett elvégezniük.Majd a tankönyv és a tanári kísérlet 

irforn cióforrásai alapján választ kellett adniuk a kü-

lönböző anyagok hővezetésére.Ennél a  kérdésnél  loo°,6"-os 
a teljesitmény.Már csak 11 tanuló másolta ki e tanköny-

vet.Egy tanuló kivételével általános megfoE,almazásban vá-
laszoltak,zaz ernlitett tanuló válaszát csupán a tanári kí-
sérletben szereplő két fémre korlátozva adta.; perc állt 

itt rendelkezésünkre. 
A feldolgozás 3.,befejczű lépése a gyakorlati 

alkalmazásokat túrja fel.A tankönyv szövege és ábrái,fény-

képei adnak segitséget ennél a résznél.A munkalap felada-

ta: 
" Irj egy-egy gyakorlati példát a 

hővezetésre 	... 
hőszigetelésre 	.. " 



Meglepő tapasztalatokat szereztünk az olernzós-
kor.Addig,amig a hővezetésre vonatkozóan a tanulók 33 %-a 
kifogsstalan választ adott /25 tanuló/, 3 tanul,S rosszul és 
egy tanuló egyáltalán nerc válaszolt.,a hőszigetelősre mind-
össze 7 tanuló ért hibátlan gyakorlati példát /23%4l rossz 

ós 19 hiányos válasz adódott.! hiba forrása,ogy ezek a 
tanulók hőszigetelő anyagokat  irtak és nem gyakorlati pél-
dát a hőszigetelésre.Az elemzéskor ti.sztáztuk,hogy gondol- 
kodásulC első fázisa,a kérdés helyes értelmezése volt hibás.itxxaxxf: 
Ez a záró mozzanat S percet vett igénybe./Megjegyezziik, 
hogy a teljesitmények százalékos megoszlásának meg-hatáso-
zása nem a tanitrísi órán,hariem az azt követő általános 
munkalap-elemzéskor történt meg,/ 

A tanulókisérlet és a demonstrációs tanári ki-
sérlet kombinált alkalmazását reprozentdló munkalai,oa ta-
nitási óra bemutatása után egy olyan órát ismertetünk,a-
melynek fő didaktikai feladata a tanultak gyakorlati al-
kalmazása-Ezt az órát is munkalappal szerveztük. 

Az óra elején osztálykeretben összefoglaltuk 
az emelőről tanult alapvett, ismereteket /forgáspont,erő-
kar,teherkar,Ggyoldalú-,kétoldalú emelőegyensúlyt irvény/. 
Ezt a szóbeli összefoglalást tanári kérdésekkel irányi-
tottu. 

35 perc állt rendelkezésünkre az óra érdemi 
munkájáhak elvégzéséhez.k munkalap 1.lépésében egy k6t-
oldalú emelő rajzán kellett a forgáspontot,az erőkart és 
a teherkart megjelölni.Az elemzés kideritette,hogy a ta-
nulók 76 %-a /22 tanuló/ rendelkezik a kérdősben szerep-
lő alkalmazásra képes ismeretekkel,r ig 7 tanuló rosszul 
oldotta meg ezt a feladutot.A forgásponttal mindenki tisz-
tában van, az erőkar és teherkar-fogalom tudásának hiánya 
okozta a rossz mei;oldásokat.Rámutattunk egyénenként a 
fellelhető tanulási hiányosságokra. 

A murakalap 2.lépése is még a múlt órán tanul-
tak o,erativ művelet során való alkalmazását szolgálja.Az 
egyensúlytörvény alkalmazásra érett tudását igényli a fel-
adat: "Pista a ka}vashinta középpontjától 1,5 m-re,Jancsi 
3 m-re ül.Mekkora Jancsi súlya,ha Pista testsúlya 58 kp?" 

A feladatot logikai szempontból 23 tanuló /79%/ 



jól megoldotta,ketten számitésos hibát,hárman mé.r.tókogy-
ség hibát követtek el.A rossz me 'olcjások száma 6,ez a 
tanulók 21 -a. &rvend este s,hogy a hibátlan megoldások kö-
zött háromféle megoldásmód is szeret:el.A jó megoldások 
zömét a teher forgatónyomatékónyk az erőkarral való osz-
tása alkotja.Van olyan megoldás,ahol n tanuló felismerve, 
hogy az erőkar a teherkar kétszerese, teher felé sz<ámit-
va jutott el a megoldáshoz.Egy harmadik megoldásmód:a te-
her és ertŐkar hányadosára} szorzata sz erŐka.rra1.3römrnel 
tapasztal juk,ho ,y a tanulók önávó te+6kenység lehetősé-
re ilyen sokszinűséget mutat fel a feladat megoldásában.A 
közvetett tanári vezetés módot ad a tanulók önálló gon-
dolkodósára,elgondolásainak "kifutására",mivel nem köti 
Őket a "hagyományos" oktatás ilyen tevékenységében domi-
nánsan ható tanári elkérszelés,megoldásmód-keresés.Vissza-
térve a feladatot meg nem oldó tanulókra,a hat tanuló kö-
zöl kettő nem ismerte fel a problémát,nem értettE. a fela-
datot,négyen neir tudták az emelő egy ensdl_ytörvényét.Jel-
lemző,hogy a hat tanulóból három az első feladatot sem 
tudta megoldani. 

A  munkalap 3.mozzanata a tankönyv szövet ének 
és ábrainak tanulmányozására utasitja a tanulókat.E1zel 
kezdődik az erelő különböző - egyébként a tanulók előtt 
ismert és felhasznált -- gyakorlati alkalmazásainak meg-
ismerése,,negtanulása.Két kérdés vizsgálja e fenti tanul-
mányozás eredményesség(t: 

" Hol van a harapófogó forgáspontja? 
Ird le a papirvágó alló erőkarját és teherkarját!" 

A tankönyvben mindkét eszköt jól szemlélhe-
tő fényképe rregtalálható,külön megjelölték rajtuk a for-
gáspontot.Ennek ellenőre szinte megdöbbentő sikertelen- 
séget mutatott fel az első kérdés me:oldáss.A legszomorúbb 
az,hogy 17 tanuló nem vállalkozott a válaszra.A rossz 
válaszok száma 4 és mindöanze 8 hibátlan felelet van.An-
nál érthetetlenebb ez a gyenge teljesitmény,mivel az 1. 
feladatnál ez a feladatelem /az emelő rajzán a forgás-
pont megjelölése/ loo 1-os hibátlan teljesitményű volt. 
A kudarc okait kutatva kiderült,hogy az ,érintett tanulók 
felületesen tanulmányozták át a tankönyv tábráit.Mikor 
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felhivtu}. figyelmüket arre,hogy a 135.cldal két felső  
fényképén világosan kivehető a forgáspont,a legtöbben  

azonnal rájöttek,hogy mi lett volna a helyes válasz.  

Felhivtuk a tanulók figyelmét a figyelem-összpontositás  
,jeler ►tcsc'Lére a tanulásban.Kct tanulságot vontunk le  

ebből az esetből.Az egyik az,hogy a "hagyományos" okta-

tás neve alkalmas ilya4sweretelem teljesitményezintjé-  

nek az oktatas folyamatában való vizagálatára.A másik  
tanulság,hogy egy ismeretnek rajzos modellen és gyakor- 

lati eszközön való funkiionáltatáaa más-más teljesitmény-

azirtet igényel.  

A 3,mo zanat 2.kérdétét mér eredményesebben 

válaszolták meg a tanulók.15 válasz hibátlan,9 hiányos. 

Lgy tanuló válasza rossz és négyen new tudtak válaszolni 

a kérdésre.Az ele i .,zésnél hangaúlyoztuk,hcgy nem elég a  

kérdés egy--egy részletére válaszo ni,mindig a teljes vá-
laszt kell megadni.  

A 4.lépéa a tankönyv továbLi tanulmányozását  
írja el' a tanúr i ősztalon elhelyezett laboratóriumi mér-
leg: megfigyelése mellett.0 jpbb gyakorlati alkalmazásokat  
ismeritek itt ideg a tanulók .Ebben a lépésben is k ~`_t kér-

désre kell válaszolniuk,válaszukat meg kell indokolniuk.  
" lányoldalú emelóí a laboratoriumi mórlég?Miért?  
Hányszor hosazabo a tizedesmárleg erőkarja,mint  

teherkarja?Miért?"  
Az l.kérdéare valamennyi tanuló hibátlan vá-

laszt adott.Az indokolás a tanulók 53 százalókünúl ki-
fogástalan /15 tanuló/, 3 tanuló indokolása rossz és  
tizenegyen nem indokoltak.Itt is rá kell mutatnunk arra  
az örvendetes jelenségre,hogy a hibátlan indokolást há-
romféle megfogalmazásban adták a tanulók.Ez a tény a  
problémamegoldás önálló megfogalmazását mint 1 gondol-

kodás eredményességét 'bizonyitja.Az elemzéskor bebizo-

nyosodott,hogy az indokolást nem vállaló tanulók nem  

volta: képesek az egy- és kétoldalá emelők kritériuma-

iról tanultakat az adott gyakorlati példában hasznosita-

ni.Az első kontrollkérdésnél már kiderült az emlitett  

ismeret labilitósa.Meghat aroztuk az érintett tanulók ten-
nivalóit és a fejlesztés feladatait a magunk tervezőmun- 
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kája szánára. 
A 4.1épéshez tartozó második kérdés elsó felé-

re 27 tanuló adott helyes választ /93 .Egy tanuló rosz-
szul vélaszolt és egy nem adott választ.A kérdés második 
részt érint indokolás hibátlan met_oldóinak széna 2o 
/69%/.Hiányosan 2,rosszul 1 tanuló indokolt,.nég hatan 
nem tudtak indokolni.Az elemzés itt is kidetitette,hogy 
az egyensúlytörvény ismerete hiányos,nem alkalmazásra 
képes. 

A mu.kalap 5.lépése is indokolástok és oko-
zat összefiiggésének feltárását igényli . "i:,iért hosszabb 
a lemezvágó olló erőkar j a, mint a pap irvűlró ollóé?" 

Ez a feladat loo %- o3 hibátlan teljesitményt 
mutat.E,gy válaaz megfogalmazását kellett stiláris szem-
pontból javitanunk,de tartalmilag ez a valasz is jó volt. 

Nem magyará2,kodás,hanern tájékoztatás céljá-
ból közöljük,hogy a bemutatott munkalapos tanitábi órák 
egy viszonylag gyeni e összetételre - 25 éves pályafutá-
som Maggyengébb - osztályban zajlott le.Különösen ala-
csony szinvonalú a tanulók gondolkodóképessége.Elsósor- 
ban a gyenge tanulók nem mernek időnként a gondol coc á-

si műveleteket igénylő feladatok megoldására vállalkoz-
ni. 

Komplex feladatlapjaink összeállitásának elvi, 
módszertani kérdéseit tárgyalva utaltunk alkalmazásuk 
módjára is.Leirtuk,hogy ezeket a feladatlapokat valameny-
n;yi tanitási órára két-két változattan készitettük.A két 
változat némi nehézségi fokozatLeli eltérést mutat.Alkal-
rnazhaták gyakorlásra,rögzitésre,rendszerezésre, ellenőr--
zés-értékelésre.Lltalábari négy feladatot tartalmaznak. 
Szerepelnek bennük ténykérdések,ténykapcsolat kérdések, 
operativ tevékenységek és feladatok.Legalúbb egy kérdés 
az elmúlt órákon tanultakra vonatkozik,a többi régebbi 
isinereteket,azok alkalmazását igényli a folyamatos is-
métlés biztositása céljábdl.Ezekbő1 a feladatlapokból ál-
talában a hagyományos tanitási órák ellenűrzó-értékelő 
rcJazében kap 2-4 tsnuló.A hegoldás ideje 8-lo percleg-
feljebb a hagyományos számonkérés időtartama.Ekkor a 
tanulók beadják a kitöltött feladatlapot,amelyet a kö- 
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vetkező órára ellenőrzilnk,'ia ellenőrzés-értékelés céljából 

,kaptuk a pontszám mellett osztályzathal is értékellnk.,Az 

igy ellen3rzött feladntlapokat a kitiltó tanulóknak a kö-

vetkező óra elején visszaadjuk.A hibaelemzést maguknak kell 
v4pezniük.Csak akkor k4rdezhetnek,ba valamit nem értenek. 

A következő tanévtől azt a gyakorlatot kivánjuk bevezetni, 
hogy a hibás feladatokat az érdekelt tanulók a -^eladatlap 
h4toldalón megold ják. Tgy egynészt nem csorbítja az ezirá-
nyú tanári ellenőrző munka a tanitósi óra idókeTeteit,más-

rr`szt dokumentálódik a tanulók hibskiiagáitó tevékenysége. 
Esetlefes újabb hibás megoldós esetón újnbb,hasonló tartal-

m;í feladatot kap a tanuló.rélévenként áltolóban 2-3 komplex 
feladatlapot kapnak a tanulók ellenőrzés-értékelés céljá-

ból.Igy kivónjuk biztositani a szóbeli és irósbeli telje-
sitmények megfelelő arányú .részesedését az órderrjegyek meg-

óllapitás4hoz. 

A komplex feladatlapok értékelését pnrtoz(ssal 

végezzük.A pontokban elért teljesitményt az ellenőrzés-

értékelés céljából irt feladatlapoknál ",4ttesszOk" osz-

tályzetba.f inden komi :lex feladatlap hibátlan megoldásb-
ért lo pontot adunk.Az egyes kérdósek,feladntok pont-ór-

ték4t telj esitménykategÓriájuktól függően állapitottuk 
meg.Alacsony a reproduktiv jellegű fel adatok pontszózna, 
mig a produktív feladatoké magasabb.E két kategórián 
belill is más-más pont-értékeket képviselnek a különböző 

ismereteket ss pondolkldási műveleteket reprezent4ló 
kérdések.A feladatokban szereplő gondolkodási műveletek 
minősége ős mennyisége is meghatározó tényezője a pont-
számoknak.Ilófordul,ho gy a folyamatos ismétlés érdeké-
ben adott ugyanazon kérdésfeladat más-más pont-érték-
kel szere ; el_ az ismeretszerzés időszakában ős a gyakor-

lás,rögzités,alkalrrazós során.Lássunk mindegyikre né-
hány példát! 

Reproduktiv jellegű feladat,nem i . F-ényli gon-

dolkodási művelet mozgósitúsát a következő feladatok 

megoldása. 
" III/3-1. ","•ilyen sebesség mértékegyséreket ismersz? 

Ird le ezeket! 

IV/10-3.  ?lény °C a jég olvadásbont ja?" 
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Ezért adunk mindkettőre 1-1 pontot. 

A fogalom értelmezését igényli s gyakorla-

ti alkalmazásra utaló kérdés,ezért 2, illetve 2,5 pont 

értékű. 

" 1T/4-1. Mit jelent az,hopy ez aszfaltút terhelhető-

sége /a megengedett legnagyobb nyomás/ 22 

oC-on 5o kp/cm2  ? /2/ 

IV/5-1. Sorold fel a hdleadáseal járó halmazálla-

potváltozasokat!Ird le az egyik halmaz-

állapotváltozás valamely gyakorlati al-

kalmazását! /2,5/ 

Ugyancsak magasabb pontszámot adunk az ok-

okozati ossz efUggések et feltáró kérdésekre is.  

" VI/9-1. Miért hordunk nyáron világos szinel ru- 

hát? /2, 5/ 
VI/6-4. Mi történt az asztalról a padlóra esett 

könyv energiájával? /3/ 

Legmagasabb pontszámot kapják az operativ 

feladatok,mivel ismeretek,ösazefí:p ósek alkalmazásra 

képes szintjét igénylik. 

" IV/4-2. Hány kW annak a 7o kí siílyd embernek a 
teljesitménye,aki az 56 kp slyd zsákot 
3o s alatt viszi fel a 4,5 m magas  pad-
lásra? /4/ 

V/1-1. Készits szöveges feladatot a munka k iszá-

mitílsáral/Oldd is meg!/ /4/ 
Még magasabb szintű teljesitményeket igé- 

nyelnek és természetesen a legmagasabb pontszámmal ér- 

tékelji3k azokat a feladatokat,amelyekben az operativ 

feladatok mellett még megoldaná problémák is vannak. 

" V/8-2. Vizhúzás során a kerekeskút hajtókarját 

3o m-es i1ton 2 kp erővel mozgatjuk .Köz-

ben a 15 kp sdlyií vödör a vizfelazintól 

számitva 6 m-es úton mozdul el.Szómitsd 

ki a végzett munkát és a hasznos munkát! 

Hasonlitsd össze a tét munkát!Mi a meg-

áll ap i tósod? /5/ 

V/4-2. Készits rajzot olyan kétoldalú emelőről, 

amelyen az erőkar 6 cm,a teherkar 1,5 cm 
de  at erő 2,5 kp.Számited kihány kp a 



teher? /5/ 
Iás végill lássunk egy példát arra,hogy azonos 

feladatra más tanulási időszakban más-más fontszámot a-
dunk.A feladat: "Irj gyakorlati példát a nyomás növelésé-
re!" Az egyiv esetben a feladatra A nyomóerő és ni,omás cinű 
témakör 2. órá ján, - tehát a 	l dol goz!ls kozdetén - ke- 
riil sor,még ujonan tanult összefiiggés ellenőrzésére.E-
zért adunk itt 2 pontot.A második esetben a következő 
téma 2.óráján kai . ják a feladatot a tanulók rögzités,gya-
korlás céljából,a téma lezárása után.Ezért itt 1 pontot 
adunk a hibátlan megoldásért. 

A pontoknak osztályzattá való átalnkitásá-
nak proUémáját a következő fejezetben emli t jflk meg. Itt 
csak annyit jegyzOnk meg,hogy a lo pont mint hibátlan 
teljesitmény értéke egyszerű étszámitóssal lehetővé te-
szi a teljesitményszózalék meghatározását. 

Még más módon is alkalmazzuk a komplex fela-
datlapokat,helyesebben e feladatlapok felradat . at.Mind a 
munkalapok,mind a komplex feladatlapok,de f(leg a téma-
záró feladatlapok teljesitményelemzése során az egyes 
tanulók problémói,hibái bukkannak fel.A korrekciós mun-
kára a tananyag feszitettsége miatt csak nagyon ritkán 
tudunk egy  tanitási órót,vagy annak akár csak egy részét 
forditani.A hagyományos órák ellenőrző-értékele mozzana-
ta idején találunk módot arra,hogy arcig az erre kijelölt 
tanulók szóban felelnek,néhónyan komplex feladatlapot 
oldanak meg,addig az osztály többi tanulója a tapasztalt 
tipikus hi.b4k felszámolása érdekében egyaégea, az egyodi . 

hibák kijavitása céljából egyénenként vagy tel jesi . tmény-
kate -óri . a csoportonként kapja a  komplex feladatlapok fela-
dataiból_ megfelelően válogatott feladatsort.Az egységes 
feladatok esetén kétféle variációval,az egyéni feladatok-
nál megfelelő illtetéssel biztositjuk a tanulók önálló mun-
ká jót.Ugyanigy történik s felzárkóztató feladatlapos mun-
kában lemaradó tanulók fejlesztése is. 

Ilyen módon felhasználhatök a komplex feladat-
lapok az optimális terhelés biztosit3sára,a differenciált 
fejlesztemunkára is.Ennek ra vázolt,részhen a fejlesztést, 
részben  a  folyamatos ismétlést, szolgáló foglalkoztatásnak 
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az időkereteit a tanitási óra ellenőrző-értékelő mozza-

natának idc"tartama határozza meg.  
Módszertani "apróság",de fontosnak tartjuk  

leirni,hog„y ezeket a feladatokat va -'y a táblára irva kar-

ják a tanulók,vagy lediktálom azokat.  

Itt sem nélkülözhetjük az elemzést.Sajnos  

ennek a fontos mozzanatnak a tanitási óra időkeretei  

korlátokat szabnak.Az elemzCst most is közösségben vé-

gezzük,e legproblematikusabb tanulók munkáját egyénen-

ként ellenőrizzük.SÜrgős és fontos feladatnak tekintjük  
á gyors és egzakt visszacsatolás megoldását ezen a teril-
leten is.  

A II.témától kezdődően valamennyi téma an~ a-

gának feldolgozását témazáró feladatlnEnal fejezzül he.E  

feladatlap célja az ere(;ményvizsgálat./Ellenőrzés-érthke-

lés./A témazáró feladatlapok tartalmi kérdéseiről a szer-

kesztést tárgyaló fejezetben volt szó.Közvetlen előzmé-
nye az irásbeli ellenőrzésnek az esszefoglalás,amelyet a  
legtöbb esetben hagyományos módon vágzDnk,bár sok került  

munkalapos összefoglalásra is./III.téma./Upyancsak mege-

lőzi a témazáró feladatlapot - amelyik témában erre szük-

ség van és a helyi körülmények lehetővé teszik - az üzem-

látogatás. 

Az 6ná116 munka biztositása érdekében két 

- A és B - változatban készllltek.Arra törekedtünk,hory a  
két feladatcsoport reprezentálja az adott téma legfonto-

sabb tantervi követelményeit és lehetőleg azonos nehézsé-

gi fokú lepyen.A tanulók munkáját teljesítményszázalékká  

átalakitható pontozással és osztályzattal értékeljük.A  

hibátlanul kit'i tött feladatlakra loo pontot adunk.Két  

meggondolásból választottuk ezt a normát.Egyrészt ebben  

az esetben az adott tanuló pontszáma egyben teljesitmény-

százalékát is jelenti,máerészt egy-egy feladat regoldásá-

nak értékelésére több pontszám jut,ezzel lehetővé tesszük  

a tanulói teljesitmények szélesebb skélán való eloszlá-

sait.  

Mivel a témazáró feladatlapok szerkesztésekor  
nem biztositjuk az adekvát válaszkényszert,a feladatlapok  
értékelésének objektivitására ún. javitólep alkalmazásával  
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törekszünk.Ez a javitólap az értékeléskor tulajdonkép-

pen egy üres lap.Csupán az egyes feladatok sorszámát 

és a hibátlan megoldásért járó pontszámot tüntetjük 

fel rajta.A javitás során a hibák egymás után előbuk-

kannak.Ily enkor a javitólapon megjegyezzük,hogy a hi-

ba súlyosságának megfelelően hány pontos vonunk le az 

r+dott feladat maximális pontszámából.Igy elérhető,hogy 

az azonos hibát elkövető tanulóktól azonos hibapontot 

vonunk le.Egy-egy feladatlap változat értékelésének vé-

gére érve válik teljessé a javitólap.Hibája ennek a meg-

oldásmódnak,hogy a javitóla} csak az adott osztály meg-

határozott témazáró feladatlapjának értékelésére hasz-

nálható.Egy másik témazárásnál vagy a következő tanév a-

zonos témájának zárásakor legfeljebb néhány általános 

jellegű-hibapont-norma használható fel./pl.mértékegység 
hibáért,logikai hibáért,számitásos hibáért adott hiba-

pont./14,15. 9 16.sz.melléklet./ 

Annak ellenére,hogy a teljesitményelemzést 

ún.mikrostrukturás módszerrel,tehát teljesitmény elemek-

re bontva vég ezzOk,nem bontjuk az egyes feladatokat al-

ternatív elemekre.Törekedni fogunk a jövCben az idodalom-

ban közöltek,valamint részben saját néhány csves tapasz-

talatunk,részben más iskolákban alkialmazott témazáró fel-
adatlapok tapasztalatai alapján az empirikus súlyt,né-

hány szaktanár bevonásával a fontossági súly és a szint-

súly,ezekbc".1 a százalékpont normáinak kialakitására és 

az osztályzattá való átalakítás eddigi gyakorlatának u-

gyancsak az irodalom alapján való finomitására.Í'rtékelé-

si rendszerünk jelenlegi fogyatékosságait ilyen módon 

felszámolva korszerűsiteni kivánjuk ezt a tevékenységün-

ket.A gépi feldolgozás lehetőségének hiányában ezt a 

rengeteg munkával járd átdolgozást tanitványaink haté-

konyabb személyiségfejlesztésének reményében örömmel vál-

laljuk. 

A kezdetlegesnek és fogyatékosnak itélt mérés-

technikai elemzést kiegésziti a tudásszint tartalmi e-

lemzése,a pedagógiai eletzőmunka.A témazáró feladatlap ér-

tékelését a következő óra első felében szoktuk végezni. 

Néhány percet biztositunk a tanulóknak nrra,hogy feladat- 
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lapjukat a hibaelemzés céljából tanulmányozzák.A gyenge 

tanulókat,a sályos hibát vétőket személyes útbaigazi-

tással segitjük ebben a tevékenységben.Utána beszéljük, 

vitatjuk meg a tipikus hibákat és a mindenki számára . 

tanulsvgos egyedi problémákat.Ezt a munkát is igyekszünk 

közvetett módon irányitani.Nem vállalkozunk sem a hibák 

felkutatására,sem a kijavitás módjának közlésére,hanem 

mindezt a tanulók aktivizálásával igyekszünk megoldani. 
`, pedagógiai elemzőmunka során levonjuk a 

magunk számára is a szükséges tanulságokat.A tapaszta-

latokat,tennivalókat óravázlatunkban és a tanulókról ké-

szült feljegyzéseinkben rögzitjük.Gondoskodunk a témazá-

ró feladatlap elemzése során felbukkant problémák megol-

d'sáró1,a hiányosságok felszámolásáról a folyamatos is-

métlés keretében,akár kollektiv,akár egyénekre szabott 

feladatok útján.JÓ alkalmat teremt erre a tanitási órák 

ellenőrző-értékelő időszakában a komplex feladatlapok 

megfelelő feladatlapjainak a már említett módon való 

felhasználása. 

A felzárkóztató /kompenzáló/ feladatlapokat  

bizonyos esetekben alkalmazzuk.Céljuk a lassúbb érési 

idő következtében lemaradt tanulók felfejlesztése,fel-
zárkóztatása. 

Alapvetően fontos fizikai fogalmak,összefüg-

gések hagyományos módon vagy munlslap segítségével tör-

tént alapozása,kimunkálása után azonos operatív feladatot 

kap valamennyi tanuló.Ezt az általában egy feladatot tar-

talmazó feladatlapot a tanitási óra után elemezzük és a 

tanulók különböző teljesitmény ei ;`tján csoportositjuk.Az 

azonos teljesítményt nyujtó tanulók azonos csoportba ke-

rülnek.A következő órán kezdődik az egyes teljesitmény- 

kategóriákhoz igazod6,tehát feltehetően optimális terhe-

lést biztositó differenciált feladatlapok kitöltése,miu-

tán a csoportonkénti kollektiv,és kirivó esetekben az e-

gyéni hibaelemzés megtörtént.A felfejlesztés célja:vala-

mennyi tanuló teljesitményének képesséei szerinti maxi-

mális,de legalább is a tantervi követelmények minimum 

szintjére emelése. 

Felzárkóztató feladatlap, jaink feladatanyagát 
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a szerkesztéssel foglalkozó fejezetben már bemutattuk. 

Megjegyezni k ivón juk,hogy felzárkóztató j;r6-

bálkozásaink.ban buzditást jelentett _Ágoston Györgynek a 

Pedagógiai Szemle 1973.áprilisi számiban megjelent Gon-

dolatok a korszerű oktatásról cimű tanulmánya.A tanul- 

mány !A felzárkóztatás cimű fejezetben leirtakban napja-

ink értelmi nevelésének sürgősen megoldásra váró problé-
máját,a lemaradók felzárkóztat6sát fejti ki a szerző.A 

tények közoktatáspolitikai,pedagógiai és szociológiai e-

lemzése mellett felvúzol ja a probléma megoldásának mód-

jait is.Szerény próbálkozásunk a már ma keresztülvihe-
tő megoldást keresi. 

Végül ere »!ményvizsgálati feladatlapjaink  al-

kalmazásáról számolunk be.Az 1971/72.tanévben a 7.osztá-

lyos fizika,az elmúlt tanévben a 8.osztályos fizika e-

redményvizsgálatát határoztuk el munkatársainkkal.Célunk 

az volt,hogy mindkét osztály legfontosabb tantervi köve-
telményeinek megyei átlagteljesitményét meghatórozzuk.Ez-

zel viszonyitási alapot kivénunk biztositani komplex is-

kolalátogatásaink erec:ményvizsgálati komponenséhez. 

A vizsgálatot megyénk 2o iskolájában végeztük 
el.Az iskolákat úgy választottuk ki,hogy a különböző te-

lepüléskategóriák nagyjából reprezentálják megyénk tele-

pülésszerkezetét.Igy az 5 járás egy-egy városi,vagy váro-

siasodó nagyközségi,nagyközségi,kisközségi és olyan kisközsé-

gi iskoláját Vontuk be,ahol összevont tanulócsoportban fo-

lyik a tanitás.A feladatokat magunk állitottuk össze.Az 

1971/72.tanév végén még hagyományos módon végeztük az e-

lemzőmunkát.Az egyes feladatokat teljesitményelemekre 
bontva vizsgáltuk,elsősorban hibaelemzésre törekedtünk.Az 

értékelést az általánuk összeállitott - a témazáró fela-

datlapok alkalmazósánál már bemutatott - javitölappal vé-

gezték el munkatársaink.Az egyes adatokat tényszámokkal, 
teljesitményszázalékban,grafikonokkal,hisztogrammokkal rög-

zitettük.A teljesitményeket különböző kategóriákra csopor-

tositva az információtárolás lyukkártyás módszerével doku-

mentáltuk.Az idei tanév végén már a modern pedagógiai mé-

réstechnika elemeinek f elhasználásával végeztük a feladatok 

összeállítását és majd az értékelését. 
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A munkalapok és feladatlapok alkalmazásának 

módszertani kérdéseiről szóló fejtegetéseinket azzal 

zárjuk,hogy tapasztalataink szerint a munkalapok különböző 

változatainak variált alkalmazása a célravezető.Vala-

mennyi irásos aktivizáló eszköz felhasznalása a tanulók 

sokoldalú személyisépfejlesztsét szolgálja.Annak el-

lenére,hogy feltételezéseink szerint az irásos aktivizá-
ló eszközök alkalmazása hozzájárul az értelmi nevelés ha-

tékonyságának növeléséheznem eshetünk a módszertani mo-

nizmus hibájába.Hatékonyságuk ellenére a munkalapok és 

feladatlapok egyik  és nem egyetlen eszköze a tervszerű 

nevelőmunkának.Ezzel is  újólag hangsúlyozni kivánjuk a 

szóbeli,irásbeli és manipulativ teljesitmények megfele- 

lő arányú részesedését a tanités-tanulás folyamatában. 
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2. A munkalapok és feladatlapok alkalmazásának és ha-

tékonysági vizsgálatának főbb tapasztalatai  

Minden emberi tevékenység alapvető fokmérő-

je az eredményesséj.Ugy véljük,hogy különösen érvényes 

ez a megállapitás az általános társadalmi érdeklődésre 

egyre inkább számot tartó pedagógiai tevékenységre.Ez 

a meggondolás késztet bennünket vizsgálataink tapaszta-

latninak és hatékonysági vizsgálatainak ismertetésére. 

Először lássunk néhány általános tapaszta- 

latot. 

Időrendi sorrendben legelső tapasztalatunk 

volt,ho gy a munkalap és a feladatlap biztositja valameny-

nyi tanuló tevékenységét.Eztxa tevékenységet a személyi-

ségfejlesztés nélkülözhetetlen alapjának tekintettük e-

lőző fejtegetéseinkben.Munkalapjaink feldolgozása során 

meggyőződtünk arról,hogy minden tanuló mindvégig dolgo-

zott.Akadt ugyan egy-két kérdés,feladat,amelyet néhány 

- f'"leg nagyon gyenge - tanuló nem tudott megoldani.Ez 

annyit jelent,hogy a munkalapok segitségével sikerült a 

tanitési órán a tanulók cselekvő részvételét biztosita-

nunk a tanulásban..'iivel ezt a munkaformát a tanév tanitá-

si óráinak közel egyharmadában alkalmaztuk,megfelelő al-

kalmat kaptak a tanulók a tanulás megtanulására,a munka-

lapok által képviselt eredményes tanulási mód begyakorlá-

sára.Mivel a tanitúsi Órákon folyó tanulás egyik fő is-

meretforrása a tankönyvez a körülmény is segiti otthoni 
tanulásukat. 

Az ismeretszerzés során a lenini út következe-
tes követése,gyakorlása jártassá teszi őket a tudomónyos 

is'eretszerzésben.Nagy jelentősége van ennek természettu-

domnyos világnézetük alrpozósában. 

Azzal,hogy a munkalapok és a feladatlapok fel-

adatainak megoldása a logikus gondolkodás útját-módját reI-

rezentálja,a tanulók gondolkodóképessége is fejlődik.Az e-

lemzőmunka során többször jutnak arra a felismerésre,hogy 

egy-egy feladat sikertelen vagy rossz megoldása abból e-
red,hogy  nem  rendelkeznek a megoldáshoz ázükséges ismeret-

tel.Nem egyszer hanp-zik el ez a mellnyilatkozás:"Persze,ezt 
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meg kell tanulnom!" /P1.Sz.T. tanuló nem tudta a munka 

"mkp"-os mértékegységét, T.E. és SüCs. nemi ismerte a 

teljesitmény kiszámitásának módját,ezért szorozta meg 

az erőt a munka elvégzéséhez szükséges idővel./Ez a 

felismerés is a tanulók pótló tevékenységének motivá-

ciós bázisa.Ugyancsak fontos motiváló tényező az egyes 

lépéseket követő elemzőmunkában sorra kerülő értékelés, 

önértékelés.A tanulók sikerélménye - de megfelelő neve- 

lőhatások esetén kudercélménye is - serkentőleg hat 

további tevékenyscgükre.Fejlődést mutat a tanulók Ön-

ellenőrző tevékenysége is,amelyet korábbi fejtegetése-

ink alkalmával a "hagyományos" oktatás kritikai vizsgá-

latakor annyira hiányoltunk.Mind az irásbeli teljesit-

mény igénye,mind az elemzőmunka fejleszti a tanulók í-

rásbeli és szóbeli kifejezőkész;;égét,de szaktárgyi nyelv-

használatát is. 

A kudarcélmény emlitése kacsán röviden érin-

teni kivánunk egy mentálhygiénés problémát,a kudarctűrés 

kérdését.Az általában elhanyagolt mentálhygiéné témakö-

rén belül is sok a tennivaló a pec.agógiai tevékenység 

mentálhygiénCs követelményeinek biztosítása érdekében.A 

mi,optimista alapállású nevelésünkben valahogy szem e-

lől tévesztjük a kudarctJréssel kapcsolatos nevelőmunkát. 

Holott az élet nem csupán sikerélmények sorozata,han em 

sikerek,kudarcok és az utóbbiakon urrá lett ember küzdel-

meg.Erre a kűzdelemreo kudarcélmények elviselésére,a 

kudarcok leküzdésére jó alkalom nyilik a munkalapos órák 

elemzőmunkája során,a nevelési szempontból is kellően át-

gondolt értékelés ős önértékelés szervezése,irányitása 
közben. 

A tanulási tóvékenységben való aktivitás ta-

pasztalható a rögzitő,gyakorló célzatú feladatlapok és 

a felzárkóztató feladatlapok kitöltése során is.Itt is 

alig akadt a néhány év alatt meg nem oldott feladat,meg-

válaszolatlan kérdés.Természetes,hogy a teljes ünállósá-

got igénylő témazáró feladatlapok megoldásakor már több 

a meg nem oldott feladat,hiszen itt nem áll a tanulók ren-

delkezésére a tankönyv vagy egyéi; segédeszköz.Mindenesetre 

"az üresen hafy ott feladatok" mennyisége itt sem számotte- 
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vő. 

I'elszólitó jelleggel rendelkezik a munkalap 
és feladatlap mind a tanuló,mind a tanár számára.A ta-

nulóra újszerűs6gével,az irúsos eszközökön belül,de a 

"hagyományos" oktatassa) is megvalósuló tervszerű vál-

tozatosságával,irásbeliségével és nem utolsósorban ön-
álló tevékenysóg igényével.Irtunk már arról a motiváld 

hatásról,amellyel az a pedagógia i szituáció hat a tanu- 

lóra,hogy a munkalap mindenkinek a részvételére,tevékeny-

ségére egyaránt számit.Ilyen módon nem szóritja háttérbe 

a gyenge tanulókat a "hagyományos" oktatás megszokott 

gyakorlata,hogy a jó képességűek uralják a "mezőnyt".Azt 

is tapasztaltuk,ós ebben egyik osztályban végzett közvé-

leménykutatásunk is megerősitett,hogy nagyobb aktivitás- 
ra készteti a tanulókat az az egyébként szoixásos megoldás, 

hogy  a teljes munkalapot kézhez kapják.Előfordult ugyanis 

néhány esetben,hogy időhiány miatt nem tudtuk a munkalapo-

kat legépelni.Ilyenkor az egyes lépéseket egymás után fel-
irtuk a táblára,vagy lediktáltuk.A megkérdezett tanulók 8o 

%-a határozottan igsnyli,hogy a munka kezdetén a teljes 

munkalapot megkapja,lo százalékuknak mindegy,hogy kész 

munkalat. alapján vagy a táblára irt kérdések alapján dol-

goznak,mig újabb lo % nem foglalt állást ebben a kérdésben. 

Tanulságos néhány állásfoglalás indokolása is. 
Többen azzal indokolják az előre elkészitett 

munkalapra esett választásukat,hogy több idő jut az anyag 

elsajátitására."Szerintem a gépelt munkalap a jobbmert a 

kérdés táblára irására nem kell idő,több idő jut a felada-
tok megbeszélésére"- irja indokolásában S.E tanuló.Sz.T. 

több társával együtt azért választja az előre gépelt vál-
tozatot "...mert áttekinthetőbb...".A.J.szerint azért jobb 

a gépelt munkalap "...meEt,ha akkor nem jut eszembe a vá-
laszokkor a végén még visszatérhetek rá." "Azért jobb a 

gépelt,mert áttekinthetőbb,gyorsabban lehet rajta dolgoz-
ni,nem ke7.1 az egyes kérdések leirására várni."-irja F.G. 

G.íb'.azért tartja j o b b n a k a gépelt változatot "... 
mert sokkal jobban áttekinthető,láthatjuk a ránk váró fel-

adatokat előre,eeetleg nem kell annyit irni." Irdekes,az 

értékelést érintő indokot ir Sz.É.:"Szerintem a gépelt jobb, 
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mert,ha pl. egy tanár vagy egy szakfelügyelő meg akarja  

nézni,akkor azt jobban át lehet tanulmányozni,mert le 

van irva a kérdés és a válasz is." L.J. a gépelt munka-

lappal jobban el tudja sajdtitani az anyagot.Sz.C,.sze-

rint azért jobb a gépelt munkalap "...mert ott'o~ bban  

el lehet olvasni és többet lehet gondolkodni,nem  úgy,  
mint a diktáltnál." Az idézett indokolás részleteket 7. 

osztályos általános iskolai tanulók fogalmazták meg.Vé-

leményünk szerint az áttekinthetőségben,egységben-lá-

tásban megfogalmazott logikai egység igényéAHk követel -

ménye,de  egyben ere ménre  is a munkalapos anyagfeldol-
gozó mul ka gyakorlatának.  

Felszólitó jellegűek irásos aktivizáló esz-

közeink a tanár számára is.Elsősorban a tananyag tartal-

mi,logikai szerkezetének a tanulók tanulása szempontjá-

ból való vizsgálatát igénylik.Ez a "tanulóközpontúság" 

tanitási órán való érvényesitésének elsőrendű kiinduló-

pontja.Fejleszti az irásos eszközök alkalmazása a tanár 

kérdéskultúráját is.A kérdések igényesebb,precizebb,egy-

értelműbb megfogalmazását és a különböző kérdéstípusok  

variált alkalmazását követelik meg a tervezőmunkában. 

A tanítási óra szerkezet: kCrdéseit vizsgáló 

modern didetikai kutatások publikációi joggal kifogá-

solják az ára szerkezeti aránytalanságait.Az egymást 

felváltó,egymásba hatoló két nagy komplex fázist,az is-

meretszerzést és alkalmazást tekintjük a tanitási óra 

makrostrukturájának.A "hagyományos" oktatás napjainkban 

is tovább élő óra-modellje,az ún.vegyes tipusú /kombi-
nált/ Óra kritikai vizsgalatánál többek között arra is 

rámutattunk,hogy ez az óra-modell nem biztositja a két 

fázis megfelelő idáarányait.A tanitás és tanulás egymás-

tól való elkulánalése miatt  hosszabbra nyúló "számonké-

rés" főleg az alkalmazás fázis idő-részesedését csorbit-

ja,hiszen a "hagyományos" oktatás nem nélkölözheti a ta-

nár magy arázatát.A legtöbbször csak verbális jellegű ma-

gyarázatba való "belemerülés" folytán nem egyszer elvesz-
ti a tanár időértékét,azért jut aránytalanul kevés idő 

az alkalmazás fázisra.Ebbe a fázisba tartozó mozzanatok  

/pl.rögzités o gyakorlás t alkalmazás o rendszerezés/ szűkre  
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szabott volta vagy elmaradása károsan befolyásolja az 
oktatás hatékonyságát.Az isrr.eretek nem fejlődhetnek al-

kalmazásra képes,teljesitményképes tudássá. 

A munkalakos órát már emlitett gondosabb,ala-

posabb tervezőmunkát követelő igénye biztos.ithatja a vá-
zolt aránytalanságok megszüntetését és a két komplex fá-

zis megfelelő időarányokban való részesedését.Erre való 
törekvósinkról a mellékletként csatolt munkalapok tanul-

mányozása meggyőzheti az oivasót.A komplex és felzárkózta-

tó feladatlapok gyakorlás,rögzités céljából történő alkal-

mazása is hozzájárul a tanitási órák fentiekben igényelt 
szerkezeti arányainak a biztositósához. 

A tanul á s közben lélésenként,feladstelemenként 

alkalmazott elemzőmunka értékes visszacsatolási alkalmat 

teremt.A "hagyományos" oktatás tömeges visszacsatolási 

alkalmai legtöbbször az oktatási folyamat egy szakaszá-
nak - egy vagy több téma feldolgozásának - a végén adód-

tak./P1. a dolvozatirás./A munkalat és feladatlap jelle-

géből adódó visszacatolát kiterjed a tanitási-tanulási 
folyamat, egészére.Megfelel ő elemzőmunka esetén időben  

kap- értékes információkat a tanár tanulói teljesítményé-

nek szintjéről 48 problémóiról.Egzakt tapasztalati anyag 

áll igy rendelkezésére a további fejlesztómunkához.Feles-
legessé válik a "vaktában" történő rátanitás,/lásd a ha-

gyományos korrepetálást!/és Lands találó kifejezésével 

élve a "diagnózis nálki:li gyógyitóst"./Landa-1964./ 
A visszacsatolás információi megfelelő alakot 

szolgáltatnak a nevelési céljainknak és elveinknek megfe-
lelő ésszerű individualizálóshoz,a differenciált fejlesz-
tőmunkához.A tanulókkal való állandó munkakapcsolata ta-

nár határozott követelményeinek és mindenkori segitőkész-

ségének dialektikus egysége mej'teremti a tanitási órán az 

eredményes tanuláshoz elengedhetetlen nyugodt,félelem:nen-
tes pszichés légkört./Nem egy esetben előfordult,hogy ta-

nulás közben egyes - főleg gyenge - tanulóink segélykérő 

t.kintetükkel "magukhoz hivtak".Nehezen képzelhető el,hogy 

a "hagyományos" oktatás a tanulóknak ezt az igyekezetét biz-

tositaná!/ 

Pmint a részletesen bemutatott munkalapok elem- 
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zése során is kitűnt,a tanulók munlalaplal irányitott 

Önálló munkája lehetőséget ad a feladatok megoldása köz-

ben saját elgondolásaik b_rvényesitésére,a válaszok ön-

411ó megfogelmazására.Többször tapasztaljuk egyes felada-

tok többféle megoldását,illetve a kérdésekre adott vá-

lasz saját szavaikkal történő megfogalmazását.Annak elle-

nére,hogy ez a tapasztalat korántsem érinti a tanulók 

többségét,leszögezzük,hogy az ezirányú fejlődés az irásos 

aktivizáló eszközök alkalmazásának eredménye.Ugyanakkor 

világosan látjuk további feladatainkat e teljesitmények-

nek minél több tanulóra való kiterjesztésében. 

Mielőtt tapasztalataink kvantitativ jellegű 

vizsgálatához kezdenénk,a teljesitménnyel és értékelésé-

nek néhány kérdésével,problémájával foglalkozunk. 

Nézzük először a teljesitmény fogalmát,meghaté-

rozását.Alkalmunk volt a készülő Pedagógiai Lexikonba 

tervezett teljesitmény fogalom meghatározósát megszerez-

nünk.Ezek szerint: "A teljesitmény :a tanulók iskolai te-

véE'enységének az egyes tantárgyak körében tanulással el-

sajátitott formája és szintje,amelynek alapján a tanulás 

eredményessége értékelhető.A teljesitmény korrelativ fo-

galma a követelmény;a tanulók teljesitrefinyeit az oktatás 

során támasztott követelmények:kérdések,feladatok,a tan-

anyag feldolgozását irányitó szempontok és utasitésok 
váltják ki. 

A tantervek a teljesitménytantárgyak művelődé-

si anyagának meghatározásához csatlakozó követelményrend-

szerükben utalnak azokra a teljEsitményekre,amelyeket a 

tanulóknak az egyes osztályokban el kell érniük.Az igy  

körvonalazott teljesitményszintekhez viszonyitja a ta-

nár a tanulók rendszeresen ellenőrzött teljesitményeit, 

és ennek alapjá állapitja meg az érdemjegyeket.Az érté-

kelés objektivebb eljárásai - például a pont-értékekkel 

elbírált teszt feladatok - a teljesitményként elfogadott 
tevékenységformáknak és szinteknek pontosabb, részletesebb 

megjelölését kiván ják meg. 

A tantárgyak tartalmától és oktatásuk felada-

taitól fügj-ően a tanulók teljesitményei igen különböző 

tevékenységformákban valósulnak meg.A tevékenység megnyil 



- 123 - 

vánulásúnak módja szerint megkülönböztethetünk szóbeli, 

irásbeli és gyakorlati teljesitményeket.E három változat 

mindegyike alkalmat adhat a reproduktiv,illetőleg a pro-

duktív teljesitményekre aszerint,hogy Rz emlékezet /bevé-

sés,felidózés/ vagy Egyedig a gondolkodás /problémamegoldás, 
alkotó jellegű műveletvégzés/ dominál-e a teljesitményben. 

E gazon tantárgy több ívre tervezett oktatási 

folyamatában a tanulók tudí;sának gyarapodását a tel jetii t-

mények erelked szintje jelzi.Általában magasabbrendűnek 

tekintjük a teljesitményt akkor,ha szélesebb körű ismeret-

anyag felhasználásával,a szükséges készségek biztos,hibát-

lan alkalmazásával és az igénybevehető degédeszközök ke-

zelésében való j rtasságg al oldanak meg a tanulók számukra 

új problémát tartalmazó fel adntot." 

Az írásos aktivizáló eszközcikkel vógzett vizsgá-

lódásaink kezdetén a kü?_önbözcr teljesitményeket az alábbi 

Lategóriákba sorol.tuk,illetve csoportositottuk: 

1. Pszichikus funkciók szerint: 

- reproduktív /emlékezeti/ 

- produktiv /gondolkodási/ 
2. Tevékenységi formák szerint: 

- szóbeli 

ér írásbeli 

- manipulativ 

3. A tanitási-tanulási folyar'at során kialakult  

- ismeret 

•- jártasság szerint. 

Nagy segítséget jelentett számunkra a mikrostruk-

turás teljesitményelemzés kialakit ; sában és a jártasság szin-
tű teljesitmények értékelésében Nary Józsefnek a Közneve- 

lés 1965/11.számában megjelent tanulmánybaE tanulmányban 

közöltek elemeit  felhasználva vizsgáltuk a hibátlan tel- 

jesítmények és az elkövetett hibák teljesitményszázalé- 

kát. 

Az ismeret jelleg" teljesítmények vizsnálatá-

hoz értékes útmutatást kaptunk a legutóbbi idilszakban 

Nagy József A témazáró tudásszintmér's gyakorlati kérdé-

sei c. munkájának tanulmányozásakor. 

A pszichikus funkciók szerint kategorizólt tel- 
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jesitmények értékelési problémáinak megold ústíhoz nagy-
ban hozzújárult Lénárd Ferenc A problémamegoldó gondol-

kodás cimű munká ja.Figyelemreméltóna}: találtuk Lénárd 

Ferenc könyvében az ismeret és tudás újszerű értelmezé-

sét./I.m. 292.o./Tanitási és iskolalátogatási taI_aszta-

letsink is igazoljá}, Lénárd Ferenc rmegállapitúsát.Nem 

egyszer találkoztunk olyan jelenséggel,hogy egy bizo-

nyos téma feldolgozási,gyekorlási időszakában alI:alr► a- 
zúsra képes a tanulók isrerete.Ettől az időszaktól,esetleg 

témától,vagy még inkább tantárgytól elszakitva nem képe-

sek ezt az ismeretet funkcionáltatni.eg is próbáltuk 

fogalmazni ezt a két teljesitmény-kategóriát. 

Ismeret: a tanulóknak egy térben-időszakban 
lokalizált tudása. 

Tudás:  különböző problémaszituációkban is al-

kalmazásra képes ismeret. 

1  teljr)sitmények kategorizáláséban a legkor-

szerűbb útbaigazítást Nagy József már emlitett munkái-

ban kaptuk./Nagy J.-197o. ás 1971./ 

Mindezzel azt kivÚntuk bemutatni,hogy a ta-

nu1ó' tanulási aktivizálását célzó irásbeli eszközök mi-
nél hatékonyabb alkalmazása érdekében számtalan részlet-

problér át kellett és kell még ezután is tisztáznunk,meg-

o l d an uhk . 

A iedagágia tevékenység hatékonyságának figye-
lemmel kisérését az is indokolja,hogy nem mindegy sem a 

társadalom,sem az egyén számára,hogy e tevékenységbe be-

fektetett tanulói és tanári energiák milyen mértékben 

"térülnek vissza",válnak hatékonnyá. 

Amilor hatékonyságról,hatásfokról beszélünk a 

pedagógiátan,tulajdonképpen azt vizsgúljuk,hogy az is-

kolai nevelőmunka mennyiségi és minőségi szempontból mi-

lyen mértékben érte el a társadalom által meghatározott 

célt.Vagyis a nevelőt és a tanulót egyaránt magába fog-

laló,mindkettő a} tiv tevékenységét feltételező folyamat 
erec'ményességét kutat juk.?;zért használjuk mR még inkább 

a teljesitményvizaf•á].at,eredményvizspálat kifejezést. 
A  hatásfok fogalmat a pedagógia más tudomány-

ágból kölcsönözte.Addig,amig a hatásfok a fizikában a be- 
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fektetett és a hasznos munkában megtéri_318 energia ada-
taiból egzakt módon meghatározhatóa pedagógiai tevékeny-
ségben ezt a fontos értékmutatót - e tevékenység bonyo-
lult,soktényezős volta miatt - ma még nem tudjuk produ-
kálni. 

Lénárd Ferenc mind a tanuló tevékenységét,e 
tevékenység eredrnényét,mind az ekzeket létrehozó neda-
Epi us tel jesitményét egy{ittese{ szemlélve sorolja a pe-
dagógiai tevékenység hatásfokának fogalmába."va :int akár 
a tanári,akár a tanulói teljesitmény elszigetelt vizsgá-
latától.Ha ma a pedagógiai tevékenység hatásfokát még 
nem is tudjuk megbizhatóan mérni,nem jelentheti ez azt, 
hogy lemondjunk mérhetővé tételéről: "A hatásfok fogal-
mának tudatosi ttisa elsősorban  az o& tató-nevelőmunka, a 
pedagógiai tevékenység szemléleti módját változtatja 
meg."/Lénárd F.-196o.-228.o./ A hatásfok fogalmának 
tudatositása megsziinteti a tanári munka feltétlen haté-
konyságának irreális optimizmusát,de egyben az eredmény- 
telenség okainak kizárólag a tanulókra való háritását is. 
/Lénárd F.-1961./ 

Amilyen mértékben mérhetővé tudjuk  tenni a pe-
dagógia l tevékeriysépet,olyan mértékben vilik e(rzaktabbá a 
hatásfok vizsgálata. 

A gondot az is okozza,hogy mérési tevékenysé-
gilnket ma még nem tudjuk kiterjeszteni a tanitási-tanulá-
si folyamat enészére.' tanulási teljesitmények - különö-
sen az irásbeli teljesitmények - mérésében a kutatómunka 
határozott előrelépése tapasztalható.Igaz,hogy a tanulói 
teljesitmények mérhetővé tétele nem  felel meg a Lénárd 
Ferenc által megfo ,r• lmazott totalitás elve érvényesül.ésé-
nek.F3ár az is igazk}iz,hogy a tanulók teljesitményében im-
plicit módon bebne van a tanár teljesitménye is. 

Ha a pedagógiai tevékenységet a hatásfok vizs-
gálata céljából mégis két komponensre - a tanulók és a 
tanár teljesitményére - bontanánk,lehetővé válna a tanár 
egyfajta teljesitményének mérése.' tanulók cselekvő rész-
vételét biztositó irésos eszközök /munkalapok,feladatla-
lok/ szerkesztésének és alkalmazásának az előző fejezet-
ben fejtegetett elvi és módszertani követelményeinek ér- 
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vényesülétét mérhetnénk.Meg is tesszük ezt abban az eset-

ben,ha az ir:ísos eszközöket a tenár t ervezte és abban a  

munkafázisban,amikor például egy eredményvizsgálati fel-

adatlapot kirpóbálunk és a kvantifikálásra alkalmassá  
taziink.Felbukkan azonabr, itt egy űjahb prohléms:n heti  

teljes óraszámban tanitó szaktanár idejéből és energiájá-

b61 futja-e a fentiek megvalósitása?Erről az oldalról is  

negerősitve isnétiiten hangsúlyozzuk a központi - tehát  

kutatócsoportok,munkaközöaségek által összeállitott - 

munkalapoknak és feladatlapoknak a tanárok rendelkezésé-

re bocsátásának fontosságát és sürgősségét.  

Ujabb kérdés áll előttünk,ha a pedagógiai te-
vékenységben a Nagy László által megfogalmazott tmtalitás  

élvét kvánjuk érvényesiteni:teljes személyiség hat tel-

jef3 személy ségre.Hiszen még a mesterségesen két kompo-  

nensre bontott tanit6+ei--tanullási tevékenység egyik ténye-
zőjének.  --  akár a t.anárnak,akár a tanulónak - a  teljes  sze-

mélyisége sem ragadható meg a teljesitményekben.  

Ezzel a gondolatsorral csu;án azt kivontuk ér-

zc keltetni,hogy a kvantifikálás lehetőségeinek megteremté-

se érdekében végzett kutatómunl a eredményei ellenére is  

egy sor problémát kell megoldanunk.  
Az  kétségtelen,hogy a még meglevő sok probléma 

kllenére is sokat köszünhetünk az eddigi szubjektiv telje-

sitményértékelésnek a mérés irányában történő "elmozditósá-

ban"  a kutatómunkának.Jelenleg a méréstechnikának a már vá-
zolt szinvonalán állunk,tovébbi kutatások szükségesek a 

technológia fejlesztése,további korszer sitise érdekében. 

A magunk részéről még a jelenlegi kutatási e-

redményekhez viszonyitva is sor a tennivalónk.Munkánk u-

tolsó sza. aszában ismerkedtünk meg a pedagógiai méréstech-

nikát tartalmazó irodalommal.A legújabb kutatásoknak bizo-

nyos elemeit alkalmaztuk az eddigiekben a tanulók munka-

lapos ás feladatlapos tel jesitményének elemzésében.Fontos  

és a legközelebbi jövőben megvalósítandó felac'atunknak te-

kintjük a legújabb kvantifillálási eljárásokhoz való felzár-

kózást,rjajd a későbbiekben az djahb kutatási eredményekkel 

való "lépéstartást." 
A továbbiakban lássunk ery-két :szerző hatékony- 
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s6g-vizsgálatának nhh`ny m6dszerét,eredményét. 
Az isásos eredményv'zsgálati eljárások alkal-

mazásnak kezdeti id "szak{ra esik Payer István vizsgálata 
az óltalénos i st olai fizikatanitls eredményességére vonat-
kozéan.A Központi Pedegégus Továbbképző Intézetben az 
1956/57.tenév II.félé,ében loo kérdésből álló feladatsoro-
zatot állitottak ?3esze, emely felölelte az általános isko-
la 7.osztályónek egész évi fizika enyagát.Ezt a feladatso-
rozstot négy budapesti és 3 teljesen  osztott vidéki á l ta-
lános iskole. 7.osztályában 2c1 tanuló részvételével kipró-
bálták. 

A következe tanévben. 4 megyében kislátszáni5 és 
részben osztott i skolákre ás a 8.osztályre i s kiterjesztve 
916 7.osztályos és 215 8.osztályos tanulóval megismétel-
ték.A kipr6bt;l tis ta; <ssztal rutai alap. ján részben átdolgozott 
feladatsor az egyes osztályok egész évi tananyagát tartal-
mazta a tantervi követelmények figyelembevételével. 

A 7.osztályos feladatol. a feleletválogatás,mon-
datkiegészités,táblázet hiányzó adatainak kitöltése kérdés-
technikájával készölt kérdéseket,operativ feladatokat tar-
talmazta I-VII.csoportban. 

Az egyes feladatok helyes me;°oldáshnak száma,a 
Gauss-görbének megfelelő eloszlást mutat..^, feladatokat a 
száámszerl eredmény tiikrében egészen könnyűnek,és néhányat 
nehezebbnek minősitettek.Az eredményeket a jól,illetve a 
rosszul megoldott feladatok százalékos megoszlt,sót,és 1-1 
lérdésre,feladatelemre 1-1 pontot adva pontszámot feltantet-
ve rögzitették.Az egyes feladatcsoportok teljesitményét u-
gyanilyen módon határozták meg.A feladatcsoportok 1957-es 
és 1958-es eredményeit egymás mellett ti5ntették fel ás 
megállapitct . ták az egyes osztályok átlagos teljesitmény-
százalékát is./1957.:7.o.  63, 7 %, 1958.: 7.0. 44,2 % és 

8.o. 43 56 / A számszerű adatok mellett alepos,gondos pe-
dagógiai elemzőmunka egésziti ki  az eredményvizsgálatot. 

K 5lün szerei.el az osztott,részben osztott 
kislétszámú osztályok 1958-as tel jesitmériyát feltiIntető 
táblázat az osztályok és tanulók  számának,az átlagos 
pontszámnak és az évvégi tanári átlagjegynek a feltUnte-
tésével.Az eredményvizsgálatnak ugyanis egyik rész-pélki- 
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tCzése,vajon "az ilynn irásbeli feladatok alkalmasak-e az 
osztályozós objektivabbá tétel{re. "vegállapitja Bayer Tst-

ván,hogy az asztólyok eredményességi sorrendje egyáltalán 

nem eryezik meg az évvégi tanári ,átlageredmények szerinti 

sorrenddel.Az eltérések mind a liberális,mind a ttsl szigo-
rú tanári osztályzatok irányában e7aránt mutatkoznak./Ba-

yer T.-1960./ 

Nagyné dr..Varga "R:3r^it egyik,Tn€ir idézett ta-

nulmányában / 196o./ a földrajzi l-épelemzéshez különböző 
didaktikai feladat&' rnegvalósitása érdekében Alkalmazott 

munkalapokon nyujtott tanulói teljesitmónyeket vizsgálja. 
Az egyik 5.osztcilyos munkalapon a Nagyküns-'g-

ről készült kéj alapján a tökéletes sikség felszini fo-

galmát alkitották ki. 

Am  -!ennyiségi teljesitményelemzést a hibátlan 
megoldások teljesitményszázalékának me ►ál . lapitásával lezd-

ték.Az itt kapott adatokat grafikusan  is  ábrázolták./I.m. 

91.o./ A mennyiségi elemzés második fázisában a nehézségi 

fokokat állap itották meg a munkalapok kitöltésének tapasz-

talati adatni €alap j 3n. A teljesitményszint meghatározásához 

szükséges pont-értékeket a nehézségi fok alapján határozták 

meg.A könnyebb feladatok - amelyeket több tanuló oldott meg 
hibátlanul - k=sebb,a nehezebbek naryobb pontértéket kap-
tak.A hibátlan /loo %-os/ teljesitmérxyt loo ponttal  érté-

kelték .A nehézségi fok mellett a különböző kérdések tel je-

sitmanyszintje is számitásba jött a pontértékek meghatáro-

zásánál./Pl. tények ismerete l különböző nehézségi gondolko-
dási műveletek./ 

Az eiyes tanulók teljesitményszintjét célszerű-

en össze3llitott táblázatban rö zitették.A táblázat adatai: 

- a tanulmányi átlag 
- a feladatsor elemenként elért pontszáma 

- elért % 
/I.m.94.o./ Külön táblázatban hasonlitotték össze a teljesit-

ményszintebet a tanulók tanulmány; Átlagával./T.m.95.o./ 

A tanulók összteljesitményból határozták meg 

az osztály átlag-teljesitményét./ 7o %/ Ez az adat a kö-
vetkező kisbrletek tel jesitményének viszonyítási alapja. 

A nehézségi fok helyes megáilapitását ellenőr- 
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zi az osztálynak az egyes feladatokban  elért teljesitmé-
nyét feltüntető grafikon./I.m.96.o./ 

Végi:l az egyes feladatoz átlag-teljesitmányét 
hasonlitottk össze a ne2iézségi fokkal. 

Ezt az alapos mennyiségi elemést L. feladat mi-

nőségi elemzése k6veti.Rámutatbunk már,hogy a tel jesituiény-

elemzésben u mérést szolgáló szánszerű adatok mellett 
- vagy talán felett! - nagy jelentősége van az össztelje-

aitményre,de lehetőleg az egyes tanulók tel jesit:nényére 

is kiható pedagógiai ele:nzc"munkának. 

Lgy másik munkájában Nagyné dr.Varga Margit  
/1967./ a teljesit6ényelemzést a taaulási módnak munka-

lappal történő begyakorlása szemszögéből végzi.A többféle-
képpen me f oldható önelleriurzés különböző formáit mutatja 
be és a visszajelentésre reagálva grafikusan tünteti fel 

az egyes feladatok teljesitményszázalékát,valamint a hi-

bátlan - loo %-os - teljesítményt nyujtó tanulók számának 
mei- oszl's t sz egyes felad.:tok szerint. 

BayerA István egy  másik teljesitményvizs'álata 

a fizika feladatlapokkal mért eredmények és az iskolai 

osztályzatok egybevetését célozte./Bsyer I.-1970./ 

Az 1965-1969.között végezték a vizsgálatot. 

Az első két évben 15oo általános iskolai 8.osztályos,a 
következő három évben kb. 65o gimnúziumi II.osztálycs és 
kb. 600 gimnáziumi IJI.osztályos tanulóval úgy,ho,y min-
den év szeptemberében ugyanazt a mechanikai alapfogalma-
kat tai tair azó felaCatlap ot töltették ki velük.A vizsgá-
lat időpontjában lépett életbe az új általános iskolai 

fizika tanterv.Szolgálta a vizsgálat a két iskolatipus kö-
zötti tartalmi kapcsolat mé,yitését és mindkét tantervi u-
tasitás alapvető célkitűzéseit vette figyelembe. 

Az eredményeket összefoglaló táblázat tartal- 
mazza 

- a vizsgálat évét 

- az osztályok megjelölését 
- sz osztályok számát 

- a tanulók számát 

- a feladatlap átlag-osztályzatát 
- a szaktanári átlag osztályzatot 
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- az előforduló legkisebt `3 legnagyobb feladat-

lap ooztály-írtlagot 

- az előforduló legkisebb és legnagyobb szaktaná-

ri osztály átlagot /I.m. 141.o.1 

,1z üaszehaaonlitúst szóródás- és azignifikan-
ciaszámitással is elvégezték.Enriek eredménye:aű előtanul-
mányok külünb5zőaés óbő1 adódó külső okok iüézik elő az át-

lag osztályzatot. eltérésót.Az is kiderült,hogy a feladat-
lapok skála szélessége jóval nagyobb,mint a tanári osztály-
zatoké,valamint az,ho r az ált.alánou iskolákban ugyancsak 

jí val nagyobb ennek a szóródásnak a terjedelme,ririt a kö-
zé: iskolákban. 

Megvizsgálták a kétféle - feladatlapos és szak-

tanári - osztályzattal ka t,csolatos egyéni különba geket is 
a vizsgálatban résztvett 394 általános iskolai 8.osztályos 
tnnulőr. a vonatkozóan.AL öaszehasonlitás adatait itt is táb-

lázatba foglalták./I.m. 146.o./ 

Készletes pedagógiai elerezést is közöl a tanul-

mány a feltüntetett számadatok mellett. 
A vizsgálat végső rnegállapitésa,hogy a felaaat-

lapokkal mért erecmények és a tanári osztályzatok összeha- 

Sonlitása - megfelelő populáció esetén - tanulságos adato- 
kat 	

adato- 
kat szolgáltathat 

- a tantervek hatásfokánal. vizsgálatához 

- a tanári értékelő munka jellemzőinek inegállapitá-

sára 

- az egy es tanulók személyiségjegyeinek alakosabb 
felderitós6hez,az objektivabb osztályozás felé 

haladáshoz. 
A "hagyományos" oktatásban is sor kerÜl ered-

ményvizsgálatrn.Ennek a hatáselemzésW etrról a hibájáról, 
hogy legtöbbször az oktatási folyamat egy-egy nagyobb sza-
k; szónak a  végén  szerepel,már szóltunk.Ez történik pl. 
dolgozatirás alkalmával.Az eredményvizsgálat során eddig 
is igyekeztünk bizonyos számszerű adatot.at felmutatni. 

Tegyük fel,hcgy két 1.árhuzanos osztály dog,ozatának átlag-

eredménye 2,1 ,illetve 3,4.MirCl informálnak bennünket e-
zek az adatok ?Legfeljebb arról,hogy az előző osztályban 

"baj van",az utóbbiban "elégedettek lehetünk" a tananyag 
elsajátitásával.De arról,hogy mi a  bajoragy miért jó az 
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eredmény, ezek a  "mutatók" egyáltalán nem tá jókoztatnek 
bennünket. 

Czi:kséges tehát egyfelől a teljcsitményeket 

szerkezeti elemekre,mikrostrukturákra bontanunk,annak 

érdekében,hogy a., értelmi nevelés hatáselemzését ineg-

bizható módon elvégezhessiai .Ezt a mikrostruktunás e-
lemzési  módot mutatjuk 5e egy év végi témazáró fel9dat-
lüp értékelésénél a 15-16.sz.mellékletben.Az űn. javit6-
lár tartalmazza az egyes teljesitmény-elemeket.ffivel a 
tarvitás- tanulás során a legfőbb gondot a tanulók tel je-
sitirényében mutatkozó hibák és azok eredményes kijavi-
t`sa okozza, ez a tel jeaitményelemekre bontás elsősor-

ban hibaelemző jellegú.Ma már világos elóttUn's a hogy ez 
az elemzésmód korszerásitsst 	vizsgálódás kez- 
deti időpontjában,amikor a "hagyományos" oktatás "mély-

pont járől" i:dultunk el, ez . is bizonyos előrelépést je-
lentett. 

Másfelől az egzakt eredményvizsgálat napja-
inkban elodázhatatlan feladata a pedagógiai mérés irá-
nyában történő e1mozdulás.Addig,amig a "hagyományos" 
oltatás beérte a globális sz er ályiségfejlesztéaeel, .? 
korszer',hatékony tenitási- tanulási folyamat neon nél-
külöz,eti a fejlesztőmunka megbizható alapjául szolgá-
ló,méréaen alapuló - és lehetőleg egyedekre lebontott - 

tel j esitményvizsgólatot . 

Ennek a törekvésnek első megvalósulását je-
lentette a feladatlapjainkon nyujtott tanulói tkljesit-
mények pontokkal Ss tel jesitrrényszézalékbar. vale érté-
kelése. Amint erről már beszámoltunk,komplex feladatlap-

jaink hibátlan tel.jesitmányét lo , a témazáró feladatla-
pok kifogzstalan i megcldását loo ponttal értékeltiik.Ez 
utóbbibcl közvetlenül adódik,a komplex feladatlapoknál 
kcnnyen átszámitható e pontok értéke teljesitménysz<áza-
lákra. 

'tekintettel arra,hogy mind  a  tanulók,n ind a 
szülők a tanulói tel je itmények osztályzattal történő 
értékelésének haE7yomónyos gyakorlatát szokták meg,gon-

doskodnurk kellett a porit-értékek,a tel jesitményszáza-
lék dekódolásóról,azrz osztályzattá való átslakitásóról. 
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unkánk }.ezdeti idősza} lban az irodalom ta-
nulmányezáisa,a pedagógia elméleti ós gyakorlati szakem-
bereivel való megbeszélések arról győztek meg,hogy a de-

kódolós rendkivül eltérő módon és főleg teljeseri önké-

nyes "r.crmLk" meghatározásával történik. 

Elgondolásaink megvalósitésához legközelebb 
állott a Dayer István éltal ismertetett mádszer.Ineul-

junk Li a cmaterati: ai S ta* tike nagy szórok törvényón 

alapuló törvényéből.A tap:asztalrati tények alatt ján,a 
normál eloszlLsnah megfelelően a vizsgált populáció 
legnépesebb szel torát képviselő tel jesitmdnyt tekint-

sük közepesnek.Az ettől "felfelé",illetve "lefelé" ta-

lálht.tó teljesitmények képviseljék e jó éá jclee,illet-

ve az elégséges és elégtelen tel jesitménykategér. iákat . 

/Ea;,er 1.-1969./ 

Ez a dekódolfisi mód kétségtelenül megfelel 
a mtatematikai 3ttatisztir a elveinek.Ággályunkat röviden 
abban összegezzük,hoLy a statisztikai követelmények ér-
vényesülése mellett elsikkad a  teljesitményeknek a  tan-
tervi követelményekkel való megfelelősé nek igónye.Elve-
tettU tehát ezt a javnslatot ós önkényes kategóriákat 
állal,itottunL mer. 

loo pontot, illetve teljesitményszázalékot 

5 e yenló részre osztva htároztuk meg az egyes tHtfély-
zst-kate€,5riúLat: 1-2o 	elégtelen 

	

21-4o 	elégséges 

	

41-6o 	közepes 

	

61-8o 	jó 
81-loo 	jeles. 

Komplex feladatlapjainkon ennek megfelelően 

jelöltük meg az osztúlyzatoket: 

	

1-2 	elégtelen 

	

2,1-4 	elégséges 

	

4,1-6 	közec : es 
6,1 	Jó 

C o l-lo 	jeles. 

Ilangaűlyozzuk ,hogy ezzel a dekódolási norrnAval 
korúntsem vagyunk elégedettek.Főleg e legalsC és legfelső 
kategóriál . at tartjuk bizonytalannak.Ennek e11en'.re hetáro- 
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zottan vitába szállunk azzal a gyakorlattal,hogy egyesek 
ez elégtelen jegy-I'ategória felső hatását közel 5o %-i® 

fclernelik.Dlképzelhető az,hogy egy tanulát,aki a tantervi 
követelmény egyharrr.adáiiak vagy közel felének megfelel,e-
lé;'telennek minősitsönk,ós ez a ininősités adott esetben 
ezt a tanulót cgzisztenciálisan érinti?/pl.buktís,javitó-

vizsga./ 
Anélkúl,hogy az értékelés-osLtályozás részlet-

kérdéseibe bonyllódnánk, ernyit mégis meg jegyzxí:nk,hogy a 
fent leirt ellenérvüíak is "s sitit" .!. tantervi követelmé-
nyek teljesitésekor nem elég mennyiségi normákkal számol-
nunk,hiszen a különbözte- követelmények más-más minőségi 
teljesitményszinteket is igényelnek.Jelenlegi tartervi kö-
vetelményeink globális megfogalmazása is neheziti a vázolt 
probléma megnyugtató megoldását.J tantervi követelmények 
"pontoaitósát" /egys' gea értelmezését/ c é lzó jelenlegi ku-
tatások előbbre vihatik e sürgősen megoldásra váró kérdés 
tisztázását. 

Dekódolási módszernek nem felel meg a korsze-
rű méréstechnikai k.vetelményeknek.Fejlesztésének útját a 
s. egedi Pedagógiai Tanszék kutatási eredményeinek alkalma-
zásában látjuk.Korszerűsitési törekvéseimet jelzi az a 
tény,hogy az idei tanév végén végzett megyei eredményvizs-
gálati feladatlapjaink. értékelését Nagy József,valan int 
az Ágoston-Nagy-^rost már időzett, méréstechnikai könyv út-
mutatásai alapján végezttik,amint erről előző fejezetcinkben 
beszámoltunk. 

Itt térink ki a tantárgy-teszt értékelési alap-
jául szolgáló feleletvalocató módszerének kritikai vizsgá-
latára.Leszögezzük,hogy a feleletválogatás kérdéstechniká-
jával az ismeretszerzés folyarnstában,kognitiv feladatok 
megoldása során egyetértünk.Nem érteink egyet e módszernek 
az eredményvizsgálatban való alkralrnazásával.Igaz,hogy ez 
a kérdéstechni'‹.a az adekvát válaszkényszer biztositásával 
az értékelés egy követclmányének,az objektivitásnak két-
ség telen'al eleget tesz.Ez a követelmény azonban a eokténye-
zős,bonyolult pedagógiai tevókenységnek csupán ,egyik  köve-
telmény-elerne.Vitsthatónak tartjuk,hoty a feleletvúlogatás 
módszere kellően informál bennünket a tunulól. teijesitmé- 
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nyének szint jéről,minőségéről ós fCleg problámáir6l.1'zt 
az á11i tósunkat az alá `•bi példával támasztjuk  old. 

Tegyük fel,hogy a ?.övetkező feladat szerepel 
egy tartárzyte3zthen: 

" Az itt látható mértéke,yséiek közül h'.zd a1á a nyo-
más mértékegységét 

1 	k u 	1 	1  km 	
" 

	

dm 3 	cm '- 	h 

Tételezzük fel,hop,y a tanuló etéhlSzza az 1  1p 2  t. cm 

Telje9itményét kifocrástalanrak kell minásitenónk.A gondot az 
okozza,hogy 

1./ Nem lehetünk meggyőződve arról,hogy ez a tel je-
sitménv csu u án találtatás eredménye-e veP).v va-

lóban tudja - -Akai mazásr. a kénesen tudja - a 
nyomás mértékenységét.Hiezen éppen 1/3 annak a 

valósziniiaége,hovy tal igatós gátján is jó vá-
laszt adjon. 

2./ Nem lehetünk bizonyosak afelől,hogy itt  csupán 

emlékezeti t el,jesi tményrél van-e szó, vagy olyan 
teljesitményről,amel.yet a tanuló nrobléMamegol-

d ésa közben is funkcionáltatni képes. 

Ezért sokkal célszerűbbnek látszik,ha esz el-

lenőrzés-értékelés didaktikai feladata sorén a feladatla-

pon az adott fogalmat reprezentáló mértékerységet értelmez-

tetjük,például igy: 

" Mit  jelent az,hogy a génkocsi gumitömlőjében a ló»-

nyomás értéke 2,5 kp/cm 2  ?" 

Ha azt  a  választ kap juk,hogy a leve tté a ripkocsi 

rumitömlőjének minden cm2-ra 2,5 kp-os nyomóerővel hat,a 

tanuló teljesitménye hibátlan.Ha Például azt v.ál aszol ja,hogy 

a tömlő minden négyzetcentiméterére 2,5 kp/cm2 -en nyomóerő 
jut,akkor a mértékegysérrel kapcsolatos problémával állunk 
szemben.Röviden összegezve:a tantárgyteszt 	nyujtott 

teljesitmény csak a "végeredményr1" téjékoztat bennünket. 

Arról.,hogy - a komplex matematikatanitas; kisőrlet játékos 

feladattipusánek nyelvi használatát követve - " mit dob ki 

a gép?" Ha ennek a kérdés-vélasz folyamatiak a kibernetika-

i modelljét állitjuk eló,akkor a programozott oktatás iro- 
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dalmából ismert "black  box" t 'rob14-a b11 elóttt}nk.Eb * en  
e kibernatikai modellben az ismeretanyagot k6z•retite' ta- 

nőr az "irdnyitó" rendszer ős az ismeret' cet szerzó,feldol-

gozű,ai n1 •azó tanuló az "irdnyitott" rendsler.rzt ráz iró-

n:,itott rendszert - n tanulót - tekinti 3r arrerikai progra-

mozással foglalkozó irodalom "black box"-nak,mivel a prog-

ramozott oktatósban csak sz a fontos,hogy van-e vdlaszoi-
lyen s vdlssz /jő vagy rossz/.=telyesen mutat. ró Lands,hogy  

az "irányitott" rendszert 1-épvisele tanuló - mivel szem6-

lyisó1 - tnirínyit ízre is k6reo.Pfe-n tekinthetj1k teh ít  

tanulót "fekete doboz"-nak,harem gondoskodnunk kell 	ird- 
nyi . tásónsk szf ntel ebi f e jiesztésérő1. :kihez viazont ez ta "fe-

kete doboz"-t e tanuló tevókenysóge ere'rónyekónt lótre j ? -
vC tel jesi . tmónyek ró szletcs elemzőse érdekéhen "fel kell  
nyitnunk",meg; kell vizez:Irunk.^hhez a goneosan n-ejterve-

zett feladatlapokon nyujtott tanulói teljesitmónyek,telje-

sitm.órly-elemek aprólékos,clemzó vízsg:11*éta rd lehet(sóret.  

r5vid - rorántsem teljes - fejtegetőssel in-
dokol juk,ho,gy miért inkátb feler'atlspot 48 nem tentórgy- 

tcaztet,illetve annak kérc'óstechnikójót alkalmazzuk az e-
re (smónyvizsg' latban.  

A tovóbbi aktian sajAt tel jesitményvi . zspálatunk-
b61 mutatunk be néhtny változatot.  

A Vl.tóna 7.6rájAn A hó5remlós c.tananysgot  
d l ;  •oztuk fel munk alapsl.Itt a tanulóknak az d j ismeret  

szerzése sorín adódott teljesitmónyeit re.gzitettflk telje-
sitaónyszózelékbsn, illetve hisztosramron.  



- 136 - 

Az előző oldalon feltüntetett hisztogramm az 

osztálynak az egyes lépések feldolgozásakor nyujtott hibát-

lan teljesitményszázalékát rögziti. 

A munkalapos feladatsor nehézsédi fokát az a-

lábbi táblázat alapján határoztuk meg: 

Nehézrévi fok 	Tanulók száma 	Telj.% 

1. 1/a.feladat 3o loo 

2. 1/c. 28 93 

3. 3/a-1 	" 28 93 

1/b 	" 27 90 

2/a 	" 27 90 

4. 2/b. 	" 26 87 

5. 3/a-2 	" 24 8o 

6. 3/b-3 	" 22 73 

7. 3/b-2 	" 2o 67 

8. 3/b-1 	" 17 57 

A fenti tajasztalati adatok figyelembevételé-

vel állitottuk össze a pontérték-táblázatot: 

	

1. 	a 	5 

b 	 6 

c 	 6 

	

2. 	a 	6 

b 	lo 

	

3. 	a-1 	8 

a-2 	12 

b-1 	2o 

b-2 	15 
b-3 	12 

loo pont. 

A tanulók a lehetséges 3000-ből 234o pontot ér-

tek el, ez 78 %-,s teljesitménynek felel meg. 

Emlitettük már,hogy ezt a munkalapot az osztály 

tanulóinak fele önálló,másik fele csoportmunkában dolgozta 

fel .A 16 önállóan dolgozó tanuló tel jesitménye 76 %,mig a 

csoportmunkában dolgozók /14 fő/ 81 %-os teljesitményt ér-

tek el.Az összehasonlithatósáp ércekében grafikonon tüntet-

tük fel feladat-elemenként az osztály össz-teljesitményét, 
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majd az egyénenként és a csoportmunkában dolgozók teljesit-

mény százalékát.  

4.0 
.  

. 	 . 	 ..,... 

t 

C'C-A  ~  Ct-2  . 	:~ -A 	l+ { 	;.'  -  ?5  

~.r  

az osztály összteljesitménye  
"efyéni" 	 " 

"csoportmunkás"  

Táblázatba foglaltuk a tanulók egyénenkénti tel-

jesilményét az e/y es feladatelemekre lebontva./Lásd a túl-
oldalon!/ 

Ugyancsak táblázatot készitettünk az elért tel-

jesitmények és a tanulók félévi fizika-jegyének összehason-

litása érdekében. 

Tslj*%  Félévi fizika jegy  

Ő682r  1  2  3  4  

l00%  

81-99  

61-8o  

41-6o  

21-4o  

o-2o  

1  

5  
1  
3  

4  
2  

3  
1  

4  2  
2  

11  

4  

8  

4  

3  
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1. 	2- 	3.feladat 

Jegy 	a 	b 	c 	a 	b 	a-1 a-2 b-1 b-2 b-3 Telj.% 
1. 2 	5 	o 	6 	6 	lo 	o 	0 0 0 0 27 

2. 2 	5 	6 	6 	6 	l0 	8 	12 25 15 12 loo 

3. 2 	5 	0 	6 	6 	0 	8 	0 0 0 0 25 

4. 5 	5 	0 	6 	6 	lo 	8 	12 2o 15 12 94 

5. 3 	5 	6 	6 	6 	l0 	8 	12 2o 15 12 loo 

6. hiányzott 

7. 3 	5 	6 	6 	o 	lo 	8 	12 2o 0 0 67 
8. 2 	5 	6 	6 	6 	lo 	8 	12 2o o o 53 
9. 5 	5 	6 	6 	6 	l0 	8 	12 2o 15 12 loo 

lo. 5 	5 	6 	6 	6 	lo 	$ 	12 2o 15 12 loo 

11. 3 	5 	6 	0 	6 	l0 	8 	12 0 0 0 47 

12. 4 	5 	6 	6 	6 	l0 	8 	12 2o 15 12 loo 

13. 3 	5 	6 	6 	6 	l0 	8 	lo 2o 15 12 98 

14. 4 	5 	6 	6 	6 	lo 	8 	12 2o 15 12 loo 

15. 3 	5 	6 	0 	6 	lo 	8 	12 2o 15 12 94 

16. 4 	5 	6 	6 	6 	lo 	8 	12 2o 15 12 loo 

17. 2 	5 	6 	6 	6 	0 	8 	8 o 15 12 66 

18. 2 	5 	6 	6 	6 	l0 	0 	6 o o o 39 

19. 3 	5 	6 	6 	6 	l0 	8 	12 2o 15 12 loo 

2o. 1 	5 	6 	6 	6 	lo 	8 	0 0 o o 41 

21. 4 	5 	6 	6 	6 	l0 	8 	12 2o 15 12 loo 

22. 2 	5 	6 	6 	6 	lo 	8 	lo 0 15 12 78 

23. 3 	5 	6 	6 	6 	l0 	8 	12 2o 15 12 loo 

24. 3 	5 	6 	6 	6 	lo 	8 	12 o 15 12 8o 

25. 2 	5 	6 	6 	6 	lo 	8 	12 0 15 12 80 

26. 2 	5 	6 	6 	6 	l0 	8 	8 0 o 12 61 

27. 2 	5 	6 	6 	6 	5 	8 	8 20 o 12 76 

28. 5 	5 	6 	6 	0 	5 	8 	10 2o 15 12 87 

29. 2 	5 	6 	6 	o 	l0 	8 	12 0 0 o 47 

30. 3 	5 	6 	6 	6 	l0 	8 	12 o 15 12 8o 

31. 3 	5 	6 	6 	6 	l0 	8 	12 2o 15 12 loo 

Pont !x 	5,4 	5,4 	7,5 11,3 8 , 8  
átlag 5 	5,6 	9 	lo l0 78 

loo 	93 	93 	93 	83 57 67 73 78 
90 	90 

Osztály ásszteljesitménye: 78% 
Egyéni 76% 
Csoportmunkás 	" 81% 
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A következőkben a munkalap minőségi elemzését 

adjuk. 

Az 1.feladat a hővezetésről az előző árán ta-

nultakat mélyiti,rögziti és e gyben előkésziti a 3.feladat 

b./ kérdésére adandó választ is. 

Az a./ lépés ok-okozati összefüggést feltáró 

kérdésére teljesen hibátlan /100%-os/ választ kaptunk. 

Ugyancsak kauzális összefüggések ismeretét i-
gényli a b./ lépés.Itt a tanulók 90 %-os teljesitményt ér-

tek el.Két tanuló nem tudott válaszolni erre a kérdésre,egy 

tanuló helytelen választ adott.Uegállapitható,hogy a tanulók 

hővezetésre vonatkozó alkalmazásra képes ismerete - ha nem 
is számóttevő mértékben - jobb,mint a hőszigetelésre vonat-

kozó tudásak. 

A c./ kérdés a folyadékok és a gázok hővezeté-

sének ismeretét vizsgálja.Ezzel a kérdéssel is logikai kap-

csolatot teremtünk az elmúlt és a mai óra ismeretanyaga kö-

zött.Amolyan burkolt probléma-célkitűzésnek is felfogható 
a kérdés: Ha a folyadékok és gázok nem vezetik a hőt,de 

mégis felmelegithetők,vajon hogyan terjed ebben a két hal-

mazállapotú anyagban a hő?Ennek a kérdésnek 93 % a telje-

sitménye.Egy tanuló rossz választ adott,mi egy másik nem 
válaszolt. 

A 2.feladattal kezdődik az új ismeretek feldol-

gozása.Információforrás a tankönyv szövege és ébrái.Az a./ 
kérdés a hőáramlás lényegét iratja le a tanulókkal.Egy ta-

nuló válasza hiányos,egy rossz válaszi van és egy tanuló 
nem tudott válaszolni.A 90 %-os teljesitménnyel elégedettek 

lehetünk. 

A b./ kérdésben a mér emlitett burkolt probléma-
célkitűzés válasza fogalmazódik meg./"Milyen halmazállapotú 

anyagokban terjed a hő áramlással?"/Az a./ kérdés helyes vá-

laszából önként adódik ez a válasz.Innen van az,hogy a 93 %-

os teljesitmény korrelációban van az előző kérdés teljesit-
ményével./A rossz válasz és az egy megválaszolatlan kérdés 

rontja le csupán a loo %-os teljesitményt.Az előző kérdésre 

hiányos választ adó tanulónak ez a teljesitménye jó./ 

A 3.feladat ismét a tankönyv tanulmányozására 

utaltja a tanulól'at.A hőáramlás gyakorlati jelentőségével 
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iumerkednek meg.  

A feladat a./ kérdése a gázokban való hőterje-

dés ismeretének problémaszituációian való nikalmazóképesaégét  
vizsgálja./"Téli kirándulás alkalmával a turistaszálló fűtött  

hálótermében alusztok.Hová feküdjenek a "fázósabbak" és hová  

az "edzettebbek"?"/ Ezt a kérdést 28 tanuló oldotta meg hi-

bátlanul /93%/.  

A vak találgatás lehetőségének csökkentése érde-

kében szerepel a b./ kérdésben az indokolás.Itt már csak 83%-

os a teljesitmény.Egy tanuló hiányosan,3 pontatlanul,egy rosz-

szul indokolt ás egy tanuló nem vállalkozott az indokolásra. 
Meggyőződésünk,hogy az indokolás emelte az a-b./ kérdés össz-

teljesitményét. /8o%/.A tanulságot úgy vonhatjuk le,hogy bát-

ran kell alkalmaznunk a gondolkodási műveleteket mér az isme-

retszerzésben is. 
A 3.feladata második kérdéscsoportja a hő terje-

déséről eddig tanultakat rögziti a kognitiv fel adatoknál szo-

kásos mondatkiegészitéses formában.A b./ kérdést a fémekben, 

levetőben és a vizben való terjedési mód u.egjelölésnek igé-

nyével három teljesitményelemre bontottuk.A b./ kérdés hibát-

lan összteljesitménye 5o %./Itt tüntettük fel szokat a tanu-
lókat,akik a b./ kérdés mindhárom teljesitményelemét loo %-
ra teljesitették./i; leg -yengébb teljesitmény 157%/ a fémek  
hővezetésénél adódott.Az ezen az ór án n:eg ismert hőáramlás  
a levegőre vonatkoztatva 67 -os é5 a vizre vonatkozóan 73  
%-os hibátlan teljesitu:ányt adott.i fémek hővezetésénél a-

dódó gyenge teljesitmény bizonyos tanulási hiányosságokat  
is hozott az elemzőmunkában.Ennek bizonyitéka,hogy a jól 

válaszolók közül tizennégyen a "hővezetéssel" kifejezés  h~ -
lyett a "ri:szecskérői-részecskére" - egyét, ként elfogadható  
- kifejezést használták.A hiányosan válaszolók legnagyobb 

ráase is legalább egy szóval a "részecské"-ről irt. 
A b-2./ feladatelem 67 -os hibátlan teljesit-

ményszintje meglepő,hiszen az előz+., feladat éppen a levegő-

ben való terjedési mód indokolással egybekötött gyakorlati  
vonatozású ismeretét igényelte és ott 8o %-os öasztelje-

sitmény adódott.Ugy túnik,hogy az ismeretet gyakorlati 
problémában való funkcionúltatása - még,ha gondolkodási mű-

veletet is igényel a feladat megoldása - jobb teljesitményt  



- 141 - 

hoz,mint egy csupán "sz :,vegben" való konkretizálás során. 

A b-3./ feladatelem mutat legjobb - 73 %—os - 

telteljesítményt .Ennek okát abban lát juk,hogy a tankönyv szö-

veg- ás ábraanyaga részletesen mutatja be a folyadékokban 
való hdáramlást.A földrajzban tanultakkal biztosított tan-

könyvi koncentráció /tengeráramlatok/ is segítette ennek a 

teljesitménynek a létrejöttét. 

'Audíán a munkalap segitségével történt új isme-

retek feldolgozása során nyujtott teljesitmények vizsgála-

tánál alkalmazott eljárásunkat bemutattuk,rátérünk a tanu-

16k tudásszintje vizsgálati módjának az ismertetésére.zán-

dékosan használunk eltérő megfogalmazást.Addig,amig a munka-

lapos órán a tanulás során jelentkező teljesitmények tárul-

nak elénk /minden segédanyag - kisérleti eszköztankönyvi, 

stb. - rendelkezésükre áll/,addig a témazáró feladatlapokon 

önálló tudásukról adnak számot a tanulók.Az írásos aktivizáló 

eszközök hatékonysági vizsrálatában mindkettőt fontosnak,de 

az ut6bbit jelentősebbnek tartjuk. 

A mellékelt témazáró feladatlapot A és B válto-

zatban irattuk meg az önálló munka biztositása érdekében.A 

murkaidő 4o perc volt.A feladatok felölelik a téma alafvető 

ismereteit,összefüggéseit.A 8 feladatból 3 operativ,a többi 
ténykapcsolat kérdés.Ez utóbbiak legtöbbjének a megoldása 

különböző gondolkodási műveletek a;Iködtetését igényli. 

A nehézséfi fokokat és a pontszámokat a vizsgá-

lódás néhány éve alatt kapott tapasztalati adatok alapján 
határoztuk meg.Lehet,hogy némelyik pontszám nem mutat kor-

relációt a feladatlap jelenlegi teljesitményszintjével.En-

nek indoklásául emlitjük meg,hogy az idei tanév 7.osztálya 

gondolkodóképességét tekintve gyenge "kategóriába" sorolha-

tó.A feladatlap teljesítményét tehát ebbe a populációba á-

gyazottan kell szemlélnünk.A félévi fizika-jegyek hiszto-

gramja is igazolja fenti állitásunkat./Lásd a tuloldalon!/ 
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Az  osztály félévi fizika átlagjegye: 2,9 

Két összehasonlítás támasztja alá a munkalapok 
és feladatlapok rendszeres alkalmazása és a hatékonyság 

összefüggéséről leirt feltételezésünket. 

3sszehasonlitjuk 3 általunk: tanitott osztály-

nak a VI.témezáró feladatlapon nyujtott teljesitményét.Az 

első sorban feltüntetett tanulócsoport a munka- és feladat-

lapok alkalmazásának kezdeti időszakából való.A második 
sorban egy következő tendvi osztály teijesitményét tüntetjük 

fel amelyben már egész évben dolgoztak a tanulók az irásos 

aktivizáló eszközökkel.A harmadik sorban az előbbiekben rész-

letesen elemzett tel jesitményeket nyujtó,gyengének minősi-
tett osztályunk szerepel. 

Félévi fizika 	Témazáró 

átlag 	feladatlap 

telj.% 

1969/7o. 7/a.o. 2,81 49,25 

197o/71. 7/b.o. 3,3 56,46 

1972/73. 7/a.o. 2,9 63 

Szembetűnő,hogy az, osztályok átlagi*teljesitmé-
nye - feltehetően az irásos aktivizáló eszközök egyre in-

tenzitebb,a tapasztalatok alapján állandóan javitott al-

kalmazása miatt. - évről-évre emelkedik.Különösen nagy az 

emelkedés az 197o/71-es tanévi 7.osztályhoz viszonyítva, 
mivel ennek a tanulócsoportnak a félévi átlag-osztályzata 

o,4-del volt jobb,mint a jelenlegié.Azt is le kell szö-

geznünk,hop évről-évre rendszeresebben alkalmazzuk a 
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munkalapokat a fizika tanulásában. 
A másik összehasonlítást az idei tanévben ta-

nított 7.osztályunk és egy olyan kontroll osztály VI.té-

mazáró feladatlapján nyujtott teljesitményét hasonlitjuk 

össze, amelyben nem dolgoztak a tanulók munkalapokkal,,fel-

ad cetlapokkal. 

Félévi fizika Témazáró 

átlag 	feladatlap 

átl.telj. 

Kontroll 

7/a.o. 

7.o. 

2,9 
2 ,9 

63 % 
46,85 % 

A matematikai statisztika szerint egy kisér-

leti eredményt akkor valószinűséthatünk általánosnak,ha 
a vizsgálatban szereplő adatok között szignifikáns eltérés 

mutatkozik.Enriek érdekében végeztünk vizsgálódásaink so-

rán szignifikanciaszámitést. 

Kiindulási alapunk az volt,hogy a munkalapok 
és a feladatlapok rendszeres alkalr..azása és a tarvitás-ta-

nulás hatékonyságának növekedése közötti összefüggést 
kezdettől fogva feltételeztük./Megjegyezzük,hogy akkori-

ban még  a  munka- és feladatlapokat egységesen "feladatla-

poknak" neveztük./ 

Az 1969/7o.tanévben a kisérleti 7/a.osztályban 
- főleg  a  II.félévben - rendszeresen dolgoztunk munkala-

pokkal,feladatlapokkal.Kontroll osztzílyunk - ugyanazon is-

kola 7/b.osztálya - nem használt fel a tanitás-tanulás 

folyamatában írásos aktivizáló eszközöket.Annak ellenére, 

hogy a kisérleti osztály félévi fizika érdemjegy átlaga 

/ 2,81 / mindössze 001 eltérést mutatott,a kontroll osz-

tály 2,8-es átlagával szemben,az ún. F próba segitségével 

megállapitottuk,hogy a két osztály megfelel a homogenei-
tás követelményének. 

F = 	 aZ  

ab 2  

F = 	5,09 	 = 1,08 
4,7 

Az F értékek tábláza'ának megfelelő rovatában 

található érték 1,75.Mivel a fenti F érték 1,08 1,75,a 
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két tanulócsoport homogénalak tekinthető. 

Ezután a t próba segitségével valószinűsi-

tettük,hogy a 7.osztály Il.félévi utolsó témazáró feladat-

lapjának átlageredménye közti eltérés / o,67 jegy érték / 

a kisérleti osztály javára szignifikáns és valószinűen an-

nak tudható be,hogy a kisérleti osztály tanulói rendsze-
resen dol,!Toztak irásos aktivizáló eszközökkel,mig a kont-

roll osztály tanulói nem. 

t = 	49,25 - 34,69 14 , 56 
= 2 9 831 

 

21,2 1, +  

32 	25 

21,25 • 0,242 

táblázatban a t o9025= 1 ,
963 értékű.Mivel 

t=  2,831>t0025=  1,963, valószinű,hogy az irásos aktivizá- 

16 eszközök rendszeres alkalmazása jelentósen,szignifikán-

san nagyobb hatékonyságot eredményez. 

Véleményünk szerint hasznos tapasztalatokat 

szolgáltat az irásos aktivizáló eszközök alkalmazására vo-

natkozóan a tanulók körében végzett közvéleménykutatás. 

F;gy megyei tematikus vizsgálat keretében kér-

deztünk meg 595 általános iskolai 7-8.osztályos és 188 kö-

zépiskolai tanulót az irásos aktivizáló eszközök alkalmazá-

sát illetően.Az érthetőség kedvéért a kérdéseket a tanulók 

"nyelvén" fogalmaztuk meg. 

Arra a kérdésre,hogy a "Feleltetés"melyik mód-

jával érnek el jobb teljesitményt,.3 tanuló válaszainak 

megoszlása: 

A"feleltetés" módja szóbeli irásbeli msnipul. 

A válaszok száma 4o6 301 76 

-"- %-os aránya 52 38 lo 

irvendetes,hogy az ellenőrzés-értékelés válto-

atos alkalmazása kezd elterjedni iskoláinkban,hiszen a ta-

nulók nyilván takasztalataik alapján válaszoltak a kérdós- 
re. 

A követ!:ező kérdés a munka- és feladatlapok 

alkalmazásának módjára,azaz a sefitségükkel megvalósitott 
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didaktikai feladatokban való részesedésükre vonatkozott. 

Felelés Gyakorlás összefoglalás 

ismétlés 

'» nulás Egyéb 

476 16o 423 6o 2 

42,5% 14,3% 37,7% 5,3% o,24% 

Az itt kapott adatok arra figyelmeztetnek ben-

nünket,hogy az irásos eszközök alkalmazása bizonyos egyolda-
ldsávot mutat az ellenőrzés-értékelés javára.Különösen nyug-

talanitó a tanulás céljából felhasznált munka- és feladatla-

pok alacsony arányszáma.E területen kell elsósorban alkalma-

zásukat szorgalmaznunk.Biztositanunk kell megfelelő arányú 

részeseket az egyes didaktikai feladatok megvalósitása so-

rán. 

Egy kérdés a tanulóknak az irásos aktivizáló 

eszközökről alkotott véleményét kutatta:mennyiben já1ulnak 

hozzá tanulmányi munkájuk segitéséhez. 

Erre a kérdésre a tanulók döntő többsége /80%/ 

pozitiv választ adott,mig 2o százalékuk negativan nyilatko-

zott.')rvendetes,hogy a tanulók nagy többsége számára segit-

séget nyujt a munkalap,feladatlal ., még az emlitett - az egyes 

didaktikai feladatokra vonatkozó - aránytalanságok ellenére 

is. 
Tanulságos a tanulók indokolása is.Többen nyi-

latkoznak úgy,hogyy azért szeretik a feladatlapot,mert nyu-

godtan dolgozhatnak i 8ondolataikat nem "tördelik szét" el-

aprózott tanári kérdések. 

A közvéleménykutatás tapasztalataiból helyte-

len lenne messzemenően követl:eztetnünk,de a szükséges ta-
nulságokat feltétlenül le kell vonnunk. 
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f({.  Konklutiók 4s problémák 

Munkánkat összefoglaló következtetéseinket 

az irásos aktivizáló eszközök országos helyzetképének vá-

zolásával keddjük. 

Az irásos aktivizáló eszközök - köztük a mun-

kalapok és a feladatlapok - alkalmazásának kezdeti szakaszá-

ban vagyunk.Ürvendetesen terjed napjaink pedagógiai gyakor-

latéban a munkalapok és feladatlapok alkalmazása különböző 

tantárgyakban.Mind a kutatóknak,mind a gyakorlati szekembe-

reknek főleg a tanulásban való aktivizálását szolgáló mun-

kalapok összeállitását és gyakorlati alkalmazását kell szor-

palmazniuk.Az utóbbi években jelentős eredmények szilettek 

a tanulók irásos teljesitményeinek vizsgálatában.Hazánkban 

e József Attila Tudományegyetem Pedagógiai Tanszékének ku-
tatócsoportja végzett jelentős munkát a teljesitmények mé-

rése témakörében.A kutatás eredményeinek,a különböző peda-

gógiai mérési módszereknek az elterjesztése napjaink sürgő- 

sen megoldc`:sra váró feladata.Mind a pedagógusok továbbképzé-

sére,mind pedagógiai folyóoratainkra sok feladat hárul e te-

kintetben.Az egzakt,a tudományos igényeket kelégitó ered-

ményvizsgálat biztositja annak a megbizható helyzetképnek 

a feltárását,amely a további személyiségfejlesztés alapjá-

ul szolgálhat.A munkalapok eddigi alkalmazásáról szóló pub-

likációk az irásos eszköz hatékonyságáról számolnak be.A 

feladatlapokat alkalmazó kutatók és gyakorlati szakemberek 

a személyiségfejlesztést:en,illetve a feladatlapnak a szemé-

lyiség - didaktikai jellegű - vizsgálatában betöltött hasz-

nos szerepéről irnak.Mivel a munkalapnak és a feladatlal..-

nak nem csupán időleges szerepet szánunk a "hagyományos* 

oktatás és a korszerű tanitási-tanulási folyamat átmeneti 

idószakára,részben a kutatókra,részben a gyakorló pedagógu-

sokra vár e két irásos aktivizáló eszköz további fejleszté-

sének tökéletesitésének,a tanitás-tanulás folyamatába való 

sokoldalú beiktatásának a feladatn.Az irásos aktivizáló esz-

közök kiterjesztik a "hagyományos" oktatás egyoldalúan ver-

bális teljesitmény-lehetóségeit,ezzel is megvalósitva a 

sokoldalú személyiségfejlesztés célkitűzéseit. 

Az Országos Pedagógiai Intézet Fizika Tanszéké- 
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nek közeljöitő tervei köz ,itt szerepel központi munka- ős 
feladatlapok kibocsát4aa.Igy biztosithatjuk a gyakorló 
pedagógusok t imeges bpkapcsolás'At az i . rásos aktivizáló 
eszközök aik•:lmazásába.Ha a munkalapot ős feladatlapok a 
gyakorlati szakemberek. rendelkezésére Al1nak,biztositva 
van a válogatás lehetó,_aége, s ez a körülmény is motiváló 
erejű. 

Mind a kezdeti biztató eredmények,mind a Köz-
ponti Bizottság 1972.jtinius 15-i hatarozatának végrehajtá-
sa a munkalapok és a feladatlapok széleskörű elterjeszté-
sére és alkalmazására buzditanvk bennünket. 

A továbbiakban saját,négy tanévre kiterjedő 
vizsE-ólódósunkból vónnnk le néhány következtetést. 

A kezdeti sok bizonytalansággal.problémával 
teli időszak után mind az irodalor' tanulmányozása,mind 
próbálkozásaink gyakorlati tapasztalatai alapján alakul-
tak ki jelenlegi munkalap ésfeladatla. változataink.Az 
összeállitás,szerkesztés során igyekeztünk a programozott 
oktatása neveléselmélet,a pedagógiai pszichológia ős a 
kibernetika elveit,elemeit hasznositani. 

Vizsgálódásunk alapkoncepciója a személyiség-

fejlődést elősegitő tanulói tevékenység biztositása,vala-
mennyi tanuló cselekvő részvétele a tanitás-tanulás folya-
matában.Az alkalmazás során a változatosságra törekedtünk 
mind az irésos aktivizáló eszközök és e "hagyományos" ok-

tatás progressziv módszertani elemei,mind a munkalapok és 
feladatlapok variált felhasználása vonatkozásában.Az alkal-
mazás tapasztalatait felhasználtuk mind a tervezi unka,mind 
a tel jesitményelernzés korszerűse tésében.Irásos aktivizáló 
eszközeink funkciólehetőségeinek megvalósítása és eredmény-
vizsgálataink igazolták hipotézisönket - a még megoldásra 
váró számtalan feladat és probléma ellenére is.Munkalapja-
i.nk és felatatlapjaink alkalmasak a korszerű elemeknek a 

"hagyományosoktatáaba való beél: itésére,különféle didaktika- 
feladatok megoldására,az ismeretszerzés ős alkalmazás fázis 

megfelelő időarányainak biztoaitására,a tanulók tevékenysé-
gének kibontakoztatására,tanulás közben a tanulási mód el- 
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sajátitására,e gondolkodóképesség tervszerű fejlesztésére, 
a tudományos világnézet alajozésóra,célszerűen összeálli-

tott .felar'ntok segits' gével a tanulók differenciált,opti- 

mális terhelésére ős ennek folytán ésszerű individualizálás-

ra ás általában személyiségük tervszerű fejlesztésóre..4 

munkalappal ős feladatlappal végzett munka számos motivá-

ciós lehetőséget biztosit,mint például az irásbeliség,a 

nyomtatott program adta pe6agdgiai szituáció űjszerűsége,a 

hosszabb érési időszak  biztositása,a munka közben végzett 

elemző-,értékelő és önértékelő tevékenység,stb.Megfelelő, 

az egyes teljesitményekre kiható teljesitményvizsgálattal 

lehetővé teszi a tanitás-tanulás folyamatában - és nem-

csak a végén - a tönaeges,egzakt visszacsatolast,a teijesit-

mények mennyiségi és minőségi vizsgtilstát.Igy mód nyilik 

kellő időben a tanulók teljesitményének megerősítésére,de 

korrekciójára is. 

A tanulói teljesitmények értékelése során el-
odázhatatlan az objektivitás követelményének érvényesítése. 

A "hagyományos" oktatás óhatatlanul szubjektív értékelését 

a tárgyilarosségot biztosító pedagógiai mérés irányába kell 
elmozditanunk.E követelmény megvalóaitására ,.s alkalmasak a 

munkal :pok és a feladatlapok azzal,hogy részben szerkesztő-

sük során alkalmassá tesszük a tanulók teljesitmányét a 

kvantifikálásra,részben a teljesítményvizsgálatnál a peda-

gógiai pszichológia ás a mat ematiksistatiaz tika mérési mód-

szereit alkalmazzuk.Ismételteia ieszögezzük,hogy saját mun-

kalap- és feladatlap-szerkesztési eljárásaink,ere(ményvizs-

gálati utódszereink még nem mindenben felelnek meg A pedagó-
giai mérés korszerű követelményeinek.A vizsgálódásunk kez-
deti helyzetéhez v i szonyított korszerűsítés ellenére sok 

még e téren megoldandó feladatunk.E problémák ellenére is 

bizonyitjuk számszerű adatokkn'_,helyenként modern méréses 

eljárásokkal a munk_ slap és a  feladatlap hatékonyságát a sze-
mélyiség f ejlesztésóben. 

t, tanulók között végzett közvóleménykutatás 

megerősitett bennünket abban - a talasztalható problémák 

ellenére - hogy az írásos aktivizáló eszközök segítik a ta-

nulókat tanulmányi munkájukban. 

Végezetül tómánkkal kapcsolatos általános és 
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sajót problémáinkból e1eljunk ki néhányat. 

A tanterv- és tankönyv korszerűsitési kutatá-

sok el Tse^:ithet ik a tantervben !?. "mit"  és a "mennyit" ka-

tegóriák köztt a "hogyan" megjelölésével a tenitás -tanulás 
hatékonysúgának növelés-t t . A tankönyvek a tananyag raeg°eleló 

elrendezósóvel,nyorcdatechnikai eszközök útjen való diffe-
renciálásával /törzsanyag - kiet;észit6 anyag - f ai ultativ 

anyag/,esztétikus kir311itásukkal,olvasmányos stílusukkal, 
fe7.szólitó jellegcikkel méiT inkább a tanulók korszerű segód-

eszközévé válhatnak. 

A művelődési anyag már jelzett alapvetű struk-
turáinak kutatási eredrnényei egzaktabb,egységesen értelmez-

hető követel ény-megfogalmazásnoz vezethetnek. 

A kutatókra vár annak a problémának a iregoldá-
se,vajon mennyi és hányszor szerepeltetett információ,gya-

korlás szükséges egy tel jesítménykatepória /i smeret, jártas-

ság,stb./ kialrkulásához./Gazdaságoa tanulás!/ '.,ktat6isi al-
goritmusok ki'!olgozása,a "hagyományos" oktatásba a progra-
mozott oktatás lijabb elemeinek  a beiktatása az eddigieknél 

jobb:3n lehetővé teheti,hogy a tanit'.si óra a tanulási tevé-

kenység fő  szintérévé vAajék. 

A munkalapokon és .ífeladatiapokon nyujtott tel-
jesitménvek értékelésének korszerűsitéséx - főleg az isme-

retszerzésben - új távlatokat nyit az értékelés eddigi túl-

zott jegy-központú jellegének felazámolúséhoz,objektívitá-

sárrak érvónyesitésére és a  teljes személyiséget Figyelembe-
vevő mhkszereinek kidolgozására.A pedagógiai méréstechnika 

kutatási eredményeinek széleskörű felhasználását kell szor-

galmaznunk. 

f3iztositani kell, aogyT központi munkalap és fel-
adatlap-gyűjtemény álljon a gyakorló pedagógusok rendelke-

zésére.A munka- és feladatlapos: megfelelő,a már emlitett 
' itatási eredményeket felhasználó alkalmazása elősegitneti 

az azonos tipusú iskolák közötti jelenlegi különbségek - a-

zonos értékelési kategóriák - eltérő valóságos teljesitmé-

nyek - felszámolását.Ennek megoldását a Központi t3izottság 
határozata és feladatunkul trizi ki. 

Nagy körültekintést igényel a tanulók felkészi-

tése a munkalr-+pok és feladatlapok használatárs.Y ryanyelvi 
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oktatás ess a szaktárgyi oktatás alapokat bizsolitó ere-
ményei!/ 

A nevelők munkakört lmény einek biztositása az 

irásos aktivizáló eszközök tömeges alkalmazásának érdeké-

ben. 

Saját ner,old: sra váró feladataink közül első-

nek emlitjük a  pedagógiai méréstechnika szélesebbköre al-
kalmazását. 

A munkalapok további 	lehetéshgei- 
nek kutatása, az alkalmazás kiterjesztése a többi osztályok-

ra is. 

Az egyes lépéseket követő tömeges viosszacsato-

lás gyors és megbizhetó m& szereinek kimunkálása. 
A rlurikalapok értékelésének megoldása - hogyan 

és mennyiben számitsuk be az érdemjegybe a tanulók tanulás  

közben nyujtott teljesitményét. 

Meg kell találnunk annak a probl mAnsk a meg-

oldás;lt,emely abból ered,hoy több tanuló úgy gondolja,az 

a körülmény,hogy v" a  tanitási órán munkalap irányitásával 
tanul azonos a tananyag megtanul6sávsl.Erősiti ezt a téves 

felfogást a tanulókban az  a  gyakorlat,hogy bizonyos esetek-

ben - az érési idő biztositósa céljából - nem ellenőrizzük 

ás főleg nem érdemjeggyel értékeljük felkészüléseiket. 
Az  eredményes ős permanens tanuláshos elenged- 

hetetinil azekséges motivációs bázis kiterjeszt(se,új e-

lemekkel való gazdsfi tósa. 

Tovább kell fejlesztenünk kérdéskulturánkat. 
A kér•ddaek,feladatok ev zakt, egy értelmű megfogalmazásával 
is hozza kell járulnunk a probléma felismerősének €s meg-

oldásának egységes fejlődéséhez. 

Dolgozatunkat azzal zárjuk,hogy temár.k kifej-
tésével igyekeztünk a "van" pedagógiai valóság-ttlaján 
állva,a társadalmi igényeket reprezentáló "kivánstos" 
felvázolásával a "már ma lehetséges"-t,a tanitás-tanulás, 
a személyiségfejlesztés hatékonyságát biztositÓ e g y i k 
eszközt,a munkalapot és feladatlapot bemutatni. 
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1.sz.melléklet 

7.o. 111/5. munkalap 

 

   

Név, osztály 	 Dátum 

l./ Olvasd el a tankönyv 92.o. 1-3. bekezdését /7 sori/ 
Mit tanultál meg a nyugalomban lévő testekről? 

2./ Olvasd el a 92.o. 4-9. b ekezdését! 
A mozgásban levő test 	 és 	 

megváltoztatáshoz más test hatása szükséges. 
Mit tudsz a tehetetlenségről? 

Az.6x.0 megnynvánulhat a testek 	 és 	 
......... 	 megváltoztatásában.. 

3./ Jól figyeld meg a tanári kisérletet! 
Tanulmányozó át a 92.o. ábráit és figyelmesen olvasd el 
a 92.o. utolsó bekezdését! 
A vonatban ülsz. Melyik irányban mozdul el e tested a vo- 
nat hirtelen elindulásakor 	 

fékezésekor 	 

4./ Tanulmányozd e tankönyv 93. o. ábráit! 
vlvasd el a 93.0. 1-2. bekezdését! 
Miért illeszkedik szorosan a nydbe a kalapács, ha nyelét 
az asztalhoz ütögeted? 

5./ Olvasd el figyelmesen a tankönyvnek a testek tehetetlensé-
géről szóló pontját! 
Irj két gyakorlati példát area, ho L3y a t estek tehetdiensé-
gét f i_yelembe kell vennünk! 



2.sz.melléklet 

7.0. V/3. munkalap 

Névosztály 	 Dátum 

1./ Rajzold le a táblán látható emelőt.Rajzold be: 

a./ a forgáspontot pirossal 

b./ a teherkart kékkel 
c./ az erőkart zölddel 

2./ Pista a kakashinta középpontjától 1,5 m-re,Jancsi 3 

m-re ill.Mekkora Jancsi súlya,ha :ista testsúlya 58 kp? 

3./ Olvasd el a tankönyv 134-135.oldalát,tanulmányozd az áb-

rákat! 

Hol van a harapófogó forgL,spontja? 

Ird le a papirvágó olló erőkarját és teherkarját! 

4./ Olvasd el a tankönyv 136-137.oldalát és tanulmúnyozd az 

asztalon álló laboratóriumi rnérlefet! 
Rónyoldalú emelő a laboratóriumi mérleg? 	 

Miért? 

Hányszor hosszabb a tizedesmérleg erőkarja,mint teher-

karja? 	 

Miért? 

5./ Miért hosszabb a lemezvágó  olló erőkarja,mint a papir-
vágó ollóé? 



3.sz.melléklet 

7.o. II/2-b.Komplex feladatlap 

 

   

Névosztály 	fátum 

1./ A traktor szántás közben bizonyon 

n,omással nehezedik a talajra.Mi kép-

viseli itt a 

nyomóerőt? 	 

a nyomott felületet? 	 

2./ Hány kp/cm` nyowis a o,o7 at? 

3./ Miért nem del el a pisai ferde to-

rony? 

/Ha ozi'ksSgcd van rá,megnézheted 
tankönyv 19.oldalának aljén levő 

fényképet. / 

4./ Milyen adatokat kell megmérned egy 
fémtárgy fajaúlyának kiszgmitásához? 



4.sz.melléklet 

AZ EMELŐ 

Naf'yobb,súlyosabb tárgyak felemelőséhez emelőrudat hasz-
nálunk.A tárgy felemelésénél egyensúlyt hozunk létre az 

emelőn.ElérhetjUk,hogy nagy terhet kis erővel emelünk fel. 

Ebben az esetben az erőkar nagyobb a teherkarnál. 

Eszközök: emelő,rugús erőmérő,cérna,akrsztds súlysorozat. 

A mérés folyamata: 

- Helyezz az emelő egyik oldalára a forgásten€elytól 

5 cm tAvolságra: 2oo, 400, too, 800, l000 pond ter-

het. 

- Egyensúlyozd ki a másik oldalon. 

- Mérd meg minden esetben az erő karját. 

A mérés eredménye: 

Teher Teherkar M  Szorzatuk . Erő -rőker Szorzatuk 
1.  

2.  
- 

3.  . 
4.  

5.  .. 



5.oz. melléklet  
10.  

7.111.1.  

      

áWM1 , 	 eesses. . .  1 L akol&—coő  
1 kréta  
1 centiméteren  
vonalzó  

I  te ~;tck c = .trenlot4.e mez-lea  

1./ Tegyél a fi:ikola-~csű véLe a3.á két  
gbt emeld fel olyan raa i,:asra,  
a buborók, , majd tedd le es~

` jelzett  iuup lanatoi:b~ j.~.~ld 
ely  ét.  

A krétajelzések azt mutatjítk,  
  

ho°- 
 
e}vQmlc időközök 

~ 	mok sorc  utakat  tett  coo  bubor~,  
:Mt-a—mg mg 

 
 ezeket oz utakat„ és fojuld tE~blt^.atbu.  

idbköz 

ut 

A megtett ut minden esetben jb kc;rclitéesvl ~.....0 cm.  
onto  N  vr:: eki: .,  »  c ° luit t 	h 	buborék e : -  _ •  ő 

E./Ismételd meg a kisérletet uoy, bsoy most Nredekebbre  
éllitod a csövet cettő könyv helyett négyet  tegyél alá./  

idökciz  

ut  
/cw/  

 

 

A megtett ut minden  esetben j 8 kllselitéSINW...~.  cm.  
A buborék most Eebecebben mosgctt, de ...........e. idő- 
ka~i ~ alatt most is •.......4104,000.41  utakat tett  cog.  

Ra á moysó test  egyen].6 14100eak.41111#CopeO,lö ut4ku:.t  

tesz mog, akkor a maeg ea .......e........e mozalB.  

kbnyvet. A mc:v  ik vé--  
ebbe a vécébe menjen  
t az asztalra, ös a  
G krétával a buborék  



emeléséhezi ..... 

emeléséhez? ..... 
• . . . . . *0 0 00  

........... 

........... 

6.sz.melléklet 

7.o. VI/3. munkalap 

Név, osztúly 	 D tua 

1. Dörzsöld össze többször tunyeredet ! 
Ird le, mit tapasztalsz? 

2. Hajlitgatással törd el az előtted levő drótot, majd fogd meg 
a törésnél a drótvégeket! 
Tapasztalatodat ird le! 

3. Padodon többször huzogasd ide -oda a pénzdarabot! 
Ird le, mit érzel, ha megfogod a pénzdarabot? 

4. Milyen változást észlelsz a fürészen,ha megfogod a fűrész-
lapot, miután egy darab fát elf ürés telt él? 

5. Olvasd el a tankönyv 177.o. 1. bekezdését! 
a./ A fenti /1-4./ kisérleteknél mindk a hatására kelet-

kezett hő? 

b./ Csak mechanikai munka árán keletkezhet hő? / Állitáso-
dat egy pidával igazold!/ 

6. Többször fi gyelmesen olvasd el a tankönyv 177. old. 2.bekezdéséti 

a./ Mi a hő mértékegysége: 	, jele: 	• 

b./ Mekkora hő ez? 

7. Olvasd el a tankönyv 177. o. utolsó bekezdését! 

Mennyi munka árán keletkezik 1 kcal hő? 	 
8. Hány.kcal hő szükséges 

a./ 2 xg viz hőmérsékletének 0,5 C°- kal való 
1/5 kg viz hőmérsékletének 5 Co-  kal való 

b./ Hány mkp munka árán keletkezik 2 kcal hő? 
10 kcal hő? 

0,1 kcal hő? 

9. Figyelmesen tanulmányozd át a 178. o. Érdekes adatok c. áb-
lázatát és a 178-179. oldal kidolgozott feladatait! 
a./ Mennyi hő szükséges 50 1 20 0 °-os fürdőviz 30 C0-ra való 

felmelegitéséhez? 

b./ A  motorkerékpár egy utszakaszon 7686 mkp murkát végez. 
Mennyi hővel egyenértékű ez a munka? 

c./ Mennyi hő kell a 10 kg vas 20 C°-ról 1200 Co- ra való 
felmelegitéséhez? 



7.sz. melléklet 

7.o. VI/ó. nunicalúp 

   

Név, os ztály rátuC1 

1./ Végezd el a következő kisérletet: tedd a lángba 
- drótot 
- hurkapálcát! 

Mit  tapasztalsz? 

Olvasd el a tapkön;rv 189.o. 1 -2. eokezdsét! 
Hogyan terjed a hő vezetéskor? 

2./ Tar_ulmányozd át a tankön,,'v 189.c. 3-4. bekezdését és a 
hozzá tartozó ábrát! 
Fir;:' elü m.og a tanári kisézletet i 
:.L:i.t tudsz a különböző anyagok hőveze:6::sáiől? 

3./ Olvasd el  L tankönyv 189.o. 5-6. bekezdését és a 190. 
oldalon található szöveget, tanulmányozd a hozzá tar-
tozó ábrákat! 

Irj 1-1 gyakorlati példát a hővezetésre: 

a hősz.ic,tel,:sre: 



8.su. Gulléklet 

?.o. VI/?. munkalap 

1 év, osztály 	 Dátum 

1./ Miért kcszitik a tőzbedényeket aluminiumból? 

Miért kell időnként a kályhából a  kormot eltávolitanunk? 

":?it tudsz a folyadókok, a gázok hővezetéséről? 

2./ TanulmAnyozd át a tankönyv 192.o. 1-4. bekezdését és a 
szöveghez tartozó ábrákat! 

a./ Mi e. hőáramlás lényeze? 

b./ Mil;,-en halmazállapotq m,yagokban terjed a hő 
áramlással ? 

3./ Figyelmesen olvasd el a tankönyv 192.o. utolsó és 193.o. 

1-4. bekezdését, vizsgáld meg a szöveghez tartozó ábrá-
kat! 

a./ Téli kirándulás alkalmával a turistaszálló 
fütött pólótermében emeletes á;yakon alusztok. 
Hová f ekúd j erek a "fázósabbak" és hová az edzet-
tebaek? 

Miért? 

b./ A hő a.Vmekben 	 . •.a,levezőben .... 

.... ...... és a vizben ................. terjed. 



9. sz. melléklet 

7.0. VI/8. munkalap 

Nev, osztály 	 Dátum 

1./ Hogyan terjed a hő a vizben melegités közben? 
Miben különbözik a hőáramlás a hővezetéstől? 

2./  Tanulmányozd át a tankönyv 194.o. 1-2. bekezdését! 
Mi a hősugárzás lényege? 

3./ Figyelmesen olvasd el a tankönyv 194.o. 3-4. bekezdését! 
a./ leit tanultál meg a különböző felületiz testek hő-

elnyelséról? 

b./ Melyik talaj melegszik fel hamarabb; a fekete szinü 
humusz, vagy a vilgos szinü homok? 
/A16huzással vL la zol,j  !/ 
Miért? 

4./ Tanulmányozd át a tankönyv 194.o. 5-6., a 195.o. 1.áekez- 
dését! 

a./ Mit tudsz a különböző felületü testek hókinocsátá-
sáról? 

b./ Miért fényes felületü a hőpalack /termosz/ belseje? 

c./ Miért nem kell tartani felhős idő esetén a tavaszi 
fagyveszélytől? 



l0.sz. melléklet 

70o. 1/2. munkalap 

 

   

Név, osztály 	 Dátum 

1. Keresd meg és jelöld meg - hosszu vonalzód 
- ceruzád sulypontját! 

Függeszed fel - hosszu vonalzódat 
- ceruzádat a sulypont felett és lenditsd kii 

Mit tapasztalsz? A test kilendites után visszatér - nem tér 
vissza eredeti helyzetébe. /A megfelelő szö- 
veget huzd alá!/ 

Olvasd el a tankönyv 13.o. 1-5.bekezdését! 	 
A sulypontja felett felfüggesztett test 	 egyen- 
sulyi helyzetben van. 

2. Függeszd fel - hosszu vonalzódat 
- ceruzádat a sulypont alatt és lenditsd ki! 

Mit tapasztalsz? At est kilendités után visszatér - nem tér 
vissza eredeti helyzetébe. / A megfelelő szö_ 
veget hud alá!  

Olvasd el a tankönyv 13.o. utolsó és 14:o..l:bekezdését! 
A sulypontja alatt felfüggesztett test 	 egyen- 
sulyi helyzetben van. 

3. Függeszd fel - hosszu vonalzódat 
- ceruzádat a sulyypontban és lenditsd ki! 

Mit tapasztalsz? A test kilendités után visszatér -nem tér 
vissza eredeti helyzetébe. /A  megfelelő szö-
veget huzd alá!/ 

Olvasd el a tankönyv 14.0. 2 bekezdését!. 	 
A sulypontjában felfüggesztett test 	 egyensulyi 
helyzetben van. 

4. Jól figyeld meg a következő tanári kisőrleteket! 
Rajzold le a hengert biztos, bizonytalan és közömbös egyen-
sulyi helyzetben! /Jelöld meg mindegyik helyzetben a henger 
sulypontját!/ 

biztos 	bizonytalan 	közömbös 

5. Figyelmesen olvasd el a tankönyv 2.pontját, utána töltsd ki 
az alábbi táblázatot: 

A sulypont a f elf dg- 
gesztési pont 

Kilend it éskor 
a sulypont 
helyzete 

a test 

Biztos 

Bizonytalan 

Közömbös 



11, sz. melléklet 

7.0. I I/2. munkalap 

 

   

Nev, osztály 	 Batum 

1./ Olvasd el a tankönyv 26. oldalát és a 27.o. l.bekezdését! 
Baltával fát vágsz: 	  a nyomott felü- 
let . 	  ú nyomóerő. 
011óval papírt vágsz; itt a nyomóerő: 	  

nyomott olüiet: ........ .. .. i 	 

Hogyan növelhetjük a nyomást? 

Irj egy gyakorlati péld t arra, amikor a nyol st a nyomó-
erő növelésével növeljük! 
Irj egy gyakorlati példát urna, amikor a riomóst a nyomott 
felület csökkentésével növeljük! 

2./ Olvasd el a  tankönyv  27.u. 2-5.bekezüését! 
Szánkódon 	  a ny omóerő és 	  
nyomott felület. 
L lánctalpas traktornál mi képviseli Ü nyomóerőt? 	 
	  és e nyomott f. elizletet? 	  

Hogyan  csókkenthejtüi a nyomást? 

Irj egy gyakorlati példát Farra, amikor a nyomást a nyomó--
erő csökkentésével csökkentjük! 

Irj ecy gyakorlaci példát arra, amikor a nyomást a nyomott 
felület növelésével csökkentjük! 



Név, osztály 	Félévi fizika jegy 	Dátum 

1. Rajzolja a tanult áramköri jelölésekkel zárt áramkört, 
amelynek részei 4,5 V-os galvántelep,vezeték,kapcsoló 
2 db párhuzamosan kapcsolt zsebizzó t  egy ampermérő. 

2. Töltsd ki az alábbi táblázatot! 

--] 
Fyenáram- 	Váltóáram- 
mal 	mal 

Az áram me-
lyik hat.al . 

m ü k ö d i k 

Vi zb ont ás 
Forgótekercses 
ampermérő 
Elektromos 
kávéfőző 

12. sz. melléklet 

A változat 

Az iskola hosszu bélyegzője 
Munkaidő 50 perc 

8.o.fizika évvégi eredményvizsgálat  

a 

c  
d  
e 

a 

c 

e 

3  

3. Számitsd ki az elektromos vasaló 0,95 m hosszu, 0,05 mm2 a 
 keresztmetszetü krómnikkelből készült ellenállás- 

huzalának ellenadását! /A krómnikkel f ajlaos ellen- 	c  
állása 1,2 ohm/ 

4. Mennyi hő fejlődik a hálózati felszültségre kapcsolt 
villanyvasalóban 1,5 óra alatt, ha a rajta áthaladó 
áram erőssége 2,2 A? 

5./Mitől függ az elektromágnes mágneses erőssége? 



6. Egy transzformátor primer feszültsége 4,5 V, a szekun— a 
der feszültség 36 V. Hány menetből all a szekunder 	

_._. 
tekercs, ha a primer tekercs menetszáma 85?  

7. Egy fa tégla méretei: 18 cm, 12 cm és 5 cm, sulya 
1200 pond. Számitsd ki a fajsulyát i 

 

    

    

8. Átmehet—e a 3800 kp sulyu, 950 cm2 alátámasztási 
felületű gépkocsi azon a hidon, amely 5,4 at nyo— 	a 
mást bir el? Állitásodat számitással igazold! 	 Ű--  

c  

9. Ird le, hogyan érvényesül az energiamegmaradás 
törvénye az elektromotor müködése közb e! 	

a 
c 



2. Töltsd ki az alábbi táblázatot!  

Jele 	Mértékegység /ek/ 

U 

Áramerősség 

Megnevezés  

a  
b 
c 
d 
e  

f 

h 

B. változat  

 

Munkaidő 50  perc  
Az iskola )aosszu bélyegzője  

8. o. f izika éyyé~;i erednén.yyizs~á la ~- 

hey,  os Ztaly  

 

fél ~;vi  fizika  j egy 	fátum  

 

  

1. Rajzolj tanult áramköri jelzésekkel zárt áramkört,  
amelynek részei: 1,5 V—os galvánelen,vezeték,kap—  
csoló, 2 db sorosan kapcsolt zsebizzó,egy voltmérő.  

    

    

 

ohm  

   

     

     

3. Egy áramkörben a feszültség 4,5 V, az ellenállás 
90 ohm.  Mekkora  az áramerősség?  

a  
b
`m■ 

 

  

c 

 

     

     

4. TV készülékünk teljesitménye 220 W. Mennyi áram— 	a  
dijat fizetünk, ha megnézzük a 19 óra 30 perctől 	b 
20 óráig tartó TV hiradót?/1 kWh áram dija 1,80 Ft/ 	d

--Y  

5. Mitől függ az indukált feszültség nagysága?  a 
 

b 
a 

    

    



G. 124',;w  treaszformdtor primor to~rca  k 
SC~,~ a ezel~uu8er te~resb 900.  L  p   

18 V,  ~rl~skoro loQZ a t3zoLcuu3®r Pea z~.l  

7. M€aLkora a va®hengcr auly a!  ha az a.].a k~réLok  au.  
sara  1*5 cm mai;aca ~~a. 4 cm +~c  a  vac  ~ajauly c 7,8 	b.... 
Z~~d/cm~3t 	 ő _ ~ẁ.. .̀ 

~ Ii 	LE amuck  az omQlőe~vcunak a toljeaita~:~e 
' :. 	 a~me 	a 210  kp aul;,~ u betonw~eronr3át 8 ,4 a  alatt 

lael 	tel  12 m ma`;caba? 

a 
b~ 
C  
..~..... 

9. Trd le, b an órvó 
 ~

ae asi1 	ad:a 
törvénye  valanel;/ ic 	~ 	 elektro- 
moo Qel©GitaQazkGz milkcéóle SOW 

 a 

C
...,....~ 

    

    



C. változat  

z zs o a ossz e egzo  
Munkaidős 50 perc 

81 o. fizika évvót •i eredményvizsgálat  

Névosztály 	félévi fizika jegy 	Dhum  

1. Rajzolj a tanult áramköri jelölésekkel zárt áramkört, a 
melynek részei 4,5 V-os zsebtelep, vezetók, kapcsoló, b 
2 db párhuzamosan kapcsolt zsebizzó, egy voltmérő. 	c~  

d 

2. Töltsd ki az alábbi táblázatot.  

~enáram- Váltóáram- 
wiI 

Az áram meiy•i  
hatása alap;ián 

m 	ii 	ö 	d 	i 	k  
Villanyvasaló 

~ 

:3éz kiválasz-
tás:  

Villanycsengő  

3. Számitsd ki a 12000 m hosszu 25 mm2 keresztmetszetü, 	a  
aluminiumból készült vezeték ellenállását./Aluminium 	b  
fajlagos ellenállása 0,029 ohm/ 	 c 

4. Mennyi hő fejlődik 1/4 óra alatt az elektromos kávé-
főzőben, ha a hálózati feszültségre kapcsolva a :aj-
ta áthaladó áram erőssége 3,2 A?  

e 
111.11.••••■•■=111  

OVNIOD/WargeMON=Y SID 

":itől függ az elektromos fogyasztók teljesitmónye?  



6. ]y transzformátor primer .  feszültsége 380 V ,  a 	a  

	

szekunder feszültség 19 V. Hány menetből áll a 	bi 
szekunder tekercs, ha a primer tekercs menetszá- 
ma  1800?  

• 
7. Egy kocka alaku beton alátét éle 25 cm hosszu 	a  

sulya 40062,5 pond. Számitsd ki a fajsulyát !  

C  

d 

8. Elhelyezhető—e az emeleti műhelyben az a gép,  
amelynek sulya 560 kp alátámasztási  felülete  
420 cm2 és a padló 2, 8 at nyomást bir el? 
Állitásodat számitással igazold! 

a  
b~ 

c~ 

 

 

d 

 

    

    

9. Ird le i  hogyan érvényesül az energiamegmaradás 
törvénye a generátor müködése közben? 	a  

b 
c 



D. változat 

Munkaidőt 50 perc 
Iskola hossza -bélyegzője 

8.o. évvéri fizika eredményvizsltálat 

Név, osztály 	Félévi fizika jegy 	Dátum 

1. rajzolj  a  tanult áramköri jelölésekkel zárt áramkört, a 
amelynek részei 1,5 V—os galvánelem,vezeték,kapcsoló b 
2 db sorosan kapcsolt zsebizzó, egy ampermérő. 	c 

á 
e 

2. Töltsd ki az alábbi táblázatot! 

Megnevezés 

Feszültség 

Jele 	Mértékegység /ek/ 

1A, 1mA 

A 

3. Egy áramkörben az ellenállás 40 ohm az áramerősség 
5,5 A. zámitsd ki a feszültséget! a 

c 

4. Rádiónk teljesitménye 120 W. Mennyibe kerül az 19 órá— a 
tól 19 óra 30 percig tartó esti krónika meghallgatása, b 
h l kWh áram díja 0,80 Ft? 	 c 

5. Mitől függ a vezeték ellenállása? a 

c 



6. Egy transzformátor primer tekercsének menetszáma 1800, a  
a szekunder tekercsé 450. Mekkora a szekunder feszült-
ség, ha a primer feszültség 220 V?  

7. Mekkora annak az üvegből készült négyzetes oszlopnak 
a sulya, amelnek alapéle 2 cm, iasassága 6,5  cm és 
az iiveg fajsu3ya 2,4 pond/cm3? 

   

8. Hány LE annak a szállitószelag!ak a teljesitrL:nye, 
amely a 72 kp sulyu zsákot 14,4 s alatt viszi rel 
a 15 m magas raktárba? 

   

9. Ird le,  hogyan érvényesül az energiamegmaradás  tör-
vénye a transzformátor müködése közben?  

C  
0.111.1.6111.110 

c 



13.sz.melléklet 

8. Q.  fizika eredmén3rvizsgálat ösu9sitő:ie  — 1973. V. 30. 

A település neve, iskolája Az er.vizsg.ban Félóyvi fiz. Az ered—
osztálya 	 rósztvett tanu— 	átlag 	eiényvizsg. 

lók száma 	 telj. % 
átlaga 

      

00000 0 0001V 

.......... 

......... . 

B 

C 

D 

     

  

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

 

   

       

Osszesen, ill. járási átlag 

 

.......... 

 

  

1973. j uniu:> ...... 

szakfelügyelő 



8.o.fizika eredményvizsgálat - A változat mérőlapja - 1973.V.30 

1./ a-  Aramf orcás helyes jelölése ................................ 2,4 %p  
b- Zárt kapcsoló helyes jelölése ............................. 1,8  
c- Zsebizzó helyes jelöl©se,kapcsolása 000000000 OOOOO 0041000000 2,6  

d- Ampermérő helyes jelölése 0000000000000000000000400000000000 1,4  
e- Ampermérő helyes kapcsolass. 	 ............... 2 ,6  

2./ a- Egyenárammal milkü dik 	  2 	%p  
b- VeE;yi hatás 	 .10.‘ OOOOO 1,8  

' 	 2 6  C- L,,;:i~ @nuramaal  mLikodj.k •...• .................... ~~~1~~ ....• • • ,  
. 	. 	 . 	~~ • 	~ 	4 	1 	) 	. 	f 	' 	- 	! 	4 f 	S 	. 	_ 	f. 	. 	, 	. 	1 	. 	P ♦ 	P 	, t  

d- Mágneses hatás • .........................................• ♦ 2  

e- Fegenáremmal m:ákö dik 	  1,3  
f- Váltóársmiel mükődik 	  1,8  

g- Hőhatás 	  2 

3./ a-  A vezetók ellenállásának kiszámitása 	 3,4 %p  
b- Mértékegység /ohm/ 	  3,6  

4./ a- Az elektromos áram munkájának kiszámitása ...........••...• 3,8 jup  
n  

OM b— mértókegysóge ALAI/ 	 
c- 1 kWh - 860 kcal 	  

d- A fejlődött hő kiszámitása 	  

e— 	— 	" 	— mértókegyeége /kcal/ 	 

4  
3,2 
3,6  

3,8  

/ a- A tekercs menetszámától 	  1,2 70p  
b- Az áramerősségtől 	  2  

6./ a- A feszültségek arányának kiszámitása 	 3,6 %p  
b- A szekunder tekercs menetszámának kiszámitása 	 3,4  

?./ a- A tórfot;at kinzámitása 	  3,2 %p  
b—  A térfogat mértókeGysége /an3/ 	  3,8  

c- A fajeuly kiszámitása 	00000000041000 OOOOO 00000 , 1100004100110 3,8  

d- A  faj nuly mértékeGysége /pond/an'/ 	 4  

./ a- A nyomás kiszámitása 	  3,6 4  
b- A nyom óa mértékegysége /kp/ed/ 	  4  
c- 1 kp/ce = 1 at 	  3,6  

d- Helyes válasz a kérdésre/Csak számítás alapján érvényen!/.. 2,8  



9./ a- A befektetett elektromos energia 	 3,6 %p  
b- F.t;yen1ő 	  3,6  
c- A kapott elektromos energiával 	 3,6  

100 yLp  

B változat  

1./ a- Áramforrás helyes jelölése ............•0*•4,••••••••••• 1,4 %p  
b- Zárt kapcsoló helyes jelölése ..•••.••.•...••••.••..••• 1,8  
c- Zsebizzó helyes jelólóse, kapcsolása .....•.•.••.•...•. 2,4  
a- Voltaór5 hol:/os jelölése 	•.........a..........•........ 1,6  
e- 	" 	•' 	kapcsolása 	  2,6  

- 	 ~;;  2./ a Feszültség .....................•...••••........... . ••. 1,6 ,. ~p  

b- L V 	 •~ .•• 	.• 3 
c- 1 kV 	 •. 2,2  

d- I 	 •.•......•.• 1  

d- 1  A  ... 	 ...•....... 2,6  
f- 1 mA 	 • ........... ........... 2  

g- Ellenállás ...••••+► •+ 	••••..•.••.• 1,6  

h- il ...o.................ea000.................•........ o  C: 

3./ a- Az áramerősség kisGámitása  	3,8 fip  
b- 	NOD 

	 - mértékegysége /A/ •f• 	....... 3,6  

4./ a- Az áram munkájának kiszámitása 	 4,  

-
 

mértékegysége /ka/ ................ 4,4  

c- 	kiszámitása 	  4  

)./ a-  A tekercs men@teiuek számától ............•...•.••..••. 1,6 %p  
b- a mágnes erősségétől •••••••••••••••••••••••••••••••••• 1,4  
c- a w'.:gnf3se  s tór változásának eebeefyt. ;.;í:től • ............. 1,6  

6./ a- A menetszámok arányának kiszámitása 	 3,4 %op  
b- A szekunder feszültség kiszámitása 	3,4  
C- 	- 	" 	- 	mértékegysége /Y/ 	3  

• 	 . 	 • 	 }  

7./ a- A térfogat kiezámitása ...................o. 	4 
 

b- - " - mLrtékegysége /ce/ 	  !~ 

c- A sul.y kiszámitása ................•...• 	 4,4  

d- - " - mbrtékeGysége   4, ~ 

b- 



8./ a- A teljesitmény kiszámitása 	 4,4 ;:;■  
b- A tel  jesitmény mértékegysége /mkp/ti/ 	 4,4  
c- LE *t9ttttlt*0+**•tttt!t 	  3,4  

9./ a- A befektetett elektromos energia 	 3,8 %p  
b- egy enlő 	  3,6  
c-- a keletkezett hővel 000000000000000. OOOOOOOOOOOOOOOOO 3,6  

100 %p  

C változat  

1./  a- Az  áz.auf orré.ss helyes  jelölése  ••••••• 	 2,6 ~op  
b-  Zárt kapcsoló helyes jelölése .....iiiri 	 1,6  
C- Zsebizzó helyes jelölése, kapcsolása 	2  
d- Voltmérő helyes jelölése 	 1,6 

e- - kapcsolása Ri#• 	 2, 4  

2./ a- Egyenárammal működik  • . . . ........ .... .. . .. ...... .. . .. 1,8  i p  
b- Váltóárammal n  

................................ 1,6  
c- Hőhatás ............................................. 1,6  

d- F.igyenáramnlal mi,ikpciik .•••••••••••••••••••• ■■ •••••••• ■ 1,4  

e- Vegn ha4, . 00 4,04,4,0t9t!*10.418.01,,,.....*411,4114414.00.... 1,4  

f- 18yenárammal,müködik 	  1,6 
g- Váltóárammal müködik 	  1,6  
h- &Sáigieses hatás 	 M41)41 	 1,6  

3•k  a-  A vezeték  ellenállásának kiszáait ása 	 3 9 2 %p  
- n 	- 	 mórtékogys66e /ohm/ ........ 3,8  

4./ a-  Az áram munkájáaelt kiszámitása 	 
b- - 	" 	- 	mértékegysége /kWh/  . 	  

c- 1 kWh - 860 kcal 	  
Cl- A fejlődött jlödött hő  kis2ásnitása ....................: 	 
e- 	mórtékebyséUe /kcal/ ...•••••••••••••• 

• 	. 	F 	o 	• 	, 	/ 	. 	. 	. 	 ,  

5./ a-  4;feszültsegt61 	  
b- Az áramerősségtől 	  

6./ a- A feszültségek arányának I.tiszáraitáea 	 
b-  A szekunder  tekercs menetszámának kiszámitása 	 

4,2 %p  
4  

3,6  

3,6  
4  

2  

2,8  

3,6 ;43,  
3,4  

%./ a- A térfogat kiszó.mitáLe. .............................. 3, 4  i°p  
b- - 	" 	-  mértékegysége /Cúi 3/ ....................... 3,6  

c.- A fajsuly kiszsamitása 	  3,8  
d- " 	mértékegysége /pond/c10/ 	 3,8  



$./ a— A  nyomás kiszámfl.tása • ..................•.•••....•....• 4 	%p  
b— re 	mértékegysége   /kp/cm2/ ...... .................. 4  
c— 1 kp/ce = 1 at ............•••••••••••••••••••••••••••• 3,4  
d— Helyes válasz a kérdésre /szárvitás nélkül nem érvényes/ 3,2  

9./ a— A befektetett mechanikai energia .••••••.•.•.....•..... 3 %p  
b-- ©eu16 •.....•...• ..............••.•.•..•............. 3,6  

c— A kapott elektromos energiával •...•.••..• ............. 3 

100 %p 

D vóltozat  
~ .tr ~ r,.•etsle.m• ~ "9.. 

1./ a— Az áramforrás hol,';03 jelölése  •• ..••.!•ilftiif~ !!~•~•• i •i° l~ 2 ~ 
b— Zárt kapcsoló 	~~ 	

n 	.•..•.•i••iii• ~ !•.•.l ~il+► 1,8  
c--  Zsebizzó helyes jelölése, kapcsolása 	1,6  
C:— 

 
Ampermérő helyes 	 1,2  

Q— 	n 	n 	kapcsolása •....•.•••••.•..•.••!•....• 2,2  

2./ a—  U  ..i*A*i4,4ioetato/+►i•! 	 1,2  

b— 	 1,8  
C•  i kP ....•• 	.......:................ 2,4  
(3—  Aramerősség 	 .••...••..••.••• 	 1  
e— I 	 •.•...••...••••••...•.•• 1,8  
f— E110rAllá3 ....•!• 	•wiir!•+.•••.....•..i!!ii•.••..• 1,2  
g- 1 ohm 	.... 	 2,4  

/ a— A feszültség kíszámitása •••...•...•.•.•..••.....•....• 3 %p  
b— 	" 	mértékegysége /9/ 	 2,6  

4./ a— Az  áram munkájának klszát, ►.:i.íásl ► .••••••••••••........... 4 ,4 4  
b— 	n 	mArtóke 

	
/k0/ •.•••.••••....•. 4,8  

f'.— Az iramdiij k1.s1,á013.tima ..••.•.....••.....•...t.e..e_.ea L-:,6  

tj •/ a— A  vezeték hosszutaág6ttói • . • . • • ..... • • .. • .... • • . . .. • ... • 1,4  %vp  
b— 	t' 	 kerfail.tmetfizfltiétő]i. 	..  k  • .. n • e 1,4  
c- 	 tt 	anyagától .• ................... a..... .•...... 1,8  
c3— 	 hÚmérf3éklutt3t0l .............•...•.........e• 2,8  

6./ a— ti meLetszFiW()Is arányának kiszámit ása ......••••••••••••• 3  ~vp 
b— 1= szekunder f eszültoc:g kiszámitása . • • • • •! • •. • •. • • • i••. 3. 2  
C— A Peezú'iteé~; me:rteket;yraClge /V/ •..•.••.•••••.•••••.••.. 3  



7./ a- A térfogat kiszámitása ...................o.............. 4,6 9bp 
b- 	" 	mértékegysége ......... .......... 	 . 4,6 
G- A Buly ki8zámitá3a .............•• 4,8 
d- n mértékegysége 	/;,orc?/ ....•........•.•......• 	 • 4,6 

8./ a- A teljesitmés<y kiszámitása .............................. 4,8 %p 
b- 	H 	mértékegysége 	•....•....•......•.••....... 4,8 
a-  LE 	.•..•.......•.••••.•••••.••••.••.•.•.••....••.••.• 	 • 3,4 

9./ a- ♦ primer oldalon befektetett elektromos energia ......... 4,2 %p 
b- ►enlá ...... ........................................... 4,2 
e- a szekunder oldalon indukálódott elektromos energiával 	 • 4,2 

100 30 

Általános tálékoztatós  

A hibátlanul megoldott feladatelemért adjuk meg a javitókulcsban 
feltüntetett pontszámot, ezt a feladatlap jobboldal$n u megfelelő 
betüjelhez beirjuk. 
A rosszul megoldott vad meg; nem oldott feladatelve-. rt o pont jár. 
Ezt is beirjuk. A számitásos hibáért a feladatelemhez járó pont-
szám 20 m-át /kefekitett érték!/ levonjuk. 
A feladateleeiek rt kapott 5p-kat összesitve megkapjuk egy-egy 
tanuló teljositanry százalékát, ezt a 9. feladat után írjuk- fel. 

Településkategóriák: A - város, városiasodó na gyközség 
B - nagyközség 
C - kisközség 
D - részben osztott osztálya kisközség 



8.o.fizika  eredmónyvizseálat elemzőtóblózet  —  1973.V.50.  p.•  y~Zlt_,o_~ 

Felanstok, elemek 
Tanulók szó.ua;  

«..A.----- 
IeleFi;léskategóriák 

C i 	'. 
Jaa:si  
átlag  

~ 

átlag;  

,/ a 	 . 	  

b........... ************* 	 

C 	 ....... 
 d 	  

o 	  

/ a 	 •..4.......  
b 	  

c 	  

d 	  
e 	  

i' 	  

L., 	  
/ a.........  	  

b............... 00000 	  

/ a 	  

b...................... 00000 	 

C 	  

d  	  

111111=  

MEE 
MIMI  

r  

O..... 00000 ....... 0000000000000 .  

/ a 	 • 	  

b 	 • 	. 

/ 	' 	  

b 	  

/ a 	  

b...... 00000 ......o..... 0000000 . 

C. 00000000 ............... 0000000  
41...................•  . . . . . . . . . . .  	 / 	 . .,..... ....... 

U  . . . . . . . . . . . . . .................. 
C . 	

 

/ 	a......... 00000 ................. 

b....... 0000000 .... 0000000000000  

C• • •0•0000000,0000.000.00.00000•  _.__■_._  

~ . 

. ~ . 

_.. 
_.../...  , ... 	 .~. 

. 

. 

~~~  
.■■•  

.....~ 

9.feladat taljesitm6AyszáLaléls íA—  
la,~ ea  , 

 IIII . 	.  

2zóródós terjedelme 

Átlagos eit6r4s  



b••.  

-9.f e2c:cint tel;jeaá tmtarz ► F,zc,za:l.ck  
átlaticz  
Szóróa.e t E;r;;eZclmc  

Átlaos eltörés  
■44101.0■ ...o-,IW+. 	 _ AIM a.rr..  —.S r dIV-1-M  

	• 	 
.. . .. 0*  

8•0.fizi.ka eredn--':n<yvizaj-filat elemzőtáblázata - 1973.U.30. B Wlto~t  

Települé akat e L •t;ria  
A 	 0 I D  

s E;rás.i  
ttlac  Ihtiadet ok i elegek  

Tanulók e zínia s  

./ 	..............+ .............  
b***.**.t.**..4 	 •s. 

**... *..*.A....*..**...*.***  
d 	 
4T** •.*  *.tlff 	 *.;.;•l........ 

C1..*...t* ...!!•ll............ 
fi...... t •!4b'♦ *1►i1►i.... t.. t.* *  
	 .."416• 	 

$.........• 	 

h 	 ••*!!s.l*.t•...4000•s..  

I./ a  
b *i......*****. ...........t.. 

••■ •___. _••_,  

M1.40.0.a  

VA 	 

./  a• • *************** • • • • • • • • • •6 —   
b 	 

C 	  

./ a 	 •  
b.. **************** 	•  

C 	  

1 011.■-w.+N.N ► 	 

/  a  
wIMI=~~~~1~ ■~f 

d 	  i 	 M111111111111111111111111111  



	

./ a 	 

	

b 	 

	

C 	 

Feladatok, elemik  Te1e~~ '.il'.~s!sate~3~•iA t 
A 	~3 	C 	D  

Ja^4ei  
€+tlag  

L./ s........'.'.`. . .................  
b........... ..................  
0•••••••••••••••••  • . ammo**  
d..........•,..•...............  
e . •.... ......  

. 	. 	 . 	. 	. 	 r 	. 	. 	. 	

e 

. 	. 	. 	* 	* 	.. 	, . 	, 	s 	! 	. 	. 	v a.................. *****  

~ 
n  

d 
e  
.0  

~ 
I~ 

)./ 	 

D 

}./  

~ 

C 
' 	d 

R ./  

•  

7/ a 	  

ó 
C  
d 

./  
b 
C 
d 

-9.feladat tel •jQSitnényszázalók  

SzSróaás te4edelae  

Atlacoo eltrLo  
IIIIIM+IM..r.s MsMOMMSI -- — .•r_a...  _,.E  S _ ._  s _ _ S..S Swr  

Tanulók  szám&  i  

«.. _.`.O....__ __arbs is__._._ .. _ _ _ ssosiossmssmo 

~ _~...,. 	 ... ■.Ms._ rOmpor..  +w.. ow+.  ... ..o.a. — --,....■.~... ■..._  

~ .w.tAMON.11, 011  • 

8.o.fiziKa eredmanyvizsgálat elemz5t1blózat3 - 1973. 11.30.  



Fo1 datok, elemek  

A  

L./ a 	  

Településkútepóriák Járási  
L 	&tlag  

ag  
AMMINIOMINIMEN.  

8.  o.f iziY.c eredQérkivizosalat elemzrtéblCa 7ete — 1 .9n .®. 30.  

b...•.... ~ ... .•. 	 
Li • . . • .'. • . ....'•. • . . • t 	  
U.  . . . . • . . • . . . . . • • . • . . • . • . . • • .  	 

2./ n 	  

b ...•... •... 	 

C 	 ... 	 

d•••••.... 	 

f............•••••••••••• 
• . . ........... 	  

 •. ••.  
~.............•.... ...•. ..,..• 

3./ a.,..•••••••  
b . .... . ..0  

+./ri. 	  

b 	  
C............ 	 

..  

5•/  a.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . 
b........................•....  

d 

)./ í3••.••••••..••....••••.. ..í... 
b 	  
C 	  

~ ./ 	. .••• •.•...• .•...••..•.•.•..  
b 	 
c 	  

/ a  
b 
C 

.,. feladat t  e]. j  a;.ita`: -ajaz 3zar)lc  
~..~~ r• 

Szóródás terjedelme  

ktlaGoa  

• ! ! ~ i 	 10-0.-•  

,0,._  f...r,.. 

.~_ .••■•••••••■  —.. _..r..1...,. 	 



14/a.sz. melléklet 

Névosztály 	 Dátum 

7.osztély fizika témazáró feladatlap /VI./ 

A csoport 

1./ A cölöpverő kos nehezékének súlya 186 kp,a cölöptől 

való legnagyobb távolsága 3,6 m.Mekkora a helyzeti 
energiája felhúzott állapotban? 

2./ frtelmezd az 1 kcal-t mint a hőenergi a  mértékegyeé-
gét! 

3./ Lehet-e a 36-37 °C--os fürdővizben a normális hőmér-
sékletű emberi teat hőforrás?/Válaszodat indokold!/ 

4./ Mennyi hát kaphatunk 43127 mkp munkából? 

5./ Hogyan melegszenek fel a folyadékok és gázok: 

vezetéssel - áramlással -- sugárzással /Aláházással 

válaszolj ! / 
Ird le az aláhúzott felmelegedési mód lényegét és 
irj rá egy gyakorlati példát! 

6./ Miért jobb a belsőégésű motorok hatásfoka,miut a 

gőzgépeké? 

7./ Tantermünkben naponta 1/4 kg fenyőfát és 32 k ar; pécsi 
szenet égetnek el.Mennyi hőt kapun,?/Használd fel a 

tankönyv 135. oldalán található táblázatot!! 

8./ Hogyan tudnád kertetek virágzó gyümölcsfáit a fagyve-
szélytől megóvni? /Válaszodat indokold meg!/ 



14/b.sz. melléklet  

Név,oastály 	 Dátum  

7.o.fisika témazáró felac:atlap /V I./  

8 csoport  

a./ a domb tetején áll a  

szbnkó.Nelyseti energiá- 

ja - mozgási energiája  

van itt?/Aláhúzással vá-

1 .azolj! /  

b./ iiok'yrÁn változott agy: 8.1  

:ielyzethez vtszonyitvn a  

b.; helyzet pillanatában  
a  lejtőn lesikló szánkó  

helyzeti és mozgási ener-

giája?  

c./ A comb alján a szántó mep-
á31t. ~ti történt a helyzeti  
4s mozgási ener,'iával'?  

1 ./  ~ 

 

2./ Mennyi munka árán  kapunk 4o kcal Mt?  

3. :torolj fel 1-1 gyakorlati példát  
a hővezetés elősegitésére• 	  

a hővezetés megakadályozására. 	  

4./ ilogyaan terjed a h6 a szilárd teste i ben?  

!fit tudsz erről a terjedési módról?  

5./ hányszor több  1145 szükséges 1 kg viz g4zz4 alakitóaához,  

mint 1 kg terpentin gőzzé alakitásához?Czámitásodat a  

t<lblázat felhasználásával végezd! /  

6./ Mi a különbség a Lenzinmotor es a Liesel-motor között?  

7./ Sorolj fel néhány példát arra,hof•y saját tapasztalatod  
alapján mire használják napjainkban  

a dugattyús gézgépet• 	  

a benzinmotort. 	  

A Liesel motort. 	  



15/a. sz. melléklet 

7. o.f izika VI. t émazáró feladatlapjának j avit ólap j a 

A csoport 	pont levonás 

1./ Hibátlan megoldásért 16 pont 
Mértékegység hiba 4 
Számitásos hiba 3 

2./ Hibátlan megoldásért 8 pont 
" 1 kcal = 427 mkp 	" 6 

Helytelen adatok 8 

3./ Hibátlan Legoldásóst 12 pont 
Rossz válasz 12 
Rossz, hiányos indokolás 1 -8 

Mértéke ység hiba 4 

4./ Mértékegység hiba /Hibátlan megold. 12 pont/ 4 
Számitásos hiba 3 

5./ Nincs gyakorlati példa /Hibátlan 12 pont/ 3 

Pontatlan terjedési mód leirás 1 -8 

Nincs terjedési mód leirás 6 

6./ Helytelen válasz /Hibátlan 14 pont/ 
Helytelen indokolás 

14 
11 

7./ Pontatlan indokolás /Hibátlan 12 pont/ 1-10 

Hiányos indokolás 1-10 

Rossz indokolás 1- 

8./ Gondokodási hiba. 	/Hibátlan 14 pont/ 4 

Számitásos hiba 



8./ Mennyi hő szükséges 65 1 16 °C-os fürdővíz 34 °C-ra
való felmelegítéséhez?



15/b.sz. melléklet 

7.o.fizika VI.témazáró feladatalapjának javitólapja 

B csoport 	pent levon:;s 

1./ Hibátlan megoldásért 20 pont 
Rossz válasz az  Eh-ra 	4 

n 	n 	n  Eh-  változásra 	8 
" Eh  átalakulására 	8 

2./ Hibátlan megoldásért 14 pont 
Gondolkodási hiba 	 14 
Számitásos hiba 	 3 

3./ Hibátlan megoldásért 6 pont 
Rossz válasz a hővezetésre 

a hőszigetelésre 	3 

4./ Hibátlan megoldásért 10 pont 
Hiányos válasz a hővezetésre 	1-8 

5./ Hibátlan megoldásért 16 pont 
Gondolkodási hiba, 
Számitásos hiba 

6./ Hibátlan megoldásért 12 pont 
Rossz indokolás 
Hiányos indokolás 

7./ Hibátlan megold sért 6 pont 
Pontatlan megnevezés 	1-8 

8./ Hibátlan. megoldásért 16 pont 
Gondolkodási hiba 
Számitásos hiba 

16 

3 

12 

2-6 

16 

3 



16/a. sz. melléklet 

Z'  fizika VI.témazáró felaáatla• 'ának elemzőla• 'a  

A csoport  sz ám  

1./ Hibátlan megoldás 	 9 69  

Mértékegység hiba 	 1 8  

Szárnitásos hiba 	•••••. ........ ..•.••o•  2 16  

Nem oldotta meg 	 1 8  

2./ Hibátlan 	  3 23  
" 1 kcal= 427 mkpt'........+ 	 7 54  
Helyt elei adatok,„....... 	 3 23  

3./ Hibátlan  •.••t 	  3 23  
Rossz válasz 	  1 8  
Rossz indokolás 	 4 32  
Hiányos indokolás 	••o• .•••.•••oe••.•••  4 32  

, 	Mértékegység bibe.........•..•.... o••.s 1 8  

4./ Hibátlan 	  9 69  
Mértékegység hiba 	 2 16  

Számitásos hiba 	••.•.•o•..o .••••o.o•••  1 8  

5./ Hibátlan 	  6 46  

Nincs gyakorlati példa • . • • • • 	 6 46  

Pontatlan terjedési mód leirás 	 1 8  

. 	Nincs terjedési mQd.leirás ..••• 	 1 8  

6./ Hibátlan 	• •••••o•oo•••••.•..••.o•••.•o  3 23  

Helytelen válasz 	 6 46  

Helytelen indokolás 	.0 .•••..ec. ••.•..•  7 54  
Nem oldott? reg . ••.••+....•••..••o• 	 3 23  

7•/ Hibátlan 	.....•e o.•.....•+•••++++ ►•► +• MI. MO 

Hiányos indokolás 	 . u...o...o•++ ► ++►+►• 9 69  

Pontatlan indokolás o••oo••o••o.• ► ••••  2 16  

Rossz  indokolá.g. 	 ~ +• 2 16  

8./ Hibátlan 	........e......o.•.•....o..••  5 38  
Gondolkodási hiba ••... ...............  1 8  

Számitalos hiba 	••. .•o•o..o. ►►►•+► +•••  5 38  
Nem  oldotta  meg 	. 	..... 	... 	....•••••  2 16  



16/b. sz. melléklet 

7.o.f izika VI.témazáró feladatlapjának elemzőlapja 

B csoport 

1./ Hibátlan megoldás 	 ................. 

Rossz válasz az Eh  ra ... ................ 
It 	" 	" 	Eh  változására 	 
it 	" 	" 	energiaát alakcalasx'a 	 

Nem oldotta meg 	  

szám 

1 
1 

11 
10 
1 

6 
6 

69 
63 
6 

2./ Hibátlan 	............ ........ 9 56 
Gondolkodási hiba 	.............•......... 2 12 

Számitásos hiba ...•..................... 2 12 

Nem oldotta meg 	  3 18 

3./ Hibátlan 	  6 36 
Rossz válasz a hővezetésre 	 9 56 

" hőszigetelésre 	 8 50 

Nem oldotta meg 	  1 6 

4./ Hibátlan 	........... 13 81 
Hiányos válasz 	.......•.o ...............• 3 18 

5./ Hibátlan 	•or•aa••••••........... 6 36 

Gondolkodási hiba . ............ 	 4 24 

Számitásos hiba 	  4 24 

Nem oldotta meg 	  2 12 
OOO 

6./ Hibátlan 	  4 24 

Rossz indokolás 	  3 18 
Hiányos indokolás 	  6 36 

Nem oldotta meg 	  3 18 

7 ./ Hibátlan 	oas.s..s... 	-  	14 88 

Pontatlan megnevezés 	 1 6 

Nem oldotta meg 	  1 6 

8./ Hibátlan . 	......... 	 10 63 

Gondolkodási hiba 	 3 18 
Számitásos hiba 	  1 6 
Nem oldotta meg 	  2 12 



17.sz.melléklet 

7.o.fizika II/6. munkalap 

Név,osztály 	 rátum 

1./ Figyelmesen olvasd el a tankönyv 4o.o. 1- 2.bekezdéllét! 

Mit tudsz a hajszálcsövek keresztmetszetér61? 

A viz 	 folyadék. 

A hajszálcsövekben a tapadó folyadék a 	 

	 van,mint a vastagabb ágakban. 

A hajszálcsövekben a nem tapadó folyadék a 	 

	 van,mint a vastagabb ágakban. 

2./ :ívasd el a tankönyv 40.0. utolsó és a 41.o.1-2.bekezdé-

&ét! 

Irj két hajszálcsöves szerkezetű anyagot! 

3•/ Figyelmesen olvásd el a tankönyv 4o-41.oldalát! 

Követik-e a hajszálcsövek a közlekedőedények törvényeit? 

Miért? 

• 



18.sz.melléklet 

7.o.fizika III.téma összefoglaló munkalapja 

Névosztály 	 rátum 

1./ Tanulmányozd ét a tankönyv III/1-3.,pont ját! 

Miért tekintjiik a szállitószalag mozgását egyenletes 

mozgásnak? 

Irj'le még egy egyenletes mozgást! 	 

Mekkora utat tesz meg 1,5 6ra alatt a lo2 km/h sebesség-

gel haladó gyorsvonat? 

Hány km/h sebességnek felel mer a kerókpárca 5 m/s se-
bessée? 

Mennyi idő alatt teszi meg a  hang a levegőben az 17oo 

m-es utat? 

2./ Tanulmanyozd át a tankönyv III/4.pontját! 

Egy lendit(kerék kerülete 1,6 m,fordulatszáma 35o fordu-

lat/perc. 

Milyen mozgás ez? 	 

Számitsd ki a lenditőkerék kerületi sebességét!1 

3./ olvasd el figyelmesen a tankönyv IiI/5.iontját! 
Ird le egy gyakorlati Példán a testek tehetetlenségét! 

4./ Tanulmányozd át a tankönyv III/6-7.pontját! 

Miért szórják le homokkal a sikos úttestet? 

Mekkora erővel tolja a mozdony a 12 00o kp sdlyú teher-

kocsit? 

/Használd fel a tankönyv lol.o. távlázatát! / 



19.sz.melléklet 

7.o.fizika IV/4. munkalap 

Névosztály 	 Dátum 

1./ Olvasd el a tankönyv 123.0. 1.bekezdését! 

Tanulmányozd dt a 123.oldalon e két számitásos felada-

tot! 
2./ Egy motorkerékpár teljesitmc:nye 52o mk/s.Számitsd ki, 

mennyi munkát végez 2 perc alatt? 

3./ Avasd el a tankönyv 124.o. 1-2.bekezdését! 

Egy villanymotor tcljesitmériye o,3 kW.Mekkora munkát vé-

gez  8  óra alatt? 

4./ Az áj szovjet Diesel-mozdony teljesitménye 2000 LE. 

Mekkora munkát végez ez a mozdony 5 perc alatt? 

5./ 1 kWh munkát végez az 1 k` tel jesi . tményű gép 1 óra a-
latt. 

Mekkora munkát végez ez a gép 

2 óra alatt? 	 

5 óra alatt? 	 

	

1/2 óra alatt: 	 

	

1/5 óra al qtt? 	 

Mennyi idC alatt végez ez a >,ép 

	

3 kWh munkát? 	 

	

lo kWh munkát? 	 

	

1/3 kWh munkát? 	 



2o.sz.melléklet 

7.o. I/l. 

Névosztály 	Dátum 

1. I az-e a következő megállvpitás: 
"A folyadékok alakja állandótérfogata 

állandó." 

Igan - nem i ; :az . /A megfelelő szót húzd 

alá!/ 

Miért? 

2. M ■nrc mcg az előtted levő orvosságos ü-

veg térfogatát és a n érs eredményét 

ird ide:..... ... 

/A mérőshez szükséges eszközöket a tál-
cáról wilaszd ki! / 

3. Mit rnérank 4nérlegel: 

a testek térfogatát - a testek tömegét 

/A megfelelő szót húzd ald!/ 

4. Melyik test tömege  nagyobb:  

ellenőrzckönyvedé - fizikakönyvedé ? 

/Aláhúzással  v álaszolj ! / 
Miért? 



7.o. II/6. 

 

   

Névosztály 	Dátum 

1. Mutasd be rajzon a közlekedőedények 
törvényét! 

2. Hasonlitsd össze az egyenlő súlyú gu-
mikereku és lánctalpas traktor nyomását. 
Ússzehasonlitásodat indokold meg! 

3. Snrdiaj fel heiztart.sctokból két közleke-
dőedényt! 

4. Fejezd ki más mértAegysérge1 a 2,3 at 
nyomást! 



7.o.III/3. 

IJév,osztály 	Dátum 

1. 	t ad >z -)z eiyenlete8 rzgásról? 

2. .:ilyen messzire jut el Földünktől a 

62oo m/s sebesség ;-e1 haladó rakéta fél 

óra alatt? 

3. Egy gépkocsi 16 e alatt ts<;i meg a 

400 m-es utat.Hány km/h s sebessége? 

4. Mit jelent alL,hogy L szA1 1.i tdszalag 

sebessé1 e 0,4 m/s ? 



7.0. IV/2. 

  

   

Névosztály 	Dátum 

1. A tankönyv lol.o.táblázata alapján ird 

le,riárt cö1szerű a lófogatú kocsikat 

is vasalt kerék helyett légtömlós ke-

rékkel ell ítni! 

2. 1,z emelődaru 12 m :naasra emeli fel a 

35o kp súlyú betonelemet.3zámitsd ki 
a daru munkavégzését! 

3. I következő adatok alanjén készits szö-
veseg feladatot  de oldd meg: 

F=82 lc; . 	s= 8m 

4. Hogyan érezhetjük a vonaton a tehetet-

lenség, megnyilvánulésát? 



7.o. V/6.  

 

   

Név,osztály 	Dátum  

Arci le,a húsdaráló melyik része az e-

rőkar és melyik a teherkar? 

2. Állócsigával húzzuk fel a 62 kp súlyú  

zsákot a padlásra.  

Mc- kora erőt kel] kifejtenrnk?  

3. A ra:zon látható állócsigába pirossal 

rajzold be az erőkart és kékkel a te-

herk ~ rt !  

4. Mekkora utat tsz mcg a fény 1/10 perc  

alatt?  



7.o. VT/4. 

Névosztály 	Pátum 

1. Milyen adatokat kell ismerned ahhoz, 

hogy a  tanterem  felára függesztett 

virágcserép helyzeti energiáját kiszá-

mithasd? 

2. I4er:ny hőnek felel meg 1 kcal? 

3. Mennyi hő kell 3o kg lo ° ; -os viz 

35 °C -ra való feln:elegitéséliez? 

4. Hány m-re van tölf_'nk az a gyárépület, 

nmelytól a gőzduda hant - ja 1,5 s alatt 

ér el hczz3nk? 


