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Pedagógiai munkánk egyik sarkalatos mozzanata a számonkérés, vagy ha ez túl szigorú kifejezés,
akkor nevezhetjük kikérdezésnek, vagy értékelésnek is. A diákok számára fontos a visszajelzés, hogy
hol tartanak tanulmányaikban. Nem szükséges minden esetben osztályzatot adni a munkájukra, de
értékelni mindig kell, hogy tudják, mik a hiányosságok, félreértések, esetleges hibák a tudásukban.
Adjunk lehetőséget ezek kijavítására, hogy biztosíthassuk a továbbhaladás feltételeit.
A kikérdezés, és annak értékelése a leghálátlanabb része munkánknak. Először is, rengeteg időt
igényel, különösen a heti 1-2 órában, egész osztályokat tanító kollégáknak. Azon kívül nagyon félnek
tőle a gyerekek. Nehéznek tartják, nem bíznak benne, hogy meg tudják oldani a feladatokat, sőt,
sokszor úgy állnak hozzá, hogy úgysem tudják megtanulni, nem értik az egészet, ezért nem is tesznek
erőfeszítéseket. Vagy alig írnak a papírra valamit, vagy sokat, de abból nagyon kevés az értékelhető.
Nehezen tudják értelmezni a feladatokat, nem a kérdésre válaszolnak, tárgyi tudásuk is hiányos,
gondolkodni, következtetni pedig nagyon nehezen tudnak. Vagyis pont az megy rosszul, ami a
természettudományok lényege lenne. Szívesebben magolnak be szövegeket, azok megtanulása
nagyobb biztonságot nyújt nekik.
Hogyan lehet ezeken a problémákon segíteni? Elsősorban úgy, hogy pontosan ismertetjük az
elvárásokat. A gyakorló, összefoglaló órákon (maradt még idő ilyen órákra?) elmondjuk, hogy mit
kérünk vissza az anyagból (a fontosabb dolgokra koncentrálunk, mert mindent úgysem tudunk
visszakérdezni, tehát kiemeljük a lényeges tudnivalókat), és lehetőség szerint be is gyakoroltatjuk a
hasonló típusú feladatokat, amilyeneket a dolgozatba teszünk. Így, aki szeretne, az fel tud készülni a
megmérettetésre. Ezt lehet fokozni azzal is, hogy az érdeklődő szülőkkel is ismertetjük az elvárásokat,
tanácsokat adunk nekik is, hogyan tudnak segíteni csemetéiknek.
A másik lehetőség az, hogy nem csak dolgozatokat íratunk és feleltetünk, hanem sokféle, változatos
módszerekkel kérdezzük ki a tananyagot, és az értékelés sem mindig egy osztályzat, hanem sok egyéb
izgalmas lehetőség.
A végcél mindig egy érdemjegy, mert ezt tudjuk beírni a naplóba, de én szoktam kisebb
megnyilvánulásokért jópontot-rosszpontot (plusz-mínusz) is adni, amikből szintén osztályzat lesz, órai
munka (ez a lehetőség van a naplóban) címen. Sőt, a még kisebb szerepléseket is értékelem, hogy
semmi ne vesszen el, beszereztem úgynevezett motivációs pecséteket. Még a gimnazisták is szeretik,
hajlandóak egy pecsétért dolgozni. Ezeket félévkor, vagy év végén lehet ”beváltani” a jobb jegyért.
Gyakran hallunk mostanában a gamifikációról. Én az óráimon teljes egészében nem tudom alkalmazni
Prievara Tibor módszereit, de annak elemeit igen. Bevezettem, hogy ha a témát záró dolgozat jobb
jegyéhez egy, vagy (nagyobb pontszám esetén) két pont hiányzik, akkor a jó-pontjaikból
kiegészíthetik. Ezzel ösztönzöm őket, hogy együttműködjenek az órán, figyeljenek, dolgozzanak.
A különféle dolgozaton kívül (témazáró, kisebb dolgozat, röpdolgozat) más formákban is történhet az
értékelés. Például otthoni szorgalmi feladat, otthoni kísérletezés, iskolai laboratóriumi munka
feladatlapja, házi dolgozat, kiselőadás, gyűjtőmunka, internetes feladatlapok. Igyekeztem olyan
lehetőségeket kínálni, amelyek közül mindenki megtalálhatja a neki valót. Ugyanis nem mindenki jó
minden területen. Ha az egyik nem megy, akkor ki tud teljesedni egy másikon. A tudását a dolgozat
és felelet jegyek adják, de javítani tud a jó-pontokkal, szorgalmi feladatokkal, kiegészítő
tevékenységgel. Amióta ezt a sokféle lehetőséget kínálom a gyerekeknek, alig van bukás. Ez nem azt
jelenti, hogy ha a tudása egyes valakinek, akkor kihúzzák a bajból ezek a módszerek, hanem azt, hogy
segítenek jobb jegyet szerezni, mert többet foglalkozik az anyaggal, és így a tudása is alaposabb lesz.

Munkámban összegyűjtöttem egy csokorral a hagyományos kikérdezési módszerektől az újabb
technikákon át a magam által kidolgozott lehetőségekig. A teljesség igénye nélkül, ötleteket sugallva,
gondolatokat ébresztve szeretném körbejárni a témát.
A diákok értékelése
Írásbeli dolgozatok
Én háromféle terjedelmű dolgozatot használok. A legátfogóbb a témazáró dolgozat, amelyben egy
egész témakör anyagát kérdezem ki. A másik a „sima” dolgozat, amelyben néhány lecke, a téma egy
gondolati egysége szerepel. Végül a röpdolgozat, amelyben egy tanítási óra, vagy annak része az
anyag. Váltogatom ezeket a lehetőségeket, mert így módom van a részletesebb, és az átfogóbb
ismeretek kikérdezésére is. Én nem szeretem a súlyozott jegyeket. Egy osztályzat az egyet ér. Lehet,
hogy nem egyforma méretű anyag áttanulmányozását jelenti, de a kisebb anyagot részletesebben, a
nagyobbat pedig összefüggéseiben kell tudni, ami szerintem nem jelent annyi különbséget tudás
szempontjából, hogy az egyik duplát érjen. Persze mindenki tegyen a saját elképzelései szerint.
A kérdéseket úgy állítom össze, hogy sokféle oldalról, sokféle szempontból értékeljem a diákok
tudását. Teszek bele fogalmakat, szabályokat, olyan információkat, amik az alapjai a megértésnek.
Kérdezek összefüggéseket, törvényszerűségeket, amelyek a tanult anyag alkalmazását igénylik. A
tananyag gyakorlati alkalmazására, konkrét esetek elemzésére is sor kerül, és ha lehet, a mindennapi
élettel való kapcsolatokra is rákérdezek. Nem minden esetben, de sokszor számolásos példa is kerül a
dolgozatba, vagy valamilyen mennyiségi következtetéses feladat. Teszek bele problémamegoldó
feladatot is, amelyben nem csak a problémát kell felismerni és megfogalmazni, hanem ismereteik
alapján meg is kell oldani. Jó kis feladatokat lehet összeállítani, amelyekben összehasonlítunk
anyagokat, jelenségeket. Itt ügyelni kell arra, hogy valóban összehasonlítás legyen, ne csak egymás
utáni felsorolás. Például lehet adni szempontokat, vagy megadni, hogy hány szempont alapján kérjük
az elemzést. A legtöbbször egy téma kidolgozását segítő kérdésekkel terelem a választ a megfelelő
mederbe, de lehet „mit tudsz erről, vagy arról” típusú feladatokat is adni. Ez már nehezebb, mert a
gyereknek kell kigondolni, hogy miről ír, de néha tehetünk ilyen feladatokat is a dolgozatba.


MOLEKULÁK
1. Mit nevezünk

KÉMIA 9. OSZTÁLY

A CSOPORT

a./ elsőrendű kötésnek,
b./ diszperziós kölcsönhatásnak,
c./ kötésszögnek?

2. Másold át a papírodra, és töltsd ki az alábbi táblázatot!
Képlet Szerkezeti Alak Kötés Szigma Pí
Nemkötő
képlet
szög kötések kötések elektronpárok
száma száma száma a
központi
atom körül
CO2
CHCl3

Nemkötő
Polaritás Másodrendű
elektronpárok
kötés a
száma a
molekulák
ligandumok
között
körül

3. Írd fel a szerkezeti képletét azoknak a molekuláknak, amelyek megfelelnek az alábbi
feltételeknek!
a./ olyan molekula, melyben 109,5O a kötésszög, és diszperziós
kölcsönhatás van köztük,
b./ trigonális piramis alakú dipólus molekula,
c./ a központi atomnak nincs nemkötő elektronpárja, és dipól-dipól
kötés van köztük.

Leggyakrabban egyszerűen kérdéseket teszünk fel, amelyre szabad fogalmazásban várjuk a választ,
de táblázatos formát is választhatunk. Lehet párosítani, csoportosítani, rajz, kép alapján kérdezni. Én
teszt feladatokat, keresztrejtvényt, játékokat nem szeretek a dolgozatba tenni.
Néhány esetben úgynevezett villámkérdéseket teszek fel. Ez azt jelenti, hogy az anyag részleteire
kérdezek rá, és nem várom, hogy kifejtsék a választ, hanem csak nagyon röviden és konkrétan azt,
amire kérdeztem. Nagyon jó képet ad a tudásról, mert először is tudnia kell a diáknak, hogy mire
vonatkozik a kérdés, tárgyi tudás is kell, és persze a válasz is nagyon konkrét kell, hogy legyen. Nincs
mellébeszélés, alapos és magabiztos tudást feltételez.


Olefinek A csoport
1. Mit nevezünk mono-olefinnek?
2. Írd fel a butadién összegképletét!
3. Milyen kötésekből áll egy kettős kötés?
4. Milyen az olefin molekulák polaritása, és miért?
5. Oldódnak-e vízben az olefinek? Miért?
6. Milyen az olefinek reakciókészsége, és miért?
7. Mit nevezünk addíciónak?
8. Mi a polietilén monomerje?
9. Mi jellemzi az alkének égését?
10. Mi az etén víz-addíciójának terméke?


A kémia tantárgyban speciális feladat az anyagok szerkezetének és fizikai, kémiai tulajdonságainak az
összefüggése, a folyamatok reakcióegyenleteinek a felírása, illetve kísérletek leírása, tapasztalatok
leírása, magyarázata.



ACETILÉN

10. KÉMIA

A CSOPORT

1. Rajzold fel az acetilén molekula szerkezeti képletét!
Milyen a molekula alakja?
Hány szigma, és hány pí kötés található a molekulában?
Milyen a molekula polaritása, és miért?
2. Acetilén gázt állítunk elő a laboratóriumban. Szájával felfelé, vagy lefelé tartsuk az edényt,
amiben a gázt felfogjuk? Miért? Miből lehet erre következtetni?
3. Írd fel az acetilén tökéletes égésének egyenletét!
Mi jellemző az acetilén égésére? Mi ennek az oka?
4. Hogyan állítanak elő a laboratóriumban acetilént? Írd fel a reakció egyenletét!
Milyen eszközben használják még ezt a folyamatot?
5. Írd fel az acetilén víz-addíciójának egyenletét!
Nevezd meg a terméket, írd fel, hogy milyen molekulává rendeződik át!
Mi a dissous-gáz (disszu-gáz)?

Szoktam beiktatni olyan dolgozatokat is, amelyekben használhatják a saját jegyzeteiket.
Természetesen ilyenkor a kérdéssornak erre alkalmasnak kell lenni. Vagyis nem az adatokat,
információkat kérem, hanem inkább a következtetéseket, összefüggéseket. Tulajdonképpen sokszor
az eredeti feladatsorokat is használhatom, mert korábban kifejtettem, hogy minden esetben erre
helyezem a hangsúlyt. Előre közlöm a gyerekekkel, hogy ilyen dolgozat következik, azzal a nem titkolt
céllal, hogy tegyék rendbe a füzetüket, pótolják be a hiányokat, sőt nem tilos bármilyen módon
kiegészíteni a benne lévő anyagot. A lényeg az, hogy a saját, kézzel írott jegyzeteik legyenek, csak azt
használhatják. Ha még így is a másikét lesik, akkor elveszem a füzetüket, és a nélkül kell tovább
dolgozniuk. Fel kell hívni a figyelmüket arra, hogy ne azzal teljen az idő, hogy lapozgatják a füzetet,
csak arra használják, ha bizonytalanok valamiben. A várakozással ellentétben nem szokott
(lényegesen) jobban sikerülni az ilyen dolgozat, mert sokan nem készülnek, mondván, majd a
füzetből kiolvassák. Meg kell tanulniuk, hogy a tudást nem helyettesíti semmi, legfeljebb arra tudjuk
használni a forrásokat, hogy utánanézzünk néhány bizonytalanságnak, illetve a rengeteg adatot ne
kelljen a fejünkben tartani. Még nem adtam a fejemet arra, hogy okos telefont is használhassanak, de
gondolkodom rajta.


Acetilén

1. A szénatomok közötti kötés
a./ Párosítsd a kötési energiákat az etánban, az eténben és az acetilénben lévő kötésekkel!
Etán
Etén
Etin
-612 kJ/mol
-348 kJ/mol
-812 kJ/mol
b./ Milyen kötésekből tevődik össze a hármas kötés? (c) rajz
1. …………………………………………………………………………………….
2. …………………………………………………………………………………….
3. …………………………………………………………………………………….
Rajzold fel a három molekulapálya energiaszintjeit!
c./ Az energia diagram alapján jellemezd az acetilén reakciókészségét!
Indokold állításodat!
2. A molekula tulajdonságai
a./ Hány ligandumosak a szénatomok?
b./ Milyen alakú a molekula szigma-váza?
c./ Mekkora a kötés-szög?
d./ Milyen a molekula polaritása? Miért?
d./ Milyen másodrendű kötések vannak a molekulák között?
3. Az acetilén fizikai tulajdonságai
a./ Olvadás- és forráspont - indoklás
b./ Halmazállapot - indoklás
c./ Sűrűség - indoklás
d./ Szín – indoklás

E

e./ Oldhatóság - indoklás
4. Kémiai jellemzők
a./ Reakcióképesség
b./ Égés
Írd fel az acetilén égésének egyenletét!
Számítsd ki az acetilén %-os széntartalmát!
Égésének milyen jellemzője következik ebből?
c./ Addíció
Írd föl az acetilén klór-addícióját 1 mol klórral, és nevezd meg a terméket!
Írd föl az acetilén klór-addícióját 2 mol klórral, és nevezd meg a terméket!
A fenti reakciók alapján mit jelenthet a részleges és a teljes addíció?
Írd fel az acetilén víz-addíciójának egyenletét, nevezd meg a terméket!
A kettős kötésű szénatomhoz kapcsolódó –OH csoport nem stabil, a molekula
átrendeződik, a kettős kötés a szénatom és az oxigénatom közé megy át.
Rajzold fel az átrendeződött molekula konstitúciós képletét!
d./ Polimerizáció
Írd fel az acetilén hidrogén-klorid addíciójának egyenletét, nevezd meg a terméket!
Milyen reakciókra képes az előző folyamat terméke?
Írd fel az előző folyamat termékének polimerizációs folyamatát, nevezd meg a terméket!

A feladatok nehézségi szintje nem egyforma. Általában a könnyűeket tesszük előre, és haladunk az
egyre nehezebbek felé. Sokan meg is mondják a gyerekeknek, hogy meddig kell eljutni az egyes
osztályzatok eléréséhez. Sokszor szembesülünk azzal is, hogy néhány tanuló már hamarabb befejezi a
munkát, mint a többiek, és „unatkozik”. Ha tehetjük, gondoskodjunk plusz feladatokról, hogy ők is
hasznosíthassák ezt a plusz időt. Vigyázzunk a feladatlapra írt szorgalmi feladatokkal, mert arra
késztet sok gyereket, hogy a kötelező feladatok helyett ezekkel foglalkozzanak. A plusz feladatot csak
akkor oldják meg, ha a többivel készen vannak. Ezért érdemes külön adni akkor, amikor szükség van
rá. Ezekre a feladatokra adott pontok nem számítanak bele a dolgozatba, külön jó-pontot lehet érte
kapni.
Az írásbeli dolgozatokat legtöbbször papíron adjuk a gyerek kezébe. A legjobb az lenne, ha a
feladatokhoz már rögtön be is írhatnák a válaszokat, de a gyakorlatban ennyi fénymásolási,

nyomtatás i lehetőségünk nincs. Lehet takarékoskodni azzal, hogy a feladatlapokra nem dolgoznak,
azokat visszaszedjük, és akár évekig újra felhasználhatjuk. Szükség esetén (kevesebb feladatos
dolgozatoknál) a táblára is írhatjuk, vagy kivetíthetjük a kérdéssort. Láttam olyan módszert is, hogy
etikett kártyára nyomtatott a kolléga, és ráragasztotta üres papírra. Ha megengedjük, hogy újra
írjanak egy dolgozatot, vagy a pótdolgozatot íróknak nem akarjuk ugyanazt a feladatsort adni, akkor
az évek során egy témából 2-3 kérdéssort is ki kell dolgoznunk.
Nálam ezek az írásbeli dolgozatok adják az értékelés gerincét. Ha belegondolunk, a gyerekek
tényleges tudását elsősorban ezek az osztályzatok tükrözik. Persze tudjuk, hogy a diákok
megpróbálják ezt kiegészíteni nem megengedett eszközökkel. A puskázásra gondolok, és a másik
gyerekről való leselkedésre. Régen papír puskákat készítettek, ma már a telefonjukat használják
inkább. Ha puskát fogok el, akkor a dolgozatot úgy értékelem, hogy ami a puskán van, arra nem adok
pontot, nem adok rögtön egyest az egészre. Más a helyzet a mobiltelefon esetén, ott nem tudom
ellenőrizni, hogy mit írt ki onnan, ilyenkor áthúzom, amit addig írt, de folytathatja a munkát. Ha
egymásról lesnek, akkor ráírom a papírra, hogy -1 pont. Amit mástól tudott meg, arra nem jár pont,
ezért levonom. Ez a leghatásosabb, általában csak egyszer kell alkalmaznom. Ha valaki hiányzik a
dolgozat írásakor, akkor egy hónapon belül be kell pótolnia. Amíg ezt nem teszi meg, addig a digitális
naplóban meg nem írt dolgozatként van bejegyezve. Ha valaki elront egy dolgozatot, nem szoktam
megengedni, hogy még egyszer, sőt harmadszor is megírhatja. Leszoktam róla, mert amikor tudták,
hogy többször is megírhatnak egy dolgozatot, nem készültek az elsőre. Bármikor javíthatnak a
témából a munkámban ismertetett számtalan lehetőségek közül akár többel is.
Szóbeli felelet
A hagyományos értelemben vett feleletre ma már nem sok idő van. Mire kikérdeznénk a leckét egy
gyerektől, és jóindulatúan kihoznánk belőle a rejtett tartalékokat, majdnem az egész óra elmenne.
Közben a többiek vagy unatkoznak (rendetlenkednek), vagy adunk nekik feladatokat, de nemigen
tudunk rájuk figyelni, mindenképpen nyűglődés. Pedig szükség van a szóbeli beszámolókra, ezért
rövidebb feleleteket hallgatok meg, néhány irányított kérdéssel, vagy az írásbeli házi feladat felírását
pár kérdéssel kiegészítve oldom meg a szóbeli kikérdezést. Egy másik megoldás az, hogy felkínálom a
gyerekeknek, hogy a már tanult anyagrészekből önként jelentkezve felelhetnek, így fel tudnak
készülni, gyorsabban végzünk. Így nem tűnik olyan rettenetesnek a tábla előtt állni. Ugyanis nagyon
félnek, hogy kihívom őket, egyszer egy lány össze is esett, annyira izgult. Akárhogyan történik, a
lényeg mindig az, hogy először elmondja, amit ő szeretne, aztán mindenképpen felteszek néhány
kérdést. A digitális naplókban van szóbeli felelet jegy, oda kerül az értékelés.


Oldatok (feleletek)
Csoportosítsd polaritás szempontjából az alábbi oldószereket:
víz, etilalkohol, benzin, éter, ecetsav!
Az alábbi anyagok közül melyek oldódnak az egyik, melyek a másik fajta oldószerben:
Jód, konyhasó, széndioxid, ammónia, metán, cukor.
Adj magyarázatot a csoportosításra.
Hány m/m %-os az a telített oldat, melyben 100g oldószer 36g anyagot old?
Milyen oldatot kapunk, ha 136g telített oldathoz, adunk még 10g oldott anyagot?

Milyen oldatot kapunk, ha 136g telített oldathoz adunk még 10g vizet?
Hogyan állítanál elő túltelített oldatot?
Milyen előjelű annak az anyagnak az oldáshője, amellyel az előbbi túltelített oldatot el lehet
készíteni? Miért?
Ha nem ismered egy anyag oldhatóságát, hogyan készítenél biztosan telített, illetve telítetlen
oldatot?
A NaOH vízben való oldása közben felmelegszik.
Melyik energia diagram vonatkozik rá, az alábbiak közül?
Magyarázd meg a kiválasztott ábrán az oldódás energia viszonyait!
A filmen az ammónia szökőkutas kísérletét látod.
(https://www.youtube.com/watch?v=3P43S5cLVrM)
Hogyan oldódik az ammónia vízben és miért?
Írd fel az ammónia vízben való oldásának egyenletét!
Hogy nevezzük ezt a folyamatot?
Magyarázd meg a folyamat nevét!
Írd fel a nátrium-klorid vízben való oldódásának egyenletét!
Milyen kötéseket szakítanak fel a vízmolekulák, és milyen kötésekkel?
Milyen tulajdonságú oldat keletkezik? Hogy nevezzük az ilyen oldatot?
Mit tapasztalsz egy-két óra múlva, ha egy pohár vizet kiteszel az asztalra?
Magyarázd meg a jelenséget!
Összefügg-e ez a jelenség azzal, hogy nyáron nagy melegben tömeges a halpusztulás?
Ha kinyitunk egy széndioxiddal dúsított ásványvizes palackot, akkor nagy szusszanást
hallunk, utána felpezseg az oldat.
Magyarázd meg a jelenséget!
Hogyan tudnád még hevesebbé tenni a nyitott palackban a pezsgést?

Házi dolgozat
Olyan kevés idő áll rendelkezésünkre a tanórákon, hogy ki kell terjeszteni azon kívüli munkával is.
Szeretik a gyerekek, mert nyugodt körülmények között, segítséget is igénybe véve dolgozhatnak, és
általában jobb eredményeket érnek el, mint az órai kikérdezéskor. Vagyis sokkal stressz-mentesebb,
mint az előző két módszer. Már eleve egyest nem is adok, ha többszöri figyelmeztetésre sem adja be
a dolgozatát, azt a félévi/év végi eredménybe számolom bele (a digitális naplóban meg nem írt
dolgozatként jelzem), vagy (ha kevés osztályzata van) kikérdezem más módon az anyagból. Kettest
annak adok, aki nagyon nem azt csinálta, amit kértem, vagy nagyon elnagyolt, összecsapott, vagy
nyilvánvalóan másról másolt a munka. Hármast az a dolgozat ér, amelyik hiányos, nem egészen felel
meg a kívánalmaknak, egyes részei gyanúsan máshonnan erednek. Négyest és ötöst érdemelnek a
szépen kidolgozott, gondos munkák, amelyek jól tagoltak, kellően illusztráltak, alkalmasak arra, hogy
olvasásukkor megismerjük belőlük az adott témát.
Nem minden téma alkalmas az otthoni feldolgozásra. Olyat kell választani, amelyek nem
tartalmaznak nehezen megérthető fogalmakat, összefüggéseket, hanem főleg gyűjtőmunkából

és/vagy egyszerűbb rendszerezésből, magyarázatból állnak. Abban az esetben is ezt a módot
választom, ha például általános iskolai anyagot szeretnék átismételtetni, például a halmazállapotok
jellemzése, vagy a kőolaj feldolgozása. Jól lehet otthoni gyakorlásra, az ismeretek elmélyítésére, vagy
kiszélesítésére használni feladatsorokat (például a periódusos rendszer, vagy a molekulák
térszerkezete, tulajdonságai). Nagyobb anyagrészek összefoglalása sem szokott 45 percbe beleférni,
ilyenkor a táblázat fontosabb részeit az órán megbeszéljük, a teljes kitöltést otthonra adom fel.
Például ilyen az anyagszerkezet teljes téma, vagy a szénhidrogének szintén óriási téma
összefoglalása.



A legegyszerűbb, ha egy kisebb téma irányított kérdések alapján történő feldolgozását adjuk otthoni
munkának. Ilyenből megszámlálhatatlan lehetőség van, de azért csínján bánjunk vele, ne vigyük
túlzásba! Egyrészt azért, mert a munkákat értékelnünk is kell, és az nem kis munka, másrészt pedig a
gyerekek is elveszíthetik az érdeklődésüket. Megtehetjük azt is, hogy nem minden házi dolgozatot
teszünk kötelezővé. Így lehetőséget adunk a diákoknak, hogy javíthassanak, ha szükségük van rá, és a
fejükre olvashatjuk a hiányát, ha nem tették meg. Nagyon jól lehet variálni ezekkel a házi
dolgozatokkal, nem minden évben alkalmazom egyformán őket, az időbeosztástól, az osztály
haladásától is függ, hogy mikor, mit használok. Minden évben újabb és újabb feladatlapot készítek,
folyamatosan bővül a fegyvertár.



A periódusos rendszer
1. Hasonlítsd össze a film alapján a halogéncsoport elemeinek szerkezetét és
tulajdonságait! (https://www.youtube.com/watch?v=u2ogMUDBaf4)
a./ A periódusos rendszer melyik oszlopát alkotják?
b./ Hogyan változik a rendszám az oszlopon belül?
c./ Milyen izotópjait ismerjük a klórnak, és milyen arányban fordulnak elő a
természetben?
d./ Miért 35,5 g/mol a klór moláris tömege?
Hány db. 35, és hány db. 37 tömegszámú klór atom van 1 mol klórban?
e./ Írd fel a halogénelemek vegyértékhéj szerkezetét cellásan is! Hány
vegyértékelektronjuk van?
f./ Hányadik héjuk a vegyértékhéj, hány párosítatlan elektronjuk van?
g./ Melyik nemesgáz elektron-szerkezetével egyezik meg az atomtörzsük szerkezete?
h./ Milyen közös tulajdonságait ismered ezeknek, az elemeknek?
i./ Hogyan változik az atomok mérete az oszlopon belül és miért?
j./ Hogyan változik a színük az oszlopon belül?
k./ Hogyan változik a reakció készségük az oszlopon belül és miért?

2. Hasonlítsd össze a bemutatott anyagok és tanulmányaid alapján a harmadik periódus
elemeit!
a./ Hogyan változik a rendszám a perióduson belül?
b./ Milyen izotópjait ismerjük a magnéziumnak?
c./ Mennyi a magnézium átlagos relatív atomtömege?
d./ Milyen a harmadik periódus elemeinek vegyértékhéj szerkezete?
Hány vegyértékelektronjuk van?
e./ Hányadik héjuk a vegyértékhéj, hány lezárt héjuk van? Hány alhéjuk van?
f./ Melyik nemesgáz elektron-szerkezetével egyezik meg az atomtörzsük szerkezete?
g./ Miért nincsenek d-mező elemek a harmadik periódusban?
h./ Van-e közös tulajdonságuk ezeknek, az elemeknek?
i./ Hogyan változik az atomok mérete a perióduson belül és miért?
j./ Melyik, milyen mező eleme? Miért? Melyik elem fém, nem-fém, illetve félfém?
k./ Melyiknek a legstabilabb az elektron-szerkezete? Miért?


Szoktam táblázatos formában is adni feladatot. Olyankor célszerű alkalmazni, ha nagyobb anyagrészt
ismételtetünk, gyakoroltatunk. Egy jól átgondolt táblázattal nagyon hatékonyan tudunk dolgozni,
segítjük a rálátást az anyagra, megláttatjuk a tendenciákat, összefüggéseket. A részletekbe nem
tudunk belemenni, nagyobb anyagrészek gerincét tudjuk így összeállíttatni.


Az alábbi képeken négy szilárd anyag látható: kálium-permanganát, jód, vasreszelék és
kvarchomok.

Ezek az anyagok külsőre nagyon hasonlítanak egymásra, de eltérő rácstípusban
kristályosodnak, tulajdonságaik nagyon különböznek. Az alábbi kérdések, és a kísérletek
tapasztalatai alapján azonosítsd a négy anyagot, és ismertesd a tulajdonságaikat, utána
jellemezd az adott rácstípust!
Feladatlap
1. Mit tapasztalunk, ha mind a négy anyagot vízben oldjuk?
(Megfigyelési szempontok: nem oldódik, rosszul oldódik, kitűnően oldódik, az oldat
színe megváltozik-e) (táblázatba!)
Melyik rácstípust tudod így azonosítani?...............................................................
Miért?................................................................................................................................
2. Oldjuk az anyagokat benzinben!
Mit tapasztalunk? (nem oldódik, rosszul oldódik, kitűnően oldódik, az oldat színe)
(táblázatba!)Miért?............................................................................................................
3. Oldjuk az anyagokat etilalkoholban!
Jegyezd fel az eltéréseket a 2. feladatban látottakhoz képest! (táblázatba!)
(Ha már van elképzelésed, hogy melyik anyag mi lehet, innentől kezdve nem kell
minden anyaggal elvégezni minden kísérletet, csak amelyikkel várunk valami
változást. Ezekben az esetekben írjátok a táblázatba, hogy melyikkel, miért nem
végeztétek el az adott műveletet!)
4. Melegítsük enyhén az anyagokat! (tapasztalatok táblázatba!)
Az egyiknél mást tapasztalunk, mint a többinél. Hogy nevezzük a jelenséget?..............
Melyik rácstípust tudjuk így azonosítani?.......................................................................
Mi ennek az oka?.............................................................................................................
5. Hevítsük kicsit erősebben az anyagokat (a láng hőmérséklete kb. 800 oC)!
Az egyik anyagnál különbséget találunk az előzőhöz képest.
Melyiknél, és mit?............................................................................................................
6. Vizsgáljuk meg a szilárd anyagok vezetőképességét! Mit tapasztalunk? (táblázatba!)
Melyik rácstípust tudod így azonosítani?.........................................................................
Magyaráz meg a tapasztaltakat!.......................................................................................

7. Vizsgáljuk meg a vizes és a benzines oldatok vezetőképességét! (tapasztalatok
táblázatba!)
Magyarázd meg az eltéréseket!........................................................................................
8. Dörzsmozsárban próbáljuk meg elporítani az anyagokat! (tapasztalatok táblázatba!)
Állíts sorrendet, melyiket milyen könnyű porítani!.........................................................
Magyarázd meg a tapasztaltakat!.....................................................................................
9. A fenti kísérletek tapasztalatai alapján azonosítsd az anyagokat, és állapítsd meg,
melyik rácstípusba tartoznak! Írd le, hogyan gondolkoztál! (táblázatba!)
10. Keresd meg a Függvénytáblázatban az anyagok olvadáspontjait! (táblázatba!)
11. a./ Milyen kötések tartják össze a fenti négy anyag rácspontjaiban lévő részecskéket?
(táblázatba!)
11.b./ Ezen kívül (két esetben) vannak még más kötések is a rácsokban. Milyen
részecskék között, milyen kötések? (táblázatba!)
12. Írj mind a négy rácstípusra még egy-egy példát, amiket otthon a háztartásban is
megtalálsz!(táblázatba!)
Káliumpermanganát

Jód

Vasreszelék

Oldás vízben, az oldat szín

1.

Oldás benzinben, az oldat
színe
Oldás etilalkoholban, az
oldat színe
Enyhe melegítés

2.
3.
4.

Erős melegítés

5.

Szilárd anyag
vezetőképessége
Oldatok vezetőképessége

6.
7.

Mennyire porítható

8.
9.
10.
11. a./
11. b./
12.

Rácstípus
(miből jöttél rá?)
Olvadáspont
(Függvénytáblázat, net)
Rácsot összetartó erők
Egyéb kötések a rácsban
Egy-egy további példa a
mindennapokból



Kvarchomok

Kiváló otthoni tevékenység lehet a projektmunka. Egy átfogóbb téma több oldalról történő vizsgálata
lehet a cél, vagy egy tudós munkássága, esetleg egy adott anyag széleskörű elemzése.
Lehet egy kép, vagy videó alapján összeállított feladatlap az otthoni munka. Vannak olyan jelenségek,
kísérletek, amelyek könnyen elvégezhetőek, megfigyelhetőek önállóan is, ezek elemzését is
végezhetik otthon.

Fehling reakció acetaldehiddel

Mi a Fehling I. reagens?
Mi a Fehling II. reagens?
Hogy kell elkészíteni a Fehling reagenst?
1. …………………………………..+……………………………. → először ………………………………………………..keletkezik
2. Ehhez adunk még……………………………………………………. → ………………………………………………..keletkezik
A reagenshez adjuk a vizsgálandó anyagot, és ………………………………………………………………………………….
Pozitív próba esetén …………………………………………………………………………………………………………..keletkezik
Ha nincs aldehid csoport a vizsgálandó mintában, akkor ……………………………………………………………………
Írd fel a lejátszódó reakció egyenletét, és nevezd meg a termékeket!
Mi oxidálódott, és mi redukálódott ebben a folyamatban?
Mi volt az oxidálószer, és mi a redukálószer ebben a reakcióban?
Milyen kémhatású közegben megy a reakció? Mi a képlete a kezdetben keletkező csapadéknak?
Miért kell komplex-képző anyagot (tartarát-ion) adni a reagenshez?

Kísérlet
A természettudományok alapja a kísérlet. Kell, hogy jusson rá idő, már csak azért is, mert a gyerekek
ezt szeretik a legjobban az egész kémiában. Persze ők mást értenek kísérletezés alatt, mint mi. Ők az
„öntsünk össze mindent”, vagy a „robbantsunk” típusú tevékenységet szeretnék, mi pedig
előkészítjük az anyaghoz illő gyakorlatot, elvégezzük, vagy elvégeztetjük, leírjuk a tapasztalatokat,
magyarázunk, elemezzük a látottakat. Közben persze szigorú szabályok szerint dolgozunk, különben

veszélyessé válhat a munka. Ilyen formában már nem annyira vonzó a laboratóriumi munka, de azért
így is a kedvencek közé tartozik.
Milyen formában tudunk kísérletezni? A legtöbbször tanári bemutató kísérleteket végzünk. Ezzel az a
probléma, hogy a tanári asztalon folyó dolgokat csak a közel ülők látják jól, a többiek már nem. Ennek
orvoslására több megoldás létezik. Az egyik az, hogy a folyamat eredményét (ha lehet), körbevisszük
az osztályban és közelről megmutatjuk. Ha nem szeretnénk, hogy kiessen ez az idő, akkor közben
magyarázhatunk, vagy kérdéseket tehetünk föl az osztálynak. Ugyanígy járunk el, ha szaglással, vagy
tapintással szeretnénk az anyagok tulajdonságait ismertetni. Vannak olyan veszélytelen anyagok,
amelyeket akár a gyerekek saját maguk is körbe adhatnak. A másik módszer a web-kamera, melynek
segítségével ki tudjuk vetíteni a kísérleteket, vagy azok eredményeit. Olyan esetekben használjuk ezt
a módszert, amikor valamilyen veszélyes anyagról van szó, amit nem szeretnénk a gyerekek közelébe
vinni.
Egyre több iskolában van lehetőség tanulói kísérletezésre a természettudományos
laboratóriumokban. Ez a lehető legjobb megoldás még akkor is, ha általában csoportban dolgoznak.
Nem minden anyag alkalmas a kísérletezésre, és túl gyakran azért sem használhatjuk, mert nagyon
sok időt vesz igénybe. A gyerekek személyes, közvetlen tapasztalatszerzését nem pótolhatja semmi
más, igyekezzünk a lehető legtöbb ilyen órát beiktatni.
A kikérdezés történhet úgy, hogy a dolgozat kérdései közé teszek olyanokat, amelyekben a kísérlet
körülményeit, tapasztalatait, magyarázatát kérdezem, vagy készítek külön feladatlapokat, és az órán,
vagy otthoni munkában lehet kidolgozni.


Az alkánok fizikai tulajdonságai
1. Két kémcsőbe önts kisujjnyi benzint! Az egyikbe tegyél néhány jód kristályt, a másikba
kálium-permanganát kristályt!
A kísérlet úgy is elvégezhető, hogy fehér csempére tett jód, illetve KMnO4 kristályra benzint
cseppentünk.
Tapasztalatok:...............................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Magyarázat:...................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Hasonlítsd össze a víz és a benzin szagát!....................................................................................
2. Papírra húzz csíkot zsírkrétával!
Desztillált vízzel, vagy benzinnel tudnád leoldani?......................................................................
Miért?............................................................................................................................................
Próbáld ki, hogy jól gondoltad-e!

A benzin milyen gyakorlati felhasználása következik ebből?......................................................
.......................................................................................................................................................
3. Számolással állapítsd meg, hogy a légnemű alkánok közül melyiknek nagyobb, illetve
kisebb a sűrűsége a levegőénél!

4. Az alkánok homológ sorának első négy tagja gáz halmazállapotú. Mégis a propán-bután
(PB) gázpalackot megrázva, lötyögést hallunk.
Figyeljük ezt meg kemping gázpalack, szakács fáklya, öngyújtó (ha átlátszó anyagból készült,
látható is), öngyújtó töltő palack, vagy hajtógázas spray megrázása közben!
Mi a magyarázat?
.......................................................................................................................................................
Milyen körülményekre vonatkoznak az alkánok forráspontjai?
.......................................................................................................................................................
Hogyan cseppfolyósíthatjuk a légnemű alkánokat?
.......................................................................................................................................................
Miért nem metánt, vagy etánt, hanem propánt és butánt tesznek a palackos gázokba?
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
4. Önts ugyanabba a kémcsőbe kisujjnyi desztillált vizet, és benzint!
Tapasztalat:...................................................................................................................................
Magyarázat:...................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Milyen a benzin színe?..................................................................................................................
Hogyan tudnád eldönteni, hogy melyik van alul, illetve felül?
.......................................................................................................................................................
Magyarázat:...................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Végezd el a kísérletet!
Tapasztalat:...................................................................................................................................
Mire következtetsz ebből a folyékony alkánok sűrűségére vonatkozóan?
.......................................................................................................................................................
5. Fel tudod-e egyetlen képlettel írni a benzin összetételét? Miért?.............................................
.......................................................................................................................................................
Írd fel három molekula konstitúciós képletét és nevét, amelyek előfordulhatnak a benzinben!

6. Tegyél forró vízbe (60-70 oC) paraffin forgácsot!
Tapasztalat:...................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
A tapasztaltak alapján mi mondható az alkánok olvadáspontjáról?
.......................................................................................................................................................
Cseppent-e már olvadt paraffin a bőrödre? Összhangban van-e ez a tapasztalat a kísérlet
eredményével?..............................................................................................................................
Mi ennek a molekulaszerkezeti magyarázata?..............................................................................
.......................................................................................................................................................
Milyen szénatom-számú alkánok lehetnek a paraffinban?...........................................................
Hol találkozhatsz a szilárd paraffinnal a gyakorlatban?
.......................................................................................................................................................
7. Zárjunk egyszerű áramkört szilárd paraffin darabon keresztül! Folyik-e áram a körben?
.......................................................................................................................................................
Milyen a paraffin(ok) vezetőképessége?.......................................................................................
Mi ennek a magyarázata?..............................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Felhasználható anyagok: desztillált víz, benzin, szilárd jód, szilárd KMnO4, paraffin
reszelék

Felhasználható eszközök: 4 db kémcső, kémcsőállvány, vegyszeres kanál, (vagy fehér
csempén jód és KMnO4 kristály, Pasteur-pipettában desztillált víz, és benzin), fehér papír,
bármilyen színű zsírkréta, vattapamacs (vagy fülpiszkáló), kémcsőfogó, borszeszégő (vagy
Bunsen-égő), gyufa, homok a gyufának, kis gázpalack (kempingfőző, szakács fáklya,
öngyújtó, öngyújtó töltő, bármilyen hajtógázas spray)

Vannak olyan ártalmatlan kísérletek, amelyeket akár otthon is el lehet végezni. Ilyen például a
természetes indikátorok vizsgálata, vagy a répacukor savas hidrolízise („műméz” készítése). Ezek az
eljárások nem veszélyesebbek a háztartásban végzett munkálatoknál, legfeljebb a biztonság kedvéért
javasoljuk, hogy szülői felügyelet mellett dolgozzanak a gyerekek. Ma már könnyedén megoldható a
dokumentálás, mobiltelefonnal fotókat, videókat lehet készíteni a jelenségekről. Még több jutalmat
kap az, aki el is magyarázza a látottakat. Ezekre a munkákra szorgalmi jegyet szoktam adni. A naplóba
órai munka, vagy házi dolgozat jegy címén lehet beírni.


Kolloid oldatok vizsgálata
Cseppents két-három csepp tejet egy pohár vízbe! Vizsgáld meg a keletkezett kolloid oldatot!
Minek a mérete esik a kolloid tartományba a tejben?
Nézd meg, milyen a színe átmenő fényben és oldalfényben!
Világíts át rajta vékony fénysugárral (vagy lézer) fénnyel! Látszik benne a fény útja?
Figyeld meg, hogy leülepszenek-e a tej részecskéi a vízben!
Glycosept toroköblítő cseppekkel is lehet kolloid oldatot készíteni.


Vannak olyan kísérletek, amelyeket veszélyességük, vagy anyag és/vagy eszköz hiány miatt nem
tudunk bemutatni. Ilyen kor vetíthetünk videókat is a gyerekeknek. A neten számtalan ilyen filmet
találunk, de ezekkel legyünk óvatosak. Kolléganőm előadásában ismerteti, hogy milyen veszélyeket
rejt az ismeretlen videók használata, de kellő figyelemmel kiválaszthatunk néhányat erre a célra.
Saját magunk is készíthetünk ilyen oktató filmeket, adott esetben (például idő hiányában) jól
használhatjuk. Célszerű a vetítés előtt megfigyelési szempontokat adni a diákoknak, és utána
kérdéseket feltenni a látottakról.
Ugyanígy fotókat is felhasználhatunk bizonyos kísérletekről, ebben az esetben akár a képbe beleírva

is kérhetünk információkat. Ezeket a feladatokat szintén betehetjük dolgozatba, vagy külön
feladatlapon is használhatjuk például röpdolgozatként, vagy szorgalmi feladatként.

https://www.youtube.com/watch?v=-3vG3iqvj2I

Szorgalmi feladatok
Olyan feladatok tartoznak ide, amelyekkel ki tudjuk egészíteni az órán tanultakat, a lényeges,
visszakérdezendő anyag mélyebb, vagy szélesebb feldolgozását jelentik. Sajnos a tanítási órákon
nincs idő részletesebb feldolgozásra, ezért ezekkel a munkákkal továbbgondolhatjuk az anyagot. Nem
kötelező, azok a diákok foglalkoznak velük, akik érdeklődőbbek, szorgalmasabbak, vagy javítani
szeretnének. Többféle módon kioszthatjuk, feladatlap formájában, elektronikusan, szóban
(lediktálva). A megoldásokat külön lapon, névvel ellátva kérem beadni. A jutalom nagyobb munkák
esetén osztályzat, kisebbeknél jó-pont(ok).


Nézz utána, hogy milyen elemeket ismert az emberiség az ókorban! Miért pont ezeket?
Mely elemeket ismerte, és állította rendszerbe Mengyelejev?
Melyek voltak azok az elemek, amelyeknek üres helyet hagyott? Hogy nevezte ezeket
az elemeket? Később, amikor felfedezték őket, mi lett a nevük?


Kikérdezési módok
A leginkább elterjedt az egyéni számonkérés. Mindenki megkapja a feladatsort, és egymaga, zavaró
hatásoktól mentesen kidolgozza a kérdéseket. Nekünk csak az a dolgunk ilyenkor, hogy biztosítsuk a
nyugodt munka feltételeit, és megakadályozzuk a meg nem engedett eszközök használatát. Az utóbbi
időkben azzal szoktam variálni, hogy megengedem a saját jegyzet használatát, erről már korábban
írtam.

Néha beiktatok páros számonkérést is. Egymás mellé az azonos osztályzattal rendelkező gyerekeket
ültetem, így hasonló a tudásszintjük, a közösen kapott jegy közelít az egyéni teljesítményükhöz. Egyre
többször alkalmazom ezt a módszert, mert meg kell tanulniuk a gyerekeknek együttműködni nem
csak a gyakorlásban, de a beszámolókban is. Másrészt, ha nem magányosan küzdenek a feladatsorral,
akkor kevésbé stresszelnek, nyugodtabban dolgoznak. Néha olyan feladatsort írok, hogy még a
füzetüket is használhatják (de lehet az eredeti feladatsort is alkalmazni). Jól kiegészítik egymást a
párok, szeretik az ilyen munkákat. Nem utolsó szempont, hogy így kevesebb dolgozatot kell kijavítani,
így a saját munkánkat is megkönnyítjük (olyan, mintha egy nyelvi csoportban tanítanánk).
Ugyanígy csoportban is ki lehet kérdezni az anyagot, de 3-nál több gyerek ne legyen a csapatban.
Nagyon ritkán alkalmazom ezt a módszert, mert három gyerek közül már sokszor megtörténik, hogy
az egyik nem dolgozik. Olyankor lehet szükség rá, amikor nincs elég eszköz, feladatlap, így kénytelen
vagyok csökkenteni a csoportok számát. Vagy amikor olyan feladatlapot adunk, amely nagyon
szerteágazó, sok a dolog vele, el tudják osztani a munkát hármuk között.


Karbonsavak, észterek
Írd fel a nevét és a konstitúciós képletét azoknak a karbonsavaknak, amelyek kapcsolatba
hozhatók az alábbi anyagokkal:
csalán, savanyúság, izomláz, sóska, vaj, befőtt, olaj, citrom.
A karbonsavakat többféle szempont alapján csoportosíthatjuk, egy karbonsav többféle
csoportba is tartozhat.
Hányféle és milyen karbonsav csoportba sorolhatók az alábbi karbonsavak?
Szalicilsav, borkősav, valeriánsav, almasav, borostyánkősav.
1. Mi történik, ha a következő anyagokat ecettel (az ecetsav vizes oldatával) reagáltatjuk:
alumínium kanál, vízkő, szódabikarbóna, tea-lé.
Írd fel a reakciók egyenleteit!
2. Csoportosítsd az alábbi vegyületeket aszerint, hogy melyek oldódnak vízben, és melyek
benzinben?
Gyümölcs-észter, hangyasav, olaj, viasz, glicerin, szappan, sztearinsav.
Indokold állításodat!
3. Állítsd növekvő sorrendbe olvadáspontjuk alapján a következő vegyületeket!
Glicerin, sztearinsav, hangyasavas-metilészter, nátrium-sztearát.
Indokold állításodat a molekulák közötti kötésekkel!
Milyen kémhatású az előbb említett vegyületek vizes oldata?
4. Olívaolajból nátrium-hidroxid oldattal szappant főzünk.
Milyen vegyületek lesznek a keletkező szappanunkban? Írd fel a nevüket és a képletüket!

5.Párosítsd az alábbi észterek nevét a képekkel, indokold választásodat!
a./ glicerin-trisztearát
b./ oktadecil-hexadekanoát
c./ glicerin-disztearo-foszfát
d./ etil-acetát
e./ Na-sztearát


Internetes megoldások
Nagyon megkönnyítik a dolgunkat az elektronikus lehetőségek. Magunk is készíthetünk feladatokat,
de másokét is használhatjuk. Számítógéppel, tablettel, és mobiltelefonnal is használhatóak. A
gyerekek érdeklődésére jobban számíthatunk, ha olyan eszközökkel szólítjuk meg őket, amikkel
kelnek, fekszenek, el sem tudnak tőlük szakadni. Mi megtanítjuk őket, hogy mi mindenre (például
kikérdezésre, dolgozatra) lehet használni ezeket az eszközöket.
Nekem a legjobban a Redmenta vált be. Magyar fejlesztés, működtetőivel állandó kapcsolatban
vagyunk (van egy Redmenta tesztelői csoport, ahol kérdezhetünk, kérhetünk, javasolhatunk,
figyelembe veszik a véleményünket). Az tetszik benne, hogy egy letisztult, egyszerű megjelenés
mellett komolyan lehet dolgozni vele. Egyre több feladat típust használhatunk (egyszerű választás,
többszörös választás, sorba rakás, párosítás, rövid válasz, igaz-hamisszám válasz, stb.), így változatos
feladatlapokat állíthatunk össze. Az egyes feladatokat címszavakkal ellátva többféle összeállítást is
készíthetünk. A program lepontozza és az én beállításaim alapján le is osztályozza a dolgozatokat,
nagyon kényelmes. Gyakorlásra, dolgozatra való felkészülésre is kiválóan alkalmas, de nekem az igazi
segítséget a dolgozatírásban jelenti.


Redmenta.html


A többi kvíz jellegű internetes program inkább érdekes, játékos, de velük is lehet a gyerekek
munkáját értékelni, főleg jutalmazni. Közülük kettőt használok szívesen, ezeket szeretném
bemutatni.

Az egyik a PhotoPeach nevű kvíz. Egy feltöltött képhez felteszünk egy kérdést, amire négy lehetséges
választ adunk. Megadott idő alatt ki kell a gyerekeknek választani a helyes megoldást.

https://photopeach.com/

A másik „játék” a Factile. Megadott témákban kérdéseket állíthatunk össze egyre nehezedő
sorrendben. Többen játszhatják, ha jól válaszolnak, megadott összeggel gyarapodik a pénzük a
játékosoknak, ha rossz a válasz, fogy. Ebben az esetben is (mint az előzőben) inkább a legjobbakat
jutalmazzuk, mint osztályozunk, de pont ez a jó bennük, hogy oldott hangulatban, játékosan
dolgozhatunk, mégis képet kaphatunk a gyerekek tudásáról, tájékozottságáról.

https://www.playfactile.com/

Az értékelés módjai
Az értékelés gerincét az írásbeli dolgozatokra adott osztályzatok adják. Ezek tükrözik a legjobban a
valódi tudást. Ezt egészítik ki a szóbeli felelet jegyek, és a pontokból összejött osztályzatok.
Természetesen nem csak jó-pontot lehet kapni. Ha valaki valamit nem tud, azért rosszpont jár. Nálam
a kettő nem semlegesíti egymást, hanem összeadódik egy jeggyé. Ha valaki óra elején jelenti, hogy
valamilyen felszerelés, vagy házi feladat hiánya van, akkor beírok egy dátumot a füzetembe. De ha
akkor jelent, amikor már kérdezem, akkor rosszpontot kap, mert az már a (nem)tudása. Mindegyik
osztályzat egyet ér, én nem súlyozok, tehát ezek számtani átlaga adja az alapot. A korábban említett
lehetőségek javíthatnak az átlagon, a legkülönfélébb módokon lehet szerezni még jegyeket. Tehát
bőven van miből tájékozódni. A tapasztalatom az, hogy heti két órás tárgy és átlag 35 fős osztályok
esetén közelítőleg havi egy osztályzat keletkezik. Ha egy gyereknek csak a kötelező jegyei vannak,
akkor az azt jelenti, hogy a füle botját sem mozgatja, nem érdekli sem a tudomány, sem a félévi/év
végi értékelése. Az elvem az, hogy mindent értékeljünk (jutalmazzunk), amit a gyerek csinál, tehát, ha
nem tudunk osztályzatot adni, akkor adunk pontokat, ha még azt sem (mert négy pont egy jegy, úgy
kell kalkulálni), akkor a motivációs pecsétekkel, vagy az osztályozó füzetbe írt információkkal
dolgozunk. Sok munka, de így árnyaltabb képet kapunk a gyerekekről még egész osztályokban is,
könnyebb az értékelés. Néhány gyerekről még így is kevés információnk lesz, de őket megszólítjuk és
kikérdezzük. Azt is meg kell értetni a gyerekekkel, hogy a jegyek számtani átlaga egy irányadó, de a
végleges jegy az személyre szabott. Ők emberek, nem adatok, tehát úgy is kell értékelni a
munkájukat. Tehát van olyan, hogy ugyanarra az átlagra az egyik gyerek a jobb jegyet kapja, a másik a
rosszabbat. De mindig elmagyarázom, hogy mit, miért kapnak, és ügyelek arra, hogy elfogadják az
értékelésemet. Félév és év vége előtt szoktam egy órát erre szánni, osztály szinten és egyénileg is
értékelem a munkát. Fontos, hogy mindig tudják, hogy mit kell tenniük, ha javítani akarnak, mindig
legyen lehetőségük a jobbításra. Még ha meg is kapják az elmarasztalásukat a hiányosságaikért,
legyen mindig egy „egérút”, amely kiutat jelent szorult helyzetükből. Arra is ügyelni kell, hogy
lehetőleg a tudásukat értékeljük, és ne a magaviseletüket. Tehát osztályzatot, vagy osztályzatot érő
pontokat ne a felszerelés, vagy a házi feladat hiányáért adjunk, hanem a tudásért. Persze elég nehéz

a kettőt elválasztani, mert a kettő összefügg, de értessük meg a gyerekekkel, hogy, ha valaki nem
foglalkozik az anyaggal, az nem is fogja tudni.
De a „Ki mit tud” nem csak a gyerekekre vonatkozik. bizony a tanár is megmérettetik! Itt nem a
hivatalos minősítésekre gondolok, hanem a legkritikusabb bírálók, a diákok véleményére. Régebben
úgy gondoltam, hogy a gyerek csak tanuljon, ne bíráljon, hogy jön ő ahhoz! Az órán ott ülnek velem
szemben a gyerekek, látom, hogy hogy érzik magukat, mit csinálnak, minek még kérdezgetni is. De
mára beláttam, hogy ha együtt dolgozunk velük, hasznos lehet tudni az ő álláspontjukat is. Nem
látunk bele a fejükbe, és sokszor nem merik elmondani, amit gondolnak. Sokszor nagyon jó
meglátásaik, javaslataik vannak, vagy olyan hibákra hívják fel a figyelmünket, amiket mi nem veszünk
észre, de ha kijavítjuk, jobb, hatékonyabb lesz a munkánk. A kilépőkártyákra gondolok, amikről
szintén leírom tapasztalataimat.
Diákok visszajelzései a közös munkáról
Az úgynevezett kilépőkártyák célja az, hogy a gyerekek leírhassák, hogy érezték magukat az adott
órán, mit tudtak hasznosítani, mit tartottak jónak, vagy nem éppen jónak, illetve milyen ötleteik,
javaslataik lennének a közös munka jobbítására. A hangsúly azon van, hogy ők mit csináltak az órán,
ők hogy érezték magukat, tehát kerüljük a tanár munkájának értékelése kifejezést. A
visszajelzésekből a pedagógus úgyis ki tudja hámozni a munkájára vonatkozó megjegyzéseket, de ne
bíztassuk a diákokat a bírálatra, még akkor sem, ha ez nagyon demokratikusnak tűnik. Ennek
érdekében ahelyett, hogy írhatnak, amit akarnak, inkább tegyünk fel kérdéseket, és így terelhetjük a
válaszok jellegét is. Ha szeretnénk, beletehetünk egy olyan pontot, amelyben szabadon, tetszőleges
véleményt nyilváníthatnak.
A legegyszerűbb az, ha egy papírra néhány kérdés alapján, az adott óra munkáját elemzik a diákok. A
kérdéseket konkrét tapasztalatokra vonatkoztatva tegyük fel, a túl általános kérdéseke sablonos
válaszokat kaphatunk. Olyan válaszokat várjunk, amelyekben már ott rejlik a jobbítás lehetősége,
mert ez a cél. Felvetődik a kérdés, hogy névvel, vagy a nélkül írják le gondolataikat. Mindkettőnek
van előnye és hátránya. Névtelenül őszintébbek, névvel felelősségteljesebbek. Én meg szoktam
engedni, hogy ezt ők döntsék el. De a névvel íróknak jutalmat adok, ha többször segítenek hasznos
észrevételeikkel, a munkát segítő javaslataikkal. Célszerű időnként beszámolni nekik ezekről a
véleményekről, különösen, ha valami jó ötletet olvastunk, vagy a közös munka javítása érdekében fel
szeretnénk hívni a figyelmet valamire.
A technika haladása lehetővé teszi az elektronikus kilépőkártya készítését. A Google lehetőségei
között van egy kérdőív készítő program. Összeállítottam egy kérdőívet, megadtam az elérhetőséget,
és mindenki tetszőlegesen használhatja. Sok hasznos információt kaphatunk ily módon, amit be
tudunk építeni a tanításba. A gép statisztikát is készít, így átfogó képet kaphatunk munkánkról,
megtalálhatjuk a gyenge pontokat, gondolkodhatunk, hogy milyen változtatásokkal segíthetjük a
tanulást.

https://docs.google.com/forms/d/1mgLZTPr5wOj4c4D3IhP-aUmEONJhAhWvYopg4k8DXSQ/edit


A gyerekek visszajelzései tehát a saját munkánk önértékelését segítik, mert időnként szükségünk van
rá, hogy átgondoljuk, esetleg milyen változtatásokkal lehet hatékonyabb, tartalmasabb pedagógusi
tevékenységünk.
Sok évtizede vagyok a pályán, folyamatosan fejlesztettem módszereimet, és még mindig rengeteg
tervem van. Mindenki a saját körülményeihez, vérmérsékletéhez igazítva alakítja ki a saját
elképzeléseit. De sokat segít, ha elleshetünk egymástól jó ötleteket, és beépíthetjük a magunk
munkájába. Ehhez mutattam be kipróbált, kiforrott lehetőségeket, amelyek nekem jól beváltak.
Remélem, mindenki talál benne olyat, amit hasznosíthat. Ehhez kívánok jó munkát, sok örömöt
Mindenkinek!

