
      

 

 

 

 

TOVÁBBKÉPZÉS ANYAGA 

 

 

 

 

 

KÖZÉPISKOLAI KÉMIATANÁROK SZAKTÁRGYI TOVÁBBKÉPZÉSE 

 

 

 

 

Időpont:  2018. október 5. péntek, 1100 – 1600 óra 

Helyszín:  PPKE Információs Technológiai és Bionikai Kar  

1083 Budapest, Práter u. 50/a, 239-es terem 



Dr. Petz Andrea  ..................................................... Okos telefonok használata kémiaórán Kahoot és Quizlet kicsit közelebbről 
 

1 
Közép i sko la i  k ém ia taná r ok szaktá rgy i  k épz és e   

2018. október 5. 
PPKE Információs Technológiai és Bionikai Kar 

 

 

OKOS TELEFONOK HASZNÁLATA KÉMIAÓRÁN 

KAHOOT ÉS QUIZLET KICSIT KÖZELEBBRŐL 

 

DR. PETZ ANDREA 

CISZTERCI REND NAGY LAJOS GIMNÁZIUMA, PÉCS 

 

ÖSSZEFOGLALÁS 

A modern informatikai és telekommunikációs eszközök általános elterjedése lehetőséget 

teremt a diákok közvetlen valós idejű visszajelzésen alapuló oktatási monitorizálására. A 

mostani munka célja az egyik ilyen eljárás bemutatása, és a gimnáziumi kémia tanítási 

alkalmazásával nyert tapasztalatok ismertetése. 

  A Kahoot! 2013-ban Norvégiában kifejlesztett online kvíz játék, ami pillanatok alatt 

népszerűvé vált az oktatásban, 2017 márciusra elérte az egy milliárd összesített résztvevői szintet. 

Nem véletlenül, hiszen a gamifikáción alapuló feladatsorok elkészítése egyszerű, használata mind a 

diákok mind a tanárok számára élvezetes. Négyféle feladattípust tartalmaz, melyből kettő 

pontozáson alapul. Használatának talán a legnagyobb kerékkötője, hogy jó minőségű wifi szükséges 

az alkalmazásához, nem minden iskolában áll rendelkezésre, és hogy használatához okos telefon 

szükséges, amivel nem minden diák rendelkezik. Legegyszerűbb megoldás, hogy párban oldják meg 

a diákok teszt feladatokat. A feladatsorszáma, a kérdések és válaszok a kivetítőn jelennek meg, míg 

diákok a saját eszközükön nem látják a kérdést, csak a válaszokat szimbolizáló alakzatokat. Az újabb 

kérdést a tanár indítja el, így azonnal megbeszélhetőek a válaszok. A tanulók egy tetszőleges nevet 

megadva tudnak a kérdésekre válaszolni. Az adott piktogramokra adott válaszok száma látható a 

tanári felületen  

A Kahoot tanórai alkalmazása többféle lehetőség is adódik mind a tanárnak, mind a 

diáknak. Ha óra elején használjuk, akkor egy olyan feladatsort állíthatunk össze, mely részben az 

elmúlt órai tananyagra kérdezünk rá, és részben az aznapi óra anyagához is kapcsolódik. Evvel 

megpróbáljuk a diákok figyelmét arra irányítani, hogy az adott órán milyen fontos fogalmak 

kerülnek elő. A feladatsorok összeállításánál jeleket, képeket, videókat is feltölthetünk, megadhatjuk 

a válaszokra adott időlimitet. Megoszthatjuk az elkészült anyagokat és eldönthetjük, hogy privát 

vagy publikus legyen az adott feladatsor. 

Egy másik alkalmazása akkor a leghasznosabb, amikor egy kifejezetten nehéz anyagot dolgozunk 

fel. Egy gyors Kahoot-os feladatsorral lemérhetjük, hogy mennyire értették meg a diákok az adott 

problémát. Ha ezt a visszajelzés alapján sikertelennek értékeljük, akkor újra körbe kell járni a 

problémát.  
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A harmadik, talán a legnépszerűbb alkalmazás az óra végi számonkérés. A diákoknak az aznapi 

tananyaghoz kapcsolódó kérdésekre kell gyorsan válaszolniuk. Ha rendszeresen alkalmazzuk ezt a 

számonkérési formát, a diákok felismerik azt, hogy érdemes folyamatosan figyelniük az órán. 

Közben a tanárt is fegyelmezi, hiszen óra végére a kitűzött anyagot le kell adnia, tudván, hogy ez 

szerepel a kérdéssorban. 

Talán a leghatékonyabb módja lehet a Kahoot használatának, ha a diákok egymásnak készítenek 

feladatsorokat. Azt várnánk el, hogy hasonló minőségű feladatsorokat állítanak össze, mint tanáraik. 

Ajánlatos azonban kritikusan átnézni az elkészült kvízeket, hiszen a diákok egészen másként 

értelmezik a teszteket. 

Hogyan készíthetjük el saját Kahoot feladatsorainkat? 

A Kahoot.com oldalon érhető el. 

 

Ha még nincs fiókunk, akkor a „Sign up” gombra kattintva tanárként (As a teacher) kell 

regisztrálnunk. Itt meg kell adnunk egy iskolanevet, az iskola típusát, bejelentkezési nevet (user 

name), e-mail-címet, majd ezt megerősíteni végül a jelszót (password). A Join Kahoot! gombra 

kattintva meg is történik a regisztráció. Ha valamiért nem sikerül a regisztráció, akkor segítséget 

kaphatunk a „If you are stuck, please let us know.” sorra kattintva. A cég terméktámogatás 

(support) oldalán, rengeteg egyéb információt nyerhetünk a Kahoot-ról és az alkalmazásáról. 

A jobb felső sarokban levő „Log in”-re kattintva, belépünk a felületre, elkészíthetjük vagy 

elindíthatjuk saját feladatsorainkat, vagy kereshetünk már kész feladatokat. 

 

 

 

 

 

 

A felső lila menüsorban (a jobb sarokban) „Create” gombra kattintva új feladatsort tudunk 

készíteni. Ezen az oldalon léphetünk be az elkészített feladatsorokhoz is a „Kahoots” (bal felső 
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sarok) linkre kattintva. Lehetőségünk van keresni az oldalon (lefelé görgetve témák szerint 

csoportosítva) a már megosztott kahoot-ok között.  

Ha a keresést választjuk, akkor a keresősorba érdemes beírni azt a kulcsszót, amit használni 

szeretnénk. A kémia szót beírva 558 találatot kapunk! Természetesen tovább szűkíthetjük a 

keresést. Beállíthatjuk a tantárgyat (subject), osztályokat (level), egyéb szűrőket, végül a jobb 

menüsorban azt, hogy milyen sorrendben jönnek a feladatsorok (minőség, milyen gyakran 

használják és mennyire releváns az adott témában). Ha beállítjuk a következőket: kémia, 10. osztály, 

tanár készítette, iskolásoknak, quiz, magyar nyelv, akkor már csak 5 kahootot találunk.  

 

 

 

 

 

 

 

A kiválasztott feladatsor címére kattintva, majd a zöld „Play” gombbal játszhatjuk le, az elkészített 

kahootot. 

A „Challenge” gomb melletti három pontra kattintva jelenik meg a „Preview”, „Flag”, „Duplicate” 

és „Share” link. A „Duplicate” gombbal másolatot tudunk készíteni erről kahoot-ról, ami a saját 

kahootjaink közé kerül, így már tetszés szerint tudjuk szerkeszteni (Continue editing). 
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Új feladatsor készítése 

Első lépés, hogy ki kell választanunk, milyen feladattípust szeretnénk használni. A kémia tanítás 

során a felajánlott négyféle feladattípusból, csak kettőt tudunk érdemben választani. A „Quiz”-zel 

egyszerű választások feladatokat tudunk készíteni, míg a „Jumble”-vel a helyes sorrendben kell  

megadniuk a választ a tanulóknak. 

Ha Quizt szeretnénk készíteni a lila körben levő kérdőjelre kell kattintanunk. A megjelenő új 

oldalon adjuk meg a feladatsor címét (Title) maximum 95 karakterből állhat, majd a kulcsszavakat, 

osztályt, tantárgyat. 

A legördülő menükben beállíthatjuk, hogy kik láthatják (Visible to) és milyen nyelvet (Language) 

használunk, valamint kinek ajánljuk, de ennek kitöltése már nem kötelező. Videót és borító képet 

is szúrhatunk be, hogy látványosabbá tegyük feladatsorunkat, de ez sem kötelező. A jobb felső 

sarokban levő zöld „Ok, go” gombra kattintva léphetünk tovább. 

A „Quiz” feladattípusnál egy kérdésre csak egy helyes választ jelölhetünk be. A jó megoldásért a 

diákok pontszámot kapnak. Azonnal látható, hiszen láthatják az aktuális sorrendet a 

pontszámokkal.  

 

 

 

 

 

 

A kérdéseket egyenként adhatjuk meg, az „Add question” gombra kattintva. A bal felső téglalapba 

írhatjuk a kérdést. A fogyó karakterek számát (95) folyamatosan láthatjuk. Örvendetes, hogy alsó 

és felső indexet is használhatunk. Majd állítsuk be a válaszadásra járó időt, és hogy a válasz érjen-e 

pontot vagy sem (Awards point, yes/no). Szintfelméréskor célszerű használni úgy a feladatsort, 

hogy nem pontozunk. A pontok számítása elsőnek elég bonyolultnak tűnik. A szoftver 

folyamatosan számolja a következő összefüggés alapján. (1000 * (1 - (([válaszidő] / [kérdés időzítő]) 

/ 2))). A maximális 1000 pont akkor jár, ha 0,5 másodpercen belül érkezik a jó válasz. 
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Legalább két választ meg kell adnunk, és a helyes választ a sor végén levő szürke pipára kattintva 

tehetjük meg, amely ilyenkor zöldre vált. A válaszokra adott karakter szám 60, ami nagyon tömör 

válaszadásra ad csak lehetőséget. A kérdésekhez képet is adhatunk, ami segítheti a válaszadást, de 

ez nem szükséges. A jobb felső sarokban levő zöld „Next” gombra kattintva léphetünk tovább a 

következő feladathoz. A kérdések sorrendjét később is változtathatjuk. A kérdés sorszáma előtti 

2*4 pontra kattintva mozgatgathatjuk a feladatokat. A sor végén levő narancssárga ceruzára (Edit 

this question) kattintva szerkeszthetjük a feladatot. A kék téglalapra (Duplicate this question) 

kattintva másolatot készíthetünk. A szürke kukára (Delete this question) kattintva törölhetjük a 

feladatot. ezen a felületen módosíthatjuk a válaszadásra szánt időt is. Az utolsó kérdés-feladat után 

a jobb felső sarokban megjelenő zöld „Save”-re kattintva. 

 

 

Ezen az oldalon még szerkeszthetjük a feladatainkat (Edit it), vagy megnézhetjük az előnézetet 

(Preview it), (itt nem kell még egy eszköz!) lejátszhatjuk (Play it), vagy megoszthatjuk(Share it) a 

feladatsort. Befejezésül a zöld „I’m done” gombra kattintsunk. ezzel kész az kahoot-unk! 

Ezen az oldalon találhatóak a szerkesztő kahoot-jai (My kahoots). 
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Feladatsor használata az órán 

A tanár a „Play” gombbal indíthatja el az adott feladatsort. Miután betöltötte a kahoot-ot, 

megjelenik a kijelzőn a feladatsorhoz tartozó egyedi számsor. Ki kell választanunk, hogy egyénileg  

 

(Classic) vagy csapatban (Team mode) oldják meg a diákok a feladatokat. 

A tanulók a „kahoot.it” oldalon lépnek a játékba, beírják a megadott pin kódot, „Enter”-re 

klikkelnek, majd egy azonosító nevet (Nickname) és az „Ok, go” gomb lenyomásával kezdődik a 

játék! 

 

Közben a tanári felületen és kivetítőn követhetjük a jelentkezők számát és nevét. Ha sikerült 

csatlakoznia mindenkinek a játékhoz, akkor a „Start” gombbal indíthatjuk. 
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A kivetítőn a kérdést, válaszokat, az eltelt időt és a válaszolók számát láthatjuk, miközben a tanulók 

az okos telefonjaikon a piktogramokat látják. A megadott válasz után azonnal látják, hogy a válaszuk 

helyes-e, és azt is, hogy hány pontot ér. Ha egy feladatra túl sok rossz válasz érkezik, lehetőség van 

a megoldások megbeszélésére. 

 

A versenyzők a feladatok után a pontverseny állását is láthatják. A „Next” gombbal léphetünk a 

következő feladatra. 

 

 

A kérdéssor befejeztével az utolsó feladat után a tanulók a telefonjaikon a helyezésüket látják, a 

kivetítőn a dobogót (Podium), ahol a rendszer az első három helyezett pontjait és a helyes 

megoldások számát mutatja. 

 

A Jumble 

A Kahootban található feladattípusok közül a kémia oktatásban a „Jumble”-t használhatjuk. 

Ezekben a feladatokban, ˗ mint amire a feladat neve utal ˗ a válaszokban zűrzavar, összevisszaság 

van. A megoldásban a helyes sorrendbe kell rakniuk a válaszokat. A helyes sorrendért jár pont. A 
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feladatsorok összeállítása gyakorlatilag megegyezik a „Quiz”-ben tapasztaltakkal. Első lépésben itt 

is a témakört (Title) kell megadni, majd hogy kiknek készült a feladatsor (Description), kik láthatják 

(Visible to) és a nyelvet (Language). Ha végeztünk a jobb felső zöld „Ok, go” gombra kattintva 

léphetünk tovább.  

„Add Jumble Question”-ra klikkentve készíthetjük el az eső feladatot. 

 

 

 

 

 

 

95 karakternyiből álló kérdést adhatunk, beállíthatjuk itt is az időkorlátot, de figyeljünk arra, hogy 

több időt adjunk, hiszen ennek a feladattípusnak megoldása jóval időigényesebb. Eldönthetjük, 

hogy a jó megoldásokért adunk-e pontot vagy sem. Amire azonban figyelnünk kell, hogy a 

válaszokat helyes sorrendben írjuk be a téglalapokat, hiszen ezekből fogja a program 

véletlenszerűen a feladatokat összeállítani. Természetesen itt illeszthetünk be képet, videót, ami 

akár a megoldást is segítheti. Ha elkészültünk az oldal jobb felső sarkában levő zöld „Next”-re 

kattintva készíthetjük a következő feladatot. Ha újabb feladat elkészítéséhez az „Add Jumble 

Question”-ra kel klikkelni, ha befejeztük a feladatgyártás a jobb felső sarokban levő zöld „Save”-re 

kattintunk. 

 

 

 

 

 

 

A következő oldalon a feladatainkat még szerkeszthetjük a kék ceruzás ikonnal (Edit it), vagy 

megnézhetjük az előnézetet (Preview it), (itt nem kell még egy eszköz!) lejátszhatjuk (Play it), vagy 

megoszthatjuk(Share it) a feladatsort. Befejezésül a zöld „I’m done” gombra kattintsunk. ezzel kész 

a kahoot-unk! 
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Érdemes lejátszani a feladatsort, az esetleges hibákat javítani. Ezt a feladatot csoportban nem lehet 

megoldani, csak egyénileg (Classic). 

 

A feladat azonosító számát kell begépelni a „Game pin” mezőbe, „Entert” nyomni, majd egy nevet 

adni, az „Ok, go” gombra kattintani A kivetítőn azonnal megjelenik a játékosok száma és neve. Ha 

sikerült mindenkinek felcsatlakoznia „Start” gombbal indíthatjuk a játékot. 

 

 

Az ikonokat megfelelő sorrendbe kell felhúzni az üres téglalapokra, ha elkészültünk az „Ok” 

gombra kell kattintani. A kijelzőn a helyes válasz és a helyesen válaszolok száma jeleneik meg. A 

tanulók okos telefonján, hogy helyesen válaszolt-e, ha igen az helyes válaszért járó pont. Ebben a 

feladatban is a válaszadás idejét is pontozza a program. 

 

Az utolsó feladat után a kivetítőn a dobogót láthatjuk, az első három helyezett pontjait, míg a dákok 

a telefonjukon a helyezésüket és a pontjaikat láthatják. 
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Ennél a játéknál újrajátszásra és az eredmények elmentésére nincs lehetőség, csak egy új játékra. 

 

QUIZLET HASZNÁLATA KÉMIA ÓRÁN 

A „Quizlet” egy nagyon hatékony, nyelvtanulást fejlesztő digitális program, aminek segítségével 

könnyedén és játékos formában tanulhatók meg a szavak, szinonimák. Az elkészített fogalom és 

definíció-párokból könnyedén, akár egy kattintással tanítási funkcióra használható megfordítható 

kártyákat készíthetünk, vagy akár egy feladatsort is összeállíthat a tanár. Kémia tanítás 

szempontjából nehézkes, mert akkor működik jól a rendszer, ha egyértelmű, többnyire egy-egy 

szavas fogalompárok (pl. név-képlet) vannak megadva. Tapasztalataim szerint szervetlen kémiából, 

˗ amint, mint tudjuk, elég lexikális tudást tételez fel, ˗ kiválóan működik. Általános kémiából 

definíciók visszakérdezése aggályos, mert csak azt a választ fogadja el a rendszer karakterről 

karakterre, amit a feladatkészítő beképelt.  

 

Hogyan kezdjünk egy Quizlet feladatsort összeállítani? 

A quizlet.com oldalon a szokott módon regisztrálhatunk (Sign up), vagy ha már van azonosítónk, 

itt léphetünk az oldalunkra (Log in). A program nyelve angol, de olyan egyértelműek az utasítások, 

hogy ez nem okoz gondot egy angolul nem tudónak sem. 

Ha beléptünk az oldalunkra, a legutóbbi tevékenységeinket láthatjuk. A „Create” gombra kattintva 

új feladatsorokat készíthetünk. A „Search”-re kattintva kereshetünk a nyilvánosan hozzáférhető 

feladatokból is. Elindíthatjuk a saját feladatainkat is. Az oldal nagy előnye, hogy az elkészített 

feladatokat a baloldali menüsorban különböző mappákban gyűjthetjük. 
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Feladatsorok (szókártyák) készítése 

A „Create” gombra kattintva adjuk meg a téma címét (Title), kinek a számára lehet látható a 

feladatsor, illeszthetünk be képet, diagramot. Majd az oldalon lefelé gördülve sorban megadhatjuk, 

mi kerüljön a kártya két oldalára (pl. vegyület neve – képlet).  

 

A szópárok beírásánál kiválasztatjuk a kívánt nyelvet (Hungarian), szerencsére elég az első 

feladatnál, a többinél automatikusan alkalmazza a program. A képlet írásakor „Chemistry” nyelvet 

kell választanunk, ilyenkor lenyílik egy ablak, onnan tudjuk az alsó és felső indexeket és a megfelelő 

szimbólumokat kiválasztani. Ha elkészültünk a „Create” gombra kell kattintanunk. Azonnal ki is 

próbálhatjuk a különböző feladattípusokat. A feladatsort a megfelelő mappába helyezhetjük, vagy 

megoszthatjuk egy osztállyal is.  
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Feladattípusok 

Tanulókártyák (Flashcards) 

„Flashcards”-ra kattintva egyenként jelennek meg a kártyák, egyik oldalán a meghatározással (név) 

a másik oldalon (képlet) a megoldással. A kártyát a „Click to flip”-re kattintva fordíthatjuk meg. 

Egyesével is léptethetünk, ha a kártya alatti kékeszöld nyílra klikkelünk. De választhatjuk, hogy 

automatikusan léptessen tovább, ilyenkor a bal oldali menüsorban levő „Play” gombara kell 

kattintanunk. Az oldalon, nyomon követhetjük, hogy hány kártyát néztünk eddig meg. A kártyákon 

levő tartalmat a kártya jobb felső sarkában levő ceruzára kattintva még most is javíthatjuk. 

A feladattípusok felsorolásánál a második helyen áll a „Learn” ikon, célszerű ezzel a feladattípussal  

folytatni a tanulást. Ebben a feladatban a megadott fogalomhoz tartozó választ kell begépelni, majd 

az „Answer” gombra kell kattintani. Helyes válasz esetén „Correct! Nicely done” felirat jelenik meg. 

A baloldali menüsávban láthatjuk, hogy hányadik kérdésnél tartunk. A feladat folytatásához a lap 

alján. középen látható „Press any key to continue”-re kattintsunk. 
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A feladatsor befejezésekor láthatjuk a helyes megoldások számát. A feladatsort újra is indíthatjuk 

egy újabb feladat variációval. 

Írd be! (Write) 

A következő feladattípusnál a megadott meghatározáshoz kell begépelni a megoldást. Szerencsére 

a program felajánlja az alsó indexeket. Az „Answer” gombra kell kattintani, azonnal megjelenik, 

hogy helyes (Correct!), vagy helytelen (Incorrect) volt a válaszunk. Ebben az esetben zölddel írva 

láthatjuk a helyes megoldást. Ha nem tudjuk a választ, akkor a „Don’t know”-ra kattintva 

megjelenik a helyes megoldás, amit az alsó vonalra kell másolni. 

Folytathatjuk a feladatok megoldását a lap alján levő kék A „Press any key to continue” gombra 

kattintva. A baloldali menüsorban nyomon követhetjük, hogy hány feladatot sikerült helyesen 

megoldanunk. A feladatsor végén láthatjuk a teljesítményünket, hány helyes, helytelen megoldásunk 

volt, milyen volt a százalékos teljesítményünk. Hibás megoldások esetén tovább gyakorolhatunk 

mindaddig, míg hibátlan megoldásunk nem lesz. 

Párosíts! (Match) 

Ez egy gyakorlást segítő feladattípus, amiben a megadott fogalompárokat kell összepárosítani. 

Játékos verseny, hiszen nemcsak a jó megoldást, hanem az időt is figyelembe veszi a program a 

pontozásnál. 

 

Az összetartozó fogalmakat egymásra kell húzni, ha jó a megoldás, mindkettő eltűnik a képernyőről. 

Nagyon izgalmas, gyors döntéseket igénylő feladat. Ezt csak akkor érdemes játszani, ha már 

készségszinten tudjuk az adott témakörhöz tartozó fogalompárokat- 
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Feladatlap (Test) 

A tanulás utolsó lépese lehet a szoftver által összeállított feladatlap megoldása. A beírt párokból a 

program többféle feladattípust is kreál. A program az elkészített kártyák számától függően készíti 

a feladatsort. Minél több kártyánk van, annál több feladat lesz egy-egy feladattípusnál. A feladatsor 

online is megoldható, de ki is nyomtathatjuk. Az első (Written questions) a megadott fogalomnak 

megfelelő választ, jelen esetben képletet kell beírni.  

 

A második feladatnál (Matching questions) a képletek elé kell a vegyületekhez tartozó betűket 

beírni. A már beírt képletek ilyenkor elhalványulnak. Az azt követő feladat (Multiple choice 

questions) egy egyszerű választás, a megadott vegyület helyes képletéhez karikára kell kattintani. 

 

 

Végül az utolsó (True/False questions) feladatnál, el kell dönteni, hogy a megadott állítás helyes 

vagy sem. A feladatsor megoldása után a lap alján levő kék „Check answers” gombra kattintsunk! 
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A baloldali menüsorban láthatjuk a megoldások számát, és a teljesítményünket. Középen a kijavított 

feladatsort, zölddel jelölten a helyes válaszokat. Az igaz hamis feladatnál, ha hamis volt a válasz, 

láthatjuk a jó választ is. Ha új feladatsor szeretnénk összeállítani, megoldani a „Create new test”-re 

kattintani. 

Tapasztalataim szerint a Kahoot-os pontszerzésnek talán a legnagyobb hátránya, hogy nem csak a 

helyes válaszokra adott pontokat számolja a program, hanem azt is, hogy milyen gyorsan 

válaszolnak a diákok. A versenyszellem miatt sokan anélkül, hogy alaposabban és kritikusan végig 

nem olvassák a feladatokat, már nyomják is az általuk helyesnek vélt válasz piktogramját. 

Összefoglalóan azt mondhatjuk, hogy a Kahoot kiváló gyors formatív visszajelzésként használható, 

emellett a Kahoot-ban szerzett pontokat beszámíthatjuk a tanulók értékelésébe. 


	Kemia fedlap 2018
	Okostelefonok_használata_kémiaórán_PA

