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meg az egyes életkorok esetén, de a különböző tantárgyak esetén is. A didaktika a 
különböző eljárások közös vonásainak a feltárására törekszik. 

25. Didaktika – fejlődése. A didaktika fejlődése a hagyományos didaktikától (ahol a 
hangsúly a tartalmon van, elve: az oktatás – eredmény) a korszerű didaktika (ahol a 
hangsúly az információk kapcsolódásán, az új iránti fogékonyságon, a permanens 
tanuláson van, elve: az oktatás – folyamat) felé halad. 

26. Didaktika – törvényszerűségei. Didaktika alapelvei - pedagógiai-pszichológiai kö-
vetelmények az elvek alkalmazásában. 

27. Didaktikai (háromszög) négyszög. Társadalom, tanár, tanuló és tantárgy. 
28. Differenciálás. Az egyes tanulók fejlettségi- és képességi szintjéhez mért feladatki-

szabás. 
29. Docimológia. Vizsgatan. Tárgya a pontozásnak, értékelés módjának, a vizsgáztatók 

közötti egyéni különbségeknek, a szubjektív tényezők érvényesülésének a tanulmá-
nyozása. 

30. Értékelés. A tanulói teljesítmények mennyiségi és minőségi jellemzőinek jellemzése 
és összegezése. Minősítés. Mint cél, a tanuló képes mennyiségi és minőségi ítéletet 
alkotni arról, hogy az anyagok, módszerek mennyiben tesznek eleget a kritériumok-
nak, új alkotást létrehozni, eredeti meglátást megfogalmazni. 

31. Értékelés – formái. Diagnosztizáló- (helyzetfeltáró), formatív- (fejlesztő) és szummatív 
(lezáró) értékelés. 

32. Értékelés – funkciói. Prognosztizáló-, nevelési-, kontroll-, énképfejlesztő-, szelek-
ciós-, klasszifikáló-, visszacsatolási-, minőségbiztosítási- (szabályozó-), minősítő-, 
felzárkóztató-, korrekciós-, pályaválasztási-, ön-, és mások értékelélési-, tehetségfel-
ismerő stb. funkció. 

33. Érzelmek – szerepe a környezet értékelésében. Az érzelmek és a hangulat sze-
repet játszanak a környezet értékelésében, és módosíthatják a kognitív információ-
feldolgozást. Az aktuális hangulat befolyásolja a figyelmet, az észlelést, a tanulást és 
az emlékezetet egyaránt. (lásd: Affektív)

Kovács Zoltán 
 

A FEFO Kft. honlapján (http://www.fefo.hu/catalog/customer/jatek/curgame.html) 
1997. március 12-én, Gergely napján internetes logikai játék indult. A szervezők szerint a cél 
az volt, hogy a FEFO lapok olvasóit egy kis játékos gondolkodásra invitálják. 

A feladatokat kéthetente frissítik, a megfejtők között ajándékokat sorsolnak ki. A 
feladatokat igyekszenek úgy összeválogatni, hogy kis gondolkodással meg lehessen azo-
kat oldani, de azért ne legyenek triviálisak. 

Eddig több mint 200 feladat gyűlt össze, ezek megtekinthetők az archívumban. A 
honlapon megnézhetők az előző játékok megfejtései is, és a nyertesek, a jól megoldók 
listája is megtalálható. 
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Kellemes és hasznos szórakozás mindenki számára, aki kedveli a logikai fejtörőket. 
Jó böngészést! 
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Érdekes informatika feladatok  

XV. rész 
 

Tömbök tárolása (1.) 
A tömbök olyan lineáris adatszerkezetek, amelyek elemeket tartalmaznak és az egyes 

elemekre indexszel lehet hivatkozni. Az elemek általában azonos típusúak, de egyes 
programozási nyelvek megengedik különböző típusú elemeket tartalmazó tömbök hasz-
nálatát is. 

Az egydimenziós tömböket vektoroknak, a kétdimenziós tömböket mátrixoknak ne-
vezzük. Léteznek többdimenziós tömbök is (n-dimenziós tömbök).

Programozási nyelvek elemzésekor a tömbök esetén a következő kérdésekre keres-
sük a választ: 
− Mi lehet az indexe? 
− Mi lehet az eleme? 


