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                     LPSTR     lpCmdLine,  
                     int       nCmdShow)  
 
{ 
  glutInitDisplayMode(GLUT_SINGLE | GLUT_RGB);  

// az ablak egyszeresen bufferelt, RGB módú  
  glutInitWindowSize(600, 600);                 

// az ablak 600x600-as  
  glutInitWindowPosition(100, 100);             

// az ablak bal felső sarkának koordinátája  
  glutCreateWindow("Első");                     

// neve: Első  
  init();                                       

// inicializálás  
  glutDisplayFunc(display);                    

// a képernyő események kezelése (Callback) 
  glutKeyboardFunc(keyboard);                   

// billentyűzet események kezelése (Callback) 
  glutMainLoop();                               

// belépés az esemény hurokba...  
  return 0;  
} 
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Honlapszemle 

A KvízPart Online (www.kvizpart.hu) egy internetes szolgáltatás, amely szórakozta-
tással, tartalomszolgáltatással, kommunikációs, hirdetési és kereskedelmi tevékenységgel 
foglalkozik. Szolgáltatásainak túlnyomó többsége ingyenes, de az ingyenesen elérhető 
oldalak egy részének használatához regisztrálni kell. 

Alapszolgáltatásai közé tartoznak a különböző kvízjátékok, levelező program, fó-
rum. 

A kvízjátékok során különböző témakörökben több ezer kérdés áll rendelkezésre. A 
program véletlenszerűen válogatja játékba a kérdéseket nehézségi foktól függetlenül. A 
kérdéseket adott idő alatt, egyenként kell megválaszolni úgy, hogy a felajánlott 4 lehet-
séges válasz közül ki kell választani a helytállót. Egy játék során megadott számú kérdést 
válaszolhatunk meg, ez témakörönként változhat. Témakörönként más lehet az is, hogy 
hány élet áll rendelkezésünkre, amelyeket rossz válasz megadása esetén elveszítünk. 
Plusz életeket is gyűjthetünk: ha 15 kérdésre zsinórban helyesen válaszoltunk, akkor 1 
plusz életet kapunk! Ha minden kérdést megválaszoltunk, vagy az utolsó életünk is elve-
szett, a játéknak vége. Ha a játék végén maradt életünk, azt pontra váltja a rendszer. 

A KvízPart home oldalán, az oldalmenüben felsorolt kvíztémakörök közül választ-
hatjuk ki azt, amelyikkel játszani szeretnénk. A témakör nyitólapján lévő „Játék indul” 
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gombra kattintva már benne is vagyunk a játékban. Ha regisztráltunk és bejelentkez-
tünk, akkor eredményünk a ranglistán is szerepelni fog. 

A kvízek témakörei: Általános, Film, színház, Földrajz, Irodalom, Művészetek, Nyelv, 
Sport, Szabadidő, Társadalom-tudomány, Történelem, Tudomány, technika, Zene. 

 
 

 
 

Jó böngészést! 
 

K. L.  
 
 
 

Katedra 
 

Felmérők és beavatkozásmódok  
a X. osztályos fizikának  

a fejlesztő értékeléssel történő tanításához  

III. rész 
 

 

A fejlesztő értékelés – amint előző számainkban is meghatároztuk – olyan tanítás-, 
illetve tanulásszabályozási eljárás, amely informális eszközökkel, interaktív értékeléssel, 
valamint az osztálytermi gyakorlathoz illeszkedő eszközök használata révén valósul 
meg, és a tanulók fejlődési lehetőségeihez, tanulási szükségleteihez igazítja a stratégiákat. 
Jelen lapszámtól kezdődően példákat közlünk a módszernek a líceumi fizika tanításá-
hoz. Ezúttal a X-es fizika tananyaggal kapcsolatos példákat közlünk. 
 

 


