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Katedra 

 
A problémamegoldó képesség fejlesztése  

az iskolában 

Az Alkalmazott didaktika szakkollégium 2008-2009. évi kutatásai 
(Befejező rész: Az eredmények ismertetése) 

Az alábbiakban szeretnénk bemutatni egy ötödik általános iskolai osztályba járó tanu-
lókkal a problémamegoldó képesség fejlesztése terén végzett kutatásunk eredményeit. A 
tanulókat 1-11. terjedő számokkal jelöltük. Az eredményeket grafikonokon mutatjuk be. 
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Utólagos felmérés
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A grafikonokból a következőket állapíthatjuk meg: 
1. A közmondások értelmezése tekintetében a tanulók eredményei gyakorlatilag 

nem változtak. 
2. A Barkochba-történettel kezdetben nagyon nehezen, de végül már rendkívül 

kreatívan birkóztak meg. A fejlődés szembetűnő. A magyarázatot minden bizonnyal a 
módszer megismerésével, a fejlesztéssel, valamint a feladat érdekes voltával lehet meg-
adni. 

3. A történet alapján adott válaszok egy része a szövegértéssel, más része a problé-
mamegoldással volt kapcsolatos. A legelső történetben a kérdések egyszerűbbek voltak, 
inkább a történetben elhangzott eseményekre vonatkoztak. Később már megjelentek a 
Mi let volna, ha ...? Mi történt volna? típusú kérdések is. A legtöbb tanulónál egyenletes 
fejlődés mutatkozott meg. 

A negyedik grafikonból nyilvánvaló korrelációt vehetünk észre a szöveg megértése 
és a probléma megoldása között. Ebből következik, hogy a meg nem értett problémát 
megoldani sem lehet. A felmérésünk alapján a tanulók nyelvi intelligenciája majdnem 
ugyanolyan értéken mozgott. Viszont érdekes megfigyelni a történet értése, értelmezése 
és a problémamegoldás közötti erős korrelációt. Ezek szerint az értő olvasás, az olva-
sottság, vagy csak egyszerűen az értelmezett narratívumok léte elősegítheti a tiszta ma-
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tematikai problémák megoldását is. Ez utóbbi felismerést érdemes lenne további kuta-
tásokkal alaposabb vizsgálatnak alávetni. 

Ez úton kívánjuk köszönetünket kifejezni a kutatásaink lehetővé tételéért, az önzetlen 
segítségnyújtásért Dr. Wolf Rudolfnak, az Apáczai Csere János Líceum igazgatójának, An-
tal Orsolya magyartanárnak, valamint Wolf Ildikónak, az iskola pszichológusának. 
 
 

Adorjáni Ildikó, Homonnai Judit, 
Horváth Linda, Kovács Melinda, Pál Boglárka  

szakkollégista egyetemi hallgatók 
Vezető tanár: Kovács Zoltán 

 
 

kísérlet, labor
 

 
Ismerjük meg a kénsavat  

egyszerű kísérletek segítségével 

Már az alkimisták is ismerték, a XVIII. században Angliában ipari méretekben kezd-
ték gyártani, a XXI. század elején már 170 millió tonna volt a világtermelése annak az 
anyagnak, amelyet az ipar majd minden területén használnak (műanyagipar, robbanó-
anyag-ipar, műtrágyagyártás, festékipar, gyógyszeripar, élelmiszeripar, fémipar, akkumu-
látorok gyártása stb.). Ez az anyag a kénsav. Egy ország  évi kénsav termelését annak  
ipari fejlettsége mutatójául használják.  

A kénsav sokoldalú alkalmazhatósága tulajdonságainak köszönhető, azok viszont a 
molekulaszerkezete következményei. 

A H2SO4 molekulaképletű 
anyag két erősen polárosan 
kötött hidrogén atomot és 4 
olyan oxigén atomot tartal-
maz, amelyek nemkötő 
elektronpárjai koordinatív kö-
tések kialakítására képesek: 

     
 

Ezek a szerkezeti adottságok biztosítják, hogy saját molekulái között erős kölcsön-
hatás, több hidrogén kötés alakul ki, ami a szomszédos molekulákat összetartja, ezért a 
közönséges körülmények között folyékony kénsav forráspontja nagyon magas, 338 oC 
(olvadáspontja 10 oC). Hidrogénkötéseket vízzel és bármilyen –OH csoportot tartalma-
zó molekulával is ki tud alakítani. Ennek több következménye van: 

− vegytiszta, vízmentes kénsavat oldatának bepárlásával nem lehet előállítani. 2-8 
tömeg% vizet olyan erősen köt, hogy desztilláció során nem lehet tőle megsza-
badulni, csak kémiai úton, kén-trioxid megfelelő mennyiségű adagolásával 

− olyan szerves anyagok, melyek molekulái polárosan kötött hidrogént, –OH cso-
portokat tartalmaznak kénsavval hevesen reagálnak. Elszenesedés is lehet a köl-


