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66.   glColor3d(0.0, 0.0, 0.0);  
67.   ellipse(150, 360);  
68.   glFlush();  
69. } 
70.  
71. void keyboard(unsigned char key, int x, int y) 
72. {  
73.   switch (key) 
74.   { 
75.     case 27:  
76.       exit(0);  
77.       break;  
78.   }  
79. }  
80.    
81. int APIENTRY WinMain(HINSTANCE hInstance,  
82.                      HINSTANCE hPrevInstance,  
83.                      LPSTR     lpCmdLine,  
84.                      int       nCmdShow)  
85. {  
86.   glutInitDisplayMode(GLUT_SINGLE | GLUT_RGB);  
87.   glutInitWindowSize(200, 200);  
88.   glutInitWindowPosition(100, 100);  
89.   glutCreateWindow("ellipszis");  
90.   init();  
91.   glutDisplayFunc(display);  
92.   glutKeyboardFunc(keyboard);  
93.   glutMainLoop();  
94.   return 0;  
95. } 

 
Házi feladat: Az ellipszis-rajzoló program mintájára ültessük át OpenGL-re és C-re 

a vonalrajzoló algoritmust is! 
Kovács Lehel István 
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Hogyan tanuljunk? 

IV. rész 
 

A Firka 2011-2012-es évfolyamában a Katedra rovatot a tanulásnak szenteljük, mivel Romá-
niában a tanulóknak a 2011 júliusi érettségi vizsgáján elért nagyon gyenge eredményei (a vizsgára je-
lentkezetteknek több mint fele sikertelen volt) többek között arra vezethetők vissza, hogy a tanulók 
tanulással kapcsolatos ismeretei és szokásai – még tisztásásra váró okok miatt – messze elmaradnak 
a kor követelményeitől. Reméljük, sorozatunkkal segíteni tudunk mind a tanároknak, mind a tanul-
ni szándékozóknak. 
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A feladatok megoldása 
Amikor egy nyitott kérdésre a feleletet az előzetes ismeretek egyszerű felidézésével, 

vagy egy ismert algoritmus segítségével meg lehet adni, feladatról beszélünk. Ha egy kér-
désre a feleletet az előzetes tapasztalatok alapján nem lehet megadni, hanem szükség 
van a többtényezős műveleti feldolgozás alapján megvalósuló új ismeretszerzésre, prob-
lémáról beszélünk. A tulajdonképpeni gondolkodás lényegében problémahelyzetben ve-
szi kezdetét. Ugyanaz a kérdés az egyik tanuló számára feladatnak, a másik számára 
problémának minősülhet. A problémahelyzet szubjektív és objektív tényezők függvé-
nye, ezek kölcsönhatásban vannak. 

A problémamegoldás lépései 
1.  A probléma körülhatárolása, megértése és a problémahelyzet kialakítása 
2.  A problémában szereplő ismert és ismeretlen adatok viszonyának a feltárása és a 

problémakérdés megfogalmazása 
3.  A problémamegoldás tervének elkészítése (tanár, tanár-diák közösen, tanuló) 
4.  A részproblémák megoldása 
5.  Az elért eredmények elemzése  
6.  A probléma megválaszolása (szintézis, integrálás) és új problémakérdés felvetése 
Problémamegoldási helyzetben – a kognitív pszichológia elmélete szerint – a szer-

vezet és a környezet között megbomlik a kognitív egyensúly, ami csak a probléma meg-
oldásával áll helyre. A problémamegoldás ismeretvezérelt (knowledge based) folyamat. 
A stratégia analógiás megoldáson (ismeretátvitel, transzfer) alapul, a forráshelyzet és a 
célhelyzet közötti azonosságon. A megoldási folyamat (Simon, Newell) GPS-modellje 
alapján a következő lépéseket tartalmazza: kiindulási helyzet, célhelyzet, operátorok, 
megszorítások. A segítség (előfeszítés v. priming) indíthatja el a megoldási folyamatot. 
(Szamosközi) 

A módszer előnye abban rejlik, hogy a tanulók egyéni erőfeszítés útján szereznek 
ismereteket, igénybe veszi és fejleszti a gondolkodóképességet, az elért sikerek erősen 
motiválják a tanulást, a tárgy iránti érdeklődést. Hátránya, hogy a tanulót ért kudarcok 
ellentétes hatást váltanak ki. A módszer idő- és munkaigényes, a problematizáló tan-
könyvek hiányában megbomlik az órán tanultak és az otthoni munka közötti összhang. 

 

Kérdések és utasítások a feladatok megoldásához (Pólya 1980) 
„I. A FELADAT MEGÉRTÉSE (Értsd meg a feladatot!) 
 A feladat a tárgy mely jelenségével, törvényével, elvével kapcsolatos? 
 Mit keresünk? Mi van adva? Be kell vezetni újabb mennyiségeket? Mit kötünk 

ki? 
 Kielégítő-e a kikötés? Elegendő-e a kikötés az ismeretlen meghatározásához? 

Vagy nem elegendő? Vagy kevesebb is elég volna? Vagy ellentmondás van 
benne? 

 Rajzolj ábrát! Vezess be alkalmas jelölést! 
 Válaszd szét a kikötés egyes részeit! Fel tudod írni őket? 

II. TERVKÉSZÍTÉS (Keress összefüggést az adatok és az ismeretlen között! Ha 
nem találsz közvetlen összefüggést, nézz segédfeladatok után! Végül készítsd el a meg-
oldás tervét!) 

 Találkoztál-e már a feladattal? Esetleg a mostanitól kicsit eltérő formában? 
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 Ismersz-e valamilyen rokon feladatot? Vagy olyan elvet, törvényt, összefüg-
gést, képletet, aminek hasznát veheted? Nézzük csak az ismeretlent! Próbálj 
visszaemlékezni valamilyen ismert feladatra, amelyben ugyanaz – vagy ehhez 
hasonló – az ismeretlen! 

 Itt van egy megoldott rokon feladat. Nem tudnád hasznosítani? Nem tudnád 
felhasználni az eredményét? Fel tudnád-e használni a módszerét? Felhasznál-
hatóvá tudnád-e tenni esetleg valami segédelem bevezetésével? 

 Át tudnád-e fogalmazni a feladatot? Másképpen is át tudnád-e fogalmazni? 
Idézd fel a feladat szövegét, kérdését, definícióját! 

 Ha nem boldogulsz a kitűzött feladattal, próbálkozzál először egy rokon fel-
adattal! Nem tudnál kigondolni egy könnyebben megközelíthető rokon felada-
tot? Egy általánosabb feladatot? Vagy egy speciálisabbat? Vagy egy analóg fel-
adatot? Nem tudnád megoldani legalább a feladat egy részét? Tartsd meg a ki-
kötés egyik részét, a többit ejtsd el. Mennyire van így meghatározva az ismeret-
len, mennyiben változhat még? Nem tudnál az adatokból valami hasznosat le-
vezetni? Nem tudnál mondani más adatokat, amelyek alkalmasak az ismeretlen 
meghatározására? Meg tudnád úgy változtatni az ismeretlent, vagy az adatokat, 
vagy ha szükséges, mind a kettőt, hogy az új ismeretlen és az új adatok köze-
lebb essenek egymáshoz? 

 Felhasználtál minden adatot? Számításba vetted az egész kikötést? Számba vet-
ted a feladatban előforduló összes lényeges fogalmat? 

 

III. TERVÜNK VÉGREHAJTÁSA (Hajtsd végre a tervedet!) 
 Ellenőrizz minden lépést, amikor végrehajtod a tervedet! Bizonyos vagy ben-

ne, hogy a lépés helyes? Be is tudnád bizonyítani, hogy helyes? 
 

IV. A MEGOLDÁS VIZSGÁLATA (Vizsgáld meg a megoldást!) 
 Tudnád-e ellenőrizni az eredményt? Tudnád-e ellenőrizni a megoldásmenetet, 

a bizonyítást? 
 Másképpen is le tudnád-e vezetni az eredményt, megoldani a feladatot? Nem 

tudnád az eredményt egyetlen pillantásra belátni? Vesd egybe az eredményt a 
kezdeti becsléssel. Ellenőrizd a mértékegységeket, próbáld megoldani 
dimenzionálisan, grafikusan, vektoriálisan stb. a feladatot. 

 Tudnád-e alkalmazni az eredményt vagy a módszert valami más feladat meg-
oldására? 

 Próbáld meg általánosítani a feladatot! Az általános megoldás eredményéből 
próbáld megkapni a feladat eredményét. 

 A feladat adatainak, feltételeinek a megváltoztatásával alkoss meg egy feladat-
sort! Keress példákat a gyakorlati alkalmazásokra.” 
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