emelt szintű csoport

11. osztály
72 óra
A 21. század kihívásai közé tartozik az, hogy az emberek az életük során megvalósított
tevékenységeket tudatosan és körültekintően tervezzék meg. A problémamegoldás életünk
szerves részét alkotja, az életszerű, probléma alapú feladatok sikeres alkalmazása befolyásolja
az életminőséget. Ennek szükséges előfeltétele az algoritmizálási készségek formális keretek
közötti fejlesztése, amelyre a problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel
témakörben kerül sor. Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink
elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze. A
problémamegoldás az élet minden területén jelen lévő alaptevékenység, melynek sajátosságait
kétféle képzési módszerrel érdemes a tanulókkal megismertetni: egyrészt a problémamegoldás
elméletének, lépéseinek, eszközeinek, módszereinek, általános szempontjainak elsajátításával,
másrészt a problémamegoldás általános elveinek más műveltségi területeken való gyakorlati
alkalmazásával.
A problémamegoldás egyes részfolyamatai, például az információ szerzése, tárolása,
feldolgozása önálló problémaként jelenhetnek meg. A problémamegoldás informatikai
eszközökkel és módszerekkel rész elsajátítása során a tanuló megismerkedik az algoritmizálás
elméleti módszereivel, a szekvenciális és vezérléselvű programok alapvető funkcióival, majd
az elméleti megalapozást követően a gyakorlatban készítenek és tesztelnek számítógépes
programokat.
Az elkészített programok segítségével más műveltségi területek problémái
tanulmányozhatók, illetve különböző jelenségek szimulálhatók. A problémamegoldási
ismeretek tanítása a mások által készített programok algoritmusainak értelmezését, az
alkalmazói képesség kialakítását és a kritikus szemléletet is támogatja.
Értékelés
A tanulók értékelése az aktuális tananyagtól függően szóban/írásban illetve
gyakorlatban történik.
Az elméleti anyag számonkérésekor a diák tájékozottságát, készségeit mérjük az adott
tananyagban. Esszé jellegű feladat esetén mérlegelésre kerül a felépítés, a lényeg kiemelés és
a szakmai szóhasználat is.
Gyakorlati számonkérés esetén az adott témakörhöz kapcsolódó feladatok megoldása
szerepel számítógépen a megfelelő szoftver segítségével. A témazáró számonkérés elsősorban
érettségi, próbaérettségi feladatok felhasználásával történik.
A számonkérés százalékos alsó határai:
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emelt szintű csoport
Tematikai egység/
Fejlesztési cél

3. Problémamegoldás informatikai eszközökkel és
módszerekkel

Órakeret
72 óra

3.1. A problémamegoldáshoz szükséges módszerek és
eszközök kiválasztása
Előzetes tudás

Algoritmusleíró eszközök ismerete és használata, egyszerűbb
algoritmusok megírása. Fejlesztői környezet használata.

A tematikai egység Tantárgyi és egyéb problémák informatikai eszközök segítségével
nevelési-fejlesztési történő megoldása csoportmunkában, a megoldáshoz szükséges
algoritmusok készítése.
céljai
Ismeretek/fejlesztési követelmények
A problémák megoldásához szükséges eszközök és módszerek
komplex alkalmazása
A problémamegoldáshoz szükséges informatikai eszközök
kiválasztása.
Tantárgyi és egyéb problémák informatikai eszközök segítségével
történő megoldása, a megoldáshoz szükséges algoritmusok
készítése.

Kapcsolódási pontok
Matematika:
ismerethordozók
használata.
Számítógépek
használata.
Algoritmus követése,
értelmezése, készítése.
Matematikai modellek,
alkalmazásuk módja,
korlátai (pontosság,
értelmezhetőség).
Magyar nyelv és
irodalom, idegen
nyelvek, matematika,
földrajz:
szövegfeldolgozás.

Problémák megoldása munkacsoportban. A problémamegoldó
tevékenység tervezése
Az iskolához és a köznapi élethez kapcsolódó problémák
megoldásának tervezése és megvalósítása csoportmunkában.
Projektmunkák informatikai eszközökkel történő kivitelezése.

Matematika:
ismerethordozók
használata.
Számítógépek
használata.
Algoritmus követése,
értelmezése, készítése.
Matematikai modellek
(pl. számítógépes
programok),
alkalmazásuk módja,
korlátai (pontosság,
értelmezhetőség).
Modell (ábra, diagram)
alkotása, értelmezése
fogalmakhoz.
Közelítő értékek
meghatározása,
egyenletek,
egyenletrendszerek

emelt szintű csoport
megoldása, diagramok
készítése.
Kulcsfogalmak/ Probléma, tervezés, megvalósítás, projektmunka.
fogalmak
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

3.2. Algoritmizálás és adatmodellezés
Algoritmus kódolása valamely fejlesztői környezetben.

A tematikai egység Tantárgyi problémák algoritmizálása. Tervezési eljárások, az alulról
nevelési-fejlesztési felfelé építkezés és a lépésenkénti finomítás elveinek használata.
céljai
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Adott feladat megoldásához tartozó algoritmusok megfogalmazása,
megvalósítása számítógépen, a feladat megoldásához
algoritmuselemek, algoritmusok tervezése, végrehajtása, elemzése
Tantárgyi problémák megoldási algoritmusainak tanulmányozása.
Algoritmusok alkotása különböző tervezési eljárások segítségével,
az alulról felfelé építkezés és a lépésenkénti finomítás elvei.
Algoritmusok megvalósítása.
Néhány típusalgoritmus vizsgálata.

Kapcsolódási pontok
Magyar nyelv és
irodalom, idegen
nyelv, matematika,
földrajz:
szövegfeldolgozás.
Fizika, kémia:
összefüggések,
folyamatok
programozása.

A problémamegoldáshoz szükséges adatok és az eredmény
kapcsolata, megtervezése, értelmezése
A beállítások értelmezése.
Elemi és összetett adatok megkülönböztetése, kezelése, használata. Magyar nyelv és
Adatmodellezés, egyszerű modellek megismerése
irodalom, idegen
Különböző adattípusok használata a modellalkotás során.
nyelv, matematika,
Kulcsfogalmak/ Tantárgyi probléma, lépésenkénti finomítás elve, elemi adat, összetett
fogalmak
adat, bemenő adat, eredmény.

12. osztály
64 óra

Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

3. Problémamegoldás informatikai eszközökkel és
módszerekkel
3.2. Algoritmizálás és adatmodellezés
Algoritmus kódolása valamely fejlesztői környezetben.

Órakeret
64 óra

emelt szintű csoport
A tematikai egység Tantárgyi problémák algoritmizálása. Tervezési eljárások, az alulról
nevelési-fejlesztési felfelé építkezés és a lépésenkénti finomítás elveinek használata.
céljai
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Adott feladat megoldásához tartozó algoritmusok megfogalmazása,
megvalósítása számítógépen, a feladat megoldásához
algoritmuselemek, algoritmusok tervezése, végrehajtása, elemzése
Tantárgyi problémák megoldási algoritmusainak tanulmányozása.
Algoritmusok alkotása különböző tervezési eljárások segítségével,
az alulról felfelé építkezés és a lépésenkénti finomítás elvei.
Algoritmusok megvalósítása.
Néhány típusalgoritmus vizsgálata.

Kapcsolódási pontok
Magyar nyelv és
irodalom, idegen
nyelv, matematika,
földrajz:
szövegfeldolgozás.
Fizika, kémia:
összefüggések,
folyamatok
programozása.

A problémamegoldáshoz szükséges adatok és az eredmény
kapcsolata, megtervezése, értelmezése
A beállítások értelmezése.
Elemi és összetett adatok megkülönböztetése, kezelése, használata. Magyar nyelv és
Adatmodellezés, egyszerű modellek megismerése
irodalom, idegen
Különböző adattípusok használata a modellalkotás során.
nyelv, matematika,
Kulcsfogalmak/ Tantárgyi probléma, lépésenkénti finomítás elve, elemi adat, összetett
fogalmak
adat, bemenő adat, eredmény.

