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1. Bevezetés 

A Batthyány Lajos Gimnáziumban (BLG), Nagykanizsán tanítok matematikát és informatikát. 

A normál tanrend szerinti órák megtartásán túl a kezdetektől fogva érdekel, hogyan lehetne tan-

tárgyaimat érdekesebbé, a jelenkor kihívásainak megfelelőbbé tennem. Az iskolai tanórákat – a 

kerettanterv adta lehetőségeken belül maradva – számítógépes gondolkodás alapokon színe-

sebbé, modernné tettem, de nagyon hamar kiderült számomra, hogy a tehetséges gyerekek ér-

deklődésének fenntartását csak tanórán kívüli kihívásokon keresztül tudom megvalósítani. 

Folyamatosan érdekel, hogy mások milyen módszereket használnak itthon és külföldön. Kí-

váncsi vagyok, hogy az informatika oktatásában mik az európai országok trendjei, mivel lehet 

felkészíteni a gyerekeket a digitális világ kihívásaira. 

Több mindenbe belevágtam az útkeresés közben. Pár sikeres projektet megvalósítva és néhány 

kudarcba belefutva alakultak ki a saját módszereim. Mára már kikristályosodott, hogyan tudom 

az iskolám adta kereteken belül (órai és tanórán túli lehetőségeken keresztül) a lehető legtöbb 

sikerben részesíteni a körülöttem levő – akár tanórára járó, akár csak a tanórán kívüli tevékeny-

ségekben részt vevő – gyerekeket. 

A tehetséges diákok számára a tanórai kereteken túlmutató tanulmányi versenyek (számomra 

speciálisan az informatika és matematikaversenyek) jelentik azt a hajtóerőt, amivel a hatékony 

tanulásra motiválni lehet őket (Manev et al., 2009): 

• a tehetséges diákok számára vonzóbb, ha az oktatás jól illeszkedik a versenyzéshez és a 

versenyzésre készít fel; 

• a diákoknak olyan korán, amennyire csak lehetséges, meg kell tanulni versenyezni. 

A saját tapasztalataimon túl ez a két gondolat vezetett ahhoz, hogy elmélyedjek a tehetséggon-

dozás elméletében, a tehetséges gyerekekkel való foglalkozásban és olvassak erről szóló peda-

gógiai, szakmódszertani és szakmai szakirodalmat, és emiatt kezdtem el PhD tanulmányaimat is. 

A PhD tanulmányaim során konzulensemnek, társaimnak és előadóimnak (Prof. Dr. Benczúr 

Andrásnak, Dr. Fekete Istvánnak és Turcsányiné Dr. Szabó Mártának) köszönhetően sokkal szé-

lesebb körben találtam meg azokat az olvasnivalókat (könyveket, cikkeket, online tananyagokat) 

és konferenciákat, amiken – a kapcsolatépítésen és érdekes szakmai beszélgetéseken túl – renge-

teget fejlődtem és tanultam. 

Természetesen a tanulási folyamat nem ért véget, az általam kitalált, kifejlesztett és kipróbált 

rendszer folyamatosan alakul és a diákok változásával mindig adaptálódik az aktuális helyzetre. 

Mára már átadható, másnak is megvalósítható formában létezik és ez a disszertációm témája.  
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2. Tézisek 

Doktori tanulmányaim eredményeképpen, a disszertációmban a következő hipotézisek helyessé-

gét szeretném bizonyítani: 

I. Számítógépes gondolkodás alapokon való oktatás eredményesebbé teszi a közép- és az emelt 

szintű érettségire való felkészülést. Az informatikával és programozással való foglalkozás 

megalapozása a számítógépes gondolkodás elsajátításán keresztül vezet. 

II. A felső tagozatos korosztályban az algoritmikus gondolkodás alapjainak elsajátítása történ-

het a LOGO-n keresztül, tanórán és szakkörön is. A mindenkinek szóló programozási isme-

retek tanulásához és a tehetséggondozás alapozásához is eredményesen használható a LOGO 

programozási nyelv. A LOGO tanításában a jól megválasztott felépítés a tehetségeseknek 

sikeres versenyzést eredményez, ami motivációt jelent a programozás további tanulásához. 

III. A tehetséges gyerekek programozás tanításában sikeres elsajátítást tesz lehetővé, ha a témák 

ciklikusan, újra és újra, egyre bonyolultabb elméleti ismeretekkel és feladatokkal kerülnek 

elő, jól felépített rendszerben. A tehetséges gyerekek motiválása csoportban végzett munká-

val növelhető, a többiek példáját látva és a többiek segítségével hatékonyabb a versenyekre 

való felkészülés. A különböző szinten álló tehetséges diákokat érdemes együtt, a témákat 

ciklikusan ismételve, csoportmunkában foglalkoztatni. 

IV. A versenyprogramozáshoz a jól megválasztott, megfelelő szintű online versenyeken való 

rendszeres részvétel magasabb szintre emeli a felkészülés minőségét. Az online versenyek 

kiválasztása szakértelmet igényel. 
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3. Kutatási módszerek 

A kutatásom során kétféle módszert használtam, a kutatásmódszertanból ismert akciókutatás 

(action research) és esettanulmány (case study) módszereit. 

3.1 Akciókutatás 

„A célszerű emberi tevékenység (action) eredménye összevethető és kutatható (research) annak 

a célkitűzésnek a tükrében, amelynek érdekében történt meg mindaz, ami e tevékenységi folya-

matban realizálódott. Az akciókutatás kiindulópontja tehát a kritikai és értékelő-önértékelő szem-

pont, célja a tevékenység javítása, optimalizálása. Ez a jobbító szándék azonban nem parttalanul, 

megfoghatatlan széles áradásban szóródik szét, hanem fókuszál az eredetileg kitűzött célokra.” 

(Havas, 2004) 

Speciálisan az iskolai környezetben a tanórakutatást, az osztályteremben folyó kutatást, az is-

kolai terepen folyó tananyagfejlesztést és a tantervfejlesztést értjük akciókutatáson. Mindig a 

gyakorlat és az elmélet összekapcsolásával, a gyakorlat jobbítására szolgál. Szisztematikus és 

körkörös: tervezés, kipróbálás, vizsgálat, (ön)reflexió, változtatás lépésekből áll, melyeken újra 

és újra ciklikusan, mindig magasabb szinten jár végig a kutató. Ezt mutatja az 1. ábra. (Mertler, 

2009) 

 

1. ábra Az akciókutatás lépései 

Mertler (2009) definíciója szerint: „Az akciókutatást (action research) olyan kutatások jellem-

zik, amiket a tanárok saját maguk, a saját maguk számára végeznek el.” A tanár a saját tantermi 

gyakorlatát vizsgálja a minőség és hatékonyság javítása érdekében: az oktatási stratégiáját és 

módszereit, az értékelési eljárásait, a diákokkal való kölcsönhatásokat. A tanár, mint kutató és a 

diákok együttműködnek a folyamatban, és ezen együttműködések tapasztalatai már a kutatás fo-

lyamatában beépítésre kerülnek. 
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Az akciókutatás önreflektálások sorozata – magát a kutató tanárt is saját tevékenységének fo-

lyamatos értékelésére készteti, ezáltal válhat a reflektív gyakorlat az önértékelés, önfejlesztés, a 

belső motiváltság kialakításának eszközévé. 

Az elmúlt években tudatosan, évről évre ezzel a kutatási módszerrel fejlesztem módszereimet, 

folyamatosan dokumentálva a történéseket és a tanulási folyamatokat. A módszer használata köz-

ben folyamatosan relatív visszajelzéseket kapok diákoktól és szüleiktől, az eredményekben ab-

szolút, mérhető fejlődést tapasztalva. 

Ennek a módszernek a használatakor elsősorban a tanórai keretekre gondolok: azokra a diá-

kokra, akik sikeresen sajátítják el az informatika alapjait, számítógépes gondolkodás alapokon 

tanítva őket sikeresen tesznek középszintű érettségi vizsgát. Az ő tananyagaik kidolgozásában és 

az ezekben az osztályokban végzett munka módszereinek fejlesztésében használom, folyamatos 

önreflektálással. Ezen túl egy kicsit szűkebb csoporton is alkalmazom ezt a módszert, a kezdők-

nek és középhaladóknak szóló szakkörökön és emelt szintű érettségire felkészítő foglalkozáso-

kon: azokkal a diákokkal kapcsolatban, akik a programozás alapjait is elsajátítják, teljesítik az 

emelt szintű informatika érettségit és jól megállják a helyüket informatikai vagy mérnöki egye-

temi tanulmányaik alatt. 

3.2 Esettanulmány 

Cassel et al. (2006), Mertler (2009), Noffke et al. (2011), Wadsworth (2011) definícióiban kö-

zös, hogy az esettanulmány (case study) egy mélységében végrehajtott, leíró vizsgálat, amit egy 

adott szituáció vezérel, általában kevés esettel, példával. 

Egy néhány száz fős iskolában dolgozva a matematika és informatika iránt érdeklődő diákok 

száma meglehetősen korlátozott, s közülük is csak néhányan kiemelkedően tehetségesek ezekben 

a tantárgyakban. Így természetesen adódott, hogy a kutatásom másik módszere az esettanulmá-

nyok módszere, melynek keretében vizsgálom néhány diákom fejlődési útját, a nekik kitalált, 

rájuk szabott és rajtuk alkalmazott módszerek hatásait. Ezzel a módszerrel a versenyeken kiemel-

kedő eredményt elért diákokkal való munka kutatását végzem. 

A velük való munka dokumentálása az egyéni tehetségmappáikban levő dokumentumokon ke-

resztül követhető és rekonstruálható. 
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4. Közoktatás, tanórai keretek 

4.1 EU direktívák 

„A kommunikációhoz minden fiatalnak öt alapnyelvet kell elsajátítania: az anyanyelvét, egy 

választott nemzetközi idegen nyelvet (az angolt), a tudomány nyelvét (a matematikát), a művé-

szet és sport nyelvét és a technológia nyelvét (a számítástudományt).” (Cohen & Haberman, 

2010) 

A XXI. században ez az egyik legfontosabb törekvés az oktatással foglalkozó tudományos kö-

rökben, ez a tény a számítástudományt a legfontosabb alaptudományok közé emeli. (Hromkovič 

& Steffen, 2011) 

Az ACM and IE report (Europe cannot miss the boat..., 2013) szerint Európának mindent meg 

kell tennie a fiatalok oktatásában, hogy gazdaságilag ne maradjon le és kialakulhasson az infor-

mációs társadalom. Eszerint minden európai polgárnak a digitális írástudás (digital literacy - DL) 

és az informatika tudományának (computer science – CS) oktatására is szüksége van. A doku-

mentum szerint, ha Európa nem tesz elszánt lépéseket a mostani helyzet megváltoztatására, azzal 

polgárait az információs technológiák puszta fogyasztójává teszi, s elszalasztja az alkalmat arra, 

hogy a gazdaság meghatározó szereplőivé váljanak. 

A helyzet és számos ország tapasztalatának elemzése alapján a négy fő ajánlás: (Europe cannot 

miss the boat..., 2013) 

• Minden diáknak digitális írástudás (DL) oktatásban kell részesülnie – kezdve kisiskolás kor-

tól – 12 éves korukra elsajátítva az alapfogalmakat. A digitális írástudás oktatása nemcsak a 

digitális készségek elsajátítását jelenti, hanem az alapelvek ismeretét, a gyakorlatban a haté-

kony és etikus számítógép-használatot is. 

• Minden diáknak egy független, tudományos tantárgy: a számítástudomány (CS) oktatásában 

kell részesülnie, fel kell fedeznie az ebben rejlő intellektuális és tudományos értékeket és a 

más tudományágakban való alkalmazhatóságot. 

• Sürgősen hozzá kell kezdeni egy nagyszabású tanár-továbbképző program elindításához. 

Rövidtávon el kell indítani azt a folyamatot, amelyben az iskolai tanárok a tudomány és az 

ipar képviselőivel karöltve kreatív megoldásokat dolgoznak ki a cél elérése érdekében. 

• Az informatika tanterv meghatározásának a már meglévő, nagyszámú kutatómunkára kell 

támaszkodnia. A számítástudomány oktatása 12 éves kortól az algoritmusok, a hatékonyság 

és összetettség problémái, az alap adatszerkezetek, a párhuzamosság és elosztottság fogal-

mai, egy konkrét programozási nyelv és az absztrakció tanítását jelenti. 
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Az egész folyamatban a számítógépes (kiszámításos) gondolkodás elsajátítása a cél: probléma 

megoldási technikák (absztrakció, logikai felépítés és elemzés, algoritmikus gondolkodás, haté-

kony megoldás megkeresése, formalizálás és általánosítás) és tudományos kérdések (bonyolult-

ság, kitartás, többértelműség elfogadása, véges időben nem megoldható problémák elfogadása, 

emberi és technikai tényezők számbavétele, másokkal való közös munka és kommunikáció) 

megismerése. (Europe cannot miss the boat..., 2013) 

Megvizsgáltam több ország gyakorlatát a fentiek megvalósítására. Angliában egy alulról induló 

kezdeményezéssel (The Royal Society, 2012), Lengyelországban központi utasítással és beveze-

téssel (Syslo, 2013), Dániában egy pilot projekt elindításával és az abban kikísérletezett módsze-

rekkel (Caspersen et al., 2013) valósítják meg a fentieknek megfelelő reformokat. 

4.2 Számítógépes (kiszámításos) gondolkodás 

A körülöttünk levő digitális világ megértéséhez mindenkinek el kell sajátítania a számítógépes 

(kiszámításos) gondolkodást (CT – computational thinking). „A számítógépes gondolkodás álta-

lánosan alkalmazható hozzáállás- és képességhalmaz, amit mindenkinek – nemcsak a számító-

gép-tudománnyal foglalkozóknak – meg kellene tanulni és használni.” (Wing, 2006) 

Az első definíció később pontosítva: „A számítógépes gondolkodás egy gondolkodási folya-

mat, amelyben a problémák és a megoldások megfogalmazása úgy történik, hogy a megoldást 

egy információfeldolgozó eszköz hatékonyan végre tud hajtani.” (Wing, 2010) 

A számítógépes gondolkodás a következő képességeket is fejleszti (ISTE és CSTA, 2015): 

• A komplexitás felismerése. 

• Nehéz problémákkal való foglalkozás. 

• Megoldhatatlanság elfogadása. 

• Nem zárt végű problémák megismerése és az aktuálisan optimális megoldás elfogadása. 

• A közös cél vagy megoldás eléréséhez a másokkal való munkára és kommunikációra való 

képesség. 

A számítógépes gondolkodás tanításakor a következő elemeknek van jól meghatározott ideje 

és helye (CSTA, 2013): 

• Adatgyűjtés és adatelemzés: megfelelő információk gyűjtése, lényeges információk kiválo-

gatása és értelmezése, mintakeresés, következtetések levonása. 

• Adatábrázolás: adatok rendezése és ábrázolása gráfokkal, diagramokkal, szavakkal, képek-

kel, táblázatokkal. 
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• Problémák részekre bontása és részekből összerakása: a feladatok kisebb, átlátható részekre 

bontása, majd a részfeladatok összefűzése – a már ismert, működő modellek felhasználásá-

val. 

• Algoritmusok és eljárások: probléma megoldásához vezető lépések tervezése és rendszere-

zése. Lehetséges megoldások felismerése, analizálása és megvalósítása az erőforrások és a 

lépéskombinációk leghatékonyabb használatával. 

• Absztrakció: a fő gondolat egyszerűsítése, jellegzetességek megtalálása, modellalkotás. 

• Szimuláció: készítése és futtatása, a valós világban végrehajtott veszélyes vagy megvalósít-

hatatlan kísérletek helyett. 

• Automatizálás: a technológia segítő szerepe a feladatok megoldásában – a sokszor ismét-

lődő, a végrehajthatatlan vagy a nehéz-lenne-technológia-nélküli feladatoknál. 

• Párhuzamosítás: a cél eléréséhez, a feladatok elvégzéséhez a források párhuzamossá és 

együttműködővé rendezése. 

• A probléma-megoldási folyamat általánosítása és más problémák megoldásához való hasz-

nálata. 

 

2. ábra Számítógépes gondolkodás összetett modellje 

A 2. ábrával foglalható össze a számítógépes gondolkodás tanításának modellje, amit minden-

hol meg kellene valósítani az informatikaoktatás keretein belül (Palts és Pedaste alapján, 2015). 

Nagyon tömören tartalmazza azokat az elemeket és folyamatokat, amik meghatározzák a közép-

pontban levő ember-gép és az emberek közötti interakciókat. Az ábra részletes elemzése az iro-

dalomban felsorolt cikkekben található. 



ERDŐSNÉ NÉMETH ÁGNES 

A LOGO-TÓL AZ INFORMATIKAI OLIMPIÁIG 

INFORMATIKAI TEHETSÉGGONDOZÁS A KÖZÉPISKOLÁBAN 

14 

Dániában Natasa Grgurina és Prof. Dr. Erik Barendsen vezetésével egy nagyszabású informa-

tikai tantervfejlesztés folyik, a számítógépes gondolkodás alapjaira helyezve az iskolai informa-

tika-oktatás részeit, az előbbiekben részletezett gondolatokat és folyamatokat figyelembe véve. 

Ennek fő elemeit publikálták csak, a részletekről csak informális beszélgetéseken keresztül tájé-

kozódtam. 

A saját rendszeremben és a tanításomra ezek az elvek, gondolatok óriási hatással vannak – van, 

amikor nagyon tudatosan alkalmazom az egyes elemeket, és van, amikor csak lazán, az elvekben, 

gondolatokban kapcsolódva, mindeközben sok-sok jó gyakorlatot veszek át más rendszerekből. 

4.3 Számítástudomány, digitális írástudás és az információs technológiák 

Olvasmányaim alapján szeretnék egy-egy definíciót adni a három említett fogalomra a The 

Royal Society, 2012-ben adott definíciói alapján. A továbbiakban ilyen értelemben használom 

őket. 

 

3. ábra A három részterület viszonya 

A digitális írástudást (digital literacy – DL) – úgy, ahogyan az olvasást, írást, számolást – 

alapvető készségnek tekinthetjük, a számítógép-használat alapkészségének. Ez a számítógépes 

rendszerek magabiztos és hatékony használatát foglalja magában: 

• az alap billentyűzet- és egérhasználatot, 

• a szövegszerkesztő, a prezentációkészítő és táblázatkezelő programok alap-használatát, 

• az Internet használatát böngészésre, keresésre, egyszerű tartalommegosztásra, 

• a kommunikációt és együttműködést email-en, közösségi hálón és vitafórumokon. 

A számítástudomány (computer science – CS) egy tudomány, mely a kiszámítás és a számí-

tógépes gondolkodás alapelveit (alapfogalmakat, definíciókat, tételeket és bizonyításokat) és 

gyakorlati megvalósításait foglalja magában, beleértve ezen elvek alkalmazását a számítógépes 

rendszerek tervezésében és fejlesztésében. A számítástudomány a számítógépek működéséről 

szól, a tudomány középpontjában a kiszámítás tudománya áll. 

Oktatási szinten ide tartoznak: a számítógépes (kiszámításos) gondolkodás, a CSUnplugged 

tevékenységek, a problémamegoldás, az adatmodellek, az adatszerkezetek, az algoritmusok, az 
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adatbázis-kezelés elemei és műveletei, a táblázatkezelés, a kiszámíthatóság problémái, a külön-

böző programozási nyelvek, az automaták. 

Az információs és kommunikációs technológiák (information and communication tech-

nology – ICT) foglalkoznak a számítógépes rendszerek kreatív és produktív felhasználásával és 

ezen felhasználások biztonsági és etikai aspektusaival. Itt a hangsúly a számítógépes rendszerek 

használatán van. 

Oktatási szinten ide tartoznak: a robotika, a szimulációk, a web-technológia, a mobiltechnoló-

gia, a pénzügyi és gazdasági alkalmazások, az e-biztonság, a magánélet befolyásolásának kérdé-

sei, az etika és a szellemi tulajdon. 

4.4 Informatika oktatás felső tagozatban és középiskolában 

A most érvényben lévő Nemzeti Alaptanterv (NAT) jó időarányokat jelöl ki az informatikai 

műveltségterületre, de a tananyag megfogalmazása és az informatikai kompetenciák a nemzet-

közi trendekhez képest elavultak. (Zsakó, 2011) Szerencsére elég általános megfogalmazásokat 

tartalmaz ahhoz, hogy kitölthető legyen modern tartalommal. A kerettantervben meghatározott 

óraszámok viszont nem teszik lehetővé a NAT-ban lefektetett célok elérését. 

Ahogyan európai szinten megfogalmazták, úgy nálunk is sürgős változtatásokra lenne szükség 

ahhoz, hogy az informatikaoktatás megfeleljen az információs társadalom által megfogalmazott 

új kihívásoknak. 

A kerettanterv lehetőséget biztosít a helyi tantervekben néhány óra kompenzációra, így szeren-

csésnek érzem magamat, hogy olyan iskolában tanítok, ahol a szabad órakeret egy részét felhasz-

náljuk az informatika óraszám kiegészítésére. 

A nyolcosztályos évfolyamokon iskolánkban az óraszámok alakulása (az osztályt két csoportra 

bontva, azaz egyszerre 13-17 gyerekkel dolgozva). 

 

4. ábra Nyolcosztályos osztályok informatika óraszáma 

A négy évfolyamos osztályainkban is bontott csoportokkal dolgozunk, azaz informatika órán 

az osztály két részre bomlik, így osztálylétszámtól függően itt 15-17 gyerek jut egy-egy cso-

portba. 

 

5. ábra Négy évfolyamos reál és humán osztályok informatika óraszáma 
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Ezek az óraszámok lehetővé teszik, hogy a NAT-nak megfelelő témákat az Európában elfoga-

dott trendeknek megfelelően tanítsam, azaz a számítógépes gondolkodás elveire fűzzem fel a 

konkrét tananyagot: mind a nyolcosztályos, mind a középiskolás csoportjaimban. 

A nyolcosztályos gimnáziumban tanulóknak a felső tagozatos informatikaórákon a LOGO 

nyelv alapjainak elsajátítása és a számítástudomány számítógép nélkül (CSUnplugged) játéko-

kon keresztül a számítástudomány alapjainak megismerése is belefér a digitális írástudás és in-

fokommunikációs technológiák kerettantervben meghatározott elemeinek tanítása mellett. Az 

órákon kialakuló érdeklődés a diákjaim egy részét az informatikai tehetséggondozás felé orien-

tálja, amelyről a későbbiekben lesz szó. 

4.5 E-hód verseny tanórán 

Az e-hód verseny (Bebras) a Kenguru Nemzetközi Matematikaverseny mintájára indult 2004-

ben. Prof. Dr. Valentina Dagienė litván professzorasszony az informatika népszerűsítésére, a 

számítógépes gondolkodás népszerűsítésére és terjesztésére találta ki. Magyarország 2011-ben 

csatlakozott a kezdeményezéshez. A verseny egy – korosztályonként különböző – feladatsor, 

melyet egy előre megadott héten akármikor, egy teljes tanóra alatt lehet megoldani. A feladatok 

megjelenítése és beküldése is számítógépen történik. A feladatok mindegyike valamilyen számí-

tástudományi vagy információ-technológiai probléma számítógép nélkül megoldható elvét tar-

talmazza, a számítógépes gondolkodás aktuális helyzetre való adaptálásával megoldható. 

A megadott héten minden csoportommal részt veszek a versenyen, az utána következő hetek 

valamelyikén pedig időt szakítunk a feladatok megbeszélésére is. A megbeszéléses órákon díjaz-

zuk a kiemelkedő eredményt elérőket, az egyedi megoldást adókat és az adott feladatra általános 

megoldást kitalálókat is. 

A versenyt motivációnak szoktam használni az informatikai tanulmányok népszerűsítésére, a 

szokásos napi rutinból, a gyakorlásból való kilépésre. Az elért jó eredmény használható a tehet-

ségesek kiválasztására és szakkörre való meghívására is – kicsiknél, nagyoknál egyaránt. 

4.6 CSUnplugged tevékenységek 

A gyerekek érdeklődése felső tagozatban – és még a középiskolai tanulmányok kezdetén is – 

mozgásos és manuális tevékenységeken keresztül tartható fenn. Ezeken keresztül mélyebben és 

könnyebben megértethetők velük bonyolultabb elméletek is. A tevékenységek megtörik az óra 

menetét, új színt visznek az (esetleg kicsit) unalmasabb gyakorlásba – az új ismeretek felfedez-

tetésén kívül erre is használom őket a normál tanórákon. 

A „CSUnplugged – számítástudomány számítógép nélkül” tevékenységek és játékok gyűjte-

ménye a számítástudomány alapjainak tanítására használható jól. A tevékenységek mindenféle 
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hardvertől és szoftvertől teljesen függetlenek, a számítástudomány mint alaptudomány problé-

máinak megértésére szolgálnak. Bárhol játszhatók – a tanteremben, az udvaron vagy a folyosón 

– és nem veszítik el érvényességüket az idő múlásával. Nagyon hatékonyak a problémákkal való 

ismerkedés első lépéseinél akkor, amikor meg akarjuk érteni, hogy miről van szó, valami hogyan 

működik. A tevékenységek minden korosztály számára alkalmazhatók, az egyes tanítási helyze-

tekhez könnyen adaptálhatók, sokszor vicces, inspiráló utat mutatva a számítástudomány alapja-

inak felfedezéséhez. 

Az egyes tevékenységek leírása megtalálható a hivatkozásban említett honlapon, a legtöbbet 

már magyarra is lefordították. Tanárként a kiválasztott tevékenységhez minden segédanyag meg-

található a leírásban, így könnyíti az órai felkészülést. Az összes tevékenységről egy rövid leírást 

készítettem az INFODIDACT konferenciára, részletezve, hogy tanórán és a versenyprogramo-

zásra való felkészítő szakkörökön melyiket mikor lehet használni. (Erdősné, 2017) 

Rendszeresen használom őket tanórán és a szakkörökön is, hisz motiválnak és megmozgatják 

a gyerekeket, elősegítik a megértés a problémával való ismerkedési szakaszban. 



ERDŐSNÉ NÉMETH ÁGNES 

A LOGO-TÓL AZ INFORMATIKAI OLIMPIÁIG 

INFORMATIKAI TEHETSÉGGONDOZÁS A KÖZÉPISKOLÁBAN 

18 

5. Tehetséggondozás 

5.1 A tehetség fogalmának értelmezései 

A tehetséggondozással foglalkozó részek előtt egy kis áttekintést szeretnék nyújtani a tehetség-

fogalom értelmezéséről. Dr. Balogh László (Csernoch & Balogh, 2010) részletes leírásából eme-

lem ki a saját munkám szempontjából releváns nézeteket. 

 

6. ábra Renzulli háromkörös modellje 

A 6. ábrával illusztrált modell alapján Renzulli szerint a tehetséget nem lehet egyetlen kritéri-

ummal meghatározni. Szerinte a kreatív és produktív embereket a kreativitás, a feladat iránti 

elkötelezettség (motiváció) és az átlagon felüli képességek (ezt általánosan és specifikusan együt-

tesen érti) jellemzik. Tehetségnek nevezhetjük ebben a modellben azokat az embereket, akik ezen 

három tulajdonság mindegyikével együtt rendelkeznek egy adott téma irányában. (Csernoch & 

Balogh, 2010) 

Mönks kiegészíti ezt a modell három környezeti pillérrel: az iskolával, a családdal és a társak-

kal. Szerinte nemcsak intellektuális területen lehet valaki tehetséges, hanem a motorikus, a mű-

vészi vagy a társadalmi képességek terén is. Szerinte a három alaptulajdonság kiteljesedése a 

három környezeti pillér támogatásával tud a legkönnyebben létrejönni, amivel teljes mértékben 

egyetértek. (Csernoch & Balogh, 2010) 

Czeizel Endre 2*4+1 körös modellé egészítette ki az előbbi modellt: (Csernoch & Balogh, 

2010) 

• újabb környezeti pillérként a társadalmat hozza be, mint az elvárások, lehetőségek és érték-

rend hordozóját; 

• az átlagon felüli képességeket két részre bontja: általános értelmi képességre és speciális 

mentális adottságokra; 

• a sorsfaktor is megjelenik, amit ő az egészségi állapotra ért. 
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7. ábra Czeizel Endre 2*4+1modellje 

Szerintem az általa meghatározottak mindegyike szükséges a tehetség kibontakoztatásához – 

de az ábra arányaival ellentétben – ezek szerepe egyénenként más-más mértékű. 

Ha fenn tudjuk tartani a motivációt és sikerül jól kommunikálni a diákkal, akkor a meglévő 

tehetséget át lehet konvertálni eredményekre és sikerekre. Ezek az eredmények és sikerek egyé-

nenként eltérő szintűek, ahogyan a képességek, a kreativitás és a motiváció is egyénenként kü-

lönböző. 

Tapasztalatom szerint a sikeres tehetséggondozáshoz a tehetség belső négy faktorára minden-

képpen szükség van: 

• az általános értelmi képességeket a gyerek születésével hozza magával és megfelelően kell 

fejleszteni; 

• a speciális adottságokat, nevezetesen a matematikai és informatikai kiemelkedő gondolko-

dási képességeket már nagyon korán fel lehet ismerni és lehet fejleszteni kisiskolás kortól, 

de nem elkésett még a középiskola elején sem a felismerése; 

• a kreativitási adottságokat nyitottsággal és lehetőségekkel kell táplálni; 

• mindeközben a motivációt folyamatosan fenn kell tartani. 

Az adottságok fejlesztését a modell szerint a négy környezeti pillér támogatásával tudjuk meg-

valósítani. Tapasztalatom szerint a környezeti pilléreknek sem egyforma súlyú a szerepük a te-

hetség kiteljesedésében, valamelyik hiánya nem jelenti a tehetség kibontakozásának teljes gátját. 

A saját rendszeremben, a szakköreimen a négy környezeti pillérből az iskolai környezetet és a 

kortárscsoportok szerepét tudom jól befolyásolni, s ezeken keresztül tudom az adottságokat fej-

leszteni. A speciális értelmi képességeket fejlesztik a feladatmegoldások, az általános értelmi 
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képességek ezeken keresztül és a szakkörösöknek nyújtott extra lehetőségeken keresztül fejlőd-

nek (táborok, közös kirándulás, tájfutás, előadások szervezése a szakkörösök számára, előadá-

sokra járás, társasjátékozás, közös ünneplések). A kreativitás fejlődése a nem szokványos felada-

tokon és az online versenyek meglepetés feladatain keresztül is megvalósul. A rendszerembe 

ezek már szervesen beépültek, ahogyan az is, hogy a szakkörökön együtt dolgoznak kicsik és 

nagyok, egy csapatot alkotva, motiválva egymást. A már végzettek, az előttük járók inspiráló 

előadásai is erős motiváló tényezőkként jelennek meg. 

A szakkörök a gazdagító programokkal egészülnek ki rendszeremben, ezzel a gyerekek koope-

rációs képessége, egymásra figyelése és más képességei is fejlődnek. 

A társadalmi elvárások szerintem a kiemelkedő tehetségeknél kevésbé játszanak szerepet, a 

saját útjukat járják, ha támogató közegben vannak, akár a társadalmi elvárásokkal szemben is. A 

szakköreimben megteremtett befogadó közeg, a sokféle diákkal való sikeres együttműködésem 

megadja a speciálisan máshol nem elfogadott diákoknak is a szükséges támogató környezetet. 

A körülöttem levő gyerekek családi háttere nagyon különböző, a teljes támogatottságtól az el-

vált szülők közti „céltáblaság”-ig. Azt gondolom, hogy a csoport által biztosított inspiráló közeg 

helyettesíteni tudja a családi támogatás hiányát. 

A sorsfaktor csak a pillanatnyi, aktuális versenyeredményeket befolyásolja, a tehetség teljes 

kibontakozását tapasztalatom szerint nem. 

A többi ismert tehetségmodell már túl bonyolult ahhoz, hogy jól alkalmazhatók legyenek ese-

tünkben. Az általam vizsgálható esetek száma túl kicsi ahhoz, hogy minden elemüket megvizs-

gálva releváns következtetéseket tudjak levonni belőlük. 

5.2 Tehetséggondozási formák informatikából 

Az iskolai tehetséggondozásnak három formája van (Csernoch és Balogh, 2010): 

• gazdagítás: mélységben, tartalomban, feldolgozási képességben és tempóban, 

• gyorsítás, 

• egyéni differenciálás. 

Az iskolai informatika órákon a gazdagítás különböző formáit és az egyéni differenciálást al-

kalmazom, a szakkörre is járó diákoknál az órákon a gazdagítás a gyenge oldaluk fejlesztését 

teszi lehetővé, míg az egyéni differenciálás az érdeklődés és motiváció fenntartását. 

A gyorsítás – mint tehetséggondozási forma – a tanórai keretek közt nem szerencsés, mivel az 

osztálylépés egyes tantárgyakból szervezésileg egy iskolában megoldhatatlan, általánosan pedig 
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nagyon drasztikus lépés, a négy környezeti faktorból hármat (társak, iskola, társadalom) negatí-

van érint. A kiemelkedő képességűeknél szerencsésebb szakkörön és különórán megoldani a sa-

ját tempóban haladást, illetve egyéni differenciálást alkalmazni a tanórai keretek közt. 

Az általam kifejlesztett szakköri tehetséggondozó rendszer bőséges alkalmat nyúlt a tehetséges 

diákoknak arra, hogy saját tempójukban, igényeiknek megfelelően, differenciáltan sajátítsák el 

az algoritmizálási és programozási ismereteket, és ebben a rendszerben megjelenik a gyorsítás 

is. Ez azt is jelenti, hogy nem a kortól függ az, hogy milyen feladatokat old meg, milyen tempó-

ban halad egy adott diák, hanem – alkalmazkodva a tudásához– lehet, hogy a hetedikes halad 

együtt egy tizenegyedikessel. És még az is előfordul, hogy a kicsi tanítja a nagyot. 

5.3 Iskolai szakkörök 

A továbbiakban részletezett iskolai szakkörök felépítését és működését saját magam találtam 

ki. Az akciókutatás módszerét használva 2006 óta – mióta a gimnáziumban tanítok – ciklikusan 

és folyamatosan finomodik, mára már átadható formában létezik. A haladó programozás szakkör, 

az online versenyek használata és az országos tehetséggondozó Facebook csoport munkamód-

szerei esettanulmányokon keresztül alakultak ki és fejlődnek kb. 2010 óta. 

Az egész tehetséggondozási modell – a szakkörök szervezésével és felépítésével és az iskolán 

túlmutató lehetőségek használatával – a disszertációm témája és a kutatásom eredménye. 

5.3.1 LOGO szakkör, robotterem használata a kisgimnazistáknak 

A nyolcosztályos gimnáziumi osztályokba járó gyerekeknek ötödik osztálytól van lehetőségük 

bekapcsolódni a szakköri munkába. Ha a diákot érdekli a tanórán tanult LOGO, akkor LOGO 

szakkör keretében, jól kidolgozott feladatsorokon keresztül mélyedhet el benne. Ezen szakkörök 

tematikájáról, feladatairól, szervezéséről, céljairól a hatodik fejezetben lesz részletesen szó. Mi-

vel egyszerre egyetlen kisgimnazista csoportom van, így ezen a szakkörön az egy osztályba járók 

vannak szakkörön is. 

Ezen kívül a kisgimnazistáknak tanórán kívüli keretekben lehetősége van a LEGO terem hasz-

nálatára, órarendtől függetlenül, péntek délutánonként. Azokban az években, amikor sikerül pá-

lyázat keretében finanszírozni a részvételi díjat, akkor ezek a péntek délutánok felkészülést je-

lentenek az FLL (FIRST LEGO League – For Inspiration and Recognition of Science and Tech-

nology LEGO League) robotversenyre, egyébként pedig a szabadidő hasznos és tartalmas eltöl-

tését jelenti a nagyobbak irányítása és a felügyeletem mellett. A LEGO terem klubhelyiségként 

üzemel péntek délutánonként, nemcsak a LEGO NXT-k építése és programozása, hanem társas-

játékozás, számítógépes játék, Arduino programozás, operációs rendszer telepítés is belefér a 
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péntek délutáni közösségi létbe. A LEGO teremben is az általam meghatározott rend szerint jön-

nek elő a különböző témák, de ezek sokkal szabadabban módosíthatók és aktualizálhatók az azo-

kon részt vevő diákoktól és az adott évi témától függően. 

A LOGO mélyebb elsajátítása után a tehetséges diákok hetedikben vagy nyolcadikban kezdik 

más programozási nyelven bővíteni ismereteiket, a nagyobbak kezdő programozás szakköreibe 

bekapcsolódva. 

5.3.2 Középiskolások szakkörei - áttekintés 

Az iskolai szakköreimen nem kor, hanem tudásszint szerint csoportosítom a gyerekeket. Min-

den tanév elején és az iskolai félévkor a csoportok újrarendeződnek, átalakulnak – a gyerekek 

aktuális tudásszintjének és elérendő céljainak megfelelően. 

 

8. ábra Szakkörök rendszere 

Egy időpontban, egy szakkörre járnak a kezdők, a programozást elsajátító vágyó gyerekek. 

Általában van köztük  

• ügyes, hetedikes és nyolcadikos a nyolcosztályos osztályunkból, általában LOGO előisme-

retekkel, 

• érdeklődő kilencedikes, aki épp most kezdi a gimnáziumot, 

• tizedikes, akinek sikerélménye volt az e-hód versenyen vagy megtetszett a gondolat, hogy 

programozzon, 

• tizenegyedikes, aki fakultációként választotta az informatikát, mert mérnöknek vagy prog-

ramozónak készül, 

• tizenegyedikes, aki a középszintű érettségi után kicsit többet szeretne tudni a számítástudo-

mányról, 

• tizenkettedikes, aki ekkor jön rá, hogy az egyetemen szüksége lesz programozási ismere-

tekre. 

A kezdő programozás szakkör után a tizedik-tizenkettedik osztályba járók folytathatják a ta-

nulmányaikat az emelt érettségi vizsgára készülő csoportban. Mivel az érettségi ideje törvényben 

szabályozott, így az erre készítő órák általában a második félévben vannak. Az emelt szintű érett-

ségi megszerzése után is folytatható a programozás tanulása a középhaladó vagy a haladó szak-

körön. 
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A középhaladó szinten állók is osztálytól függetlenül alkotnak csoportot, a kezdő szakkör fél 

vagy egy éve után, illetve az emelt érettségis csoportból az érettségi után, ide kerülnek át a to-

vábbi ismeretekre vágyó diákok. 

A haladó szintű szakkörön a kiemelkedően tehetséges versenyzők együtt-egyszerre jönnek, ők 

is koruktól függetlenül. Ebben a csoportban van tudásszintben a legnagyobb különbség a diákok 

közt. Ez a legmotiválóbb szakkör a gyerekeknek és nekem is. Az ide járó gyerekekről készült az 

elmúlt években esettanulmányok sorozata, ide jártak és ide járnak vissza a régebbi sikeres ver-

senyzőim. 

5.3.3 Fakultációs óra, kezdő programozás szakkör 

A kezdő programozás szakkörön elemi feladatokon keresztül a programozási környezettel, a 

szakszavakkal, az alap adattípusokkal (egész, valós, szöveges és logikai), az alap programozási 

szerkezetekkel (szekvencia, elágazás, ciklusok), fordítással ismerkednek meg először a diákok. 

Majd a tömb adatszerkezettel és az alap programozási tételekkel (megszámolás, eldöntés, kivá-

lasztás, keresés, minimum- és maximumszámítás, kiválogatás, minimum- vagy maximum-kivá-

lasztásos rendezés) folytatódik a kurzus. 

A tételekkel való megismerkedés először mindig valamilyen számítógép nélküli tevékenység-

gel történik, csoportmunkában. Majd szöveges leírással megfogalmazva leírjuk az adott tételt, 

algoritmust. A szövegszerű leírás után közösen megbeszéljük, milyen változókra van szükség, 

melyiknek mi a szerepe. Az ilyen módon már jól megismert tétel alapfeladatainak kódolásával 

folytatódik az ismeret rögzítése. Ezután válnak külön a gyerekek és egyéni tempóban, személyre 

szabott feladatsorokkal gyakorolják az adott, alap programozási tételt. 

Ebben a szakaszban nagy segítség az ELTE Informatikai Karának gyakorló honlapja, a MES-

TER. Ezen a honlapon minden alap programozási tételhez sok-sok feladat tartozik, különböző 

variációkban, különböző nehézségi szinteken. A gyakorló honlapon a feladatok csoportosítva 

találhatóak, az elkészült program feltölthető és a diákok azonnal visszajelzést kapnak a megol-

dásukról, így önállóan, saját tempójukban tudnak dolgozni – időnként segítséget kérve tőlem 

vagy társaiktól. A felület nekem, tanárként lehetővé teszi, hogy  

• mindenki munkájára rálássak, megnézhessem a konkrét kódot,  

• a következő alkalomra felkészülhessek az egyéni munkájukról való visszajelzésekkel, 

• lássam a megoldott házi feladatokat, 

• személyre szabott feladatsorokat készíthessek. 

Ez lehetővé teszi a teljes differenciálást a diákok közt, hiszen akár mindenkinek külön feladat-

sora lehet a gyakorlás idejére, azokban különböző szintű problémákkal. 
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A kezdő programozás szakkörön is az általam kitalált rendszer egyik fő eleme az egymás segí-

tése, a párokban vagy kis csoportokban megvitatott feladatmegoldás, a közös gondolkodás. Min-

den alkalommal és minden feladatnál hangsúlyos a számítógép nélkül végzett együtt és hangosan 

gondolkodás. 

A kezdő programozás szakkör felépítése, tematikája és munkamódszerei az akciókutatás mód-

szerével alakultak ki. Ez a kurzus nyújt biztos alapot a továbblépéshez. A diákok itt szoknak 

hozzá a számítógépes gondolkodás módszereinek haladó alkalmazásához, a számítógép nélküli 

feladatmegoldáshoz, a strukturált, jól áttekinthető program írásához, a beszédes változónevek 

használatához, a saját gondolatok megfogalmazásához és a mások gondolatainak megértéséhez, 

a kicsit bonyolultabb problémáknál példák és ellenpéldák kereséséhez, tesztadatok gyártásához. 

A kezdő programozás szakkör az alapismeretek megtanulásával körülbelül fél-egy tanévet vesz 

igénybe. Fél év után általában átrendeződik a csoport, a további cél függvényében a diákoknak 

két útja van: 

• emelt érettségire készítő programozás szakkörre mennek, 

• középhaladó programozás szakkörön folytatják tanulmányaikat azok, akiknek az emelt érett-

ségi valamilyen okból épp nem aktuális: túl kicsik vagy túl nagyok hozzá; év eleje van s 

félévkor nincs lehetőség az emelt érettségit letenni; hosszabb távra elkötelezettek a progra-

mozás tanulása irányában; nem akarnak emelt érettségit tenni; túl vannak az emelt érettségin. 

5.3.4 Emelt szintű érettségire készítő programozás szakkör 

Az emelt szinten érettségiző diákok eredményeit az akciókutatás módszerével vizsgálva tettem 

egyre kiszámíthatóbbá. 

Az informatika emelt szintű érettségi feladatsor programozás feladatának megoldásához az elő-

zőekben megtanult alap programozási tételeken kívül szükség van a fájlkezelés utasításainak 

megtanulására és begyakorlására, így ezt ezeken az órákon sajátíthatják el. Jól előkészített fel-

adatsorokon keresztül megbeszéljük és begyakoroljuk, hogyan kell megtervezni a megoldást, 

milyen megfontolásokkal kell adatszerkezetet választani egy adott érettségi feladathoz, hogyan 

kell először tervet készíteni a megoldáshoz, majd azt lekódolni, a nehezebb-kreatívabb feladat 

megoldásánál milyen szempontokat kell figyelembe venni. A kezdő programozás szakkörökön 

már megszokott munkamódszerek megmaradnak, a gyerekek párban vagy kis csoportokban be-

szélik meg a feladatokat először számítógép használata nélkül, majd egyénileg kódolnak és a 

hibák keresésénél újra egymástól segítséget kérhetnek. A tapasztalatom szerint nagyon motiváló 

az egymást segítő légkör. A típushibákat, a megfontolandó dolgokat közös megbeszélésen is ki-

emeljük. 
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A gyerekek általában tanórán készülnek fel a középszintű érettségi vizsgára, majd a sikeresen 

letett középszint után vágnak neki az emelt szintnek. A középszintre számítógépes gondolkodás 

alapokon elsajátított gondolkodási módszerek itt kamatoznak igazán. Az emelt szintű érettségi 

feladatsorban levő szövegszerkesztési, táblázatkezelési, honlap-készítési és képszerkesztési is-

mereteket a diákok a konkrét, eddig előfordult érettségi feladatsorok megoldásával elevenítik fel 

és bővítik ki. A feladatsorban szereplő adatbázis-kezelési feladat megoldásához segítségként tő-

lem hallanak egy előadássorozatot az SQL-ről. Az adatbázis-kezelési feladatok az SQL megta-

nulása után, gyakorlással válnak rutinná. 

Nagyjából fél év alatt az eddigi, teljes érettségi feladatsorok megoldásával, illetve a MESTER 

emelt érettségi programozás feladatainak gyakorlásával a gyerekek elegendő rutint szereznek a 

sikeres érettségi vizsgához. 

A néha kicsit unalmasabb gyakorlást szimulációk készítésével, CSUnplugged játékokkal és 

szakmai beszélgetésekkel tesszük színesebbé. A szakmai tartalmú feladatokon, a beszélgetése-

ken és kiselőadások tartásán keresztül felkészülnek a szóbeli feleletre is. A beszélgetésekkel, a 

lekommunikálandó stratégiájú játékokkal és az egymásnak tartott szakmai előadásokkal erősödik 

a szóbeli kifejezőkészségük. 

5.3.5 Középhaladó programozás szakkör 

A kezdő programozás szakkör után a ciklikusan felépített, a standard témákat újra és újra, ma-

gasabb szinten elővevő, középhaladó szakkörre járhatnak a gyerekek: a nyolcosztályos gimna-

zisták hetedik vagy nyolcadik osztálytól, a négyosztályos osztályokba járók általában kilencedik 

második félévétől vagy tizedik osztálytól, illetve a fakultációsok tizenkettedik osztályban. 

Az emelt érettségi letétele után a programozás további tanulása is a középhaladó szakkörön 

zajlik. A felsorolásból is kiderül, hogy korosztályiban itt is elég vegyes a társaság. Általában 

hetente két ilyen típusú délutánom van, amik közül a diákok szabadon választhatnak. 

Egy időben az egyes témákról való ismeretek különböző szintjén vannak a gyerekek, az ebből 

adódó eltérő igényeket a gyakorló feladatok személyre és tudásszintre szabásával tudom tanár-

ként megoldani. Nagymértékben támaszkodom a gyerekek kooperációjára, a kisebb problémái-

kat kis csoportokban tudják megbeszélni, együtt gondolkodnak a feladatok megoldási módsze-

rein, segítik egymást a kódolásban és a hibakeresésben is. 

Az általam felépített rendszernek a két, elengedhetetlen eleme: a csoportos munka tanári támo-

gatással és az ismeretek ciklikus újra- és újra előkerülése, egyre magasabb szinten. 

A szakkör általában egy adott adatszerkezet vagy algoritmus számítógép nélküli megbeszélé-

sével kezdődik. Ehhez sok ötletet kaptam az Algorithms Unplugged – Algoritmusok számítógép 
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nélkül (Vöcking et al.; 2011) könyvből. Tanítványaim is mindig újabb és újabb gondolatokkal, 

lehetőségekkel egészítik ki a megbeszélést. Ezután minden diák megkapja a neki szóló feladatot. 

A feladathoz tartozó algoritmust először papíron, rajzzal kell meggondolniuk, majd kitalálni a 

megfelelő adatszerkezetet – ezek a műveletek néha gyorsak és jelképesek, de bonyolultabb prob-

léma esetén akár több órás elfoglaltságot is jelenthetnek a diákoknak, akik kis csoportokban is 

dolgozhatnak. Ha elméletben készen vannak (statikus vizualizáció), megvizsgálták a lehetősége-

ket és ellenpéldákat, csak akkor kódolhatnak. A szomszéddal, kis csoportokban vagy velem való 

megbeszélés bármikor megengedett, a kódolás megkezdése előtt esetenként közösen meg is be-

széljük a megoldási ötleteket. 

A sikeres megoldás után a diák új feladatot kap. Így mindenki a saját tempójában és a saját 

tudásszintjének megfelelően tudja elsajátítani az ismereteket. Tanárként a MESTER feladatgyűj-

temény ezeken a szakkörökön is megkönnyíti a munkámat, hiszen előre kikereshetem minden-

kinek a megfelelő feladatokat, a rendszer automatikusan ellenőrzi a munkát, a kódolást később 

is visszanézheti diák és tanár egyaránt. Itt használom a későbbiekben ismertetett gyakorló hon-

lapok feladatait is. 

A hetedik fejezetben a munkamódszerhez tartozó elméleti és gyakorlati példák kerülnek ismer-

tetésre. 

A szakkör munkamódszerei és felépítése is akciókutatással és esettanulmányokkal alakultak ki 

és fejlődnek tovább. 

Ezeken a szakkörökön kerülnek elő a rendezések, a gráfos alapismeretek, a mohó algoritmusok, 

a rekurzió különböző esetei, a dinamikus programozás alapjai, az oszd meg és uralkodj stratégia, 

a visszalépéses keresések, szimulációk és a bonyolultabb adatszerkezetek, mint a verem, sor, 

bináris fa és a Standard Template Library (STL) sablonkönyvtár egyes alapelemei. 

5.3.6 Haladó programozás szakkör 

A haladó programozás szakkörre azok a tehetséges diákok járnak, akik a középhaladó szakkö-

rön levő ismeretek nagy részével már tisztában vannak, az ott előforduló témáknál vagy többet 

tudnak vagy sokkal gyorsabban haladnak tanulmányaikban. Ezen a szakkörön a programozás 

versenyeken országos fordulóba jutott vagy oda jutni képes, tehetséges gyerekek vannak. 

A munkamódszer és a szakkör felépítése is egyedi, a saját kutatásom eredménye. Mivel kevés 

számú, kiemelkedően tehetséges gyerekről van szó, így a kutatási módszer ebben az esetben el-

sősorban az esettanulmányok módszere. 

Az ebbe a csoportba járó diákoknál a Renzulli-féle tehetségmodellből az átlagon felüli képes-

ségek és a kreativitás mindegyikükben benne van. A belső motivációt az egyedi munkamódszer 
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egészíti ki és erősíti. A Mönks-féle tehetségmodell három környezeti pilléréből az iskolai hatást 

és a társak hatását tudom itt erősíteni. Az iskolai környezet keretet és lehetőséget ad, a társakkal 

való szoros együttműködés motivál. A szakkörön mindenki előtt van sikeres példa: olyan diák, 

aki már elérte az épp aktuálisan kitűzött célt, s utat mutat a komoly munkára. 

A Czeizel-féle tehetségmodell elemei közül minden itt levő diáknak van speciális képessége is: 

a magas matematikai és informatikai gondolkodási képesség. 

A csoportba került diákok figyelnek egymásra, az órákon, a felkészülés idején csapattársak, 

míg a rendszeres versengés a feladatmegoldásban és az online versenyeken állandó egymás közti 

megmérettetést jelent. Nagy motivációt nyújtanak a sikeres, egyetemen tanuló régi diákjaim elő-

adásai és a velük való rendszeresen szervezett beszélgetések is. A családból jövő impulzusokat 

nem tudom befolyásolni, vannak szülők, akikkel sikerül szorosan együttműködni a gyerek érde-

kében és vannak, akikkel sajnos nem. A társadalmi hatást, a külső elvárásokat a közösség elis-

merése és ereje gyengíti és erősíti. 

A témák a közép-haladó szakkörről megismétlődnek újra és újra, egyre magasabb szinten. 

Újabb, bonyolultabb adatszerkezetek megismerése és használata kerül be az eszköztárba: kódo-

lási szerkezetek, a Standard Template Library (STL) elemei (list, map, queue, set, stack, deque) 

és logikai szerkezetek (szegmensfa, bináris keresőfák, kupac, prioritási sor), pontosan meghatá-

rozva a használat előnyeit és hátrányait. Az algoritmusok kiegészülnek haladó gráf-algoritmu-

sokkal (L-függvény, páros gráf, …), kombinatorikai algoritmusokkal, interaktív feladatokkal és 

játékokkal, geometriai algoritmusokkal. 

Itt is ciklikusan újra és újra előkerülnek az ismeretek, viszont jellemzőbb az egyedül vagy pár-

ban, esetleg kis csoportban folyó munka. Nagyon sok brain-storming jellegű megbeszélés zajlik. 

Egymásnak is szívesen tartanak előadást egy-egy algoritmusról, adatszerkezet használatáról vagy 

feladat megoldásáról. 

Az idejáró diákok rendszeresen részt vesznek a következő részekben leírt, iskolán kívüli felké-

szítőkön és online versenyeken is. Az ezeken előforduló feladatokat is megbeszéljük, még akkor 

is, ha éppen nem az aktuálisan vett témához tartozik. 

Ezen a szakkörön is egyéniek a tanulási utak, differenciáltak a megoldandó feladatok, a szak-

körön belül a kis csoportok és párok állandóan változnak. Az ebbe a szakkörbe járóknak tartok 

egyéni foglalkozásokat is, alkalmanként megbeszélt külön időpontokban. 
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Egy konkrét téma elméleti meggondolása és egy másik téma konkrét feladatsora a hetedik fe-

jezetben mutatja, hogy pontosabban hogyan zajlanak ezeknek a szakköröknek a munkamódsze-

rei, hogyan épülnek egymásra a feladatok, egyszerre milyen feladatokkal foglalkoznak a gyere-

kek. 

A ciklikus témaválasztáson kívül – általában az összeszokás időszakában, amikor új gyerekek 

illeszkednek be a közös munkába – használok olyan feladatsorokat, amiben közös a feladatok 

témája, de különböző szintűek a feladatok. Erre is mutat egy példát a hetedik fejezet, illetve ott 

részletezem, mi az előnye és hátránya az ilyen jellegű feladatmegoldásnak. 

A haladó szakkörös diákok eredményeiről a nyolcadik fejezetben számolok be. Az általam 

kitalált rendszernek az erre a szakkörre járó diákok eredményei bizonyítják a hatékonyságát 

és a nyolcadik fejezetben részletezett eredményekkel ők bizonyítják a II., III. és IV. tézisem 

helyességét. 

5.4 Iskolán kívüli felkészítő szakkörök 

Az NJSZT által az ELTE IK-val kooperációban működtetett Neumann Tehetséggondozó Prog-

ram regionális és országos szakköri anyagait a középhaladó és a haladó programozás szakkörön 

használom. (NJSZT Nemes Tihamér Országos Informatikai Tanulmányi Verseny Programozás 

kategória) 

Az egyes módszerekhez tartozó mintapéldák alap és haladó gyakorló feladatai a különböző 

online felületeken találhatók. Az alapfeladatokat gyakorlásra MESTER feladatgyűjteményből 

veszem, míg a haladó és további gyakorlófeladatokat a későbbiekben részletezett online gyakorló 

felületekről. 

A középhaladó és a haladó szakkör éves tematikáját úgy alakítom ki, hogy az egyes témák 

akkor kerüljenek újra és újra előtérbe, amikor az országos szakkörön előfordulnak. Ez a budapesti 

szakkör évente ötször kerül megrendezésre, két évente újra ismétlődő tematikával. 

A haladó szakkörös diákok minden témát legalább egyszer az országos szakkörön meghallgat-

nak, majd itthon szépen lassan, részletesen feldolgozzuk az adott anyagot, általam összeállított 

feladatsorokon keresztül. A mástól, kicsit másképp hallott információk jobb megértést tesznek 

lehetővé, a külső előadáson való részvétel motiváló a diákjaim számára. Ha még felsős korukban 

vesznek részt először az országos szakkörsorozaton, akkor egyes témákat másodszor is meghall-

gathatják az országos szakkörön, hiszen közben a matematikai és az algoritmusos tudásuk is vál-

tozik, így ugyanabból az előadásból kicsit más gondolatokat hallanak meg. Ha gimnazista ko-

rukban mennek először országos szakkörre, akkor általában már nincs idő és lehetőség a másod-

szori részvételre. 
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Mivel az egyes témák újra és újra előkerülnek, így az országos szakköri alkalom után az ala-

csonyabb szinten levők nagyrészt az alap gyakorló feladatokat és azok módosításait oldják meg, 

ugyanakkor a már előbbre tartók ugyanabból a témából a haladó feladatokban tudnak elmélyedni. 

Az országos programozási versenyeken jó helyezést elérő diákjaimat – az olimpiai válogató-

versenyen való részvétel után – az egyhetes válogató felkészítőn való részvételre is biztatom, 

akkor is, ha az adott évben még nem esélyesek az olimpiai csapattagságra. Ezeken az egyhetes 

felkészítőkön újabb motivációt kapnak a további feladatmegoldásra. 

5.5 Hazai versenyek 

Hazánkban egy nagyon jól kialakított versenyrendszer van versenyprogramozás témában. 

 

9. ábra Programozás versenyek 

A 9. ábrán levő színeket használom az eredménytáblázatokban is. A zárójelek a mellékverse-

nyeket jelzik, amiken esetlegesen, de nem fő versenyként vesznek részt a diákjaim. 

A programozási versenyek sora diákjaim számára az ötödik osztálytól a LOGO Országos Szá-

mítástechnikai Tanulmányi Versennyel kezdődik, mely fő versenyként hetedik-nyolcadik osztá-

lyos korukig tart. Kilencedik osztálytól csak magáért a versenyzés élményéért – a verseny heté-

ben való felelevenítéssel – vesznek részt, mind a három fordulón. A nyolcosztályos gimnáziumi 

osztályokban tanuló tehetséges diákok ezen a versenyen tűnnek fel először. Eredményeikről a 

nyolcadik fejezetben írok részletesen, melyek bizonyítják a II. tézisem helyességét. 

Hetedik-nyolcadiktól fő versennyé a Nemes Tihamér Országos Informatikai Tanulmányi Ver-

seny – programozás kategóriája válik, ami tizenegyedikben az Országos Középiskolai Tanulmá-

nyi Verseny Informatika II. (programozás) kategóriája lesz. 

A Nemes programozási versenyen és az OKTV-n sikeresen szereplő legjobbak vehetnek részt 

a diákolimpiai válogatóversenyeken. A Közép-Európai Informatikai Olimpiára (CEOI) és a 

Nemzetközi Informatikai Olimpiára (IOI) az országból négy fős csapat jut, ezt csak a legtehetsé-

gesebbek érik el, sok-sok munkával. A diákjaim ilyen eredményeiről is a nyolcadik fejezetben 

számolok be, bizonyítva a III. és IV. tézisem helyességét. 
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A Nemes Tihamér Országos Informatikai Tanulmányi Versenynek és az OKTV Informatika 

tantárgyi versenyének is van alkalmazás kategóriája, mely más készülést igényel. Emiatt általá-

ban csak az első és második fordulón vesznek részt diákjaim, az érettségire készülés éveiben, 

időkorlátos gyakorlásként. 

Tanórán minden tanítványom (akár matematikából, akár informatikából tanítom) részt vesz az 

e-hód versenyen, ami erősíti a számítógépes gondolkodási alapokon való tanítást és az ezzel kap-

csolatos módszereket. Amikor sikeresen tudunk pályázni, akkor az FLL robotversenyen a kis-

gimnazisták csapata indul. 

Ezeken a versenyeken kívül rendszeresen a következő alfejezetekben részletezett online verse-

nyeken szerepelnek diákjaim. 

5.6 Algoritmus könyvek 

A versenyprogramozásra készülés közben azokat az algoritmusokat tanulják meg a diákok, 

amelyek a szakirodalomban is felsorolt algoritmus könyvekben megtalálhatóak. (Cormen et al., 

2011; Dasgupta et al., 2006; Kleinberg et al., 2006; Rónyai et al., 1999; Sedgewick et al., 2011; 

Skiena, 2008) 

Jogosan merül fel az a kérdés, hogy miért nem az ezekben a könyvekben található tematika 

alapján tanítom a középiskolás diákokat, miért nem kerülnek ezek a könyvek a diákjaim kezébe. 

Nagyon tudatos választás az, hogy nem ezek az anyagok képezik a tanulmányaik alapját. 

Tanárként nekem sokat segítenek a felkészülésben, az egyes algoritmusok hátterének, matema-

tikai alapjainak megértésében és bizonyításában – a tananyag elsajátításakor és a szakkörök fel-

építésének tervezésekor. 

Viszont a felsorolt könyvek egyetemisták számára íródtak, a teljes középiskolás és az első pár 

szemeszternyi egyetemi matematikai tanulmányokra épülnek. Középiskolások számára a sok 

konkrét és részletes matematikai bizonyítás nem, vagy kevéssé érthető, hamar elvesznének a 

részletekben. A még nem elsajátított matematikai formalizmus miatt nagyon nehezen olvashatók 

számukra, hamar feladják a meg nem értés miatt. Ebben a korban még a kevésbé pontos, még 

nem formalizált, heurisztikus bizonyítás is elegendő az egyes elvek, algoritmusok megértéséhez 

és korrekt használatához. 

A saját, órára való felkészülésemhez jó segítséget tudnak adni ezek a könyvek, de a diákjaim 

kezébe nem adom őket. Ráérnek majd az egyetemi tanulmányaik során belemerülni részletesen 

a már megismert, elsajátított eljárások bizonyításaiba. 
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5.7 Versenyprogramozás könyvek, online tananyagok 

A nagyon haladó szinten levő, már diákolimpiára készülő diákjaim kezébe egy nagyon hasznos 

felkészítő könyvet szoktam adni. A haladó programozás szakkörön a haladó algoritmus alap- és 

haladó feladatok után, amikor már valaki eséllyel kezd indulni a diákolimpiai válogatón, a cikli-

kusan újra előforduló témák ismétléséhez és mélyítéséhez egy nagyon jó gyűjteményt találtam. 

A Halim testvérek „Competitive Programming 3. The New Lower Bound of Programming 

Contests” című könyvét adom virtuálisan a diákok kezébe. Ebben az informatikai diákolimpián 

előforduló témák vannak középiskolások számára is érthető módon feldolgozva, megoldandó 

feladatokat is ajánlva, amikhez az UVa honlapon értékelő is tartozik. A könyv szerintem csak 

akkor hasznos és csak akkor adható kézbe, ha már egy, a könyv megértéséhez elvárt szinten van 

a diák. Használata közben sok-sok megbeszélésre és részletes értelmezésre van szükség, amit 

tanárként az algoritmus könyvekből megszerzett tudással sikerül teljesítenem. 

A feldolgozás sorrendjében és a megoldandó feladatokban folyamatosan egyeztetünk, a prob-

lémás, kevésbé értett részleteket megbeszélem a diákommal. A feladatmegoldást is folyamatosan 

nyomon követem. Időről időre, egy-egy feladat kapcsán csatlakoznak a könyvet épp feldolgozó 

diák feladatmegoldásához a haladó szakkör tagjai is, kihasználva a csoportmunkában rejlő moti-

váló lehetőséget. A könyv egyes fejezeteit ciklikusan újra és újra elővesszük és haladunk vele 

egyre magasabb szintre. A feldolgozás módja és sorrendje is az esettanulmány módszerével 

alakul, az elért eredményekről a nyolcadik fejezetben lesz szó. Az elért eredmények a III. tézi-

semet bizonyítják. 

Az elmúlt évben megjelent egy újabb, ingyenesen letölthető könyv is Laaksonen tollából 

„Competitive Programmer's Handbook” címmel, amiben kevésbé találtam meg azt a segítséget, 

amit a felkészítésben tudnék használni. Kipróbáltam néhány anyagot belőle, de egyelőre elvetet-

tem a használatát. A feldolgozása és a használatba vétele még további kutatást, kísérletezést igé-

nyel. (Laaksonen, 2017) 

Az USACO (USA Computing Olympiad) honlapon van egy önálló haladást is lehetővé tevő, 

felkészítő, elméleti és gyakorlati feladatokat tartalmazó interaktív anyag. Az anyag az épp soron 

következő részekbe csak akkor enged bepillantást, amikor az előző tananyaggal már teljesen 

végzett a diák. A tapasztalatom az, hogy amikor hasznos lenne az eleje – a kezdeti anyag feldol-

gozása – a kiemelkedően tehetséges diákok számára a középhaladó és a haladó szakkör elején, 

akkor még az angol nyelvtudásuk nem elégséges a pontos megértéshez, így nagymértékű szak-

fordítási és értelmezési segítségre lenne szükség a használathoz. Amikor már haladóként az an-
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goltudásuk is annyit fejlődött a szakszöveg olvasásban, hogy képesek lennének feldolgozni, ad-

digra az anyag kezdetétől unalmas megoldani a kezdő gyakorló feladatokat addig, amíg már 

programozásban is érdekes témákhoz jutnának. Így én ezt az anyagot úgy használom, hogy egy-

szer végigolvastam és megoldottam a feladatokat, majd kiszemezgettem belőle azokat – az online 

gyakorlófelületen is elérhető – feladatokat, amiket a saját felkészítési tervembe jól be tudok il-

leszteni. 

Azt gondolom, hogy megfelelő angol nyelvtudás és motiváció birtokában tanári segítség nélkül 

ez az anyag lehet az egyik fő felkészülési forrás. Abban az esetben, ha nem elérhető az iskolájá-

ban megfelelő szakkör és elég elkötelezett és motivált a tehetséges diák az önálló munkához. 

Ennek bizonyítása további esettanulmányokat igényel. 

5.8 Online versenyek 

A bevezetőben említett két gondolat (Manev et al., 2009): 

• a tehetséges diákok számára vonzóbb, ha az oktatás jól illeszkedik a versenyzéshez és a 

versenyzésre készít fel; 

• a diákoknak olyan korán, amennyire csak lehetséges, meg kell tanulni versenyezni. 

Az általam kifejlesztett rendszer ezt a két gondolatot egészíti ki azzal, hogy a felkészülés egyik 

nagyon fontos alapköve a megfelelő és az aktuális tudásszinthez illeszkedő online versenyeken 

való rendszeres részvétel. 

Az online versenyeken való részvételnek számos előnye van: 

• gyakran, sokszor folyamatosan elérhetők; 

• sokféle van belőlük; 

• egyszerűen elérhetők; 

• ingyenesek, nincs utazási költség és felügyeleti díj; 

• csak a versenyzés idejét kell rászánnia a diáknak, nincs utazási idő; 

• előre tervezhető a részvétel ideje, beilleszthetők a napi vagy heti órarendbe; 

• virtuális versenyként a saját szabadidőhöz illeszthetően is részt lehet venni rajtuk; 

• rendszeres gyakorlást és megmérettetést tesznek lehetővé; 

• gyakorolható a versenystressz kezelése; 

• kipróbálhatók különböző praktikák a koncentráció megfelelő szinten tartására; 

• gyakorolható az időbeosztás; 

• gyakorolhatók a feladatok megoldási idejére vonatkozó stratégiák; 

• sokan vesznek részt rajtuk, így másokkal összehasonlítható a teljesítmény; 
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• a megfelelő szintű versenyen való részvétel reálisan mutatja az aktuális felkészültségi szin-

tet; 

• a rangsorokon keresztül figyelemmel kísérhető és mérhető a fejlődés; 

• globálisan elérhetőek; 

• a feladat kitűzéssel és a tesztesetek gyártásával járó munka reálissá válik, sok emberre oszlik 

el. 

Tanárként nagyban megkönnyítik a munkámat, hogy rendelkezésre állnak újabb és újabb fel-

adatok és jó minőségű, sok ember által kipróbált tesztesetek a munka ellenőrzésére. Sokat segít 

a rangsorokon látható fejlődés és az esetleges problémák időben való detektálása. 

Természetesen vannak hátrányai is, például, hogy nem szűrhető ki az összedolgozás és ezzel 

az elért eredmény meghamisítása, a kódok megosztása, a rég megírt kódok bemásolása, interne-

tes keresés a verseny közben. 

Az online elért eredményeket ezek miatt nem szabad abszolút sorrendként kezelni. Az előző-

ekben felsorolt problémák létét és előfordulását beszélgetésekkel megfelelő helyre kell tenni a 

diákok gondolatvilágában. 

A megfelelő versenyek kiválasztása komoly tanári/felkészítői munkát és szakértelmet igényel, 

ugyanis: ha (még) megoldhatatlan feladatok elé állítjuk a gyerekeket, az ugyanannyira elveszi a 

kedvét a további erőfeszítéstől, mintha már unalomig gyakorolt, ismert vagy semmiféle erőfeszí-

tést nem igénylő feladatsorokat adunk nekik. Nagyon pontosan kell ismerni az egyes versenyek 

szintjét, a feladatsorainak minőségét, a kiszámíthatóságát módszerekben és megoldhatóságban 

is. A versenyek ilyen irányú kategorizálásáról az Edukacja-technika-informatyka folyóiratban 

megjelent cikkem szól. (Erdősné & Zsakó, 2015) 

Szerencsére az interneten meglehetősen széles választékban találhatunk gyakorló és verseny-

felületeket. Én a felkészítés során néhány jól meghatározott, versenyprogramozással foglalkozó 

honlapot használok a saját diákjaim motiválására és szakmai fejlesztésére, a középhaladó és a 

haladó szakkörre járó tehetséges gyerekeknél. 

A Facebook-on a diákolimpiai válogatóversenyen részt vevő diákok számára létrehozott cso-

portban is jól végiggondolt rendszerben ajánlok online versenyeken való részvételt, mellyel fo-

lyamatos gyakorlásra és nemes versengésre invitálom őket. Az egyes diákok által a különböző 

honlapokon történő gyakorlásról és versenyzésről, az azokon elért eredményekről a nyolcadik 

fejezetben lesz szó. A nyolcadik fejezetben a versenyeken való részvétel hatékonyságát és a 

tanári versenyválasztás szükségességét is eredményekkel támasztom alá, bizonyítva a IV. tézi-

semet. 
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Nézzük sorban az egyes online verseny és gyakorló lehetőségeket és azok használatának elő-

nyeit és hátrányait szakmai és szakmódszertani szempontból. A honlapok címe a dolgozat végén 

található, külön gyűjtésben. Az online lehetőségek osztályozásáról szól az egyik megjelent cik-

kem is. (Erdősné & Zsakó, 2015) Az ott szereplő információkat itt nem ismétlem. 

5.8.1 MESTER feladatbank 

Az ELTE Informatikai Karán fejlesztett és működtetett honlapot használják a diákjaim a leg-

gyakrabban. Feladatbankként órán és házi feladat adására is használom. A feladatok témánként 

vannak csoportosítva, a nehézségük és az egymásutániságuk a használatkor előzetes meggondo-

lást igényel. Személyre szabott feladatsor-összeállítást tesz lehetővé. A diákok a feltöltött meg-

oldásról tesztesetenkénti, azonnali visszajelzést kapnak. 

Már a kezdő-programozás szakkör első alkalmainak egyikén használatba kerülnek a kezdő 

programozás témák rendszerezett feladatai, gyakorlás céljára. A gyerekek ennek használatával 

már a kezdetektől megszokják, hogy nagyon pontosan kell kódolniuk, a szélső esetekre, a meg-

felelő adattípusok kiválasztására is figyelniük kell kódolás közben. 

Tanárként jól végiggondolva, előre kiválasztom az adott témában a gyerekek számára épp meg-

felelő feladatokat, személyre szabva. Ha valamelyik tesztesetre hibajelzést kapnak, azt azonnal 

megbeszélhetik vagy kérhetnek segítséget. Ilyen esetekben – mivel ismerem a feladatokat – ál-

talában meggondolandó kérdéseket szoktam feltenni. Tanárként a gyerekek által feltöltött meg-

oldást utólag visszanézem, így a kódolás formájával, a felhasznált szerkezetekkel és a használt 

algoritmussal kapcsolatos visszajelzéseket a következő tanórán szoktam megtenni. 

A középhaladó kategóriába sorolt feladatokat az alapalgoritmusok tanulása közben és után, 

még a kezdő programozás szakkörön szoktam használni, kimondottan az algoritmikus gondol-

kodás fejlesztésére. 

Az emelt szintű érettségire készülés ezek után következik, az előző évek éles feladatsorain ke-

resztül, néha színesítve a készülést a MESTER-re feldolgozott emelt érettségi feladatokkal. 

A feladatbankban a haladó témák is témakörönként csoportosítva vannak. A középhaladó és a 

haladó szakkörökön használom az ebbe a kategóriába tartozó feladatokat. A rendszeremben az 

egyes témakörök ciklikusan újra és újra visszatérnek, emiatt a MESTER-en az egy csoportba 

sorolt feladatok nem egyszerre kerülnek megoldásra, hiszen a téma szerint csoportosított felada-

tok közt vannak olyanok, amikben csak tisztán az alapalgoritmust kell használni, s vannak olya-

nok is, amik sokkal nehezebbek, már diákolimpiai szintűek. 

A feladatbank az egyes feladatokra adott pontok szerint, feladatonként rangsorolja a diákokat, 

összesített ranglista, pontszámítás nincsen. 
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A feladatok témákba vannak sorolva, így a feladaton való gondolkodás elkezdésekor a megol-

dási módszer már adott. 

Magának a módszernek a kitalálásának gyakorlására más feladatbankot kell használnom. 

5.8.2 COCI – Croatian Open Competition in Informatics 

A Horvát Informatikai Szövetség középiskolások számára fejlesztett verseny-honlapjának 

nemzetközi verzióját használom diákjaimnál az egyik legfontosabb mérő- és gyakorlófelületnek. 

Minden évben hat vagy hét versenyforduló van, tavasszal a horvát olimpiai válogatóversennyel 

zárul a sorozat. Tanév elején már lehet tudni az időpontokat, így a haladó szakkörösöknek azokon 

a szombat délutánokon „kötelező” elfoglaltságot jelent a verseny három órája. Jól kiszámítható 

szintű feladatok vannak az egyes fordulókban, így jól mérhető az itt elért eredményen az év köz-

beni fejlődés. 

A feladatok nincsenek módszer szerint kategorizálva. Minden feladatsor hat feladatából kettő 

az algoritmikus gondolkodást, a kezdő-középhaladó programozási ismereteket és a nagyon pon-

tos kódolást méri, kettő feladat a haladó szintű algoritmusok biztos ismeretét és kreatív alkalma-

zását igényli, míg az utolsó kettő feladat már diákolimpiai szintű. Mivel jól kiszámítható a fel-

adatok szintje, így diákjaimmal a verseny előtt meg szoktam azt is beszélni, hogy melyik felada-

tokkal foglalkozzanak és milyen eredményt várhatunk. Lehet a gyakorlás során olyan is, amikor 

valaki – elengedve a könnyű feladatokon való pontszerzést – a versenyen csak a nehezebb fel-

adatokra koncentrál. 

A verseny ideje alatt a diákok nem kapnak teljes visszajelzést, csak a feladatleírásban is sze-

replő mintákra teszteli a rendszer a megoldásokat. Ha azokra a tesztesetekre helyes megoldást ad 

a feltöltött program, akkor fogadja be a megoldást. A verseny végén a feltöltött megoldásokat 

sok teszteseten tesztelik, mindről részletes visszajelzést adva. 

A feladatok a honlapon angolul jelennek meg, így a kisebbeknek, illetve az angolul kevésbé 

tudóknak a verseny ideje alatt lefordítom a kezdő feladatokat, viszont technikai, programozási és 

algoritmusválasztási segítséget nem adok. A fordításnál csak az első három feladatról van szó, 

aki annál többet tud programozásból, annak már meg kell küzdenie a nyelvi nehézségekkel is, 

azaz angolból is a megfelelő szinten kell lennie. A versenyzésen keresztül így az angol 

(szak)nyelv megfelelő elsajátítására is motivációjuk lesz a gyerekeknek. 

A verseny után még – általában hétfőig – nyitva marad értékelésre a verseny-honlap, így a 

versenyidőbe nem férő, de még elvárható feladatok feltölthetők értékelésre, illetve a hibát adó 

megoldások javíthatók. A versenyt követő héten, szakkörön minden esetben beszélünk a felada-

tokról, a megoldási módszerekről. Ezeket a versenyeket ajánlom a Facebook csoportban levő 
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gyerekeknek is, ahol a verseny után feladatelemzéssel, ötletek megosztásával egymást segítve 

készülnek a válogatókra. 

A kezdők versenybe való bekapcsolódásának elősegítésére időnként „kezdők a haladók ellen” 

típusú versenyt rendezünk, ahol a sok kezdőt motiválja az, hogy összesítve akár több pontot is 

elérhetnek, mint a haladók összegyűjtött pontjainak összege. 

A forduló lezárása után a honlapra kikerülnek a feladatok, a letölthető tesztesetek, az ered-

ménylisták és a feladatkitűzők gondolatai is a megoldásról. Az eredménylistákban a feltöltött 

kódok is megtekinthetők. Ha különösen szép megoldást talál valamelyikünk a honlapon, akkor 

azt is meg szoktuk beszélni. Versenyenkénti eredménylista érhető el, az egész éves munkáról 

nem készül hivatalos összesítés, így nincs rangsorolás sem. 

Az elmúlt tíz év összes feladatsora, a megoldásvázlatok és tesztesetek megtalálhatóak a honla-

pon. 

A letölthető teszteset-csomagok közül néhányat szakkörön arra szoktam használni, hogy meg-

beszéljük a teszteset-készítés csínját-bínját, azt, hogy mire kell figyelni az egyes feladatok tesz-

telésénél, a tesztesetek érvényesítésénél. A gyerekeknek a sikeres versenyzéshez meg kell tanul-

niuk saját maguk számára, a saját megoldásuk ellenőrzésére teszteket készíteni, mert 

• vannak versenyek (mint például a COCI), ami a megoldás befogadásához csak a feladatle-

írásban szereplő nagyon egyszerű, triviális esetekre ellenőriz, míg a pontszámításhoz már 

részletes és sok elemből álló teszteket használ; 

• vannak versenyek, amik feltöltéskor csak elfogadva/nem elfogadva visszajelzést adnak, hi-

bajelzés nélkül. Ilyenkor a saját programban levő hibákat a saját teszteken keresztül lehet 

csak megtalálni; 

• vannak versenyek, amiknél pontlevonás jár minden feltöltött rossz megoldásért, így offline 

kell tesztelni a beadás előtt. 

A tesztelési módszerekről az Olympiads in Informatics folyóiratban jelent meg cikkem. (Er-

dősné & Zsakó, 2018) 

A régebbi feladatokból néhány különösen tanulságos a szakköreimen bekerült az egyes mód-

szerek gyakorlófeladatai közé. Tanári szempontból a feladatok válogatásánál nehézség, hogy 

nincs keresési lehetőség és témakör szerinti csoportosítás a honlapon. 

5.8.3 KÖMAL – Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Informatikai rovattal 

Az informatikából tehetséges diákok részt vesznek a KÖMAL különböző pontversenyein, így 

az informatikai pontversenyen is. Három szinten van az újságban informatikai feladat: 

• I: alkalmazási és programozási feladatok vannak ebben a kategóriában, érettségi szinten. 
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• I/S: ebben a kategóriában egy kicsit nehezebb, általában középhaladó szintű programozás 

feladatokat találunk. 

• S: dedikáltan versenyprogramozás feladatok. 

A feladatok megoldására egy hónapja van a versenyzőknek, az érdekesebb problémákat a be-

küldési határidő után szakkörön meg szoktuk beszélni. 

5.8.4 USACO – USA Computing Olympiad 

Az Amerikai Egyesült Államok informatikai diákolimpiára válogató honlapja és gyakorló fe-

lülete. Minden évben három év közbeni és egy – az USA-ban a válogató edzőtáborba való rész-

vételre kiválogató – verseny van. A verseny időtartama három-öt óra, viszont az időeltolódás 

kezelésére ez az időtartam egy hétvégén belül akármikor indulhat. A honlap kimondott célja, 

hogy tehetségazonosítást végezzen, motiváljon és felkészülési felületet biztosítson a középisko-

lások számára. 

A feladatokat régebben három, most már négy szinten tűzik ki: bronz, ezüst, arany és gyémánt 

szinten. A bronz szint a kezdőknek, az ezüst és az arany a haladóknak, míg a gyémánt szint a 

diákolimpiára megérett versenyzőknek szól. A regisztrált versenyzők mindig csak a saját szint-

jüknek megfelelő feladatsort látják. Az adott szinten legjobban teljesítők szintet léphetnek, akár 

egy versenyhétvégén belül is. Versenyenkénti eredmény van, összetett eredmény nincs – nem is 

lehet a szintugrások miatt. 

A tesztelőrendszer verseny közben csak a feladatleírásban is szereplő tesztesetekre teszteli a 

feltöltött megoldásokat, majd a teljes versenyidő lejárta után részletes, tesztesetenkénti visszajel-

zést ad. A verseny után az összes feladatról részletes elméleti leírás és algoritmus leírás is meg-

található a honlapon. 

A honlap gyakorlófelületén az elmúlt évek összes feladatsora fenn van, szintenként és témán-

ként is csoportosítva. A honlaphoz tartozik egy jól felépített, lépésről-lépésre elvégezhető távok-

tatásos felkészülési anyag. 

Az ezeken a versenyeken való részvétel is erősen ajánlott a haladó szakköröseimnek, az itt 

előkerülő érdekesebb, kreatívabb feladatokat is meg szoktuk beszélni. Ezt a versenyt is ajánlani 

szoktam a Facebook csoportban. 

5.8.5 CodeChef 

A honlap egyre növekvő népszerűségű, indiai gyakorló- és versenyfelület. Minden hónapban 

három saját és több külsős versenyt bonyolít le. A külsős versenyek elég kiszámíthatatlan szin-

tűek és színvonalúak. 2009-ben indult azzal a dedikált céllal, hogy felkészülést biztosítson az 

indiai csapatoknak az ACM ICPC versenyen való aranyérem eléréséhez. Ennek megfelelően a 
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legnehezebb feladatok már a diákolimpiai szintnél magasabban vannak. Viszont a tömegbázis 

szélesítéséhez könnyebb feladatokkal és egyre nehezedő szintekkel tud hozzájárulni. Az idei új-

donsága a motiváció fenntartásában az, hogy két csoportra osztotta a felhasználókat: kezdőkre és 

haladókra. 

A három saját versenyen való részvétellel az aktuális versenyhelyezésen kívül rangsorpontot 

lehet szerezni, így mindenkinek van élő, folyamatosan változó rangsorpontja. A rangsorban 1800 

pont alattiak kezdők (Division 2), míg a felettiek haladók (Division 1). Az összes versenyen az 

egy csoportba tartozók versenyeznek egymással, s eszerint kapják a rangsorpontot is. A rangsor-

pont kiszámítása előre meghatározott képletekkel történik, az aktuális versenyen elért teljesít-

ményből. A rangsorpont szerint különböző számú csillaggal és színnel is jelölik az egyes fel-

használók hosszú távú teljesítményét, és bárki megtekintheti a saját és más felhasználók fejlődési 

grafikonjait, versenytípusonként és összesítve is. 

 

10. ábra CodeChef rangsor változása 

A három saját CodeChef verseny: 

• Long Challenge: minden hónap első péntek délutánjától tíz teljes napig tart. Tíz, egyre ne-

hezedő feladatból áll. A kezdőtől az ACM ICPC feladat szintig ér kilenc feladat és mindig 

van egy olyan feladat is, aminek csak közelítő megoldása létezik. Gondolkodtató, jó felada-

tok vannak köztük, a haladó programozás szakkör résztvevőinek és a Facebook csoport tag-

jainak is ajánlott néhány feladat megoldása. 

• LunchTime: minden hónapban a negyedik szombaton este tartott háromórás verseny, négy 

feladattal. A verseny ideje alatt is tesztesetenkénti teljes visszajelzést ad, IOI stílusú értéke-

léssel, azaz csoportosított tesztesetes értékeléssel. Az OKTV döntőre és válogatóversenyre 

készülőknek való, nehezebb feladatokkal. 
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• Cook-Off: minden hónap harmadik vasárnap este egy két és fél órás verseny, öt feladattal, 

ACM ICPC stílusú értékeléssel: minden jól megoldott feladat egy pontot ér, a holtverseny 

eldöntése a verseny kezdetétől eltelt percek összeadásával és a rossz beküldésért járó 20 

perces büntetéssel történik. Nincs részletes, tesztesetenkénti visszajelzés. Gyorsan kódo-

landó, kicsit módosított algoritmusok kellenek, a feladat-megoldási sebesség gyorsítására 

kiváló a válogatóra készülő gyerekeknél. 

A versenyek feladatai a versenyek után gyakorlófeladatokként használhatók. Gyakorláskor 

minden feladatra a lehető legpontosabb hibaüzenetet adja vissza a rendszer, a kapott megoldással 

és a várt megoldással együtt. Az összes feltöltött kód elérhető, a feladatkitűzők által leírt megoldó 

algoritmussal és kóddal együtt. 

Ezt a honlapot a válogatóra készülő diákjaimnak és a Facebook csoportban ajánlom: a három 

saját versenyen való részvételre és az azokhoz tartozó megoldások feldolgozására biztatom őket. 

5.8.6 CodeForces és CSAcademy 

A Codeforces-on ötnaponta/hetente van kétórás vagy két és fél órás verseny. A CSAcademy-t 

a diákolimpiákra való felkészülés jegyében hozták létre, hetente/kéthetente van rajta kétórás ver-

seny. A CEOI-nak és az IOI-nak is mindig ezen honlapok valamelyikén van az online verziója. 

Mindkét honlapon a diákok osztályokba vannak sorolva (Div 1., Div 2. és Div 3.), az egyes 

osztályoknak külön versenyeket hirdetnek. Mindkét honlapon van rangsorpont is, amelyet a ver-

senyeken való részvételből, előre meghatározott algoritmussal számolnak. 

Mindkét honlapon vannak felkészülési anyagok. A Codeforces fóruma nagyon kiterjedt, lénye-

gében bármilyen versenyprogramozással kapcsolatos probléma kapcsán lehet találni rajta meg-

felelő leírást. 

Az előzőekben említett versenyeken kívül az OKTV-re és a diákolimpiára készülő diákoknak 

ezeken a versenyeken való részvételt és a verseny után a megjelenő megoldások feldolgozását 

ajánlom és szorgalmazom, mind a saját diákjaimnál, mind a Facebook csoportban. 

5.8.7 UVA – Online Judge 

Elsősorban az ACM ICPC versenyre való felkészülést segítő, egyik legnagyobb feladatbank, 

több ezer jól rendszerezett, kereshető feladattal, virtuális versenyekkel. Az itt levő feladatok az 

OKTV szint felett kezdődnek. A honlapon minden feladat megoldási elve és kódja fenn van. A 

feladatok feltöltése után a visszajelzés részletes, a megoldás és a várt megoldás is megjelenik. 

Különlegesség, hogy a rendszerbe saját tesztadat is feltölthető és arra is megadja a helyes kime-

netet. 
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Az olimpiára készülő diákoknak ajánlom a Halim testvérek „Competitive Programming 3. The 

New Lower Bound of Programming Contests” könyvének feldolgozását, tanári irányítással. A 

könyvben az egyes algoritmusok leírása után csokorba gyűjtve az ebben a feladatbankban sze-

replő feladatok állnak. A könyv feldolgozásához az itt levő feladatok szorosan hozzátartoznak, 

ezek megoldásával és a hozzájuk tartozó leírások és kódrészletek tanulmányozásával sajátíthatók 

el a könyvben levő információk. 

5.8.8 SPOJ – Sphere Online Judge 

Néha feléledő és híreket közzétevő, versenyeket szervező, néha alvó feladatbank. Régi verse-

nyekről több ezer feladat van rajta, jól rendszerezve, kereshető módon. A megoldás feltölthető 

sok programozási nyelven és részletes visszajelzést ad. Gyakorló feladatsorokat jól lehet róla 

összeállítani. 

5.8.9 Project Euler 

Érdekes matematikai és számítástudományi problémák gyűjteménye, amiket nem elég csak 

matematikai szempontból vizsgálni. Jelenleg több, mint 600 feladat található rajta, az itt levő 

feladatok száma hétről-hétre nő. A feladatok megoldására általában számítógépes modellt kell 

készíteni és programot írni, ami akár hosszú időn át is futhat. Minden feladat megoldása egy 

egész szám, megoldásként a honlapra csak a kapott végeredményt kell beírni. Ha sikerült meg-

oldanunk egy feladatot, csak akkor kapunk rá magyarázatot és a megoldásra esetleg a mienktől 

eltérő ötleteket. 

Matematikából tehetséges diákok érdeklődésének felkeltésére, érdekes problémákkal való 

megismertetésére jól használható. Nálam egy matematikából tehetséges diáknál vált be a hasz-

nálata, aki az informatikával való foglalkozást elutasította, majd ezen problémák megoldásán 

keresztül fordult a számítástudomány felé. 

5.8.10 HackerEarth, HackerRank, Timus, Topcoder, Facebook HackerCup, Google Code 

Jam 

A felsorolt honlapok és versenyek kívül esnek a középiskolások versenyprogramozásának vi-

lágától, a diákok esetlegesen időről–időre, kitekintésként megpróbálhatják az ezeken levő fel-

adatokat és versenyeket. 

5.9 Kitekintés más országok gyakorlatára 

Az elmúlt években több nemzetközi fórumon vettem részt az informatika oktatásával kapcso-

latban: 

• a Nemzetközi Informatikai Olimpia Bizottsága által szervezett, tantervek készítéséről szóló 

műhelymunkán Makedóniában; 
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• az oktatással kapcsolatos kutatásokról szóló doktori konzorciumokon Litvániában; 

• az informatikaoktatással kapcsolatos konferenciákon (ISSEP, INFODIDACT). 

Ezeken az alkalmakon az egyes országok képviselőivel interjút készítettem az informatika ok-

tatásukról, a tehetséggondozásukról, a tehetségek kiválasztásának folyamatáról, az olimpiai csa-

pat kiválasztásáról és felkészítéséről. Ezeknek az interjúknak a hanganyagai és írásos jegyzetei 

még feldolgozásra várnak, de néhány rám és a kidolgozott rendszeremre nagy hatással bíró gon-

dolatot összegyűjtöttem és leírtam: 

• Simon Humphreys (Anglia, Computing at school): Angliában alulról jövő összefogással re-

formálták meg a gyerekek digitális képességeit fejlesztő tananyagot. A saját környezetünk-

ben levő folyamatokért mi vagyunk a felelősek, ezekért tenni kell. 

• Prof. Dr. Don Passey (Anglia, Lancaster-i Egyetem, Oktatáskutatási Tanszék): Az akcióku-

tatás és az esettanulmányok módszerének alkalmazása a számomra is alkalmazható két ku-

tatási módszer. 

• Prof. Dr. Valentina Dagienė (Litvánia, Vilnius-i Egyetem): A professzorasszony a számító-

gépes gondolkodás nagykövete, ennek népszerűsítésére találta ki az e-hód versenyt. Tőle 

hallottam először a versenyről, s csak utána találtam meg a magyar verziót. 

• Natasa Grgurina és Prof. Dr. Erik Barendsen (Dánia, Radbaud Egyetem): Számítógépes gon-

dolkodás alapokon készített, általános és középiskolai tanterv pilot-projektet találtak ki és 

hajtanak végre. Hisznek benne, hogy ha a bázist szélesítik – azaz mindenkinek lehetővé te-

szik az alapok elsajátítását – akkor kitermelődnek a tehetségek is, még ha azokért nem tesz-

nek további lépéseket. 

• Tauno Palts (Észtország, Tartu-i Egyetem, PhD hallgató): A számítógépes gondolkodás 

konkrét, iskolai bevezetésével kapcsolatos kutatásairól folytattunk beszélgetéseket. 

• Prof. Dr. Maciej Syslo (Lengyelország, Wroclaw-i Egyetem): Az évek óta nagyon sikeres 

lengyel olimpiai csapat kiválasztásáért és felkészítéséért felelős professzor szerint a felké-

szítés sikere a tanárokon múlik: a szakmai felkészültségükön és azon, hogy mennyire tudják 

motiválni a diákjaikat. 

• Prof. Dr. Andrej Brodnik (Szlovénia, Ljubljana-i Egyetem): Az olimpiai csapat felkészülé-

sében a szűk körnek havonta tartott egyhetes felkészítőket (6-8 kiemelt diák) és a felkészítők 

közti folyamatos munkát tartja a siker titkának. A diákok tanári ajánlásra kerülhetnek a cso-

portba, az iskolából való hiányzásukat igazolják. 
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• Prof. Dr. Gerald Futschek (Ausztria, Bécsi Műszaki Egyetem): A versenyekre való felké-

szülés titka a jó feladatgyűjtemény és a diákok folyamatos ellátása megfelelő szintű, gondo-

san válogatott feladatokkal. 

• Willem van der Vegt (Hollandia, olimpiai csapat felkészítő): Hollandiában egy jól felépített 

rendszer működik az olimpiai csapat kiválasztására: online versenyt hirdetnek az iskolákban 

számítógép nélküli feladatokkal kezdve, minél szélesebb körű részvételre biztatva a gyere-

keket, majd egész éven át oktatóanyagokkal ellátva a diákokat, ez a verseny alakul át online 

kódolós versennyé. Az év végére megtalált tehetségeket következő évben már magasabb 

szintű feladatokkal látják el, s ők válogatóznak az olimpiára. 

• Dr. Mile Jovanov (Makedónia, Skopje-i Szt. Cyrill és Metód Egyetem): Saját nyelvükön 

üzemeltetnek online feladat és verseny honlapot. Az ezen a versenyen jól szereplőket hívják 

meg az egyetemre és ott tartanak nekik bentlakásos felkészítést. 

• Kresimir Malnar (Horvátország, Horvát Informatikai Szövetség): A nemzetközi COCI ver-

senynek van horvát megfelelője, amin az egyes fordulókban elért eredmények összegződ-

nek. Az ezeken jó eredményt elért diákoknak szerveznek közös felkészítőket, majd váloga-

tóversenyt. 
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6. LOGO a felső tagozatban 

Az előzőekben már leírtam, hogy a felső tagozatban, tanórán kezdődik a számítógépes gondol-

kodás fejlesztése, ezen belül pedig az algoritmikus gondolkodás fejlesztésének egyik eszköze-

ként a LOGO-t használom. A szakkörökön is ötödiktől kezdve az Imagine környezetben progra-

moznak a gyerekek. A szakkörön előfordultak közül az egyik legfontosabb témát szeretném itt 

részletesen leírni. A kezdeti feladatokról a következő bekezdésben lesz szó. Arról, hogy mit kell 

tudnia a gyerekeknek az egyes korcsoportokban a sikeres LOGO versenyzéshez az INFODI-

DACT konferenciára írtam egy cikket 2015-ben. (Erdősné, 2015) 

A rekurzióról szóló, ISSEP konferenciára angolul megjelent cikkem a tanároknak szól, ennek 

a fordítása, kiegészített, kicsit módosított verziója került ebbe a fejezetbe. (Erdősné, 2015) Azt 

tartalmazza, hogy tanárként mik azok a sarokpontok, amiket egy téma kapcsán – nevezetesen a 

rekurziókkal kapcsolatban – végig kell gondolni és feladatokat kell hozzájuk rendelni ahhoz, 

hogy a gyerekekhez is eljussanak azok a gondolati elemek, amik később fontosak lesznek ezek-

ből számukra. A fejezet végén a további, a LOGO-n keresztül megtanítható elvekre térek ki. 

Az ebben a fejezetben leírtakon kívül vannak konkrét feladatsoraim LOGO tanórákra és szak-

körökre, amik a tanításban használhatók és kívül esnek a disszertációm körén, bár a gyakorla-

tomhoz és a rendszerhez szorosan hozzátartoznak. 

6.1 Alaputasítások, ciklusok, elágazások 

A LOGO programozási nyelvet a Massachusetts Institute of Technology-n fejlesztették azzal a 

céllal, hogy gyerekeknek ábrákon keresztül mutassák be a programozási alapfogalmakat és fej-

lesszék a problémamegoldó gondolkodásukat. 

A LOGO tanítás előnyei: (Clements et al., 1992) 

• a diákok bizonyos matematikai fogalmakat a LOGO programozáson keresztül tanulnak meg 

(pl.: szám, aritmetika, becslés, mérés, minta, arány, szimmetria) 

• magasabb szintű geometriai tudásra tesznek szert, ha különböző alakzatokat programoznak 

(a matematikai fogalmak korábban jelennek meg és összefüggéseket fedezhetnek fel a geo-

metriai alakzatok tulajdonságai közt) 

• több szintje van a LOGO ábrák programozásának: 

o vizuális szint: megértést segíti, a teljes ábrát látja egyszerre 

o leíró szint: a programozáshoz meg kell fogalmazni az alakzat tulajdonságait (téglalap: 

négy derékszögű sarok, az ellentétes oldalak párhuzamosak és egyenlők) 
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o analitikus szint: általánosítani kell a logikai kapcsolatokat az alakzatok és részei közt 

(dedukció, az összes négyzet téglalap, teknős fordulat és a szögmérés közti kapcsolat, 

változók és hosszmérés közti kapcsolat) 

• a változók használata az algebrai tudást erősíti. 

2000-ben jelent meg az Imagine környezet, a LOGO programozási környezet új generációja 

programozható képekkel, direkt manipulálható interfésszel, számos beépített programmal és fel-

használható képpel. (Kalas, 2000) 

A tanórai munkában ötödiktől kezdve az Imagine környezetet használom. Először a diákok az 

alapszavakat megismerve (előre, hátra, jobbra, balra, tollatfel, tollatle, tölt) egyszerű ábrákat raj-

zolnak, majd ezeket eljárásokká fejlesztik, paraméterezik és újra felhasználják. 

Az ötödikben tanultak erősítik a geometriai ismereteiket, megalapozzák a matematikai ismere-

teiket. Vizuális szinten ismerkednek először az ábrákkal és kódolásukkal, majd analitikus szinten 

elemezve bonyolultabb képeket is elemekből össze tudnak rakni. Hatodikban mindenki eljut az 

analitikus szintre és egyszerű alakzatokból való parkettázást tud megvalósítani ciklusokkal és 

egymást hívó eljárásokkal. 

Hetedikben és nyolcadikban – kihasználva az Imagine objektumorientált tulajdonságait – egy-

szerű eseményvezérelt történeteket szoktunk programozni a tanórákon, saját ábrákkal és moz-

gással. 

Szakkörön ötödiktől kezdve, versenyfeladatokon keresztül gondolkodásfejlesztés és probléma-

megoldás történik: analizálás, elemekre bontás és újraépítés, az algoritmikus gondolkodás ele-

meinek megismerése. Ehhez bőséges szakirodalom és feladatanyag található az ELTE LOGO 

portálján, melyből a LOGO Országos Számítástechnikai Tanulmányi Verseny egyes fordulóihoz 

és az aktuális gyerekekhez igazítva már kialakultak a konkrét szakköri anyagaimat. 

A legfontosabb a LOGO szakkörökön a későbbi programozási tanulmányok előkészítése és a 

számítógépes gondolkodás erősítése. 

6.2 Egy konkrét témakör – a rekurziók tanítása LOGO-ban 

A rekurziók tanítására szakkörön – a számítógépes gondolkodást szem előtt tartva – 11-12 éves 

kortól kerülhet sor. A rekurzió tanításához a LOGO programozási nyelv egy természetes eszköz, 

jól működik a képekben a kép részeinek újrafelfedezése. A rekurzió tanulása előtt a gyerekeknek 

nagy biztonsággal kell tudniuk kezelni a felületet, ismerniük kell az előre, hátra, jobbra, balra 

alaputasításokat, az elágazás fogalmát és használatát, illetve az ismétléses ciklus fogalmát és ke-



ERDŐSNÉ NÉMETH ÁGNES 

A LOGO-TÓL AZ INFORMATIKAI OLIMPIÁIG 

INFORMATIKAI TEHETSÉGGONDOZÁS A KÖZÉPISKOLÁBAN 

45 

zelését. Kell tudniuk eljárásokat írni és azokat paraméterezni. Ezek biztos használata után kerül-

het sor erre a nem könnyű gondolatra, a rajzokon keresztül viszont könnyedén megérthető és 

alkalmazható alapismeretre. 

Számos matematikai és informatikai elvet és megközelítést alkalmazunk a tanítás során, érde-

mes betartani az alábbi sorrendet a felfedeztetéskor. Természetesen az egyes lépések megértése 

után gyakorló feladatokon keresztül mélyítjük és rögzítjük az épp megtanult ismereteket. 

Az ábrák alapjai a LOGO versenyfeladatokból származnak, saját megvalósításban jelentek meg 

az ISSEP 2015 konferencia kiadványában, az INFODIDACT konferencián és itt. (Erdősné, 2015, 

2018) 

6.2.1 A rekurzív lépés megértése 

Az első ismerkedést a bináris fákkal kezdhetjük. A példa a valós életből való, a gyerekek em-

lékeznek arra, hogyan nő évről-évre egy fa – ezt először egy, a növekedést bemutató programmal 

szemléltethetjük, a 11. ábrának megfelelően. 

 

11. ábra Bináris fa növekedése 

A 12. ábra a módszer bemutatására szolgál, érdemes előre elkészíteni és megbeszélni a rajzot, 

megfogalmaztatni a következőket: „A fa piros része pont ugyanolyan, mint a teljes fa egy évvel 

korábbi állapota. A kék rész is az egy évvel fiatalabb teljes fa, csak más irányban nőtt, de ugyan-

azon a helyen, mint a piros. Rajzolj egy egyenest, fordulj balra, rajzolj egy évvel fiatalabb fát, 

fordulj jobbra, rajzolj újra egy évvel fiatalabbat, fordulj vissza balra és tolass vissza a teknőccel 

a kiindulási helyzetbe!” 

 

12. ábra Bináris fa színesen, magyarázathoz 

A gyerekeknek a saját szavaikkal, egyszerűen, maguknak kell megfogalmazniuk a szigorú 

csökkenést és az állapotátlátszóság követelményét. A rekurzív mintát nekik kell részekre bontani, 
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amiben újra felfedezik az eredeti mintát, kisebb verzióban. Az ismerkedés során fel kell fedez-

tetni velük a rekurzió alapalgoritmusát: 

mintarajzolás 

 alapelem megrajzolása 

 mozgás/fordulás 

 kisebb állapotú minta rajzolása 

A vizualizálás segít megfogalmazni a rekurzív minták elvét. Az eljárás megfogalmazása után 

LOGO-ban implementálni tudják a rajzolás folyamatát. A megértést különböző számú ágakkal, 

szélfútta fára hasonlító más szögű forgásos fákkal, illetve ezek kombinációjával tudjuk ellen-

őrizni. 

6.2.2 Kiinduló állapot 

Az első mintában a kiinduló állapot egy nagyon egyszerű alakzat volt, egy szakasz. Így a kiin-

duló lépésben csak előre és hátra utasításokat kellett használni. Következő gondolati elem 

a kiinduló állapot bonyolítása, például rombuszrajzolással. 

 

13. ábra Növekvő gyémánt 

Ebben a mintában már kilépési feltételt is meg kell fogalmazni és alapállapotként egy trapézt 

kell rajzolnia a teknőcnek. Azaz fel kell ismerni és meg kell fogalmazniuk a rekurzív eljárások 

módosított sablonját: 

alap_eljárás 

 alapállapot esete 

 rekurzív eset 

6.2.3 Szintek 

A rekurzió végrehajtásának folyamán minden állapotban tudnunk kell, hogy épp hányadik re-

kurziós szinten vagyunk. A következő két példában (14. ás 15. ábra) a szintre vonatkozó infor-

mációt kell felhasználni. Sokkal jobban hasonlít a fa az igazi növekedésre, ha az évek számával 

arányos az ág vastagsága. 
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14. ábra Vékonyodó bináris fa 

Minden lépésben megvizsgáltathatjuk a verem állapotát és akár ki is írathatjuk a rekurzió szint-

jét. Vizuálisan színezésre és a fa vastagságának megadására használhatjuk ezeket az informáci-

ókat. 

 

15. ábra Színes bináris fa 

Eközben egy nagyon fontos új fogalommal ismerkednek meg a diákok, a verem fogalmával, itt 

még csak gyakorlati megvalósításban. 

Ezután – akár megszakítva a rekurziókkal kapcsolatos ismereteket – kerülhet sor a funkcionális 

programozás alapjainak, ezen belül a listakezelés megértésére. 

6.2.4 Állapotátlátszóság 

A rekurziók felfedezésében a következő lépés az állapotátlátszóság elvének pontosítása. A re-

kurzió nagyon rossz ábrákat adhat, ha nem tisztázzuk előre, hogy a teknőc hol van és milyen 

irányban áll a rekurzív lépés meghívása előtt és után. 

A következő ábrák rajzolásakor a rekurziós lépések meghívása előtt a teknőcnek bonyolult 

mozgást kell tennie. Ezek és hasonló ábrák (16. és 17. ábra) rajzolása közben, a gyakorlati meg-

valósítás során értik meg az állapotátlátszóság fogalmát és hasznosságát. 

 

16. ábra Növekvő kaktusz 
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A megvalósítás során a kulcs és az első lépés a helyzetek és irányok tisztázása és az alapábra 

megtalálása. Pontosítani kell az egyes esetekben a rekurzió mélységét is. Csak ezek után lehet 

nekilátni a teljes eljárás kódolásának. 

 

17. ábra Szélfútta fa variáció 

6.2.5 Az adatszerkezetek határai 

A következő két klasszikus rekurzív mintán a rekurziós hívások számának korlátait tudják a 

diákok megtapasztalni. A Sierpinski háromszöget (18. ábra) és a Sierpinski szőnyeget (19. ábra) 

többféleképpen is lehet kódolni, attól függően, hogy a színes háromszögeket rajzoljuk meg vagy 

egy alapállapot színes ábráján törléssel hozzuk létre a mintát. 

 

18. ábra Sierpinski háromszög 

Ezeken az ábrákon lehet először beszélgetni a gyerekekkel az adatszerkezetek véges voltáról. 

Ha a rekurziós hívások száma nagyobb, mint 5-6, akkor az ábrán már semmilyen változás nem 

észlelhető, hiszen a következő lépésben rajzolandó rész már túlságosan kicsi. A rajzolandó négy-

zet/háromszög mérete hamar kisebb lesz, mint egy pixel a képernyőn, így megjeleníthetetlen. 

Tipikus ötlet ennek áthidalására a gyerekek részéről, hogy akkor legyen az első ábra sokkal 

nagyobb – kipróbálással megtapasztalhatják, hogy ez maximum egy szinttel bővíti a lehetőséget. 

 

19. ábra Sierpinski szőnyeg 
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Elérve a megjelenítési határt a számolás megy tovább, de a teknőc gyors forgásán kívül semmi 

változást nem látunk a képernyőn. Könnyen kiszámolható az egyes esetekben az a határ, amikor 

a rajz eltűnik (h/3n<1). 

A számítógépes gondolkodás tanításában ez egy nagyon fontos lépés – lenyűgöző lehetőség az 

adatstruktúrák végességének vizualizálására – ne hagyjuk ki! A későbbi tanulmányokban, ami-

kor a különböző adatszerkezetek (egész, hosszú egész, valós, szöveg) határairól tanulnak, köny-

nyen tudunk majd erre visszahivatkozni. 

6.2.6 Futási idő vizsgálata 

A Koch-görbe (20. ábra) megrajzoltatása az exponenciális futási idő szemléltetésére alkalmas. 

A diákok azt gondolják, a számítógépek nagyon gyorsak, bármit képesek kiszámolni egy szem-

pillantás alatt. Az első néhány szint még elég gyorsan megy, de a 6. szinttől a rajzolás egyre 

lassabb lesz. Láthatjuk, hogy a teknőc gyorsan forog és számol. A 10. szint megrajzolása már 

perceket vesz igénybe. Érdemes mérni a futási időt, feljegyezni és megtapasztalni az exponenci-

ális futási idő növekedését. 

 

20. ábra Koch görbe 

 

21. ábra Trapézok 

A trapézos feladaton jól lehet gyakorolni az összes eddigi ismeretet, s újra megtapasztalni a 

futási idő és az adatszerkezet határait. 

Egyenesekből álló, egyszerű alakzattal is lehet így a területet teljesen lefedő alakzatot gene-

rálni, néhány lépéssel. 
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22. ábra Területlefedő alakzat 

6.2.7 Egymást hívó rekurziók 

A rekurziók következő kognitív szintje, amikor egyik eljárás hívja a másikat, majd a másik 

visszahívja az elsőt. A LOGO vizualitásával ez az elv könnyen látvánnyá tehető és így könnyeb-

ben megérthető. 

 

23. ábra Felváltva kettő-három fa 

Első példaként újra visszatérhetünk a legegyszerűbb ábrához, a jól ismert, sokféle variációban 

már programozott fához. Ebben még akár egy elágazással meg tudjuk oldani a kétféle ábrát, az 

elvi lépés ezután következhet. 

 

24. ábra Egymást hívó háromszög eljárások 

A 24. ábra gondos tanulmányozásával felfedezhetik a gyerekek, hogy a háromszögek némely 

esetekben balsodrásúak, míg máskor jobbsodrásúak. A jobbsodrású háromszögek belsejében há-

rom jobbsodrású és egy balsodrású, míg a balsodrásúak belsejében három balsodrású és egy 

jobbsodrású ábra van – ennek megvalósításához már két eljárást kell írni, amik egymást hívják. 

A hatszögek példában (25. ábra) egy újabb paramétert is be kell vezetni annak tárolására, hogy 

melyik fajta eljárással kezdődjön a szimultán rekurzió. 
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25. ábra Hatszögek – egymást hívó rekurzió 

Tapasztalatom szerint az egymást hívó eljárásokat tartalmazó rekurzív ábrákat már csak a ki-

emelkedő képességű diákok tudják önállóan lekódolni. 

6.3 Listakezelés 

Még a LOGO tanítása során, szakkörön hetedikben kerülhet sor a lista fogalmának megérté-

sére, a funkcionális programozás, ezen belül a listakezelés alapjainak elsajátítására. Ehhez egy 

jól felépített feladatgyűjteményt állított össze Siegler Gábor. (Siegler, 2009) A diákjaimmal a 

feladatgyűjtemény felépítését követve szoktam feldolgozni ezt a témakört. 

A témakör fontos abból a szempontból, hogy a LOGO vizualitását fokozatosan elhagyva szö-

vegeket is kezelhetünk. Ezzel átmenetet biztosít a LOGO vizualitása és a későbbi konzolos al-

kalmazások közt. 
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7. Néhány programozási téma feldolgozása, módszertan a középiskolában 

Az általam kitalált rendszerben minden témakörhöz végiggondoltam és összeállítottam, hogy 

milyen algoritmusos tételek tartoznak a témához, azok mikor következnek a felépítésben és a 

diákok gondolkodásfejlődésébe mikor illenek bele, ezek hogyan kapcsolódnak az egyes verse-

nyeken elvárt tudáshoz és hogyan illeszkednek a diákok gondolkodásának fejlődésébe. 

Minden témakörhöz vannak jól kipróbált feladatsoraim, amik mégis állandóan változnak a di-

ákok változásával. Vannak olyan szakköri anyagaim, amik egy feladat különböző változatait tar-

talmazzák és olyan szakköri anyagaim, amik egy-egy téma vagy egy-egy eszköz vagy elv taní-

tását dolgozzák fel. 

A gráfok kezdeti témakörének módszertani, tanári szemmel történő végiggondolásához meg-

jelent egy cikkem az INFODIDACT konferenciára és angolul az Olympiads in Informatics kiad-

ványban. (Erdősné, 2016, 2017) Ezek a cikkek arról szólnak, hogy a számítógépes alapokon ho-

gyan lehet előkészíteni a gráfok tanítását, mely e-hód és CSUnplugged játékok tartoznak ehhez 

a témakörhöz, majd milyen feladatokon keresztül, milyen elméleti sorrendben fejleszthető a gye-

rekek gondolkodása, ezt a szuper modellező eszközt alkalmazva. 

Angolul jelent meg egy hasonló felépítésű cikk ugyancsak az Olympiads in Informatics kiad-

ványban, a dinamikus programozás tanításának témájában. (Erdősné & Zsakó, 2016) Ebben az 

egyes gondolati fejlődési állomásokhoz konkrét megoldandó feladatjavaslatok is vannak a kü-

lönböző online gyakorlófelületekről. 

A rendszeremhez tartozó dokumentumok közül három mintadokumentumot tartalmaz ez a fe-

jezet. Három különböző témát választottam a három mintadokumentumra: 

• Az első a mohó eljárás tanításáról szól. Ez az angolul, az Edukacja-technika-informatyka 

folyóiratban megjelent cikk átdolgozott fordítását tartalmazza. (Erdősné & Zsakó, 2016) 

Ebben azt mutatom be, hogy egy téma feldolgozásakor mindig külön végiggondolom az e-

hód, a CSUnplugged tevékenységeket, azt, hogy a témából mi tanítható meg az általános 

iskola felső tagozatában és azt, hogy a különböző szinteken, a ciklikus előkerüléskor mit 

tudnak a gyerekek matematikából, mire támaszkodhatok már az eddigi informatikai tanul-

mányaikból, és mi az az új ismeret, amit az egyes ciklikus előkerülésekkor meg szeretnék 

tanítani. 

• A második a csoportokban gyakran alkalmazott egyik módszerem egy megvalósítási lehe-

tőségét mutatja be: amikor a különböző szinten álló gyerekek majdnem ugyanazt a feladatot 

oldják meg. A feladatsor kis átdolgozása a Tavaszi Szél konferenciakötetben megjelent cik-

kemnek. (Erdősné, 2015)  
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A témák közti átvezetéskor, illetve amikor átrendeződnek a csoportok, a kommunikáció elő-

segítésére szoktam használni ilyen jellegű feladatsorokat. A feladatok témája, alaphelyzete, 

szövege azonos, a kérdés több szintű és az egyes szinteken más-más ismereteket igényel a 

megoldása. A különböző szinten álló gyerekek így könnyebben tudnak egymásnak segíteni, 

hiszen ugyanabban a gondolatkörben vannak, nem kell újra elolvasni és megérteni a feladat 

szituációját, „csak” a kérdés más és ezen keresztül a megoldás módja is különbözik. Az egy-

másnak való segítéskor nem kell a teljes szöveget és a mintaadatokat végigolvasni, megér-

teni, emiatt sokkal könnyebb belehelyezkedni a másik gondolatvilágába. 

• A harmadik egy konkrét feladatsor, az előző módokon tanárként végiggondolt elméleti is-

meretek egy konkrét megvalósítására példa. Azt mutatja be, hogy az egyes feladatok, milyen 

sorrendben, melyik ciklikus előforduláskor kerülnek terítékre ugyanabban az elméleti témá-

ban. Ez a feladatsor egy példa a sok kidolgozott feladatsor közül, cikként még nem jelent 

meg. 

7.1 Mohó algoritmus tanítása 

 „Az informatikusok lusták és okosak, ami nagyon gyümölcsöző kombináció tud lenni. Renge-

teg trükköt tudnak, s ha meg kell oldaniuk egy problémát, akkor elővesznek néhányat és össze-

rakják belőle a megoldást.” (az e-hód 2015. évi versenyének jelmondata) Épp emiatt nagyon 

fontos, hogy a speciális probléma-megoldási stratégiákat megtanítsuk nekik. A mohó paradigma 

az egyik leghasznosabb, széles körben alkalmazott stratégia. A matematika és a számítástudo-

mány tanulásának különböző szintjein használatos. Maga a „mohó” név a természetből, a vadvi-

lágból származik, s ott egy nagyon hatékonyan működő stratégia. 

A mohó algoritmusok a lokális optimum keresésén keresztül találják meg a probléma globális 

megoldását. Sajnos nem minden esetben működik, emiatt óvatosan, jól meggondolva kell alkal-

mazni. 

A mohó paradigma sikeres alkalmazásához két tulajdonságnak kell teljesülni: 

• optimális részprobléma: a teljes probléma megoldása tartalmazza a részproblémák optimális 

megoldását 

• mohó tulajdonság: ha egy adott helyzetben a legjobb megoldást választjuk és a továbbiakban 

csak a maradék részproblémákkal dolgozunk, akkor elérjük a feladat teljes megoldását. Az 

eljárás folyamán soha nem kell visszalépni egy előző választáshoz. 

Ha mindkét feltétel teljesül, akkor bizonyítható, hogy a mohó eljárás az optimális megoldáshoz 

vezet. 
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Ennek a hasznos és erős paradigmának az ismerete a számítógépes gondolkodás és a számítás-

tudomány tanulmányok elejétől kezdve – a hasznosságát és a korlátait is bemutatva – megismer-

tethető a diákokkal. 

A kisgyerekek első találkozása a mohó elvvel az, amikor a boltban fizetnek és pontosan kiszá-

molják, hogy milyen pénzérméket kell adniuk vagy visszakapniuk. Matematika órán ezt az elvet 

először a különböző számrendszerek közti átváltáskor használjuk. A gyerekek már ekkor tudják, 

hogy először rendezni kell az elemeket, majd az optimális választáshoz a mohó tulajdonságot 

lehet használni a részproblémák megoldására – anélkül, hogy az eljárásnak nevet adnának és 

pontosan megfogalmaznák az algoritmust. 

A mohó eljárás tanításának szintjei: 

• megnevezve és elemezve egyszerű, már ismert feladatokon keresztül; 

• egyszerű feladatokon azonosítás és begyakorlás; 

• mohóság bizonyítása már megoldott feladatokra; 

• speciális gráfalgoritmusok megismerése; 

• ellenpéldák keresése, amikre a mohó nem működik – tipikusan dinamikus programozás fel-

adatok (pénzváltás más rendszerben, hátizsák feladat); 

• bonyolultabb feladatokon ellenpéldák keresése és helyességbizonyítás. 

7.1.1 CSUnplugged tevékenységek 

Alsó és felső tagozaton órai használatra több játék is található a CSUnplugged feladatgyűjte-

ményben. 

A „Számold meg a pontokat – A bináris számok” címűt a kisebbeknél kevesebb, nagyobbaknál 

több kártyával játszva szoktam használni tanórán – nemcsak a mohó eljárás tanítására, hanem a 

kódrendszerek tanításához is. 

A „Sáros város – Minimális feszítőfa” már igazi mohó eljárás, órán játék – algoritmussal való 

ismerkedés, szakkörön a Kruskal algoritmus bevezetésére használható. 

„A narancsos játék – Útválasztás (routing) és holtpontok (deadlock) hálózatokban” nagyon jó 

ellenpélda a mohó paradigma használatára. 

7.1.2 e-hód 

Az e-hód versenyen minden feladatsorban előfordul egy feladat a felsős nehéz problémáktól a 

középiskolás nehéz problémákig, amiben a mohó paradigmát kell használni (Bebras City I – 

2009, Upstream – 2014, Stagecoaches – 2012, Bank construction – 2015, Bebras City II – 2009,  

Meeting point – 2014). Eddig egyetlen feladatot találtam ezekben a feladatsorokban, ami mohó-

nak nézett ki, de dinamikus programozáshoz vezetett, a Loading Lisa-t. 
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Szerintem a tanulás kezdetén is kell olyan feladattal találkozni, amikre kiderül, hogy a mohóság 

nem működik, azaz nem univerzális eszköz a mohó eljárás, ha kezdetben annak is tűnik. 

7.1.3 Felső tagozatban 

A kisgimnazistáknál a mohó paradigma a valóságból vett feladatokban, a CSUnplugged játé-

kokban, az e-hód feladatokban és matematikai problémák megoldásában kerül elő. Ilyenek az 

előzőekben felsoroltakon kívül: 

• a legolcsóbb uzsonna árának kiszámolása a legolcsóbb felvágott, zsemle, gyümölcs, zöldség 

használatával; 

• valós pénzrendszerben adott összeg kifizetése minimális mennyiségű érmével, bankjeggyel; 

• egyik számrendszerből a másikba váltás. 

Ezek a feladatok akár lekódolhatók, közben megbeszélve a mohóság alapelemeit: optimalizá-

lási feladat korlátokkal és optimális függvény keresésével. Az optimális megoldás keresésének 

lépései: 

• minden lépésben az aktuálisan legjobb döntést hozzuk (néhány kritériumot figyelembe véve) 

• ami döntést meghozunk, az a későbbi lépések során nem fog változni, azaz minden dönté-

sünkben meg kell felelni a végső kritériumoknak is 

• minden mohó eljárással megoldható feladatnál az első lépés az adathalmaz valamilyen szem-

pont szerinti rendezése. 

Ha az eddigiek már jól mennek, akkor a munkák ütemezésével kapcsolatos feladatvariációk 

következhetnek. Az alapprobléma: van valamennyi munkánk, amit a minimális számú géppel 

kell elvégezni, miközben tudjuk minden munka kezdő és befejező idejét. A probléma variációi 

megfogalmazhatók fényképészekkel, fazekas termékek égetésével, filmnézéssel is. Ezekben a 

feladatokban a mohóság alkalmazása még nagyon egyszerű: 

• rendezés megfelelő szempont szerint 

• annak az eldöntése, hogy a következő elem a rendezett sorozatban része-e a végső megol-

dásnak vagy sem. 

A gyakorló honlapokon rengeteg példa található ennek az elvnek a gyakorlására. (MESTER, 

CodeChef, CodeForces, SPOJ, UVa) 

7.1.4 Középiskola elején – 9-10. osztályban 

A négyosztályos gimnáziumba járók az előbb említett feladatokkal kezdik az ismerkedést, majd 

a paradigma következő ciklikus előkerülésekor kapcsolódnak a nyolcosztályosba járó, a paradig-

mát már jól ismerő diákokhoz. 
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A következő kör előtt a diákok – készülve a versenyekre – már ismerik a gráfokkal kapcsolatos 

alapfogalmakat: az irányított és irányítatlan gráfokat és tárolásuk módjait, a fákat és az össze-

függő komponenseket, a szélességi és a mélységi bejárást. Ekkor lehet velük néhány új mohó 

eljárást megismertetni: a legrövidebb út keresésének Dijkstra algoritmusát és a minimális feszí-

tőfák megtalálására a Prim és a Kruskal algoritmust. 

Ebben a korban számelméleti problémák, rendezések és konstrukciós algoritmusok jönnek még 

elő a mohó témában. Ekkor már kritikus, hogy meg tudják különböztetni a dinamikus programo-

zással és a mohó eljárással megoldható feladatokat. Az intuitív helyességbizonyítás és az ellen-

példák megtalálása is része ebben a körben a feladatmegoldásnak. 

7.1.5 Középiskola második fele – az OKTV-re készülve 

Az OKTV-re készülőknek az összes alapprobléma megoldási módszerével tisztában kell len-

niük. Ezek közül itt újak a részleges hátizsák feladat, a Huffmann-kód, az optimális összefésülés 

és a topologikus rendezések. Rengeteg tiszta mohó és más eszközzel kombinált feladattal kell 

találkozniuk. A problémamegoldás ekkor a feladat és a megadott példák megértésével kezdődik, 

majd a megfelelő eljárás kitalálása utána a futási idő vizsgálatával folytatódik, a lehetséges el-

lenpéldák keresése után a teljes helyességbizonyítás zárja a kódolás előtti folyamatot. A teljes 

keresés, a mohó, illetve a dinamikus programozás közötti választásban a memóriakorlátok és a 

futási idő vizsgálata is segít. A mohó paradigma választását néha a diák haladó adatszerkezeti és 

programnyelv tudása befolyásolja. Ezen a szinten már elvárható a prioritási sor és változatainak 

ismerete, ami kiterjeszti a mohóval megoldható feladatok körét. 

7.1.6 Olimpiai és válogatóverseny szint 

A Nemzetközi Informatikai Olimpián (IOI) majd minden évben előfordul egy standard mohó 

feladat variációja vagy valamilyen más metódussal kombinált mohó eljárás. A regionális olim-

piákon (CEOI, BOI, …) a hat feladatból legalább egy mohó paradigmát igényel, általában grá-

fokon. 

Az IOI-on „a feladatkiírásban úgy határozzák meg a határokat, hogy ne lehessen a korlátok 

alapján rögtön eldönteni, hogy milyen eljárást kell használni.” (Halim, 2014) 

Ezek miatt a diákoknak pontosan tisztában kell lenniük a mohó eljárás erejével és korlátaival. 

7.1.7 Összefoglalva 

A mohó paradigmát könnyű megtanulni, természetesen adódik a mindennapi életből, könnyű 

kódolni, de magasabb szinteken már elég trükkösek. Egy kis változtatás a szövegben már egészen 

más paradigmát is igényelhet. A gyerekeknek példákon és ellenpéldákon keresztül kell megta-

lálni, hogy alkalmazható-e. A nagyobbaknál már a pontos helyességbizonyítás is előtérbe kerül, 
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ellenpéldák segítségével azonosítaniuk kell, ha más eljárás a megfelelő. Nincs általános séma, de 

a specifikációból időnként mégis lehet következtetni, hogy a mohó a megfelelő módszer. Más-

részt vannak nehéz problémák, amikhez valamilyen megfelelő nézőpontot találva leegyszerűsöd-

nek és mohó a megoldásuk. 

Sok gyakorlással, spirálisan egyre magasabb szintre kerülve, a gyerekek elegendő tapasztalatot 

tudnak szerezni a paradigma használatában. 

7.2 Egy konkrét feladat – közel ugyanaz a probléma több szinten feldolgozva 

A feladatsor megjelent a Tavaszi szél doktori konferencia kiadványban 2015-ben, most egy 

kicsit átdolgoztam. (Erdősné, 2015) 

7.2.1 A konkrét feladat 

Egy nagyvárosban a közösségi közlekedést metróvonalak kiépítésével valósítják meg. Az 

egyes metróvonalakat más-más színnel jelölik a térképen, minden vonalon előre meghatározott, 

vonalanként más az utazás ára. Az egy vonalon levő állomások sorrendjét előre tudjuk. A metróra 

akárhol fel- és leszállhatunk, a jegy ára nem függ az adott vonalon a fel- és a leszállás helyétől, 

sem attól, hogy milyen hosszan utaztunk az adott vonalon. Minden vonalon csak egy irányban 

tudunk utazni, egyetlen állomást sem érint kétszer egy metróvonal sem. Mekkora legkisebb költ-

séggel és milyen útvonalon tudunk elutazni egy adott állomásról (honnan) egy másikra (hova)? 

A metróállomások száma a városban maximum 500. A metróvonalak száma maximum 1000, 

vonalanként legalább 2, legfeljebb 500 állomással. A jegy ára 1-1000 (1000000000) lehet. 

Mintaadat, magyarázattal: 

1 2 3  (1-ből a 2-be akarunk eljutni, 3 metróvonal van a városban) 

3 3 (1. vonal: 3-ba kerül a jegy, 3 állomás van a vonalon) 

3 2 1 (1. vonalon az állomások sorrendje) 

4 4 (2. vonal: 4-be kerül a jegy, 4 állomás van a vonalon) 

2 1 4 3 (2. vonalon az állomások sorrendje) 

8 5 (3. vonal: 8-ba kerül a jegy, 5 állomás van a vonalon) 

4 1 7 8 2 (3. vonalon az állomások sorrendje) 

7.2.2 Kezdők 

Ezen a szinten a diák a feladat előkerülésekor már magabiztosan tudják az értékadást, beolva-

sást, kiíratást, szekvenciát, elágazást, számlálós ciklust és tudnak egyszerű adattípusokat. A töm-

bök kezelését és az elöl- és hátul-tesztelős ciklus alkalmazását épp tanulják. 

A feladatuk szövege annyival egészül ki, hogy átszállás nélkül lehet csak utazni. 
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A szöveg megértésével, egy logikai váz felállításával kezdődik a feladatmegoldás. Első ötletek: 

változókban tároljuk el, hogy honnan és hova utazunk, tömbben tároljuk az egyes utakhoz tartozó 

árakat és magukat az utakat is. Meg kell beszélni, hogy mekkora tömbök kellenek ehhez a táro-

láshoz. A beolvasás után minden útról döntsük el, hogy azon utazva eljuthatunk-e a kiinduló-

pontról a végpontra. Minden utat az elejétől a végéig végignézve egy számlálós ciklusban a dön-

téshez két elágazás szükséges: van-e benne a honnan, s ha volt már, akkor van-e benne hova. Az 

eredményt minden egyes esetben tároljuk le egy újabb tömbben, ami azt jelzi, hogy egy út jó 

vagy sem. Ez után egy feltételes minimumkereséssel az előbb kapott tömb használatával meg 

lehet mondani, hogy mekkora minimális költséggel tudunk utazni és melyik út a megfelelő. 

Még mindig papíron dolgozva egy újabb kérdés feltevésével juthatunk előbbre: feltétlenül 

szükséges az utak eltárolása? A gyerekek nagyon hamar rájönnek, hogy nem szükséges az összes 

út eltárolása, elegendő az épp aktuálisan feldolgozott ideiglenes letárolása, s abból is ki lehet 

tölteni azt a táblázatot, amelyik azt jelzi, hogy jó-e egy adott út. 

És – még mindig csak rajzolva – kialakul, hogy a jó-e egy út táblázat tárolására sincs szükség, 

hiszen a minimumkeresést egyetlen elágazással lehet helyettesíteni. 

A kezdők a pszeudokód megfogalmazása után az így leegyszerűsített feladatot kódolják és 

tesztelik. 

7.2.3 Középhaladó szint – első lépcsőfok 

Tudásszint: a diák már ismeri az elöl- és hátultesztelős ciklust, magabiztosan kezeli a logikai 

változókat. 

Némi papíros gondolkodás után világossá válik számára, hogy egyáltalán nem szükséges az 

adatok eltárolása, azok beolvasás közben is feldolgozhatók – a mintapélda megoldása során, fej-

ben-papíron is így tesz. Egy kicsit egyszerűsít az előző szint végső megoldásán is, mert minden 

útvonalat csak addig néz, amíg szükséges, azaz két egymást követő, elöltesztelős ciklussal és egy 

logikai változó használatával keresi meg, hogy melyik útvonalon lehet honnan-ból a hova-ba 

eljutni. Ezután már gyorsan kódolja és teszteli a megoldást – eddig egyszerű gyakorlófeladat volt 

számára. 

A feladat egy kis változtatásra kerül ezután: Szeretnénk egy táblázatot készíteni, amelyben 

minden állomáspárról tároljuk, hogy el lehet-e jutni az egyikből a másikba, s annak mekkora a 

minimális költsége. Az első ötlet, hogy az előző megoldást hívjuk meg minden állomáspárra (két 

egymásba ágyazott számlálós ciklusban), de a gyerekek hamar megérzik, hogy az túl sokáig 

futna, s ezt számolással is alá tudják támasztani. 



ERDŐSNÉ NÉMETH ÁGNES 

A LOGO-TÓL AZ INFORMATIKAI OLIMPIÁIG 

INFORMATIKAI TEHETSÉGGONDOZÁS A KÖZÉPISKOLÁBAN 

59 

A konkrét példa lerajzolása után új absztrakciós szinten egy matematikai eszköz használata lesz 

logikus: gráfokkal is ábrázolható a feladat, s abból már könnyen leolvasható a kérdésre adott 

válasz. Ezután megbeszélés – még mindig papíron – hogy a megadott adatokból hogyan lehet 

felépíteni a gráfot. 

A gráfokkal most először találkozóknak a feladata egy másik lerajzolt gráf csúcsmátrixban való 

reprezentációja, majd egy csúcsmátrixban megadott gráf lerajzolása papírra. 

A gráfokkal nem először találkozóknak a minimális költségeket tartalmazó csúcsmátrix előál-

lításának lekódolása a feladata. 

És ezután jöhet az egyes csoportok közötti nagyon motiváló csapatmunka: a teljesen kezdő 

keresse meg az így generált táblázatban a saját feladatának a megoldását. Ehhez magyarázatot 

kell kapnia a gráfról és a csúcsmátrixról a második csoport tagjaitól. A második csoportnak az 

ismeretek elmélyítése a cél, az elsőnek a megértés, az új ismeretekkel való találkozás (anélkül, 

hogy kódot kellene írnia belőle, elméleti szinten). 

7.2.4 Középhaladó szint – második lépcsőfok 

Ez a csoport magabiztosan kezeli az összes eddigieket, találkozott már gráfokkal és annak áb-

rázolási módjaival is. 

Feladatának a szövege annyival egészül ki, hogy átszállással is utazhatunk, de maximum egy 

átszállás lehetséges. 

Náluk is a rajzzal való feladatmegértéssel kezdődik a megoldás. Rutinosan már rögtön gráffal 

ábrázolják, minden két csúcs közé a lehetséges minimum utat írva. Első ötletük az, hogy minden 

állomásra meg kell nézni, hogy van-e út rajta keresztül, azaz A-ból C-be és C-ből B-be, s melyik 

ezek közül a legolcsóbb. Kis számolással ennek a megoldásnak a hatékonyságára kijön, hogy 

állomásszám*vonalszám*maximális vonalhossz. Gondolkodás után, néhány rávezető kérdés se-

gítségével adódik, hogy az egész csúcsmátrix helyett elegendő összesen két oszlopmátrix, azaz 

elég minden állomásra letárolni az A-ból odavezető minimális költségű utat (AtoC[]) és az onnan 

B-be vezető minimális költségű utat (CtoB[]). 

Az egy sorban levő értékek összegének minimuma lesz a feladat megoldása, s rögtön kijön az 

is, melyik állomáson kell átszállni. Így a végrehajtási idő lényegesen kisebb: 2*vonalszám* ma-

ximális vonalhossz. A megbeszélt algoritmus alapján a feladat kódolása már nem túl bonyolult. 

Viszont a fejükben már ott van a következő szintű feladat gondolatcsírája is. 
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7.2.5 Haladó szint – Floyd-Warshall algoritmus 

Ezen a szinten a feladat a legkisebb költség megtalálása, amennyiért akárhonnan akárhova el-

juthatunk. Ugyanaz az útvonal többször használható, de annyiszor kell érte fizetni, ahányszor 

használjuk. 

Gráfok alkalmazásával minden állomáspárra le kell tárolni, hogy melyikből lehet közvetlenül 

eljutni a másikba és ennek mekkora a minimális költsége, majd Floyd-Warshall algoritmussal 

megkeresni a legkisebb költségűt minden pontból minden pontba. Itt az algoritmus megértése és 

hibátlan kódolása a feladat. 

7.2.6 Haladó szint – Dijkstra algoritmusa 

Feladat a legkisebb költség meghatározása, amennyiért honnan-ból hova-ba lehet eljutni. 

Ugyanaz az útvonal itt is többször használható, de annyiszor kell érte fizetni, ahányszor használ-

juk. Minden állomásra le kell tárolni, hogy melyik állomásokra lehet onnan közvetlenül eljutni, 

mekkora minimális költséggel. A gráf ábrázolását – a tárolási igényt kicsit számolva – a bemenő 

adatok maximális mennyiségéhez kell választani. Majd Dijkstra algoritmussal lehet megkeresni 

a legkisebb költségű átszállásos utat. 

Ennél a csoportnál a legkisebb költségű út kereséséhez a Dijkstra algoritmus megfogalmazása 

a legfontosabb új ismeret. Először végigjátszva egy konkrét példán keresztül ismerkedünk az 

algoritmussal. Majd egy másik, sokkal nagyobb példán versenyezhetnek, hogy ki találja meg 

leghamarabb az algoritmus használatával a legjobb megoldást. Ezek után megfogalmazzuk a 

használandó adatszerkezeteket és eljárásokat. A prioritási sor megvalósítása is nehezíti ezen a 

szinten a feladat megoldását, programozási nyelvtől függően más-más megoldást kell adni rá, s 

ez a hatékonyságra is befolyással van. 

Ezután állhatnak neki kódolni, tesztelni, hibát javítani. 

7.3 Egy konkrét feladatsor – a rekurzió témakörének tanítása középiskolában 

Ebben a fejezetben egy konkrét, a szakkörökön használt feladatsort mutatok be. A különböző 

fejezetei nem egyszerre, hanem ciklikusan akkor kerülnek elő, amikor a téma újra visszatér. Itt 

az egy alfejezetben megjelenő feladatok az adott ciklikus visszatéréskor több szakköri alkalom 

feladatait tartalmazzák. A gyerekek nem egyszerre kapják meg a feladatsort, hanem feladaton-

ként lépkedhetnek rajta, ha teljesen kész, hibátlan egy feladat, akkor kapják a következőt. Az 

együtt dolgozó kis csoportok együtt haladnak. Az aktuálisan megkapott feladaton otthon is lehet 

gondolkodni, a sikeres megoldás jelzése után adom a következő feladatot, bármikor két szakkör 

között is. 
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7.3.1 Előismeretek 

A tanulóknak a témakör bevezetése előtt rendelkeznie kell a következő ismeretekkel (a közép-

haladó szakkörösök teljesítik ezeket a feltételeket): 

• Adatszerkezetekből ismeri az egyszerű típusokat (egész, valós, logikai, hosszú egész, karak-

ter) és tömböket. Bonyolultabb adatszerkezetek, mint lista, verem, láncolt lista, … előtt kerül 

sor a rekurzióval való találkozásra. 

• Algoritmikus ismeretek: szekvencia, ciklus, elágazás, eldöntés, összeszámlálás, kiválogatás, 

rendezés, azaz az alapismeretek birtokában van. Tud kommunikálni a számítógéppel, tud 

adatot beolvasni és kiírni (elég, ha meg tudja jeleníteni akár konzolon, akár grafikus felüle-

ten, akár fájlműveleteken keresztül). 

• Kódolás: az ismert adatszerkezeteket és algoritmikus ismereteit programmá tudja formálni, 

futtatni, hibát keresni benne. 

• Matematikából (jó esetben) hallott már Pascal-háromszögről, teljes indukcióról, játszott már 

kétszemélyes játékokat, ismeri a sakklépéseket, találkozott már a faktoriális fogalmával és a 

Fibonacci számokkal, tudja a természetes számok prímfelbontását, esetleg a legnagyobb kö-

zös osztó meghatározását Euklideszi algoritmussal. Ha ezekről még nem hallott, akkor a 

konkrét feladatok kapcsán a matematikai ismeretei is bővülnek. 

7.3.2 Feladatok első körben – a középhaladó szakkörön 

Azoknak, akik LOGO-ban már találkoztak rekurzióval és bonyolultabb feladatokat is megol-

dottak, azoknak a 9., 7., 8., 4., 5. feladat a megismerkedés sorrendje, közben beazonosítva a 

LOGO-ból már ismert rekurziós lépés és kilépési feltétel fogalmakat. Náluk a lépésszám illetve 

a használandó adattípusok méretének meghatározása a feladatok közben kerül elő. 

1. Pascal háromszög elemeinek kiszámolása 

Matematikából a diákok először nyolcadik osztályban tanulják a Pascal háromszöget. Ha ta-

nulták már, akkor elég egy hivatkozás és a felépítés mikéntjét megfogalmaztatni. Ha még nem 

találkozott a diák vele, akkor is nagyon könnyű felépíteni (a következő sorban mindig a felette 

levő két szám összegét írjuk), s nem érdemes belemenni, hogy milyen matematikai felhasználási 

területei vannak. 

1 

1   1 

1   2   1 

1   3   3   1 

1   4   6   4  1 
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A felépítés után formalizálhatunk, azaz a sorokat és oszlopokat változókkal jelölve megfogal-

maztathatjuk az általános képletet. Minden sorban az első és az utolsó elem egyes. Először konk-

rét elemekre: P(3,2), P(4,2), P(4,3), P(5,2), P(5,3), P(5,3), … leírhatjuk vagy csak szóban meg-

fogalmazhatjuk a szabályt – egy adott elem kiszámolásához a felette levő elemeket kell össze-

adni. 

Ezután általánosíthatunk, azaz megfogalmazhatjuk, hogy P(n,k)=P(n-1,k-1)+P(n-1,k), ha 

n>k>1, különben 1. Az n>k>1 feltétel feltétlenül fontos lépés, ki kell mondatni a gyerekekkel! 

Mikor hagyhatjuk abba, azaz a kilépési feltétel: ha elértük a háromszög első sorát. Ez bár trivi-

ális, de ki kell mondatni! 

Ezután következhet egy gyors pszeudokód megfogalmazása, majd a kódolás és tesztelés. 

Kicsit más megközelítéssel, de ugyanez a feladat (attól függően, hogy matematikából hol tar-

tanak éppen, ha tizedik osztályban vagy utána kerül sor a rekurzió bevezetésére), akkor ezt a 

változatot használom. 

Binomiális számok matematikában tanult tulajdonságai: 

(𝑛
𝑘

) = (𝑛−1
𝑘−1

) + (𝑛−1
𝑘

) n,k>0 

 (𝑛
0
) = (𝑛

𝑛
) = 1 

Megfogalmazva függvénnyel: B(n,k)=B(n-1,k-1)+B(n-1,k), ha n>k>0, különben 1; 

vagy így:    B(n,k)=B(n,k-1)*(n-k+1)/k, ha k>0, különben 1. 

2. Fibonacci-számok 

A következő feladat is egy ismert sorozat, a Fibonacci-számok meghatározása. Természetesen 

felöltöztethető mesével – lépcsőn hányféleképp lehet felugrálni, nyuszik számossága szaporodás 

közben – többféle megfogalmazás található a különböző feladatgyűjteményekben, de lehet csak 

egyszerűen is hivatkozni a Fibonacci sorozatra. 

Első feladat az ismert rekurziós lépés megfogalmazása: F(n)=F(n-1)+F(n-2). 

A kilépési feltétel F(1)=F(2)=1 a gyerekek fejében kevésbé van meg, így tanulságos lehet 

hagyni kódolni őket és végtelen ciklusba futott programot eredményül kapni. Egészen biztosan 

lesz a csoportban olyan, aki elköveti ezt a hibát és annak kapcsán meg lehet beszélni, hogy miért 

fontos a monotonitás és a kilépési feltétel is. 

Gyors, egyszerű kódolás. Mivel a sorozat tagjai nagyon gyorsan nőnek, a tároláshoz a megfe-

lelően nagy értékkészlettel rendelkező adattípus választását itt lehet megbeszélni. 

A számolási hatékonyságot is be lehet ezen a példán mutatni, de erre később még vissza kell 

térni. Memorizálással hatékonyabbá tehető, majd az előző feladatra visszatérve a Pascal-három-

szög már egyszer kiszámolt értékei is letárolhatók és ezzel gyorsítható az egész megoldás. 
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3. Képlettel megadott rekurzió 

F(n)=(n-1)*(F(n-1)*F(n-2)) 

F(0)=F(1)=1 

Nagyon hasonlít a képlet a Fibonacci sorozatra, érdekes előre kitalálni egy sokadik elemet. 

Ebben a feladatban nem mondanék mást, csak a képletet írnám fel, s találják ki, hogyan lehetne 

egyszerűbben, de még mindig rekurzióval, majd egyszerű ciklussal megoldani. 

4. Legnagyobb közös osztó meghatározása Euklideszi algoritmussal 

Ha matematikából már tanulták az algoritmust, akkor itt pont jó lekódolni. Ha nem tanulták 

még, akkor ezt a feladatot itt kihagynám, nem keverném a matematikai bizonyítást az új isme-

retnek számító rekurzió megértésével. 

gcd(a, b) ∶= {
a      , ha b = 0

gcd(b, a mod b)  egyébként
 

5. Gyorsrendezés – Quicksort 

A már ismert maximum kiválasztásos rendezés után egy gyorsabb lehetőség a rendezésre. Elő-

ször számkártyákkal eljátszva, majd pszeudokódot írva lehet bevezetni. A középhaladó szakkö-

rön csak az elvet beszéljük meg. A kódolást csak sokkal később várnám el a diákoktól. 

Az elszántabbak otthon megpróbálhatják lekódolni, s szembesülhetnek vele, hogy a szétválo-

gatás részfeladat nagyobb kihívása kódban, mint a rekurzív lépés megírása. Jól kell kitalálni a 

kilépési feltételt is. 

6.  Háromszögszámok 

* 

* * 

* * * 

* * * * 

Egy újabb, gyorsan kódolható, matematikából származó gyakorlófeladat a háromszögszámok: 

1, 3, 6, 10, 15, … kiszámolása. Az ábrán látszik, miért nevezzük őket háromszögszámoknak. 

Meg kell fogalmazni a rekurzív lépést, a kilépési feltételt, s lekódolni, figyelve a megfelelő egész 

típus használatára. 

HSZ(1)=1 

HSZ(N)=N+HSZ(N-1) 

7. Maximális összeg háromszögben (Sums in a Triangle) 

http://www.codechef.com/problems/SUMTRIAN 

Miután az alapfeladatokkal megismerkedtünk, már gyakorlatuk van a gyerekeknek a rekurzív 

lépés és a kilépési feltétel megfogalmazásában, jöhetnek az érdekesebb gyakorlófeladatok, már 

online értékeléssel. 
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A nagyobbaknak azt is meg kell tanulniuk, hogy angolul is el tudják olvasni a feladatot, meg-

értsék, értelmezzék és tudják használni az online értékelőt is. 

A kisebbek természetesen magyarul (is) megkaphatják a feladatot, nekik csak az értékelő-rend-

szerek használatát kell megtanulniuk. 

„Számokból egy háromszöget építünk úgy, hogy az első sorba egy, a másodikba kettő, a har-

madikba három, …. számot írunk, egymás alá, balra igazítva. Készíts programot, amely megadja 

azon utakon található számok összegének legnagyobbikát, amik az első sortól az utolsóig tarta-

nak, s az úton minden számból csak az alatta levőre vagy az alatta levőtől eggyel jobbra levőre 

lehet lépni. A sorok száma mindig pozitív, de kisebb, mint 100 és minden előforduló érték 0 és 99 

közötti egész.” 

A „minden lehetséges úton kiszámoljuk az összeget, s ezen összegekből kiválasztjuk a maxi-

mumot” megoldástól még papíron el kell jutni a memorizálásos rekurziós megoldásig, mielőtt 

nekiállnak kódolni a diákok. 

7.3.3 Feladatok második körben – a haladó szakkörön 

8. Bináris keresés fában 

Mese Jean-Dominique Bauby-ról, aki egy baleset következtében mindent hall, lát és ért a kör-

nyezetéből, viszont csak pislogással tud kommunikálni vagy az Oscar-díjas Stephen Hawking-

filmről. Mindketten könyvet írtak úgy, hogy a segítőnek betűnként kellett kitalálnia, hogy mit 

kell leírnia. Szépen bemutatható, hogy minden betűt végigkérdezve sokkal tovább tart a keresés, 

mint a bináris keresés módszerével. Érdemes itt először számítógép nélküli kísérleteket végezni. 

A játék után a rendezett fában bináris keresést általánosan oldhatjuk meg. A megfelelő elem 

kereséséhez rendezett bináris fát rajzolunk, majd abban felezgetve keresünk. Először papíron 

fogalmazzuk meg az algoritmust. Utána érdemes megbeszélni a bináris fa vektorban történő 

ügyes tárolását, az egy szinttel lejjebb és eggyel feljebb levő elemek indexének kiszámítását. A 

megbeszélt tárolási módszer használatával kell lekódolni a feladatot. 

9. Járdakövezés: N hosszú járda, 1*1 és 1*2 lapok 

Az ismerkedés után már egyszerűbb versenyfeladatokkal folytathatjuk a munkát: 

https://mester.inf.elte.hu > Haladó feladatok> Rekurzív kiszámítás> 3. Járda1 

Készíts programot, amely kiszámítja, hogy hányféleképpen lehet kikövezni egy N (1≤N≤80) 

egység hosszú járdát 1 és 2 méretű lapokkal! 

Feladat először a rekurzív képlet kitalálása, majd a feladat kódolása. 

N egység hosszú járdát a kétféleképpen tudunk létrehozni:  

• egy N–1 hosszúságú járdát kiegészíthetünk egy 1 hosszú lappal. Ez ugyanannyi eset, mint 

amennyi az N–1 hosszú járdák száma. 
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• egy N–2 hosszúságú járdát kiegészíthetünk egy 2 hosszú lappal. Ez ugyanannyi eset, mint 

amennyi az N–2 hosszú járdák száma. 

A két eset nem fedi egymást, hiszen az első esetben 1, a másodikban pedig 2 hosszúságú lappal 

végződik a járda. 

Innen már látszik, hogy a rekurziós képlet: F(n)=F(n-1)+F(n-2). Ez újra a Fibonacci sorozat. 

Kezdőértékek: F(1)=1, F(2)=2, azaz más kezdőértékekkel. A feladat innentől gyors, rutinszerű 

kódolás vagy egyszerű visszahivatkozás a már megoldott Fibonacci-feladatra. 

TIPP: A gyakorlottaknak – akik már LOGO tanulmányaik során találkoztak rekurzióval – ez 

lehet a kezdőfeladat, hadd gondolkodjanak és érezzék érdekesnek a kihívást. Velük – mivel a 

sorozat tagjai nagyon gyorsan nőnek – a tároláshoz a megfelelően nagy értékkészlettel rendel-

kező adattípust választását itt lehet megbeszélni. A hatékonyság kérdését, illetve a memorizálást 

is meg lehet beszélni ezen a feladaton. 

10. Járdakövezés: N hosszú járda, 1*1, 1*2 és 1*3 lapok 

Az előző feladat után egyszerű gyakorlófeladat, kis gondolkodással. 

https://mester.inf.elte.hu> Haladó feladatok> Rekurzív kiszámítás> 4. Járda 2 

Készíts programot, amely kiszámítja, hogy hányféleképpen lehet kikövezni egy N (1≤N≤70) 

egység hosszú járdát 1, 2 és 3 méretű lapokkal! 

Itt is néhány rajz után az előző feladat gondolatmenetét használhatjuk: 

• egy N–1 hosszúságú járdát kiegészíthetünk egy 1 hosszú lappal. Ez ugyanannyi eset, mint 

amennyi az N–1 hosszú járdák száma. 

• egy N–2 hosszúságú járdát kiegészíthetünk egy 2 hosszú lappal. Ez ugyanannyi eset, mint 

amennyi az N–2 hosszú járdák száma. 

• egy N–3 hosszúságú járdát kiegészíthetünk egy 3 hosszú lappal. Ez ugyanannyi eset, mint 

amennyi az N–3 hosszú járdák száma. 

Azaz a képlet: F(n) = F(n–1) + F(n–2) + F(n–3) ha n  3. Kezdőértékek: F(1)=1, F(2)=2. Az 

F(3) helyett talán ügyesebb az F(0)=1 meghatározása. 

11. Járdakövezés: 2*N hosszú, 1*1 és 1*2 lapok 

https://mester.inf.elte.hu> Haladó feladatok> Rekurzív kiszámítás> 2. Járda 3 

Készíts programot, amely kiszámítja, hogy hányféleképpen lehet kikövezni egy 2*N egység mé-

retű járdát 1*1 és 1*2 méretű lapokkal! (1N36) 

Az előző két feladat megoldása után úgy tűnik első ránézésre, hogy ez nagyon könnyű feladat. 

A gondolatmenet hasonló, de vannak buktatói, nagyon vigyázni kell arra, hogy ne számoljuk 

kétszer ugyanazt az esetet. 
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26. ábra Szisztematikus megszámolás a rekurziós képlethez (a1=2, a2=7, a3=22) 

Kis próbálkozással megtalálható a következő alak: 

F(n) = 2·F(n–1) + 3·F(n–2) + 2·F(n–3) + … + 2·F(2) + 2·F(1) + 2·F(0) ha n  2  

A matematikai egyszerűsítést még a kódolás előtt érdemes megtenni. A végső alak: F(n) = 

3·F(n–1) + F(n–2) – F(n–3), ha n > 2. Újabb meggondolással, rajzokkal a kezdőértékek: F(0)=1, 

F(1)=2 és F(2)=7. 

Miután ezt az alakot megkaptuk, a kódolás már nagyon egyszerű. 

Nagyon fontosnak tartom, hogy a gyerekek megszokják, hogy nem rögtön programot kell írni, 

hanem mielőtt nekiállnak egy-egy feladat megoldásának, papíron rajzolva gondolkodjanak, és 

csak azután nyúljanak a billentyűzethez, ha van egy konkrét megoldási tervük, és az elég egy-

szerű. Ennek erősítésére ez a feladat kitűnő, meggondolás nélkül a programkód is meglehetősen 

bonyolult, míg egy kis időt szánva az egyszerűsített matematikai alakra elég egyszerűvé válik. 

7.3.4 Gyakorló feladatok a harmadik körben, részletes megoldás nélkül 

Amikor legközelebb előkerülnek a rekurziók, akkor kis felidézés után következhetnek ezek a 

feladatok. 

12. Kép dekódolása 

https://mester.inf.elte.hu> Haladó feladatok> Rekurzív kiszámítás> 8. Kép dekódolása 

Egy N×N-es színes képet (N kettő hatvány) a következőképpen kódolunk: Ha a kép egyszínű, 

akkor a kódja: 0 szín. Ha nem egyszínű, akkor bontsuk négy egyforma részre: Ezzel négy kód-

részlet áll elő, a kód első jele a jobb oldali 4 számjegy valamelyike, s ezután a 4 részre alkalmaz-

zuk újra ugyanezt a módszert. Készíts programot, amely egy adott kódhalmazhoz megadja az 

általa kódolt képet! 

13. Aranyváltás a bankban (Bytelandian gold coins) 

http://www.codechef.com/problems/COINS 

Bájtországban nagyon erős a pénzügyi rendszer. Minden bájtországi aranytalléron egy egész 

szám található. Az N jelű érme a bankban három másikra cserélhető: N/2, N/3 és N/4 feliratúra. 

A feliratoknak egész számoknak kell lenniük, így minden tört értéket lefele kerekítenek (végtére 

a bankoknak is meg kell élni valamiből). A bájtországi érmét 1:1 arányban amerikai dollárra is 

cserélhetjük, de nem vásárolhatunk bájtországi érméket. 

Van egy darab érméd. Mennyi amerikai dollárra tudod beváltani, hogy a lehető legtöbb dollárt 

kapd érte? 
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14. Egy kis kémia (Mixtures) 

http://www.codechef.com/problems/MIXTURES 

Harry Potter előtt N keverék áll, szépen sorban. 100 különböző színe lehet a keverékeknek, amit 

egy 0 és 99 közti számmal írunk le. Harry szeretné az összes keveréket összeönteni. Ezt lépésen-

ként tudja megtenni: egy lépésben két egymás melletti keveréket összeönt és visszateszi az így 

kapott elegyet a sorba, az eredetiek helyére. Ha a két összeöntött keverék színe a és b volt, akkor 

az elegyé (a+b) mod 100 lesz. A folyamat füstképződéssel jár, pontosan a*b mennyiségű füst 

keletkezik az a és b színű keverékek összeöntésekor. Mennyi a füst minimális mennyisége, ami az 

összes keverék összekeverése során keletkezik? 

15. Lottó sorsjegy (Lottery ticket) 

http://community.topcoder.com/stat?c=problem_statement&pm=10860 

Nick szeret lottózni. Adott egy darab lottószelvény ára. Nicknek négy bankjegye van, 

b1, b2, b3 és b4  értékben (a bankjegyek közt lehetnek egyenlő értékűek is). Azt szeretné tudni, 

hogy visszajáró nélkül ki tud-e fizetni egyetlen lottószelvényt. Más szóval: ki szeretné fizetni a 

pontos összeget a bankjegyeinek valamilyen halmazával. A visszatérési érték legyen „POS-

SIBLE”, ha lehetséges, s „IMPOSSIBLE”, ha nem. 

16. Különbségsorozat (Derivative Sequence) 

http://community.topcoder.com/stat?c=problem_statement&pm=6665 

Adott egy K elemű sorozat. A különbségsorozatát úgy tudjuk kiszámolni, hogy az egymást kö-

vető elemek különbségét vesszük. Például: a különbségsorozata a {5,6,3,9,-1} is {6-5,3-6,9-3,-1-

9} = {1,-3,6,-10}. Formálisan: a1, a2,... , ak sorozat különbségsorozata b1, b2,... , bk-1, ha minden 

i-re bi = ai+1 - ai. Az A sorozat N-edik különbségsorozatán értjük azt a sorozatot, aminél az A 

halmazon egymás után N-szer hajtottuk végre a fenti műveletet. Például az A = {5,6,3,9,-1} so-

rozat 2. különbségsorozata: A={5,6,3,9,-1}  ->  {1,-3,6,-10}  ->  {-3-1,6-(-3),-10-6} = {-4,9,-16}. 

Adott A sorozatból számold ki az N-dik különbségsorozatát! 

17. Kamionok (Truckloads) 

http://community.topcoder.com/stat?c=problem_statement&pm=6011 

Az áruházunkban rekeszek halmaza található, amiket szeretnénk kamionokra pakolni. A ter-

vünk az, hogy a rekeszhalmazt megfelezzük, majd az így kapott halmokat is felezzük, míg a kapott 

rekeszhalmok felférnek a kamionra. (Persze a felezéskor a páratlan számosságú halmazt két 

olyan halomra tudjuk szétpakolni, ahol az egyik halomban eggyel több elem van, mint a másik-

ban.) A feladat annak meghatározása, hogy hány kamionra van szükségünk a rekeszek elszállí-

tásához. 
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7.3.5 Rekurzió negyedik alkalommal – az OKTV és afeletti szint feladatai 

A következő ciklusban, amikor újra rekurziós feladatok kerülnek sorra, jöhetnek az itt leírt 

feladatok. A feladatsor több alkalomra elosztva, otthon is továbbdolgozva, feladatonként szok-

tam ekkor is odaadni a gyerekeknek. Van, aki több időt szán rá és egy kicsit gyorsabban halad, 

van, aki nem jut a végére a következő témáig. Ha elfogyna a feladat valakinél, akkor más téma 

következik. 

18. Járdakövezés: 2*N hosszú, 1*2 és 1*3 lapok 

Ezzel a feladattal a rekurziók egy újabb szintje következik: a közvetett rekurzió. Első ránézésre 

könnyűnek tűnik a járdakövezéses feladatok után, aztán az egymást hívó függvényekkel elbo-

nyolódik. 

https://mester.inf.elte.hu> Haladó feladatok> Rekurzív kiszámítás> 5. Járda 4 

Készíts programot, amely kiszámítja, hogy hányféleképpen lehet kikövezni egy 2*N egység mé-

retű járdát 1*2 és 1*3 méretű lapokkal! (1N50) 

Felrajzolva az első néhány esetet könnyű látni, hogy A(1) = 1, A(2) = 2 és A(3) = 4. 

Viszont tovább rajzolva kiderül, hogy kétféle foghíjas járdát is tudunk rajzolni, s ezzel újabb 

szintre kell hozni a rekurzióval kapcsolatos tudást. 

Nem részletezve a megoldás menetét, a két egymást hívó rekurzió képlete: 

A(n) = A(n–1) +A(n–2) + A(n–3) +2·B(n–2) 

B(n) = A(n–3) +B(n–3) + B(n–1) 

A(1) = 1, A(2) = 2, A(3) = 4 

B(1) = 0, B(2) = 0, B(3) = 1 

Ennél a feladatnál programozás-technikailag is meg kell beszélni az eljárások előre definiálá-

sát. 

19. Járdakövezés: 3*N hosszú, 1*2 lapok 

Hányféleképpen lehet egy 3xn egység méretű járdát kikövezni 1x2 méretű lapokkal! 

Az előző feladat alapján könnyen kitalálhatóak a képletek. 

20. Bináris kupac (heap) 

Az egyik legfontosabb adatszerkezettel, a kupaccal folytathatjuk a rekurziók tanulását. 

A bináris kupac olyan bináris fa adatszerkezet, amiben az elemekhez hozzárendelt prioritás 

értékre igaz, hogy minden részfában az elemek prioritása kisebb, mint a szüleik prioritása. Így 

mindig a gyökérelem prioritása a legnagyobb. Emiatt használhatjuk a kupac adatszerkezetet a 

prioritási sor hatékony implementálásakor és rendezésre is. Először megbeszélhetjük a művele-

teket papíron, az egyes műveletek végrehajtási idejével együtt:  

• Létrehoz: Egy üres kupac létrehozása. 
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• Maxkeres: A kupac maximális elemét adja vissza. 

• Maxtöröl: A kupac gyökerét (maximális kulcsát) törli. 

• Beszúr: Egy újabb elem beszúrása. 

• Összefűz: Két kupacot összefűz, mindkettő elemeit megtartva. 

Majd jöhet a kódolás. Az adatszerkezet ilyen feltérképezése után a diákok már értőn használ-

hatnák a nyelvbe beépített heap adatszerkezetet. 

21. Alfréd menüje (Menu) 

http://www.codechef.com/problems/MENU 

Alfréd szeretné megtervezni következő néhány nap menüjét azokból az ételekből, amiket meg 

tud főzni. Minden ételről tudjuk, hogy mibe kerül és mekkora az élvezeti értéke. Ha egy ételt 

másodszor főz meg, akkor az élvezeti értéke a felére csökken, ha többször, akkor a harmadik és 

további főzéskor 0 lesz az élvezeti érték. Például ha a tervezett időszakban háromszor főz meg 

valamit, akkor az élvezeti értékek összege csak másfélszerese az eredeti értéknek. 

Segíts neki olyan menüt tervezni, ami maximális élvezeti érték mellett nem haladja meg az előre 

megadott költségvetési keretet. 

22. Lindenmayer rendszerek 

http://www.highschoolmathandchess.com/pythonsage/l-systems/ 

https://plus.maths.org/content/self-similar-syncopations-fibonacci-l-systems-li-

mericks-and-ragtime 

Érdekességként valamelyik diáknak előzetes felkészüléssel ezekről a rendszerekről lehet kis-

előadást tartani, megtörve a „feladat – kitaláljuk a rekurzív képletet – kódolunk” gyakorlás soro-

zatát. A gyengébb oldaluk fejlesztéseként időről-időre megbeszélem valakivel, hogy miről tart 

előadást. Először saját maga szed össze anyagot az előadáshoz, majd megbeszéljük, mi kerüljön 

bele, hogyan tud még javítani rajta. Kivesézzük a készített prezentációt és esetleg el is mondhatja 

nekem. Az így megerősített szereplés a barátok segítő közössége előtt növeli az önbizalmat és 

erősíti a gyerekek olyan képességeit, amikben kicsit gyengébbek. Ebben a témában ez a feladat 

ad alkalmat arra, hogy ne csak egy feladatról, hanem kicsit kitekintve a programozás világából 

tudjanak a diákok szerepelni. 

23. Óriási csokoládé (Big chocolate) 

http://uva.onlinejudge.org/index.php?page=show_problem&problem=1911 

Mohammad Svájcba utazott, ahonnan a barátainak csokoládét visz ajándékba. A finom csoko-

ládé nagyon drága, s Mohammad elég fukar, így egyetlen nagy csokoládét vesz. Minden barát-

jának pontosan egyetlen darabot szeretne adni. Mivel úgy gondolja, hogy minden ember egyenlő, 

így egyenlő nagyságú darabokra akarja vágni. 
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A csokoládé M*N egység oldalhosszúságú téglalap, M*N egységnyi darabból áll. Mohammad-

nak M*N barátja van, akiknek csokit szeretne adni. A csokit vízszintes és függőleges vágásokkal 

tudja darabolni, a megjelölt egyenesek mentén, addig, amíg M*N részre nem esik szét. Kicsit 

lusta is, így szeretné a lehető legkevesebb vágással megoldani a feladatot. Minimálisan hány 

vágást kell tennie, hogy M*N darabra essen szét a csokoládé? (1≤M,N≤300) 

24. Visszaszámlálás (Countdown) 

http://www.spoj.com/problems/CDOWN/ 

Annának egy leszármazási adatbázisa van, amiből az ügyfelei számára családfát tud építeni. 

Amikor az ügyfelek belépnek a rendszerbe, többféle szolgáltatást tudnak igénybe venni: keres-

hetnek, nyomtathatnak, lekérdezhetnek, …. Az egyik kérdés, amit gyakorta feltesznek, s a rend-

szer még nincs teljesen felkészítve rá: A családom mely tagjainak van a legtöbb unokája? Aki 

meg akarja tudni a választ, csak a családfában való manuális kereséssel tudja megtenni. Ann 

elhatározta, hogy ír egy programot, ami választ ad a kérdésre (és a hasonló kérdésekre is: déd-

unokák,  ükunokák …). Segíts neki! 

25. Táblás játék (Stone removing game) 

A gondolkodást a táblás játékok nyerő stratégiáinak kitalálása is jól fejleszti. A rekurzióval 

megoldható, ilyen típusú problémákból egy gyöngyszem a következő. 

http://www.spoj.com/problems/REMGAME/ 

Képzeljük el a következő játékot: Adott egy 5*5 mezőből álló tábla. Kezdetben minden cellában 

van egy kő. Két játékos felváltva vehet el követ a tábláról: egy sorban vagy oszlopban akárhány 

egymás mellettit. A játék akkor ér véget, amikor az egyik játékosnak el kell vennie az utolsó követ 

is. Ebben az esetben a másik játékos nyer. 

Írj programot, ami értékeli a tábla egy adott állapotát. A program írja ki, hogy "winning", ha 

létezik nyerő stratégia, azaz ha létezik olyan lépés, ami az ellenfél bármilyen stratégiája esetén 

is megnyerhetővé teszi a játszmát, azaz az ellenfélnek kell elvennie az utolsó követ. Minden más 

esetben a program a „losing” szót írja ki. 

26. Fák számlálása (Another counting problem) 

http://www.spoj.com/problems/TREE/ 

A számítástudományban nagyon fontos adatszerkezetek a fák, közülük is a bináris fák a legked-

veltebbek. Egy bináris fát szigorú bináris fának nevezünk, ha minden nem levél elemnek van nem 

üres bal és nem üres jobb részfája. A szigorú bináris fa mélysége d, ha létezik legalább egy d 

hosszúságú gyökértől levélig tartó út és nem létezik d-nél hosszabb, gyökértől levélig tartó út. 

Definiáljuk ezt általánosan is. Egy n-áris fát szigorúan n-áris fának nevezünk, ha az n-áris fa 
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minden nem levél elemének pontosan n gyereke van. D mélységű az n-áris fa akkor, ha létezik d 

hosszúságú út a gyökértől egy levélig és nem létezik d-nél hosszabb út. 

Adott n és d esetén add meg, hány különböző d mélységű, szigorú n-áris fa létezik! 

27. Homokszörnyek csapatai (Troops of Sand Monsters) 

http://www.spoj.com/problems/TROOPS/ 

Gonosz Vezér parancsnoksága alatt N különböző homokszörny csapat áll. Az egyes csapatok 

Ci homokszörnyet foglalnak magukban. Gonosz Vezér Perzsia Hercege ellen elkeseredett harcot 

folytat, s az összes csapatát egyszerre küldi csatába. A Herceg tudja, hogy nem képes az összes 

szörnyet legyőzni, mivel azok aktív állapotban legyőzhetetlenek. Ellenük csak a Viharok Szemét 

tudja használni, ami az összes csapat összes szörnyét tudja egyszerre megfagyasztani. Lefagyasz-

tott állapotban a Herceg bármelyik szörnyet meg tudja ölni az időtőrrel, de ezt minden szörnyön 

csak egyszer használhatja. Ha egy szörnyet megölt, az többé nem lesz aktív és egy adott mennyi-

ségű homokot hagy maga után. Minden szörny megölése egy egységnyi ideig tart. 

Az i. csapat Ci hasonló szörnyet tartalmaz, ugyanannyi Ti mágia idővel – amennyi idő után újra 

aktívvá, ezáltal legyőzhetetlenné válik – és Si homokkal – amennyit a Herceg kap, ha megöli a 

szörnyet. 

A mágia sajnos csak meghatározott ideig aktív. Így a Hercegnek ezen idő alatt a lehető legtöbb 

szörnyet kell megölnie és a lehető legtöbb homokot gyűjtenie a szörnyekből, mielőtt azok újra 

aktívvá válnak. A Hercegnek nem kötelező minden tagot megölni egy csapatból, mielőtt másik 

csapat megölésébe kezd. 

A bemenet első sora K <=70, a tesztesetek száma. Minden teszteset a szörnycsapatok számával 

kezdődik: N<=1000. A következő N sor mindegyikében 3 adat található: Ci, Ti, Si, ahol 1<i<=N, 

1<=Ci<=15000, 1<=Ti<=1000000, 1<=Si<=100, a szövegben megadott jelentéssel. 

A kimenet egyetlen sorába a néhány vagy összes szörny megölésével kapható maximális ho-

mokmennyiséget kell írni. 



ERDŐSNÉ NÉMETH ÁGNES 

A LOGO-TÓL AZ INFORMATIKAI OLIMPIÁIG 

INFORMATIKAI TEHETSÉGGONDOZÁS A KÖZÉPISKOLÁBAN 

72 

8. Eredmények 

8.1 Informatika középszintű érettségi 

A közoktatásban a középszintű érettségi a legáltalánosabban használható, objektív mérőeszköz. 

A középszintű informatika érettségi szintjét tizedik osztályos korára minden diákom eléri, így a 

jogszabályoknak megfelelően ekkor le is teszik az alkalmazói ismereteket tartalmazó közép-

szintű érettségit (ami a DL és ICT témaköreiből ölel fel néhányat). A nyolcosztályos gimnáziumi 

osztályokban a hat év munkája, a négyosztályos osztályokban pedig a két éven keresztüli heti két 

tanóra adja a felkészülés alapját. A négyosztályos osztályokban egy kicsivel több otthoni feladat-

megoldásra van szükség a sikeres teljesítéshez, mint a nyolcosztályosban. Mindkét esetben szá-

mítógépes gondolkodás alapokon sajátítják el a gyerekek az ismereteket. Nem sémákat és menü-

pontokat tanulnak az alkalmazói szoftverek használatakor, hanem problémamegoldást. Mivel 

minden középszintű érettségi feladatsorban vannak olyan feladatrészek, amik még nem fordultak 

elő a tanulmányaik során, így ha egy problémával találkoznak, akkor képesek végiggondolni az 

új helyzetet és megkeresni a megoldást. 

8.1.1 Vizsgázók száma 

A diákok számáról és a középszintű érettségin elért eredményeikről készült statisztikák a 

https://www.ketszintu.hu/publicstat.php honlapról szabadon letölthető adatokból, az orszá-

gos informatika érettségi eredményeiből készültek. Úgy ítéltem, hogy az iskolai adatokkal és a 

saját diákok adataival való összehasonlításban csak a gimnáziumban, nappali tagozaton tanulók 

eredményei relevánsak, így csak ezekből készültek a statisztikák. A nyolcosztályos gimnáziumi 

osztályok felső tagozatosait egyetlen érettségivel kapcsolatos létszámadatnál sem számolom. 

Az iskolai adatokból a 2009-es és a 2012-es évről az érettségi törzslapokból kézzel tudtam az 

adatokat kigyűjteni, a többi évről az iskolában elektronikus formában készült mentést használ-

tam. A saját diákjaimat az iskolai mentésben kézzel jelöltem meg. A kétszintű érettségit 2005-

ben vezették be, 2006-tól tanítok a gimnáziumban, így az első csoportom 2008-ban végzett, az 

adatokat ettől az évtől kezdve dolgoztam fel. 

Szerencsére az iskolába való visszatérésemmel sikerült a kollégákat is motiválni arra, hogy 

rábeszéljék a diákokat az előrehozott érettségi hasznosságára. Ezt az adatok is alátámasztják.  

A 27. ábrán levő adatokból látszik, hogy egy-egy csoportom volt tizedik osztályos 2008-ban, 

2010-ben, 2015-ben, 2017-ben és 2018-ban. Két-két csoportom volt tizedik osztályos 2011-ben 

és 2016-ban. 2013-ban és 2014-ben a matematikás csoportjaimból választották páran az előreho-

zott vizsgát. Rendes érettségi vizsgára a matematika csoportjaimból az úgymond későn ébredők 
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jönnek hozzám néhányan, azok, akiknek szüksége van ötödik érettségi tantárgyként vagy a fel-

vételihez az informatikára. 

 

27. ábra Középszinten informatikából vizsgázók száma 

A 28. ábrán látható diagramot elemezve látszik, hogy országos szinten a nappali tagozatos gim-

náziumi tanulók közt közel annyian teszik le a rendes érettségi időszakában a középszintű infor-

matika vizsgát, mint az adott évben ahányan előrehozott vizsgát tesznek. A 2015-től érvényes 

szabályozás miatt – csak idegen nyelvből és informatikából lehet előrehozott érettségi vizsgát 

tenni – egyértelműen megnőtt az előrehozott vizsgázók száma. 

 

28. ábra Középszintű érettségizők száma informatikából 

Iskolánkban lényegesen nagyobb, többszörös az előhozott formában letett vizsgák száma. Si-

került a diákokkal és tanárokkal is megértetni, hogy ha tizedik osztályban véget érnek a tanulmá-

nyai ebből a tantárgyból, akkor érdemes rögtön elmenni vizsgára, hiszen akkor tud a legtöbbet a 
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tárgyból. Az iskolánkban működik középszintű fakultációs csoport is, ahol egy év hosszan tud-

nak még készülni egyik kollégával a rendes vagy a tizenegyedikre előrehozott vizsgára a gyere-

kek. A nem számítógépes gondolkodás alapokon tanított diákokra ez rá is fér. 

A létszámokhoz még hozzátartozik, hogy az iskolánkban tanuló nappali tagozatos gimnazisták 

létszáma drasztikusan csökkent a vizsgált időszak, azaz tíz év alatt: 1058 főről 680-ra, az összes 

tárgyból az érettségi vizsgák száma pedig közel a felére csökkent, 1162-ről 630-ra. 

A 27. ábrán levő táblázatból lászik, hogy saját tanítványaim elenyésző számban vannak a ren-

des érettségin, így arról nem készítettem külön diagramot. 

Országos trend az informatikából előrehozott érettségizők számának növekedése, 2015 óta ez 

a szám kicsit meghaladja a rendes vizsgát tevőkét. Az iskolai trend, hogy az előrehozott vizsgá-

zók száma többszöröse a rendes vizsgát tevőkének. Az iskola teljes létszámához viszonyítva az 

előrehozott informatika vizsgát tevők aránya folyamatosan nő, mostanra eléri a tizedik osztályo-

sok teljes létszámát. 

Érdekes a számok mögé nézni. A KSH adatai szerint például a 2018-as évben 

(http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_zoi004.html) 892 gimnáziumi feladat 

ellátási helyen 184.525 nappali tagozatos gimnazista diák tanult, melyből iskolánkba járt 630 

diák. Országosan a középszintű informatika érettségi vizsgát sikeresen teljesítette 9609 diák, 

melyből 82 a mi iskolánkba járt. Kicsit számolva, ez azt jelenti, hogy országosan abban az évben 

a diákok (9609/184525) ~5,2 százaléka tett sikeres informatika középszintű érettségit, miközben 

iskolánkban (nagyrészt előrehozott) sikeres informatika érettségit tett a diákok (82/630) 13 szá-

zaléka. Azaz több, mint két és félszeres a különbség: átlagosan ennyiszer többen teszik le az 

informatika érettségit nálunk középszinten, mint az országos átlag. Más évekre kiszámolva is 

ugyanez az arány. 

8.1.2 Vizsgázók eredményei 

A vizsgázók eredményeit is összesítettem az előzőekben megnevezett adatokat használva. A 

be nem fejezett vizsgák eredményeit a létszámstatisztikákban és az eredménystatisztikákban sem 

vettem figyelembe. 
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29. ábra Középszinten informatikából érettségizők százalékos átlageredménye 

Az eredmények összehasonlításában csak az előrehozott vizsgázók eredményeit ábrázoltam. 

Rendes érettségi vizsgát kevesen tettek az iskolában, a saját tanítványaim közt pedig elenyésző 

számban fordultak elő az elmúlt években. Az egy-két diáknál elért eredmény a nagy tömeggel 

való összehasonlításra nem jól használható, az egyéni képességek és motiváció is nagymértékben 

befolyásolja az eredményt. 

 

30. ábra Közép szintű érettségik százalékos átlageredményének összehasonlítása 

Az I. tézisemet – számítógépes gondolkodás alapokon tanítva sikeresebben lehet letenni a 

középszintű érettségi vizsgát – bizonyítják a 30. ábrán levő adatok. Jól látszik az eredményeken, 

hogy az iskolai eredményeink szignifikánsan jobbak az országos átlagnál ugyanabban a kör-

ben. Az iskolai eredményeknél az általam tanított csoportok átlageredménye is szignifikánsan 

jobb. Szerencsére az iskolában is sikerült már elültetni a számítógépes gondolkodás alapokon 
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való tanítást – a részvételt az e-hód versenyen, a sokféle gondolkodásfejlesztő tevékenységet, a 

CSUnplugged tevékenységek használatát. Sajnos a teljes rendszer átvételére a kollégáimat még 

nem sikerült rábeszélni, de jó úton haladunk. 

8.2 Informatika emeltszintű érettségi 

Az előző fejezetekben részletesen leírt rendszert a nagykanizsai Batthyány Lajos Gimnázium-

ban valósítottam meg az elmúlt években. A rendszer a tanórai keretekben kezdődik a számítógé-

pes gondolkodás alapokon való tanítással – akár nyolcosztályos, akár négyosztályos osztályról 

van szó – és az iskolai fakultációval és szakkörökkel folytatódik. 

Az informatika emelt szintű érettségi a közoktatásban az informatikai és műszaki felsőoktatás 

felé tartó diákok elfogadott mérőeszköze, a matematika érettségi vizsga mellett másik tantárgy-

ként a felvételizők nagy hányada választja. 

8.2.1 Vizsgázók száma 

A rendszerem sikerességének alátámasztásához vizsgáljuk meg az elmúlt években sikeres 

emelt szintű érettségi vizsgát tett diákjaim számát és átlageredményét. A https://www.ket-

szintu.hu/publicstat.php honlapról szabadon letölthető országos eredményekből, illetve az 

adott évben az iskolában lementett eredményekből készült statisztikákat tartalmazzák a követ-

kező táblázatok. Az iskolai adatokkal és a saját diákok adataival való összehasonlításhoz az or-

szágos statisztikákból csak a gimnáziumban nappali tagozaton tanulók eredményei relevánsak, 

így csak ezekből az adatokból készültek a statisztikák. 

 

31. ábra Emelt szinten érettségizők száma 

A 31. ábrán összesített adatokból az kiderül, hogy hiába van két, párhuzamos, ugyanannyi di-

ákot befogadó, emelt szintű informatika érettségire felkészítő fakultáció az iskolánkban, az 
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emeltszintű informatika érettségi vizsgát nagyrészt csak a saját diákjaim vállalják, illetve fejezik 

be. Az országos trenddel ellentétben, nálunk a gyerekek nagyobb része az emeltszintű vizsgát is 

előrehozottként teszi le. Az előrehozott vizsgát tizedikes vagy tizenegyedikes korukban teszik le, 

így az utolsó évben, a felvételi pontok számításakor már a meglévő emelt szintű eredmény tuda-

tában tudnak dönteni a többi (mérnöki vagy informatikusi pályára készülve a matematika) érett-

ségi szükséges szintjéről. 

A számadatokból látszik, hogy 2011-ig csak elszórtan volt emelt szintű vizsgázóm, így az ered-

ményadatokat csak ettől az évtől vizsgálom. Az emelt szinten érettségizőknél a saját diákjaim 

eredményeit hasonlítom össze az országos nappali tagozatos gimnáziumi tanulók által elért ered-

ményekkel, mivel az iskolában a saját diákjaimon kívül csak egy-egy diák tett sikeres emelt érett-

ségit. 

8.2.2 Vizsgázók eredményei 

 

32. ábra Emelt szinten érettségik százalékos átlageredménye 

A négyosztályos gimnáziumba járók az alapórás tanulmányok után tizedikben középszinten 

érettségiznek, majd tizenegyedikben egy év kezdő programozás tanulással és érettségire készü-

léssel szintemelőznek. A 32. ábrán levő táblázatból és a 33. ábrán levő diagramból látszik, hogy 

ezzel a felkészülési módszerrel a diákok messze az országos átlag felett teljesítenek az emelt 

szintű informatika érettségin. 
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33. ábra Emelt szintű érettségik százalékos átlageredményének összehasonlítása 

Az eredmények bizonyítják az I. tézisem azon részét, hogy számítógépes gondolkodás alapo-

kon tanítva sikeresebben lehet felkészülni az emelt szintű érettségire is. 

A középszintű előrehozott vizsgázóknál rendszeresen előfordul, hogy ha nem tudják elérni az 

ötös szintjét, akkor nem fejezik be a vizsgát, azaz nem jönnek el szóbelizni. Az elmúlt 3 évben a 

be nem fejezett középszintű előrehozott vizsgák befejezettekhez képesti aránya 0,15 volt isko-

lánkban (11/72, 9/62, 11/76). 

Az emelt szintű informatika vizsgáknál eddig nem volt jellemző ez a tendencia, esetlegesen 

egy-egy diák nem fejezte be a vizsgát, ha nem tudta vele elérni a kívánt felvételi pontszámot. A 

2017/18-as tanévben új tendenciaként jelent meg, hogy a tizenegy előrehozott sikeres emelt 

szintű vizsga mellett heten nem fejezték be a szóbelivel a vizsgát, mert nem érhettek volna el 

lényegesen magasabb pontszámot a felvételi pontokban, mint a már meglevő középszintű ered-

ménnyel. 

Ezek az „elrontott” vizsgák is több, mint 78%-os eredménnyel lettek volna befejezhetők (na-

gyon alacsonynak számító 50%-os szóbeli teljesítménnyel). Az ő eredményeik is az I. tézisemet 

bizonyítják: számítógépes gondolkodás alapokon tanítva eredményesebben lehet felkészülni az 

emelt szintű érettségire. 

8.3 Saját tanítványok versenyeredményei 

A haladó szakkörökön eddig megfordult, versenyeredményt elért diákjaimat megsorszámoztam 

és a további táblázatokban ezekkel a sorszámokkal szerepelnek. A táblázatokban a kékkel jelölt 

sorszámok jelölik a négyosztályos gimnáziumi osztályba járt/járó diákokat, a fehér sorszámok a 

nyolcosztályos gimnáziumi osztályokba járókat. A gyerekek korát a (várható) érettségi évéből 

lehet tudni. Az érettségi éve adatból az is látszik, hogy kik járnak/jártak egyszerre az iskolába és 

kik járnak/jártak egy évfolyamra. A táblázat első négy résztvevőjénél még kialakulóban volt a 
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rendszerem, a gyerekekkel együtt jártam az országos szakkörökre és a felkészítőkre. Én is tanul-

tam az algoritmusokat és rajtuk próbáltam ki először és finomítottam a kitalált módszereket, erő-

teljesen alkalmazva az önreflektálás módszerét az akciókutatás során. A 2015-ben érettségizők 

voltak az elsők, akiknél már az általam kitalált rendszer elemei teljes egészében érvényesültek. 

Ők voltak az első csoport, akiknél ugyan még mindig folyamatosan alakítva a rendszeremet, 

kísérletezve, esettanulmányokon keresztül egyre finomítva a módszereket már abszolút skálán is 

mérhető eredményeket értem el. A második nagyobb csoport a 2018-ban és 2019-ben érettségi-

zők csoportja, akiknél kiteljesedett a rendszer. A további táblázatokban látszik, hogy a kisgim-

nazistáknál a következő csoport is kialakult. 

A versenyeken a gyerekek kétévente szintet lépnek, így az eredményekben nem lehet monoton 

növekedés. Egyik évben ők a kisebbek az adott versenyen, az egy évfolyammal nagyobbakkal 

versenyeznek. A következő évben már ők a nagyobbak és az eggyel kisebbekkel versenyeznek. 

Az egyes versenyek szintjei közt viszont lényeges ugrás van, így a szintlépéskor nem várható a 

monoton növekedés, ha a diák tudása, gyakorlottsága monoton növekszik is. Az elért helyezé-

sekbe beleszólnak az egyéni képességek közötti különbségek is. 

8.3.1 A LOGO versenyek döntős eredményei 

A LOGO Országos Számítástechnikai Tanulmányi Versenyen (LOGO) indulók elsősorban a 

kisgimnazisták, a nyolcosztályos gimnázium első négy évébe járók. Ők ötödikes-hetedikes ko-

rukban járnak LOGO szakkörre. A szakkör létszáma nagyobb, mint a táblázatban szereplő gye-

rekek száma. Ha valaki hasznosan akarja tölteni az idejét, szeret szebbnél-szebb ábrákat létre-

hozni programkóddal, szeretné megtanulni az algoritmikus gondolkodás alapjait a LOGO-n ke-

resztül, annak lehetősége van szakkörre járni. Közülük vannak olyanok, akik leülnek a verseny 

első fordulójára és nem jutnak tovább – különböző okok miatt (stressz-kezelés hiánya, figyelem-

hiány, családi problémák, más irányú elfoglaltságok, nem vesznek részt a második fordulón, nem 

szeretnek utazni…). Vannak olyanok is, akik nem szeretnek versenyezni és egyáltalán el sem 

indulnak a LOGO versenyen. A táblázatokban csak a döntőbe jutott gyerekek szerepelnek, az 

országos döntőn elért helyezésükkel. 

A zöld a LOGO verseny színe. A különböző korcsoportokat különböző árnyalattal jelöltem: 

• a legvilágosabb a II. kategória, vagyis az ötödik-hatodik osztályosok korcsoportja; 

• a közepes zöld a III. kategória, a hetedik-nyolcadik osztályosoké; 

• a sötétzöld a IV. kategória, a kilencedik-tizedik osztályosoké. 

Az 5.5-ös fejezetben, a hazai programozási versenyekről szóló 9. ábrán ugyanezeket a színeket 

használtam. 
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34. ábra LOGO versenyen elért döntős helyezések 

A LOGO versenyre csak az ötödik-hetedik osztályban készülünk, utána a tehetséges gyerekek 

már más nyelven programoznak. Hetediktől vagy nyolcadiktól a LOGO versenyre készülés any-

nyit jelent, hogy a versenyfordulók előtti héten felelevenítjük az ismereteket és a parancsszava-

kat, egy feladatsoron keresztül. A gondolkodásmód már ott van a fejükben és az egy alkalomnyi 

gyakorlással újra a kezükbe kerül a szintaktika. 

A négyosztályos gimnáziumi osztályainkba járó (kékkel jelölt) gyerekek az általános iskolában 

általában nem versenyeznek LOGO-ból. Közülük egy, a 12. sorszámú próbálta meg a versenyt 

kilencedikben, viszont ott kevésbé érezte magát sikeresnek, így következő évben már nem indult. 

A 17. és 18. sorszámú diákokat visszahúzódó természetük miatt nem lehetett rávenni a LOGO 

versenyeken való részvételre. 

A 20. és 21. sorszámú diákom egyik kollégámhoz járt ötödikben és hatodikban LOGO szak-

körre, de ott is számítógépes gondolkodás alapokon tanít a kolléga. Így a hatodikos eredménye-

iket még nem az én szakkörömre járva érték el, ezért jelöltem meg az eredményeiket a ferde 

vonallal hatodikban és hetedikben (ebben az évben már nem is LOGO-ztak). Nyolcadikban, a 

programozás szakkörömre járva, minőségi ugrás következett be a LOGO eredményeikben is. 

Egy iskolai megállapodás miatt az eredménylistákban még ebben az évben is más felkészítő sze-

repel a nevük mellett, de hetediktől már más nem dolgozott velük sem tanórán sem szakkörön. 

Tizedikes korukban – egy hosszabb osztálykirándulás miatt – nem tudtak részt venni a LOGO 

második fordulón. 
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A 22-24. sorszámúaknak ötödikben még nem volt szakkörük, így nem neveztek a LOGO ver-

senyre sem, csak alapórán foglalkoztunk LOGO-val. 

8.3.2 A Nemes Tihamér és az OKTV programozás kategória versenyeredményei 

A 35. ábrán szereplő táblázatban a Nemes Tihamér Nemzetközi Informatikai Verseny progra-

mozás kategóriájának (Nemes I. és II.), és az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny Infor-

matika II., programozás kategóriájának (OKTV) eredményei szerepelnek. 

 

35. ábra Nemes és OKTV programozás kategóriában elért döntős helyezések 

A Nemes kisebbeknek szóló korcsoportját citromsárgával jelöltem, ez a versenyen az 5-8. osz-

tályosokat jelenti. Nálunk itt a kisgimnazisták indulnak, hetedik osztálytól. A LOGO versenyzők 

a kezdő programozás szakkörhöz csatlakoznak és versenyeznek a Nemes 1. kategóriájában. Az 

alapok elsajátítása után tovább lépnek a haladó csoporthoz. 

A Nemes II., kilencedikes-tizedikes korcsoportban elért eredményt narancssárga színnel jelöl-

tem meg. Az OKTV eredményeket a sötétnarancs jelzi. Az 5.5-ös fejezetben, a hazai programo-

zási versenyekről szóló 9. ábrán ugyanezeket a színeket használtam. 

A táblázatban az országos döntőn elért eredmények szerepelnek. 

Egyedül a 6. számú diákom volt az, aki LOGO versenyzőként nem folytatta programozásból a 

versenyzést, bár szakkörökre járt és készült a többiekkel. Őt a fizika szeretete csábította el más 

utakra. 
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8.3.3 A LOGO és a programozás versenyek eredményei 

Egy táblázatba másolva a LOGO versenyen, a Nemes programozás kategóriájában és az OKTV 

Informatika II., programozás kategóriában elért eredményeket, még feltűnőbbek a rendszer elő-

nyei. Ebben a táblázatban jól látszik, hogy ugyanazok a gyerekek először LOGO-n, aztán Nemes-

en, végül az OKTV-n egymást inspirálva egyre jobb eredményt érnek el a tehetséggondozó rend-

szeremnek köszönhetően. 

 

36. ábra LOGO és Nemes versenyen elért döntős helyezések együtt 

A nyolcosztályos gimnáziumba járó LOGO versenyzők eredményei bizonyítják a II. tézise-

met, mely szerint a LOGO tanításában a jól megválasztott felépítés a tehetségeseknek sikeres 

versenyzést eredményez, ami motivációt jelent a programozás további tanulásához. 

Az ugyanabban az évben döntős eredményt elért gyerekek egyszerre, együtt járnak a haladó 

szakkörre, azaz azok vannak együtt a haladó szakkörön, akiknek a 37. ábrán szereplő táblázatban 

van ugyanabban az oszlopban eredményük. 2010 volt az első év, amikor az abban az évben ver-

senyzők először voltak együtt, hárman. 2011-ben négyen lettek, csak sajnos a 2. sorszámú nem 

jutott be a döntőbe, viszont a rendszeremben az első esettanulmányok már elkészültek róluk. 

2012-ben teljesedett ki a rendszer először, hét diákkal, aminek az eredménye a 2013-ban jelent 

meg. 2013-ban az egy OKTV döntős mellett már a Nemes II. korcsoportjában levő versenyzők 

eredményei voltak biztatóak. 2014-ben és 2015-ben az ötven fő körüli OKTV döntőben négy-

négy diákom szerepelt sikeresen, magasan felülreprezentálva iskolánkat a döntőn. Ők adták to-

vább a stafétát a Nemes-en részt vevő kicsiknek. 2016-ban egyetlen diákom volt OKTV korú, 
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viszont mellette a Nemes II. korcsoportban heten értek el jó eredményt. 2017-ben újra egy diá-

kom jutott az OKTV döntőbe, az első helyen végezve. 2018-ban már hatan voltak döntősök. 

Diákjaim három egymást követő évben is megtartották a dobogó legfelső fokát az OKTV dön-

tőn, 2018-ban is csak épp egy hajszállal maradtak el ettől az eredménytől. 

Minden diákom – így a versenyekre készülve a haladó szakkörös diákjaim – elsődleges gya-

korlófelülete a MESTER feladatgyűjtemény. A szakkörökön történő munka egy része ezen a 

portálon pontosan dokumentálva van. A beküldési adatokat megvizsgáltam, azt keresve, hogy-

melyik témában ki mikor küldött be megoldást a haladó szakkörös diákjaim közül. Az adatokból 

nagyon pontosan nyomon követhető, hogy ezeknél a diákoknál évről-évre ciklikusan előkerülnek 

ugyanazok a témák, egy adott időpontban több szinten, mindenkinek a saját szintjének megfelelő 

nehézségű feladatokon keresztül. 

Ezek az elért eredmények bizonyítják a III. tézisemet, ami az egész rendszerem alapelveit 

mondja ki, azaz ha a tehetséges gyerekek programozás tanításában a témák ciklikusan, újra 

és újra, egyre bonyolultabb elméleti ismeretekkel és feladatokkal kerülnek elő, jól felépített 

rendszerben, az sikeres elsajátítást tesz lehetővé. A tehetséges gyerekek motiválása csoportban 

végzett munkával növelhető, a többiek példáját látva és a többiek segítségével hatékonyabb a 

versenyekre való felkészülés. A különböző szinten álló tehetséges diákokat érdemes együtt, a 

témákat ciklikusan ismételve, csoportmunkában foglalkoztatni. 

8.3.4 Versenyzők az emelt szintű érettségin 

Következő lépésként nézzük meg a versenyző diákok emelt szintű érettségi vizsgájának idő-

pontját és eredményeit. 

 

37. ábra Versenyző diákok emelt szintű érettségi eredményei 

A 36. ábrán levő táblázatban sárgával kiemelt eredmények mutatják, hogy a LOGO-ból ver-

senyző diákjaim teszik le tizedikben (ekkor van rá jogszabály szerint először lehetőségük) ki-

emelkedően jó eredménnyel az emelt informatika érettségit. Ők ezt középszintű vizsga nélkül 

teszik meg. Az átlageredményük: 95,5%. Ezek az eredmények is megerősítik az I. tézisemet, 

hogy számítógépes gondolkodás alapokon tanulva sikeresebben lehet felkészülni az emelt 

szintű érettségire. A LOGO versenyzők emelt szintű érettségin elért eredménye bizonyíték a II. 

tézisemre is, hogy a LOGO-val kezdve sikeresebben lehet elsajátítani az algoritmikus gondol-

kodás alapjait. 
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8.3.5 Válogatóversenyek, olimpiák 

A diákolimpiai válogatóversenyek és a diákolimpiákon elért eredményekből is készítettem táb-

lázatot, az előbbiekben említett diákokról. A táblázat kiegészült egy debreceni diákkal, aki a 

2017-18-as tanévben (virtuálisan) csatlakozott a csoporthoz és ugyanabban a ciklikus sorrendben 

készül a válogatóversenyekre és az olimpiára, a szakköri munkába időnként videohíváson ke-

resztül becsatlakozva. 

A 38. ábrán levő táblázatban a CEOI és az IOI válogatóversenyeken elért helyezés szerepel, 

sárgával megjelölve az olimpiai csapatba jutást. Az olimpiákon elért eredményeknél az olimpiai 

rangsorban elért sorszám szerepel. Narancssárgával jelöltem azt a szerencsétlen helyzetet, ami-

kor a diák csak épp nem fért be az olimpiára utazó csapatba, de tartalékosként az egész felkészü-

lést végigcsinálta. 

A 11-es sorszámú diákom az IOI-on 2014-ben dicséretet, 2015-ben és 2016-ban ezüstérmet, 

míg a CEOI-n 2015-ben ezüstérmet kapott. A 12-es sorszámú diákom a CEOI-n 2017-ben bronz-

érmet kapott. A 25-ös sorszámú diákom 2018-ban az IOI-ról bronzérmet hozott. 

 

38. ábra Olimpiai és olimpiai válogatóverseny eredmények 

A táblázatból látszik a közös munka eredménye: míg évekig egy-egy diák szerepelt a váloga-

tóversenyeken, addig a 11-es sorszámú diák motiváló hatására 2016-ra belenőttek a többiek is és 

megszaporodott a válogatókon részt vevők száma. 
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Ezek az eredmények bizonyítják a III. tézisem azon részét, hogy a tehetséges gyerekek moti-

válása csoportban végzett munkával növelhető, a többiek példáját látva és a többiek segítségé-

vel hatékonyabb a versenyekre való felkészülés. 

8.3.6 Saját versenyzők online portálokon 

Az OKTV-n, a válogatókon való versenyzéshez és a diákolimpiára való sikeres készüléshez az 

elvégzendő munkának része az online versenyportálokon való aktív munka. Az előzőekben rész-

letesen leírt portálokon rendszeresen versenyeznek a programozási versenyek döntőjébe és a di-

ákolimpiai válogatóversenyekre készülő tanítványaim. 

A versenyeket válogatom és az időbeosztásukhoz igazodva ajánlom nekik, az ott végzett mun-

kájukat és elért eredményeiket folyamatosan nyomon követem. Az egyes versenyek után az ér-

dekesebb feladatokat meg szoktuk beszélni. Ha valaki szép megoldást talál ki egy érdekes prob-

lémára, azt megmutathatja a többieknek. Az online portálokon zajló munka utólag is visszakö-

vethető. 

A COCI eredményei fordulóról fordulóra letölthetők, bár az itt elért eredmények nem feltétle-

nül tükrözik az épp aktuális tudásszintet. Előfordul, amikor a gyerekek azzal az utasítással ülnek 

le versenyezni, hogy az első két feladatot hagyják ki és koncentráljanak a nehezekre, vagy azzal, 

hogy időre oldják meg az első három vagy négy feladatot. 

 

39. ábra Codechef rangsor változása 

A 39. ábrán a felső sorban a két olimpiai résztvevő, a 11. és a 25. tanítványom fejlődése látszik 

a Codechef versenyein, míg a második sorban a Közép-Európai Informatikai Olimpián bronzér-
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met szerzett 12. sorszámú és a most készülő 15. sorszámú diákom eredménye látható. A rangsor-

pont motiváló, újabb munkára ösztönöz, látszik belőle az elvégzett munka és a diák aktuális ál-

lapota is. Nem ugyanaz a diagramok tengelyeinek beosztása, így az egymással való direkt ösz-

szehasonlításuk nem jó következtetésekre vezet. Az viszont leolvasható a grafikonokról, hogy a 

fejlődés nem egyenletes, időnként nagyobb teljesítményingadozások is beleférnek a verseny-

zésbe. 

    

40. ábra Codeforces beküldések 

A 40. ábrán az előbb említett négy diák feltöltött megoldásainak összesített statisztikái szere-

pelnek a Codeforces portálon, az előbb leírt sorrendben. Erről az ábráról felkészítőként a bekül-

dések számát és minőségét érdemes tanulmányozni – például a gyakorlással csökken a rossz és 

nő a helyes beküldések aránya. Az is leolvasható belőle, hogy milyen a diák hozzáállása, meny-

nyire türelmetlen, lekódolja-e a helyes, de lassú megoldást vagy inkább sokszor sikertelenül pró-

bálkozik a végső megoldás megtalálásával, sok hibát vétve. Az összesített diagramok elemzésé-

vel szabható személyre a versenyzési stratégia. A diagramok, grafikonok mutatják a fejlődést és 

folyamatos összehasonlításuk a tanári munka részét képezi. 
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Ugyanúgy a tanári munkát segíti a következő példa összefoglaló ábra, ami a 15. sorszámú diák 

CP3 könyvben való előrehaladását mutatja. Nem véletlen, hogy a gráfos feladatokat tudja és 

szereti a legjobban. 

 

41. ábra UVa feladatbank, a CP3 könyv feladataiban való előrehaladás 

Az online versenyportálok okos használatával az online versenyzés minden előnyét ki lehet 

használni, az ezeken nyújtott teljesítmények tanárként jól monitorozhatók és a kapott eredmé-

nyekkel a felkészülés még jobban személyre szabható. Az online versenyek nyújtotta professzi-

onális felkészülés nélkül diákjaimnak esélye sem lenne a válogatóversenyeken részt venni egy 

vidéki, nem matematika tagozatos gimnáziumból. A válogatóversenyeken és az olimpiákon nyúj-

tott teljesítményük nemcsak az egyéni kiemelkedő tehetségükön múlik, hanem – az ezen a szin-

ten a rendszerem szerves részét képező – online versenyeken való rendszeres edzéseken is. 

A programozás versenyek döntőin, a válogatóversenyeken és olimpiákon nyújtott teljesítmé-

nyek igazolják a IV. tézisemet, hogy a versenyprogramozáshoz a jól megválasztott, megfelelő 

szintű online versenyeken való rendszeres részvétel magasabb szintre emeli a felkészülés mi-

nőségét. Az online versenyek kiválasztása szakértelmet igényel. 

8.4 Országos szint, Facebook csoport 

A diákjaimat a versenyekre mindig elkísérem, mert hiszek abban, hogy a közös munkához a 

versenydrukk kezelése, a verseny előtti utolsó pillanatokban adott útravaló és a versenyek végén 

a siker és a kudarc kezelése is hozzátartozik. A válogatóversenyeken is évek óta végig ott vagyok, 

így az ottani résztvevő többi diák is ismer és megismer. 

Az IOI tanári levelezőlistáján látott online versenyeket először e-mailben ajánlottam az olim-

piai válogatósoknak. Majd az így ajánlott versenyek listája bővült az interneten talált és felfede-

zett újabb anyagokkal. A gyerekek kisebb-nagyobb online versenyeken előforduló algoritmikus 

problémákkal évek óta fordulnak hozzám. A Fazekas Gimnáziumban szakkört tartó egyetemista 
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felkészítőkkel is rendszeresen konzultálok. 2015 októberében alakítottam ki egy, az e-mailnél 

kényelmesebb, nagyobb interaktivitást biztosító felületet, egy Facebook csoportot. Ebbe a cso-

portba meghívtam a válogatós felkészítőket és a válogatókon részt vevő diákokat. A tagság 

évente kicsit változik, az új bejutók és válogatóversenyre aspiránsok bekerülnek, az egyetemis-

tává váló, tovább már nem versenyző diákok kikerülnek a csoportból. A csoport minimum tu-

dásszintje így adott. Jelenleg harminchat diák, hat – volt olimpikon – egyetemista és négy, az 

informatikai tehetséggondozás irányában elkötelezett felnőtt van a csoportban. 

A felületen a válogatós és olimpiai szintű versenyekre való felkészülést erősítő online verse-

nyeket ajánlok, havonta húsz-huszonöt alkalommal, a verseny előtt néhány nappal. Az oldalon 

lehet egymástól kérdezni. A problémás feladatok megoldási ötletei, kész mintakódok is megje-

lennek. A csoport egyik fontos hozadéka, hogy a gyerekek nem érzik magukat egyedül, motiváló 

az, hogy mások is részt vesznek a munkában, készülnek a versenyekre. A csoportban könnyen 

lehet segítséget találni, jó felületet nyújt magánbeszélgetések kezdeményezéséhez is. 

Az utóbbi pár évben – talán a csoportnak is köszönhetően – többen lettek azok a gyerekek, akik 

tudatosan készülnek az olimpiai válogatókra. A nagyon pontosan nem mérhető tudásszintjük is 

magasabbra került az online versenyzéssel: az utóbbi években a válogatóversenyeken nehezeb-

bek a feladatok és a diákok szorosabb eredményt érnek el. 

Az olimpiai felkészülési rendszer ugyanazt a szisztémát követi, mint évekkel ezelőtt, más té-

nyező nem változott lényegesen. Így az utóbbi években a CEOI-n és az IOI-n elért eredmények-

ben az online versenyzés edzés szintű rendszeressége is visszaköszön. 

 

42. ábra CEOI és IOI magyar eredmény az indulólétszám százalékában 

A 42. ábrán a CEOI és IOI magyar eredményeket ábrázoló grafikonok mutatják a magyar csa-

pat javuló helyezéseit. 

Ezek az eredmények is bizonyítják a IV. tézisemet, miszerint a versenyprogramozáshoz a jól 

megválasztott, megfelelő szintű online versenyeken való rendszeres részvétel magasabb szintre 

emeli a felkészülés minőségét. Az online versenyek kiválasztása szakértelmet igényel, amit eb-

ben az esetben a Facebook csoportban levő felkészítőkkel együtt biztosítunk.  
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12. Mellékletek 

A dolgozathoz mellékelt CD-n megtalálhatóak: 

• az iskolai érettségi eredmények anonim módon és az azokból készített statisztikái 

• az Oktatási Hivatal honlapjáról lementett országos informatika érettségi adatok és a belőlük 

készített statisztikák 

• az ábrák LOGO kódjai 

• a diákok versenyeredményeit tartalmazó eredménylisták. 
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13. Összefoglalás 

A Batthyány Lajos Gimnáziumban megvalósított tehetséggondozó rendszeremet tudományos 

alapokon, az akciókutatás és esettanulmányok módszerével fejlesztettem. 

I. Számítógépes gondolkodás alapokon való oktatás eredményesebbé teszi a közép- és az emelt 

szintű érettségire való felkészülést. Az informatikával és programozással való foglalkozás 

megalapozása a számítógépes gondolkodás elsajátításán keresztül vezet. 

A középszinten tizedikben – a tanórai munka eredményeképpen – előrehozott vizsgát tett diák-

jaim eredményei magasabbak, mint az országos és az iskolai átlag. A középszintű vizsga után 

egyre növekvő számú diáksereg kezd neki a programozás tanulásának. Az ő emelt szintű érettségi 

eredményeik is szignifikánsan magasabbak, mint az országos átlag. 

II. A felső tagozatos korosztályban az algoritmikus gondolkodás alapjainak elsajátítása történ-

het a LOGO-n keresztül órán és szakkörön is. A mindenkinek szóló programozási ismeretek 

tanulásához és a tehetséggondozás alapozásához is eredményesen használható a LOGO 

programozási nyelv. A LOGO tanításában a jól megválasztott felépítés a tehetségeseknek 

sikeres versenyzést eredményez, ami motivációt jelent a programozás további tanulásához. 

A LOGO tanórai és szakköri használata motiváló. A LOGO versenyzők sikeresebben teszik le 

az előrehozott emelt szintű érettségi vizsgát és vesznek részt a további programozási versenye-

ken. 

III. A tehetséges gyerekek programozás tanításában sikeres elsajátítást tesz lehetővé, ha a témák 

ciklikusan, újra és újra, egyre bonyolultabb elméleti ismeretekkel és feladatokkal kerülnek 

elő, jól felépített rendszerben. A tehetséges gyerekek motiválása csoportban végzett munká-

val növelhető, a többiek példáját látva és a többiek segítségével hatékonyabb a versenyekre 

való felkészülés. A különböző szinten álló tehetséges diákokat érdemes együtt, a témákat 

ciklikusan ismételve, csoportmunkában foglalkoztatni. 

A kifejlesztett és alkalmazott módszeremmel mérhetően több diák versenyez és ér el kiemelkedő 

eredményt a Nemes Tihamér Versenyen és az OKTV programozás kategóriájában. 

IV. A versenyprogramozáshoz a jól megválasztott, megfelelő szintű online versenyeken való 

rendszeres részvétel magasabb szintre emeli a felkészülés minőségét. Az online versenyek 

kiválasztása szakértelmet igényel. 

Diákjaim válogatóversenyeken és informatikai olimpiákon elért eredményei a rendszeres, edzés 

jellegű online válogatóversenyeken való részvételnek köszönhető. Az országos szinten ajánlott 

online versenyek látszanak az olimpiákon elért eredményekben is. 
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14. Summary 

I’m describing a system for teaching talented students, implemented by myself, in Batthyány 

Lajos Gymnasium, based on and improved using action research and case studies. 

I. Teaching based on computational thinking is a more effective way to prepare students for 

their final exam (both at standard and higher levels). The foundation for learning informatics 

and programming should be computational thinking. 

Students who take the final exam in 10th grade, at the standard level (taking the final exam earlier 

is a possibility under Hungarian educational law), perform better than both the national average 

and their school’s average. After taking the standard level exam, a constantly growing number 

of students start to learn programming. Their later results, at the higher level of the final exam, 

are also significantly better than both of the aforementioned averages. 

II. In lower secondary school, the basics of algorithmic thinking can be taught using LOGO, both 

in regular classes and study circles; the LOGO language can be effectively used to teach basic 

computational knowledge for everyone, as well as to teach programming for talented students. 

In teaching LOGO, a well-structured sequence of materials results in outstanding competition 

results for the talented, which is an excellent source of motivation for them to continue 

learning programming. 

Using LOGO is motivating at both regular school classes and after-school study circles. Those 

competing in LOGO-contests are later more successful at their (higher level) final exams and at 

programming contests. 

III. When teaching programming to talented students, repeating topics in a cyclic pattern, increa-

sing the level of theoretical knowledge and the difficult tasks in each iteration, leads to better 

comprehension and more thorough learning. Talented students can be motivated by working 

in a group; the examples set by and the help received from others make preparing for contests 

more effective. It is a good idea to teach them in one bigger group, regardless of experience, 

going through topics in said cyclic pattern. The individual students in the group get similar 

problems of different levels of difficulty, based on their experience. 

This system results in a measurable increase in the relative number of students competing and 

being successful at the national Nemes Tihamér Programming Contest and at the national Oly-

mpiad (in programming). 

IV. The quality of preparation for programming contests can be enhanced by participating in 

well-chosen online contests of the appropriate level of difficulty. Choosing the right online 

contests requires professional knowledge and expertise. 

The results achieved by my students at the Hungarian Selection Contests for International Oly-

mpiads (IOI and CEOI team selection), and regional and international Olympiads in informatics 

(IOI, CEOI) is a consequence of regular participation in online contests, as practice. Recom-

mending online contests to competitors at the national level has an observable effect in results at 

Regional and International Olympiads in Informatics too. 




