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Következtetések 
A hatékony tanulás érdekében a következetes és megszakítás nélküli ismeretszerzés 

tényén kívül a kritikai gondolkodás, a metakognitív és az önszabályozott tanulás techni-
káinak az elsajátítása a legfontosabb. A tanulókat sokkal inkább arra kellene megtaníta-
ni, hogyan gondolkozzanak, mint arra, hogy mit gondoljanak. 

Shoen megállapítása szerint „a sikeres pedagógia, amely képes a gondolkodás fej-
lesztésére, magába kell hogy foglaljon olyan elgondolásokat, amelyek rávilágítanak arra, 
hogy hogyan szervezi meg a tanuló a tudását, és hogy belsőleg azt hogyan reprezentálja, 
valamint annak a módját, ahogyan változik ez a reprezentáció, és hogyan állja ki a válto-
zásokat, amikor új információval kell számolnia” (Magno 2009). Magno modellje alap-
ján a metakogníció fent említett öt faktora a kritikai gondolkodást jellemzi inkább, amit 
viszont a metakognitív gondolkodás nyolc faktora feltételez. 

Mindezek a tények szükségessé teszik a romániai oktatáspolitika újragondolását 
számos vonatkozásban, különös tekintettel a tanulók tanulási motivációjának a megte-
remtése, illetve mind a tanulók, mind a tanárok metakognitív gondolkodással szembeni 
hozzáállása szempontjából. 
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Kovács Zoltán 
 

 
 
A http://szamitogep.hu/show/read.php?id=6513 honlapon a számítógépes vírusokról 

olvashatunk. Megismerhetjük a vírusok történetét, fejlődésüket, osztályozásukat. A ví-
rusölő módszereket, programokat. Megtudhatjuk, hogy mi a teendő vírusfertőzés ese-
tén, mik a vírusfertőzés tünetei. 
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Jó böngészést! 
K.L.I. 
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Alfa-fizikusok versenye 

 
VII. osztály, V. forduló 
 
1. Az ábrán látható síktükör a vízszintessel 30o-os 

szöget zár be.  
a). Mekkora a beesési szög, ha a fénysugár a tü-

körre függőlegesen érkezik? 
b). Mekkora szöget zár be a visszavert fénysugár a 

tükörrel, a függőlegessel és a vízszintessel?  
 (4 pont)  
 

2. Hogyan változik a síktükörről visszavert fénysugár visszaverő-
dési szöge, ha beesési szöge 10 o-kal kisebb?  (2 pont) 

 

3. Mekkora F erő egyensúlyozza ki az m = 10 kg tömegű testet, ha 
a test A pontjában F1 = F2 = 100 N nagyságú erők is hatnak? Ezek az 
erők 90 o-os szöget zárnak be egymással, és a felfüggesztési kötéllel 
szimmetrikusan helyezkednek el. (g=10 N/kg) (3 pont) 

 
 

 

 

4. Egy 40 cm hosszú vonalzó egyik végére 100 g tömegű almát, a másik végére 3 N 
súlyú körtét tettünk. Hol kell alátámasztani a vonalzót, hogy egyensúlyban legyen a két 
gyümölcs? (g=10 N/kg) (3 pont) 


