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  A FELADATOT LEÍRÓ ADATOK   

 
 
 

 

 

  

 

 
 
 

 

   

 

   

2.2.15_Kerettanterv az általános iskola 5-8. 

évfolyamára 

5.2.21_Kerettanterv a gimnáziumok 5-10. 

évfolyamára 

Évfolyam 

Kerettantervi  

kapcsolódás 

Ajánlott időráfordítás 

Szövegművelet - 

problématerület 

Cím 

6. évfolyam 

20 perc 

Szöveg információinak (adatainak) kigyűjtése és 

csoportosítása (rangsorolása: lényeges-

lényegtelen) 

A Tetris 
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Beszélgessünk a feladat megoldása előtt a gyerekekkel arról, hogy mire 

használják a számítógépet, a telefont! Kérdezzük meg, mennyit játszanak és 

mivel leginkább! Kérjük meg őket, hogy érveljenek a játék ellen és mellett! 

 

Házi feladat: 

Tervezze meg mindenki a saját Tetrisét. A tanulók nézzenek utána, hogy 

milyen változatai léteznek ma a játéknak, és ezekből gyűjtsenek inspirációt. 

Rajzolják le a saját változatukat, és írják le hozzá, hogy azok hogyan, milyen 

logika alapján működnek. 

 

 

 

 

Feleletválasztó feladat megoldása: 

 

Milyen játék a Tetris? Helyes 

társasjáték  

kártyajáték  

puzzle X 

Módszertani javaslat a tanároknak 

Megoldások 
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Igaz- Hamis feladat megoldása: 

 

Szöveges állítás Igaz Hamis 

A Tetrist egy amerikai tudós alkotta meg.  X 

A Tetris egy stratégiai játék.  X 

A Tetris a teniszről kapta a nevét. X  

A tetra szó négyet jelent. X  

A játék célja, hogy a képernyőn lévő síkidomokat kell 
párosítani annak érdekében, hogy azok eltűnjenek. 

 X 

 

Egy lehetséges megoldás: 

 A Tetrist egy szovjet tudós, Alekszej Pazsitnov alkotta meg. 

 A Tetris egy logikai játék. 

 A játék célja, hogy a képernyőn megjelenő síkidomokból egész vízszintes 

sorokat kell alkotni annak érdekében, hogy azok eltűnjenek. 

 

Egy lehetséges megoldás: 

 Az eredeti játékban minden egyes elem négy részből állt, és a „tetra” szó 

négyet jelent. 

 A Game Boy játékkonzolból több mint 100 millió darabot adtak el, és 

mindegyiken megtalálható volt a Tetris. Így már csak ezzel a konzollal 

100 millióra nőtt a játékosok köre. 

 Az eredeti játékban síkidomokat kell összeilleszteni, a képen látható 

változatban már testeket. 
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Feleletválasztó feladat megoldása: 

 

Szöveges válaszok Helyes 

A sor eltűnik, így marad még elég hely a további soroknak. X 

A sor helyet foglal, így kevesebb hely marad a további soroknak.  

A játék véget ér.  

 

 


