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I. Ismerkedés a grafikonokkal 

Az újságokban, plakátokon, reklámkiadványokban nagyon sok grafikon található, ezért 

szükséges, hogy mindenki értelmezni tudja azokat, értse meg a nyelvüket. 

Néhány grafikon ismerős nekünk, hiszen a függvények ábrázolásánál is hasonlókkal 

találkozhattunk. A grafikonoknál megengedhető az, hogy közös koordináta-rendszerben 

ábrázoljunk különböző adatsorokat. 

Mintapélda1 
Egy cég közös grafikonban ábrázolja 

a teljesítményét és az alkalmazottak 

létszámát. 

Le tudnánk-e olvasni, mekkora volt a 

cég teljesítménye és a dolgozók 

létszáma 2000-ben, ha csak az 1996-

os adatokat ismernénk? 

 

Megoldás: 

Az ilyen típusú grafikonokat oszlopdiagramnak hívják, és a diagram magassága egyenesen 

arányos az ábrázolt mennyiséggel, de észrevehetjük, hogy itt egy kis csalás történt. A cég 

forgalmát szemléltető 2006-os adat ugyanis 5,7-szerese az 1996-osénak, de az oszlop 

magassága csak négyszerese az első oszlop magasságának. A létszámmal fordított a helyzet. 

3,2-szeres adatot 4-szeres oszloppal szemléltettek. Az mindenesetre teljesül, hogy nagyobb 

adathoz nagyobb oszlop tartozik. Az ilyen „csalás” megengedhető, ha az adatokat feltüntetik 

az oszlopnál. A 2000-es adatokat tehát nem 

tudnánk megbízhatóan leolvasni a grafikonról, 

ha az adatok nem szerepelnének ott. 

Mintapélda2 
A Központi Statisztikai Hivatal közölte ezt a 

grafikont. Állapítsuk meg, melyik negyedévben 

látogatott Magyarországra a legtöbb turista! 

Olvassuk le, melyik negyedévben költöttek a 

legtöbbet a külföldiek! 
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Becsüljük meg, hogy mennyi az egy látogatóra eső kiadás 2007 második és harmadik 

negyedévében! 

 
Megoldás: 

2006 harmadik negyedévében érkezett a legtöbb külföldi, körülbelül 13 millió fő. 

A vizsgált időszakokban 9,5, illetve 11 millió külföldi érkezett, és 240 milliárd forintot, illetve 

320 milliárd forintot költöttek. 
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Az első időszakban az egy főre eső költség körülbelül 25 ezer Ft, a másodikban 29 ezer Ft 

volt. 

Megfigyeltük, hogy itt is két teljesen különböző jellegű adat változását ábrázolták 

ugyanabban a grafikonban. 

Mintapélda3 

Nézzük meg a diagramot és válaszoljunk a 

vizsgált időszakra vonatkozó kérdésekre!  

a) Melyik tanévben járt a középiskolások 

legnagyobb része nappali oktatásra? 

b) Melyik tanévben jártak a legkevesebben 

nappali oktatásra? 

 
Megoldás: 

a) Az 1996/1997-es tanévben a 

középiskolások körülbelül 83,8%-a járt 

nappali tagozatra. Ez a legmagasabb érték. 

b) Erre a kérdésre nem tudunk válaszolni 

annak ismerete nélkül, hány középiskolás 

diák volt az egyes években. Csupán a 

grafikont ismerve azt olvashatjuk le, hogy 

az 1990/1991-es tanévben járt a 

középiskolások legkisebb része a nappali 

tagozatra.  

 

Nappali oktatásban résztvevő középiskolások 
aránya
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Az egyes években a középiskolások száma ismeretében a nappali tagozatosok számát is meg 

tudjuk becsülni: 

                                   (Az adatok a KSH (Központi Statisztikai Hivatal) adatbázisából valók.) 

Tanév 1990/1991 1991/1992 1992/1993 1993/1994 1994/1995 1995/1996 1996/1997 1997/1998 1998/1999
Tanuló 360 034 379 316 400 333 418 886 437 126 448 509 462 170 474 642 491 061

Tanév 1999/2000 2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007   
Tanuló 505 323 509 500 516 120 519 473 531 391 528 989 531 168 534 423  
Ennek ismeretében kiszámítható, hány tanuló is járt az egyes években a nappali képzésre: 

Tanév 1990/1991 1991/1992 1992/1993 1993/1994 1994/1995 1995/1996 1996/1997 1997/1998 1998/1999
% 81,1 82,6 82,4 81,8 81,4 83,1 83,8 83,5 82,7 
nappalis 292 000 313 000 330 000 343 000 356 000 373 000 387 000 396 000 406 000 
Tanév 1999/2000 2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007   
% 82,5 82,0 81,6 82,1 82,4 82,9 83,1 83,0   
nappalis 417 000 418 000 421 000 426 000 438 000 439 000 441 000 444 000   
 

Mivel a diagramról leolvasható százalékértékek kerekítettek, a számított tanulói létszámot 

ezresekre kerekítettük. 

Ez a diagram is rokona az oszlopdiagramnak, csak az oszlopok vízszintes hosszával jellemzi 

az adatokat. 

 

Mintapélda4 

Ez a térhatású oszlopdiagram egy 

kozmetikai termékcsalád ható-

anyag-összetételét mutatja. A 

függőleges tengely felirata: 

Hatóanyag g/500ml. 

Melyik termék tartalmazza a 

legtöbb „fahéj és narancshéjolaj” 

hatóanyagot? 

Melyik termék tartalmazza a 

legtöbbet a felsorolt hatóanyagok 

közül? 

Melyik terméket ne javasoljuk annak, aki amúgy is hajlamos a pirulásra? 
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Megoldás: 

A négy oszlop azonos színű részeinek hosszúságát kell vizsgálnunk. A grafikonról tehát úgy 

tűnik, hogy a B termékben a legtöbb a fahéj és narancshéjolaj hatóanyag, vagy legalábbis nem 

kevesebb, mint a többiben. A legtöbb hatóanyagot a negyedik termék tartalmazza.  

A vérbőséget fokozó komplex hatóanyag pirulást okoz, tehát az erre hajlamosaknak csak az A 

terméket javasolnánk. 

Mintapélda5 

Ez a grafikon egy útkezelő társaság honlapján 

található. Értelmezzük a grafikont! Mi a hiba? 

 
Megoldás: 

Az ábrán három kördiagramot láthatunk. Három 

úttípus esetén azt akarja mutatni, hogy az azon 

haladó járművek milyen összetételben használják 

az utat. Az egyértelmű, hogy mindhárom utat a 

személygépkocsi-forgalom uralja 71%, 81%, 

illetve 81% arányban. Egy-egy kördiagramon 

belül és a különböző úttípusoknál megmondható 

az egyes járműtípusok arányszáma is. Ha 

megnézzük, az első ábrán 5 körcikk van, körötte  

4 járműtípus, a 2. ábrán 4 körcikk van és három 

fajta jármű, a 3. ábrán pedig 5 körcikk és 4 jármű 

van. Tehát egy közlekedési járműfajtát mindegyik 

ábráról lefelejtett a rajzolója! 
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Mintapélda6 

Az ábrán egy korfa látható. 

Ausztrália lakosságának 

összetételét mutatja. A 

függőleges tengelyen az 

életkor látható, a vízszintes 

tengelyen pedig a lakosok 

száma (600k=600 ezer). 

 

a) Mit jelent a sárga és piros szín? 

b) Melyik grafikonfajtára hasonlít legjobban ez a grafikon? 

c) Hány 80 év fölötti lakosa van Ausztráliának? 

d) Fiú, vagy lány születik több? 

Megoldás: 

a) A grafikon sarkaiban levő jelek szerint a sárga oldal a férfiakra, a piros pedig a nőkre 

vonatkozó adatokat szemlélteti. 

b) Ez igazából két vízszintes oszlopdiagram. 

c) Össze kell adni a 80 év fölötti férfiak és nők számát. Ezt a férfi és a női oldalakról lehet 

leolvasni: 200ezer + 380eze r= 580ezer. 

d) Körülbelül 50 ezerrel több fiú születik, mint lány. 

 

Feladatok: 

Az alábbi feladatok közül az 1., 4., 5. feladatokat házi feladatnak javasoljuk. Órai 

feldolgozásra ajánljuk a 6. és 7. feladatokat, valamint a 2. feladatot. A 6. és 7. feladatok 

megoldásában nehézséget okozhat, hogyan kell leolvasni az értékeket ezekről a különleges 

grafikonokról, tehát nem árt, ha a tanár „kéznél van”. A 2. feladat témája miatt érdekes lehet a 

diákoknak, esetleg ötletet ad nekik majd az utolsó órák önálló munkájához. 

Ha jut rá idő, érdemes a gyerekekkel áttekinteni az összes, a fejezetben található grafikont az 

alábbi szempontok szerint: 

Versenyezzünk, ki tudja a legtöbb információt kicsikarni egy-egy grafikonból? 

A grafikonokból leolvasható adatok milyen a pontosságuk? 

Mely grafikonok mutatnak időbeli változást? 
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 1. A következő grafikon úgy keletkezett, hogy 2006. március 29-én Törökországban a 

napfogyatkozás idején 1175 fotót készítettek a Napról, majd megállapították azok 

átlagos fényességét. 

Meg tudod-e mondani, pontosan hány órakor volt a napfogyatkozás? 

Megoldás: 

A napfogyatkozás 13 óra 55 perc körül lehetett és legalább 2 percig tartott. 

 

 2. a) Olvasd le a grafikonról, hogy  

mekkora  volt az egyes adók 

hallgatottsága 2007-ben 

Szolnokon? 

b) Add össze az a) részben kapott 

%-okat. Mit tapasztalsz? Mi lehet a 

magyarázata? 

c) Melyik évben lett több hallgatója 

az R2000 adónak, mint a Danubius 

rádiónak? 

Megoldás: 

a) Juventus: 5%, Danubius: 15%, R2000: 25%, Sláger: 25%, Aktív 45%. 

b) 5%+15%+25%+25%+45%=115%. Ennek az lehet a magyarázata, hogy van, aki több 

adót is hallgat. (Természetesen nem azonos időpontban.) 

c) 2005-ben. 
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 3. Az oszlopdiagram az egyes országokban érvényes telefonálási tarifákat mutatja. 

Foglalkozzunk most csak a hívásindítás árával. 

a) Melyik országban kell a legtöbbet 

fizetni a hívásindításkor? 

b) Melyik országban kell a 

legkevesebbet fizetni a 

hívásindításkor? 

c) Hány százalékkal nagyobb a 

hívásindítás költsége abban az 

országban, ahol a legtöbbet fizetnek 

érte, mint ahol a legkevesebbet? 

 

Megoldás: 

a) Magyarországon. 

b) Az Egyesült Királyságban és Svédországban. 

c) 33,3
75,0
5,2 = , tehát 233%-kal. 

 

 4. Megkérdeztek sok-sok embert, hogy a 

könnyűzene melyik ágát hallgatja a 

legszívesebben. Mindenki csak egy választ 

adhatott. A válaszokat leolvashatod az 

oszlopdiagramról. 

Hány ember válaszolt? 

A válaszadók hány százaléka számára volt a 

legnépszerűbb a rock? 

 
Megoldás: 

4759 ember adott választ, ezek közül 8,4% 

választotta a rockot. 
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 5. A két kördiagram Európa energiafelhasználását mutatja. A második grafikon szemlélteti 

a különböző megújuló energiaforrásokat. 

a) Az összes energiafogyasztásunk hány százaléka származik a biomassza elégetéséből? 

b) Az összes energiafogyasztásunk hány százaléka geotermikus eredetű? 

c) Az atomenergiából vagy a vízi energiából származó energiát használjuk nagyobb  

    mértékben? 

A feladat megbeszélésénél kérdezzünk rá, hány tanulónak tűnt fel, hogy a második 

kördiagramban a százalékok összege 104%. Ennek oka a kerekítésekben lehet. 

Megoldás: 

a) A bal oldali kördiagram szerint az összes energiafelhasználásunknak csak 14%-a 

származik megújuló energiaforrásból, ennek 53%-a a biomassza elégetése, tehát 

0742,053,014,0 =⋅ , azaz 7,42%. 

b) 020140140 ,,, ≈⋅ , azaz 2%. 

c) 0700490350140 ,,,, <≈⋅ , tehát az atomenergia részesedése nagyobb  kb. 2%-kal. 

 

 6. Idézet egy újságcikkből:  

„A grafikon a …… drogambulancia 

forgalmának alakulását mutatja, és 

önmagáért beszél. A kiemelt három csoport 

ugyanis azok arányát mutatja klienseink 

között, akik nemcsak maguk vannak a 

legnagyobb veszélyben, hanem súlyos 

veszélyforrást jelentenek másokra, egész 

korosztályukra nézve is. Az ópium típusú 

szerek (ópiátok) függősége ugyanis 

rosszindulatú, makacs, és terjedésre hajlamos kórkép.” 

A kérdések a fenti ambulanciára vonatkoznak. (A grafikonon az i.v. rövidítés: az 
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intravénásan beadott kábítószer.) 

a) Hány olyan betegük van, akik jelenleg is használnak intravénásan beadott kábítószert? 

b) Hány ópiátfogyasztó nőbetegük van? 

c) Összesen hány betegük van? 

Megoldás: 

a) 15-nél több, de 20-nál kevesebb, körülbelül 17. 

b) Körülbelül 10. 

c) Erre a kérdésre nem tudunk válaszolni, ugyanis előfordulhat, hogy az ópiátfogyasztó 

azok között is szerepel, akik használtak már intravénás kábítószert, illetve vannak még 

olyan betegeik is, akik nem tartoznak ezekbe a  kategóriákba. 

 

 7. A grafikon az arany árát mutatja dollárban. 

a)  Mit gondolsz, mit jelenthet az, hogy az egyes 

időpontokban nem kis pont, hanem kis vonal jelzi az 

arany árát? 

b) Olvasd le, mikor volt az arany ára a legalacsonyabb, 

illetve a legmagasabb? 

c) Hányszorosa a legalacsonyabb ár a legmagasabb árnak? 

 

Megoldás: 

a) A függőleges kis vonal az arany árának „tól-ig” értékét mutatja. Például november 

20-án 620 és 640 dollár között mozgott az arany ára. 

Ehhez hasonló grafikont használnak a tőzsdén is, hiszen a részvények ára sem 

határozható meg egyetlen számmal. 

b) Legalacsonyabb december 25-én, legmagasabb november 5-6-án. (Utóbbi dátum úgy 

keletkezett, hogy az eddigi dátumok között általában 1 hónap és 4-5 nap van.) 

c) Számoljunk a kis függőleges vonalak közepén szereplő értékekkel: 

620$ és 790$. 271620:790 ,≈ . Tehát a legalacsonyabb árnak 1, 27-szerese, 127%-a a 

legmagasabb ár. 
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 8. A grafikon alapján válaszolj a következő kérdésekre:  

 
a) Melyik típusú betegségekre van rossz hatással az alacsony páratartalom? 

b) Melyik típusú betegségekre van rossz hatással a magas páratartalom? 

c) Írd le, milyen hatással van az allergiás betegre a páratartalom változása? 

Megoldás: 

a) Bakteriális fertőzésekre, vírusos fertőzésekre, felsőlégúti megbetegedésekre, 

allergiára, asztmára. 

b) Gombás eredetű betegségekre, atkák által terjesztett betegségekre, illetve atkára való 

allergiára, asztmára. 

c) Az alacsony páratartalom rossz hatással van az allergiásokra, majd javul az állapotuk 

a páratartalom növelésével. Az 50%-os relatív páratartalom ideális számukra, majd a 

páratartalom növekedésével ismét romlik az állapotuk. 

 

 9. A grafikon egy tanulmányi verseny 

népszerűségének növekedését mutatja. 

a) Melyik tanévben indult a verseny? 

b) Melyik tanévben készült a grafikon? 

c) Hányszorosára nőtt a résztvevők létszáma 

a verseny beindítása óta? 

Megoldás: 

a) 1998–1999,  b) 2000–2001,  c) hét és félszeresére. 
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Megjegyzés: A 9., 10., 11. feladatokat házi feladatnak adhatjuk fel. 

 

 10. Az alábbi vonaldiagram az éves forgalom alakulását mutatja ezer Ft-ban egy 

kereskedelmi vállalat három telephelyén. 

Egy kereskedelmi vállalat három telephelyének forgalma

0

500

1000

1500

2000

1.hó 2.hó 3.hó 4.hó 5.hó 6.hó 7.hó 8.hó 9.hó 10.hó 11.hó 12.hó

A B C
 

Határozd meg az egyes telephelyek havi forgalmának értékeit, és készíts belőle 

táblázatot! 

Határozd meg telephelyenként, hogy melyik volt a leggyengébb és melyik volt a 

legerősebb hónap forgalom szempontjából! 

 

Megoldás: 

Telep 1.hó 2.hó 3.hó 4.hó 5.hó 6.hó 7.hó 8.hó 9.hó 10.hó 11.hó 12.hó 
A 1200 1500 900 1000 800 900 1300 1400 900 1300 1400 1500 
B 1500 1700 1800 1400 1200 1400 1500 1700 1400 1500 1700 1800 
C 900 1000 800 900 900 800 1000 1200 800 1000 1100 1200 

 

 

telephely leggyengébb hónap  legerősebb hónap 

A május  február, december 

B május  március, december 

C március, június, szeptember  augusztus, december 
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 11. A következő oldalon található a) diagram 10 tanuló testmagasságát ábrázolja, a b) 

diagram pedig Pistike testmagasságának változását mutatja. Matematikailag melyik helyes és 

melyik nem? Miért? 

Tanulók testmagassága
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200

Ádám Bernadett Éva Ferenc István József Mária Piroska Sándor Sarolta

Testmagasság(cm)
 

a)   diagram 

 

Pistike testmagasságának változása az utóbbi öt évben

70
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160
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b)   diagram 

Megoldás: 

Az a) grafikonon a jelölt pontok diszkrét értékeket ábrázolnak. Ezért matematikailag 

helytelen ezeket folytonos vonallal összekötni. 

A b) diagram Pistike testmagasságának változását mutatja. Ez egy folyamat, tehát 

folytonos vonallal összeköthetők a pontok. (Bár nem biztos, hogy évről évre egyenletes 

a növekedés.) 
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II. Tömegjelenségek és a statisztika 
A statisztika szót ma kétféle értelemben használjuk: 

  egyrészt információk valamilyen szempontból  rendezett összessége, 

  másrészt tömegjelenségek vizsgálatához szükséges módszerek összessége. 

Tömegjelenségnek nevezzük azokat a jelenségeket, amelyek tetszőlegesen sokszor, 

lényegében azonos feltételek mellett mennek végbe. Például egy autó motorja üzemanyag 

nélkül soha nem működik, vagy esőhöz mindig felhőre van szükség. Persze, ha feldobunk egy 

szabályos pénzérmét, nem tudjuk, melyik oldalára fog esni, vagy esetleg megáll az élén, de az 

kétségtelen, hogy a három lehetséges eset közül az egyik biztosan  bekövetkezik. Ilyenkor 

véletlen tömegjelenségről  beszélünk. Erről van szó pl. akkor is, amikor egy játékkockát 

feldobunk, és megfigyeljük, melyik oldalára esett. 

Mintapélda7 

Minden tanuló kap egy-egy játékkockát. Mindenki 10-szer dob a kockával. 

Az alábbi táblázatokat másoljuk a füzetbe, és a kapott eredményeket írjuk bele! 

Egy dobás lehetséges kimenetei: 1, 2, 3, 4, 5, 6. 

Dobás 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Kimenet           

           

Bizonyos társasjátékokban (például: Ne nevess korán) csak akkor indulhatunk el a bábunkkal, 

ha 1-est vagy 6-ost dobtunk. Vizsgáljuk meg, hány 1-es és hány 6-os dobás történt ? 

Módszertani megjegyzés: A tanulók eredményei alapján közösen töltsük ki az alábbi 

táblázatokban a kimenetelek gyakoriságát! (30 fős osztályra készült a táblázat. Ha többen 

vannak, bővítsük a táblázatot!)  

A táblázat utolsó sorát most üresen hagyjuk. A későbbiekben a relatív gyakoriságot írjuk majd 

ide. 

 

1-es dobása 

Dobások száma 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Gyakoriság           
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Dobások száma 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 

Gyakoriság           

           

 

Dobások száma 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 

Gyakoriság           

           

6-os dobása 

Dobások száma 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Gyakoriság           

           

 

Dobások száma 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 

Gyakoriság           

           

 

Dobások száma 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 

Gyakoriság           

           

Ha a kapott eredményeket összegyűjtjük, rendezzük, és valamilyen formában (táblázatban, 

grafikonon, diagramon stb.) ábrázoljuk, akkor statisztikát készítettünk. Az ilyen típusú 

felméréseket leíró statisztikának nevezzük. 

A leíró statisztika tehát  egy adott, meghatározott elemekből álló információhalmazt értékel 

ki. A kiválasztott egyedekre vonatkozó adatokat összegyűjti, rendezi, esetleg még 

táblázatosan vagy grafikusan ábrázolja is. 

A megfigyelés tárgyát képező egyedek összességét statisztikai sokaságnak nevezzük. 

 

Gyakoriság, relatív gyakoriság szemléltetése 
A gyakoriság azt mutatja meg, hogy az egyes jelenségek a felmérés során hányszor fordulnak 

elő. A statisztikában alapsokaságnak vagy adatsokaságnak nevezik a vizsgálat tárgyát 

képező adatok (egyedek) összességét. Ezek tulajdonságára egy részük, az úgynevezett minta 

alapján következtetünk. A mintát a sokaságból általában véletlenszerűen választjuk ki.  
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Ha egy kisérletet – amelynek az eredménye az, hogy egy A esemény bekövetkezik-e vagy 

sem –  n-szer megismételünk, és az n közül k esetben bekövetkezik az A esemény, akkor k-t 

az A esemény  gyakoriságának nevezzük. (k   n.) 

A gyakoriságot szemléltehetjük grafikonon is. Egy diagramnak vagy grafikonnak általában a 

következőket kell tartalmaznia : 

  legyen címe,    

  szerepeljen jelmagyarázat, 

  legyen neve a koordinátatengelyeknek (az ábrázolt adat megnevezése), 

  legyenek egységek a koordinátatengelyeken. 
 

Ha két, eltérő elemszámú statisztikai sokaságot szeretnénk összehasonlítani, akkor a 

gyakoriság nem megfelelő mutatószám. Például az, hogy az egyik osztályból 10-en, a 

másikból pedig 12-en röplabdáznak, nem mond sokat. Kifejezőbb, ha azt mondjuk meg, hogy 

az osztály hányadrésze (hány százaléka) röplabdázik. 

 

A relatív gyakoriságok összege 1, ha százalékos formában adjuk meg, akkor 100%.  

Megjegyzés: A kerekítések miatt ettől egy kis eltérés lehetséges. (Lásd az 5. és 14. feladatot.) 

Folytassuk az előző táblázat kitöltését: számítsuk ki a relatív gyakoriságokat! 

Módszertani megjegyzés: A következőkben a különböző diagramfajtákra adunk 

mintapéldákat, feldolgozásukat csoportmunkában ajánljuk. 

Mintapélda8 

A 2004-ben megrendezésre kerülő megyei informatika verseny első tizenöt helyezettjének a 

középiskola típusa szerinti megoszlását mutatja a következő táblázat. 

  9. évfolyam 10.évfolyam 11. évfolyam 12. évfolyam 
Gimnázium 4 6 3 5 
Szakközépiskola 11 9 12 10 
Összesen 15 15 15 15 
 

Ábrázoljuk az eredményt különböző diagramokon ! 

Definíció: Ha a gyakoriságot elosztjuk a statisztikai sokaság elemszámával, 
akkor  a relatív gyakoriságot kapjuk. 
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Megoldás: 

Ebben az ábrázolási módban az adatokat mint téglalapokat jelenítjük meg. A téglalapok 

magassága arányos az adat nagyságával. (A negatív adatokat lehet lefelé rajzolni.) 

 
Ábrázolás oszlopdiagrammal  
 

Megyei informatika verseny helyezettjei

0
2
4
6
8

10
12
14
16

9. évfolyam 10.évfolyam 11. évfolyam 12. évfolyam

Gimnázium Szakközépiskola
 

 
 

Megyei informatika verseny helyezettjei

0
2
4
6
8

10
12
14

9. évfolyam 10.évfolyam 11. évfolyam 12. évfolyam

Gimnázium Szakközépiskola
 

 
Oszlopdiagramok esetében térbeli ábrákat is készíthetünk: 

0

2

4

6

8

10

12

14

9. évfolyam 10.évfolyam 11. évfolyam 12. évfolyam

Megyei informatika verseny helyezettjei

Gimnázium
Szakközépiskola
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Módszertani megjegyzés: Ebben az esetben a térbeli ábrázolás teljesen felesleges, hiszen 

semmivel sem mond többet, mint a síkbeli ábra, sőt, a térhatás eléréséhez alkalmazott 

technika kissé torzítja az arányokat. 

 
Ábrázolás vonaldiagrammal (grafikonnal) 
 
A vonalas ábrázolási mód hasonlít az oszlopdiagramos módszerhez. Koordináta-rendszerben 

ábrázoljuk az adatok nagyságának megfelelő pontokat, majd ezeket egy töröttvonallal 

összekötjük. 

 

Ezt az adatsort így ábrázolni például teljesen értelmetlen, hiszen a 9. és a 10. évfolyam értékei 

között hiába van vonal, az nem jelent semmit. 

Ennek az ábrázolási módnak csupán csak az az előnye, hogy a leolvasást könnyíti. (Pontról 

pontra „vezeti a szemet”. Főként akkor alkalmazzák, ha sok diszkrét pont szerepel valamilyen 

változás vagy egyszeri mérés esetén.) Ezt az ábrázolási módot leginkább valamely adat 

változásának szemléltetésére használjuk. A vonaldiagram (grafikon) hátránya, hogy folytonos 

változást érzékeltet, pl. azt, hogy egy kisebb értékről egy nagyobb értékre folyamatos 

növekedéssel jutottunk el. Ez nem feltétlenül igaz, hiszen ha pl. a minden második évben 

szerzett adatokat ábrázoljuk, akkor a közbenső években az előző adatsor növekedésétől 

függetlenül is bekövetkezhetett relatív csökkenés a korábbi évek eredményéhez képest. Ilyen 

diagram a kórházi lázgörbe is. 
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Mintapélda9 

Játsszunk kockapókert 5 dobókockával a következő szabályok szerint! 

Egy pár:   2 egyforma + 1 + 1 + 1 szám (pl. 3, 4, 5, 1, 3) 

Két pár:   2 egyforma + 2 egyforma + 1 szám (pl. 3, 5, 4, 3, 5) 

Terc vagy drill:  3 egyforma + 1 + 1 szám (pl. 2, 3, 4, 2, 2) 

Sor:   5 egymást követő szám, tetszőleges sorrendben (pl. 2, 3, 1, 4, 5) 

Full:   3 egyforma + 2 egyforma szám (pl. 3, 2, 3, 3, 2) 

Póker:   4 egyforma + 1 szám (pl. 3, 4, 3, 3, 3) 

Royal póker:  5 egyforma szám 

Minden csoport 50-szer dobjon az öt kockával és jegyezze fel a kapott eredményeket a 

füzetébe az alábbi táblázat szerint! 

Készítsünk hét kártyát a fenti feliratokkal! Sorsolással hozzunk létre hét csoportot! Minden 

csoport az általa húzott kártyának megfelelő esemény relatív gyakoriságát számolja ki. 

 

Lehetséges 
eredmény 

Gyakoriság Relatív gyakoriság 

Egy pár   

Két pár   

Terc   

Sor   

Full   

Póker   

Royal póker   

 

Melyik esemény bekövetkezése valószínűbb? 

Ha kellőképpen sok kísérletet végeztünk el, a relatív gyakoriság – a tanulók szemléletében 

remélhetően – sugallja a valószínűség fogalmát. Ezt próbáljuk itt erősíteni. 

 

A relatív gyakoriságok szemléltetésére különösen alkalmas a kördiagram és a sávdiagram. 
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Ábrázolás kördiagrammal, gyűrűdiagrammal 

A kördiagram segítségével általában a rész és az egész arányát ábrázoljuk. A teljes kör 

jelképezi a 100%-ot, és az egyes részek arányát ábrázoló körcikkhez tartozó középponti szög 

arányos a relatív gyakorisággal. 

A gyűrűdiagram tulajdonképpen a kördiagram egy részlete. 

Mintapélda10 

Ábrázoljuk most kördiagramon a 8-as mintapéldában szereplő verseny gimnáziumi 

résztvevőinek évfolyamonkénti relatív gyakoriságát! (Összesen 18 gimnáziumi tanulóról volt 

szó.)  

  9. évfolyam 10.évfolyam 11. évfolyam 12. évfolyam 
Gimnázium 4 6 3 5 
relatív gyakoriság 2/9 1/3 1/6 5/18 
középponti szög 80o 120o 60o 100o 

 

Ábrázolás sávdiagrammal 
A rész és az egész arányának szemléltetésére, azaz a relatív gyakoriság ábrázolására 

használhatunk sávdiagramot is. 

A sávdiagramon a rész és az egész viszonya ugyan jól látható, azonban az egyes részek 

egymáshoz való viszonya nem igazán szemléletes. 

Példa: Informatika verseny gimnáziumi helyezettjeinek megoszlása évfolyamonként, 

sávdiagramon: 

 
22 % ( 9. évfolyam ), 33 % (10. évfolyam), 17 % ( 11. évfolyam), 28% (12. évfolyam).  

22 % 33 % 17 % 28 % 

22%

33%
17%

28%
9. évfolyam

10.évfolyam

11. évfolyam

12. évfolyam

Gimnáziumi résztvevők relatív 
gyakorisága
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Feladatok 

 12. Véletlenszerűen választottunk ki 200 családot, és felmértük, hogy a családok hány 

százaléka nézi az általunk kiválasztott témájú műsorokat a televízióban. A felmérés 

eredményét tartalmazza az alábbi táblázat. 

TV műsor Családok %-a 

Híradó 75 

Fókusz 55 

Vetélkedők 85 

Sorozatok 80 

Természetfilmek 50 

Történelmi filmek 35 

Romantikus filmek 25 
 

A véletlenszerűen kiválasztott 200 családban melyik a legkedveltebb és melyik a kevésbé 

kedvelt műsor? 

A százalékok alapján határozd meg a családok számát, és ábrázold oszlopdiagramon az 

alábbiak szerint: a diagram címe: Televízió műsorok nézettsége. A vízszintes tengelyen a 

műsorok neve, a függőleges tengelyen pedig a családok száma szerepeljen. 

Megoldás: 

TV műsor Családok száma 
Híradó 150 
Fókusz 110 
Vetélkedők 170 
Sorozatok 160 
Természet filmek 100 
Történelmi filmek 70 
Romantikus filmek 50 

 
A vetélkedők a legkedveltebbek, a romantikus filmek kevésbé kedveltek. 
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 13. Az alábbi táblázat egy adott évben a magyarországi autóértékesítés adatait tartalmazza 

a legkedveltebb nyolc autómárka esetén: 

Márka Suzuki Opel Renault VW Peugeot Fiat Ford Skoda 
Darab 32 600 28 300 19 600 15 600 14 000 12 500 11 600 9600 

 

Számítsd ki az egyes márkák esetén a relatív gyakoriságot és ábrázold sávdiagramon! 

Célszerű egy 20 cm hosszú téglalapot felvenni, ekkor 1% 0,2 cm-nek felel meg. 

 

Megoldás: 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

23% 20% 14% 11% 10% 9% 8% 7%

Nyolc autómárka értékesítésének megoszlása

Skoda
Ford
Fiat
Peugeot
VW
Renault
Opel
Suzuki

 
Megjegyzés: A kerekítések miatt a százalékok összegeként 102 %-ot kapunk. 

 

TV műsorok  nézettsége

150

110
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160

100
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Híradó Fókusz Vetélkedők Sorozatok Természet
filmek

Történelmi
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Romantikus
filmek

cs
al

ád
ok

 s
zá

m
a
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 14. Egy műveltségi teszt maximális pontszáma 100 pont. A tesztet 35 tanuló írta meg.  

Az eredményeket tartalmazza a következő táblázat: 

Pontszám 0-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100
Gyakoriság 6 3 7 5 3 4 3 4 

 

Készíts oszlop-, sáv- és gyűrűdiagramot a relatív gyakoriságból! 

Megoldás: 

Pontszám 0-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100
Gyakoriság 6 3 7 5 3 4 3 4 
Relativ 
gyakoriság 

0,17 0,086 0,2 0,14 0,086 0,114 0,086 0,114 

Százalék 17 8,6 20 14 8,6 11,4 8,6 11,4 
 

 

Módszertani megjegyzés: A következő két feladat megoldására csoportmunkát javaslunk. A 

véletlenszerűen kialakított három csoport mindegyike 1-1 feladatot oldjon meg. Borítékban 

elhelyezett kártyák közül minden csoport húz egy kártyát, amelyen a megoldandó feladat 

sorszáma áll. A közösen megoldott feladatot frontálisan megbeszéli az osztály. 

 

Elért pontszámok relatív gyakorisága

0-30

31-40

41-50

51-60

61-70

71-80

81-90

91-100

Elért pontszámok relatív gyakorisága

0
0,05
0,1

0,15
0,2

0,25

0-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-
100

pontszám

0 0,25 0,5 0,75 1

17,14% 8,57% 20,00% 14,29% 8,57% 11,43% 8,57% 11,43%

Elért pontszámok relatív gyakorisága
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 15. Egy 30 fős osztály tanulóinak lakhely szerinti megoszlását ábrázolja az alábbi 

kördiagram.  

Szögmérő felhasználásával határozd meg a százalékokat (a relatív gyakoriságokat)! 

Számítsd ki, az osztályból hány tanuló lakik az egyes városokban!  

Az adatokból készíts táblázatot! 

Megoldás: 

Város 
Debrecen 

Hajdú-

szoboszló 
Kaba Újfehértó Ebes 

Középponti szög 216º 36º 12º 72º 24º 

Relatív gyakoriság 60 % 10 % 3,33 % 20 % 6,67 % 

Gyakoriság 18 3 1 6 2 

 

 

 16. Az internetes játékok közül öt játékot választottunk ki: sakk, pasziansz, póker, foci, 

autóverseny. Megvizsgáltuk, hogy az elmúlt napon hányan játszották ezeket a 

játékokat, és az eredményeket tartalmazza az alábbi diagram. 

Egy osztály tanulóinak lakhely szerinti megoszlása

Debrecen Hajdúszoboszló Kaba Újfehértó Ebes
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Olvasd le az értékeket, és készíts belőle táblázatot! Készíts kördiagramot a relatív 

gyakoriságok alapján! 

 
Megoldás: 
 

Játék neve Sakk Pasziansz Póker Foci Autóverseny 
Játékosok száma 10 25 7 20 30 
Relatív gyakoriság 0,109 0,272 0,076 0,217 0,326 

 

 
Módszertani megjegyzés: A további feladatok megoldása egyénileg, de csoportosan is 

elvégezhető. Egy-egy feladat megoldását érdemes akár osztályzattal, akár más módon 

értékelni. 

 

Játékosok száma

0

5
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35

Sakk Pasziansz Póker Foci Autóverseny

Relatív gyakoriság

Autóverseny

Sakk

Pasziansz

PókerFoci
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 17. Megkérdeztük egy 40 fős osztály tanulóit, hogy melyek a kedvenc ételeik, és a kapott 

válaszok alapján készítettük el az alábbi sávdiagramot. 

 
 
 
. 
 

Lila: pizza, szürke: hamburger, sötétzöld: milánói makaróni, világoszöld: rántott sajt, 

sárga: palacsinta, barna: hot dog. 

a) Olvasd le a relatív gyakoriságokat! 

b) Ezek ismeretében határozd meg a gyakoriságokat! 

c) A gyakoriságok alapján készíts oszlopdiagramot! 

d) Határozd meg, hogy melyik a legnépszerűbb étel az osztályban! 

Megoldás: 
 

Étel neve Pizza Hamburger Milánói 
makaróni 

Rántott sajt Palacsinta Hot 
dog 

Összesen 

Relatív 
gyakoriság 15 % 30 % 12,5 % 17,5 % 15 % 10 % 100 % 

Gyakoriság 6 12 5 7 6 4 40 

A legnépszerűbb ételek

6

12

5
7

6
4

0
2
4
6
8

10
12
14

Pizza Hamburger Milánói
makaróni

Rántott sajt Palacsinta Hot dog

Gyakoriság
  

Az osztályban a legtöbben a hamburgert szeretik. 
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 18. Az itt látható  grafikon öt tizenkettedikes osztály három tanévre vonatkozó hiányzási 

átlagait (nap/fő) mutatja. Két táblázatot mellékeltünk. Döntsd el, hogy melyik a grafikonhoz 

tartozó táblázat! 

Ha már döntöttél az egyik táblázat mellett, ábrázold kördiagramon, hogy az egyes 

osztályoknak mekkora részük volt a 12. évfolyam hiányzásaiból 2003/2004-ben! 

Három tanév hiányzási átlagai

0

5

10

15

20

25

30

12.a 12.b 12.c 12.d 12.e

2001/2002 2002/2003 2003/2004
 

 
Év/osztály 12.a 12.b 12.c 12.d 12.e 
2001/2002 15 10 20 7 18 
2002/2003 10 15 25 15 10 
2003/2004 8 15 22 12 20 
 
Év/osztály 12.a 12.b 12.c 12.d 12.e 
2001/2002 15 10 20 7 18 
2002/2003 10 13 25 10 15 
2003/2004 8 15 22 12 20 
 

Megoldás: A második táblázat tartozik a grafikonhoz. 

Év/osztály 12.a 12.b 12.c 12.d 12.e 
2003/2004 8 15 22 12 20 
középponti szög 37 70 103 56 94 
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2003/2004

12.a
12.b
12.c
12.d
12.e
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III. Középértékek (módusz, medián, átlag) 
A sokaság jellemzésére alkalmas fogalmakat és mennyiségeket keresünk.  

Mintapélda11 

Bergengócia királyának ellopták a jogarát. A térfigyelő kamerák felvétele 

alapján a lopással erősen gyanúsítható X.Y. nagykorú, foglalkozását 

tekintve udvari bolond. A jogart azonban nem találták a gyanúsított 

lakásán. A királyi rendőrség a helyi telefontársaságtól lekérte X.Y. 

telefonvonaláról indított hívások listáját. A lista a következő volt: 

(A 111111 szám a telefonos ébresztésé.) 

222554 111111 222554 222554
111111 123456 111111 222554
222554 222554 222554 111111
524877 222554 111111 222554
222554 111111 222554 222554

Mit olvashatunk ki ebből a táblázatból? 

Mennyiben segít ez a jogar megtalálásában? 

Megoldás: 

A hívott számok gyakoriságát a következő táblázat mutatja: 

A legtöbbször előforduló adat jellemzi leginkább ezt a sokaságot. 

A leggyakrabban hívott szám valószínűleg a tettestársé lehet.  

(Így lelepleződött a szakács.) 

 

A sokaságot jellemezhetjük a leggyakrabban előforduló elemével, ezt módusznak nevezzük. 

Ha több olyan elem van, ami egyforma gyakorisággal fordul elő, akkor ezek a móduszok 

halmazát alkotják. Ha minden elem csak egyszer-kétszer fordul elő a sokaságban, akkor a 

móduszok halmazának megadásával elég kevés, és viszonylag rosszul kezelhető 

információhoz jutunk. 

Mintapélda12 

A Galaktikus Elhárítás emberszabású robotokat alkalmaz kémnek. Problémát okoz azonban, 

hogy a robot intelligenciája általában meghaladja a társaságában levő emberekét, így gyorsan 

lebukik. Hogyan állítsák be a robot IQ szintjét, ha azt akarják, hogy a társaságában levő 

embereknek pontosan a fele legyen nála okosabb? A robot most egy konferenciára megy, ahol 

a résztvevők IQ szintje a következő: 

111111 6 
123456 1 
222554 12 
524877 1 
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124 132 140 115 136 125 120 115 115 132 110 136 

Megoldás: 

Állítsuk nagyság  szerinti sorrendbe a résztvevők IQ értékeit, majd válasszuk ki a középső 

adatot! 

110 115 115 115 120 124 125 132 132 136 136 140 
 

Most – mivel az adatok száma páros – nincs középső adat. Ha a két középső adat átlagát 

vesszük, ugyanannyi lesz a résztvevők között a nála okosabb, mint a butább. A robot IQ-ját 

tehát 124,5-re érdemes beállítani. 

 

Bizonyos sokaságokról elég sokat elárul a sokaság középső értéke (természetesen ez 

megkívánja, hogy az adatok rendezhetőek legyenek.) Vagyis rendezzük nagyság szerinti 

sorrendbe az adatokat, és válasszuk ki a középső elemet; ha nincs középső elem, mert páros 

számú adatunk van, akkor a középső két elem számtani közepét vegyük. Az így kapott elemet 

mediánnak nevezzük. A medián is viszonylag kevés információt hordoz a sokaságról, hiszen 

az elemek sorának elején és végén a mediántól nagyon eltérő elemek is állhatnak.  

A mediánt csak a sokaság többi tagjának a sorrendje határozza meg, de azok nagyságáról nem 

ad képet. 

Mintapélda13 

Egy elemeket gyártó cégnél két terméket is előkészítettek gyártásra. Úgy döntöttek, hogy a 

két termék közül azt fogják valóban gyártani, amelynek az élettartama hosszabb. Mindkét 

fajtából megmérték, hogy 10-10 elem mennyi ideig működik egy lámpában, és utána 

döntöttek. Hogyan lehet összehasonlítani a két termék élettartamát? A mért időtartamokat 

(órákban) az alábbi táblázat mutatja. Az adatokból grafikont is készítettek. 

Elemek élettartama

0

20

40

60

80

100

120

elemek

ór
a A elem

B elem

 

A elem B elem 
86 50 
97 69 
32 84 
69 66 
88 70 
97 38 
78 100 
63 89 
80 69 
77 74 
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Megoldás: 

Sem a grafikon, sem a táblázat most nem segít a döntésben.  

Érdemes a működési idők átlagát (számtani közepét) venni. 

7,76
10

77806378978869329786 =+++++++++=Ax  

9,70
10

746989100387066846950 =+++++++++=Bx  

Az A jelű elemet fogják tehát gyártani, mert annak az átlagos élettartama nagyobb. 
 
Ha a sokaság számokból áll, akkor több tájékoztatást kaphatunk a sokaságról, ha minden 

benne szereplő számot figyelembe veszünk, tehát a számok összegét osztjuk a 

darabszámukkal. Az így kapott értéket nevezzük a sokaság aritmetikai átlagának vagy 

számtani közepének. Ez azonban megint csalóka lehet: ha van egy, a többiekhez képest 

nagyon nagy, vagy nagyon kicsi szám a sokaságban, akkor az adatok jelentős része döntően 

eltérhet az átlagként kapott adattól.  

 

Feladatok 

 19. Valaki megvizsgálta, melyik betű hányszor szerepel Ady Endre: Lédával a bálban 

című versében. Az eredményt a vers alatt található táblázat mutatja. (A vers címét és a 

kettős betűket nem vettük figyelembe.) 

 
Sikolt a zene, tornyosul, omlik 
Parfümös, boldog, forró, ifju pára 
S a rózsakoszorús ifjak, leányok 
Rettenve néznek egy fekete párra. 
 

„Kik ezek?” S mi bús csöndben belépünk. 
Halál-arcunk sötét fátyollal óvjuk 
S hervadt, régi rózsa-koszoruinkat 
A víg teremben némán szerte-szórjuk. 
 

Elhal a zene s a víg teremben 
Téli szél zúg s elalusznak a lángok. 
Mi táncba kezdünk és sírva, dideregve 
Rebbennek szét a boldog mátka-párok. 

A móduszt, a mediánt és az átlagot statisztikai középértékeknek nevezzük. 
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a á b c d e é 

24 10 9 3 7 35 8 

f g h i í j k 

6 9 3 11 3 4 23 

l m n o ó ö ő 

17 7 20 13 5 3 0 

p q r s t u ú 

5 0 23 23 16 7 3 

ü ű v w x y z 

3 0 7 0 0 3 15 

 

A táblázat alapján készíts grafikont az alábbiak szerint: 

  a vízszintes tengelyen a betűk szerepeljenek, 

  a függőleges tengelyen pedig a gyakoriságok! 

Állapítsd, meg milyen statisztikai középértékkel lehet jellemezni ezt a sokaságot. Add 

is meg ezt a középértéket! 

Megoldás: 

Betűstatisztika

0
5

10
15
20
25
30
35
40

a á b c d e é f g h i í j k l mn o ó ö ő p q r s t u ú ü ű v w x y z

Gyakoriság
 

Ezt az adathalmazt csak a móduszával lehet jellemezni A leggyakoribb betű az e, ez az 

adatsokaság módusza. 
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 20. Egy oszályból kiválasztottunk 20 tanulót. A csoportot megvizsgáltuk nemük, 

lakhelyük, születési dátumuk, testmagasságuk, és hajszínük szerint. (Az egyszerűség 

kedvéért a tanulókat sorszámmal azonosítjuk.) A tanulók adatai az alábbi 

táblázatokban láthatók. 

Határozzuk meg az egyes ismérvek gyakoriságát! 

Az egyes ismérvek esetében állapítsuk meg a lehetséges és jellemző statisztikai 

közepeket! 

 

Tanuló T1 T2 
Nem lány lány 
Lakhely Debrecen Debrecen 
Sz_dátum 1989.01.25 1989.01.13 
Testmagasság 165 163 
Hajszín szőke szőke 

 

Tanuló T3 T4 
Nem lány lány 
Lakhely Ebes Kaba 
Sz_dátum 1989.02.15 1989.03.04 
Testmagasság 165 158 
Hajszín vörös barna 

 
Tanuló T5 T6 
Nem lány lány 
Lakhely Kaba  Szolnok 
Sz_dátum 1989.03.05  1989.02.06 
Testmagasság 163 161 
Hajszín fekete szőke 

 
Tanuló T7 T8 
Nem lány lány 
Lakhely Debrecen Ebes 
Sz_dátum 1989.03.15 1989.01.23 
Testmagasság 165 163 
Hajszín szőke vörös 

 
Tanuló T9 T10 
Nem lány lány 
Lakhely Szolnok Derecske 
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Sz_dátum 1989.02.25 1989.04.12 
Testmagasság 158 161 
Hajszín vörös vörös 

 
Tanuló T11 T12 
Nem lány lány 
Lakhely Kaba Ebes 
Sz_dátum 1989.03.14 1989.01.24 
Testmagasság 167 158 
Hajszín szőke barna 

 
Tanuló T13 T14 
Nem lány fiú 
Lakhely Debrecen Debrecen 
Sz_dátum 1989.03.30 1989.04.23 
Testmagasság 163 168 
Hajszín szőke barna 

 
Tanuló T15 T16 
Nem fiú fiú 
Lakhely Ebes Szolnok 
Sz_dátum 1989.02.13 1989.03.24 
Testmagasság 165 172 
Hajszín fekete barna 

 
Tanuló T17 T18 
Nem fiú fiú 
Lakhely Derecske Ebes 
Sz_dátum 1989.01.27 1989.05.14 
Testmagasság 172 175 
Hajszín barna fekete 

 
Tanuló T19 T20 
Nem fiú fiú 
Lakhely Ebes Debrecen 
Sz_dátum 1989.03.17 1989.05.08 
Testmagasság 168 175 
Hajszín szőke fekete 
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Módszertani megjegyzés: 

Mivel ötféle szempont szerint vizsgáltuk a tanulókat az osztályban, alakítsunk ki öt csoportot. 

Minden csoportnak adjunk egy szempontot, annak alapján készítsék el a gyakorisági 

táblázatot. 

A születési datum vizsgálatakor észrevehetjük, hogy minden tanuló ugyanabban az évben 

született, tehát célszerű a születési dátumokat havonként csoportosítani. 

Megoldás: 

Nem szerint 

Nem Fiú Lány 

Gyakoriság 7 13 

A módusz:  lány 

Lakhely szerint 

Lakhely Debrecen Derecske Ebes Kaba Szolnok 

Gyakoriság 6 2 6 3 3 

A módusz: Debrecen és Ebes. 

Születési dátum szerint (mindenki 1989-ben született) 

Hónap Január Február Március Április Május 

Gyakoriság 5 4 7 2 2 

A módusz: március. 

Testmagasság szerint 

Testmagasság 158 161 163 165 167 168 172 175

Gyakoriság 3 2 4 4 1 2 2 2 

Az átlag: 165,25 cm, a medián: 165 cm. 

Hajszín szerint 

Hajszín Szőke Barna Vörös Fekete 

Gyakoriság 7 5 4 4 

A módusz: szőke. 
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 21. Testnevelésórán felmérés volt távolugrásból. A 9.b osztály tanulóinak eredményei 

méterben megadva a következők: 

1,5;   2,1;  1,6;  2,1;  2,3;  1,6;  1,8;  2,0;  2,1;  1,5;  1,6;  1,6;  1,8;  1,8;  1,9;  2,0;  2,1;  

2,2;  1,8;  1,5;  1,6;  2,1;   2,3;   2,0;  1,6;  1,9;   2,2. 

a) A kapott eredményeket rendezd növekvő sorrendbe! 

b) Készítsd el az eredmények gyakorisági sorát! 

c) Válaszd ki a rendezett számsor mediánját (középső elemét) és írd le, hogyan 

jellemzi a sokaságot! 

d) A gyakorisági sorból válaszd ki a móduszt (azt az eredményt, amely a 

leggyakrabban fordul elő) és írd le, hogyan jellemzi a sokaságot! 

e) Határozd meg, hogy hány méter a tanulók ugrásának átlaga és írd le, hogyan 

jellemzi a sokaságot! 

Megoldás: 

A rendezett adatsor: 

1,5; 1,5; 1,5; 1,6; 1,6; 1,6; 1,6; 1,6; 1,6; 1,8; 1,8; 1,8; 1,8; 1,9;1,9; 2,0; 2,0; 2,0; 2,1; 2,1  

2,1; 2,1;  2,1;  2,2;  2,2;  2,3;  2,3. 

Gyakorisági sor: 

Eredmény 1,5 1,6 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 

Gyakoriság 3 6 4 2 3 5 2 2 

Medián:  1,9 m  Módusz: 1,6 m  Átlag: 1,87 m. 

A módusz azt mutatja, hogy sok gyerek van, aki az átlag alatt teljesít. A másik két adat 

jól jellemzi a sokaságot. 

 22. A nyári egyhetes osztálytábor előtt felmérjük, hogy a gyerekek közül kinek mi a 

kedvenc étele. Milyen adattal jellemezhetjük a kapott adathalmazt? 

Megoldás:  

Ennél a feladatnál nyilván csak a módusz jöhet szóba, ugyanis nem számszerű, és nem 

is rendezhető adatokból álló adathalmazról van szó, így a medián és az átlag nem 

létezik. A módusz megmutatja, hogy az osztályban melyik ételt szeretik a legjobban, és 

az ételek népszerűsége alapján rendeli meg az osztályfőnök a diákok ebédjét. 

Az olyan adathalmazok esetében, melyek kvalitatív (minőséget kifejező) és 

összehasonlíthatatlan adatokból állnak, a jellemzés csak a módusszal történhet. 
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 23. Egy munkahelyen összeírjuk mindenkinek az iskolai végzettségét. Arra a kérdésre 

szeretnénk választ kapni, hogy ez magasan kvalifikált emberekből álló hely-e vagy 

sem. Milyen adattal jellemezhetjük a kapott adathalmazt? 

Megoldás: 

Mivel nem számszerű adatokról van szó, az átlag nem számítható. Választhatunk olyan 

adatokat, melyek rendezhetőek, tehát a medián illetve a módusz is meghatározható. 

Ennek az adathalmaznak a jellemzésére alkalmasabb a medián, ami azt mutatja, hogy a 

dolgozók középvégzettsége mekkora. Ha ez alacsony, akkor a munkahelyen kevés a 

diplomás, ha magas, akkor sok. 

 

 24. Felmérjük egy budapesti iskolában, hogy a tanulók melyik kerületben laknak. Milyen 

adattal jellemezhetjük a kapott adathalmazt? 

Megoldás: 

A felmérés megadja a tanulók lakóhely szerinti megoszlását. A kerületek átlagának 

kiszámítása értelmetlen. A medián nem sok információt hordoz. Itt a módusz a 

legalkalmasabb a sokaság jellemzésére, mely megmutatja, hogy melyik kerületből 

járnak a legtöbben az iskolába. 

A feladatban célszerű megadni a felmérés célját, pl. ki mennyit utazik, amíg az iskolába 

ér. Ekkor a módusz informatív adat. 

 

 25. Egy kis helység cipőkészítő üzemének csak arra van lehetősége, hogy egyféle méretű 

cipőt készítsen. A tulajdonosának milyen cipőméretet célszerű kiválasztania? 

Megoldás: 

Itt természetesen azt a cipőméretet célszerű választani, ami a leggyakrabban előforduló 

lábméret, hiszen ekkor lehet az adott méretből a lehető legtöbbet eladni. Tehát a  

cipőméretek halmazának móduszát kell meghatározni. Az is nyilvánvaló, hogy nem 

érdemes átlagot számolni, hiszen lehet, hogy az átlag nem is egész szám, a medián 

meghatározása pedig szintén nem ad megfelelő információt, hiszen lehet, hogy az ott 

lakók egyik felének 38-as, a másik felének 46-os lába van, és egyvalakinek 42-es; ebben 

az esetben a medián 42-es, de csak egy ember fog ekkora cipőt venni. 
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 26. Egy gazdasági társaságnál a dolgozók fizetésére és létszámára vonatkozó adatokat 

tartalmazza a következő táblázat. 

Dogozók Létszám (fő) Átlagfizetés (ft/fő) 

Vezetők 5 450 000 

Adminisztratív dolgozók 3 80 000 

Alkalmazottak 10 120 000 

Takarítók 8 57 000 

Határozd meg, mennyi a dolgozók átlagos keresete a társaságnál! 

Mennyi az átlagfizetések módusza és mediánja? Értelmezd ezeket a statisztikai 

jellemzőket! 

Megoldás:  

Az átlagos kereset: 159462
81035

570008120000108000034500005 =
+++

⋅+⋅+⋅+⋅ Ft. 

A legtöbben 120 000 Ft-ot keresnek, ez a módusz. Medián: 120 000 Ft, azaz 

ugyanannyian keresnek ennél kevesebbet, mint ahányan többet. 

MESTERMUNKA 
Ennek a témakörnek a végén úgy mérjük fel, mennyire tudják alkalmazni a tanultakat, hogy 

csoportmunkában el kell készíteniük a mestermunkájukat. Az utolsó két órát szánjuk erre. 

Az első órán mutatunk egy kérdőívet, amit profik készítettek, majd megmutatjuk a 

kiértékelését. Az óra maradék részében megtervezzük, milyen statisztikát fognak ők 

bemutatni. 

A következő oldalon adunk egy lehetőséget arra, hogy bemutathassuk a diákoknak, hogyan 

dolgozik egy közvélemény-kutató cég, a TÁRKI egyik anyagán keresztül. Erre a célra lehet 

frissebb anyagot is letölteni a net-ről. 

Vegyük rá a diákokat, hogy maguk készítsenek statisztikát! 

Két lehetőség van: 

I. Megszavaz a csoport egy kérdést (vagy kérdéscsomagot), és ezzel a kérdéssel „bombázzák” 

az egész iskolát. Ilyen lehet például: 

Beállnak reggel a kapuba, és minden beérkezőtől megkérdezik: milyen – vagy hány –

közlekedési eszközzel érkeztek az iskolába. 

Megkérdezik, hányadik kerületben lakik, hányas a cipője és mit sportol. 

Az ilyen „lerohanásos” kérdezésnél ügyelni kell arra, hogy a válaszadónak ne kelljen sokat 

gondolkozni a válaszon, ne tartsuk fel túl hosszú ideig a reggeli sietségben. 
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Érdemes megbeszélni a diákokkal, hogyan fogják feljegyezni a kapott válaszokat, milyen 

rovatokat vesznek fel előre a papírjukon, hogy ne kelljen sok időt tölteni a válaszok 

lejegyzésével. 

Tipp: Mondjuk el még a kérdések megfogalmazása előtt, mi lesz a dolguk a begyűjtött 

adatokkal, ilyenkor ugyanis ügyesebben teszik fel a kérdéseket, és várhatóan lesz köztük 

olyan, amelyre kapott válaszok olyan adatsokaságot eredményeznek, amelynek van átlaga, 

mediánja, stb. 
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Ismerve a csoportot, illetve az iskolát éppen foglalkoztató problémát, lehet szellemesebb 

kérdéseket is feltenni. (pl. melyik szünet legyen hosszabb, hogy legyen idő ebédelni, melyik 

országrészbe szeretnének kirándulni menni stb.) 

A legsikeresebb mindig az, ha a diákok maguk döntik el, mit kérdeznek, vessük fel ezeket az 

ötleteket, beindul a fantáziájuk, nekünk csak a megfelelő irányba kell terelgetni. 

II. A diákok egy-egy kisebb csoportja (3-4 fő) talál magának egy őket érdeklő témát, és 

egymás között beosztva az osztályokat, végigkérdezi a tanulóifjúságot, feljegyzi a kapott 

válaszokat. Mindkét esetben nézzük meg a kérdéseket, mielőtt a gyűjtőmunka elindulna: 

- Nincs-e a kérdések közt olyan, ami túl személyes, sértő, vagy bántó lehet. 

- A kapott válaszokból várhatóan készíthető-e statisztika. Például ha megkérdezik 

mindenkitől, mi a kedvenc étele, valószínűleg túl sok féle választ kapnak, míg ha 

megkérdezik, van-e háziállatod, és ha igen, milyen, akkor behatárolható a válaszok fajtáinak 

száma. 

Ha az egész tanulócsoport ugyanarra a kérdéscsoportra keresi a választ, akkor felosztjuk a 

kérdéseket, és az egy-egy kérdésre kapott válaszokat kiadjuk értékelésre 3-5 fős 

csoportoknak. Ha már az adatgyűjtés is csoportonként történt más-más témakörben, akkor a 

csoportok a maguk adathalmazát dolgozzák fel. 

 

A feldolgozás mindkét esetben így történik: 

A csoportok készítsenek olyan grafikonokat, amelyek a lehető legszemléletesebben mutatják a 

válaszok megoszlását. Jellemezzék az adatsokaságot azokkal a tanult statisztikai mutatókkal, 

amelyek a legtöbb információt adják. Írjanak egy rövid értékelést a kapott eredmények 

alapján, és azt adják is elő az egész tanulócsoport előtt. Ezeket a „prezentációkat” a tanár 

csoportonként értékeli, a legügyesebb csoport tagjait jutalmazza. 
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Kislexikon 

Statisztika :  1. Információk valamilyen szempontból rendezett összessége. 

2. Tömegjelenségek vizsgálatához szükséges módszerek összessége.    

 

Leíró statisztika: statisztikai adatok feldolgozása és kiértékelése. 

 

Statisztikai sokaság: a megfigyelés tárgyát képező egyedek összessége. 

 

Statisztikai ismérv: a megfigyelés szempontja(i). 

 

Gyakoriság: megmutatja, hogy az egyes jelenségek a felmérés (a kisérlet) során hányszor 

fordulnak elő. 

 

Relatív gyakoriság: a gyakoriság és a statisztikai sokaság elemszámának hányadosa. 

 

Módusz: a sokaság legtöbbször előforduló eleme. (Ha több ilyen elem is van, akkor a 

móduszok halmazáról beszélünk.) 

 

Medián: a nagyság szerint rendezett sokaság középső eleme (ha az elemek száma páratlan),  

ill. a két középső elem számtani közepe (ha az elemek száma páros). 

 

Átlag: számokból álló sokaságban a számok összegének és az elemek darabszámának  

hányadosa. 

 


