
Tantárgy: matematika 

Készítette: Juhászné Terdik Krisztina 

Osztály: 6.a  

Az óra témája: Kördiagram 

Időpont: 05.21. csütörtök 

 

Feladatok: 

1. Ellenőrizzétek és zölddel javítsátok a házi feladatot! 

Munkafüzet 121. oldal 1. feladat 

 

 

Munkafüzet 121. oldal 2. feladat 

 



 

2. Nyissátok ki a tankönyvet a 168. oldalon a Kördiagram című leckénél! 

Olvassátok végig figyelmesen a leckét (168-169. oldal) és a két kidolgozott példát! 

 

3. Oldjátok meg az utasítások alapján a tankönyv 170. oldalán az 1. feladatot!  

A segítséget kékkel írtam. A zölddel írtak a megoldáshoz tartoznak. 

Megkérdeztek 30 gyereket, hogy mik szeretnének lenni egy rock együttesben, és a válaszokat 

kördiagramon ábrázolták. 

Először írd a kördiagram színes négyzeteihez a középponti szögek nagyságát! 

Két jel közötti szög 10°-os. 

 

a) A kör hányadrésze tartozik az énekesekhez? 

Hányan akarnak énekesek lenni? 

Az énekeshez 156°-os középponti szög 

tartozik. 

A teljes kör 360°. Ezek hányadosát kell 

kiszámolni, vagyis 
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Ezt a törtet meg kell még szorozni a gyerekek 
számával, vagyis 30-cal. 
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b) A kör hányadrésze tartozik a 
basszusgitárosokhoz? 
Hányan akarnak basszusgitárosok lenni? 

Számítsd ki az előzőhöz hasonlóan, hogy hány 
gyerek akar basszusgitáros lenni! 

c) Hány gyerekkel kevesebb akar dobolni, mint 
gitározni? 

Számítsd ki az előzőhöz hasonlóan, hogy hány 
gyerek akar dobolni és hány gitározni! 

Eztán vedd a különbségüket! 

d) Készíts az adatokból oszlopdiagramot! 

Az oszlopdiagram vízszintes tengelyén vedd fel a 
rock együttes négy zenészének nevét! 

A függőleges tengely legyen a tanulók száma. 

 



 

 

Házi feladat:  

Munkafüzet 123. oldal 1. feladat 

Előtte nézd át még egyszer a tankönyv 169. oldalán a 2. példát, ami már ki van dolgozva. 

Szorgalmi feladat:  

Munkafüzet 124. oldal 3. feladat 

 

Jó munkát!  

Kriszta néni 

 

Ha nincs tankönyved vagy munkafüzeted, innen töltheted le őket! 

Tankönyv: https://www.tankonyvkatalogus.hu/pdf/FI-503010601_1__teljes.pdf 

Munkafüzet: https://www.tankonyvkatalogus.hu/pdf/FI-503010602_1__teljes.pdf 
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