
Tantárgy: matematika 

Készítette: Juhászné Terdik Krisztina 

Osztály: 8.a  

Az óra témája: Statisztikai alapfogalmak: módusz, medián, átlag, gyakoriság, relatív gyakoriság 

Időpont: 04.26. hétfő 

Feladat: 

 

Órai munka: (50 pont) 

Másoljátok le meghatározásokat és a feladatokat a füzetetekben!  

Tanuljátok meg a meghatározásokat! 

Ha kész, fotózzátok le, majd és küldjétek vissza a Google Classroomban! 

 

Nézzétek meg a videókat, ha nem értetek valamit! 

https://www.youtube.com/watch?v=aXQkFxox5s8 

https://www.youtube.com/watch?v=QkWY1DD5loU 

https://zanza.tv/matematika/valoszinuseg-statisztika/statisztika-iv-statisztikai-mutatok   

 

Házi feladat: (60 pont) 

Oldjátok meg a feladatot a füzetetekben! 

Ha kész, fotózzátok le, majd és küldjétek vissza a Google Classroomban! 

 

Jó munkát! 

Kriszta néni 

 

Ha nincs tankönyved vagy munkafüzeted, innen töltheted le őket! 

Tankönyv: https://www.tankonyvkatalogus.hu/pdf/FI-503010801_1__teljes.pdf 

Munkafüzet: https://www.tankonyvkatalogus.hu/pdf/FI-503010802_1__teljes.pdf 

  

https://www.youtube.com/watch?v=aXQkFxox5s8
https://www.youtube.com/watch?v=QkWY1DD5loU
https://zanza.tv/matematika/valoszinuseg-statisztika/statisztika-iv-statisztikai-mutatok
https://www.tankonyvkatalogus.hu/pdf/FI-503010801_1__teljes.pdf
https://www.tankonyvkatalogus.hu/pdf/FI-503010802_1__teljes.pdf


Órai munka: Írjátok le a füzetbe a következőket! 

2021. 04. 26.                                          Statisztikai alapfogalmak 

A táblázat egy nyolcadik osztály dolgozatainak eredményét mutatja. 

Osztályzat: 1 2 3 4 5 

Darabszám: 2 4 10 5 3 

 

Módusz (Mo):  

Egy adathalmaz módusza az adatsor leggyakoribb értéke.  

Vagyis amelyik a legtöbbször fordul elő. Ha több elem ugyanannyiszor szerepel, (és a többi elem ennél 

kevesebbszer,) akkor a mintának több módusza van. 

1. példa: Határozzuk meg az osztályzatok móduszát! 

Megoldás: 

Az osztályzatok: 1, 1, 2, 2, 2; 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5  

A táblázatból is jól látható, hogy a hármas osztályzatból van a legtöbb. A módusz: Mo = 3. 

Medián (Me):  

Egy adathalmaz mediánja a sorba rendezett adatsor középső eleme.  

Ha két középső elem van, akkor ezek átlagát vesszük). 

2. példa: Határozzuk meg az osztályzatok mediánját! 

Megoldás: 

Rendezzük sorba az osztályzatokat a darabszámuk szerint! 

Az osztályzatok: 1, 1, 2, 2, 2; 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5  

Először a 2 darab egyes, aztán a 4 darab 2 kettes, majd 10 db 3 négyes stb. számok következnek. A 24., az 

utolsó helyen van 1 db 5-ös. Közepére a 12. és a 13. osztályzat került, mindkettő hármas. Ezek átlaga is 3. 

Me = 3 

Átlag (számtani közép): Az átlag nagyobb a számsokaság legkisebb értékénél, és kisebb a legnagyobbnál. 

Egy adathalmaz átlaga az adatok összegének és az adatok számának hányadosa. 

A kiindulási értékeket összeadjuk, majd az összeget elosztjuk az összeadott számok darabszámával. 

3. példa: Határozzuk meg az osztályzatok átlagát! 

Megoldás: 

Az osztályzatok: 1, 1, 2, 2, 2; 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5  

Ezek átlaga: �̅� =
𝟐∙𝟏+𝟒∙𝟐+𝟏𝟎∙𝟑+𝟓∙𝟒+𝟑∙𝟓

𝟐+𝟒+𝟏𝟎+𝟓+𝟑
=

𝟐+𝟔+𝟑𝟎+𝟐𝟎+𝟏𝟓

𝟐𝟒
=

𝟕𝟑

𝟐𝟒
= 𝟕𝟑 ∶ 𝟐𝟒 = 𝟑, 𝟎𝟒  



Gyakoriság:  

Egy adat gyakorisága az a szám, ahányszor az adat előfordul a halmazban. 

4. példa: Határozzuk meg az osztályzatok gyakoriságát! 

Megoldás: 

Az egyes osztályzat 2-szer fordul elő, vagyis az egyes osztályzat gyakorisága 2, a kettes gyakorisága 4, a 

hármas gyakorisága 10, a négyes gyakorisága 5, az ötösé pedig 3. 

Osztályzat: 1 2 3 4 5 

Gyakoriság: 2 4 10 5 3 

 

Relatív gyakoriság:  

Egy adat relatív gyakorisága az adat előfordulásának száma, azaz a gyakorisága és az összes adat 

számának hányadosa. A relatív gyakoriság mindig legalább 0 és legfeljebb 1. 

5. példa: Határozzuk meg az osztályzatok gyakoriságát! 

Megoldás: 

Az összes adat száma: 𝟐 + 𝟒 + 𝟏𝟎 + 𝟓 + 𝟑 = 𝟐𝟒 

Osztályzat: 1 2 3 4 5 

Gyakoriság: 2 4 10 5 3 

Relatív 

gyakoriság: 

𝟐

𝟐𝟒
=

𝟏

𝟏𝟐
 

𝟒

𝟐𝟒
=
𝟏

𝟔
 

𝟏𝟎

𝟐𝟒
=

𝟓

𝟏𝟐
 

𝟓

𝟐𝟒
 

𝟑

𝟐𝟒
=
𝟏

𝟖
 

 

  



Házi feladat (60 pont):  

A nyolcadik osztály tanulói az alábbi érdemjegyeket kapták a matematika dolgozatukra: 

A lányok eredményei: 2; 3; 4; 2; 4; 1; 5; 4; 3; 4; 5; 4; 3 

A fiúk eredményei: 3; 3; 3; 2; 4; 5; 4; 1; 2; 5; 4; 3; 1 

A fenti adatok alapján töltsd ki a táblázatokat! Határozd meg a kérdezett móduszokat, mediánokat, 

átlagokat, gyakoriságokat és relatív gyakoriságokat! 

Lányok 

Érdemjegy Tanulók száma 

1  

2  

3  

4  

5  

Összesen:  
 

Fiúk 

Érdemjegy Tanulók száma 

1  

2  

3  

4  

5  

Összesen:  
 

Az osztály (lányok + fiúk) 

Érdemjegy Tanulók száma 

1  

2  

3  

4  

5  

Összesen:  
 

   

Az érdemjegyek módusza: 

_______ 

Az érdemjegyek módusza: 

_______ 

Az érdemjegyek módusza: 

_______ 

Az érdemjegyek mediánja: 

______ 

Az érdemjegyek mediánja: 

______ 

Az érdemjegyek mediánja: 

______ 

Az érdemjegyek átlaga: 

_________ 

(két tizedesjegy pontossággal) 

Az érdemjegyek átlaga: 

_________ 

(két tizedesjegy pontossággal) 

Az érdemjegyek átlaga: 

_________ 

(két tizedesjegy pontossággal) 

   

Az érdemjegyek gyakorisága: 

 gyakoriság 

egyes  

kettes  

hármas  

négyes  

ötös  
 

Az érdemjegyek gyakorisága: 

 gyakoriság 

egyes  

kettes  

hármas  

négyes  

ötös  
 

Az érdemjegyek gyakorisága: 

 gyakoriság 

egyes  

kettes  

hármas  

négyes  

ötös  
 

   

Az érdemjegyek relatív 

gyakorisága: 

 relatív 

gyakoriság 

egyes  

kettes  

hármas  

négyes  

Az érdemjegyek relatív 

gyakorisága: 

 relatív 

gyakoriság 

egyes  

kettes  

hármas  

négyes  

Az érdemjegyek relatív 

gyakorisága: 

 relatív 

gyakoriság 

egyes  

kettes  

hármas  

négyes  



ötös  
 

ötös  
 

ötös  
 

 

 

Tantárgy: fizika 
Készítette: Juhászné Terdik Krisztina 

Osztály: 8.a  

Az óra témája: A csillagok 

Időpont: 04.26. hétfő 

Feladatok: 

1. Nyissátok ki a tankönyvet a 73. oldalon! (Összesen: 50 pont) 

Olvassátok végig figyelmesen a leckét a 75. oldalig! 

Írjátok le a füzetbe a 75. oldalon az összefoglalást és tanuljátok meg! 

Készíts róla egy képernyőképet és küldd vissza ezt is! (10 pont) 

 

Nézzétek meg az alábbi videót!  

Aprók vagyunk - csillagok méretei (2:50 perc) 

https://www.youtube.com/watch?v=oOWQNm3wyb4&t=2s  

 

11:00-kor csatlakozhattok az online órához: https://meet.google.com/lookup/fhhsmafc67 

 

2. Órai munka: munkafüzet 59-60. oldal 1., 2., 3., 4., 5. és 8. feladata. (40 pont = 20 + 20 pont) 

A +20 pont akkor jár, ha ott vagy az órán. 

Készíts róla egy képernyőképet és küldd vissza ezt is! 

 

3. Házi feladat: (20 pont) 

Tankockák 

https://learningapps.org/9003176 

https://learningapps.org/9003134 

Oldd meg a feladatokat tetszőleges sorrendben! (2 db) 

Készíts képernyőről fotót, ha megoldottad! 

Írd le és küldd el vissza még ma! 

  

4. Szorgalmi feladat (12 pont): munkafüzet 60. oldal 6. és 7. feladat  

Fotózzátok le és küldd el! 

 

Ha nincs tankönyved vagy munkafüzeted, innen töltheted le őket! 

Tankönyv: https://www.tankonyvkatalogus.hu/pdf/FI-505040801_1__teljes.pdf 

Munkafüzet: https://www.tankonyvkatalogus.hu/pdf/FI-505040802_1__teljes.pdf 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oOWQNm3wyb4&t=2s%20
https://meet.google.com/lookup/fhhsmafc67
https://learningapps.org/9003176
https://learningapps.org/9003134
https://www.tankonyvkatalogus.hu/pdf/FI-505040801_1__teljes.pdf
https://www.tankonyvkatalogus.hu/pdf/FI-505040802_1__teljes.pdf


Osztály: 8.a 

Tantárgy: Magyar nyelvtan 

Téma: Házi dolgozat 

A mai alkalommal önálló munkát kell végeznetek házi dolgozatként a jegyzetelésről, forráskeresésről- és 

felhasználásról tanult ismeretek alapján. A házi dolgozat témazáró értékű, tehát piros jegyet fogtok kapni rá 

nyelvtanból. Kérlek benneteket, hogy a kellő figyelemmel és gondossággal készítsétek el a beadandót, és 

tartsátok be a határidőt.  

A feladat a következő: 

Házi dolgozat elkészítése az alábbi témákban: 

1. Radnóti Miklós szerelmi költészete 

2. Radnóti Miklós eclogái 

3. A háború megjelenítése Radnóti Miklós verseiben 

A három megadott téma közül választhattok. Egyet kell elkészíteni. 

A házi dolgozat megírásának lépései: 

1. Keressetek, gyűjtsetek forrásokat a témában! Válasszátok ki az összegyűjtött források közül azt a 

kettőt-hármat, amelyből ténylegesen dolgozni fogtok! Mindeközben figyeljetek arra, amit a források 

hitelességéről tanultunk! 

2. Készítsetek a forrásokból jegyzeteket! 

3. Az elkészített jegyzetek és saját gondolataitok felhasználásával írjátok meg a dolgozatot! 

4. Ne felejtsétek el a hivatkozást sem! A munkátok végén fel kell sorolni azokat a forrásokat, amelyekből 

dolgoztatok! Ennél a dolgozatnál forrásnak számítanak azok a versek is, amelyekre hivatkoztok, 

amelyekből idéztek a munkában. 

A dolgozat formai követelményei: 

Min. 2 oldal, 12-es betűmérettel, 1,5-es sortávolsággal, Word dokumentumban.  

 

Jó munkát kívánok! 

 

 

8.a  FÖLDRAJZ_________________________________________________ 
április 26. hétfő 

Az óra témája: A szomszéd országok és Közép-Európa: összefoglalás 

 

Kedves Tanuló! 

A mai órán összefoglaljuk a Közép-Európáról tanultakat.  

A következő órán, azaz április 29-én pedig Témazáró dolgozatot írsz. 

Feladat: 

1. Nézd végig figyelmesen a videót! https://www.youtube.com/watch?v=y5gCWiqCHeE  

2. Gyakorlások: https://learningapps.org/7161677  

http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=478  

https://learningapps.org/7161936  

Jó munkát kívánok! 

Gabi néni  

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=y5gCWiqCHeE
https://learningapps.org/7161677
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=478
https://learningapps.org/7161936


Angol 8.a     2021. április 26 

 

1. Have to  kell, szükséges 

Don’t have to nem kell, nem szükséges 

 

Fordítsd le az alábbi mondatokat angolra ! 

Anyukámnak vacsorát kell főznie. 

Harrynek rendbe kell raknia a szobáját. 

A tanulóknak angolul kell beszélniük az órán. 

Neked nem kell busszal járnod az iskolába. 

A gyerekeknek nem kell iskolába menni szombaton. 

Annának nem kell egyenruhát viselnie. 
 

2.  

Tk. 73.old. 7 feladat:  Olvasd el a londoni iskolai kirándulásról a tájékoztatót ! Írj mondatokat arról, hogy a 

tanulóknak mit kell és mit nem kell csinálniuk ! Nézd meg a példamondatot, és az alapján írd le a saját 

mondataidat ! 

 

pl. :   The students have to meet at 9 o’clock. 

          The don’t have to pay admission to museum. 

 

Házi feladat : Mf. 63.old. 5., 6.f .  

                         A 6. feladatban teljes mondatokkal kell válaszolni a kérdésekre ! 

 

Határidő : április 27. 

 

 

 

 

 

Testnevelés 

 

 
A mai gyakorlatsor felét időre, a másik felét darabszámra kell elvégezni. Te dönthetsz, hogy mit küldesz 

vissza: a 30 mp alatt elvégzett gyakorlatok számát, vagy az összes gyakorlat elvégzéséhez szükséges időt.  

Óra ma is kell!  

Mérd az időt és számold a végrehajtásokat! 

 

La mitad de la serie de práctica de hoy debe realizarse a tiempo y la otra mitad por unidad. Puede decidir qué 

enviar: la cantidad de ejercicios completados en 30 segundos o el tiempo necesario para completar todos los 

ejercicios. ¡Todavía se necesita el reloj hoy! 

¡Mide el tiempo y cuenta las ejecuciones! 



 
 

Küldd vissza a kért számokat!      ¡Devuelva los números solicitados! 

 


