
Tantárgy: matematika 

Készítette: Juhászné Terdik Krisztina 

Osztály: 8.a  

Az óra témája: Gyakorlás - Statisztikai alapfogalmak 

Időpont: 04.28. szerda 

Feladat: 

11:00-kor csatlakozhattok az online órához! 

Órai munka: (50 pont) 

Munkafüzet 115-117. oldal összes feladata 

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: (35 pont) https://hu.piliapp.com/random/dice/?num=2 

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://hu.piliapp.com/random/dice/?num=2
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. 28.                                    Gyakorlás - Statisztikai alapfogalmak 

Emlékeztető:  

Módusz (Mo):  Egy adathalmaz módusza az adatsor leggyakoribb értéke. Lehet több szám is. 

Medián (Me): Egy adathalmaz mediánja a sorba rendezett adatsor középső eleme.  

Átlag (számtani közép): az adatok összegének és az adatok számának hányadosa. 

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

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. 

 

Munkafüzet 115. oldal 

1. Egy kockát 300-szor feldobtunk. A táblázat a kapott gyakoriságokat tartalmazza. 

 1 2 3 4 5 6 

Gyakoriság 23 47 52 46 36 96 

Relatív 

gyakoriság 
      

 

a) Töltsd ki a relatív gyakoriságok sorát!  

b) Készítsd el a relatív gyakoriságok oszlopdiagramját!  

c) Melyik szám a dobások módusza?  

 

 

d) Mit gondolsz a kocka szabályosságáról? 

 

  



2. A műugrás pontozásos sportág. 5 vagy 7 bíró ad 0-tól 10-ig terjedő pontot egy-egy 

ugrásra. Ha 5 bíró pontoz, akkor a legkisebbet és a legnagyobbat kihúzzák, ha 7 bíró 

pontoz, akkor a két legkisebbet és a két legnagyobbat húzzák ki, azaz mindkét esetben 

a három középső pontszám marad meg. Ezeket összeadják, és megszorozzák az ugrás 

nehézségi fokával. Ez lesz az ugrás pontszáma. Például,ha a 7 bíró az 5; 5,5; 5,5; 6; 

6,5; 7; 7 pontokat adta, akkor a megmaradó pontszámok összege 5,5 + 6 + 6,5 = 18. Ha 

az ugrás 3,3 nehézségű volt, akkor a pontszáma 18 · 3,3 = 59,4.  

Három versenyző a következő pontszámokat kapta egy-egy ugrására: 

Versenyző 
 

Összeg 
Nehézségi 

fok 
Pontszám 

1 2 3 4 5 6 7 

A 4,5 4 5,5 5,5 6 4,5 5  3,1  

B 6 6,5 7,5 7 5,5 6 5,5  2,8  

C 6 6 6,5 5,5 5 5,5 6  2,6  

 

a) Töltsd ki az erre a három ugrásra vonatkozó táblázatot! 

b) Melyik középértékre emlékeztet a pontszámok kiválasztásának módszere? 

.............................................................................................................................................................................. 

  



Munkafüzet 115. oldal 

3.  A 2013-as férvízilabda-világbajnokság C csoportjában a következő eredmények születtek: 

 

Győzelemért 2 pont, döntetlenért 1 pont járt. Azonos pontszám esetén a csoporton belül egymás ellen 

elért eredmény határozta meg a sorrendet. Ha ez alapján nem lehetett dönteni, akkor a gólkülönbség 

alapján rangsoroltak. 

a) Töltsd ki a táblázatot! 

Csapat 
Mérkőzés 

(db) 
Győzelem Döntetlen Vereség 

Dobott 

gólok 

Kapott 

gólok 

Gól- 

különbség 
Pontszám 

         

         

         

         

 

b) Melyik csapat lett a csoportelső? Hányadik lett a magyar csapat a csoportban? 

A csoport nyertese: ............................ A magyarok helyezése: ............................ 

c) Átlagosan hány gólt lőttek a csapatok mérkőzésenként? 

Átlagok:...................................................................................................................................... 

d) Ábrázold a lőtt gólok számát és a  

gólkülönbséget egy-egy oszlopdiag- 

ramon! 

 

 

 

 

4. Mennyi az 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9 számok átlaga? 

Az átlag: .............. Melyik számot hagyjuk el, hogy az átlag ne változzon? A kihagyott szám: ................ 

Melyik két számot hagyjuk el, hogy ne változzon az átlag? A kihagyott számpár lehet: ............................  



5. Szeretnénk megszavaztatni, hogy ki a legjóképűbb magyar 

vízilabdás. Természetesen nem lehet mindenkit megkérdezni. 

Melyik eljárás a legjobb a szavazók kiválasztásához? 

A: Véletlenszerűen kiválasztott 300 vízilabdás? 

B: Véletlenszerűen kiválasztott 500 magyar nő? 

C: Véletlenszerűen kiválasztott 500 magyar ember? 

D: Véletlenszerűen kiválasztott 1000 szolnoki lakos? 

 

6. A www.9876543210.hu női magazin hírportálja megszavaztatta az olvasóit, hogy ki 

a legjóképűbb magyar vízilabdázó. Madaras Norbert kapta a legtöbb szavazatot.  

Mely állítások nem következnek ebből? 

A: A magyarok Madarast tartják a legszebbnek. 

B: A magyar nők Madarast tartják a legszebbnek. 

C: A www.9876543210.hu honlap szavazói Madarast tartják a legszebbnek. 

D: Az internethasználók Madarast tartják a legszebbnek. 

 

7. A Kukutyim utcai iskolában négy párhuzamos osztály matematikaeredményeiről kétféle grafikont 

is készített az igazgató. Mindkettő ugyanazokat az eredményeket mutatja, de más léptékű grafikonon.  

Párosítsd az indoklásokat a grafikonokkal! 

A: Mint a grafikonon is látható, az osztályok nagyjából egyenletesen teljesítenek matematikából. 

B: Mint a grafikonon is látható, a c osztály nagyon kiemelkedő matematikából, az a pedig kicsit leszakadt. 

 

Miért látszanak az egyik grafikonon sokkal kisebbnek, illetve nagyobbnak a különbségek? 

...........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................... 

  



Házi feladat (35 pont):  

Dobj fel két dobókockát egymás után 50-szer és jegyezd fel a dobott számok összegét. 

Használd az online dobókockát az alábbi oldalon! https://hu.piliapp.com/random/dice/?num=2  

Állíts 2-re a dobókockák számát, ha nem két kockát látsz! 

Számold össze az egyes összegek gyakoriságát! Határozd meg a relatív gyakoriságokat! 

Összeg 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Gyakoriság            

Relatív 

gyakoriság 
           

 

Egy adat gyakorisága az a szám, ahányszor az adat előfordul az 50 dobás között. 

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

számának hányadosa. 

Készíts gyakorisági diagramot! (vízszintes tengely: a lehetséges összegek, függőleges tengely: gyakoriság) 

 

Add meg a minta móduszát! Mo = ___ 

Módusz (Mo):  Egy adathalmaz módusza az adatsor leggyakoribb értéke. Lehet több szám is. 

Ez alapján jósold meg, melyik a legvalószínűbb összeg? 

 

INFORMATIKA 

Email küldése esetén kérlek, tüntesd fel a tárgy mezőben a nevedet, osztályodat, esetleg 

csoportodat (pl.: Gipsz Jakab, 7a.2)! 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

https://hu.piliapp.com/random/dice/?num=2


File:   04 28 info 8a 

Tantárgy: informatika 

Téma:  Rendszerezés: Média 02 

 

Kedves Gyerekek! 

 

Folytatjuk médiaismereteink rendszerezését. 

További információt a Classroomban találtok az alábbi linken: 

https://classroom.google.com/c/MjA2MDc2NTUwNzUx/a/MzI3NjI1NDUzNDU0/details 

 

A következő órán egy témazáró felmérő keretében kell majd filmet készítenetek! 

Házi feladat: 

A Classroomban látottak alapján készítsetek egy néhány perces filmet és annak szerkesztését majd 
töltsétek fel azt a Classroomba! 
 
Határidő:  2021.05.03. 

Jó munkát! 

Zsolt bácsi 

 

 

Osztály: 8.a 

Tantárgy: Magyar irodalom 

Téma: Radnóti Miklós: Tétova óda 

1. Ismétlésként oldjátok meg a következő feladatot! 

 
https://learningapps.org/watch?v=p9oos7dok20  

 

2. A mai verset a tankönyvben nem találjátok meg, ezért kattintsatok a következő linkre, és olvassátok 

el! 

https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Szoveggyujtemeny-szoveggyujtemeny-1/a-xx-

szazad-irodalma-9C3D/radnoti-miklos-1909-1944-A5A2/versei-A5A3/tetova-oda-A651/ 

3. Az alábbi linkre kattintva hallgassátok meg a verset! 

 
https://www.youtube.com/watch?v=K9EAKRoaKyU 

 

4. Másoljátok le az irodalomfüzetbe a vers elemzését! 

 

Radnóti Miklós: Tétova óda 

 

1. Keletkezése: 1943 – a Tajtékos ég című kötetben jelent meg 

    ekkor már egymást érték a munkaszolgálatok, de a feleségéhez fűződő  

    erős kötelék sokszor átsegítette a legnehezebb időszakokon is 

2. Témája: szerelmi vallomás feleségének, Gyarmati Fanninak 

3. Műfaja: óda   

https://classroom.google.com/c/MjA2MDc2NTUwNzUx/a/MzI3NjI1NDUzNDU0/details
https://learningapps.org/watch?v=p9oos7dok20
https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Szoveggyujtemeny-szoveggyujtemeny-1/a-xx-szazad-irodalma-9C3D/radnoti-miklos-1909-1944-A5A2/versei-A5A3/tetova-oda-A651/
https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Szoveggyujtemeny-szoveggyujtemeny-1/a-xx-szazad-irodalma-9C3D/radnoti-miklos-1909-1944-A5A2/versei-A5A3/tetova-oda-A651/
https://www.youtube.com/watch?v=K9EAKRoaKyU


4. Szerkezete: két gondolati egység 

I. rész: 1-16. sor – a szerelem mindig megújuló csodájáról beszél, amit össze sem lehet 

hasonlítani semmivel 

II. rész: 17-33. sor – otthoni életkép, melyben az otthon menedékként jelenik meg: harmónia, 

biztonság, szépség 

5. Költői eszközök: metafora, hasonlat, ellentét, megszemélyesítés, hangutánzó szavak 

Házi feladat: Megtanulni a vers elemzését! Írásbeli: Mindegyik vázlatban szereplő költői eszközre keressetek 

és írjatok le a füzetbe egy-egy példát a versből! 

 

 

Biológia 

(Ezt az órai vázlatot másoljátok le a füzetetekbe!) 

40. óra 

Kiválasztásunk 

 

Film: Nem kell jegyzetelni, csak figyelmesen nézzétek meg! 

Ezt a linkeket nyissátok meg és nézzétek meg! FONTOS! 
https://www.youtube.com/watch?v=0DIJzyXv9Ko&t=17s 

 

A kiválasztás eltávolítja a sejtanyagcserében keletkező felesleges vagy káros, vízben oldott anyagokat. 

A kiválasztó szervrendszer részei: a vese, a húgyvezeték, a húgyhólyag és a húgycső. 

A vese bab alakú, páros szerv. A hasüreg hátsó falához rögzülve, a gerincoszlop két oldalán, az ágyéki tájékon 

helyezkedik el. 

Működési egységei az úgynevezett vesetestecskék (nefronok), amelyekből egy vesében kb. 1 millió található. 

A vesébe vezető ér a veseartéria. A vérből a vese eltávolítja a felesleges és káros anyagokat. A megtisztított 

vér a vesevénán keresztül távozik a veséből. A nefron kezdeti szakasza a vesetestecske, amelyben egy 

hajszálérgomolyag található. A vesetestecskében történik a szűrés.  

A vizelet a vesében képződik. A vizeletet a húgyvezeték simaizomzata továbbítja a húgyhólyagba. A 

húgyhólyag a hasüreg alsó részében található. A vizelet a gyűjtőcsatornákba kerül, amelyek a vesemedencébe 

vezetik. A vizelet a szervezet számára felesleges vizet, sókat és anyagcsere-végtermékeket tartalmaz és a 

húgycsövön keresztül naponta 3-4-szer kiürül. 

A vese és a húgyhólyag betegségei: 

Leggyakoribbak a baktérium okozta fertőzések: - felfázás, hólyaghurut 

Vese betegségei: vesemedencegyulladás, vesekö 

 

Házi feladat:  

A vázlat megírása és tanulása!  

Fotót kérek a vázlatról!  

Tk: 102-103 oldal olvasása  

Akinek bármilyen kérdése van a feladatokkal kapcsolatban a következő e-mail címre küldjétek: 

tandrea@vmai.hu 

 

ÜDV: Andi néni 

 

Testnevelés 

 
Ma a múltkori rövid köredzés már hosszabb, magasabb ismétlésszámot tartalmazó változatát küldöm. 
Mielőtt nekilátsz a gyakorlatok elvégzéséhez, állítsd be a stoppert, mert mérni kell a 12 feladat elvégzésének 
időtartamát. Ezt kell elküldeni nekem! Többször ismételd meg és a legjobb időt küldd el! 
Végezd el a gyakorlatokat – és mérd az időt! 

https://www.youtube.com/watch?v=0DIJzyXv9Ko&t=17s
mailto:tandrea@vmai.hu


Hoy, publico una versión más larga y con mayor repetición del último cortocircuito. 
Antes de comenzar a hacer los ejercicios, configure el cronómetro porque necesita medir la duración de las 12 tareas. 
¡Esto tiene que enviármelo a mí! ¡Repite varias veces y envía el mejor tiempo! 
Haga los ejercicios y mida el tiempo. 
 

 
 

Állítsd meg a stoppert és írd fel az eredményt!  

Ponga el cronómetro y anote el resultado. 

 

 

 

 

 

 


