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Ezek a feladatok olyan szöveges százalékszámításra mutatnak módszert, ahol a 

százalékos arányokat kördiagram formájában adják meg. Bevezetésként 

mondjuk el, hogy a hétköznapokban sokszor találkozhatunk olyan statisztikai 

felmérésekkel, közvélemény-kutatás eredményeinek a leírásával az újságokban, 

vagy az interneten, ahol az adatokat kördiagramon ábrázolják. 

Nézzük meg, és értelmezzük közösen a feladathoz megadott kördiagramot, majd 

adjuk ki a példák megoldását páros vagy egyéni munkára! 

 

 

 

1. Szöveges feladat megoldása: 

 

1. lépés: Határozzuk meg a százalékalapot, vagyis a 100%-ot a szöveg alapján! 

Ez a megkérdezett emberek száma lesz: 1200 fő 

2. lépés: Határozzuk meg, hogy a létszám hány százalékát kell kiszámolni. Ezt 

az adatot a kördiagramról tudjuk leolvasni, a színház, mozi, koncert részhez 

tartozó részből: 20%  

3. lépés: A százalék tizedes tört alakba átírt formában: 0,2 

4. lépés: Ezt a műveletet kell a számológépbe beírni: 𝟏𝟐𝟎𝟎 ∙ 𝟎, 𝟐, a kapott 

eredmény: 𝟐𝟒𝟎 

5. lépés: Szöveges válasz: 240 ember jelölte be a színház, mozi, koncert 

lehetőséget. 

 

 

Módszertani javaslat a tanároknak 

Megoldások 
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2. Szöveges feladat megoldása: 

 

1. lépés: Határozzuk meg először a kirándulás, utazás, sport kategóriát 

választók számát, itt a százalékalap az előbbivel egyező, vagyis 1200 fő 

2. lépés: Határozzuk meg, hogy a létszám hány százalékát kell kiszámolni. A 

kördiagram megfelelő részéből leolvasva: 35%  

3. lépés: A százalék tizedes tört alakba átírt formában: 0,35 

4. lépés: Ezt a műveletet kell a számológépbe beírni: 𝟏𝟐𝟎𝟎 ∙ 𝟎, 𝟑𝟓, a kapott 

eredmény: 𝟒𝟐𝟎 

5. lépés: Tehát: 420 ember jelölte be a kirándulás, utazás, sport lehetőséget. 

 

 

1. lépés: A százalékalap az előbbivel egyező, vagyis 1200 fő 

2. lépés: A százalékláb a kördiagram megfelelő részéből leolvasva: 27%  

3. lépés: A százalék tizedes tört alakba átírt formában: 0,27 

4. lépés: Ezt a műveletet kell a számológépbe beírni: 𝟏𝟐𝟎𝟎 ∙ 𝟎, 𝟐𝟕, a kapott 

eredmény: 𝟑𝟐𝟒 

5. lépés: Tehát: 324 ember jelölte be a TV, számítógépes játék, net 

lehetőséget. 

 

A fenti két érték különbsége: 96 fő 

 

Szöveges válasz: 96-tal többen választották a kirándulás, utazás, sport 

lehetőséget, mint a TV, számítógépes játék, net lehetőséget. 

 


