
 

3. Feladatlap 2. Rész 36. oldal 

DOLGOZÓK 
Az alábbi fadiagram egy ország aktív lakosságának, azaz ”keresõképes korú 
lakosságának” az összetételét ábrázolja. 1995-ben az ország lakóinak száma 
körülbelül  3,4 millió fõ volt. 

 Az aktív lakosság összetétele 1995. március 31-én (x 1000)1 

. 

Keresõképes korú lakosság2 

2656,5 

Nincsenek jelen a 
munkaerõpiacon3 

949,9 35,8 % 
 

Jelen vannak a munkaerõpiacon 
1706,5                               64,2 % 

 

Teljes munkaidõben 
1237,1       78,4 % 

 

Aktív foglalkoztatottak 
1578,4 92,5 % 
 

Munkanélküliek 
128,1 7,5 % 
 

Részmunkaidõben 
341,3 21,6 % 
 

Teljes munkaidõs állást 
keresnek 

101,6                 79,3 % 
 

Részmukaidõs állást 
keresnek 

26,5 20,7 % 
 

Teljes munkaidõs állást 
keresnek 

23,2     6,8 % 
 

Nem keresnek teljes 
munkaidõs állást 

318,1    93,2 % 
 

Megjegyzés: 
 

1. A személyek számát ezer fõben adtuk meg (x 1 000). 
2. A keresõképes korú lakosság a 15 és 65 év közötti személyek csoportját jelenti. 
3. Azok a személyek akik ”nincsenek jelen a munkaerõpiacon”, azok vagy nem keresnek aktívan állást / vagy nem 

képesek dolgozni. 
 



 

3. Feladatlap 2. Rész 37. oldal 

A következõ kérdések megválaszolásához a szemközti oldalon található információkat 
használjátok fel, melyek az aktív lakosság összetételére vonatkoznak. 

 

41. Feladat: DOLGOZÓK R088Q01 

Milyen két fõ csoportra oszlik a keresõképes korú lakosság? 

A dolgozók és munkanélküliek 
B keresõképes korú személyek és nem keresõképes korú személyek 
C teljes munkaidõben dolgozók és részmunkaidõben dolgozók 
D akik jelen vannak a munkaerõpiacon és akik nincsenek jelen a munkaerõpiacon 

42. Feladat: DOLGOZÓK R088Q02- 0 1 8 9  

A keresõképes korú lakosság hány százaléka volt jelen a munkaerõpiacon 1995. 
márciusában? 

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

43. Feladat: DOLGOZÓK R088Q03- 0 1 2 8 9  

Hány keresõképes korú személy nincs jelen a munkaerõpiacon ? 

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



 

3. Feladatlap 2. Rész 38. oldal 

44. Feladat: DOLGOZÓK R088Q04 

X-szel jelöljétek, hogy melyik kategóriába tartoznak a következõ személyek! 
Mindenki csak egy kategóriába tartozhat ! 

Példaként bejelöltük az elsõt. 

 A munkaerõ- 
piacon: aktív 
foglalkozta-

tottak 

A munkaerõ-
piacon: 

munkanél-
küliek 

Nincsenek 
jelen a 

munkaerõ-
piacon 

Egyik 
kategóriába 
sem tartozik 

35 éves, félmunkaidõben dolgozó 
felszolgáló     

43 éves üzletasszony, aki 60 órát 
dolgozik egy héten     

21 éves, nappali tagozatos tanuló 
    

25 éves színész, aki nemrég fejezte 
be egy filmjét, és most munkát keres     

55 éves nõ, aki a háztartáson kívül 
soha nem dolgozott, és nem is akart     

80 éves nagymama, aki még dolgozik 
néhány órát naponta a család piaci 
standján 

    

45. Feladat: DOLGOZÓK R088Q05 

Tegyük fel, hogy az aktív lakosság összetételére vonatkozó információkat minden 
évben egy olyan diagramon ábrázolják, mint ami ebben a feladatban szerepel. A 
diagram mely adataitól várható, hogy egyik évrõl a másikra változik? 

Kiválasztottuk a diagram négy különbözõ elemét. Az alábbi felsorolásnál a ”változik” 
vagy a ”nem változik” bekarikázásával jelöld, hogy az adott elem várhatóan változik-e 
vagy nem. Az elsõ választ példaként bekarikáztuk. 

 
változik       /       nem változik       a diagram bekeretezett részeinek címei (például: 

“jelen vannak a munkaerõpiacon”). 

változik       /       nem változik       a százalékértékek (például “64,2 %”) 

változik       /       nem változik        a számok (például “2656,5”) 

változik       /       nem változik        a fadiagram alján található megjegyzés 

 
 



 

3. Feladatlap 2. Rész 39. oldal 

46. Feladat: DOLGOZÓK R088Q06 

A következõ meghatározások közül melyik definiálja a legjobban a diagram 
értelmezése szerinti “munkanélküliek“ kifejezést? 

A azok, akik nincsenek jelen a munkaerõpiacon 
B azok, akiknek nincs fizetett állásuk 
C azok, akik nem dolgoznak,  de képesek dolgozni, és aktívan keresnek munkát 
D azok, akik nem, vagy csak részmunkaidõben dolgoznak, de teljes munkaidõben 

akarnak dolgozni 

47. Feladat: DOLGOZÓK R088Q07 

Az aktív lakosságra vonatkozó információt fadiagramon ábrázolták, de 
sokféleképpen ábrázolhatták volna még, például leírással, kördiagramon, grafikonon 
vagy táblázatban. 

A fadiagramot valószínûleg azért választották, mert az különösen alkalmas arra, 
hogy bemutassa 

A az idõbeni változást. 
B az ország lakosságának számát. 
C a csoportokon belüli kategóriákat. 
D a csoportok nagyságát. 
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