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A) Csoportprofil - „A” csoport 

Osztályprofil  

 Általános iskolai 5. osztály megyeszékhely kertvárosi városrészében. 

 Az intézmény általános tanítási tantervű, 8 évfolyamos iskola. 

 Az osztályba a tanév elején 2 tanuló érkezett, és 1 tanuló távozott. 

 Az osztályfőnök matematika és történelem szakos kolléga. 

 Az osztály tantermében van fixen felszerelt interaktív tábla. Az osztályfőnök és a többi, az 

osztályt tanító kolléga szívesen használ IKT eszközöket. Ez többnyire az interaktív tábla tanórai 

használatában merül ki, de az osztályfőnökük a történelem- és matematikatanítási órák közül 

havonta 1-2 tanórát informatika teremben tart. Ezeken az órákon épít a tanulóknak az 

informatika órákon megszerzett ismereteire (keresési feladatok az interneten, a megtalált 

információk alapján a feladatok megoldásának küldése e-mail-ben, a 2. félévtől kezdve az 

információk prezentációban történő rögzítése). 

A csoport összetétele 

 A csoport létszáma 15 fő, ebből 11 fiú, 4 lány;  

 A tanulók közül 12-en az iskola közelében laknak, 3-an a város más részében. 

 A csoportba járó tanulók közül 4-en élnek kedvező, 11-en átlagos anyagi körülmények között. 

 A tanulók szülei végzettségét tekintve elmondható, hogy 12 fő esetén mindkét szülő felsőfokú 

végzettséggel rendelkezik. 

A családok informatikai háttere 

 A csoportban tanuló gyerekek mindegyikénél van otthon számítógép, 7 tanuló esetében 1 gépnél 

több is van. 9 tanuló családja rendelkezik nyomtatóval, 7 szkennerrel. Hangszóró és webkamera 

minden családban van. Digitális fényképezőgép 14 családban, digitális videokamera 6 tanuló 

családjában van. Mobil eszközökkel 5 tanuló családja rendelkezik. 

 A tanulók otthoni számítógépein 7 tanuló esetében Windows 7 operációs rendszer található MS 

Office 2010-es irodai programcsomaggal, míg a többiek esetében Windows XP operációs 

rendszer MS Office 2007-es programcsomaggal. 

 Internet minden tanuló számára rendelkezésre áll, ahol több számítógép van, ott WiFi is van. 

 A tanulók közül 1 szülő rendelkezik felsőfokú informatikai képesítéssel, 4 tanuló esetében van 

valamelyik szülőnek OKJ-s vagy ECDL képesítése. 

A csoport szaktárgyi előzménye, előzetes tudása 

 A csoportba járó tanulók elsős koruk óta tanulnak informatikát, heti 1 tanórában. Az 

informatikatanítást az osztály tanítónője tartotta. 
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 A foglalkozások az iskola PC3-as jelű számítástechnika termében kerültek lebonyolításra, ahol 

az egész osztály együtt vett részt a tanórán. A technikai feltételek az oktatáshoz megfelelőek 

voltak, minden tanuló külön számítógépen dolgozhatott. Ez alól csak azok a tanórák voltak 

kivételek, amikor az internethasználattal ismerkedtek, mert a PC3-as teremben nincs internet. 

Ezeken az órákon a PC1-es vagy a PC2-es teremben tartották a foglalkozásokat, ahol 2 tanuló ült 

egy számítógép előtt. 

 Alsó tagozatban foglalkoztak a LOGO programozási környezettel, oktató- és képességfejlesztő 

programok használatával, rajzkészítéssel és megismerkedtek az internethasználat alapjaival. 

A csoport kiválogatási szempontjai 

 A csoportok tanulóit az őket tanító tanárok kérésére a tanítónők osztották be. A kiválasztási 

szempontok között szerepelt az informatikai irányultság, az algoritmikus gondolkodásmód, a 

szövegértés, és a tanulók matematikai és logikai készségeinek fejlettsége. 

 Így az „A” csoportba kerültek azok a tanulók, akik magasabb szinten tanulják az informatikát, 

akik közül várhatóan kikerülnek a tehetséggondozásban, illetve 7-8. évfolyamon az ECDL 

felkészítő foglalkozáson részt vevők. 

 Természetesen a két csoport átjárható, így a szülők kérésére bármikor van lehetőség arra, hogy a 

tanuló a másik csoportban folytassa a tanulmányait. 

A csoport szaktárgyi fejlesztésének céljai a tanév során 

 A tanulók személyes helyzetének értékelése. 

 Elektronikus eszközökkel történő kommunikáció készségének kialakítása. 

 A tehetséges tanulók kiválasztása, tehetséggondozási terv elkészítése. 

 A tanított ismeretek és tananyag más tanítási órákon történő felhasználási lehetőségeinek 

megmutatása és ennek ellenőrzése. 

A célok megvalósításához rendelkezésre álló feltételrendszer 

 2 számítástechnika terem a csoportbontásban történő tanításhoz 

 1 számítógép/tanuló 

 Projektor a kivetítéshez 

 1 nyomtató 

 2 multifunkciós nyomtató (szkenner, fénymásoló, nyomtató) 

 Jogtiszta Windows 7 operációs rendszer, jogtiszta vírusvédelmi eszközzel (F-Secure Client 

Security) 

 Jogtiszta MS Office 2010 irodai programcsomag 

 Internet - 4 Mbit/sec sávszélességgel 

 Jogtiszta szoftverek (Paint, Google Chrome…) a tantárgy oktatásához 
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 A csoport az ismeretek elsajátításához e-tananyagot használ. A tananyag a csoportot tanító tanár 

saját fejlesztése, a tanulók az egyes tanórák leckéit az ingyenes Google Drive felületen érik el. 

 Azok a tanulók, akiknél otthon ideiglenesen nem működik az internet, azok a tananyagot 

nyomtatott formában kapják meg. 

 A házi feladatot a tanulók az otthoni számítógépükön oldják meg. Akinek nincs, vagy nem 

működik a számítógépe, a délutáni órákban tanári felügyelet mellett használhatják a 

számítástechnika termek számítógépeit tanulási célra. 
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B) Tematikus terv 

1.) 8. évfolyam - Táblázatkezelés 

Tematikai egység/ Fejlesztési cél 2.2. Adatkezelés, adatfeldolgozás, információmegjelenítés 

Előzetes tudás 
Az operációs rendszer alapvető funkcióinak ismerete, alkalmazása. Példák megnevezése a táblázatok mindennapi 

életben történő használatára vonatkozóan. Alkalmazói programok fájlműveletei. A térképhasználat alapjainak ismerete. 

A tematikai egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Táblázatkezelés. Táblázatos dokumentumok készítése. Az adatkezelés alapjainak fejlesztése. Az információ és adat 

ábrázolása, értelmezése, grafikus eszközök, módszerek. Térképhasználati ismeretek felhasználása, keresése az 

interneten. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Táblázatkezelés 

Táblázatkezelő program használata. 

A munkakörnyezet beállítása. 

A táblázatkezelő menürendszerének megismerése. 

 

Táblázatos dokumentumok. Az adatkezelés alapjai 

Táblázatok használata a mindennapi életben. 

Adatok táblázatos formába rendezése, feldolgozása. 

Adattípusok megismerése. 

Adatbevitel, javítás, másolás, mozgatás elsajátítása. 

Cellahivatkozások használata. 

Képletek szerkesztése. A konstans, relatív és abszolút hivatkozás fogalmának megismerése.  

Matematika: ismeretek alkalmazása az újabb ismeretek 

megszerzésében, a gyakorlati életben és más tantárgyak 

keretében (pl. százalék, kamatos kamat,  

terület-, felszín-, térfogatszámítás, relatív gyakoriság, 

valószínűség, logaritmus függvény). Táblázatok készítése. 

Fizika; kémia; biológia-egészségtan; földrajz: Mérési adatok, 

ábrák, értelmezése. Természeti jelenségek, folyamatok időbeli 

lefolyásának leírása függvényekkel, diagramok elemzése, 

értelmezése. 

Az információ és adat ábrázolása, értelmezése, grafikus eszközök, módszerek 

Adatok megjelenítése, kiemelése, aktuális információ keresése. 

Fizika; kémia; földrajz; biológia-egészségtan: a vizsgált 

természeti és technikai rendszerek állapotának leírására szolgáló 
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Az adatok gyűjtése, csoportosítása, értelmezése. 

Diagramok készítése. Diagramtípus kiválasztása, szerkesztése, módosítása.  

szempontok és módszerek használata. 

Térképhasználati ismeretek felhasználása, keresése az interneten 

Térképhasználati ismeretek alkalmazása. 

Térképek keresése, használata.  

Keresés a térképeken, a térképek átalakítása. 

Földrajz; fizika: a térbeli tájékozódást szolgáló eszközök és 

módszerek alapjai és felhasználásuk. A GPS idő-, távolság- és 

sebességadatainak értelmezése. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 
Adatbevitel, javítás, másolás, mozgatás, cella, oszlop, sor, aktív cella, tartomány, munkalap, munkafüzet, cellahivatkozás, 

konstans, relatív és abszolút hivatkozás, képlet, függvény, diagram. 

Tematikus terv 

A pedagógus neve, szakja: 

Az iskola neve: 

Műveltségi terület: Informatika 

Tantárgy: Informatika 

A tanulási-tanítás egység témája: Adatkezelés, adatfeldolgozás, információmegjelenítés 

A tanulási-tanítási egység cél- és feladatrendszere: Az adatkezelésre vonatkozó ismeretek bővülésével  a  tanulók legyenek képesek a táblázatkezelésre, 

táblázatos dokumentumok készítésére . az információk és adatok ábrázolására, értelmezésére, grafikus eszközök, módszerek használatára 

A tanulási-tanítási egység helye az éves fejlesztési folyamatban, előzményei: Az operációs rendszer alapvető funkcióinak ismerete, alkalmazása. 

Példák megnevezése a táblázatok mindennapi életben történő használatára vonatkozóan. Alkalmazói programok fájlműveletei. 

Tantárgyi kapcsolatok: matematika, fizika, kémia, földrajz, biológia-egészségtan 

Osztály: 8. 

Felhasznált források:  



Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Informatika 

 

Az emberi erőforrások minisztere által 2014. március 13-án elfogadott kiegészítő tájékoztató anyag. 8 

 

Dátum: 

Óra 
A téma órákra 

bontása 

Didaktikai 

feladatok 

Fejlesztési területek 

(attitűdök, készségek, 

képességek) 

Ismeretanyag 

(fogalmak, 

szabályok stb.) 

Módszerek, 

munkaformák 

Szemléltetés, 

eszközök 
Házi feladat 

Megjegy-

zések 

1. Táblázatok 

használata a 

mindennapi életben. 

Adatok táblázatos 

formába rendezése, 

feldolgozása. 

Adattípusok 

megismerése. 

Új ismeretek 

elsajátítása 

A tanulók fedezzék fel a 

táblázatkezelő programok 

által nyújtott lehetőségeket a 

mindennapi élet 

problémáinak 

megoldásához. 

Legyenek képesek 

mindennapi élet számokkal 

leírható folyamatainak, 

eredményeinek táblázatos 

formába való rendezésére. 

Adatbevitel, cellák 

tartalomfüggő 

kitöltése, 

számformátum - 

mértékegység 

beírása, képlet 

készítése relatív 

cellahivatkozás 

használatával, 

egyszerű 

vonaldiagram 

készítése. 

 motiválás, tanári 

közlés, 

megbeszélés, 

értékelés frontális 

munka, önálló 

munka 

projektor, internet, 

tanári prezentáció, 

mintatáblázat, 

táblaképek a tanulók 

számára PDF 

formátumban 

Keresés az 

interneten: hány 

Euro-ba kerül egy db 

2 GB, 4 GB, 8 GB, 

16 GB és 64 GB 

kapacitású pendrive 

egy osztrák vagy 

német e-bolt 

kínálatában? A talált 

árakat írja be a 

megosztási felületen 

létrehozott 

táblázatba! 

 

 
2. Adatok táblázatos 

formába rendezése. 

Az adatok esztétikus 

megjelenítése a 

táblázatban. 

Új ismeretek 

elsajátítása, 

alkalmazása és 

rögzítése 

Az adatok esztétikus 

formában való 

megjelenítésére való igény 

kialakítása. 

Az adatok megfelelő 

táblázatos struktúrában való 

elrendezés képességének 

fejlesztése, 

Más alkalmazásokban már 

tanított ismeretek 

(különösen a karakter- és 

bekezdésformátumok) 

készségszinten történő 

alkalmazása, alkalmaztatása 

Adatbevitel, javítás, 

másolás, mozgatás 

elsajátítása. 

Cellaformátumok 

kialakítása: szám, betű, 

igazítás, szegély és 

mintázat 

Képlet készítése abszolút 

cellahivatkozás 

használatával 

 

 motiválás, 

frontális, 

megbeszélés, 

önálló munka 

projektor, internet, 

tanári prezentáció, 

mintatáblázat; 

táblaképek a tanulók 

számára PDF 

formátumban  

A tanulók készítsék 

el egy heti 

programjukat 

összesítő 

táblázatot! Mérjék, 

hogy naponta 

mennyi időt 

töltenek a megadott 

tevékenységekkel, 

majd a kapott 

értéket naponta 

írják be egy 

táblázatba. A 

táblázatot minden 

tanuló töltse fel a 

csoport által 

használt közös 

megosztási 

felületre. 
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3. Az adatok gyűjtése, 

csoportosítása, 

értelmezése. 

Diagramok készítése. 

Diagramtípus 

kiválasztása 

Új ismeretek 

elsajátítása, 

alkalmazásuk 

A táblázatos formába 

rendezett adatok és a 

grafikus formában 

megjelenő diagram közötti 

összefüggések megértése, és 

alkalmazása. 

Az adatok közötti 

összefüggéseket legjobb 

minőségben feltáró 

diagramtípus 

kiválasztásának 

képességfejlesztése. 

A diagramról leolvasható 

adatok értelmezése, és ezzel 

kapcsolatban a tanulók 

vitakészségének fejlesztése. 

A táblázatban foglalt 

adatok 

értelmezhetőségéhez 

legjobban illő 

diagramtípus 

kiválasztása. 

Diagramtípus 

módosítása. 

 tanári közlés, 

megbeszélés, 

frontális munka, 

csoportos munka 

projektor, internet, 

tanári prezentáció, 

mintatáblázat; 

feladatlap a tanult 

ismeretek 

gyakorlásához, 

táblaképek a tanulók 

számára PDF 

formátumban 

Saját heti 

időbeosztás 

ábrázolása 

diagramon-. 
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4. Az adatok esztétikus 

megjelenítése a 

táblázatban. Képletek 

használata. 

Diagramokon 

végezhető műveletek. 

 

Új ismeretek 

elsajátítása, 

alkalmazás 

A tanulók becsléssel 

kapcsolatos képességeinek 

fejlesztése a táblázatban 

képlettel meghatározott 

értékek értelmezésén 

keresztül.  

A megfelelő színvilág 

kialakításának 

képességfejlesztése a 

táblázat adatai közti 

áttekinthetőség és a 

diagramról leolvasható 

összefüggések feltárásának 

érdekében.  

Diagramok készítése. 

Diagramtípus 

kiválasztása, 

szerkesztése, módosítása 

(tengelyek, adatsor, 

adatpont, diagramterület, 

adatfeliratok) 

Frontális 

megbeszélés 

differenciált 

csoportmunka 

projektor, internet, 

tanári prezentáció, 

mintatáblázat; 

feladatlap a tanult 

ismeretek 

gyakorlásához, 

táblaképek a tanulók 

számára PDF 

formátumban 

Egy valószínűségi 

kísérlet 

eredményének 

elkészítéséhez 

otthon minden 

tanuló dobjon egy 

dobókockával 30-

szor. Jegyezze fel, 

majd a megosztási 

felületen (pl. 

Google Drive) 

található közös 

táblázatba írja be, 

hogy a számok (1-

6-ig) hányszor 

fordultak elő! 

A tanulók járjanak 

utána a legutolsó 

iskolai papírgyűjtés 

eredményeinek! 

Gyűjtsenek 

adatokat, hogy az 

egyes osztályok 

(évfolyamok) hány 

kg papírt 

gyűjtöttek! 

 

5. A tanult ismeretek 

összefoglalása, 

alkalmazása. 

Rendszeres, 

rögzítés- a 

korábban tanított 

ismeretek 

alkalmazása a 

feladatok 

megoldása során; 

a tanórán elkészült 

produktumok 

elemzése; 

összefoglalás 

A tanulók értsék meg, hogy 

a táblázatkezelő program 

használatával a bennünket 

körülvevő világ számszerű 

formában ábrázolható 

adatait különböző 

szempontok alapján 

vizsgálhatják. 

Táblázat létrehozása. 

Adatbevitel, másolás. 

Képlet készítése. 

A táblázatban lévő 

adatok formázása, 

adatok kiemelése. 

Diagram készítése a 

megfelelő típus 

alkalmazásával. 

frontális munka, 

differenciált 

munka, önálló 

munka, 

projektor, internet, 

tanári prezentáció, 

mintatáblázat; 

feladatlap a tanult 

ismeretek 

gyakorlásához, 

táblaképek a tanulók 

számára PDF 

formátumban 

Egy fizikai mérés 

eredményeinek 

kiértékelése 

táblázat 

segítségével 

megadott 

szempontok 

alapján. 
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6. Térképhasználati 

ismeretek 

alkalmazása. 

Térképek keresése, 

használata. 

Újismeretek 

elsajátítása 

Az internetes térképek és 

útvonaltervező eszközök, 

fajtáinak és alkalmazásainak 

megismerése, ezek 

jelentőségének, fontosabb 

előnyeinek és hátrányainak 

megértése 

Az útvonaltervező eszközök 

használatával kapcsolatos 

bizalom kialakítása, 

erősítése. 

 

Keresés különböző 

térképeken (Google 

térkép). Helyek 

megadása név ill. GPS 

koordináták alapján. 

Útvonaltervezés többféle 

útvonaltervező weboldal 

segítségével Google 

térkép, utvonalterv.hu 

(tervezés 

személyautóval, 

gyalogosan és 

tömegközlekedési 

eszközökkel). 

terkep24.hu, a BKV 

útvonaltervezője. 

Az útvonal 

paramétereinek beállítási 

lehetőségei (legrövidebb, 

leggyorsabb útvonal, 

fogyasztás, 

üzemanyagár, 

útvonaltípus…) 

Tervezőprogramok 

eredményeinek 

összehasonlítása. 

 frontális 

megbeszélés 

munka, 

csoportmunka, 

egyéni munka 

projektor, internet, 

tanári prezentáció, 

linkgyűjtemény; 

feladatlap a tanult 

ismeretek 

gyakorlásához, 

táblaképek a tanulók 

számára PDF 

formátumban 

 

Útvonaltervező 

program 

segítségével 

keressenek ésszerű 

lehetőségeket egy 

utazáshoz 

Zalaegerszeg és 

Kaposvár között. 

Készítsenek 

útvonaltervet 

táblázatos 

formában, ami 

tartalmazza az 

érintett 

településeket, 

útszakaszokat és az 

útvonal hosszát. 

Autópálya 

használat esetén a 

matrica árát is 

keressék meg! 

 

 



Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Informatika 

 

Az emberi erőforrások minisztere által 2014. március 13-án elfogadott kiegészítő tájékoztató anyag. 12 

 

7. Hogyan utazzunk? 

Személyautóval vagy 

tömegközlekedési 

eszközökkel? 

Új ismeretek 

alkalmazása 

A környezetvédelem 

fontosságának tudatosítása. 

A tanulók azon 

képességének fejlesztése, 

hogy utazásaikhoz 

készítsenek terveket, azok 

alapján többféle megfontolás 

alapján tudjanak dönteni 

szüleik az utazás módjáról. 

A házi feladat adatai 

alapján táblázat 

létrehozása. Útiköltség 

kalkulálása 1-2-3-4 fő 

részére 

személygépkocsival és 

tömegközlekedési 

eszközökkel. Az utazási 

költségek és egyéb 

szempontok alapján az 

utazási mód 

megválasztásának 

szempontjai. 

Egyéni munka, projektor, internet, 

tanári prezentáció, 

linkgyűjtemény; 

feladatlap a tanult 

ismeretek 

gyakorlásához, 

táblaképek a tanulók 

számára PDF 

formátumban 

 

  

8. Ellenőrzés-értékelés ellenőrzés, 

értékelés 

 

 Témazáró feladatsor 

megoldása önálló 

munkában. 

ellenőrzés, 

értékelés 

önálló munka 

feladatlap a 

számonkéréshez, 

nyers fájl a 

feladatsorhoz, 

értékelési útmutató 
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C) Óraterv 

A pedagógus neve: XY 

Műveltségi terület: Informatika 

Tantárgy: Informatika 

Osztály: 8. 

Az óra témája: Diagramok készítése többféle szempont alapján 

Az óra cél- és feladatrendszere: a fejlesztendő attitűd, készségek, képességek, a tanítandó 

ismeretek (fogalmak, szabályok stb.) és az elérendő fejlesztési szint, tudásszint megnevezése: 

Új ismeretek: a diagramok típusai (oszlopdiagram, halmozott oszlop, 100%-ig halmozott oszlop, 

kördiagram, vonaldiagram), diagramtípus kiválasztása, létrehozásának menete; adatok közti 

összefüggések értelmezése 

Képességek: 

 A tanulók tudjanak feltárni táblázatba rendezett adatok közti összefüggéseket grafikus eszközzel.  

 A tanulók a feladatok megoldása során tudják kijelölni az ábrázolni kívánt adattartományt.  

 Tudják kiválasztani az adatok közötti összefüggés feltárását legjobban segítő diagramtípust.  

 Tudják értékelni, hogy az elkészített diagram a kiadott feladatnak megfelelő-e. 

Az óra didaktikai feladatai:  

 rendszerezés, ismétlés - a korábban tanított ismeretek alkalmazása a feladatok megoldása során 

 új tananyag feldolgozása 

 a tanórán elkészült produktumok elemzése, értékelése 

 a tanultak összefoglalása 

 a házi feladat kijelölése 

 a csoport munkájának értékelése 

Tantárgyi kapcsolatok: osztályfőnöki, életvezetési ismeretek, biológia 

Felhasznált források, segédletek (tankönyv, munkafüzet, feladat- és szöveggyűjtemény, digitális 

tananyag, online források, szakirodalom stb.): digitális tananyag - a tanulók által házi feladatként 

készített táblázat 

 HETI_PROGRAM.XLS 

 FELADATLAP.DOC 

 DIAGRAM.PPT 

Az órán az MS Office Excel 2010 táblázatkezelőt használjuk.
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Dátum:  

Időkeret Az óra menete Nevelési-oktatási stratégia Megjegyzések 

Módszerek Tanulói munkaforma Eszközök 

1’-2’ Szervezési és adminisztrációs feladatok 

 

  A tanórán használatos 

prezentáció:  

DIAGRAM.PPT 

A minta prezentáció nem 

tartalmazza az amúgy 

fontos animációkat! 

3’-6’ A házi feladat ellenőrzése, az előzetes ismeretek 

felelevenítése. 

 

Tanár kérdések 

- Közös táblázatalap 

megnyitása 

- Formázási minta 

kivetítése, mintán 

látható formázások 

megbeszélése 

frontális munka projektor, internet 

 

 

 

7’-11’ Az előző órákon megismertek alkalmazása: a táblázat 

formázása megadott szempontok szerint (szám- és 

karakterformátum, cellák tartalmának igazítása, szegély és 

mintázat kialakítása) 

 

Mentés 

irányított munka önálló munka a 

kiosztott feladatlap 

alapján 

prezentáció: 1. dia 

FELADATLAP3 

 

Ismétlés lezárása 

12’-13’ A tanóra céljának kitűzése:  

Tegyük szemléletesebbé az adatainkat! Készítsünk 

diagramokat a táblázat alapján többféle szempont szerint. 

A diagramok szerepének bemutatása példák segítségével! 

tanári közlés 

motiválás 

 prezentáció: 2. és 3. dia 

projektor, prezentáció, ami 

többféle diagram képét 

tartalmazza 

 

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap Összesen

Alvás 9 óra 9 óra 8 óra 9 óra 8 óra 12 óra 9 óra 63 óra

Iskola 7 óra 7 óra 7 óra 7 óra 6 óra 0 óra 0 óra 33 óra

TV, számítógép 5 óra 6 óra 6 óra 6 óra 5 óra 9 óra 2 óra 38 óra

Játék a szabadban 1 óra 1 óra 0 óra 2 óra 2 óra 2 óra 2 óra 9 óra

Otthoni tanulás 2 óra 2 óra 2 óra 2 óra 0 óra 2 óra 2 óra 10 óra

Sport 2 óra 0 óra 2 óra 0 óra 2 óra 0 óra 8 óra 13 óra

Egyéb program 0 óra 0 óra 0 óra 0 óra 2 óra 0 óra 2 óra 4 óra

Összesen 24 óra 24 óra 24 óra 24 óra 24 óra 24 óra 24 óra
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14’-20’ 1. példa:  

Mit mutat meg az dián látható diagram? 

 

Oszlopdiagramon ábrázoltuk a szabadidős tevékenységeket.  

Mi látszik a diagramon?  

A valódi érték és nem a kerekített! 

A feladat lépésekre bontása: 

- az ábrázolandó adatok kijelölése 

- a használni kívánt diagramtípus kiválasztása 

- a kapott eredmény értelmezése 

 

A diagram-készítés célja az adatok 

grafikus megjelenítése, szemléletesebbé 

tétele. 

Részei: 

adatsorok 

diagramcím 

jelmagyarázat 

tengelyfeliratok 
 

megbeszélés frontális osztálymunka 

http://www.kislexikon.h

u/rogzites_a.html
1
 

prezentáció: 4. dia: az 

elkészítésre váró diagram 

mintája kép formátumban; 

5-6. dia a diagram 

elkészítésének menete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

munkafüzetbe írják 

 

 

                                                                 
1
 Utolsó letöltés: 2013.10.31. 

http://www.kislexikon.hu/rogzites_a.html
http://www.kislexikon.hu/rogzites_a.html
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21’-23’ 2. példa:  

Mivel fejez ki többet? 

 

100%-ig halmozott oszlopon szabadidős tevékenységek. 

A feladat lépésekre bontása: 

- az ábrázolandó adatok kijelölése 

- a használni kívánt diagramtípus kiválasztása 

- a kapott eredmény értelmezése 

  prezentáció: 7. dia: az 

elkészítésre váró diagram 

mintája kép formátumban; 

8-9. dia a diagram 

elkészítésének menete 

 

Életviteli utalások 

24’-29’ 3. példa: 

 

Vonaldiagram az időbeli változások kifejezésére 

A feladat lépésekre bontása: 

- az ábrázolandó adatok kijelölése 

- a használni kívánt diagramtípus kiválasztása 

- a kapott eredmény értelmezése 

  prezentáció: 10. dia: az 

elkészítésre váró diagram 

mintája kép formátumban; 

11-12. dia a diagram 

elkészítésének menete 
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30’-36’ 4. példa: 

 

Kördiagram, amiről leolvasható, a hét hányad részét mire 

fordítja, de nem látszanak a pontos arányok! 

5. példa: 

Alakítsuk át a diagramot más elrendezésűre, ahol 

látszanak a százalékos értékeke is! 

 

A feladat lépésekre bontása: 

- az ábrázolandó adatok kijelölése 

- a használni kívánt diagramtípus kiválasztása 

-a kapott eredmény értelmezése: beszéljétek meg a kijelölt 

párotokkal a diagram eredményét!  

  

 

 

 

 

 

 

 

prezentáció: 13. dia: az 

elkészítésre váró diagram 

mintája kép formátumban; 

14-15. dia a diagram 

elkészítésének menete 

 

 

 

 

 

 

 

 

prezentáció: 16. dia: az 

elkészítésre váró diagram 

mintája kép formátumban; 

17. dia a diagram 

elkészítésének menete 

 

 

37’-41’ Óra végi összefoglalás 

- Miért hasznos a táblázat adatainak diagramon történő 

ábrázolása? 

- Értelmezzük, hogy a tanult diagramtípusok milyen 

összefüggések bemutatására alkalmas! 

megbeszélés, 

óravázlatírás füzetbe. 

 prezentáció: 18. dia 

tábla és füzet 

 

 



Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Informatika 

 

Az emberi erőforrások minisztere által 2014. március 13-án elfogadott kiegészítő tájékoztató anyag. 18 

 

Alapdiagram típusok és változataik 

oszlopdiagram: nagyság 

halmozott 

sáv 

kúp 

… 

vonaldiagram: változás 

szalag 

terület 

… 

kördiagram: arány 

torta 

… 
 

42’-43’ A házi feladat ismertetése: a saját heti időrended 

adatainak ábrázolásához válassz az alaptípusok változatai 

közül 4 diagramot. Gondold végig, mivel fejez ki többet 

vagy mást a választott típus! 

tanári közlés 

motiválás 

 prezentáció: 19. dia 

A házi feladat utasításai, 

amik feltöltésre kerülnek a 

közös megosztási felületre 

is. 

 

44’-45’ Óra végi értékelés 

A csoport munkájának értékelése, az elvégzett munka 

számbavétele a kitűzött célok alapján. 

tanári közlés 

 

  TABLAZAT3.PDF fájl 

tanórán használt 

prezentáció diáit 

tartalmazza. A fájlt fel kell 

tölteni a tanulókkal közös 

megosztási felületre, hogy 

otthon segítse őket a 

tanulásban. 
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Mellékletek: 

Prezentáció: 
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Feladatlap 

 

Formázd meg az Óra03_mai_dátum.xlsx nevű dokumentumot az alábbi utasítások alapján! 

 

1. Az A oszlop szélessége 25 pt, a többi (B:I) szélessége 12 pt legyen! 

2. A táblázat sorai 30 pt magasak legyenek! 

3. A táblázat alapbetűtípusa Calibri, betűmérete 12 pt legyen! 

4. A szöveget tartalmazó cellákat igazítsd középre, tedd dőltté! 

5. Az A9:H9 és az I1:I8 tartomány celláinak tartalma legyen félkövér! 

6. A számokat tartalmazó cellákban jelenjen meg az „óra” mértékegység! Az értékeket egészre 

kerekítve mutassa! 

7. A sor- és oszlopfeliratok (A2:A8 és B1:H1 tartományok) legyenek körbe vastag fekete színű 

vonallal szegélyezettek, a cellákat belül vékony fekete vonal válassza el egymástól. A cellák sárga 

kitöltéssel rendelkezzenek! 

8. A képleteket (összegeket) tartalmazó cellákat szegélyezd körbe vastag fekete színű vonallal, a 

cellákat vékony fekete vonal válaszd el egymástól. A cellák világoskék kitöltéssel rendelkezzenek! 

9. Az A9 és az I1 cella legyen körbe vastag fekete színű vonallal szegélyezett, félkövér stílusú is! 

10. A B2:H8 tartomány legyen körbe vastag fekete színű vonallal szegélyezett, a cellákat belül 

vékony fekete vonal válassza el egymástól.  

Táblázat: 
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