
KÖRDIAGRAM3.
Van olyan eset, amikor szemléletesebb, ha nem oszlop, hanem kör alakú diagramon, röviden kördiag-
ramon szemléltetjük az adatokat. 
Nemcsak az adatok egymáshoz vett arányát, hanem az egyes részek egészhez viszonyított arányát is jól 
lehet szemléltetni ilyen ábrán. A diagramon szereplő adatokat gyakran százalékos alakban adjuk meg. 

Vigyázz! Ha tudjuk, hogy az osztályban a iúk és a lányok aránya 1 : 1, akkor ebből még nem tudjuk meg-
mondani, hogy hányan vannak az osztályban. Lehet például 10 iú és 10 lány, de 14 iú és 14 lány is.

Ha az adatok száma nem ismert, akkor pusztán a kördiagramon feltüntetett arányokból nem lehet követ-
keztetni az egyes esetek számára.

1. példa
A Tisza-parti kölcsönzőben összesen 50 darab, háromféle kerékméretű biciklit tartanak. Olvasd le a 
gra ikonról, hogy melyik méretű bicikliből hány darab van a kölcsönzőben! Add meg az egyes körcik-
kek középponti szögét is.

Megoldás
A kerékpárok közül 100% az 50 db, tehát 2% az 1 db.
A kerékpárok 8%-a 20”-os, 8% az 4 db (50 ⋅ 0,08 = 4).
A kerékpárok 16%-a 24”-os, 16% az 8 db (50 ⋅ 0,16 = 8).
A kerékpárok 76%-a 26”-os, 76% az 38 db (50 ⋅ 0,76 = 38).
Foglaljuk táblázatba!

százalék (%) kerékpárok száma (db) számítás
Összes kerékpár 100 50
Egy darab kerékpár   2  1
20”-os kerékpár   8  4 50 ⋅ 0,08 = 4
24”-os kerékpár  16  8 50 ⋅ 0,16 = 8
26”-os kerékpár  76 38 50 ⋅ 0,76 = 38

A különböző méretű kerékpárokból 4 db, 8 db és 38 db volt a kölcsönzőben.

A középponti szögek: 
A kör egy százaléka az 360°

100
 = 3,6°-os középponti szögű körcikk.  

8% az 8 ⋅ 3,6° = 28,8°. 16% az 16 ⋅ 3,6° = 57,6°. 76% az 76 ⋅ 3,6° = 273,6°.
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2. példa
Az iskolai használtelem-gyűjtőedényből, amikor kiürítették, 
a következő típusú és darabszámú elem került elő:

elem típusa darabszám
AAA 240
AA 300
9 V-os elem 120
bébielem  60

Megoldás
Ahhoz, hogy megállapítsuk, az egyes típusú elemekhez mekkora körcikket kell rajzolnunk, szüksé-
günk van arra, hogy a teljes kör hány darabot szemléltet. 240 + 300 + 120 + 60 = 720.
Tehát összesen 720 elem volt a gyűjtőedényben.
Az egyes részek arányaival kiegészítettük a megadott táblázatot. 
A részekhez tartozó körcikkek szögeit az arányok ismeretében már kiszámolhatjuk. Például az AAA 
elemekhez a kör harmada tartozik. A teljes kör 360°-os, ennek harmada 120°.
Hasonlóan számolható ki a többi szög is. A szögmérőnkkel felmérhetjük ezeket, egyiket a másik után. 
A részeket a jobb szemléltetés végett ki szoktuk színezni.

elem típusa darabszám arány közös nevezőjű törttel szög

AAA 240 240
720

 =  1
3

240
720

 =  1
3

 =  4
12

360° ⋅ 4
12

 = 120°

AA 300 300
720

 =  5
12

300
720

 =  5
12

360° ⋅ 5
12

 = 150°

9 V-os elem 120 120
720

 =  1
6

120
720

 =  1
6

 =  2
12

360° ⋅ 2
12

 = 60°

bébielem  60 60
720

 =  1
12

60
720

 =  1
12

360° ⋅ 1
12

 = 30°

 kördiagram: térbeli kördiagram (tortadiagram)

 

Készíts kördiagramot!
Mekkora körcikk tartozik 
egy-egy elemtípushoz?
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Tesztfeladatok

1  Hány százalékot szemléltet egy 36°-os középponti szögű körcikk?
A: 36%; B: 129,6%; C: 10%; D: Nem lehet kiszámolni.

2  Egy 24 fős osztályban 9 iú van és 15 lány. Mekkora középponti szögű körcikk szemlélteti a 
iúkat egy kördiagramon?

A: 135°; B: 24°; C: 225°; D: Nem lehet kiszámolni.

3  Egy 24 fős osztályban 9 iú van és 15 lány. Mekkora középponti szögű körcikk szemlélteti a 
lányokat egy kördiagramon?
A: 135°; B: 24°; C: 225°; D: Nem lehet kiszámolni.

4  Az iskola tanulóinak 2%-a vörös, 29%-a szőke, 54%-a barna és 15%-a fekete hajú. Hányan 
járnak az iskolába?
A: 100; B: 200; C: 248; D: Nem lehet kiszámolni.

Feladatok
1  Megkérdeztek 30 gyereket, hogy mik szeretnének lenni a rockegyüttesben, és a válaszokat 
kördiagramon ábrázolták. 

a) A kör hányadrésze tartozik az énekesekhez? Használd a szögmérődet! Hányan akarnak éne-
kesek lenni?

b) A kör hányadrésze tartozik a basszusgitárosokhoz? Hányan akarnak basszusgitárosok lenni?
c) Hány gyerekkel kevesebb akar dobolni, mint gitározni?
d) Készíts az adatokból oszlopdiagramot!

2  Az osztályban félévkor 7 tanuló jeles, 4 jó, 8 közepes és 5 elégséges volt nyelvtanból. Szem-
léltesd ezeket az adatokat oszlop- és kördiagramon is!

3  Matyi az iskolában minden héten 100%-os teljesítményt nyújt. Ebből 35%-ot hétfőn, 25%-ot 
kedden, 15-15%-ot szerdán és csütörtökön. A maradék 10%-ot pénteken teljesíti. Ábrázold az 
adatokat kördiagramon!




