
Az „Általános statisztika” és a „Statisztika gyakorlatok” tantárgy 

célja és követelményrendszere 

 

11. évfolyam 

 

 

A tantárgy célja: 

A tantárgy tanításának célja, hogy a tanuló alapvető ismeretekkel rendelkezzen a 

leggyakrabban használt statisztikai feldolgozási eszközökről, a grafikus ábrázolás alkalmazási 

módszereiről, az adatok szolgáltatásának lehetőségéről. A megtanult ismereteket a 

mindennapi gazdasági életet érintő média-információin keresztül értelmezni tudja. 

 

A statisztikai gyakorlat tantárgy tanításának célja, hogy a tanuló a megtanult statisztikai 

fogalmakat és mutatószámokat a gyakorlatban tudja értelmezni. Fejlessze a tanulók 

számarányérzékét a mikro és makrogazdaság legfontosabb valós mutatóinak bemutatásával, 

megismertetésével, alkalmaztatásával, és ösztönözze a tanulókat a megfelelő összefüggések 

feltárására, a helytálló, valós következtetések megállapítására, levonására, azáltal is, hogy az 

elemzéshez a grafikus módszereket alkalmazza. 

 

Tananyag: 

- a füzetbe leírt óravázlatok 

- a tanár által kiadott segédanyagok 

- a megoldott munkagyakorlatok 

 

Követelmények: 

- fogalmak pontos ismerete 

- a megismert statisztikai módszerek, összefüggések alkalmazása, következtetések levonása 

 

Az ismeretanyag elsajátításának feltételei: 

- a tanítási órákon történő folyamatos, aktív részvétel 

- a tanórákra való rendszeres felkészülés, mely tartalmazza az elméleti anyagrészek 

elsajátítását, és a házi feladatok önálló elkészítését 

- a tárggyal kapcsolatos formai követelmények betartása 

 

A számonkérés történhet: 

- szóban 

- írásban (feleletválasztó (alternatív választás, többszörös választás, válaszok illesztése) és 

feladatalkotó (kiegészítés, rövid válasz) feladattípusok) 

- számítógépen (statisztikai függvények alkalmazása és grafikus ábrázolás; értékelés, 

következtetések levonása) 

- esettanulmány elkészítésével (a megtanult statisztikai módszerek alkalmazása) 

 

Az írásbeli teljesítmények értékelése: 

90  - 100% jeles 

80  -   89% jó 

65  -   79% közepes 

50  -   64% elégséges 

  0  -   49% elégtelen 



A félévi és év végi osztályzatok kialakítása folyamatos számonkérés alapján történik. A félévi 

és az év végi osztályzatokat átlagszámítással kell meghatározni. A témazáró dolgozatok 

eredményét kétszeres súlyozással kell figyelembe venni. Ha az így megállapított osztályzat 

törtszám, akkor mindkét irányban csak a közrefogó egész számokig lehet eltérni. Az év végi 

osztályzat az egész tanév teljesítménye alapján kerül megállapításra. 

A 12. évfolyamon a tanulók komplex írásbeli és szóbeli próba érettségi vizsgát tesznek. A 

vizsgának a statisztika tantárgy is része. Az így szerzett osztályzatnak a súlyozása megegyezik 

a témazárókéval. A dolgozatok külalakját és félévenként a füzetvezetés formáját, 

rendezettségét értékeljük és osztályozzuk. A kettő együtt adja az írásbeli munkák külső 

alakjának osztályzatát. 

 

A tantárgyhoz szükséges felszerelés: 

- négyzetrácsos füzet az óravázlatok számára 

- kiadott segédanyagok, feladatlapok 

- toll, ceruza, vonalzó, számológép 

 

Budapest, 2015. szeptember 1. 
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