
            Nemek közötti egyenlőség 5. melléklet
 

 

  
 

Módszertani segédletek 
elkészítéséhez 

 
Számold ki a nemek között
Add össze az egyes oszlopokban található X
Ezután add össze az összesítő sorba beírt számokat
akkor 12 darab X-et írtál a táblázatba, tehát az összesít

Így számold ki a nem 
Összes nő
Összes fő
 

 
Például, 
darab férfit 
a számít

    
12

= 
= 

Fejezd ki százalékos formában is a nem
százalék férfi (83%). 
Ne feledd, hogy a két szám összege
arányát a bal oldalon, míg a férfiak arányát a jobb oldalon tüntesd fel

 
Egészítsd ki a plakátot! 

 
 
 

Ne felejts el tanítód segítségével megosztani Tanórája kérdőívén keresztül
 

 
 
 
  

5. melléklet 

 

Módszertani segédletek a felmérés kitöltéséhez és a plakát 

ek között arányszámot! 
Add össze az egyes oszlopokban található X-eket, majd írd be a kapott számokat az utolsó sorba

sorba beírt számokat. Például, ha minden kérdésre adtál választ, 
et írtál a táblázatba, tehát az összesítő sorban szereplő számok összege 12.

Így számold ki a nemek közötti megoszlás arányszámát:

Összes nő  x 100   :   Összes férfi x 100 
Összes fő                   Összes fő 

Például, ha minden kérdésre válaszoltál, és 2 darab n
darab férfit rögzítettél a felmérésedben, akkor a következ
a számítás menete: 

    2 x  100   :   10   x 100 
12 12 

 16.66 : 83.33 
 17 : 83 

Fejezd ki százalékos formában is a nemek közötti megoszlást. Például, 17 százalék nő (17%), 83 
Ne feledd, hogy a két szám összege egyenlő kell hogy legyen százzal (17+83=100
arányát a bal oldalon, míg a férfiak arányát a jobb oldalon tüntesd fel! 

 
Töltsd ki a lap tetején található mezőket. 
Kérjük, add meg a lakhelyed, de a nevedet nem kötelez
megadnod! 

 
Nézd meg, hogy milyen számot kaptál a nők arányára vonatkozólag
 
Ha például az a szám17, akkor színezd ki a bal oldali n
százalékos értéknek megfelelően, ami egy kicsivel 
százalékos értéknél szereplő figura.  
Egy másik színű ceruzát használva tedd meg ugyanezt a férfi figurával is. 
Színezd ki a férfi alakot a 83 százaléknak megfelel 
Írd a lap alján lévő mezőbe az arányszámokat, hogy mások is jól 
láthassák.

Ne felejts el tanítód segítségével megosztani az eredményt a Világ Legnagyobb Tanórája kérdőívén keresztül! 
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a Világ Legnagyobb 


