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ELŐSZÓ 

Hogy milyen dalt énekeltek a szirének, s hogy mi volt Akhilleusz neve, amikor asszonyok 

között bújkált – rejtelmes kérdések, sejtésünk mégis van róluk. 
—Sir Thomas Browne (Anglia, 1605–1682) 

1. Az olvasóhoz 

Be szeretnénk mutatni néhány érdekes problémát, melyeket statisztikai módszerek segítségével tanulmányoztak, 

továbbá azt is, hogyan lehet ezeket a módszereket önállóan alkalmazni. Igyekszünk elmagyarázni, melyik 

módszer mitől működik, s mire jó odafigyelni, ha mások használják őket. Úgy tűnik, hogy a matematikai 

írásmód sokak elől kifejezetten eltakarja a lényeget – ez a könyv ezért szavakra, ábrákra és táblázatokra épül; 

elvétve fordulnak csak elő benne x-ek és y-ok. Amikor szakkönyvet olvas, még a hivatásos matematikus is 

gyakran átsiklik a képleteken. Voltaképpen arra vágyik, hogy legyen mellette egy megértő barát, aki 

elmagyarázza, milyen elgondolás vagy milyen elképzelt tevékenység áll az egyenletek mögött. Arra törekszünk, 

hogy a könyvünk olvasóinak ilyen barátai legyünk. 

1.1. Mi a statisztika? 

A statisztika annak mestersége, hogyan lehet bizonyos rejtelmes kérdésekkel kapcsolatosan számszerű 

következtetésekre – vagy inkább sejtésekre – jutni. 

• Mik egy új orvosi beavatkozás hatásai? 

• Mi okozza a szülők és gyermekeik közötti hasonlóságot – és mennyire erős ez a hatás? 

• Mitől van a ruletten haszna a kaszinónak? 

• Ki nyeri a soron következő választásokat? Mennyivel? 

• Mennyi a foglalkoztatottak száma? Mennyi a munkanélkülieké? 

Nehéz kérdések – ha van kedve ilyesmiken gondolkodni, abban a statisztikai módszerek sokat segíthetnek. 

Ezeket a módszereket olyan emberek dolgozták ki az évszázadok során, akik különféle, őket foglalkoztató 

problémákra keresték a megoldást. Közülük is megismerkedünk majd néhánnyal. 

1.2. Vázlat 

Az I. rész a kísérletek megtervezésével foglalkozik. Ha jó a kísérleti terv, akkor az adatokból megbízható 

következtetéseket lehet levonni. Néhány rosszul tervezett kísérletet is górcső alá veszünk, hogy kiderüljön, hol 

lehetnek buktatók, és hogy megmutassuk, milyen kérdéseket érdemes feltenni, mikor az ember vizsgálatokról 

olvas. Az egész könyvből talán éppen ez, a vizsgálatok tervezése a legfontosabb – azért is kezdjük ezzel. Esetleg 

úgy látszik majd, hogy minden egyszerű ebben a részben – de a látszat sokszor csal: az I. részben sok a mélység. 

Egy vizsgálat során általában olyan sok szám keletkezik, hogy feltétlenül összesíteni kell őket. A II. részben a 

leíró statisztikával – az adatok összesítésének mesterségével – fogunk ismerkedni. Hisztogramokról, átlagról, 

szórásról és a normális görbéről esik szó. Ezt a témakört folytatja a III. rész, amelyben az összefüggések 

elemzéséről fogunk beszélni: például, hogy miképpen függ a jövedelem az iskolázottságtól. A legfontosabb 

címszavak: korreláció és regresszió. 

A statisztikai gondolatmenetek jelentős része a IV. részben tárgyalt valószínűségszámításon alapul; közöttük az 

V. részben kifejtésre kerülő sorsolásos modellek teremtik meg a kapcsolatot. Érmék, dobókockák, rulettkerekek 

a fő példák. Megismerkedünk a várható értékkel és a standard hibával; elméleti hisztogramokat készítünk, és 

tárgyaljuk a normális görbéhez való konvergenciát. 

A statisztikai következtetés lesz a VI-VIII. rész témája: hogyan lehet minták alapján érvényesen általánosítani. 

A VI. rész a becslésekről szól. Hogyan jelzi például előre a választási eredményt a Gallup felmérés? Mitől jobb 

egyik mintavételi módszer, mint a másik? A VII. rész sorsolásos modelleket használ a mérési hibák elemzéséhez 

és egy genetikai elmélet kidolgozásához. A VIII. részben a szignifikancia-próbákkal ismerkedünk – ezek 
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segítségével lehet eldönteni, összeegyeztethető-e mintánk a populációra vonatkozó feltevéseinkkel. A VI-VIII. 

részből ki fog derülni, hogy a statisztikai következtetés sorsolásos modelleken nyugszik: ha rossz a modell, az 

eredményül kapott következtetés nagyon ingatag lehet. 

A szakmabeliek számára mostanában a következtetések elmélete a statisztika legérdekesebb szakterülete. A 

nem-statisztikusok viszont a leíró statisztikát többnyire jobban tudják használni, és könnyebben is értik. Emiatt a 

leíró statisztikát a következtetések előtt tárgyaljuk. Mondanivalónk puszta váza az 1-től 6., 13., 16-tól 21., 23. és 

26. fejezetben található meg. Az olvasó, ha ezeket elolvasta, utána kedvére tallózhat. Folytatásként mi talán a 8., 

10., 27. és 29. fejezeteket ajánlanánk. 

1.3. Feladatok 

Többé-kevésbé minden fejezet minden szakaszához csatlakozik egy feladatsor (megoldások a könyv végén). Ha 

az olvasó sorra, ahogy következnek, megoldja őket, és utána ellenőrzi a megoldást, ezzel némi gyakorlatra tehet 

szert az újonnan elsajátított készségekben – és megtudja, milyen mértékben sikerült elsajátítania őket. Minden 

fejezet (az 1. és a 7. kivételével) ismétlő feladatokkal zárul. Ezeknek a megoldása nem szerepel a könyvben. 

A feladatok megoldása során esetleg majd kísértést érez, hogy visszalapozzon, hátha feltűnik valahol az idevágó 

képlet. A könyv ilyenfajta visszafelé-olvasása igen frusztráló lehet. Az ismétlő feladatokhoz egy-egy képletnél 

sokkal több kell. Hozzávetőleges becslésekre és kvalitatív ítéletekre egyaránt szükség lehet. Más szóval: 

intuitíve is érteni kell, hogy miről van szó. Ahhoz, hogy ez a megértés kialakuljon, érdemes a könyvet elejétől a 

vége felé haladva olvasni. 

Miért van ebben a könyvben ennyire sok olyan feladat, amiket nem lehet a megfelelő képletbe helyettesítéssel 

megoldani? Ennek főként az az oka, hogy a valódi világban sem sok probléma oldható meg ezzel a módszerrel. 

Viszont abból, amikor emberek úgy alkalmaznak statisztikai formulákat, hogy valójában fogalmuk sincsen arról, 

amit csinálnak, sokszor származik zűrzavar. Ebben a könyvben egy másik megközelítést javaslunk: 

gondolkozzunk. 

1.4. Mi változott a harmadik kiadásban? 

A sok könyvek írásának nincs vége. 
—Prédikátor könyve 

Többé-kevésbé ugyanazok a témák, és ugyanabban a sorrendben követik egymást most is, mint a második 

kiadásban. Az idő azonban a számok fölött sem múlik el nyomtalanul. (Havi 50 dollárért például a negyvenes 

években nagyszerű lakást lehetett bérelni.) Ezért az adatok egy részét a 90-es éveknek megfelelően 

korszerűsítettük. A jövedelmi és iskolázottsági statisztikák az amerikai rendszeres népességfelmérés (Current 

Population Survey) 1993. márciusi adatfelvételéből valók; a harmadik HANES-vizsgálat (National Health and 

Nutrition Examination Survey, Országos Egészség- és Táplálkozásfelmérés) 1994-es felvételének előzetes 

eredményei is többször szerepelnek. 

A korábbi kiadásokhoz hasonlóan továbbra is sok számítógépes grafikát használunk az adatok bemutatásához. 

Viszont a vázlatok mind szabadkézi rajzok; ezzel szerettük volna az olvasót arra ösztönözni, hogy maga is 

készítsen hasonlókat – nem szerettük volna, hogy a túlzott precizitás elvegye ettől a kedvét. Újra 

gyönyörködhetünk Dana Fradon (The New Yorker) rajzaiban - van közöttük néhány új is. 

Néhány döntő ponton új kifejtő részek is szerepelnek; új szakasz foglalkozik például az összemosódás, illetve a 

kísérleti kontrasztokra vonatkozó próbák kérdésével. A közel 200 új feladatban számos friss vizsgálatot 

szerepeltetünk. Egy-egy "Nagy ismétlő feladatsor" zárja a 6., 15., 23. és 29. fejezetet; ezek a teljes addigi 

anyagrészt átfogják. A bennük szereplő feladatok 

megoldásában nem igazít el, hogy mi a környező fejezetek témája. Ezekhez a fejezetekhez "Összefoglalás, 

áttekintés" rész is tartozik, amely összefoglalja az előző részt, és átvezet a rákövetkezőhöz. 

1.5. Köszönetnyilvánítások a harmadik kiadáshoz 

Dana Fradon rajzolta a karikatúrákat. Dale Johnson és Laura Southworth az ábrákat. A szöveget az Integre 

szedte, TEX-ben. A számítógépes grafikát PostScriptbe kódolva integráltuk a végső nyomtatási állományokba; a 

kódolás jelentős részben Charles Everett (A.A.E.C., Pennington, New Jersey), továbbá Richard és Adele Cutler 

(Utah State University) munkája. 
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Segítőkész megjegyzéseket sok helyről kaptunk. A harmadik kiadás tekintetében külön köszönetet mondunk 

Mike Andersonnak (Berkeley), Dick Berknek (UCLA), Jeff Fehminek (Berkeley), David Kaye-nek (Arizona 

State University), Steve Kleinnek (RAND), Russ Lyons-nak (Indiana), Mike Ostlandnek (Berkeley), Erol 

Pekoz-nak (UCLA), Diana Petittinek (Kaiser Permanente), Juliet Shaffernek (ETS), Bill Simpsonnak 

(Winnipeg), Terry Speednek (Berkeley), Philip Starknak (Berkely) és Allan Stewart-Oatennek (Santa Barbara). 

Végül, itt mondunk köszönetet azoknak, akik olvasták az első két kiadást (vagy a harmadik kiadás számos 

előkészítő verzióját), s azoknak is, akik ezekből tanultak. 

1.6. Köszönetnyilvánítások a korábbi kiadásokhoz 

A könyv megírását a Ford Foundations (1973-1974) és a Regents of the University of California (1974-75) 

támogatta. Nehéz időkben segítséget és bátorítást kaptunk Earl Cheit-től és Sanford Elberg-től. 

Segítőkész hozzászólásokat kaptunk a következőktől: Frank Anscombe (Yale), Diccon Bancroft (Yale), Leo 

Breiman (Berkeley), John Cairns (Oxford), Merrill Carlsmith (Stanford), Persi Diaconis (Cornell), Fred Katz 

(Berkeley), David Lane (Modena), Richard Light (Harvard), Peter McCullagh (Chicago), Ludolf Meester 

(Delft), Gerald Mendelsohn (Berkeley), Lincoln Moses (Stanford), Bill Navidi (Colorado School of Mines), 

James Robins (Harvard), Thomas Rothenberg (Berkeley), Bruce Rotschild (UCLA), Bernard Saffran 

(Swarthmore), Shanna Swan (California State Department of Health Services), Amos Tversky (Stanford), Geoff 

Watson (Princeton), és Hans Zeisel (Chicago). A második kiadás készítésében részt vett Ani Adhikari. 

Külön köszönet illeti szerkesztőnket, Donald Lammet azért, hogy az egyre alakuló kéziratból valahogy mégis 

könyv lett. 
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1. fejezet - Kontrollált kísérletek 

Mindig cselekedj helyesen. Ez egyeseknek megelégedésére szolgál, a többieket megdöbbenti. 
—–Mark Twain (USA,1835–1910) 

1. 1. A Salk-oltás kipróbálása 

Új gyógyszert vezetnek be. Hatékonyságát kísérletekkel kell ellenőrizni – hogyan tervezzék meg ezeket a 

kísérleteket? A fő módszer az összehasonlítás.1 A kísérleti személyek egy részének – ők a kezelt csoporti – 

beadják a gyógyszert; a többi kísérleti személy lesz a kontrollcsoport – ők nem kapnak a gyógyszerből. Ezután 

összehasonlítják a két csoport reagálását. Sorsolással (véletlenszerűen, azaz random módon) kell eldönteni, ki 

kerül a kezelt, ki a kontrollcsoportba, és a kísérletnek kettős - vak módon kell lefolynia: sem a kísérleti 

személyek, sem a válaszreakciójukat mérő orvosok nem tudhatják, hogy ki tartozik a kezelt, és ki a 

kontrollcsoportba. E gondolatokat egy gyógyszer kipróbálásának a valóságban megtörtént példáján fogjuk 

bemutatni.2 

Az Egyesült Államokat 1916-ban érte el a járványos gyermekbénulás első hulláma; a következő negyven évben 

a betegség több százezer áldozatot követelt, főként a gyermekek köréből. Az ötvenes évekre több vakcinát is 

felfedeztek a gyermekbénulás ellen. A Jonas Salk által kifejlesztett oltás tűnt a legígéretesebbnek. Laboratóriumi 

vizsgálatok igazolták, hogy veszélytelen, s hogy megindítja a gyermekbénulás elleni antitestek termelődését. 

1954-re a Közegészségügyi Szolgálat (Public Health Service) és az Országos Gyermekbénulás Alapítvány 

(National Foundation for Infantile Paralysis – NFIP) készen állt rá, hogy az oltást a laboratórium falain kívül, az 

életbenis kipróbálja. 

Tegyük fel, hogy az NFIP alapítvány nem tett volna mást, egyszerűen csak beadta volna az oltást nagyszámú 

gyereknek. Ha aztán a gyermekbénulási esetek száma jelentősen az 1953-as szám alá esik 1954-ben, ez az oltás 

hatékonysága mellett szóló bizonyítéknak számított volna. Viszont a gyermekbénulási járvány intenzitása évről 

évre jelentős mértékben ingadozott. 1952-ben körülbelül 60 000 megbetegedést észleltek; 1953-ban csak 

feleennyit. Ha 1954-ben kevés a gyermekbénulásos megbetegedés, az jelenthette volna az oltás hatékonyságát – 

de jelenthette volna azt is, hogy 1954 nem járványos év. 

Hogy hatásos-e az oltás, az csak úgy derülhetett ki, ha a gyermekek egy részét tudatosan kihagyják az oltásból – 

kontrollcsoportnak használják őket. Ez kínos orvosetikai kérdést vet fel: kegyetlenségnek tűnhet, ha egyesektől 

megtagadják a kezelést. Gyakran előfordul azonban, hogy egy új gyógyszerről az ellenőrzésére lefolytatott 

rengeteg laboratóriumi vizsgálat nyomán sem válik egyértelművé, ellensúlyozzák-e kedvező hatásai az 

alkalmazásával járó kockázatokat.3 A kérdés csakis jól kontrollált kísérlettel tisztázható megnyugtatóan. 

Így is történt: az NFIP kontrollcsoportos kísérlettel igyekezett meggyőződni az oltás hatásosságáról. A kísérleti 

személyek gyermekek voltak, a gyermekbénulásnak leginkább kitett korosztályokból: elsősök, másodikosok és 

harmadikosok. A vizsgálat helyszínéül olyan iskolakerületeketválasztottak az ország minden részéből, 

melyekben magas arányú volt a gyermekbénulás előfordulása. A vizsgálatban kétmillió gyermek vett részt, 

körülbelül félmilliót oltottak be. Egymilliót szándékosan nem oltottak be; további félmilliónak a szülei nem 

járultak hozzá az oltáshoz. 

Az összehasonlításos módszerre látunk példát: csak a kezelt csoporthoz tartozó személyeket oltották; a 

kontrollcsoporthoz tartozók nem kaptak oltást. Ezután összehasonlíthatjuk a két csoport reakcióit, hogy lássuk, 

okoz-e valami eltérést a kezelés. A Salk-féle oltás vizsgálatánáleltérő méretű volt a kezelt, és a kontrollcsoport, 

                                                           
11. Fejezet Kontrollált kísérletek 

[i] Az összehasonlításos módszert először feltehetően a XIX. század elején használták, annak kimutatására, hogy az érvágás mégsem 

annyira hatékony ellenszere a tüdőgyulladásnak. Ld. Pierre Louis; Recherches sur Les Effets de la Saignée dans quelques Maladies 
inflammatoires: et sur l'Action de l'Emétique et des Vésicatoires dans la Pneumonie (Párizs: J.B. Bailière, 1835; angolul, 1836; újranyomva: 

The Classics of Medicine Library, 1986, Birmingham, Alabama.) Részletesebben tárgyalja R.H.Shryock, The Development of Modern 

Medicine (University of Pennsylvania Press, 1936, 163.o.) Továbbá említenünk kell Lindnek a C-vitamin skorbut-ellenes hatásával 
kapcsolatos vizsgálatát; ld. K.J. Carpenter, The History of Scurvy and Vitamin C (Cambridge University Press, 1986.) 
iA magyar nyelvű irodalomban a kísérleti csoport elnevezés is használatos. (A ford.) 
2Thomas Francis, Jr. et al., "An evaluation of the 1954 poliomyelitis vaccine trials – summary report," American Journal of Public Health 
vol. 45 (1955), 1-63.o. Lásd még P.Meier cikkét, "The biggest public health experiment ever: the 1954 field trial of the Salk poliomyelitis 

vaccine", in J.M.Tanur et al., Statistics: A Guide to the Unknown, 3rd. ed. (Wadsworth, 1989). Olvasmányosabb összefoglalást találnak Jane 

S. Smith, Patenting the Sun (Anchor, 1990) c. könyvében. 
3Újabb keletű példa: sok halálesetet okoztak szív-aritmia elleni gyógyszerek. Thomas J. Moore, Deadly Medicine (Simon & Schuster, 1995.) 
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de ez nem baj. A kutatók arányokat vetettek össze: melyik csoportban hányadrész betegszik meg – 

megbetegedések száma százezer gyerekre. Abszolút számok helyett arányokkal dolgozva, kiküszöbölhető az 

eltérő csoportméretek hatása. 

Gyermekeket csak szüleik engedélyével lehet beoltani. Felmerült tehát egy olyan kísérleti elrendezés is – és ez 

egyúttal az etikai problémára is megoldásnak tűnt –, hogy azok a gyermekek, akiknek a szülei hozzájárulnak az 

oltáshoz, kerüljenek a kezelt csoportba és kapják meg az oltást; a többiek legyenek a kontroll. Ismert volt 

viszont, hogy a magasabb jövedelmű szülők nagyobb eséllyel járulnak hozzá a kezeléshez, mint az alacsonyabb 

jövedelmű szülők. Ez a kísérleti elrendezés így az oltással szemben fog torzítani, mert a magasabb jövedelmű 

szülők gyermekei könnyebben betegszenek meg gyermekbénulásban. 

Ez elsőre paradoxnak tűnhet, hiszen a betegségek többnyire jobban sújtják a szegényeket. De a gyermekbénulás 

higiénés betegség. A kevéssé higiénikus környezetben növekvő gyermekek többnyire már kora gyermekkoruk 

idején megfertőződnek a gyermekbénulás valamely enyhébb fajtájával – amikor még védik őket az anyai 

szervezetből hozott ellenanyagok. A fertőzés nyomán az ő szervezetük is elkezd ellenanyagot termelni – s ez 

megvédi őket a későbbi, súlyosabb fertőzésektől. Higiénikusabb körülmények között nevelkedő gyermekekben 

nem jönnek létre ilyen ellenanyagok. 

Ha az oltást vállalókat a nem vállalókkal hasonlítjuk össze, az eltorzítja a kísérletet. Statisztikai tanulság: legyen 

a kezelt, és a kontrollcsoport annyira hasonló, amennyire csak lehetséges – különbözzenek pusztán a kezelésben. 

Akkor a két csoport reakciójában mutakozó bármiféle eltérés inkább tulajdonítható a kezelésnek, mint bármi 

másnak. Ha a két csoport a kezelésen kívül valami egyéb tényezőben is különbözik, akkor ennek a tényezőnek a 

hatása összemosódhat (összekeveredhet) a kezelés hatásával. A hatások különválasztása bonyodalmas lehet – a 

torzítások egyik fő oka az összemosódás. 

A Salk-féle oltás kipróbálásánál többféle kísérleti elrendezés is felmerült. Az NFIP eredetileg arra készült, hogy 

minden másodikost beolt, akiknél ehhez meglesz a szülői hozzájárulás, és minden elsőst és harmadikost a 

kontrollhoz sorol. Sok iskolakerületben valóban ezt az elrendezést használták. Azonban a gyermekbénulás 

fertőző betegség, mely érintkezés útján terjed. Így megeshetett volna, hogy a második osztályokban nagyobb 

arányban fordul elő, mint az első és harmadik osztályokban. Ez az oltás ellenében torzította volna az adatokat. 

Vagy megeshetett volna, hogy a második osztályokban alacsonyabbak az előfordulási arányok – ez az oltás 

számára kedvező torzítást jelentett volna. Feltehető volt továbbá, hogy a kezelt csoportban, ahová szülői 

hozzájárulás kellett, más lesz a gyermekek családi háttere, mint a kontrollban, ahol ilyen hozzájárulásra nem 

volt szükség. Az NFIP-féle elrendezés következtében túl sok magas jövedelmű családból származó gyerek 

került a kezelt csoportba. A kezelt csoportot jobban veszélyeztette a gyermekbénulás, mint a kontrollcsoportot. 

Ez egyértelműen az oltás ellenében ható torzítás. 

Sok közegészségügyi szakértő észlelte ezeket a fogyatékosságokat az NFIP-féle kísérleti tervben; másikat 

javasoltak. A kontrollt ugyanabból az alapsokaságból kell választani, mint a kezelt csoportot – azokból a 

gyerekekből, akiknek a szülei hozzájárulnak az oltáshoz. Ha nem így teszünk, a családi háttér hatása 

összemosódik az oltás hatásával. A következő kérdés a gyermekek besorolása a kezelt, és a kontrollcsoportba. 

Úgy tűnik, itt az emberi megítélésre kell hagyatkozni, hogy a kezelt csoport mennél jobban hasonlítson a 

kontrollra a fontos változók tekintetében – ilyenek: a család jövedelme, a gyermek általános egészségi állapota, 

személyiség, társas szokások. 

A tapasztalat azonban azt mutatja, hogy az emberi megítélés gyakran lényeges torzításhoz vezet: jobban járunk, 

ha a személytelen véletlenre bízzuk magunkat. A Salk-oltás vizsgálatánál a véletlen eljárás azzal volt 

egyenértékű, mintha mindegyik gyerekről pénzfeldobással döntötték volna el, a kezelt, vagy a kontrollcsoportba 

kerüljön-e – mindegyik gyereknek mindkettőre 50-50%-os esélye volt. Az ilyen eljárás tárgyilagos és nem 

részrehajló. A véletlen törvényei biztosítják, hogy a kezelt, és a kontrollcsoport – ha elég nagyok – minden 

fontos szempontból nagyon hasonlítsanak, függetlenül attól, gondoltunk-e előzetesen ezekre a szempontokra. 

Amikor a kísérleti személyeket elfogulatlan, sorsolásos eljárással osztjuk kezelt, és kontrollcsoportra, olyankor 

sorsolt kontrollcsoportú kísérletről beszélünk.4 

Egy másik alapvető óvintézkedés a placebo használata volt: a kontrollcsoportba sorolt gyermekeknek sós vizet 

tartalmazó injekciót adtak. A kísérlet során a kísérlet alanyai nem tudták, hogy a kezelt, vagy a 

kontrollcsoportba tartoznak-e, így az oltásra reagáltak, nem pedig az oltás gondolatára. Talán valószínűtlennek 

látszik, hogy valakit pusztán egy gondolat ereje megvédjen a gyermekbénulástól. Mindenesetre, amikor 

                                                           
4A statisztikusok szerint "Amit lehet, tarts kézben – minden mást randomizálj". Az illesztés és a blokkosítás azon az áron csökkenti a 
varianciát, hogy bonyolítja az elemzést. Lásd a 19. fejezet 12-es jegyzetét és a 27. fejezet 17-es jegyzetét is. 
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operáció utáni súlyos fájdalmaktól gyötört kórházi betegeknek egy teljesen hatástalan anyagból készített 

"fájdalomcsillapítót" adtak, a betegek körülbelül egyharmadánál azonnal enyhült a fájdalom.5 

Egy további óvintézkedés. Minden gyermekről orvosnak kellett diagnosztizálnia, megfertőzte-e az illetőt a 

kísérlet idején a gyermekbénulás. A gyermekbénulás sok alakja nehezen diagnosztizálható – a határeseteknél 

befolyásolhatta volna a vizsgálatot végző orvost, ha tudja, hogy a gyerek kapott-e oltást. Ezért a diagnózist 

végző orvosoknak nem mondták meg, melyik gyerek melyik csoporthoz tartozik. Az ilyen kísérleteket kettős - 

vak elrendezésűnek hívják: a kísérleti személyek nem tudták, hogy a kezelést vagy a placebót kapták, s nem 

tudták azok sem, akik az ő reakcióikat értékelték. Sok iskolakerületben ilyen fajta sorsolt kontrollú kettős - vak 

kísérletet végeztek (nagyjából ez a létező legjobb kísérleti elrendezés). 

És mi derült ki mindebből? Az 1. táblázat mutatja a gyermekbénulásos esetek előfordulási arányát 

(megbetegedések, százezer vizsgált főre) a sorsolt kontrollcsoportú kísérletben, a kezelt, és a kontrollcsoportra. 

Az arány a kezelt csoportban lényegesen alacsonyabb – ami a Salk-féle oltás hatásosságának döntő bizonyítéka. 

1.1. táblázat - A Salk-oltás vizsgálatának eredményei, 1954. Csoportméretek, és 

gyermekbénulási esetek előfordulási aránya százezer főre, az egyes csoportokban. 

Kerekített számok. 
 

A sorsolt kontrollcsoportú kettős - vak kísérlet Az NFIP vizsgálat 

 
Méret Arány 

 
Méret Arány 

Kezelt csoport 200 000 28 2.osztály 

(beoltva) 
225 000 25 

Kontroll csoport 200 000 71 1. és 3. osztály 

(kontroll) 
725 000 54 

Nem járult 

hozzá 
350 000 46 2. osztály (nem 

járult hozzá) 
125 000 44 

Forrás: Thomas Francis, Jr., "An evaluation of the 1954 poliomyelitis vaccine trials – summary report", 

American Journal of Public Health vol. 45 (1955) 1-63.o. 

Azt is láthatjuk az 1. táblázatból, hogy az NFIP vizsgálat az oltás hátrányára torzított. A sorsolt kontrollcsoportú 

kísérletben az oltás 71-ről 28-ra csökkentette a megbetegedések százezerre vetített arányát; az NFIP 

vizsgálatban ennél kisebb a csökkenés – százezrenkénti 54-ről 25-re –, nem is kevéssel. A torzítás fő oka az 

összemosódás volt. Az NFIP kezelt csoportjában csak olyan gyerekek voltak, akiknek a szülei hozzájárultak az 

oltáshoz. A kontrollcsoportban azonban olyan gyerekek is voltak, akiknek a szülei nem adták az oltáshoz a 

hozzájárulásukat. A kontrollcsoport nem volt a kezelt csoporttal összemérhető. 

A sorsolt kontrollcsoportú kettős - vak elrendezés a minimumra szorítja a torzítást – főként ezért, amikor csak 

lehetséges, ezt használjuk. Van ezen felül egy fontos technikai előnye. Ennek bemutatásához játsszuk el az 

ördög ügyvédjének szerepét – tételezzük fel, hogy a Salk-féle oltás hatástalan. Ekkor a megbetegedési arányok 

különbözőségét a kezelt és a kontrollcsoportok között pusztán a véletlen okozza. Mennyire valószínű ez? 

Az NFIP elrendezésnél az eredményeket számos véletlenszerű tényező befolyásolja: milyen családok járulnak 

hozzá a kezeléshez, milyen gyerekek járnak második osztályba, és így tovább. A kutatóknak azonban nincs elég 

információjuk ahhoz, hogy az egyes kimenetelek esélyét megbecsüljék. Ezért nem tudják kiszámítani, mekkora 

eséllyel jöhetne létre véletlenül ekkora különbség a megbetegedési arányok között. Ezzel szemben a sorsolt 

kontrollcsoportú kísérletbe egyetlen, megtervezett ponton lép be a véletlen: ott, ahol az alanyokat a kezelt, és a 

kontrollcsoporthoz sorolják. 

                                                           
5H. K. Beecher, Measurement of Subjective Responses (Oxford University Press, 1959., 66-67.old.). Ld. még Berton Roueché, The Medical 

Detectives (New York: Washington Square Press, 1984., II. kötet, 9. fejezet). Újabb keletű hivatkozások pl. K. B. Thomas, "General practice 

consultations: is there any point in being positive?" British Medical Journal vol. 294 (1987), 1200-1202. o. és J. A. Turner és mtsai., "The 
importance of placebo effects in pain treatment and research", Journal of the American Medical Association vol. 271 (1994) 1609-1614. o. 
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Az ―ördög ügyvédje‖ hipotézis alapján az oltásnak nincs hatása. E feltevés szerint néhány gyermeknek az a 

sorsa, hogy gyermekbénulással fertőződjenek; és ehhez semmi köze annak, hogy a kezelt, vagy a 

kontrollcsoportba kerülnek. Minden gyerek 50-50% eséllyel kerül a kezelt, illetve a kontrollcsoportba – mintha 

pénzfeldobással döntenénk. Minden gyermekbénulásos eset 50-50% eséllyel bukkan fel a kezelt, vagy a 

kontrollcsoportban. 

Ennélfogva a gyermekbénulásos esetek száma a két csoportban nagyjából meg kell egyezzen. Az eltérések 

megfelelnek a pénzfeldobásnál mutatkozó véletlen ingadozásnak. Ezt a fajta ingadozást a statisztikusok jól 

ismerik. Ki tudják számítani, mekkora az esély egy akkora eltérésre, amekkorát láttunk. E számításokra a 27. 

fejezetben kerítünk sort, az esély pedig minimális – egy az egymilliárdhoz. 

2. 2. A Porta-Cava sönt 

A májzsugorodás egyes eseteinél a betegeknek oly súlyos vérzésük támadhat, amibe belehalnak. A kezelés 

egyik lehetséges módja, hogy a véráramot műtéttel, az úgynevezett porta-cava sönt kialakításával, egy 

áthidaláson [bypass] keresztül új pályára terelik. A műtét, mellyel az áthidalást kialakítják, hosszú és 

kockázatos. Egyensúlyban vannak-e az előnyök a kockázatokkal? Több, mint ötven vizsgálat foglalkozott e 

műtéti bavatkozás hatásosságával.6 A 2. táblázatban foglaljuk össze az eredményeket. 

1.2. táblázat - Vizsgálat a porta-cava söntről folytatott 51 vizsgálatról. A jól tervezett 

vizsgálatok szerint a műtét keveset vagy semmit sem ér. A gyengén tervezett vizsgálatok 

eltúlozzák a műtét hasznát. 
 

Kísérleti terv 

Lelkesedés foka 

Kifejezett Mérsékelt Nem lelkes 

Nincs kontrollcsoport 24 7 1 

Van kontroll, nem sorsolt 10 3 2 

Sorsolt kontrollcsoporttal 0 1 3 

Forrás: N. D. Grace, H. Muench,and T. C. Chalmers, "The present status of shunts for portal hypertension in 

cirrhosis", Gastroenterology, vol. 50 (1966) 684-691. o. 

32 vizsgálatban nem volt kontrollcsoport (a táblázat első sora): e vizsgálatok 24/32-e azaz 75%-a kifejezetten 

lelkes volt az áthidalást illetően – azt a tanulságot vonták le, hogy az előnyök határozott túlsúlyban vannak a 

kockázatokhoz képest. 15 vizsgálatban volt kontroll, de a kezelt vagy kontrollcsoporthoz sorolást nem 

randomizálták (azaz nem sorsolással döntötték el). Csak 10/15-ük, azaz 67%-uk volt az áthidalást illetően 

kifejezetten lelkes. Az a 4 vizsgálat azonban, mely sorsolt kontrollcsoporttal dolgozott, keveset érőnek vagy 

teljesen értéktelennek mutatta a műtétet. A rosszul tervezett vizsgálatok eltúlozták a kockázatos műtét hasznát. 

                                                           
6N. D. Grace, H. Muench and T. C. Chalmers, "The present status of shunts for portal hypertension in cirrhosis", Gastroenterology, vol.50 

(1966) 684-691. o. Mi J. P. Gilbert, R. J. Light és F. Mosteller "Assessing social innovations: an empirical guide for policy" c. 
közleményében (Benefit Cost and Policy Analysis Annual, 1974) találtuk ezt a példát. 
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Egy sorsolt kontrollú kísérlet azzal kezdődik, hogy pontosan meghatározzuk a beteg-populációt. Vannak, akik 

alkalmasak a kísérletre. És vannak, akik nem alkalmasak: mert túl betegek ahhoz, hogy alávethetők legyenek a 

kezelésnek; mert a betegségük másfajta; vagy mert nem járulnak hozzá a kezeléshez (lásd a folyamatábrát). 

Először meghatározzuk, kik alkalmasak; ezután az alkalmasakat sorsolással kezelt, és kontrollcsoportra osztjuk. 

Így aztán csak olyan betegek kerülnek összehasonlításra, akik alávethetők lettek volna a kezelésnek. Tehát: a 

kontrollcsoport éppen olyan, mint a kezelt. Rosszul tervezett kísérleteknél ezzel szemben megesik, hogy a 

beavatkozásnak nem alávethetőekből alakítják ki a kontrollt. Vagy ha az alkalmasak közül választják is a 

kontrollt, a sebész még mindig dönthet úgy, hogy az egészségesebbeket operálja, a betegebbeket meg a 

kontrollhoz teszi. 

Ilyen fajta torzítás működhetett a májkapuvénai áthidalás rosszul kontrollált vizsgálatainál. A megműtött 

betegeknek a jól kontrollált és a rosszul válogatott kontrollú vizsgálatoknál egyaránt körülbelül 60%-a volt még 

életben 3 évvel az operáció után (3. táblázat). A sorsolt kontrollú kísérleteknél a kontrollcsoportokban is 60% 

körüli volt a hároméves túlélési arány. Azoknál a vizsgálatoknál azonban, ahol a kontrollcsoportot nem 

sorsolták, csak a kontrollcsoportok 45%-a élt még 3 évvel a kísérlet után. 

Azt, hogy ki alkalmas a műtétre, a sebészek, úgy tűnik, hasonlóan döntötték el a kétfajta kísérletnél. Ennek 

megfelelően, a műtött csoportok túlélési arányai valóban hasonlóak a kétféle kísérletnél. Miben volt hát a 

lényeges differencia? A sorsolt kontrollú kísérleteknél a kontroll általános egészségi állapota hasonlított a 

megműtött betegekéhez. A nem megfelelően kontrollált kísérleteknél volt egy olyan tendencia, hogy a betegebb 

pácienseket a műtéti csoportból eltávolítsák és a kontrollhoz sorolják. Ez a magyarázata a műtét szempontjából 

kedvező torzításnak. 

1.3. táblázat - Sorsolt kontrollcsoportú kísérletek összehasonlítása olyan kísérletekkel, 

melyeknél a kontroll nem sorsolt: a hároméves túlélés arányai a májkapuvénai 

áthidalás vizsgálataiban (kerekített százalékok) 
 

 
Sorsolt kontroll Nem sorsolt 

Műtöttek 60 60 

Kontrollcsoport 60 45 

3. 3. Történeti kontrollok 

Sorsolt kontrollcsoportú kísérletet végezni nehéz. Ezért az orvosok sokszor használnak kevésbé jó kísérleti 

elrendezéseket. Például kipróbálnak egy új kezelést egy betegcsoporton, akiket aztán egy "történeti kontrollhoz" 

hasonlítanak: olyan betegekhez, akiket a régi módon kezeltek, valamikor régebben. A baj az, hogy a kezelt 

csoport és a történeti kontroll között a kezelésen túl más lényeges különbségek is lehetnek. Kontrollált 

kísérletnél a vizsgálat kezdetén rendelkezésre áll a kezelésre alkalmas betegek egy csoportja. Közülük egyeseket 
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a kezelt, másokat a kontrollcsoportba sorolnak: ez a besorolás egyidejűleg történik: mindkét csoportba 

ugyanakkor. Jó vizsgálatok egyidejű, kortárs kontrollcsoportot használnak. 

A porta-cava sönt vizsgálatai (2. szakasz) közül a rosszul kontrolláltak némelyike történeti kontrollt használt; 

mások kortárs kontrollal dolgoztak, de nem randomizálták a csoportba sorolást. A kísérleti terv fontos – ezt az 

előzőekben láttuk. Ebben a szakaszban is erről lesz szó. A koszorúereken végzett bypass operáció egy 

szívkoszorúér-megbetegedéseknél használatos, széles körben elterjedt – és nagyon költséges – műtét. Chalmers 

és munkatársai e műtét 29 értékelő vizsgálatát hasonlították össze (4. táblázat első sora). A vizsgálatok közül 8 

volt sorsolt kontrollú, közülük 7-nek a véleménye teljesen elutasító volt a műtét értékét illetően. Ezzel szemben 

21 vizsgálat használt történeti kontrollt – közülük 16 vélekedett pozitívan. A rosszul tervezett vizsgálatok 

inkább lelkesedtek a műtétért. (A táblázat többi sora ugyanígy olvasható, más kezelésekről jutnak hasonló 

következtetésekre.) 

1.4. táblázat - Vizsgálatok vizsgálata. Négy terápia sorsolt kontrollú és történeti 

kontrollt használó kísérletekkel végzett értékelése. A vizsgálatok összefoglalt 

végkövetkeztetését ábrázoljuk: pozitívan vélekednek-e a terápiáról (+), vagy negatívan 

(-). 
 

Terápia Sorsolt kontrollal Történeti kontrollal 

 
+ - + - 

Koszorúér-bypass 1 7 16 5 

5-FU 0 5 2 0 

BCG 2 2 4 0 

DES 0 3 5 0 

Megjegyzés: 5-FU: vastagbél-rák kezelésére használják; BCG: melanoma kezelésénél; DES: vetélés 

megelőzésére. 

Forrás: H. Sacks, T. C. Chalmers, and H. Smith, "Randomized versus historical controls for clinical trials", 

American Journal of Medicine, vol. 72 (1982), 233-240.o.7 

Mitől van, hogy a jól tervezett vizsgálatok kevésbé lelkesek, mint a nem megfelelően tervezettek? A koszorúér-

bypass műtétre vonatkozó, 6 sorsolt kontrollos és 9 történeti kontrollos vizsgálat közül ismerjük a betegek 3 

éves túlési arányszámait, mind az operált betegekre, mind a kontrollra (5. táblázat). A sorsolt kontrollos 

kísérleteknél a kezelt és a kontroll csoportokban nagyjából egyforma volt a túlélési arány. Ezért nem lelkesedtek 

a kutatók a műtétért: nem mentett meg életeket. 

                                                           
7H. Sacks, T. C. Chalmers, and H. Smith, "Randomized versus historical controls for clinical trials", American Journal of Medicine, vol. 72 

(1982), 233-240.o. A "sorsolt kontrollú vizsgálat" kifejezést nem szigorú értelemben használják. Az eredeti táblázatban véralvadásgátlók 

szívizom-elhalást (infarktust) követő alkalmazására vonatkozó adatok is szerepeltek. Az alvadásgátlók klinikai vizsgálatainak értelmezéséről 
még a 80-as években is viták zajlottak. Azóta jelentős változáson mentek át a thrombolitikus terápiák, sok az új kísérlet. Áttekintést adnak: 

J. D. Talley, "Review of thrombolytic intervention for acute myocardial infarction – is it valuable?" Journal of the Arkansas Medical 
Society, 91 (1994), 70-79. o. 

C. H. Hennekens, "Thrombolytic therapy: pre- and post-GISSI-2, ISIS-3, and GUSTO-1", Clinical Cardiology vol. 17 suppl. I (1994), 115-
117. o. 

R. Collins, R. Peto, S. Parish and P. Sleight, "ISIS-3 and GISSI-2: no survival advantage with tissue plasminogen activator over 
streptokinase, but a significant excess of strokes with tissue plasminogen activator in both trials", American Journal of Cardiology vol. 71 

(1993), 1127-1130. o. 

M. J.Stampfer et al., "Effect of intravenous streptokinase on acute myocardial infarction: pooled results from randomized trials", New 
England Journal of Medicine vol. 307 (1982), 1180-1182. o. 

Coronary Artery Disease vol. 5 no. 4 (1994). 
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1.5. táblázat - Sorsolt kontrollú kísérletek, illetve történeti kontrollos vizsgálatok: 

három éves túlélési arányok a szívkoszorúér bypass műtét vizsgálataiban, műtött 

betegekre és a kontrollcsoportra. A sorsolt kontrollú kísérletek eltérnek a történeti 

kontrollt használóktól. 
 

 
Sorsolt Történeti 

Műtöttek 87,6% 90,9% 

Kontroll 83,2% 71,1% 

Megjegyzés: 6 sorsolt kontrollú vizsgálat összesen 9290 beteggel; és 9 történeti kontrollt használó, összesen 

18861 beteggel. 

Forrás: ld. 4. táblázat. 

Nézzük most a történeti kontrollos vizsgálatokat. Az operált csoportokban nagyjából olyan a túlélési arány, mint 

az előbb. A kontroll csoportok túlélési arányai viszont lényegesen rosszabbak. Ezek a betegek már az elején 

betegebbek voltak, mint azok a társaik, akiket a műtétre kiválasztottak. A történeti kontrollos vizsgálatok az 

operáció javára torzítanak. A sorsolt kontrollos vizsgálatok elkerülik ezt a fajta torzítást. Ez megmagyarázza, 

miért fontos a kísérleti terv. A 2. és 3. táblázat mutatja ezt a porta-cava sönt témájában; a 4. és az 5. táblázat más 

terápiákat illetően. 

A 4. táblázat utolsó sora megérdemel néhány szót. A DES (dietilstibestrol) mesterséges hormon a spontán 

vetélés megelőzésére. Chalmers és munkatársai 8 vizsgálatot találtak a DES kiértékelésére. Ezek közül három 

dolgozott sorsolt kontrollal, mindhárom eredménye negatív: a szer nem használ. Öt dolgozott történeti 

kontrollal, mind hatásosnak mutatta a kezelést. A rosszul tervezett vizsgálatok a terápia javára torzítottak. 

 

A sorsolt kontrollú vizsgálatokra kevés orvos figyelt fel. A hatvanas évek végén még évenként 50 ezer nőnek 

írták fel a gyógyszert. És ez, ahogy későbbi vizsgálatokból kiderült, egészségügyi tragédia. Ha a DES-t terhes 

nő kapja, 20 évvel később végzetes mellékhatás léphet fel: leánya egy különben rendkívül ritka fajta 

rákbetegségben (világos-sejtes hüvelyi adeno-karcinóma) betegedhet meg. 1971 óta tilos terhes nőknek DES-t 

adni.8 

                                                           
8T. C. Chalmers, "The impact of controlled trials on the practice of medicine", Mount Sinai Journal of Medicine vol. 41 (1974), 753-759. o. 
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4. 4. Összefoglalás 

1. A statisztikusok az összehasonlítás módszerével dolgoznak. Arra kiváncsiak, hogy egy kezelésnek (mint pl. a 

Salk-féle oltásnak) mi a hatása egy válaszra (így arra, megbetegszik-e valaki gyermekbénulásban). Hogy ezt 

megtudják, a kezelésben részesülők – a kezelt csoport – válaszait összehasonlítják egy kontrollcsoporttal. 

Általában, nehéz egy kezelés hatását anélkül megítélni, hogy valami máshoz hasonlítanánk. 

2. Ha a kezelt csoport – a kezeléstől eltekintve – ugyanolyan, mint a kontrollcsoport, akkor a válaszok eltérését a 

két csoport között feltehetőleg a kezelés okozza. 

3. Ha viszont a kezelt csoport más tényezők tekintetében is különbözik a kontrollcsoporttól, akkor e tényezők 

hatása hajlamos a kezelés hatásával összemosódni (összekeveredni). 

4. Hogy a kezelt, és a kontrollcsoport hasonló voltát biztosítsák, a kutatók a vizsgálat alanyait véletlenszerűen 

(sorsolással, random módon) sorolják a kezelt, illetőleg a kontrollcsoportba. Így járnak el a sorsolt kontrollú 

kísérletekben. 

5. Ha lehetséges, a kontrollcsoportnak placebót adnak – valami semlegeset, ami hasonlít a kezelésre. Jó tudni, 

hogy a kezelés vagy a kezelés gondolata okozza-e a választ. 

6. Kettős-vak kísérletnél az alanyok nem tudják, hogy a kezelt vagy a kontrollcsoportban vannak-e; és nem 

tudják ezt róluk azok sem, akik a válaszokat kiértékelik. Ez a válaszoknál és az értékelésnél is óv a torzítástól. 
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2. fejezet - Megfigyeléses vizsgálatok 

Ez, amiről Ön beszél, ez nem kísérlet, csak egy tapasztalat. 
—Sir R. A. Fisher (Anglia, 1890-1962) 

1. 1. Bevezetés 

A megfigyeléses vizsgálatok mások, mint a kontrollált kísérletek. Kontrollált kísérleteknél a kutatók döntik el, ki 

kerül a kezelt és ki a kontroll csoportba. Megfigyeléses vizsgálatoknál viszont az alanyok maguktól alkotnak 

csoportokat; a kutató csak megfigyeli, ami történik. 

A szóhasználat okozhat némi zavart: a kontroll szót két értelemben használjuk: 

• a kontrollcsoportba, azaz röviden a kontrollba tartozik, aki nem részesül kezelésben; 

• kontrollált kísérletről (azaz ellenőrzött kísérletről) beszélünk, ha a kutatók döntésén múlik, ki kap kezelést és 

ki nem. 

Szükségszerű például, hogy megfigyeléses vizsgálatok foglalkozzanak a dohányzás hatásaival: nem fog valaki 

azért tíz évig dohányozni, hogy szívességet tegyen egy statisztikusnak. A kezelt – kontroll szembeállítást 

azonban ezentúl is használjuk. A kutatók oly módon igyekeznek megállapítani a dohányzás hatását, hogy a 

dohányzókat (a "kezelt", másként: "a hatásnak kitett" csoportot) összevetik a nemdohányzókkal (a kontrollal). 

Egy ilyen összehasonlításból a dohányosok rosszul jönnek ki. Szívinfarktus, tüdőrák, és sok más betegség 

gyakoribb közöttük, mint a nemdohányosok között. A dohányzás és a betegségek között tehát erős összefüggés 

tapasztalható. Ha igaz, hogy a cigaretta betegséget okoz, az megmagyarázza az összefüggést: azért magasabb a 

halálozás a dohányosok között, mert a cigaretta öl. Az összefüggés tehát közvetett bizonyíték volna az oksági 

kapcsolatra. Így azonban a bizonyítás nem teljes. Elképzelhető egy olyan rejtett összemosó tényező, ami 

egyrészt dohányzásra késztet, másrészt megbetegít. Márpedig, ha ez volna a helyzet, nem lenne értelme leszokni 

– attól e rejtett tényező még nem múlna el. Az összefüggés nem ugyanaz, mint az okozás. 

Voltak olyan statisztikusok, így Joseph Berkson és Sir R. A. Fisher, akik nem hittek a dohányzás elleni 

bizonyítékokban; fel is vetettek néhány lehetséges összemosó változót. Ezeknek az alternatív magyarázatoknak a 

cáfolatára járványügyi szakértők (többek között Sir Richard Doll Angliában, E. C. Hammond, D. Horn, H. A. 

Kahn az Egyesült Államokban) alapos megfigyeléses vizsgálatokat végeztek. Vizsgálataik összességében 

meggyőzően bizonyítják, hogy a dohányzás valóban okozhat szívinfarktust, tüdőrákot és más betegségeket. Aki 

leszokik a dohányzásról, tovább élhet.1 

A megfigyeléses vizsgálat hathatós eszköz, láttuk a dohányos példán. Viszont az is lehetséges, hogy teljesen 

félrevezet. Ha meg akarunk győződni róla, nem okoz-e bajt valami összemosó változó, segíthet, ha megnézzük, 

hogyan válogatták össze a kontrollt. A fő szempont: tényleg minden szempontból ugyanolyan-e a kontroll, mint 

a kezelésben részesülő csoport (természetesen a kezeléstől eltekintve)? Ha van összemosódás, valamit tenni kell 

ellene; tökéletes megoldásra azonban nem számíthatunk. 

                                                           
1Hivatkozások: 

J. Berkson, "The statistical study of association between smoking and lung cancer", Proceedings of the Mayo Clinic vol. 30 (1955), 319-

348. o. 

R. A. Fisher, Smoking: The Cancer Controversy. (Oliver and Boyd, 1959) 

J. Cornfield, W. Haenszel, E. C. Hammond, A. M. Lilienfeld, M. B. Shimkin and E. L. Wynder, "Smoking and lung cancer: recent evidence 
and a discussion of some questions", Journal of the National Cancer Institute vol. 22 (1959), 173-203. old. 

U.S. Public Health Service, Smoking and Health: Report of the Advisory Committee to the Surgeon General. (Washington, D.C., 1964). 

International Agency for Research on Cancer, Tobacco Smoking. Monograph 38 (Lyon, Franciaország: 1986) 

U.S. Public Health Service, The Health Benefits of Smoking Cessation. A Report of the Surgeon General. (Washington, D.C., 1990) 

Újabb keletű adatok a hatásmechanizmusról: 

M. F. Denissenko et al., "Preferential formation of Benzo[a]pyrene adducts at lung cancer mutational hotspots in p53", Science vol. 274 
(1996), 430-432. o. 
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A megfigyeléses vizsgálatoknál kézben kell tartani az összemosó változókat. Az egyik eljárás az, hogy kisebb, 

egyneműbb csoportokat hasonlítunk össze. (Statisztikus zsargonban: bontunk, az összemosó változók szerint.) 

Ha például az összes dohányosokat az összes nemdohányzókkal hasonlítanánk össze a halálozási arányszámok 

tekintetében, az valószínűleg félrevezető eredményt adna, mert a dohányosok között aránytalanul sok a férfi, és 

a férfiaknak általában is jelentősen nagyobb a hajlama a szívbetegségekre, mint a nőknek. Lehetséges volna 

tehát, hogy a dohányosok és nemdohányosok között mutatkozó különbséget ez a férfiak és nők közötti 

aránytalanság okozza. Hogy ezt a lehetőséget ki lehessen zárni, a dohányzó férfiakat a nemdohányzó férfiakkal 

hasonlítják össze az epidemiológusok, a dohányzó nőket pedig a nemdohányzó nőkkel. 

Lehet az életkor is összemosó változó. Idősebb embereknek mások a dohányzási szokásai, és nagyobb az 

esélyük a tüdőrákra. Ezért dohányosok és nemdohányosok összehasonlítását életkor szerint is külön végezzük, 

nemcsak nem szerint. Például 55-59 éves dohányos férfiakat 55-59 éves nemdohányos férfiakhoz hasonlítunk. 

Tehát nem és életkor szerint is bontunk. (Így a nem és az életkor változót is kézben tartjuk.) A jó megfigyeléses 

vizsgálatok minden lehetséges összemosó változót kézben tartanak. Végső soron azonban a megfigyeléses 

vizsgálatok többsége nem annyira sikeres, mint a dohányzás ártalmaival kapcsolatosak. Bár a vizsgálatokat 

szakértők tervezik, de szakértő is tévedhet. Rátapintani egy vizsgálat gyengéire – ez inkább művészet, mint 

tudomány: sokszor a vizsgálaton kívülről származó ismeretek segítenek hozzá. 

2. 2. Egy szívgyógyszer vizsgálata 

A Coronary Drug Project [koszorúér-gyógyszer program] sorsolt kontrollú, kettős - vak kísérlet volt; 5 

gyógyszert értékeltek abból a szempontból, hogy mennyire alkalmasak a szívinfarktus megelőzésére. A 

vizsgálat alanyai középkorú szívbeteg férfiak voltak. A 8341 alany közül 5552-t sorsoltak a gyógyszeres 

csoportokba, 2789-et a kontrollba. A betegek ugyanolyan kapszulákban kapták a placebót (tejcukrot), mint a 

gyógyszereket. A betegek nyomonkövetése 5 éven át tartott. 

Az értékelt gyógyszerek egyike a clofibrate volt – ez a szer a vérben lévő koleszterin szintjét csökkenti. Ez a 

kezelés azonban sajnos egyáltalán nem óvta meg a betegek életét. A clofibrate kezeléses csoportban körülbelül a 

betegek 20%-a halt meg a nyomonkövetés idején, a kontrollban 21%-uk. Magyarázatként felmerült, hátha arról 

van szó, hogy a clofibrate kezeléses csoportban sokan voltak, akik nem szedték a gyógyszerüket. 

A gyógyszert "rendesen szedők"-nek nevezték azokat, akik a nekik felírt szer (gyógyszer vagy placebó) legalább 

80%-át bevették. A clofibrate szedő csoportban az öt even belüli halálozási arány a rendesen szedők között 15% 

volt, a szedést elhanyagolók között 25% (1. táblázat). Ez, úgy tűnik, erős bizonyíték a gyógyszer hatékonysága 

mellett. Helyénvaló viszont az óvatosság. A szóbanforgó összehasonlítás megfigyeléses, nem kísérleti – még ha 

egy kísérlet során jutottunk is az adatokhoz: elvégre nem a kutatók döntötték el, ki fogja rendesen szedni a 

gyógyszert, és ki nem – erről maguk az alanyok döntöttek. 

2.1. táblázat - A clofibrate vizsgálat. A vizsgált személyek száma, és azon személyek 

százalékaránya, akik az 5 éves nyomonkövetés alatt meghaltak. "Rendesen szedők", 

akik a felírt szernek legalább 80%-át beszedték. A többiek "a szedést elhanyagolók". 
 

 
Clofibrate Placebo 

 
Szám Meghalt Szám Meghalt 

Rendesen szedők 708 15% 1813 15% 

A szedést 

elhanyagolók 
357 25% 882 28% 

Teljes csoport 1103 20% 2789 21% 

Megjegyzés: az előírás követésére vonatkozó adatok a clofibrate-csoportban 38 személyről, a kontrollban 94 

személyről hiányoznak. A halálesetek bármilyen okból bekövetkezhettek. 

Forrás: The Coronary Drug Project Group, "Influence of adherence to treatment and response of cholesterol on 

mortality in the Coronary Drug Project", New England Journal of Medicine vol. 303 (1980), 1038-1041. o. 
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A rendesen szedők más szempontból is különbözhettek a szedést elhanyagolóktól, nemcsak a beszedett 

gyógyszer mennyiségében. Hogy ezt kiderítsék, a kutatók a kontrollcsoportban is összehasonlították a rendesen 

szedőket a szedést elhanyagolókkal. Emlékezzünk: kettős - vak kísérletről van szó: a kontrollcsoport tagjai nem 

tudták, hogy hatásos gyógyszert vagy placebót szednek; ahogy a kezelt csoport tagjai sem tudták. Mindkét 

csoportban ugyanaz volt az előírás követésének lélektani alapja. 

Kiderült, hogy a kontrollcsoportban is jobbak voltak a rendesen szedők eredményei – közülük az 5 éves időszak 

során csak 15% halt meg, szemben a szedést elhanyagolók 28%-ával. Tanulságok: 

i. A clofibrate hatástalan. 

ii. A rendesen szedők különböznek a szedést elhanyagolóktól. 

Feltehető, hogy a "rendesen szedők" jobban törődnek az egészségükkel, és más dolgokban is jobban ügyelnek 

magukra. Ez magyarázat lehet arra, hogy miért szedik be a gyógyszereiket, és arra is, miért élnek tovább. Újabb 

tanulság tehát: a megfigyeléses vizsgálatok igencsak félrevezetők lehetnek. A clofibrate-vizsgálat kutatói csak 

azért vették észre, miért baj, ha a rendesen szedőket a szedést elhanyagolókkal hasonlítják össze, mert 

kivételesen óvatosak voltak.2 

                                                           
2The Coronary Drug Project Research Group, "Influence of adherence to treatment and response of cholesterol on mortality in the Coronary 

Drug Project", New England Journal of Medicine vol. 303 (1980), 1038-1041. o. A kipróbált többi gyógyszer: ösztrogének (kétfajta 

dózisban), dextrothyroxin és nikotinsav. A kezelések 1966. márciusától 1969. októberéig folytak. Az ösztrogének és a dextrothyroxin 
adagolását, ártalmas mellékhatások miatt, félbeszakították. A clofibrate és a nikotinsav lejjebb vitte a vér koleszterinszintjét, de nem 

csökkentette a mortalitást. Lásd "Clofibrate and niacin in coronary heart disease", Journal of the American Medical Association vol. 231 

(1975) 360-381. o. Lásd továbbá Lancet (1989. márc. 4.) 473-474. o., mely a nikotinsavnak a nyomonkövetés kései szakaszában mutatkozó 
pozitív hatására utal. További hivatkozások a 29. fejezet 7-es jegyzetében. 

Ugyanerről, másik megvilágításban: 40 kockázati tényezőt mértek induláskor. Ezek alapján úgy tűnik, hogy mint csoport, a szedést 
elhanyagolók rosszabb bőrben voltak a vizsgálat kezdetekor. De a rendesen szedők és a szedést elhanyagolók közötti különbséget nem 

lehetett a mért kockázati tényezők alapján számított regresszióval megfogni; az orvosi előírások követése és a kisegítő változók között nem 

volt elég erős az összefüggés. Ez arra mutat, hogy óvatosnak kell lennünk, amikor megfigyeléses vizsgálatoknál regressziós modellekkel 
próbáljuk az összemosódást kézben tartani. 
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3. 3. További példák 

1. példa. "Pellagrát először Európában, a tizennyolcadik században figyelt meg egy spanyol orvos, Gaspar 

Casal, aki úgy találta, hogy ez a betegség fontos oka Asturia nagyon szegény lakossága körében a rossz 

egészségi állapotnak, a nyomorékká válásnak és az idő előtti elhalálozásnak. A rákövetkező években számos ... 

szerző írt le hasonló helyzetet északolasz parasztoknál, főként a lombardiai síkságról. A tizenkilencedik század 

elejére a pellagra egy övszerű sáv mentén egész Európában elterjedt, emberek ezreinek hozva Délnyugat-

Franciaországban, Ausztriában, Romániában és a Török Birodalom tartományaiban fokozatos testi-szellemi 
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leromlást. Felbukkant Európán kívül Egyiptomban és Dél-Afrikában is, a huszadik század első évtizedére pedig 

már az Egyesült Államokban tombolt – főként a déli államokban..."3 

Kitűnt, hogy a pellagra egyes falvakat erősebben sújt, mint másokat. A megtámadott falvakon belül is voltak 

megkímélt házak; míg másokban évről évre felütötte a fejét. A betegség által elért háztartásokban kezdetlegesek 

voltak a higiénés viszonyok; mindenütt legyek. Egy bizonyos vérszívó légy (Simulium) földrajzi elterjedése 

éppen megegyezett a pellagráéval, legalábbis Európában; ez a légy leginkább tavasszal volt aktív – a pellagrás 

esetek többsége is tavasszal jelentkezett. Sok járványügyi szakértő arra a következtetésre jutott, hogy a betegség 

fertőző, és – mint a maláriát, a sárgalázat és a tífuszt – rovarok terjesztik egyik emberről a másikra. 

Beigazolódott-e ez a következtetés? 

Elemzés. Egy amerikai járványügyi szakértő, Joseph Goldberger 1914-től kezdődően megfigyeléses vizsgálatok 

és kísérletek sorával kimutatta, hogy a pellagrát az elégtelen táplálkozás – nem fertőzés – okozza. A betegség 

megelőzhető és gyógyítható olyan ételekkel, melyekben sok a Goldberger által P-P faktornak (pellagra-

preventive) nevezett anyag. 1940 óta az Egyesült Államokban forgalomba kerülő liszt nagy részéhez, egyéb 

vitaminokkal együtt, P-P-faktort is adnak; a címkén mint niacin (nikotinsav) van feltüntetve. 

A nikotinsav természetes forrása a hús, a tej, a tojás, bizonyos zöldségek és egyes gabonafélék. A kukoricában 

viszonylag kevés van. A pellagrás területeken a szegények kukoricát ettek – gyakorlatilag csak kukoricát. Egyes 

falvak és egyes háztartások szegényebbek voltak a többinél, és még szegényesebb étrenden éltek. Őket ezért 

súlyosabban érte a betegség. A legyek a szegénység tünetei voltak, nem a pellagra terjesztői. Más az együttjárás, 

és más az okozás. 

2. példa. Méhnyakrák és körülmetélés. A méhnyakrák hosszú éveken át az egyik leggyakoribb rákfajta volt a 

nőknél. Okainak felderítésén számos járványügyi szakember dolgozott. Úgy találták, hogy számos országban 

meglehetősen alacsony az előfordulása a zsidók között. Muszlimoknál ugyanez volt a helyzet. Ebből néhány 

kutató az ötvenes években arra következtetett, hogy a férfiak körülmetélése az a tényező, mely megvéd a 

betegségtől. Igazuk volt-e? 

Elemzés . Muszlimok és zsidók illetve más közösségek tagjai között a körülmetélésen felül más különbségek is 

vannak. Jelenleg úgy tűnik, a méhnyakrák nemi úton, érintkezéssel terjed. A legújabb kutatások szerint a HPV 

(human papilloma virus) bizonyos fajtái a kórokozók. Egyes nők aktívabbak szexuálisan, mint mások, több 

partnerük van – így nagyobb valószínűséggel érintkeznek a betegséget kiváltó vírussal. Úgy tűnik, ez 

magyarázza, miért gyakoribb a méhnyakrák nők egyes csoportjainál. A korai kutatások nem figyeltek oda erre 

az összemosó változóra, és hibás következtetésre jutottak.4 (A rák kialakulása lassú folyamat; itt a harmincas, 

negyvenes évek szexuális szokásairól van szó.) 

                                                           
3Az idézet forrása: D. A. Roe, A Plague of Corn (Cornell University Press,1973). Egy másik nagyszerű forrás, sok eredeti közleményt idéz, 
magyarázatokkal: K. J. Carpenter, Pellagra (Academic Press, 1981). Lásd még M. Terris (szerk.) Goldberger on Pellagra (Louisiana State 

University Press, 1964). 

A kukorica Amerikából került Európába. Az indiánok főzés előtt lúggal kezelték – ez felszabadította a nikotinsavat; ők nem ismerték a 
pellagrát. Úgy tűnik, az Egyesült Államokban a pellagra-járvány akkor kezdődött, amikor a molnárok elkezdték a kukoricából kivonni a 

csírát; a kukoricában a nikotinsav illetve triptofán nagy részét a csíra tartalmazza. (A triptofán egy aminosav, melyet a szervezet 
nikotinsavvá tud alakítani.) Az Egyesült Államokban a pellagra-eredetű halálozások a harmincas években tetőztek; számuk azóta elég 

egyenletesen csökken, feltehetően a javuló általános gazdasági helyzetnek és táplálkozásnak köszönhetően; a liszt adalékolása túl késői 

fejlemény ahhoz, hogy jelentős hatása legyen. Afrika és India egyes részein a pellagra ma is népbetegség. A nyolcvanas évek vége felé egy 
Dél-Afrikában végzett vizsgálat arra utalt, hogy a betegség kialakulásában mycotoxinoknak (gombamérgeknek) is szerepe lehet; eszerint 

egy kis igazság mégis lehet a fertőzéses elméletekben. A példához nyújtott segítségéért szeretnénk köszönetet mondani K. J. Carpenter-nek 

(University of California, Berkeley). 
4Hivatkozások: 

E. L.Wynder,J. Cornfield,P.D. Schroff and K. R. Doraiswami, "A study of environmental factors in carcinoma of the cervix", American 
Journal of Obstetrics and Gynecology vol. 68 (1954),1016-1052.o. 

Újabb keletű bizonyítékok: 

J. Cairns, Cancer: Science and Society (Salt Lake City: W. F. Freeman & Co., 1978,59.old.). 

R.Peto and H. zur Hausen (szerk.), Viral Etiology of Cervical Cancer, Banbury Report no. 21 (1986) 

N. Muñoz, F. X. Bosch, K. V. Shah and A. Meheus, (szerk.), The Epidemiology of Cervical Cancer and Human Papillomavirus. 
International Agency for Research on Cancer, Scientific Publication no. 119 (1992). 

S. H. Swan and W. L. Brown, "Oral contraceptive use, sexual activity, and cervical carcinoma", American Journal of Obstetrics and 
Gynecology vol. 139 (1981) 52-57.old. 
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3. példa. Ultrahang és alacsony születési súly. Emberi magzatokat már a méhen belül vizsgálni lehet ultrahang 

segítségével. Laboratóriumi állatokon végzett kísérletek arra mutattak, hogy ultrahangos vizsgálatoknak 

alacsony születési súly lehet a következménye. Ha ez emberre is igaz, az aggodalomra ad okot. A feltevés 

ellenőrzésére a Baltimore-i Johns Hopkins kórház kutatói megfigyeléses vizsgálatot végeztek. 

Magától értetődik, hogy az ultrahanggal vizsgált gyermekek az ultrahangos vizsgálaton kívül számos egyéb 

tekintetben is különböztek a nem vizsgált gyermekektől: megfigyeléses vizsgálatról van szó. A kutatók számos 

összemosó-változót azonosítottak és kiküszöbölték a hatásukat. Bizonyos mértékű összefüggés így is 

megmaradt. A méhen belül ultrahangnak kitett gyermekek átlagosan kisebb súllyal születtek, mint az 

ultrahanggal nem vizsgált gyermekek. Bizonyítja-e ez, hogy az ultrahang következtében alacsony lesz a 

születéskori súly? 

Elemzés. Ultrahangos vizsgálatot a szülészek olyankor javasolnak, amikor felmerül, hogy valami baj van. A 

kutatók következtetése szerint az ultrahangos vizsgálatokat és az alacsony születéskori súlyt ugyanaz okozza: 

valami terhességi probléma. Hogy a helyzet egyértelműbb legyen, később egy sorsolt kontrollú kísérletet is 

lefolytattak. Az ultrahang, ha egyáltalán volt valami hatása, inkább óvta a magzatot.5 

4. példa. A szamaritánusok és az öngyilkosságok. Az 1964-1970 közötti időszakban Angliában egyharmadával 

csökkent az öngyilkosságok száma. És ugyanebben az időszakban rohamosan nőtt egy önkéntes szociális 

szervezet, a "szamaritánusok". Volt egy kutató, aki arra gondolt, hogy az öngyilkosságok a szamaritánusok 

hatására szorultak vissza. Megfigyeléses vizsgálatot végzett, hogy ezt bebizonyítsa. Vizsgálatát 15 város-párra 

alapozta. Az összemosódás ellen úgy védekezett, hogy a fontosnak tekintett változók tekintetében egymáshoz 

illő városokat sorolt egy párba. Mindegyik párban volt egy város, ahol működtek szamaritánusok, s egy másik, 

ahol nem működtek. Összesítve, alacsonyabb volt az öngyilkossági ráta azokban a városokban, ahol működtek 

szamaritánusok. Tehát a szamaritánusok öngyilkosságokat előztek meg. Vagy mégsem? 

Elemzés. Egy másik kutató megismételte ezt a vizsgálatot, nagyobb mintával és a várospárok gondosabb 

illesztésével. Ő nem talált összefüggést. Ráadásul a hetvenes években (az első kutató dolgozata eddigre 

megjelent) nem változott az öngyilkossági ráta, bár a szamaritánusok tovább gyarapodtak. Jobban magyarázza 

az öngyilkossági ráta hatvanas évekbeli csökkenését, hogy ekkoriban tértek át széngázról földgázra, a fűtéshez 

és főzéshez használt vezetékes gáznál. A földgáz kevésbé mérgező. A hatvanas évek elején még az 

öngyilkosságok egyharmadát követték el gázzal. Az évtized végére az ilyen esetek gyakorlatilag megszűntek, és 

ez megmagyarázza az öngyilkosságok számának csökkenését. A földgázra való átállás teljeskörű volt, ezért 

nemigen csökkenhetett tovább a gázzal elkövetett öngyilkosságok aránya. És végül: a hatvanas években, hiába 

gyarapodtak a szamaritánusok, a más módokon – nem gázzal – elkövetett öngyilkosságok aránya gyakorlatilag 

nem változott. Jó szervezet a szamaritánusoké, az öngyilkossági rátákra viszont, úgy tűnik, nem volt jelentős 

befolyásuk. Egy megfigyeléses vizsgálat pedig, végezzék akármi gondosan, mégsem lesz kísérlet.6 

4. 4. Hátrányos nemi megkülönböztetés a 
posztgraduális felvételiken 

                                                                                                                                                                                     

S. H. Swan and D. B. Petitti, "A review of problems of bias and confounding in epidemiologic studies of cervical neoplasia and oral 

contraceptive use", American Journal of Epidemiology vol. 115 (1982), 10-18. o. 

S. A. Cannistra and J. M. Niloff, "Cancer of the uterine cervix", New England Journal of Medicine vol.334 (1996), 1030-1038. o. 

Egy ideje csökken a méhnyakrák-okozta halálozások aránya; az okok nem ismeretesek. A betegség rizikó-faktorai között a dohányzás is 
szerepel. A példát Michael Kramer epidemiológus professzor (McGill University) javasolta. 
5R. M. Moore et al., "The relationship of birthweight and intrauterine diagnostic ultrasound exposure", Journal of Obstetrics and 
Gynecology vol. 71 (1988), 513-517. o. A számításba vett összemosó változók: bőrszín, magánbeteg-e, dohányzik-e, szülési státusz (rendes, 

vagy koraszülés), spontán vetéléses előzmények, szeszesital-fogyasztással kapcsolatos előzmények, amniocentesis vizsgálat eredménye, 

magzatvizsgálat eredménye, szülés módja, iskolai végzettség, hány hetes terhes, amikor jelentkezik, születés előtti jelentkezések száma, az 
anya testsúlya és súlygyarapodása, hány hetes a magzat a szüléskor. 

A klinikai kísérlet: U. Waldenstrom et al., "Effects of routine one-stage ultrasound screening in pregnancy: a randomized controlled trial", 
Lancet (1988. szept. 10.), 585-88. old. Az ultrahanggal vizsgált újszülötteknek, átlagosan, nagyobb volt a születéskori súlya. A kezelt 

csoportban az anyák megnézhették magzatuk ultrahangos képét. Ennek hatására többen felhagytak a dohányzással, márpedig a dohányzás 

alacsony születéskori súlyt okoz. A magzatvédő hatást feltehetően a dohányzási szokások megváltozása magyarázza. 
6"Suicide and the Samaritans", Lancet (1978. okt. 7) 772-773. o. (szerkesztőségi cikk). Az első kutató C. Bagley (Social Science and 

Medicine, 1968). A gáz fajtája nem szerepelt a városokat illesztő változók között; úgy tűnik, visszamenőleg ezek az adatok nem elérhetők. A 

megismételt vizsgálat: B. Barraclough et al. (Lancet, 1977; Psychological Medicine, 1978). A példát D. C. Hoaglin, R. J. Light, B. McPeek, 
F. Mosteller és M.A. Stoto Data for Decisions (University Press of America, 1982, 133. o.) könyvében találtuk. 
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Foglaljuk röviden össze: megfigyeléses vizsgálatoknál a bajok egyik forrása az, hogy az alanyok a kezelésen 

kívül más lényeges szempontokban is különböznek egymástól. Ezeket az eltéréseket néha meg tudjuk fogni 

azzal, hogy kisebb, homogénebb csoportokat hasonlítunk össze. Ezt a technikát nevezik a statisztikában úgy, 

hogy kiküszöböljük az összemosó változó hatását (azzal, hogy bontunk e változó szerint). 

A Kaliforniai Egyetem (University of California, Berkeley) Posztgraduális Iskolája megfigyeléses vizsgálattal 

próbálta megtudni a, mutatkozik-e nemi diszkrimináció a felvételiknél.7 8442 férfi és 4321 nő próbált a vizsgált 

időszakban felvételt nyerni posztgraduális képzésre. A férfiaknak körülbelül 44%-át, a nőknek 35%-át vették 

fel. A százalékszámítással kiküszöböljük az eltérő létszámok hatását: minden 100 jelentkező férfi közül 44-et 

vettek föl, minden 100 jelentkező nő közül 35-öt. 

Fel kell tételeznünk – mert az ellenkezőjére semmi bizonyíték –, hogy összességükben a férfiak és a nők 

ugyanolyan felkészültek voltak; akkor pedig a felvételi arányaik közötti eltérés erős bizonyítéknak tűnik 

amellett, hogy a felvételi eljárás során másként kezelik a férfiakat, mint a nőket. Úgy látszik, az egyetem – 44 a 

35-höz arányban – előnyben részesíti a férfiakat. 

A posztgraduális felvételikről minden szak maga dönt. Egyenkénti végigvizsgálásukkal az egyetemnek módja 

nyílhatott, hogy megtudja, mely szakokon diszkriminálják a nőket. Ezen a ponton rejtélybe ütköztek. 

Végigvették a szakokat – és nem lelték a nők elleni elleni diszkriminációt. Egyes szakok ugyan előnyben 

részesítették a férfiakat, mások viszont a nőket. Ha volt is részrehajlás, az, mindent összevéve, inkább a férfiak 

ellenében dolgozott. Hogyan is van ez? 

Száznál több szakról van szó. De már a hat legnagyobb szak lefedte az összes jelentkezők több mint 

egyharmadát; s amit ennél a hat szaknál látni, az volt jellemző az egész egyetemre. A 2. táblázat azt mutatja, 

hogy mekkora volt ezen a hat szakon a jelentkező férfiak és nők száma, és a felvettek százalékaránya. 

 

2.2. táblázat - Felvételi adatok a Kaliforniai Egyetem hat legnagyobb szakáról. 
 

                                                           
7A Berkeley adatok paradoxonát Eugene Hammel – a posztgraduális részleg akkori dékánja vette észre. Megoldásában két kollégája, P. 

Bickel és J. W. O'Connell volt segítségére. Az ő beszámolójukat követjük ("Is there a sex bias in graduate admissions?", Science vol. 187 
(1975) 398-404. old.). A felvételi adatok 1973 ősziek. 
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Férfiak Nők 

Szak Jelentkezők száma Felvettek %-ot Jelentkezők száma Felvettek %-ot 

A 825 62 108 82 

B 560 63 25 68 

C 325 37 593 34 

D 417 33 375 35 

E 191 28 393 24 

F 373 6 341 7 

Megjegyzés: az egyetem szabályzatai nem teszik lehetővé a szakok megnevezését. 

Forrás: The Graduate Division, University of California, Berkeley. 

A felvettek százalékaránya mindegyik szakon nagyjából ugyanakkora a nők, mint a férfiak között. Az egyetlen 

kivétel az A szak – itt viszont éppen a férfiakra nézve hátrányos a megkülönböztetés: a nők közül 82%-ot vettek 

fel, a férfiak közül csak 62%-ot. Nőellenesnek leginkább még az E tanszék mondható: a férfiaknak 28%-át, a 

nőknek 24%-át vette fel. Ez a különbség mindössze 4 százalékpontnyi. Ha azonban összegezzük a hat szak 

adatait, együtt a férfi jelentkezők 44%-át vették fel, míg a nőknek csak 30%-át – ez 14 százalékpontnyi 

differencia. 

Ez képtelenségnek tűnik – de íme, a magyarázat: 

• A két első szakra könnyű volt a bejutás. A férfiaknak több, mint 50%-a erre a két szakra jelentkezett. 

• A többi négy szakra sokkal nehezebb volt bejutni. A nőknek több, mint 90%-a erre a négy szakra jelentkezett. 

A férfiak könnyű szakokra jelentkeztek, a nők nehezekre. A szakválasztásnak is volt hatása, s ez összemosódott 

a nem hatásával. Ha kiküszöböljük a szakválasztás hatását – azaz, ha bontunk szak szerint, mint a 2. táblázaton 

–, a férfiak és nők felvételi arányai között alig van különbség. Statisztikai tanulság: hiába áll fenn egyfajta 

kapcsolat a százalékok között az alcsoportokon belül (például a tanszékeken a férfiak és nők felvételi 

arányszámai közötti kapcsolat), ez a kapcsolat visszájára fordulhat, amikor az alcsoportokat összevonjuk. Ez az 

úgynevezett Simpson-paradoxon.8 

Kiegészítő megjegyzés. A 2. táblázat nehezen olvasható, mert tizenkét felvételi arányszámot hasonlít össze. Egy 

statisztikus valószínűleg úgy foglalná össze, hogy két, összesített felvételi arányszámot számítana, egyet 

férfiakra, egyet nőkre – de kiküszöbölné annak a hatását, hogy a két nem eltérő arányban jelentkezett az egyes 

szakokra. Valamifajta átlagos felvételi arányszámot kellene ebben az eljárásban meghatározni, külön a férfiakra 

és külön a nőkre. Ha a közismert módon átlagoljuk az arányszámokat, ezzel figyelmen kívül hagyjuk a szakok 

nagymértékben eltérő létszámait. Jobb, ha súlyozott átlagot számítunk az egyes szakok felvételi arányszámaiból, 

méghozzá úgy, hogy az egyes szakok súlya az adott szakra jelentkezők létszáma legyen (nők és férfiak 

összesen); lásd a 3. táblázatot. 

2.3. táblázat - Jelentkezők létszáma összesen, a 2. táblázat szerint. 
 

Szak Jelentkezők száma összesen 

A 993 

                                                           
8Áttekintést ad: Myra Samuels, "Simpson's Paradox and related phenomena", Journal of the American Statistical Association vol.88 (1993), 
81-88. old. 
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Szak Jelentkezők száma összesen 

B 585 

C 918 

D 792 

E 584 

F 714 

A felvételi arányszámok súlyozott átlaga férfiakra így 

 

ami 39%-ra jön ki. Hasonlóan jön ki a felvételi arányszámok súlyozott átlaga a nőkre: 

 

Ez 43%. A súlyok a férfiakra és a nőkre vonatkozó képletekben ugyanazok: a 3. táblázatban szereplő létszámok. 

Különböznek viszont a felvételi arányok férfiakra és nőkre: ezek a 2. táblázatban szereplő arányszámok. A 

végső összehasonlítás: a felvételi arányok súlyozott átlaga férfiakra 39%, nőkre 43%. A súlyozott átlagok 

kiküszöbölik az összemosó változó – a szakválasztás – hatását. Az átlagok arra mutatnak, hogy ha egyáltalán 

van a felvételi folyamatban részrehajlás, akkor az a férfiak ellen hat. 

5. 5. Összemosódás 

Megfigyeléses vizsgálatoknál a rejtett összemosó változók jelentik az egyik fő nehézséget. Ahogy az 1. 

szakaszban láttuk: epidemiológusok összefüggést fedeztek fel egy külső behatás (dohányzás) és egy betegség 

(tüdőrák) között: az erős dohányosok nagyobb arányban lesznek tüdőrákosok, mint a keveset dohányzók; a 

keveset dohányzók magasabb arányban lesznek tüdőrákosok, mint a nemdohányzók. Az epidemiológusok 

szerint ennek az együttjárásnak az áll a hátterében, hogy a dohányzás tüdőrákot okoz. Bizonyos statisztikusok 

azonban – köztük Sir R. A. Fisher – úgy vélték, hogy az összefüggést összemosódás is magyarázhatja. 

Egy összemosó változónak össze kell függenie (1) a betegséggel és (2) a külső hatással is. Feltételezzünk 

például egy olyan gént, amely megnöveli a tüdőrák kockázatát. Ha mármost ez a gén egyúttal arra is készteti az 

embert, hogy dohányozzék, ezzel az összemosó változókra vonatkozó mindkét kikötésnek eleget tesz. Egy ilyen 

gén hatására összefüggés jönne létre a dohányzás és a tüdőrák közötti. Az elképzelés kissé körmönfont – egy 

rákot okozó, de a dohányzáshoz nem kötődő gén nem lenne összemosó változó, ennélfogva az érvelés 

szempontjából nem jönne szóba, mert nem magyarázná a tényeket: a rák és dohányzás összefüggését.9 Fisher 

"alkati hipotézise" genetikus összemosódással magyarázta az összefüggést; ikervizsgálatokból mára elegendő 

bizonyíték gyűlt össze e hipotézis megcáfolásához (15. fejezet, 11-es összefoglaló feladat). 
 

                                                           
iHa találnánk ilyen gént, az – miközben megszüntetné az összemosódást – egyúttal megmagyarázná a dohányzás és a tüdőrák közötti 

kapcsolatot. Az összemosó változót ezért magyarázó változónak is nevezik. (A ford.) 
99. Néhány jellegzetes példa: 

i. Az összemosó változó okozza a külső hatást is, a betegséget is. 

ii. Az összemosó változó okozza a betegséget és összefügg a külső hatással. 

iii. Az összemosó változó okozza a külső hatást, és összefügg a betegséggel. 

Egy olyan dolog, mely közös következménye a külső hatásnak és a betegségnek, általában nem magyarázat az együttjárásra. És paradox 

módon negatív összefüggés keletkezhet, ha egy ilyen együttes hatás negatív szelekciót okoz: lásd az 1. jegyzetben hivatkozott Berkson-
közleményt. 
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Az összemosódás olyan – a kezelésen túli – eltérés a kezelt, és a kontrollcsoport között, mely befolyásolja a 

tanulmányozott reakciót. Az összemosó változó egy harmadik, a külső hatással és a betegséggel is összefüggő 

változó. 

5.1. „A” feladatsor 

1. Az Egyesült Államokban 1990-ben 2,1 millió haláleset volt (bármilyen okból); az 1960-as 1,7 millióhoz 

képest ez majdnem 25%-os növekedés.10 Igaz-e vagy hamis, hogy az adatok azt mutatják, az 1960–1990-es 

időszakban romlott az egészségügyi helyzet. Indokolja. 

2. A Salk-oltás kipróbálásávalkapcsolatos adatok arra mutatnak, hogy a gyermekbénulás kórokozója egyenlő 

mértékben érte az NFIP-vizsgálatban és a sorsolt kontrollú vizsgálatban vizsgált iskolakörzeteket. 

a. Az adatokból az is látszik, hogy a két beoltott csoportba (a sorsolt kontrollú kísérletébe és az NFIP-

vizsgálatéba) jövedelmi helyzet és iskolázottsági háttér szempontjából hasonló családokból kerültek a 

gyermekek. Ezt az észrevételt az 1. táblázat melyik két száma támasztja alá? 

b. Az adatokból az látszik, hogy a két nem-hozzájáruló csoportban hasonló a gyermekek családi háttere. Ezt az 

észrevételt a táblázat melyik két száma támasztja alá? 

c. Az adatokból az látszik, hogy a két kontrollcsoportban eltérő volt a gyermekek családi háttere. Ezt az 

észrevételt a táblázat melyik két száma támasztja alá? 

d. Az NFIP-vizsgálatban sem a kontrollcsoport, sem a nem-hozzájáruló csoport nem kapott oltást. A nem-

hozzájáruló csoportban mégis alacsonyabb volt a gyermekbénulás előfordulási aránya. Miért? 

e. Valaki úgy akarja bizonyítani az oltás hatásosságát, hogy a 44/100 000-es NFIP-adatot a beoltott csoport 

25/100 000-es adatával veti össze. Mi a baj ezzel az elgondolással? 

3. A gyermekbénulás fertőző betegség; például úgy tűnik, hogy voltak, akik akkor kapták el, amikor együtt 

voltak úszni. Az NFIP-vizsgálatot nem "vakon" végezték. Torzíthatta-e ez az eredményeket? – röviden fejtse ki. 

4. A Salk-oltás kipróbálásacsak bizonyos kísérleti területeken (iskolakörzetekben) zajlott; ezeket, a helyi 

hatóságokkalegyeztetve, a Közegészségügyi Szolgálat választotta ki.11 E körzetekben körülbelül 3 millió első, 

második és harmadik osztályos gyermek lakott; az Egyesült Államokban országszerte körülbelül 11 millió elsős, 

másodikos és harmadikos gyermek volt. A kísérleti területeken körülbelül 25%-kal magasabb volt a 

gyermekbénulás előfordulási aránya, mint az ország egyéb részein. Tehát a Salk-oltás kipróbálása a gyermekek 

megbetegedéséhez vezetett, ahelyett, hogy ezt megelőzte volna? Feleljen igennel vagy nemmel; röviden 

indokoljon. 

5. Linus Pauling úgy vélte, hogy a C-vitamin megelőzi és meg is gyógyítja a megfázást. Thomas Chalmers és 

munkatársai sorsolt kontrollú, kettős - vak kísérletet végeztek e feltevés ellenőrzésére.12 A kísérlet alanyai: 311 

önkéntes az Országos Egészségügyi Intézményektől. Őket véletlenszerűen sorolták e 4 csoport valamelyikébe: 
 

Csoport Megelőzés Gyógyítás 

1 placebó placebó 

                                                           
10Statistical Abstract, 1988., 117. táblázat; 1993., 118. táblázat. 
11Lásd az 1. fejezet 2. jegyzetét. 
12Hivatkozások: 

L. M. Friedman, C. D. Furberg and D. L. DeMets, Fundamentals of Clinical Trials, 2nd ed. (Littleton, Mass., PSG Publishers, 1985). 

T. L. Lewis, T. R. Karlowski, A. Z. Kapikian, J. M. Lynch, G. W. Shaffer, D. A. George and T. C. Chalmers, "A controlled clinical trial of 
ascorbic acid for the common cold", Annals of the New York Academy of Science vol. 258 (1975), 505-512. o. 

T.R. Karlowski, T. C. Chalmers, L. D. Frenkel, A. Z. Kapikian, T. L. Lewis and J. M. Lynch, "Ascorbic acid for the common cold", Journal 
of the American Medical Association vol. 231 (1975), 1038-1042. o. 

K. J. Carpenter, The History of Scurvy and Vitamin C (Cambridge University Press, 1986.) 
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Csoport Megelőzés Gyógyítás 

2 C-vitamin placebó 

3 placebó C-vitamin 

4 C-vitamin C-vitamin 

A vizsgálat minden alanya napi hat kapszulát kapott megelőzésként, és naponta még hatot, ha megfázott. 

Azonban az 1. csoportban mindkét fajta kapszula placebót (laktózt) tartalmazott. A 2. csoport prevenciós 

kapszuláiban C-vitamin volt, a gyógyítókban placebó. A 3.csoportban éppen fordítva. A 4. csoportban pedig 

minden kapszula C-vitamint tartalmazott. 

Meglehetősen sokan abbahagyták menetközben a kísérletet. Ráadásul az ilyen "kiesők" aránya lényegesen 

magasabb volt az első három csoportban, mint a negyedikben. Ez feltűnt a kutatóknak, és az okot is megtalálták. 

Kiderült, hogy az alanyok közül sokan rájöttek a titokra, s így az ő szempontjukból a kísérlet már nem volt 

"vak". (Nem volt nehéz dolguk; elég a kapszulára ráharapni és megízlelni: a C-vitamin – aszkorbinsav – 

savanyú, a laktóz – tejcukor – nem az.) Nagyobb eséllyel maradtak ki az alanyok közül azok, akik placebót 

kaptak. 

A kutatók elemezték a "vakon"maradt alanyok adatait – a C-vitamin hatástalan volt. A "felvilágosultak" közül a 

2. és a 4. csoportban volt kevesebb a megfázás; a 3. és a 4. csoportban voltak a legrövidebbek a megfázások. 

Hogyan értelmezi ezeket az eredményeket? 

6. (Kitalált adatokkal) A nikotinsav is a 2. szakaszban említett Coronary Drug Project [koszorúér-gyógyszer 

program] során kipróbált gyógyszerek közé tartozott.13 Képzeljük el, hogy a nikotinsavra vonatkozó eredmények 

olyanok lettek volna, mint amit ez a táblázat mutat. Valami nem stimmel. Mi, és miért? 
 

 
Nikotinsav Placebo 

 
Fő Elhunyt Fő Elhunyt 

Rendesen szedők 558 13% 1813 15% 

Szedést 

elhanyagolók 
487 26% 882 28% 

Teljes csoport 1045 19% 2695 19% 

7.(Kitalált adatokkal) Klinikai kísérleteknél az adatgyűjtés az induló állapot    felmérésével kezdődik (erre 

azelőtt kerül sor, hogy az összetoborzott alanyokat kezelt, és kontrollcsoportra osztanák), és egészen a követési 

időszak végéig folytatódik. Ilyen, kezdeti állapotfelmérésből származó dohányzási adatokat mutat az alábbi 

táblázat, két, a szívinfarktus megelőzésével foglalkozó vizsgálatból. Az egyik vizsgálatnál valami baj volt a 

randomizációval. Melyiknél? Miért? 
 

  
Személyek száma Dohányzott (százalék) 

(i) Kezeltek 1012 49,3% 

 
Kontroll 997 69,0% 

                                                           
13Nikotinsav – ez a niacinnak, azaz a pellagra megelőzésére alkalmas anyagnak a tudományos elnevezése. A niacin elnevezést feltehetően 

azért vezették be, mert a "nikotinsav" felirat nagyon rosszul mutatott volna a lisztes zacskókon. A nikotinsavat is kipróbálták a Coronary 
Drug Project során, hatástalannak találták. A feladatbeli táblázat fiktív. 
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Személyek száma Dohányzott (százalék) 

(ii) Kezeltek 995 59,3% 

 
Kontroll 1017 59,0% 

8. Bizonyos vizsgálatok összefüggést mutattak ki a májrák és a dohányzás között. Viszont a szeszesital-

fogyasztás összemosó változó. Ez azt jelenti, hogy 

i. az alkohol májrákot okoz. 

ii. az ivás összefügg a dohányzással, és az alkohol májrákot okoz. 

Válasszon, s röviden indokoljon. 

9. Az Egyesült Államokban az emlőrák a nők között az egyik leggyakoribb rosszindulatú daganattípus. Sokkal 

jobbak a gyógyítás esélyei, ha sikerül elég korán felismerni, mielőtt áttételei alakulnának ki. Vajon a 

szűrőprogramok jelentős mértékben korábbra hozzák-e a felismerést? 

Az első nagyléptékű kísérletet 1963-ban kezdte a New York Körzeti Egészségbiztosítási Tervezet, a HIP 

(Health Insurance Plan of Greater New York). A vizsgálat alanya lett a projekt összes résztvevője: 62 000 

negyven és hatvannégy év közötti nő. Őket véletlenszerűen két egyenlő csoportba osztották. A kezelt csoportban 

biztatták a nőket, hogy járjanak el az évenkénti szűrésre (ennek része volt egy orvosi vizsgálat és egy röntgen-

átvilágítás). A kezelt csoportból körülbelül 20 200-an eljártak a szűrésre; 10 800-an nem jártak. A 

kontrollcsoport a szokásos egészségügyi ellátásban részesült. A nyomonkövetés mindenkinél hosszú évekig 

tartott. Az első 5 évre vonatkozó adatokat mutatja az alábbi táblázat:14 

                                                           
14Az életeket mentő hatás hosszú éveken át tart, és ezt más vizsgálatok is megerősítik. A szűrés néhány hónappal korábbra hozza a 

felismerést, és ez, úgy látszik, már számít. Publikálatlan adatok Sam Shapiro (az epidemiológia emeritus professzora, Johns Hopkins 
University) szíves közlése alapján. A HIP vizsgálat egy kezdeti szűrésből, majd három éven át évi egy szűrésből állt (egy-egy szűrés pedig 

egy orvos által végzett emlővizsgálatból és egy mammográfiából). 

Az emlőrák kockázatát befolyásolja a hormonegyensúly – a terhességnek védő hatása van; a korai első terhességnek kifejezett védő hatása 
van. Valószínűleg ez magyarázza a jövedelmi szint szerinti eltéréseket. 

Hivatkozások: 

J. Cairns, "The treatment of diseases and the war against cancer", Scientific American vol. 253 (1985) 51-59. o. 

R. Doll és R. Peto, The Causes of Cancer (Oxford University Press, 1981). 

S. Shapiro, "Evidence on screening for breast cancer from a randomized trial", Cancer vol. 39 (1977) 2772-2782. o. 

S. Shapiro et al., "Current results of the breast cancer screening randomized trial", in N. E. Day and A. B. Miller (ed.), Screening for Breast 
Cancer (H. Huber, 1988). 

L. Tabar et al., "Reduction in mortality from breast cancer after mass screening with mammography", Lancet (1985. ápr. 13.) 829-832. o. 

Az 1990-es években szakirodalmi áttekintések alátámasztották a mammográfia hasznát 50 évesnél idősebb nőknél, kérdésesnek találták 

azonban fiatalabbaknál. 

Hivatkozások: 

H. Kattlove et al., "Benefits and costs of screening and treatment for early breast cancer", Journal of the American Medical Association 
vol.273 (1995) 142-148. o. 

K. Kerlikowske et al., "Efficacy of screening mammography", Journal of the American Medical Association vol. 273 (1995) 149-154. o. 

Más szakértők szerint a mammográfia éppúgy hasznos fiatal nők számára, mint idősebbek számára: 

D. B. Kopans et al., "Statistical power in breast cancer screening trials and mortality reduction among women 40-49 years of age with 

particular emphasis on the National Breast Cancer Screening Study of Canada", Cancer vol. 74 (1994), 1196-1216. o., bővebben kifejtve. 

Néhány szakértő továbbra sincsen meggyőződve a mammográfia hasznáról, még idősebb nők esetében sem: 

C. J. Wright és C. B. Mueller, "Screening mammography and public health policy – the need for perspective", Lancet vol. 346 (1995. július 
1) 29-32. old; levél, vol. 346 (1995. szeptember 23), 852. o. 

A HIP-vizsgálat érdekes bírálata: 
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Halál oka 

  
Emlőrák Bármi más 

  
Szám Arány Szám Arány 

Kezelt csoport      

Eljárt szűrésre 20 200 23 1,1 428 21 

Nem járt 

szűrésre 
10 800 16 1,5 409 38 

Összesen 31 000 39 1,3 837 27 

Kontrollcsoport 31 000 63 2,0 879 28 

Halálesetek a HIP-féle szűrővizsgálat első 5 évében, ok szerint. (arány = 1000 főre jutó esetek száma) 

A kutatásban dolgozó járványügyi szakértők a következőket állapították meg: (i) az emlőrákon kívüli más 

betegségekre a szűrésnek csak kis befolyása volt; (ii) a szegényebb nők alacsonyabb arányban éltek a 

szűrővizsgálatok lehetőségével, mint a gazdagabbak; és (iii) a legtöbb betegség inkább sújtja a szegényeket, 

mint a gazdagokat. 

a. Ment-e meg életeket a szűrés? Álláspontját a táblázat mely számai támasztják alá? 

b. Miért van az, hogy a "bármi más okból" bekövetkezett halálesetek aránya körülbelül ugyanakkora a teljes 

kezelt csoportban (szűrésre járók és nem járók együtt) és a kontrollcsoportban? 

c. Miért van az, hogy a "bármi más okból" bekövetkezett halálesetek aránya magasabb a "nem járt szűrésre" 

csoportban, mint az "eljárt szűrésre" csoportban? 

d. Az emlőrák (hasonlóan a gyermekbénuláshoz, és a legtöbb más betegségtől eltérően) inkább sújtja a 

gazdagokat, mint a szegényeket. A táblázatban mely számok támasztják alá ezt a – jövedelmi helyzet és 

emlőrák közötti – összefügést? 

e. A szűrővizsgálatra eljáró nők körében körülbelül feleakkora a halálozási ráta (bármilyen okból), mint a 

szűrővizsgálatra nem járó nők között. Tehát a szűrővizsgálat felére csökkentette a halálozási rátát? Ha nem, 

akkor mivel magyarázható a halálozási ráták közötti különbség? 

10. (A 9. feladat folytatása.) 

a. Valaki az 1,1 és az 1,5 szembeállításával támasztja alá, hogy a szűrés csökkenti az emlőrákból eredő 

kockázatot. Jó így ez az összehasonlítás? Vajon a szűrés ellenében torzít? Vagy a szűrés javára? 

b. Valaki úgy érvel, hogy amikor a nőket a szűrésre buzdítják, az emeli az egészségi tudatosságuk szintjét, s 

ezért ezek a nők jobban vigyáznak magukra, emiatt élnek tovább. Összhangban van a táblázat ezzel a 

megállapítással, vagy nincs vele összhangban? 

                                                                                                                                                                                     

D. Plotkin,"Good news and bad news about breast cancer", Atlantic Monthly vol. 277 (1996. június), 53. skk. 

A betegség kockázata különböző társadalmi csoportokban – további hivatkozásokkal: 

J. N. Morris et al., "Levels of mortality, education, and social conditions in the 107 local education authority areas of England", Journal of 
Epidemiology and Community Health vol. 50 (1996), 15-17. o. 

J. Pekkanen et al., "Social class, health behavior, and mortality among men and women in eastern Finland", British Medical Journal vol. 
311 (1995), 589-593. o. 
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c. A HIP-vizsgálat első éve során 67 emlőrákot ismertek fel a szűrésre eljáró csoportban, 12-t a "szűrésre nem 

járó" csoportban és 58-at a kontrollcsoportban. Igaz vagy hamis – indokolja is röviden –, hogy a szűrés 

emlőrákot okoz? 

11. Számos megfigyeléses vizsgálat igazolja, hogy gyakoribb a méhnyakrák olyan nők között, akiknek volt 

herpeszvírusos fertőzése.15 Helyes-e ebből arra következtetni, hogy a vírus méhnyakrákot okoz? 

12. Elterjedt nézet, hogy a testedzés megnöveli a spontán vetélés kockázatát. Ismert továbbá, hogy olyan 

nőknek, akiknek volt már spontán abortuszuk, nagyobb az esélyük egy újabbra. Egy megfigyeléses vizsgálat 

arra a megállapításra jut, hogy a rendszeres testedzést végző nők között kevesebb a spontán vetélés, mint más 

nők között.16 Meg tudja magyarázni ezt a vizsgálati eredményt? 

13. Egy elképzelt egyetemnek két tanszéke van, A és B. A 2000 férfi felvételizőnek egyik fele az egyik 

tanszékre, másik felük a másik tanszékre jelentkezett; az 1100 női felvételiző közül 100 az A tanszékre, 1000 a 

B tanszékre jelentkezett. Az A tanszék felveszi a hozzá jelentkező férfiak 60%-át és a nők 60%-át. A B tanszék 

felveszi a hozzá jelentkező férfiak 30%-át és a nők 30%-át. "Mindkét tanszékre igaz az, hogy a férfiak közül 

felvettek százalékaránya egyenlő a nők közül felvettek százalékarányával; tehát ennek együtt a két tanszékre is 

igaznak kell lennie." Indokolja meg röviden, igaz-e vagy hamis. 

A 14-es és 15-ös feladat bemelegítés a következő fejezethez. Ne használjon a megoldásukhoz számológépet. 

Elég, ha észben tartja, hogy "%" annyit jelent: "százanként".  Például 41 ember a 398-ból, ez körülbelül 10%. 

Az ok: 41 a 398-ból, az kb. 40 a 400-ból, azaz 10 a százból, azaz 10%. 

14. Az alábbiak mindegyikéről mondja meg, melyik mekkora; kb. 1%, vagy 10%, vagy 25%, vagy 50% : 

a. 39 a 398-ból 

b. 99 a 407-ből 

c. 57 a 209-ből 

d. 99 a 197-ből 

15. Egy egyetemen 446 diák közül 46 számolt be arról, hogy családja éves jövedelme 40 000 dollár és 50 000 

dollár közé esik. 

a. Körülbelül hány százaléknál esett a család jövedelme 40 000-50 000 dolláros tartományba? 

b. Becsülje meg, kb. hány százaléknál eshetett a család jövedelme a 45.000-46.000 dolláros tartományba. 

c. Becsülje meg, kb. hány százaléknál eshetett a család jövedelme a 46.000-47.000 dolláros tartományba. 

d. Becsülje meg, kb. hány százaléknál eshetett a család jövedelme a 47.000-49.000 dolláros tartományba. 

6. 6. Ismétlő feladatsor 

Az ismétlő feladatok a korábbi fejezetek anyagát is felhasználhatják. 

1. 1990-ben a helyközi légijáratokon négy utas halt meg légibaleset következtében, míg a menetrendszerű 

járatokon (amilyen pl. a United Airlines, vagy a TWA) 39. Indokolja meg, igaz-e vagy hamis, hogy az adatok 

azt mutatják, hogy, ha repülni kell, biztonságosabb helyközi járaton repülni.17 

2. Az Országos Autópálya- és Közlekedésbiztonsági Hivatal – az adott típusból abban az évben előállított autók 

számához viszonyítva – típusonként elemezte az 1992-ben ellopott új autók számát.18 

                                                           
15Hivatkozások: lásd a 22. jegyzetet. 
16A példát Dr. Shanna Swan (Department of Health Services, State of California) javasolta egy olyan megfigyeléses vizsgálat adataira 

alapozva, melyet a kaliforniai Walnut Creek-ban, a Kaiser Permanente-nél végeztek. 
17Statistical Abstract, 1993: 1056., 1063. és 1066. táblázat. Az esetszámok kicsik, de a tendencia hosszabb ideje meglehetősen következetes. 
18Federal Register, vol.59, no.151, 1994. aug.8., 40409-40414. o. 
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a. Chevroletek: 134 Corvette-et loptak el a gyártott 18 938 közül; 300 Berettát a gyártott 47 598 közül. Igaz 

vagy hamis, és röviden indokoljon: a 300 több, mint a 134, tehát az adatok arra mutatnak, hogy a tolvajok a 

Berettákat jobban szeretik. 

b. A Nissan 7000 "Z-car"-t és 133 000 Sentrá-t gyártott. A "Z-car"-oknál ezrenként 9, a Sentráknál ezrenként 7 

volt a lopások aránya. Igaz vagy hamis, és röviden indokoljon: a Sentrák lopási aránya azért alacsonyabb, 

mint a "Z-car" lopási aránya, mert a Sentrá-ból lényegesen többet gyártottak. 

3. Az 1. fejezet 1. táblázata szerint az olyan gyerekek között, akiknek a szülei nem járultak hozzá a részvételhez 

a sorsolt kontrollú Salk-kísérletbeni, 100 000-enként 46 volt a gyermekbénulásos megbetegedések aránya. 

Valamivel magasabb, 100 000-enként 49 volt a megbetegedések aránya azon gyerekek között, akiknek a szülei 

hozzájárultak a részvételhez (a kezelt, és a kontrollcsoportot összevonva). Tételezzük fel, hogy a kísérletet a 

következő évben megismételték, és az említett számok alapján bizonyos szülők nem járultak hozzá, hogy a 

gyermekük részt vegyen a kísérletben, s így a gyermekbénulás magasabb kockázatának legyen kitéve. Igazuk 

volt-e? Feleljen igennel vagy nemmel, és röviden indokoljon. 

4. A Közegészségügyi Szolgálat (Public Health Service) háztartások egy nagy és reprezentatív mintáján 

vizsgálta a dohányzásnak az egészségre gyakorolt hatását.19 Férfiakra is, nőkre is, mindegyik korcsoportban, 

igaz volt egyrészt, hogy azok, akik sohasem dohányoztak, átlagosan valamivel egészségesebbek azoknál, akik 

jelenleg is dohányoznak; másrészt viszont az is, hogy azok, akik jelenleg is dohányoznak, átlagosan sokkal 

egészségesebbek, mint akik a közelmúltban hagytak fel a dohányzással. 

a. Miért vizsgálták külön a férfiakat és a nőket, és az egyes korcsoportokat? 

b. Úgy látszik, a tanulság az, hogy a dohányzást legjobb el se kezdeni, de ha már elkezdtük, nem szabad 

abbahagyni. Mi erről a véleménye? (röviden) 

5. Van egy olyan, ritka ideggyógyászati betegség (idiopathic hypoguesia), amitől mindennek rossz lesz az íze. 

Cinkszulfáttal szokták gyógyítani. Egy kutatócsoport két sorsolt kontrollú kísérlettel ellenőrizte ezt a 

gyógymódot. Az első kísérletben az alanyok nem tudták, hogy cinkszulfátot vagy placebót kapnak-e. A 

kiértékelést végző orvosok azonban tudták. Ebben a kísérletben a cinkszulfáttal kezelt betegek jelentős mérvű 

javulást mutattak; a placebóval kezelt csoport keveset javult. A másik kísérlet kettős-vak elrendezésben zajlott: 

sem az alanyoknak, sem a kiértékelést végző orvosoknak nem mondták meg, ki kap gyógyszert, ki placebót. 

Ebben a kísérletben a cinkszulfát teljesen hatástalan volt.20 Javallható-e a betegség kezelésére a cinkszulfát? 

Feleljen igennel vagy nemmel, s röviden indokoljon. 

6. (Az előző feladat folytatása.) A második kísérlet úgynevezett "teljes négyzetes elrendezésű" volt. Az 

alanyokat véletlenszerűen négy csoport valamelyikébe sorolták: 
 

placebo placebo 

placebo cink 

cink placebo 

cink cink 

                                                           
19Statistical Abstract, 1971, 118. táblázat. A vizsgálat 1964-es; ugyanez a hatás sok más vizsgálatban is felbukkan. Aki leszokik a 

dohányzásról és ezt túléli néhány évvel, annak egészségügyi kockázatai ezután a tovább-dohányzókra vonatkozó kockázatoknál kisebbek 

lesznek. Lásd U. S. Public Health Service, The Health Benefits of Smoking Cessation. A Report of the Surgeon General (Washington, D.C., 
1990). 
20Hivatkozások: 

L. M. Friedman, C. D. Furberg and D. L. DeMets, Fundamentals of Clinical Trials, 2. kiadás (PSG Publishers, 1985.) 

P. J. Schechter, W. T. Friedewald, D. A. Bronzert, M. S. Raff and R. I. Henkin, "Idiopathic hypoguesia: a description of the syndrome and a 
single-blind study with zink sulfate", International Review of Neurobiology (1972), Supplement 1., 125-139. o. 

R. I. Henkin, P. J. Schechter, W. T. Friedewald, D. L. DeMets and M. S. Raff, "A double blind study of the effects of zink sulfate on taste 
and smell dysfunction", American Journal of the Medical Sciences vol. 272 (1976), 285-299. o. 
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Az első csoportban az alanyok a kísérlet egész tartama alatt placebót kaptak. A másodikban placebóval kezdtek, 

de félidőtájt átálltak a cinkszulfátra. Ugyanígy, a harmadik csoportban cinkszulfáttal kezdtek, majd átálltak 

placebóra. Az utolsó csoport végig cinkszulfátot kapott. Az alanyok ismerték a kísérleti elrendezést, azt viszont 

nem tudták, hogy ők melyik csoportba kerültek. 

Jónéhányan voltak az alanyok közül, akiknek az állapota nem javult az első félidőben. Mind a négy csoportban 

javulás állt azonban be az ilyen alanyok állapotában a második félidőben (átlagos értelemben). Ez hogy 

magyarázható? 

7. Egy, a Kaiser Permanente-nél (Walnut Creek, Kalifornia) végzett vizsgálat szerint a fogamzásgátló tablettát 

használó nők között magasabb a méhnyakrák előfordulási aránya, mint az ilyen pirulákat nem használók között; 

és ez az összefüggés fennmarad azután is, ha kiküszöböljük az életkor, az iskolázottság, és a családi állapot 

(házas – nem házas) hatását. A kutatók következtetése szerint ez azt jelenti, hogy a fogamzásgátló tabletták 

méhnyakrákot okoznak.21 

a. Mi ez: kontrollált kísérlet vagy megfigyeléses vizsgálat? 

b. Miért küszöbölték ki a kutatók a kor / miért az iskolázottság / és miért a családi állapot hatását? 

c. A fogamzásgátló tablettát használó és nem használó nők feltehetően egy további, a méhnyakrák kockázatára 

befolyással bíró tényezőben is különböznek egymástól. Mi ez a tényező? 

d. Alátámasztják-e az adatok a kutatók által levont következtetést? Feleljen igennel vagy nemmel, s röviden 

indokoljon. 

8. Az ADT Security Systems (biztonsági cég) hirdetése szerint22 

Amikor Ön szabadságra megy, a betörők éppen akkor látnak munkához... Az FBI statisztikái kimutatták, hogy a 

lakásbetörések több, mint 25%-át a Hősök Napja (Memorial Day) és a Munka Ünnepe (Labor Day) között 

követik el. 

Bizonyítják-e az adatok, hogy a betörők akkor dolgoznak, mikor mindenki más pihenni megy? Feleljen igennel 

vagy nemmel, s röviden indokoljon. [Memorial Day: a hősök emléknapja, május 30. Labor Day: a munka 

ünnepe, szeptember első hétfője az USA-ban. - A ford.] 

9. Számos megfigyeléses vizsgálatból ismert, hogy akik naponta legalább öt adag friss zöldséget és gyümölcsöt 

esznek (főként keresztesvirágúakat, pl. brokkolit), s ennélfogva sok vitamint fogyasztanak, azok között sokkal 

ritkábbak a vastagbélrák és a tüdőrák okozta halálesetek. A vizsgálatok annyira biztatóak voltak, hogy két 

sorsolt kontrollú kísérlet is született az igazolásukra: a kezelt csoportok nagy adagban kaptak 

vitaminkészítményeket, a kontrollbeliek maradtak a szokásos étrendjüknél. Az egyik kísérlet a vastagbélrákot 

figyelte; a másik a tüdőrákot. 

Az első kísérlet nem talált a vastagbélrák okozta halálesetek arányában különbséget a kezelt és a kontrollcsoport 

között. A második kísérletből kiderült, hogy a (táplálékkiegészítőként adott) béta-karotin emelte a tüdőrák 

okozta halálesetek arányát.23 Igaz vagy hamis, és indokoljon: 

                                                           
21A példát Dr. Shanna Swan javasolta. Lásd: E. Peritz et al., "The incidence of cervical cancer and duration of oral contraceptive use", 
American Journal of Epidemiology vol. 106 (1977), 462-69. old. További kiküszöbölt összemosó változók voltak: vallás, dohányzás (a 

méhnyakrák egyik rizikófaktora), Papanicolau-kenetek száma a vizsgálatba kerülés előtt, és "bizonyos fertőzések". További hivatkozások: 

lásd 4. jegyzet. 
22Idézi Herb Caen, San Fransisco Chronicle 1995. augusztus 9., szerda. 
23Hivatkozások: 

E. R. Greenberg et al, "A clinical trial of antioxidant vitamins to prevent colorectal adenoma", New England Journal of Medicine vol. 331 
(1994) 141-147. o. 

O. P. Heinonen et al., "Effect of vitamin E and beta carotene on the incidence of lung cancer and other cancers in male smokers", New 
England Journal of Medicine vol. 330 (1994), 1029-1035. o. 

Kommentárok találhatók: New England Journal of Medicine vol. 331 (1994), 611-614. o. Két további kísérlet is nemleges volt: 

C. H. Hennekens et al., "Lack of effect of long-term supplementation with beta-carotene on the incidence of malignant neoplasms and 
cardiovascular disease", New England Journal of Medicine vol. 334 (1996), 1145-1149. o. 

G. S. Omenn et al., "Effects of a combination of beta carotene and vitamin A on lung cancer and cardiovascular disease", New England 
Journal of Medicine vol. 334 (1996), 1150-1155. o. 
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a. A kísérletek alátámasztották a megfigyeléses vizsgálatok eredményeit. 

b. Könnyen lehet, hogy a megfigyeléses vizsgálatok az összemosódás jelensége miatt téves következtetésre 

jutottak: aki sok gyümölcsöt és zöldséget eszik, annak az életstílusa más szempontokból is különbözik a 

többiekétől. 

c. Könnyen lehet, hogy a kísérletek az összemosódás jelensége miatt téves következtetésre jutottak: aki sok 

gyümölcsöt és zöldséget eszik, annak az életstílusa más szempontokból is különbözik a többiekétől. 

10. Egy kisgyerekeken végzett vizsgálat kimutatta, hogy a túlsúlyos gyermekeknek "korlátozóbb" az anyjuk; a 

San Francisco Chronicle (1994. november 9.) szerint: "Kövér a gyerek? – a szülők jól tennék, ha lazítanának".24 

a. Megfigyeléses vizsgálat-e ez vagy kontrollált kísérlet? 

b. Talált-e összefüggést a vizsgálat az anya viselkedése és a gyermek zsírszövet-szintje között? 

c. Ha az anya korlátozó magatartása hatására a gyermek többet enne – magyarázna-e ez valamiféle összefüggést 

az anyai magatartás és a gyermek zsírszövet-szintje között? 

d. Tételezzük fel, hogy van egy olyan gén, ami elhízottságot okoz. Magyarázná ez az összefüggést? 

e. Gondol-e még valamire, ahogy az összefüggést meg lehetne magyarázni? 

f. Alátámasztják-e az adatok a Chronicle gyermeknevelési tanácsát? Fejtse ki röviden. 

11. Kaliforniában egy új program kiértékelése zajlik; a programban szabadulás előtt álló elítélteket 

rehabilitálnak; a cél: csökkenteni a visszaesési arányszámot – azoknak az arányát, akik két éven belül újra 

börtönbe kerülnek. A rehabilitációnak része egy néhány hónapos "kiképzőtábor" – katonai jellegű alapkiképzés, 

rendkívül szigorú fegyelemmel. A programban önkéntes a részvétel. Egy büntetésvégrehajtási szóvivő szerint 

"Akik elvégzik a kiképzést, azok kisebb eséllyel kerülnek vissza a börtönbe, mint a többi elítélt."25 

a. A szóvivő szerinti összehasonlításban mi a kezelt csoport? És mi a kontrollcsoport? 

b. Min alapszik a szóvivő összehasonlítása – sorsolt kontrollú kísérleten vagy megfigyeléses vizsgálaton? 

c. Igaz vagy hamis: az adatok azt mutatják, hogy a kiképzőtábor hatásos. 

Indokolja válaszait. 

12. (Kitalált adatokkal) Egy bizonyos városban vizsgálatot végeznek, hogy megállapítsák a pártállás hatását a 

szavazói viselkedésre. A város körzetekre van osztva. Mindegyik körzetre igaz, hogy a bejegyzett demokraták 

között magasabb a szavazók százalékaránya, mint a bejegyzett republikánusok között. Igaz vagy hamis: az 

egész városra is igaz, hogy a bejegyzett demokraták között magasabb a szavazók százalékaránya, mint a 

bejegyzett republikánusok között. Ha igaz, miért? Ha nem igaz, adjon ellenpéldát. 

7. 7. Összefoglalás és áttekintés 

1. Megfigyeléses vizsgálatnál nem a kutatók sorolják az alanyokat kezelt, és kontrollcsoportba. Az alanyok egy 

részére teljesül az a feltétel, amelynek hatását vizsgálják – ők a kezelt csoport. A többi alany alkotja a 

kontrollcsoportot. Például a dohányzás vizsgálatánál a dohányosok lesznek a kezelt csoport, a nemdohányzók a 

kontroll. 

2. Megfigyeléses vizsgálatok alapján összefüggést (együttjárást) lehet megállapítani: egyik dolog együtt jár 

(összefügg) egy másikkal. Lehet, hogy az összefüggés oksági kapcsolatra utal: ha egyfajta behatás betegséget 

okoz, akkor az ilyen behatásnak kitett emberek betegebbek lesznek, mint más, hasonló, de e hatásnak ki nem tett 

emberek. Az összefüggés azonban nem bizonyítja az oksági kapcsolatot. 

                                                           
24S. L. Johnson and L. L. Birch, "Parents' and children's adiposity and eating style", Pediatrics vol. 94 (1994), 653-61. old., "A gyermekük 

táplálékfelvételét inkább korlátozó anyák gyermekei kevésbé voltak képesek energiabevitelük szabályozására (r = -0,76; P < 0,0001)." 
25A feladat alapjául a San Francisco Chronicle 1993. január 19.-i száma szolgált. Az idézetet módosítottuk: egyszerűsítettünk a vizsgálati 
terven. Az elítélteknek, az önkéntes jelentkezést ösztönzendő, általában felajánlják a feltételes szabadlábra helyezés korábbra hozatalát. 
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3. Megfigyeléses vizsgálatnál a kezelés hatásai könnyen összemosódnak más, olyan tényezők hatásaival, melyek 

alapján eredetileg eldőlt, hogy az alanyok közül ki került a kezelt, és ki a kontrollcsoportba. Ok – okozati 

viszonyok tekintetében a megfigyeléses vizsgálatok teljesen félrevezetőek lehetnek, éppen az összemosódás 

miatt. Az összemosó változó egy olyan, harmadik változó, mely a külső hatással (a kezeléssel) s a betegséggel 

egyaránt összefügg. 

4. Amikor egy kutatásról olvasunk, tegyük fel a következő kérdéseket. Volt-e a vizsgálatban kontrollcsoport? 

Történeti vagy kortárs kontrollt használtak-e? Hogyan kerültek az alanyok a kezelt csoportba – olyan eljárás 

révén-e, melyet a kutató tartott kézben (azaz kontrollált: kontrollált kísérlet), vagy olyan folyamat révén, amit a 

kutató nem tartott kézben, nem kontrollált (megfigyeléses vizsgálat)? Ha kontrollált kísérlet: sorsolással történt-

e a besorolás (sorsolt kontrollú kísérlet), vagy a kutató megítélésén alapult? 

 

5. Megfigyeléses vizsgálatoknál és nem-sorsolt kontrollú kísérleteknél próbáljunk meg rájönni, hogyan kerültek 

a kezelt, illetve a kontrollcsoportba az alanyok. Összemérhetők-e a csoportok? Vagy különböznek? Milyen 

tényezők mosódhattak egybe a kezeléssel? Milyen lépéseket tettek az összemosódás kiküszöbölésére? 

Értelmesen csinálták? 

6. Megfigyeléses vizsgálatnál az összemosó változók hatását gyakran ki lehet küszöbölni azzal, ha az összemosó 

változó szerint bontunk: ha kisebb, az összemosó változó tekintetében viszonylag egynemű csoportokat 

hasonlítunk össze. 

7. A vizsgálati terv központi kérdés az alkalmazott statisztikában. Az 1. fejezet megismertetett a sorsolt 

kontrollú kísérlet eszméjével, a 2. fejezet ezzel állította szembe a megfigyeléses vizsgálatokat. A megfigyeléses 

vizsgálatok fő fogyatékossága az összemosódás; ez a probléma a sorsolt kontrollú kísérletekben csökken a 

lehető legkisebbre. A sorsolt kontrollú kísérletekből levonható statisztikai következtetéseket a 27. fejezetben 

fogjuk tárgyalni. 
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3. fejezet - A hisztogram 

... a fölnőttek (...) szeretik a számokat. Ha egy új barátunkról beszélünk nekik, sosem a 

lényeges dolgok felől kérdezősködnek. Sosem azt kérdezik: „Milyen a hangja?” „Mik a kedves 

játékai?”„Szokott-e lepkét gyűjteni?” Ehelyett azt tudakolják: „Hány éves?” „Hány testvére 

van?” „Hány kiló?” „Mennyi jövedelme van a papájának?” És csak ezek után vélik úgy, hogy 

ismerik. 1 
—A kis herceg 

1. 1. Bevezetés 

Hogyan oszlanak el a jövedelmek az országban? Mennyire megy rosszabbul a kisebbségekhez tartozók sora? 

Némi információval szolgálnak erről számunkra a rendszeres kérdőíves népességfelmérésből (Current 

Population Survey) nyert hivatalos statisztikák. Az amerikai családok mintegy ötvenezer fős, reprezentatív 

mintáját kérdezik meg a kérdezőbiztosok minden egyes hónapban (részletesen lásd a VI. fejezetben). 

Márciusban ezeket a családokat arra kérik, hogy számoljanak be az előző évi jövedelmeikről. Mi most az 1973-

as adatokat fogjuk szemügyre venni. Természetesen előbb összesítenünk kell az adatokat, hiszen senki sem 

szeretne 50 000 számot átnézni. A statisztikusok az adatok összegzésére sokszor a hisztogram elnevezésű 

grafikus ábrázolást használják (1. ábra). 

3.1. ábra - Hisztogram. Az ábra az amerikai családok jövedelem szerinti megoszlását 

mutatja 1973-ban. 

 

Forrás: Current Population Survey2 

Ebben a részben elmagyarázzuk, hogyan olvasandó a hisztogram. Mindenekelőtt, nincs függőleges tengely: a 

grafikus ábrázolások többségétől eltérően egy hisztogramhoz nincs feltétlenül szükség függőleges beosztásra. 

Most nézzük a vízszintes tengelyt. Ez a jövedelmeket mutatja ezer dollárban. A grafikon maga egyszerűen csak 

téglalapok sorozata. Az első téglalap alsó éle 0-tól 1000 dollárig terjed, a másodiké 1000-től 2000 dollárig, és 

így tovább az utolsóig, amely a 25 000 és 50 000 dollár közötti szakaszon fekszik. Ezeket a tartományokat 

osztásközöknek nevezzük. Az ábra úgy készült, hogy a téglalapok területe arányos legyen azoknak a 

családoknak a számával, amelyeknek jövedelme a megfelelő osztásközbe esik. 

Nézzük meg közelebbről is az 1. ábrát! A családok körülbelül hány százalékának volt 10 000 és 15 000 dollár 

közötti jövedelme? A teljes területnek nagyjából az egynegyedét teszi ki az erre az intervallumra emelt téglalap. 

Tehát a családoknak körülbelül negyede, azaz 25 %-a rendelkezett ebbe a sávba eső jövedelemmel. 

Vegyünk egy másik példát! Vajon az olyan családok voltak-e többen, ahol 10 000 és 15 000 dollár közötti 

jövedelmet értek el, vagy a 15 000 és 25 000 dollár között keresők? Az előbbi intervallumhoz tartozó téglalap 

magasabb, az utóbbihoz tartozó viszont szélesebb. A két téglalap területe körülbelül azonos, tehát a 10 000 és 15 

000 dollár között kereső családok aránya nagyjából megegyezik a 15 000 és 25 000 között kereső családok 

arányával. 

                                                           
1Antoine de Saint-Exupéry, Rónay György fordítása. A kötetben a Harcourt Brace Jovanovich, Inc. kiadó engedélyével szerepel. 
2Money Income in 1973 of Families and Persons in the United States, Current Population Reports, Series P-60, No. 97 (January, 1975). U.S. 
Department of Commerce. 
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Utolsó példaként nézzük a 7000 dollárnál alacsonyabb jövedelmű családok arányát! 10, 25 vagy 50%-hoz van 

közelebb a részarányuk? 0 és 7000 dollár között a hisztogram alatti terület szemmértékre a teljes területnek úgy 

az egynegyede, tehát 25%-hoz esik a legközelebb ez az arány. 
 

A hisztogramon a téglalapok területe képviseli az arányokat. 

A vízszintes tengely az 1. ábrán 50 000 dollárig tart. Mi van vajon az ennél többet kereső családokkal? A 

hisztogram őket egyszerűen figyelmen kívül hagyja. 1973-ban az amerikai családok mindössze 1%-a 

rendelkezett ennél magasabb jövedelemmel: a családok túlnyomó többsége tehát szerepel az ábrán. 

Ezen a ponton érdemes elvégeznünk néhány gyakorlatot a hisztogram jobb megismeréséhez. A 2. ábrán is az 1. 

ábra hisztogramja szerepel, csak függőleges tengellyel ellátva. A függőleges beosztás hasznunkra lesz az 1. 

feladat megoldásánál. A 8. feladatban az 1973-as és az 1992-es jövedelmeket hasonlítjuk majd össze. 

3.2. ábra - Az 1. ábrában szereplő hisztogram függőleges tengellyel ellátva 

 

1.1. „A” feladatsor 

1. A 2. ábrában szereplő családok körülbelül 1 %-ának esett 0 és 1000 dollár közé a jövedelme. Becsülje meg, 

hogy hány százalékuk jövedelme volt 

a. 1000 és 2000 dollár között 

b. 2000 és 3000 dollár között 

c. 3000 és 4000 dollár között 

d. 4000 és 5000 dollár között 

e. 4000 és 7000 dollár között 

f. 7000 és 10000 dollár között 

2. A 10 000 és 11 000 dollár, vagy pedig a 15 000 és 16 000 dollár között kereső családok voltak-e többen a 2. 

ábra szerint? Vagy nagyjából ugyanakkora volt a számuk? A lehető legjobb tippet válassza! 

3. Az alábbi hisztogram a félév során elért pontszámokat ábrázolja az egyik tantárgyból. 

a. Melyik téglalap jelenti azokat, akik 60 és 80 pont között teljesítettek? 

b. 10 százalék teljesítménye volt 20 és 40 pont között. Körülbelül hány százalék ért el 40 és 60 pont közötti 

eredményt? 

c. Körülbelül hány százalék ért el 60 pontnál többet? 
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4. Három különböző tanulócsoport teszteredményeit vázoltuk fel az alábbi hisztogramokon. 0 és 100 közötti 

pontszámot lehetett elérni; 50 ponttal lehetett átmenni a vizsgán. A sikeresen vizsgázók aránya az egyes 

csoportokban 50% körül, jóval 50% fölött, vagy jóval 50% alatt alakult? 

 

5. A 4. feladatban szereplő tanulócsoportok egyikében a hallgatók szétváltak két, egymástól erősen elütő 

csoportra. Az egyik csoport igencsak gyengén szerepelt a vizsgán, a másik viszont kiválóan. Melyik volt ez a 

tanulócsoport? 

6. A 4. feladat (b) jelű csoportjában 40-50 vagy pedig 90-100 közötti pontszámot értek el többen? 

7. Egy kutató három különböző munkáscsoport órabéreiről gyűjt adatokat. A B csoportban körülbelül a 

kétszeresét keresik az A csoportbeli béreknek; a C csoportba tartozók mintegy 10 dollárral keresnek többet az A 

csoportbelieknél. Melyik hisztogram tartozik az egyes csoportokhoz? 

 

8. Az alábbi ábra az 1973-as és 1992-es családi jövedelmeket hasonlítja össze az Egyesült Államokban. Úgy 

tűnik, mintha 20 év alatt háromszorosára nőttek volna a jövedelmek. Vagy mégsem? Röviden válaszoljon! 

 

Forrás: Current Population Survey.3 

                                                           
3Az 1973-as adatok forrását lásd a 2. jegyzetben. Az 1992-es adatok a Bureau of the Census CD-ROM-járól származnak, melyet a U.C. 
Survey Research Center bocsátott a rendelkezésünkre. Lásd még: Money Income of Households, Families and Persons in the United States: 
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2. 2. Hogyan rajzoljunk hisztogramot? 

Ebben a szakaszben a hisztogram elkészítését magyarázzuk el. Nem bonyolult az eljárás, de akad benne pár 

elkerülendő buktató is. Kiindulópontunk egy gyakorisági táblázat, mely az egyes osztásközökbe eső 

jövedelemmel rendelkező családok arányát mutatja (1. táblázat). Ezeket az arányokat úgy tudjuk meg, ha 

visszamegyünk az eredeti adatokhoz – az 50 000 családhoz – és számlálunk. Manapság az ilyesfajta munkát 

számítógépek végzik, valójában az 1. táblázat is számítógép segítségével készült a Népszámlálási Hivatalban. 

A számítógépnek meg kell mondanunk, mit tegyen az éppen két osztásköz határára eső családokkal. Ez a 

végpontokra vonatkozó konvenció. Az 1. táblázatnál követett szabályt a felirata jelzi: a baloldali végpont 

beletartozik az intervallumba, a jobboldali pedig nem. A táblázat első soránál például a 0 beletartozik az 

intervallumba, az 1000 viszont nem. Az intervallum azokat a családokat tartalmazza, akik 0 dollárt vagy annál 

többet, de 1000 dollárnál kevesebbet keresnek. A pontosan 1000 dollár jövedelmű családok már a következő 

intervallumba kerülnek. 

3.1. táblázat - A családok jövedelem szerinti megoszlása az USA-ban, 1973. Az 

osztásközök a baloldali végpontot tartalmazzák, a jobboldalit nem. 
 

Jövedelemkategória Százalék 

0-1000$ 1 

1000-2000$ 2 

2000-3000$ 3 

3000-4000$ 4 

4000-5000$ 5 

5000-6000$ 5 

6000-7000$ 5 

7000-10 000$ 15 

10 000-15 000$ 26 

15 000-25 000$ 26 

25 000-50 000$ 8 

50 000$ és afölött 1 

Megjegyzés: A százalékarányok összege a kerekítés miatt nem pontosan 100%. 

Forrás: Current Population Survey4 

A hisztogram elkészítéséhez az első lépés egy vízszintes tengely felvétele. Egyesek a következőképpen látnak 

hozzá: 

 
                                                                                                                                                                                     
1992, Current Population Reports, Series P-60, No. 184, U.S. Department of Commerce (September, 1993). Sok esetben a kérdőívben 

szereplő kérdés megfogalmazása miatt kell eltérő hosszúságú osztásközökkel dolgoznunk. A megkérdezettektől például csak azt kérdezték 

meg, hogy a felsoroltak közül melyik sávba esik a jövedelmük; ezek a sávok – osztásközök – jellemzően különböző hosszúságúak. 
4Lásd a 2. jegyzetet 
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Ez hiba. A 7000 dollártól 10 000 dollárig terjedő intervallum háromszor akkora, mint a 6000$ és 7000$ közötti, 

a vízszintes tengelynek tehát a következőképpen kell kinéznie: 

 

A következő lépés az oszlopok megrajzolása. Kísértésbe eshetünk, hogy olyan magasra rajzoljuk őket, 

amekkorák a táblázatban szereplő százalékok. A 3. ábrán megnézhetjük, mi is történik, ha elköveti valaki ezt a 

hibát. Ez az ábra igencsak rózsás képet fest a jövedelmek megoszlásról. Eszerint például sokkal több családnak 

lett volna 25 000 dollár fölötti jövedelme, mint 7000 dollár alatti. Gazdag ország volt az USA 1973-ban, de 

ennyire azért mégsem. 

3.3. ábra - Ne a százalékokat mérjük fel függőlegesen! 

 

A bonyodalom forrása az, hogy egyes osztásközök nagyobbak másoknál, így az 1. táblázatban szereplő 

százalékok mennyiségei nem egy az egyben felelnek meg egymásnak. A 25 000 és 50 000 dollár között kereső 

8% például sokkal szélesebb jövedelemsáv mentén oszlik el, mint a 7000 és 10 000 dollár között kereső 15%. 

Figyelmen kívül hagynánk ezt a tényt, ha direkt módon a százalékarányokat mérnénk fel, és túl nagyok 

lennének a hosszabb intervallumokon fekvő téglalapok. 

Van egy egyszerű mód az osztásközök eltérő hosszának ellensúlyozására: használjunk egységként ezerdolláros 

intervallumokat. A 7000$-tól 10 000$-ig terjedő osztásközben például háromszor van meg ez az egység: 7000$-

tól 8000$-ig, 8000-től 9000-ig és 9000-től 10 000-ig. Az 1. táblázat szerint a családok 15%-ának esett a 

jövedelme a teljes intervallumba. Az egyes ezerdolláros részintervallumokba így nagyjából 5% esik. Ezt az ötöt, 

nem pedig a tizenötöt kell a 7000 és 10 000 dollár közötti szakaszra felmérnünk. 

 

Második példának vegyük a 10 000$ és 15 000$ közötti intervallumot. Ez öt darab ezerdolláros intervallumból 

áll. Az 1. táblázat szerint a családok 26%-ának volt a jövedelme a teljes intervallumban. Az öt kisebb 

intervallum mindegyikébe nagyjából a 26 % ötöde: 26% / 5 = 5,2% esik. A 10 000 és 15 000$ közötti 

intervallumra felmérendő oszlop magassága tehát 5,2. 
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Elkészültünk az 1. táblázat első két sorával. A teljes hisztogram elkészítéséhez ugyanezt kell tennünk a többi 

sorra is. Az eredmény a 4. ábrán látható. 
 

Adott osztásköz fölé emelt oszlop magasságának kiszámításához osszuk el a százalékszámot az intervallum 

hosszával. 

Ilyen módon a téglalap területe egyenlő lesz az adott osztásközbe eső családok részarányával. A hisztogram a 

megoszlást úgy ábrázolja, mintha az osztásköz mentén egyenletesen oszlana el ennyi százalék. Első közelítésnek 

ez azonban általában megfelel. 

3.4. ábra - A családok jövedelem szerinti megoszlása az USA-ban, 1973. 

 

Az eljárás egyszerű és világos, bár a függőleges tengely mértékegysége picit komplikáltabb. Vegyük, hogy 

hogyan kaptuk meg például a 7000 és 10 000 dollár közti intervallumon fekvő téglalap magasságát: a 15 

százalékot elosztottuk 3 ezer dollárral. A kérdéses mértékegység tehát: százalék / ezer dollár. Gondoljunk a 

„per‖ jelre egyszerűen úgy, mintha azt hallanánk, hogy Tokió népsűrűsége 20 000 fő per négyzetkilométer: a 

város minden egyes négyzetkilométerére körülbelül 20 ezer ember jut. Ugyanez a helyzet a hisztogramnál is. A 

7000 és 10 000$ közti intervallumon fekvő téglalap magassága 5% per ezer dollár: 7000 és 10 000 dollár között 

minden ezerdollárnyi intervallumba a családoknak körülbelül 5%-a esik. A 4. ábrán láthatjuk a teljes 

hisztogramot, a függőleges tengelyen ezzel az egységgel. 

2.1. „B” feladatsor 

1. Az alábbi táblázat a 25 éven felüli amerikai népesség iskolázottsági szint szerinti megoszlását adja meg 1960-

ban, 1970-ben és 1991-ben. (Az „iskolázottsági szint‖ az elvégzett iskolaévek számát jelenti.) Az osztásközökbe 

a baloldali végpont beletartozik, a jobboldali nem: a táblázat második sora szerint tehát 1960-ban az emberek 

mintegy 14%-a végzett 5-8 osztályt, amibe a 8 osztály elvégzése már nem tartozik bele; 1991-ben 4% esett 

ugyanebbe a kategóriába. Rajzolja meg az 1991-es adatok hisztogramját! A „16 és több‖ kategóriát 16-17 év 

tanulásként értelmezhetjük; nem sokan végeztek ugyanis 16 évnél többet, különösen nem 1960-ban és 1970-ben. 

Miért csúcsosodik ki hisztogramunk a 8, 12 és 16 évnél? 
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Iskolázottsági szint 

(iskolaévek száma) 1960 1970 1991 

0-5 8 6 2 

5-8 14 10 4 

8-9 18 13 4 

9-12 19 19 11 

12-13 25 31 39 

13-16 9 11 18 

16 és több 8 11 21 

Forrás: Statistical Abstract, 1988, 202. táblázat; 1992, 220. táblázat 

2. Rajzolja át az 1991-es adatok hisztogramját úgy, hogy az első két osztásközt egyesíti (0-8 év, az emberek 6%-

a)! Nagyon megváltozott a hisztogram? 

3. Készítse el az 1970-es adatok hisztogramját, és hasonlítsa össze az 1991-essel! Mi történt a népesség 

iskolázottsági szintjével 1970 és 1991 között – megnőtt, lecsökkent vagy nagyjából ugyanolyan maradt? 

4. Milyen változás következett be az iskolázottságban 1960 és 1970 között? 

3. A sűrűségskála 

Kényelmes dolog a függőleges beosztás, amikor területeket olvasunk le a hisztogramról. A jövedelem-

hisztogram elkészítésekor az előző szakaszban mi az ún. sűrűségskálával dolgoztunk.5 A vízszintes tengelyen 

1000 dollárnyi családi jövedelem volt az egység, a függőleges tengely pedig az 1000 dollárnyi jövedelemre eső 

családok részarányát mutatta. Az 5. ábrán újabb példát láthatunk sűrűségskálával ellátott hisztogramra. Ez a 25 

éven felüli amerikai népesség 1991-es iskolázottsági szintjét mutatja. Az „iskolázottsági szint‖ a befejezett 

iskolaévek számát jelenti; az óvoda nem számít bele. 

3.5. ábra - A 25 éven felüli amerikai népesség eloszlása 1991-ben, iskolázottsági szint 

szerint. 

 

                                                           
5A 3. fejezet adathisztogramjai – többek közt – az elméleti hisztogramok tárgyalását készítik elő a 18. fejezet számára. Utóbbiakat sokszor 

sűrűségfüggvényekkel közelítjük; például gyakori, hogy egy hisztogram a „normálgörbét követi‖ abban az értelemben, hogy a görbe jól 

közelíti a hisztogramot. Ha az f görbe egy sűrűségfüggvényt ábrázol, az f alatti terület mutatja a valószínűséget; f –nek az x pontban felvett 
értéke az egységnyi hosszúságra eső valószínűséget jelenti, nem pedig x valószínűségét: x valószínűsége valójában 0, nem pedig f(x). 

Általában a matematikusok nem törődnek a fizikai egységekkel, centiméterekkel, hüvelykekkel, kilogrammokkal, dollárokkal. A 

statisztikusoknak azonban számítanak. Ezért adjuk meg a jövedelem-hisztogram sűrűségskáláját „százalék per ezer dollárban‖ vagy a 
súlyhisztogramot „százalék per kilogrammban‖. 



 A hisztogram  

 39  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Forrás: Statistical Abstract, 1992, 220. táblázat 

Az intervallum végpontjaira vonatkozó megállapodás ennél az ábránál kicsit körülményes: a 8-9 év szakaszához 

tartozó oszlop például azokat jelenti, akik befejezték a 8-adik osztályt, de a 9-ediket már nem; a kilencedik 

osztályból évközben kimaradtak beletartoznak. A vízszintes tengelyen az iskolaév az egység, a függőleges 

tengelyen tehát százalék per év. Vegyük például a 13-16 év szakaszát: a hisztogram magassága itt 6% per év. 

Másként fogalmazva, közelítőleg a népesség 6%-a fejezte be a főiskola első évét, másik 6% a másodikat, és 

újabb 6% a harmadik évet. 

Az 1. szakaszban láttuk, hogyan ábrázolják a területek az arányokat: ha az egyik oszlop területe nagyobb, akkor 

az esetek nagyobb százalékát képviseli. Mit jelent vajon az oszlop magassága? Nézzük az 5. ábra vízszintes 

tengelyét! Képzeljük el, hogy az emberek felsorakoznak a tengely mentén, mindegyikük a saját iskolai 

végzettségének megfelelő helyre áll. A tengely – az iskolaévek – bizonyos részein nagyobb lesz a zsúfoltság. A 

hisztogram magassága ezt a zsúfoltságot mutatja. 

A hisztogram a 12-13 év közötti intervallumon a legmagasabb, itt a legnagyobb tehát a sűrűsödés. Itt vannak 

mind a középfokú végzettségűek. (Az intervallumból egyesek esetleg beiratkoztak a főiskolára, de még az első 

évet sem fejezték be.) Két másik csúcsot is megfigyelhetünk: egy kisebbet 8-9 év között (a 8 általános 

végzettségűeket) és egy nagyobbat 16-17 évnél – a felsőfokú végzettségűeket. A csúcsok azt mutatják, hogy az 

emberek jellemzően a három lehetséges végzettségi fokozat valamelyikénél fejezik be a tanulmányaikat, és 

kevésbé maradnak ki menetközben. 

Elsőre nem könnyű különválasztani a sűrűsödés fogalmát, melyet az oszlop magassága fejez ki, és az 

intervallumba esők számát, amit az oszlop területe mutat. Egy példa segíthet. Nézzük meg a 8-9 év és a 9-12 év 

közötti szakaszon álló oszlopot az 5. ábrán! Az első kicsivel magasabb, tehát ez az intervallum valamivel 

zsúfoltabb. A 9-12 év közötti intervallumban az oszlop területe azonban sokkal nagyobb, azaz jóval többen 

vannak itt. Persze a második szakaszon a hely is több--háromszor olyan hosszú. A két oszlop úgy viszonyul 

egymáshoz, mondjuk mint Hollandia és az Egyesült Államok. Hollandiában nagyobb a népsűrűség, viszont 

többen élnek az Egyesült Államokban. 
 

A hisztogramon az oszlopok magassága a sűrűsödést mutatja: az egy vízszintes egységre eső százalékarányt. 

Az oszlop területe ezzel szemben a megfelelő osztásközbe eső esetek számarányát fejezi ki (1. szakasz). 

A sűrűségskála nagyon is hasznos, ha már elsajátítottuk a használatát. Vegyük például a 9-12 év közötti 

intervallumot az 5. ábráról! Itt azok az emberek találhatók, akik a középiskola első osztályát elvégezték, de nem 

érettségiztek le. Az intervallumhoz tartozó oszlop magassága közelítőleg 4% / év. Más szóval, a három egyéves 

intervallum (9-10, 10-11, 11-12) mindegyikébe az embereknek közel 4%-a tartozik. A teljes 3 év hosszúságú 

intervallumba így az emberek mintegy 3 · 4% = 12%-a esik. Tehát a 25 éven felüli népesség közel 12%-a 

elvégezte a középiskola első évét, de nem érettségizett le. 

1. példa. Az alábbi rajz a jövedelem-hisztogram egyik oszlopát mutatja egy bizonyos városra vonatkozóan. A 

családok körülbelül hány százalékának volt 15 000 és 25 000 dollár közötti jövedelme a városban? 

 

Megoldás: Az oszlop magassága 2% / ezer dollár; 15 000-25 000 dollár között minden egyes ezerdolláros 

intervallumba a város családjainak körülbelül 2%-a esik. 15.000 és 25.000 dollár között 10 darab ezerdolláros 

intervallum van. A válasz tehát 10 · 2%= 20%. A családok körülbelül 20%-ának volt 15 000 és 25 000 dollár 

közötti jövedelme. 

A példából látható, hogy a sűrűségskálát használva százalékban jön ki az oszlop területe. A vízszintes tengely 

egysége – az ezer dollár – kiesik: 
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2% / 1000 dollár ·10 000 dollár = 20% 

2. példa. Az alábbi hisztogramon emberek egy csoportjának testsúlyát vázolta fel valaki sűrűségskála 

alkalmazásával. Mi nem stimmel? 

 

Megoldás: A teljes terület 200%, holott 100%-nak kellene lennie. Következőképpen számolható ki a terület: a 

hisztogram közelítőleg háromszöget alkot, melynek magassága 4% /kg, alapja pedig 150 kg – 50 kg = 100 kg. 

Területe így 

½ · alap · magasság = ½ · 100 kg · 4% / kg = 200% . 
 

Ha a függőleges tengelyen sűrűségskála szerepel, akkor az oszlopok területét százalékban kapjuk meg. A 

hisztogram alatti terület adott intervallumon egyenlő az intervallumba eső esetek százalékarányával.6 A 

hisztogram alatti teljes terület 100%. 
6Ez az osztásközökre pontos érték, más intervallumokra közelítés. 

3.1. „C” feladatsor 

1. Részmunkaidőben foglalkoztatottak havi jövedelmének hisztogramját láthatjuk alább (a sűrűségeket 

zárójelben közöltük). Havi 1000 dollárnál többet senki sem keresett. Az ábráról hiányzik a 200$-tól 500$-ig 

terjedő intervallumhoz tartozó oszlop. Mekkora ennek magassága? 

 

2. Egy vizsgálatban részt vevő személyek testsúlyáról hárman is hisztogramot készítettek sűrűségskálát 

használva. Közülük csak az egyik jó. Melyik ez és miért? 

 

3. Egy kutató testmagasságokról készít hisztogramot a méter alapú mértékegységrendszerben. Centiméterekben 

dolgozik. A függőleges tengely a sűrűséget mutatja, a függőleges tengely legfelső pontja 10 százalék per 

centimétert jelent. Szeretné azonban milliméterbe konvertálni az ábrát. Egy centiméter az 10 milliméter. A 

vízszintes tengelyen 175 cm helyett ________ mm-t kell írnia, 200 cm helyett ________ mm-t. A függőleges 

tengelyen a 10 százalék per cm helyett ________ százalék per millimétert, az 5 százalék per cm helyett 

_________ százalék per millimétert. 

4. Egy egészségügyi kutatásban hisztogramon ábrázolták, hogy mennyi cigarettát szívnak naponta az egyes 

alanyok (jelenleg is dohányzó férfiak). A hisztogram a feladat végén látható, a sűrűséget zárójelben tűntettük 

fel.7 Az osztásközök a jobboldali végpontot tartalmazzák, a baloldalit nem. 

a. A napi 10 vagy annál kevesebb szálat szívók aránya 

                                                           
7Statistical Abstract, 1971, 118. táblázat 
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1,5% 15% 30% 50% körül van. 

b. Az egy doboznál többet, de legfeljebb két dobozt szívók aránya 
 

1,5% 15% 30% 50% körül van. 

c. A napi egy doboznál többet szívók aránya 
 

1,5% 15% 30% 50% körül van. 

(Egy dobozban 20 szál van.) 

d. A napi három doboznál többet szívók aránya 
 

0,25% 0,5% 10% körül van. 

e. A napi 15 szálat szívók aránya 
 

0,35% 0,5% 1,5% 3,5% körül van. 

 

4. 4. Változók 

A rendszeres kérdőíves népességfelmérésben a jövedelem mellett sok más változó is szerepel. A változó olyan 

jellemző vonás, amely emberenként különböző lehet. A felvételben közreműködő kérdezőbiztosok egy egész 

sor kérdést tesznek föl: Hány éves Ön? Hányan élnek együtt a családban? Mennyi az Önök összes jövedelme? 

Házas-e Ön? Van Önnek munkája? A megfelelő változók: az életkor, a családnagyság, a családi jövedelem, a 

családi állapot és a foglalkoztatottság. Bizonyos kérdésekre egy szám a válasz. A megfelelő változó ekkor 

kvantitatív, azaz számszerű. Kvantitatív változóra példa az életkor, a családnagyság, a családi jövedelem. Egyes 

kérdésekre valamilyen leírással (szóval vagy kifejezéssel) válaszolunk. A megfelelő változó ekkor kvalitatív, 

mint például a családi állapot (egyedülálló, házas, özvegy, elvált, különélő) vagy a foglalkoztatottság 

(munkában álló, munkanélküli, eltartott vagy inaktív). 

Egy kvantitatív változó lehet diszkrét vagy folytonos. A kettő megkülönböztetése nem szigorúan egyértelmű, ám 

hasznos.8 A diszkrét változó értékei csak meghatározott mennyiséggel különbözhetnek egymástól. Ilyen például 

a családlétszám. Két család létszáma között nulla, egy, kettő stb. lehet a különbség. Köztes érték nem fordulhat 

elő. Az életkor viszont folytonos változó. Ez nem folyamatos öregedésünkre utal; pusztán annyit jelent, hogy két 

ember kora között tetszőlegesen kicsi lehet a különbség – egy év, egy hónap, egy nap, egy óra.. Végezetül, a 

kvalitatív, kvantitatív, diszkrét, folytonos kifejezéseket az adatok leírására is használjuk – kvalitatív adatokat 

nyerünk egy kvalitatív változóval kapcsolatban, stb. 

                                                           
8Sok változó mindkettőbe besorolható, attól függően, hogyan nézzük. A jövedelmek például legfeljebb egy pennyvel (vagy forinttal) 

térhetnek el egymástól. Mindazonáltal célszerű a jövedelmet folytonos változóként kezelnünk, mivel terjedelme a minimális különbségnél 
jóval nagyobb. 
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A 2. szakaszban láttuk, hogyan lehet felrajzolni egy hisztogramot a gyakorisági táblázatból kiindulva. Sokszor a 

nyers adatokból kell kiindulnunk, az esetek (egyének, családok, iskolák stb.) és a változó hozzájuk tartozó 

értékeinek felsorolásából. A hisztogram megrajzolásához előbb el kell készítenünk a gyakorisági táblázatot. Az 

első lépés az osztásközök kijelölése. Ha túl kevés vagy túl sok osztásközt veszünk fel, hisztogramunk nem lesz 

kellően informatív. Szabály nincs erre, megítélésünkre kell hagyatkoznunk, vagy különféle megoldásokkal kell 

próbálkoznunk. Általában tíz-tizenöt osztásközzel szokás kezdeni, majd tovább dolgozni rajta. Könyvünkben mi 

mindig megadjuk majd a használandó osztásközöket.9 

Egy folytonos változó hisztogramjának felrajzolásakor a végpontokról is döntenie kell a kutatónak: mi legyen a 

pontosan a határra eső esetekkel. Diszkrét változó esetén van olyan megoldás, mely elkerüli ezt a 

kellemetlenséget: az osztásközök közepe essen a lehetséges értékekre. Például a családnagyság 2, 3, 4 stb. lehet. 

(A népszámlálás az egyedülállókat nem tekinti családnak.) A gyakorisági táblázat osztásközei ennek 

megfelelően a következők lesznek: 
 

Középpont Osztásköz 

2 1,5 – 2,5 

3 2,5 – 3,5 

4 3,5 – 4,5 

. . 

. . 

. . 

Mivel egy család nem lehet 2,5 tagú, a végpontokkal nincs semmi probléma. A 6. ábrán láthatjuk a 

családlétszám hisztogramját. Az oszlopok 8-nál mintha megszűnnének; ez azért van, mert nagyon kevés 

családban élnek együtt 9-en vagy még többen. 

3.6. ábra - A családlétszám megoszlását ábrázoló hisztogram, 1993. Diszkrét változó 

esetén a lehetséges értékekre tesszük az osztásközök középpontját. 

 

Forrás: Current Population Survey, 1993 márciusa; az adatokat CD-n a U.C. Survey Research Center 

közvetítésével a Bureau of the Census bocsátotta rendelkezésünkre. 

4.1. „D” feladatsor 

                                                           
9Túl keskeny osztásközökkel dolgozva a hisztogram annyira csipkézett lehet, hogy lehetetlen felismerni az alakzatot. Szélesebb 

osztásközöknél könnyebb átlátni a hisztogram alakját, még ha bizonyos információk el is vesznek. Ennek részletes tárgyalását lásd P. 
Diaconis és D. Freedman: „On the histogram as a density estimator: L2 theory.‖ Z. Wahrscheinlichkeitstheorie vol. 57 (1981) 453-476. o. 
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1. Kvalitatív avagy kvantitatív változók-e a következők? Kvantitatív változó esetén: diszkrét vagy folytonos? 

a. foglalkozás 

b. lakóhely régiója 

c. testsúly 

d. testmagasság 

e. gépjárművek száma a családban 

2. A Current Population Survey márciusi népességfelmérésében a nőktől gyermekeik számát is megkérdezik. 

Alább láthatjuk a 25-39 éves nőkre vonatkozó eredményeket iskolai végzettség szerint bontva. 

a. Diszkrét vagy folytonos változó a gyermekek száma? 

b. Rajzoljon hisztogramot az adatokból! (az „5 vagy több‖ kategóriát 5-nek tekinthetjük, nagyon kevés nőnek 

volt ötnél több gyermeke.) 

c. Milyen megállapításokat tehetünk? 
 

Gyermekek száma Középfokú végzettségű nők Felsőfokú végzettségű nők 

0 25,4 49,3 

1 24,5 18,8 

2 32,0 23,0 

3 13,2 7,1 

4 3,7 1,5 

5 vagy több 1,1 0,4 

A 25-39 éves nők megoszlása iskolai végzettség és a gyermekek száma szerint (százalék) 

Megjegyzés: A középfokú végzettségűek nem rendelkeznek további végzettséggel. Felsőfokú végzettségnek 

a B.A., B.Sc. vagy ennél magasabb fokozat számít. Saját, 18 éven aluli, nőtlen, ill. hajadon gyermekek 

száma. A kerekítés következtében a százalékszámok összege eltérhet a 100%-tól. 

Forrás: Current Population Survey, 1993 márciusa; az adatokat CD-n a U.C. Survey Research Center 

közvetítésével a Bureau of the Census bocsátotta rendelkezésünkre 

5. 5. Kontrollváltozó bevezetése 

Az 1960-as években sok nő kezdett fogamzásgátló tablettát szedni. A fogamzásgátlók azonban megváltoztatják 

a szervezet hormonháztartását, ezért fontos megismerni mellékhatásaikat. A kaliforniai Walnut Creekben 

működő Kaiser Clinic végzett kutatást e kérdéskörben (Contraceptive Drug Study). Walnut Creek körzetében 

több mint 20 000 nő veszi igénybe a Kaiser Alapítvány szolgáltatását. Havi biztosítási díjat fizetnek az 

alapítványnak, és a Kaiser biztosítja egészségügyi ellátásukat. Része a szolgáltatásnak egy ún. „sokszempontú‖ 

rutinkivizsgálás is. Az 1969-1971 közötti időszakban mintegy 17 500 nő vett részt ezen a szűrésen, és így a 

gyógyszerek mellékhatását kutató vizsgálatban. 

A kutatók a szűrővizsgálat eredményeit összehasonlították a nők két csoportjára: 

• a „tablettaszedőkre‖ (kezelt csoport) 
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• és a „nem szedőkre‖, akik nem szednek fogamzásgátlót (kontrollcsoport). 

3.7. ábra - A fogamzásgátló tabletták hatása. A felső ábra a Contraceptive Drug 

Studyban résztvevő 1747 tablettaszedő és 3040 nem szedő 25-34 éves nő szisztolés 

vérnyomását mutatja. Az alsó ábrán a nem szedők hisztogramját 5 hgmm-rel jobbra 

toltuk. 

 

Ez megfigyeléses vizsgálat. A nők maguk döntöttek, hogy szednek-e fogamzásgátlót vagy sem. A kutatók csak 

megfigyelték, mi történt. 

Az egyik vizsgált kérdés a fogamzásgátlók vérnyomásra gyakorolt hatása volt. Kézenfekvőnek tűnhet, hogy 

hasonlítsuk össze ehhez a tablettaszedők és nem szedők vérnyomását. Ez azonban félrevezethet bennünket. A 

vérnyomás az életkorral többnyire emelkedik, és a nem szedők összességében idősebbek voltak a 

tablettaszedőknél. Például a nem szedők mintegy 70%-a volt 30 év fölötti, a tablettaszedőknek pedig csak 50%-

a. Az életkor hatása összezavarja a tabletta befolyását. Ahhoz, hogy a tabletta hatását teljes egészében láthassuk, 

külön összehasonlításokat kell tennünk az egyes korcsoportokra. Így kontrolláljuk az életkor hatását.10 Most csak 

a 25-34 éves nőket fogjuk nézni. A tablettaszedők és nem-szedők hisztogramját ebben a korcsoportban a 7. ábra 

mutatja. (A vérnyomást egy higanyoszlop magasságához viszonyítva mérjük, a mértékegység tehát „hgmm‖, 

azaz higanymilliméter.) 

A 7. ábra fölső részén látható hisztogramok alakja nagyon hasonló. A tablettaszedők hisztogramja azonban 

magasabb 120 hgmm-től jobbra, alacsonyabb attól balra. A magas (120 hgmm fölötti) vérnyomás gyakoribb a 

tablettaszedők körében, az alacsony vérnyomás pedig kevésbé gyakori. Most képzeljük el, hogy 5 hgmm-t 

hozzáadunk minden nem szedő vérnyomásához. Így a nem szedők hisztogramja 5 hgmm-rel jobbra tolódik, 

amint az a 7. ábra alsó részében látható. Ez a két hisztogram szinte egybeesik. A hisztogramok alapján úgy 

tűnik, mintha a fogamzásgátló szedése mintegy 5 hgmm-rel megnövelné minden nő vérnyomását. 

                                                           
10Lásd I. R. Fisch, S. H. Freedman, A. V. Myatt: „Oral contraceptives, pregnancy, and blood pressure‖, Journal of the American Medical 

Association vol. 222 (1972) 1507-1510. o. Gondolatmenetünk a cikkben foglaltakat követi. Köszönettel tartozunk Dr. Shanna Swan-nek 
(California Department of Health Services) és Dr. Michael Grossman-nek gyakorlati tanácsaikért. 

Vérnyomásméréskor két értéket, szisztolés és diasztolés vérnyomást mérnek. Mi a szisztolés értékeket vizsgáljuk. A diasztolés értékre 
vonatkozó eredmények nagyon hasonlóak ehhez. A Contraceptive Drug Study keretében géppel történt a vérnyomásmérés. A vizsgálatból 

kizártak 3500 nőt, akik terhesek voltak, nemrég szültek vagy más hormonális készítményt szedtek; ezek a tényezők ugyanis befolyásolják a 

vérnyomást. A vizsgálatban elegendőnek mutatkozott négy életkori csoporttal dolgozni: 17-24, 25-34, 35-44 és 45-58. Az egyes 
korcsoportokon belül hasonlóan alakult a tablettaszedők és a nem-szedők életkori megoszlása. 



 A hisztogram  

 45  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Óvatosan kell azonban bánnunk ezzel a következtetéssel. A kutatás eredményei azt sugallják, hogy ha egy nő 

elkezd tablettát szedni, akkor vérnyomása megemelkedik mintegy 5 hgmm-rel. A bizonyítás azonban nem teljes. 

Nem is lehet az a kutatási elrendezés miatt. Megfigyeléses vizsgálat folyt, nem pedig kontrollos kísérlet. Az I. 

részben láttuk, hogy a megfigyeléses vizsgálatok félrevezetők lehetnek az ok – okozati viszonyokkal 

kapcsolatban. Létezhetnek a tablettaszedésen és az életkoron kívül is olyan, pillanatnyilag azonosítatlan 

tényezők, amelyek befolyásolják a vérnyomást. A jelen vizsgálatnál azonban ez elég erőltetettnek tűnik. Jól 

meghatározhatók azok a fiziológiai mechanizmusok, amelyek útján a fogamzásgátlók a vérnyomást 

befolyásolják. A Drug Study adatai a hatás mértékét mutatják meg. 

5.1. „E” feladatsor 

1. A Drug Study vizsgálatának keretében mellékszálként a különböző számú gyermekkel rendelkező nők 

vérnyomását is összehasonlították. Alább láthatjuk a kettő-, illetve négygyermekes nők hisztogramjáról készült 

vázlatot. Melyik csoportnak magasabb a vérnyomása? Megváltoztatja az anya vérnyomását a gyerekszülés? 

Vagy valamely más tényező számlájára írható a változás, amelynek hatása összezavarja a gyerekszám hatását? 

 

2. (Kitalált adatok.) Ezek a vázlatok két másik fogamzásgátlókkal foglalkozó vizsgálat eredményeit mutatják a 

25-29 éves nők körében. Az egyik vizsgálat szerint a fogamzásgátlók mintegy 10 hgmm-rel emelik a 

vérnyomást, a másik szerint körülbelül 10 százalékkal. Melyik ábra melyik vizsgálathoz tartozik? Miért? 

 

6. 6. Kereszttáblák 

Az előző szakaszban láttuk, hogyan lehet kontrollálni az életkor hatását: az volt a lényeg, hogy külön végezzünk 

összehasonlítást az egyes korcsoportokra. Az összehasonlítást grafikusan végeztük el a 7. ábra hisztogramjai 

alapján. Egyes kutatók jobban szeretik táblázatos formában összevetni az adatokat, úgynevezett kereszttáblákat 

(a kereszttáblázat rövidebb neve) használnak. A 2. táblázatban a vérnyomásról láthatunk kereszttáblát életkor és 

fogamzásgátlók szedése szerint. Az ilyen táblázatok mondhatni lenyűgözőek, szemünk természetes módon 

hajlamos átsiklani rajtuk, amíg nincs szükségünk valamely számadatra. Mindazonáltal az egész kereszttábla 

nem más, mint a vérnyomás gyakorisági táblázata, külön elkészítve a tablettaszedőkre és a nem szedőkre az 

egyes életkori csoportokban. 

Nézzük meg a 17-24 éves korcsoportra vonatkozó oszlopokat! 1206 volt a tablettát nem szedők és 1024 a 

szedők száma. A tablettaszedők 1%-ának volt 90 hgmm alatti vérnyomása; a nem szedőknél a megfelelő szám 

elhanyagolhatóan kicsi – ezt jelenti a gondolatjel. Hogy milyen hatást gyakorol a tablettaszedés a 17-24 éves 

nők vérnyomására, azt úgy láthatjuk, hogy megnézzük a tablettát szedők és nem szedők oszlopában szereplő 

százalékokat a 17-24 éves korcsoportban. Az életkor hatását úgy láthatjuk, hogy először is végignézzük a nem 

szedők oszlopait a különböző életkori csoportokban, és megnézzük, hogy az életkor növekedésével hogyan 

tolódnak el a százalékarányok a magasabb vérnyomásértékek felé. Azután ugyanezt megtesszük a 

tablettaszedőkre is. 

3.2. táblázat - A szisztolés vérnyomás életkor és fogamzásgátló tabletta szedése szerint a 

Contraceptive Drug Study vizsgálatában részt vevő nők körében, a terhes, illetve más 
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hormonkészítményeket szedő nők kivételével. Az osztásközökbe a baloldali végpont 

tartozik bele, a jobboldali nem, ennek. jelentősége elhanyagolható. A táblázatban 

százalékban szerepelnek a számok; az oszlopok összege a kerekítés miatt eltérhet a 100-

tól. 
 

 
17-24 éves tablettát 25-34 éves tablettát 35-44 éves tablettát 45-58 éves tablettát 

Vérnyomá

s (hgmm) 
nem 

szedők 

(%) 
szedők 

(%) 

nem 

szedők 

(%) 
szedők 

(%) 

nem 

szedők 

(%) 
szedők 

(%) 

nem 

szedők 

(%) szedők (%) 

90 alatt – 1 1 – 1 1 1 – 

90-95 1 – 1 – 2 1 1 1 

95-100 3 1 5 4 5 4 4 2 

100-105 10 6 11 5 9 5 6 4 

105-110 11 9 11 10 11 7 7 7 

110-115 15 12 17 15 15 12 11 10 

115-120 20 16 18 17 16 14 12 9 

120-125 13 14 11 13 9 11 9 8 

125-130 10 14 9 12 10 11 11 11 

135-135 8 12 7 10 8 10 10 9 

135-140 4 6 4 5 5 7 8 8 

140-145 3 4 2 4 4 6 7 9 

145-150 2 2 2 2 2 5 7 9 

150-155 – 1 1 1 1 3 2 4 

155-160 – – – 1 1 1 1 3 

160- – – – – 1 2 2 5 

Összesen 100 98 100 99 100 100 99 99 

Esetek 

száma 
1206 1204 3040 1747 3494 1028 2172 437 

6.1. „F” feladatsor 

1. A 2. táblázat segítségével válaszoljon a következő kérdésekre: 

a. A 17-24 éves tablettaszedők hány százalékának volt 140 hgmm vagy ennél magasabb a vérnyomása? 
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b. A 17-24 éves nem-szedők hány százalékának 140 hgmm vagy ennél magasabb a vérnyomása? 

c. Milyen megállapítást tehetünk ennek alapján? 

2. Rajzolja fel a 17-24 éves tablettaszedők és nem-szedők vérnyomás-hisztogramját! Milyen megállapítást 

tehetünk ennek alapján? 

3. Hasonlítsa össze a 17-24 éves és a 25-34 éves tablettát nem szedő nők vérnyomásának hisztogramját! Milyen 

megállapítást tehetünk ennek alapján? 

7. 7. Szelektív tenyésztés 

A pszichológus Charles Spearman 1927-ben publikálta az emberi intelligenciával kapcsolatos elméletét The 

Abilities of Man című könyvében. Röviden, azt állította, hogy az intellektuális képességek (mint az olvasásértés, 

a számtani készségek, a térbeli tájékozódás) tesztpontszámai két független komponens súlyozott összegeként 

állnak elő: van egy általános intelligencia komponens, melyet Spearman „g‖-vel jelölt, valamint egy specifikus, 

az adott teszthez tartozó képesség-összetevő . Az elmélet nagy figyelmet váltott ki. 

A Berkeley egyetem pszichológiai intézetében folytatott Ph. D. kutatásának részeként Robert Tryon az elméletet 

állatpopulációkon próbálta tesztelni, itt ugyanis egyszerűbb kontrollálni a külső tényezőket.11 Tryon a 

laboratóriumban könnyen szaporítható patkányokkal dolgozott. Az intelligencia méréséhez a patkányokat 

útvesztőbe tette. Az útvesztőn való átjutás során a patkányok hibákat követnek el: zsákutcákba is belefutnak. A 

teszt 19 futásból állt; az állat „intelligencia pontszáma‖ az összes elkövetett hibák száma volt. Tehát az alacsony 

pontszámot elérők az okos patkányok, a magas pontszámúak a buták. Tryon 142 patkánnyal kezdte meg a 

vizsgálatot, intelligencia pontszámaik megoszlását a 8. ábrán vázoltuk fel. 

3.8. ábra - Tyron kísérlete. Az intelligencia megoszlása az eredeti populációban. 

 

A kísérlet következő lépése az intelligenciát megcélzó tenyésztés volt. Minden generációban egymás közt 

szaporították az „útvesztőben okos‖ patkányokat (akik csak kevés hibát követtek el), és ugyanígy egymás közt 

az „útvesztőben buta‖ (magas pontszámú) állatokat is. Hét generációval később 85 patkány tartozott az 

intelligens törzsbe, 68 a lassú észjárásúakéba. A pontszámok egyértelműen elkülönültek. A 9. ábrán látható a két 

csoport intelligencia szerinti megoszlása: a hisztogramok között alig van átfedés. (Tryon a hetedik generáció 

után is folytatta a tenyésztést, de nem sokat változott az eredmény.) 

3.9. ábra - Tyron kísérlete. Hét generációnyi szelektív tenyésztés után világosan 

elkülönül az „útvesztőben okos” és az „útvesztőben buta” törzs. 

 

A Tyron által létrehozott törzseket ma is használják más kísérletekben a Berkeley pszichológiai intézetében. Sok 

generációval később, az intelligens törzsből származó patkányok továbbra is lepipálják buta társaikat az 

útvesztőben való eligazodásban. Tyronnak tehát sikerült egy bizonyos szellemi képesség mentén nemesítenie – 

bizonyítékul arra, hogy egyes szellemi képességek legalább részben örökletesen meghatározottak. De mit 

mondott a kísérlet Spearman elméletével kapcsolatban? Tryon azt találta, hogy az „útvesztőben okos‖ 

patkányok más intelligencia tesztekben – mint amilyen a geometriai alakzatok vagy a fényintenzitás 

                                                           
11R. C. Tryon: „Genetic differences in maze-learning techniques in rats‖, 39th yearbook, National Society for the Study of Education part I 

(1940) 111-119. o. A cikk megjelent egy kiváló szöveggyűjteményben is: Anne Anastasi: Individual Differences (John Wiley & Sons, 
1965). Tryon nemlineáris skálát alkalmazott a hisztogramoknál, így azok a mi vázlatainktól eltérően néznek ki. 
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megkülönböztetése – nem nyújtottak jobb teljesítményt. Ez bizonyítékot jelentett Spearman általános 

intelligencia-faktorra vonatkozó elméletével szemben (legalábbis ami a patkányokat illeti). Tyron másfelől 

sajátos lélektani különbséget fedezett fel a két patkánypopuláció között. Úgy tűnt, hogy az „okosok‖ 

barátságtalan introvertáltak: jól alkalmazkodnak az útvesztőbeli élethez, de a többi patkánnyal való kapcsolatuk 

neurotikus; a „butákra‖ viszont épp ennek az ellenkezője jellemző. 

8. 8. Ismétlő feladatsor 

Az ismétlő feladatok az előző fejezetek anyagát is felhasználhatják. 

1. Az alábbi ábrán férfiak egy reprezentatív mintájának testmagasság hisztogramja látható. A besatírozott terület 

azok arányát jelenti, akiknek magassága ________ és _________ között vani. Töltse ki az üresen hagyott 

helyeket! 

 

Forrás: Inter-University Consortium for Political and Social Research. 

2. Az amerikai népesség 1991-es kormegoszlását láthatjuk a feladat végén levő táblázatban. Rajzolja fel a 

hisztogramot! (Az osztásközökbe a baloldali végpont tartozik bele; a táblázat második sora szerint például a 

népesség 13%-a volt az, aki 5 éves vagy idősebb volt, de nem töltötte még be a 14-et. A 75 éven felüli 

intervallum felső végpontját 85-nek vehetjük. Az adatokban a férfiak és a nők is szerepelnek.) Válaszoljon a 

következő kérdésekre a hisztogram segítségével! 

a. 1 vagy 11 éves gyerek van több? 

b. A 21 évesek vagy a 31 évesek vannak többen? 

c. 30-34 vagy 35-44 évesek vannak többen? 

d. A 32 évesek aránya 25, 50 vagy 75 százalékhoz van-e közelebb? 
 

Életkor A népesség százalékában 

0-5 8 

5-14 13 

14-18 5 

18-25 10 

25-30 8 

30-35 9 

                                                           
iAz eredeti adatok hüvelykben (inchben) mértek. Ezeket itt és később is, hacsak lehet, átírtuk centiméterre. 1 hüvelyk kb. 2,54 cm. A szerk. 



 A hisztogram  

 49  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Életkor A népesség százalékában 

35-45 16 

45-55 10 

55-65 8 

65-75 7 

75- től 5 

Forrás: Statistical Abstract, 1992, 12. táblázat 

3. Az 1990-es népszámlálás adatai közt megtalálhatjuk az otthonok (családi házak és lakások) szobaszám 

szerinti megoszlását. A népszámlálás külön közli ezt a „tulajdonos által lakott‖ és a „bérlő által lakott‖ 

lakásokra. A feladat végén levő táblázatban New York városának adatait láthatjuk. Rajzolja föl a hisztogramot 

mindkét megoszlásról! (Feltételezhetjük, hogy a „9 és több‖ 9-et vagy 10-et jelent; nagyon kevés a 9 szobásnál 

nagyobb lakás, különösen New Yorkban.) 

a. A tulajdonos által lakott lakásoknál 99,9% a százalékarányok összege, a bérlő által lakottaknál 100,1%. 

Miért? 

b. Sokkal nagyobb az egyszobás lakások aránya a bérlő által lakott lakások között. Azért van ez, mert több a 

bérlő által lakott lakás? Válaszoljon igennel vagy nemmel, és adjon rövid magyarázatot! 

c. A tulajdonos vagy a bérlő által lakott lakások nagyobbak összességében véve? 
 

A lakás szobaszáma Tulajdonos által lakott (százalék) Bérlő által lakott (százalék) 

1 2,0 9,2 

2 3,8 12,9 

3 11,9 32,5 

4 14,5 26,5 

5 16,7 12,5 

6 22,3 4,8 

7 11,7 1,0 

8 6,5 0,3 

9 és több 10,5 0,4 

Összesen 99,9 100,1 

Lakások száma 758 120 1 782 459 

Forrás: Census of Housing, 1990. General Housing Characteristics. New York. Section 2. 61. táblázat, 590.o. 
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4. A következő hisztogram a Drug Study vizsgálatában (lásd az 5. szakaszban) résztvevő összes nő (14 148 fő) 

vérnyomás szerinti megoszlását mutatja. Válaszoljon a hisztogram segítségével a következő kérdésekre: 

a. 25, 50 vagy 75 százalék körül van-e azok aránya, akiknek 130 hgmm feletti a vérnyomása? 

b. 90 és 160 hgmm közötti vérnyomás a nők 1, 50 vagy 99 %-ára jellemző? 

c. Melyik intervallumba esnek többen: 135-140 vagy 140-150 hgmm közé? 

d. Melyik intervallumon nagyobb a sűrűség: 135 és 140 vagy 140 és 150 hgmm között? 

e. A 125-130 hgmm intervallumon a hisztogram magassága kb. 2,1% per hgmm. Hány százalék vérnyomása 

volt ebben az intervallumban? 

f. Melyik intervallumba esnek többen: 97-98 vagy 102-103 hgmm közé? 

Melyik tartományban a legnagyobb a sűrűség? 

 

5. Megrajzoltunk egy téglalapot az egyik gazdag kertváros jövedelem-hisztogramjából. A családok hány 

százaléka keresett itt évi 90 és 100 ezer dollár között? 

 

6. (Kitalált adatok.) Egy vizsgálatban megmérték 100 ember magasságát centiméterre kerekítve. A következő 

listák közül kettőnek ez a hisztogramja, Melyek ezek? Miért? 

i. 167 cm magas 25 fő; 168 cm magas 50 fő; 169 cm magas 25 fő 

ii. 166,5 cm magas 10 fő; 167,5 cm magas 15 fő; 168 cm magas 50 fő; 169 cm magas 25 fő 

iii. 167 cm magas 30 fő; 168 cm magas 40 fő; 169 cm magas 30 fő 

 

7. Felvázoltunk két hisztogramot. Az egyik a természetes okból (szívbetegség, rák stb.) bekövetkezett 

elhalálozásokat mutatja életkor szerint, a másik az erőszakos ok miatt (baleset, emberölés, öngyilkosság) 

bekövetkezetteket. Melyik hisztogram tartozik az egyes halálokokhoz? Miért? 

 

8. A feladat végén található ábra (melyet a San Francisco Chronicle 1992 május 18-ai számából vettünk át) az 

amerikai családok 1992-es jövedelemmegoszlását mutatja. A tartományokba a baloldali végpontok 
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beletartoznak, a jobboldaliak nem. A családok 3,7%-ának volt például 0-4999 dollár közötti jövedelme, 5,8 %-

nak 5.000-9999, és így tovább. Igazak-e az alábbi állítások? Adjon magyarázatot is! 

a. Noha a teljes jövedelemtartományban cseppet sem egyenletesen oszlanak meg az amerikai családok, a 10 

000 és 35 000$ közötti tartományban nagyjából egyenletes a megoszlás. 

b. A 35 000 és 75 000$ között keresők nagyjából egyenletesen oszlanak meg ebben a tartományban. 

c. Az ábra egy hisztogram. 

 

9. A Kaliforniai Egyetem (University of California, Berkeley) egyik kérdőíves felvételében egyetemisták egy 

mintáját kérdezték meg többek közt tanulmányi átlagukról is. Az alábbi ábrán az eredményekről készült 

hisztogram látható. (A tanulmányi átlag 0-tól 4-ig terjedhet, 2-től lehet átmenni.) 

a. Igaz-e, hogy többen számoltak be 2,0 és 2,1 közötti átlagról, mint 1,5 és 1,6 közöttiről?. 

b. Igaz-e, hogy többen számoltak be 2,0 és 2,1 közötti átlagról, mint 2,5 és 2,6 közöttiről. 

c. Minek tudható be a kiugrás 2-nél? 

 

10. A táblázat a feladat végén a felnőtt személyek megoszlását mutatja életkoruk utolsó számjegye szerint az 

1880-as, illetve 1970-es népszámlálás adatai alapján.12 Azt várnánk, hogy a tíz lehetséges számjegy mindegyike 

az emberek tíz százalékánál fordul elő, ám nem ez a helyzet. 1880-ban például 16,8% vallotta, hogy 0-ra 

végződik az életkora (mint a 30, 40 vagy 50). 1970-ben ugyanez az arány csak 10,6% volt. 

a. Rajzoljon hisztogramot a két megoszlásról! 

b. 1880-ban előszeretettel mondtak be 0 és 5-ös számjegyet. Hogyan magyarázhatjuk ezt? 

c. 1970-ben sokkal kevésbé érvényesült ez. Hogyan magyarázhatjuk? 

d. A páros vagy a páratlan számjegyek voltak-e népszerűbbek 1880-ban? És 1970-ben? 
 

Számjegy 1880 1970 

0 16,8 10,6 

1 6,7 9,9 

2 9,4 10,0 

                                                           
121970 Census of Population. Lásd vol. 1, part 1, section 2, appendix, 14.o. U. S. Department of Commerce. Az 1880-ra vonatkozó 
oszlopban a 23-99 éves, az 1970-re vonatkozóban a 23-82 éves személyek szerepelnek. 
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Számjegy 1880 1970 

3 8,6 9,6 

4 8,8 9,8 

5 13,4 10,0 

6 9,4 9,9 

7 8,5 10,2 

8 10,2 10,0 

9 8,2 10,1 

Forrás: United State Census 

11. A chicagoi tisztiorvosi kerületben közalkalmazotti versenyvizsga alapján lehet elnyerni az üzemmérnöki 

állásokat. 1966-ban 15 álláshelyre 223 fő pályázott. A vizsgát március 12-én tartották; az elért pontszámokat a 

táblázatban láthatjuk nagyság szerint sorba rendezve. A hisztogramon (a táblázat után) az oszlopok magassága 

az adott pontszámot elérők számát mutatja. A vizsgáztatókat a vizsga meghamisításával vádolták ennek 

alapján.14 Vajon miért? 
 

26 27 27 27 27 

33 33 33 33 33 

37 37 37 37 37 

42 42 42 42 43 

44 44 44 44 45 

29 30 30 30 30 

34 34 34 35 35 

9 39 39 39 39 

43 43 43 43 43 

45 45 45 45 45 

31 31 31 32 32 

36 36 36 37 37 

39 39 40 41 42 

43 43 44 44 44 

46 46 46 46 46 

    

46 47 47 47 47 

49 49 49 49 50 

52 53 53 53 53 

56 56 56 56 57 

58 59 59 59 59 

47 47 48 48 48 

50 51 51 51 51 

53 54 54 54 54 

57 57 57 58 58 

60 60 60 60 60 

48 48 48 48 48 

51 52 52 52 52 

54 55 55 55 56 

58 58 58 58 58 

60 61 61 61 61 

    

61 61 62 62 62 

67 68 68 69 69 

74 74 74 75 75 

82 82 83 83 83 

63 63 64 65 66 

69 69 69 69 69 

76 76 79 80 80 

83 84 84 84 84 

66 66 67 67 67 

69 71 71 72 73 

80 80 81 81 81 

84 84 84 90 90 

                                                           
14K. Bemesderfer – J. May: Social and Political Inquiry (Belmont, California: Duxbury Press, 1972, 6.o.). 
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90 91 91 91 92 92 92 93 93 93 93 95 95 

 

12. A ’60-as évek vége, a ’70-es évek eleje a zavargások időszaka volt az Egyesült Államokban. Pszichológusok 

feltételezték, hogy a lázongások (többek közt) a hőmérséklettel is összefüggnek, amennyiben nagy melegben az 

emberek agresszívabbá válnak.15 Két kutató viszont azt állította, hogy „a 30 Celsius fokot megközelítő 

tartományban a zavargások gyakorisága nőni fog a hőmérséklettel, e fölött azonban drasztikusan csökken.‖ 

Elméletük alátámasztására begyűjtötték az adatokat az 1967-71 között történt 102 esetről, köztük a város 

hőmérsékleti adatait is, ahol a zavargás kitört. Hisztogramot készítettek a hőmérséklet szerinti megoszlásról 

(erről mutatunk egy vázlatot). Ezen határozott csúcs látható 30 Celsius fok körül. Igaz-e az alábbi állítás? Miért? 

A hisztogram azt mutatja, hogy a magas hőmérséklet a zavargások kitörése ellen hat. 

 

9. 9. Összefoglalás 

1. A hisztogram területekkel ábrázolja a százalékarányokat. Téglalapok sorozatából áll; az egyes téglalapok 

területe a megfelelő osztásközbe eső esetek számarányát mutatja. 

2. Ha sűrűségskálát használunk, akkor egy oszlop magassága egyenlő: a megfelelő osztásközbe eső esetek 

százalékaránya, osztva ezen intervallum hosszával. 

                                                           
15Hivatkozások: 

R. A. Baron – V. M. Ransberger: „Ambient temperature and the occurence of collective violence: the ’long, hot summer’ revisited‖ Journal 
of Personality and Social Psychology vol. 36 (1978) 351-360.o. A cikkben foglaltakat csak felszínesen érintjük. 

J. M. Carlsmith – C. A. Anderson: „Ambient temperature and the occurence of collective violence: a new analysis‖ Journal of Personality 
and Social Psychology vol. 37 (1979) 337-344.o. 

Az ábrát Baron és Ransberger eredeti cikke alapján készítettük, melynek szerzői jogtulajdonosa az American Psychological Association. 
Közléséhez a jogtulajdonos és a szerző hozzájárultak. 
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3. A sűrűségskálával számolva százalékban kapjuk meg a területeket, a teljes terület pedig 100%. Két érték 

között a hisztogram alatti terület megadja az ezen intervallumba eső esetek százalékarányát. 

4. A változó a vizsgálatban szereplő alanyok vagy dolgok valamely jellemzője. Egy változó lehet kvalitatív vagy 

kvantitatív. Egy kvantitatív változó diszkrét vagy folytonos lehet. 

5. Valamely összezavaró tényezőt sokszor kereszttábla segítségével szűrünk ki. 
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4. fejezet - Az átlag és a szórás 

Nehéz megérteni, hogy a statisztikusok miért korlátozzák vizsgálódásaikat rendszerint az 

átlagokra, és nem lelik örömüket egy átfogóbb szemléletben. Szellemük oly tompának tűnik a 

változatosság varázsával szemben, mint Angliánk egyik sík vidékének azon szülöttéé, aki 

Svájcra visszatekintve úgy nyilatkozott, hogy ha a hegyeket be lehetne lökni a tavakba, egy 

csapásra két kellemetlenség is megszűnne. 1 
—Sir Francis Galton (Anglia, 1822-1911) 

1. 1. Bevezetés 

Hisztogram segítségével terjedelmes mennyiségű adatot összesíthetünk. Sokszor ennél drasztikusabb 

összefoglalást is alkalmazhatunk: csak a hisztogram középpontját, valamint a centrum körüli szóródást adjuk 

meg. (A „középpont‖ és a „szóródás‖ itt köznapi szavak, pontos matematikai jelentés nélkül.) Az 1. ábrán két 

hisztogram vázlata látható; bejelöltük a középpontot és a szóródást is. A középpont mindkettőnél ugyanaz, de a 

második szórtabb – nagyobb terület esik a középponttól messzebbre. A statisztikusi munkához pontos 

definíciókat kell megadnunk, aminek többféleképpen is nekiláthatunk. A középpont megragadására gyakran 

használjuk az átlagot, de a mediánt is sokszor használjuk.2 Az átlag körüli szóródást méri a szórás nevű 

mennyiség; a szóródás egy másik mérőszáma az interkvartilis terjedelem. 

Az 1. ábrán látható hisztogramokat összegezhetjük a középpont és a szóródás megadásával, a dolog azonban 

nem működik mindig ilyen jól. A 2. ábra például a földfelszín tengerszinthez viszonyított magasságának 

megoszlását mutatja. A tengerszinthez viszonyított magasság szerepel a vízszintes tengelyen, mérföldben mérve 

a tengerszint alatt (-), illetve felett (+). A hisztogram alatti terület két magasságérték között megadja, hogy a föld 

felszínének hány százaléka esik ezen két magasságérték közé. Egyértelmű csúcsok láthatók ezen a 

hisztogramon. A földfelszín túlnyomó részét vagy tenger borítja, mintegy 3 mérfölddel a tengerszint alatt; vagy 

pedig kontinentális síkság teszi ki, nagyjából a tengerszint körül. Ha erről a hisztogramról csak a középértéket és 

a szóródást adnánk meg, nem vennénk észre a két kicsúcsosodást.3 

4.1. ábra - Középérték és szóródás. A két hisztogram középpontja azonos, de a 

jobboldali jobban szóródik. 

 

4.2. ábra - A föld felszínének megoszlása a tengerszinthez viszonyított magasság szerint 

a tengerszint fölött (+), illetve alatt (-). 

 

2. 2. Az átlag 

                                                           
1 Natural Inheritance (London: MacMillan, 1889; újabb kiadásban megjelentette az American Mathematical Society Press, 1973). 
2Az adatsor közepének megragadására használatos olykor a módusz is: az a pont, ahol a legmagasabb a hisztogram. Ezt azonban nem 

javasoljuk, mivel a móduszt az adatok kis változása is jelentősen befolyásolhatja. 
3Tom Alexander: „A revolution called plate tectonics‖, Smithsonian Magazine vol. 5, no. 10 (1975). A. Hallam: „Alfred Wegener and the 
hypothesis of contonental drift‖, Scientific American vol. 232, no. 2 (1975). Ursula Marvin: Continental Drift (Smithsonian Press, 1973). 
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Témánk most az átlag (számtani középnek is nevezik) áttekintése; de beszélni fogunk a keresztmetszeti és a 

longitudinális kérdőíves felvételek közötti különbségről is. Egy 1976-80 között folytatott, az egészségi állapottal 

és a táplálkozással foglalkozó amerikai kutatás, a HANESi adatait fogjuk felhasználni. Ennek keretében az 1-74 

éves amerikaiak 20 322 fős reprezentatív mintáját vizsgálta a szövetségi Közegészségügyi Hivatal. A cél az volt, 

hogy alapvető adatokat szerezzenek 

• demográfiai változókról, amilyen az életkor, az iskolázottság, a jövedelem; 

• fiziológiai változókról, mint a testmagasság, a testsúly, a vérnyomás, a koleszterinszint; 

• az étkezési szokásokról; 

• a vérben kimutatható ólom és rovarirtószer szintjéről; 

• különféle betegségek előfordulásáról. 

A begyűjtött adatok elemzése a változók közötti összefüggésekre összpontosított, és jelentősen befolyásolta az 

egészségpolitikát is. Például a kutatott időszak végére a HANES adatai szerint 37%-kal csökkent az emberek 

vér-ólomszintje. A Közegészségügyi Hivatal ennek okát az ólmozatlan üzemanyagok elterjedésében határozta 

meg. Az ólomadalékokat ezután betiltották.4 

Nekünk most csak az a célunk, hogy rövid pillantást vessünk a mintára, miközben átismételjük az átlag 

fogalmát. 
 

Egy számsor átlaga: a számok összege elosztva azzal, ahány számunk van. 

A 9, 1, 2, 2, 0 számokból álló listában például 5 szám szerepel, az első közülük a 9-es, az átlaguk pedig 

 

Vajon hogyan néztek ki a mintában szereplő (18-74 éves) nők és férfiak? 

• A férfiak átlagos testmagassága 5 láb 9 hüvelyk (175,25 cm) volt, átlagos testsúlyuk 171 font (kb.77,5 kg). 

• A nők átlagos testmagassága 5 láb 3,5 hüvelyk (kb. 161 cm), átlagos testsúlyuk 146 font (közelítőleg 66 kg). 

Kissé dundik voltak. 

Vajon hogyan függ össze a magasság és a testsúly az életkorral? A 3. ábrán láthatjuk a Közegészségügyi Hivatal 

által vizsgált különböző korcsoportok magasság- és testsúlyátlagát külön a férfiakra és külön a nőkre; az ábrán 

az átlagokat egyenes vonalakkal kötöttük össze. Hasznos eszköz az átlag az adatok összegzésére – ebbe a négy 

görbébe is sok-sok hisztogramot sűrítettünk bele. Ám ezt a sűrítést csak úgy érthettük el, hogy figyelmen kívül 

hagytuk az egyéni eltéréseket. A 18-24 éves férfiak magasságátlaga például 5 láb 10 hüvelyk (178 cm), 10%-uk 

viszont 6 láb 1 hüvelyknél (185 cm-nél) magasabb; 10%-uk pedig 5 láb 6 hüvelyknél (168 cm-nél) alacsonyabb. 

Ezt a sokféleséget az átlag elrejti. 

                                                           
iHealth and Nutrition Examination Survey 
4Az egyik lehetséges forrás: Blood Lead Levels for Persons Ages 6 Months-74 Years: United States, 1976-1980. Data from the National 

Health Survey, series 11, no. 233, U.S. Department of Health and Human Services, Washington, D.C. Vannak bizonyos viták az alacsony 
ólomszintnek a gyermekek fejlődésére gyakorolt hatásáról: lásd a 12. fejezet 14. lábjegyzetét. 

A Public Health Service (Közegészségügyi Hivatal) és a National Center for Health Statistics (Országos Egészségstatisztikai Központ) az 
Egészségügyi és Népjóléti Minisztérium (Department of Health and Human Services) intézményei. Az adatok a „Vital and Health Statistics‖ 

11. sorozatából származnak, valamint az Egészségstatisztikai Központ és az Inter-University Consortium for Political and Social Research 

által rendelkezésünkre bocsátott adatszalagokról. Az adatok értelmezéséért minden felelősség bennünket terhel, legyenek azok jók vagy 
rosszak. Az első kiadáshoz nyújtott segítségéért köszönettel tartozunk Mr. Arthur J. McDowellnek, aki a Health Examination Statistics 

részleg vezetője volt 1976-ban. A második kiadáshoz nyújtott segítségükért Dorothy Rice professzort (UCSF) és Dale Hitchcockot (NCHS) 

illeti köszönet. A harmadik kiadásnál Bob Murphy (NCHS) segített bennünket. A HANES III az 1988 és 1994 közötti időszakban készült; 
az adatokat 1997-ben bocsátották közhasználatra. 

A 4., 8., 9. ábrákon szereplő hisztogramok a minta súlyozatlan esetszámain alapulnak; ugyanígy az összegző statisztikák is, melyeket 
kerekítettük. A súlyozás csak kis különbséget okoz. A pontos értékek (átlag ± szórás) a következők: 
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4.3. ábra - Az életkorspecifikus testmagasság- és testsúlyátlagok a HANES mintájában 

szereplő 18-74 éves férfiakra és nőkre. A baloldali ábra a testmagasságokat, a jobboldali 

a testsúlyokat ábrázolja. (Az eredetileg hüvelykben és fontban mért adatokat itt 

centiméterben és kilogrammban adjuk meg. A szerk.) 

 

Forrás: Az adatokat mágnesszalagon az Inter-University Consortium for Political and Social Research 

bocsátotta rendelkezésünkre. 

Egy pillanatra most visszatérünk a kutatási elrendezés kérdéséhez (2. fejezet). A 3. ábra szerint a férfiak átlagos 

testmagassága a 20 éves életkor után csökken, 50 év elteltével körülbelül 5 centiméterrel (2 hüvelykkel). 

Hasonlót láthatunk a nők esetében is. Azt jelenti ez vajon, hogy az átlagember ilyen mértékben összemegy? 

Nem igazán. A HANES keresztmetszeti, nem pedig longitudinális vizsgálat. Egy keresztmetszeti vizsgálatban 

különböző alanyokat hasonlítunk össze egyazon időpillanatban. Longitudinális vizsgálatnál az alanyokat 

követjük az időben, és saját korábbi adataikkal hasonlítjuk össze őket a különböző időpontokban. A 3. ábrán 

szereplő 18-24 évesek egészen mások, mint a 65-74 évesek. Az első csoport 1955 körül született, a második 

1905 táján. Minden jel arra utal, hogy az idők során az emberek egyre magasabbra nőnek. Akcelerációs 

tendenciának nevezzük ezt, melynek hatása a 3. ábrán egybemosódik az öregedés hatásával. Az öt centiméter 

magasságcsökkenés nagy része az akcelerációnak tulajdonítható: a 65-74 éves emberek mintegy 50 évvel 

korábban születtek a 18-24 éveseknél, és ez az oka, hogy néhány centivel alacsonyabbak náluk.5 
 

Ha egy vizsgálatban az életkor hatásáról vonnak le következtetéseket, figyeljünk oda arra, hogy keresztmetszeti 

vagy longitudinális adatokkal dolgoztak-e. 

2.1. „A” feladatsor 

1. 

                                                           
5A 3.ábránál használt életkori csoportok: 18-24, 25-34, 35-44, 45-54, 55-64, 65-74. Lásd: Anthropometric Refence Data and Prevalence of 
Overweight: United States, 1976-1980. Data from the National Health Survey, series 11, no. 238, U.S. Department of Health and Human 

Services, Washington, D.C. Az akcelerációs tendenciát évtizedenként 1 cm-re (0,4 hüvelyk) becsülik; az 1960-80 közötti húsz éves 

időszakban az amerikai népesség átlagosan 2 cm-rel (0,8 hüvelykkel) lett magasabb. Azonkívül úgy tűnik, hogy 50 és 75 éves kor között 
0,5-1,5 hüvelyknyit veszít az ember a magasságából. (Az egyik lehetséges magyarázat: a testmagasságból körülbelül 2 hüvelyket a testben 

lévő csontok közötti légrések tesznek ki; az életkorral a test kissé „leülepszik‖, azaz a légrések egyre kisebbek lesznek.) Az akcelerációs 

tendencia és az „összemenés‖ együtt összesen 2,3-3,5 hüvelyk csökkenést jelentenének 20 és 70 év között. A megfigyelt különbség 2,3 
hüvelyk a férfiak, 2,1 hüvelyk a nők esetében, tehát további tényezőnek is szerepet kell játszania. Szeretnénk köszönetet mondani Dr. 

Reubin Andresnek (NIH) és Dr. Stanley Garn-nek (University of Michigan) a segítségükért. A testmagasság-trendeknek a társadalmi 

változások indikátoraként való tárgyalását lásd: R. Floud, K. Wachter, A. Gregory: Height, Health, and History (Cambridge University 
Press, 1991) 
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a. Az alábbi vízszintes tengelyen bejelöltük a 3-as és az 5-ös számot. Mennyi a két szám átlaga? Jelölje meg 

egy nyíllal! 

 

b. Ismételje meg ugyanezt a 3, 5, 5 számokra! 

 

c. Bejelöltünk két pontot az alábbi tengelyen. Rajzoljon a két szám átlagához mutató nyilat! 

 

2. 10 szám szerepel egy listán. A számok értéke 1, 2 vagy 3 lehet. Hogyan néz ki a lista, ha a számok átlaga 1? 

És ha 3? Lehet-e 4 az átlag? 

3. A következő számsorok közül melyiknek nagyobb az átlaga? Vagy ugyanaz? Próbáljon meg számolás nélkül 

válaszolni! 
 

10, 7, 8, 3, 5, 9 10, 7, 8, 3, 5, 9, 11 

4. Egy szobában tíz ember tartózkodik, testmagasságuk átlaga 168 cm. Belép egy 195 cm magas férfi. Mennyi 

lesz most a 11ember magasságátlaga? 

5. A teremben tartózkodó huszonegy ember átlagos magassága 168 cm. Belép egy 195 cm magas férfi. Mennyi 

lesz most a 22 ember magasságátlaga? Vesse össze a megoldást a 4. feladatéval! 

6. A teremben tartózkodó huszonegy ember átlagos magassága 168 cm. Belép még valaki. Milyen magasnak 

kell lennie ahhoz, hogy a magasságátlag 2 centiméterrel megnőjön? 

7. Hol található a Sziklás hegység a 2. ábrán: a vízszintes tengely bal széle körül, középen vagy a jobb szél 

tájékán? Hová esik Florida? És vajon az olyan mélytengeri árkok, mint például a Mariana-árok? 

8. Szívproblémákkal kapcsolatban a szisztolés vérnyomásnál jobb indikátornak tekintik a diasztolés vérnyomást. 

Az alábbi ábrán a HANES felmérésében részt vett 18-74 éves férfiak életkor-specifikus diasztolés 

vérnyomásátlaga látható. Igaz-e, hogy az adatok szerint a férfiak diasztolés vérnyomása nagyjából 55 éves 

korukig emelkedik, azután pedig csökken? Ha nem igaz: hogyan magyarázhatjuk a görbe menetét? (A 

vérnyomást higanymilliméterben mérjük.) 

 

9. A munkaügyi statisztikával foglalkozó hivatal (a Bureau of Labor Statistics) havonta kiszámítja az átlagos 

órabéreket a gazdálkodó szervezetek által bejelentett adatok alapján. Kiszámolják az összes (alkalmazottaknak) 

kifizetett bért, és elosztják a ledolgozott órák teljes számával. Recesszió idején az átlagórabér tipikusan 

emelkedik. Ha véget ér a recesszió, az órabérek átlaga többnyire csökkenni kezd. Hogyan lehetséges ez? 

3. 3. Az átlag és a hisztogram 

Ebben a szakaszban megmutatjuk, hogyan viszonyul az átlag és a medián a hisztogramhoz. Kezdjük egy 

példával! A 4. ábrán a HANES mintájában szereplő 6588 fő 18-74 éves nő testsúlyának hisztogramját láthatjuk. 
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Függőleges vonal jelöli az átlagot, ami 146 font = 66,2 kg). Természetesnek tűnik az a tipp, hogy a nők felének 

súlya ez alatt volt, a felének meg fölötte. Ez azonban nem egészen stimmel. Valójában csak 41% volt súlyosabb 

az átlagnál, 59% súlya viszont átlagon aluli volt. Az arányok más esetben még ennél is jobban eltérhetnek az 

50%-tól. 

4.4. ábra - A HANES mintájában szereplő 6.588 18-74 éves nő testsúlyának 

hisztogramja. A testsúlyátlagot szaggatott vonal jelöli. Csak 41% testsúlya nagyobb az 

átlagosnál. (Az adatokat átírtuk font helyett kilogrammra. A szerk.) 

 

Hogyan lehetséges ez? Az egyszerűség kedvéért kezdjük egy hipotetikus példával: legyen a számsorunk 1, 2, 2, 

3. Ennek a számsornak a hisztogramja ( lásd az 5. ábrát) szimmetrikus a 2-es értékre. És az átlag is 2. Ha egy 

hisztogram valamely értékre szimmetrikus, akkor ez az érték az átlag; valamint a hisztogram alatti terület fele 

ettől az értéktől balra, fele jobbra helyezkedik el. (Hogy mit jelent az, hogy szimmetrikus? Képzeljük el, hogy 

függőleges vonalat rajzolunk a hisztogram középpontján keresztül, és ennek mentén félbehajtjuk az ábrát: a két 

félnek illeszkednie kell egymásra.) 

4.5. ábra - Az 1, 2, 2, 3 számsor hisztogramja. A hisztogram szimmetrikus a 2-es értékre 

nézve; a teljes terület 50%-a 2-től balra, 50%-a jobbra helyezkedik el. 

 

Mi történik, ha az 1, 2, 2, 3 számokból álló listán a 3-as értéket nagyobbra, mondjuk 5-re vagy 7-re cseréljük? 

Mint a 6. ábrán látható, ehhez az értékhez tartozó téglalap jobbra helyeződik, tönkretéve a szimmetriát. Nyíllal 

megjelöltük az átlagot az egyes hisztogramoknál; ez a nyíl is tolódik jobbra, követve a téglalapot. Hogy jobban 

átlássuk ezt, képzeljük el, hogy a hisztogram fa építőkockákból áll, melyeket súlytalan, merev deszkára 

erősítettek. Helyezzük a hisztogramot egy merev pálcára a 6. ábra alsó részén látható módon. Hisztogramunk az 

átlagnál lesz egyensúlyban.6 Az átlagtól jó messze eső kis téglalap kiegyensúlyozhat egy, az átlaghoz közel 

fekvő nagy területet, mivel a területek az alátámasztási ponttól mért távolsággal súlyozandók. 

4.6. ábra - Az átlag. Az ábra felső részében három hisztogram látható, az átlagokat 

nyilak jelölik. Ahogy a besatírozott téglalap tolódik jobbra, az átlagot is húzza maga 

után. Az átlagtól balra eső terület aránya felmegy 75%-ra. Az ábra alsó részében 

ugyanezen hisztogramokat merev súlytalan deszkára erősített fatömbökként 

ábrázoltuk. A hisztogramok az átlagnál alátámasztva lesznek egyensúlyban. 

                                                           
6Ez pontosan igaz, ha egész számokkal dolgozunk és az intervallumok közepét ezekre tesszük. Egyéb esetben csak közelítés. 
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A hisztogram akkor lesz egyensúlyban, ha az átlagnál támasztjuk alá. 

A mérleghintán egy kicsi gyerek a középponttól távolabb ül, hogy egyensúlyt tartson a középponthoz közelebb 

ülő nagyobb gyerekkel. A hisztogram oszlopai is ugyanígy működnek. Ezért van, hogy az átlag egyik oldalára 

eső esetek aránya eltérhet az 50%-tól. 
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Egy hisztogram mediánja az az érték, amelytől balra és jobbra is a terület fele található. A 6. ábrán szereplő 

mindhárom hisztogramnál 2 a medián. A második és a harmadik hisztogram esetében sokkal messzebb van a 

mediántól jobbra eső terület, mint az attól balra fekvő. Ebből következik, hogy ha a mediánnál próbálnánk meg 

alátámasztani a hisztogramot, akkor ledőlne jobbra. Általánosabban: az átlag mindig jobbra van a mediánhoz 

képest, ha a hisztogram jobbra elnyújtott, amint az a 7. ábrán látható. A testsúlyok hisztogramja (lásd a korábbi 

4. ábrát) hosszan elnyúlik jobbra; ezért a 66,2 kg-s (146 fontos) átlag nagyobb a mediánnál, ami 62,5 kg (139 

font). 

4.7. ábra - A hisztogram ferdesége 

 

Vegyünk egy másik példát! 1992-ben a családi jövedelem mediánja 36 800 dollár körül volt az USA-ban. A 

jövedelemhisztogram jobbra erősen elnyújtott, így ennél magasabb volt az átlag: 44 500 dollár.7 Valamelyik 

                                                           
7Lásd a 3. fejezet 3. jegyzetét. 
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irányban erősen elnyújtott megoszlás esetén érdemes lehet a mediánt használni az átlag helyett, amennyiben az 

átlagot túlságosan befolyásolják a távoli értékek. 

3.1. „B” feladatsor 

1. Három számsor hisztogramját vázoltuk fel. Töltse ki az üresen hagyott helyet mindhárom esetben: Az átlag 

_______ körül van. Válaszlehetőségek: 25, 40, 50, 60, 75. 

 

2. Egybeesik-e a medián az átlaggal az előző feladatban szereplő hisztogramoknál? Vagy balra esik tőle? Netán 

jobbra? 

3. Lapozzon vissza a cigarettafogyasztás hisztogramjához a 42. oldalra. A medián ________ körül van. Töltse ki 

az üresen hagyott helyet az alábbi válaszlehetőségek valamelyikével: 
 

10 20 30 40 

4. A cigarettafogyasztás hisztogramjánál 15, 20 vagy 25 körül van-e az átlag? 

5. Az egyetemekre beiratkozott hallgatók körében melyik nagyobb vajon: az átlagos életkor vagy az életkorok 

mediánjaii? 

6. A következő listákon szereplő számok összességükben vajon 1, 5 vagy 10 körül szóródnak? Számolásra nincs 

szükség. 

a. 1,3; 0,9; 1,2; 0,8 

b. 13; 9; 12; 8 

c. 7; 3; 6; 4 

d. 7; -3; -6; 4 

Kiegészítő megjegyzés: Egy lista mediánját úgy definiáljuk, hogy a számok legalább fele (a fele vagy több) a 

mediánnál nagyobb vagy azzal egyenlő, és legalább a fele a mediánnál kisebb vagy azzal egyenlő. Négy 

számsoron mutatjuk be ezt: 

a. 1, 5, 7 

b. 1, 2, 5, 7 

c. 1, 2, 2, 7, 8 

d. 8, -3, 5, 0, 1, 4, -1 

Az (a) esetben 5 a medián: a három szám közül kettő nagyobb vagy egyenlő 5-tel, kettő pedig kisebb vagy 

egyenlő 5-tel. A (b) esetben bármely 2 és 5 közötti szám medián; ha egyetlen számot kell megneveznie, a 

statisztikusok zöme a 3,5-et (a 2 és 5 között félúton lévő számot) választja „a‖ mediánnak. A (c) lista esetében a 

medián 2: az öt közül négy szám 2-nél nagyobb vagy azzal egyenlő, három pedig 2-nél kisebb vagy egyenlő. A 

(d) lista mediánjának meghatározásához rendezzük nagyság szerinti sorba a számokat: 

-3, -1, 0, 1, 4, 5, 8 

Hét számunk van: négy nagyobb vagy egyenlő 1-gyel, négy kisebb vagy egyenlő 1-gyel. A medián tehát 1. 

                                                           
iiEz utóbbit közepes életkornak is szokás nevezni, de mi most inkább kerüljük ezt a – sokszor egyébként könnyedebb – szóhasználatot. A 
ford. 
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4. 4. A négyzetes középérték 

Fejezetünk következő fontos témája az ún. szórás, melyet a szóródás mérésére használunk. Ebben a szakaszban 

némi matematikai bevezetőt nyújtunk ehhez a 

0, 5, -8, 7, -3 

számokból álló lista segítségével. 

Mekkora ez az öt szám? Az átlaguk 0,2, de ez még elég gyengén jelzi a nagyságukat. Annyit jelent csak, hogy a 

pozitív számok nagyrészt kioltják a negatívakat. A legegyszerűbben úgy járhatnánk el ezzel a problémával, ha 

elhagynánk az előjeleket, és úgy vennénk az átlagot. A statisztikusok azonban valami mást tesznek: a lista 

négyzetes középértékét (rövidebben: négyzetes közepét) használják. Némi fantáziával már az elnevezésből is 

kitalálható, hogyan kell ezt kiszámolni: 

• A számokat NÉGYZETRE emeljük, megszabadulva így az előjelektől. 

• Kiszámoljuk a négyzetek ÁTLAGÁT. 

• Az átlag NÉGYZETGYÖKÉT vesszük. 

Képletszerűen is kifejezhetjük ezt: 
 

 

1.példa. Határozzuk meg a 0, 5, -8, 7, -3 számokból álló lista átlagát, a számok abszolút értékeinek átlagát (az 

előjelek figyelmen kívül hagyásával számított átlagot) és a lista négyzetes középértékét. 

Megoldás: 

 

 

 

A négyzetes közép valamivel nagyobb az előjelek figyelmen kívül hagyásával képzett átlagnál. Ez mindig így 

alakul – kivéve azt a triviális esetet, amikor minden szám ugyanakkora abszolút értékű. A négyzetre emelés és a 

négyzetgyökvonás nem ejtik ki egymást, hiszen a kettő között elvégezzük az átlagolás műveletét. 

Hogy 5,4 és 4,6 közül melyiket válasszuk a példában szereplő számok nagyságának átfogó jellemzésére, arra 

nincsenek nyilvánvaló érvek. A statisztikusok azért használják a négyzetes közepet, mert jobban illeszkedik az 

általuk végzendő számításokhoz.8 Akár elégedett az Olvasó ezzel a magyarázattal, akár nem – ne aggódjon! 

Elsőre mindenki utálja a négyzetes közepet, azután nagyon gyorsan megszokja. 

4.1. „C” feladatsor 

                                                           
8Az alapvető érv az, amit a statisztikusok ortogonalitásnak neveznek. Ha több, egymástól független forrásból származik a hiba, a teljes hiba 

négyzetes közepét egzakt és egyszerű képlettel kaphatjuk meg: a hibák négyzetes közepe úgy összegződik, mint a derékszögű háromszög 
oldalai. Két ortogonális hibaforrás esetén: 

c =  

ahol a az egyik forrásból, b a másik forrásból származó hiba négyzetes közepe, c pedig a teljes hibáé. Ezt a tényt többször is felhasználjuk 

majd a könyvben: a regressziónál (III. rész), összeg standard hibájának kiszámításánál (V. rész), és a különbség standard hibájának 
meghatározásánál (VIII. rész). Az abszolút értékek átlagára nem létezik ilyen képlet. 
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1. 

a. Mennyi az átlaga és a négyzetes közepe a következő számoknak? 

1, -3, 5, -6, 3. 

b. És a most következőknek? 

-11, 8, -9, -3, 15. 

2. 1, 10 vagy 20 körül van inkább a következő számsorok négyzetes középértéke? Számolásra nincs szükség. 

a. 1, 5, -7, 8, -10, 9, -6, 5, 12, -17 

b. 22, -18, -33, 7, 31, -12, 1, 24, -6, -16 

c. 1, 2, 0, 0, -1, 0, 0, -3, 0, 1 

3. 

a. Mennyi a négyzetes középértéke a következő számsornak: 7, 7, 7, 7 ? 

b. És ennek: 7, -7, 7, -7 ? 

4. 103, 96, 101, 104. Mind a négy szám értéke 100 körül van, de valamivel eltérnek attól. Mennyi az eltérések 

négyzetes közepe? 

5. Mennyi a következő számsor átlaga: 103, 96, 101, 104 ? Mindegyik szám valamelyest eltér az átlagtól. 

Mennyi az eltérések négyzetes közepe? 

6. Egy számítógépes programnak az a feladata, hogy megjósolja a teszteredményeket, összehasonlítsa ezeket a 

tényleges pontszámokkal, és kiszámolja a kettő közötti eltérések (a becslési hibák) négyzetes középértékét. A 

kinyomtatott listára pillantva azt látjuk, hogy a becslési hibák négyzetes közepe 3,6, az első tíz vizsgázó pedig a 

következő pontszámokat érte el: 
 

Becsült pontszám: 90 90 87 80 42 70 67 60 83 94 

Elért pontszám: 88 70 81 85 63 77 66 49 71 69 

Hihetőnek tűnik az eredmény, vagy valami hiba lehet a programmal? 

5. 5. A szórás 

Sokszor érdemes úgy gondolkodnunk, hogy egy listában szereplő számok az átlaguk körül szóródnak – amint 

azt a fejezet elején szereplő idézet is sugallja. Ezt a szóródást többnyire a szórásnak nevezett mennyiséggel 

mérjük. A szórás az átlagtól való eltérések nagyságát méri: egyfajta átlagos eltérés az átlagtól. A következőkben 

először valós adatok esetében fogjuk értelmezni a szórást, azután majd megnézzük a kiszámítás módját is. 

A HANES mintájában 6588 fő 18-74 éves nő szerepel (lásd a 2. szakaszt). Átlagos testmagasságuk 161cm (63,5 

hüvelyk), a szórás pedig 6,3 cm (2,5 hüvelyk). Az átlagból megtudjuk, hogy a nők többségének magassága 

valahol 161 cm körül volt. De akadtak eltérések az átlagtól. Voltak az átlagosnál magasabb, és az átlagosnál 

alacsonyabb hölgyek is. Mekkorák voltak ezek az eltérések? Na, itt jön be a szórás. 
 

A szórás megmutatja, milyen messze esnek egy sorozat számai az átlaguktól. A számok többsége nagyjából 

egy szórásnyi távolságon belül van az átlagtól. Csak nagyon kevés esik két vagy három szórásnyi távolságnál 

messzebb. 
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Abból, hogy a szórás 6,3 cm, megtudjuk, hogy a HANES vizsgálatában résztvevő nők közül sokan 2 - 8 cm-rel 

tértek el az átlagtól: 2 cm fél szórásnál kevesebb, a 8 cm egy és két szórás között van. Kevesen tértek el 13 cm-

nél (két szórásnál) jobban az átlagtól. 

Létezik egy gyakorlatban alkalmazott szabály, amely számszerűsíti ezt a gondolatot, és sok adatsorra érvényes: 
 

Egy sorozat számainak durván 68%-a (háromból kettő) az átlagtól egy szórásnyin belül esik, a többi 32% ennél 

távolabb. Durván 95% (20-ból 19) az átlagtól két szórásnyin belül esik, a maradék 5% van ennél távolabb. Sok 

adatsorra igaz ez, de nem mindegyikre. 

 

A 8. ábrán láthatjuk a HANES-ben résztvevő 18-74 éves nők magassághisztogramját. Függőleges vonal jelzi az 

átlagot, és besatíroztuk az átlagtól egy szórásnyin belül eső területet. Ez a satírozott terület jelenti azokat a 

nőket, akik legfeljebb egy szórásnyival tértek el az átlagtól. A terület 67% körül van. A nők körülbelül 67%-a 

legfeljebb egy szórásnyival tért el az átlagtól. 

4.8. ábra - A szórás és a hisztogram: a HANES vizsgálatában résztvevő 6588 fő 18-74 

éves nő testmagassága. Szaggatott függőleges vonal jelzi az átlagot (161 cm). Az egy 

szórásnyin belüli területet besatíroztuk: a nők 67%-a tért el legfeljebb egy szórásnyival 

(legfeljebb 6,3 cm-rel) az átlagtól. (A hisztogram adatait hüvelyk helyett centiméterben 

adjuk meg. A szerk.) 

 

A 9. ábrán ugyanezt a hisztogramot láthatjuk. Most a két szórásnyin belüli területet satíroztuk be. Ez a 

besatírozott rész azokat a nőket jelenti, akik legfeljebb két szórásnyival tértek el az átlagtól. A terület nagyjából 

94%. A nők körülbelül 94%-a tért el legfeljebb két szórásnyival az átlagos testmagasságtól. (A hisztogram 

adatait hüvelyk helyett centiméterben adjuk meg. A szerk.) 

4.9. ábra - A szórás és a hisztogram: a HANES vizsgálatában részt vevő 6588 fő 18-74 

éves nő testmagassága. Szaggatott függőleges vonal jelzi az átlagot (161 cm). A két 

szórásnyin belüli besatíroztuk: a nők 94%-a tért el legfeljebb két szórásnyival 

(legfeljebb 13 cm-rel) az átlagtól. 
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Röviden összegezve: a nők körülbelül 67%-a legfeljebb egy szórásnyival, 94%-a legfeljebb két szórásnyival 

különbözött az átlagtól. Mindössze egyetlen nő akadt a mintában, aki négy szórásnyinál többel tért el az átlagtól. 

Erre az adatsorra egész jól működik a 68%-95%-os szabály. De vajon honnan jön ez a 68 és 95%? A kérdésre a 

következő fejezetben válaszolunk.9 

                                                           
9A számokat kerekítettük. Az összegző statisztikák pontos értékei a 4. jegyzetben szerepelnek. A sávokon belüli esetek pontos aránya a 
magasságadatoknál (hüvelykben): 

A 68%-95% szabály meglehetősen jól működik sok olyan adatsor esetében is, amelyek nem követik a normálgörbét. Vegyük például 61 
angol uralkodó uralkodásának hosszát VI. Györggyel bezárólag. Az átlag 18,1 év, a szórás 15,5 év. Alább láthatjuk a hisztogramot, mely 

cseppet sem hasonlít a normálgörbére. Mégis 69% (61 közül 42) egy szóráson belül van az átlagtól. És a 61-ből 57, azaz 93% esett a szórás 

kétszeresén belül. (Az uralkodás hosszát az 1988-as Information Please Almanac 274-275. oldalán szereplő első és utolsó év közti 
különbségként definiáltuk; a példa David Lane-től származik (Modenai Egyetem Politikai Gazdaságtan Tanszék, Olaszország). 
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A HANES felmérésben résztvevő nők kétharmada legfeljebb egy szórásnyival tért el az átlagtól 

5.1. „D” feladatsor 

1. A Közegészségügyi Hivatal számításai szerint a HANES felmérésében részt vevő 11 éves fiúk átlagos 

magassága 146 cm volt, a szórás pedig 8 cm. Töltse ki az üresen hagyott helyeket! 

a. Az egyik fiú 170 cm volt. Ő az átlagnál ________ szórásnyival volt magasabb. 

b. Egy másik fiú 148 cm magas volt. Ő az átlagnál __________ szórásnyival volt magasabb. 

c. Egy harmadik fiú 1,5 szórásnyival alacsonyabb volt az átlagnál. Ő ________ cm magas volt. 

d. Ha egy fiú magassága az átlagtól vett 2,25 szórásnyin belül volt, akkor legalább ________ cm és legfeljebb 

_________ cm magas volt. 

2. Az 1. feladat folytatása. 

a. Íme négy fiú testmagassága: 150 cm, 130 cm, 165 cm, 140 cm. Melyik leírás illik rájuk az alábbiak közül? 

(Van olyan leírás, amely kettőre is illik.) 
 

szokatlanul alacsony nagyjából átlagos szokatlanul magas 

b. A vizsgálatban szereplő 11 éves fiúknak körülbelül hány százaléka volt 138-154 cm között? Hány százalék 

volt 130-162 cm között? 

3. A következő listák mindegyikének 50 az átlaga. Melyiknél a legnagyobb a szóródás az átlag körül? Melyiknél 

a legkisebb? 

i. 0, 20, 40, 50, 60, 80, 100 

ii. 0, 48, 49, 50, 51, 52, 100 

iii. 0, 1, 2, 50, 98, 99, 100 

4. A következő listák mindegyikének 50 az átlaga. Tippelje meg mindegyiknél, hogy 1, 2 vagy 10 körül van-e 

inkább a szórás! (Számolásra nincs szükség.) 

a. 49, 51, 49, 51, 49, 51, 49, 51, 49, 51 
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b. 48, 52, 48, 52, 48, 52, 48, 52, 48, 52 

c. 48, 51, 49, 52, 47, 52, 46, 51, 53, 51 

d. 54, 49, 46, 49, 51, 53, 50, 50, 49, 49 

e. 60, 36, 31, 50, 48, 50, 54, 56, 62, 53 

5. A HANES mintájába bekerült emberek életkorának szórása ________ körül volt. Töltse ki az üresen hagyott 

helyet az alábbi válaszlehetőségek valamelyikével. Adjon rövid magyarázatot is! (A felvételről részletesebben 

szóltunk a 2. szakaszban; az életkorok 1-74 év között voltak.) 
 

5 év 20 év 50 év 

6. Felvázoltuk három adatsor hisztogramját. Melyik leírás tartozik az egyes ábrákhoz? (Nem lehet mindegyiket 

felhasználni.) Adjon magyarázatot is mindegyik esetben! 

i. átlag ≈ 3,5 szórás ≈ 1 

ii. átlag ≈ 3,5 szórás ≈ 0,5 

iii. átlag ≈ 3,5 szórás ≈ 2 

iv. átlag ≈ 2,5 szórás ≈ 1 

v. átlag ≈ 2,5 szórás ≈ 0,5 

vi. átlag ≈ 4,5 szórás ≈ 0,5 

 

7. (Kitalált példa). Klinikai vizsgálatoknál az adatgyűjtés általában azzal kezdődik, hogy véletlenszerűen 

kísérleti, és kontrollcsoportba sorolják a részt vevőket. Az adatgyűjtés az utókövetés befejezéséig folyik. Két, a 

szívinfarktus megelőzésével foglalkozó klinikai kísérlet vezetői beszámolnak a kiinduló testsúlyadatokról, az 

alábbiak szerint. Az egyik kísérletnél rosszul sikerült a véletlenszerű besorolás. Melyiknél? Miért? 
 

  
Személyek száma Átlagos testsúly Szórás 

 
Kísérleti 1012 83 kg 11 kg 

(i) Kontroll 997 64 kg 11,5 kg 

          

 
Kísérleti 995 74 kg 12 kg 

(ii) Kontroll 1017 73 kg 11 kg 

8. Egy kutató 100 fős mintát vesz egy bizonyos város 18-24 éves férfi lakosai közül. Egy másik kutató 1000 fős 

mintát vesz ugyanezen sokaságból. 
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a. Melyik kutató mintájában lesz nagyobb a férfiak magasságátlaga? Vagy nagyjából ugyanakkora lesz? 

b. Melyik kutató mintájában lesz nagyobb a testmagasságok szórása? Vagy nagyjából ugyanakkora lesz? 

c. Melyik kutató mintájában fog szerepelni valószínűleg a legmagasabb férfi? Vagy mindkét kutatónak 

egyforma az esélye erre? 

d. Melyik kutató mintájában fog szerepelni valószínűleg a legalacsonyabb férfi? Vagy mindkét kutatónak 

egyforma az esélye? 

9. A HANES mintájában a férfiak magasságátlaga 175 cm volt, a szórás pedig 3 hüvelyk. Mondjuk holnap 

véletlenszerűen kiválasztunk egy férfit a mintából. Önnek meg kell tippelnie a magasságát. Hogyan tippelne? 

Nagyjából háromból egy az esélye annak, hogy ________ centiméternél többet téved. Töltse ki az üresen 

hagyott helyet! Válaszlehetőségek: 
 

1 cm, 8cm, 13 cm. 

10. A 9. feladathoz képest most annyi a különbség, hogy egy egész sor férfit választunk ki véletlenszerűen. 

Ahogy egy férfi megjelenik, összevetjük tényleges testmagasságát a tippel, és megnézzük, mekkora az 

eltérés. Az eltérések négyzetes középértéke _______ lesz. Töltse ki az üresen hagyott helyet! (Javaslatunk: 

Vessen egy pillantást a 6. szakasz bekeretezett mondatára!) 

6. 6. A szórás kiszámítása 

Egy számsor szórásának kiszámításához nézzük egyenként a számokat. Valamilyen mértékben mindegyik eltér 

az átlagtól, esetleg 0-val: 

átlagtól való eltérés = szám – átlag 

A szórás ezeknek az eltéréseknek a négyzetes középértéke. 
 

szórás = az átlagtól való eltérések négyzetes középértéke 

2. példa.  Mennyi a következő számsor szórása: 20, 10, 15, 15 ? 

Megoldás: Az első lépés az átlag kiszámítása: 

 

A második lépés az átlagtól való eltérések kiszámítása: egyszerűen kivonjuk az átlagot a számokból. Az 

eltérések: 
 

5 -5 0 0 

Az utolsó lépés az eltérések négyzetes középértékének kiszámolása: 
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Ezzel kész is a számítás. 

A szórás ugyanabban a mértékegységben lesz, mint amiben az adataink vannak. A testmagasságot mondjuk 

centiméterben mértük. A köztes lépésben, amikor négyzetre emelünk, a mértékegység négyzetcentiméterre 

változik, de a gyökvonással az eredmény újra visszakerül az eredeti mértékegységbe.10 Ne keverjük össze egy 

számsor szórását a számok négyzetes középértékével! A szórás az átlagtól vett eltérések négyzetes közepe, nem 

pedig az eredeti számoké! 

6.1. „E” feladatsor 

1. Tippelje meg, melyik számsor szórása nagyobb! Ellenőrzésképpen számolja is ki a szórásokat! 

i. 9, 9, 10, 10, 10, 12 

ii. 7, 8, 10, 11, 11, 13 

2. Következőképpen mondja el valaki, hogyan kell kiszámítani az 1, 2, 3, 4, 5 számsor szórását: 

Az átlag 3, az átlagtól való eltérések tehát: 
 

-2 -1 0 1 2 

Hagyjuk el az előjeleket. Az átlagos eltérés 

 

Ez a szórás. 

Igaza van-e? Magyarázza is meg a válaszát! 

3. Következőképpen mondja el valaki, hogyan kell kiszámítani az 1, 2, 3, 4, 5 számsor szórását: 

Az átlag 3, az átlagtól való eltérések tehát: 
 

-2 -1 0 1 2 

A 0 nem számít, tehát az eltérések négyzetes középértéke 

 

Ez a szórás. 

Igaza van-e? Magyarázza is meg a válaszát! 

4. Három oktató összehasonlítja a vizsgájukon elért pontszámokat; mindegyiküknek 99 hallgatója volt. Az A 

csoport hallgatói közül egy diáknak 1 pontja volt, egy másik 99 pontot kapott, a többiek 50 pontot. A B 

csoportban 49 hallgató kapott 1 pontot, egy fő 50 pontot, 49 pedig 99 pontot. A C csoportban egy diák kapott 1 

pontot, egy másik 2 pontot, egy harmadik 3 pontot, és így tovább, egészen 99 pontig. 

a. Melyik csoportban a legmagasabb az átlag? Vagy egyformák az átlagok? 

b. Melyik csoportban a legnagyobb a szórás? Vagy ugyanakkorák? 

                                                           
10A szórás négyzetét varianciának nevezzük. Sokszor használjuk a szóródás mérésére, de leíró statisztikaként nem ajánljuk. Például: az 
amerikai férfiak testsúlyának szórása 30 font (13,5 kg) körül van – az egyes emberek testsúlya durván 30 fonttal tér el az átlagostól. A 

testsúly varianciája viszont 

(30 font)2  = 900 négyzetfont (182,25 négyzetkilogramm) 
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c. Melyik csoportban a legnagyobb a pontszámok terjedelme? Vagy ugyanakkorák? 

5. 

a. Az alábbi számsorok mindegyikére számítsa ki az átlagot, az átlagtól való eltéréseket és a szórást! 

i. 1, 3, 4, 5, 7 

ii. 6, 8, 9, 10, 12 

6. Hajtsa végre az 5. feladat utasításait a következő számsorokra is: 

1, 3, 4, 5, 7 

3, 9, 12, 15, 21 

7. Hajtsa végre az 5. feladat utasításait a következő számsorokra is: 

5, -4, 3, -1, 7 

–5, 4, -3, 1, -7 

8. 

a. Kalifornia állam kormányzója azt javasolja, hogy minden állami alkalmazott kapjon egységesen havi 70 

dollár fizetésemelést. Hogyan befolyásolná ez az állami alkalmazottak átlagjövedelmét? És a szórást? 

b. Hogyan befolyásolná az átlagjövedelmet és a szórást, ha 5%-os fizetésemelést kapna mindenki? 

9. Mekkora a következő számsor négyzetes középértéke: 17, 17, 17, 17, 17 ? Mennyi a szórása? 

10. A 107, 98, 93, 101, 104 számsor esetében melyik a nagyobb: a négyzetes középérték vagy a szórás? 

Számolásra nincs szükség. 

11. Lehet-e negatív szám a szórás? 

12. Vegyünk egy pozitív számokból álló számsort! Nagyobb lehet-e a szórás az átlagnál? 

Kiegészítő megjegyzés: A szórás kiszámításának van egy másik módja is, mely bizonyos esetekben 

kényelmesebb lehet:11 

 

7. 7. A számítás statisztikai funkciókkal ellátott 
számológéppel 

A statisztikai funkciókkal ellátott számológépek többsége nem a szórást számítja ki, hanem egy másik, picivel 

nagyobb mennyiséget: a korrigált szórást. (A szórás és a korrigált szórás közti különbséget gondosan 

elmagyarázzuk majd a 26. fejezet 6. szakaszában.) Ha ki akarjuk deríteni, hogy saját kalkulátorunk melyiket 

számolja, üssük be a –1, 1 számokat; ha a gép 1-et ad eredményül, akkor szórással dolgozik; ha 1,41...-et ír ki, 

akkor korrigált szórással. Ha a korrigált szórást kapjuk meg, de mi a szórást szeretnénk, akkor szoroznunk kell 

még egy tényezővel. Ennek nagysága attól függ, hány szám szerepel a listán. Tíz szám esetében  a faktor. 

Húsz szám esetén . Általánosságban: 

 

                                                           
11Ez a képlet azonban érzékeny a kerekítési hibákra. 
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8. 8. Ismétlő feladatsor 

Az ismétlő feladatok a korábbi fejezetek anyagait is felhasználhatják. 

1. 

a. Mennyi az átlaga és a szórása a következő számsornak: 41, 48, 50, 50, 54, 57? 

b. Mely számok esnek közülük az átlagtól 0,5 szórásnyin belül? Melyek 1,5 szóráson belül? 

2. 

a. A következő számsorok átlaga 50. Melyiknek kisebb a szórása? Miért? Számolásra nincs szükség. 

i. 50, 40, 60, 30, 70, 25, 75 

ii. 50, 40, 60, 30, 70, 25, 75, 50, 50, 50 

b. Ugyanezek a kérdések a következő két listával kapcsolatban is: 

i. 50, 40, 60, 30, 70, 25, 75 

ii. 50, 40, 60, 30, 70, 25, 75, 99, 1 

3. Íme egy lista: 
 

0,7 1,6 9,8 3,2 5,4 0,8 7,7 6,3 2,2 4,1 

8,1 6,5 3,7 0,6 6,9 9,9 8,8 3,1 5,7 9,1 

a. Tippelje meg mindenfajta számolás nélkül, hogy az átlag inkább 1, 5 vagy 10 körül van-e! 

b. Tippelje meg mindenfajta számolás nélkül, hogy a szórás inkább 1, 3 vagy 6 körül van-e! 

4. A 25 éven felüli amerikai népesség jövedelmét tekintve vajon az átlag vagy a medián a nagyobb? És a 

befejezett iskolai osztályok számát nézve? 

5. A HANES felmérésben részt vevő 18-24 éves férfiak szisztolés vérnyomásának átlaga 124 hgmm, a szórás 14 

hgmm volt.12 Az alábbi vérnyomásértékek szokatlanul magasnak, szokatlanul alacsonynak vagy nagyjából 

átlagosnak számítanak-e: 
 

80 gmm 115 mm 135 mm 210 mm 

6. Felvázoltuk három adatsor hisztogramját. 

a. Az átlagok növekvő sorrendben: 40, 50, 60. Párosítsa össze a hisztogramokat a saját átlagukkal! 

b. Melyik hisztogramhoz tartoznak a következő leírások? 

• A medián kisebb az átlagnál 

• A medián az átlag körül van 

• A medián nagyobb az átlagnál 

a. 5, 15 vagy 50 körül van-e inkább az (iii) hisztogram szórása? 

                                                           
12Az adatok a National Center for Health Statistics és az Inter-University Consortium for Political and Social Research által 
rendelkezésünkre bocsátott mágnesszalagról származnak. 
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b. Igaz-e, hogy az (i) hisztogramnak sokkal kisebb a szórása, mint az (iii) hisztogramnak? Miért? 

 

7. Egy főiskolai hallgatók körében folytatott vizsgálatban a férfiak átlagos testsúlya körülbelül 66 kg, a szórás 

körülbelül 9 kg volt. A nőknél az átlagos testsúly 55 kg, a szórás 9 kg. 

a. Mennyi az átlag és a szórás fontban számolva? (1 kg = 2,2 font) 

b. Elég egy durva becslés: vajon a férfiak hány százaléka volt 57 és 75 kg között? 

c. Ha a férfiakat és a nőket együtt tekintjük, akkor a testsúlyok szórása 9 kg-nál kevesebb lesz, több lesz annál, 

vagy 9 kg körül lesz? Miért? 

8. A HANES mintájában a fiúk átlagos magassága 9 éves korban 136 cm, 11 éves korban 146 cm volt. 11 éves 

kornál az összes gyerekre vonatkozó magasságátlag 147 cm.13 

a. Átlagosan véve magasabbak-e a fiúk a lányoknál 11 éves korban? 

b. Becsülje meg a 10 éves fiúk magasságátlagát! 

9. A kutató egy vizsgálatban megkérdezett 1000 ember családi jövedelmeit tartalmazó adatfájllal dolgozik. A 

jövedelmek évi 5800 dollártól 98 600 dollárig terjednek. Véletlenségből elírták a legmagasabb jövedelem 

értékét 986 000 dollárra. 

a. Befolyásolja ez az átlagot? Ha igen, mennyire? 

b. Befolyásolja ez a mediánt? Ha igen, mennyire? 

10. Az egyik jogi egyetemen a frissen bekerült hallgatók felvételi tesztiii pontszámainak átlaga 163 pont, a szórás 

8 pont volt. Holnap véletlenszerűen kiválasztunk közülük valakit. Önnek most kell megtippelnie az illető 

pontszámát; ezt majd összehasonlítják az illető tényleges eredményével és megnézik, mennyit tévedett. Minden 

egyes pontnyi tévedés 1 dollárjába kerül. (Ha például 158-at tippel, a tényleges pontszám pedig 151, akkor 7 

dollárt kell fizetnie.) 

a. Melyikre érdemes tippelni: 150, 163 vagy 170? 

b. Kb. háromból egy az esélye, hogy _________ dollárnál többet veszít. Töltse ki az üres helyet! A lehetőségek: 

1$, 8$, 20$. 

(A teszt lehetséges pontszámai 120-tól 180-ig terjednek; a teszt összes kitöltőjére vonatkozó átlag 150, a szórás 

pedig 9 körül van. A tesztet elég gyakran felülvizsgálják, ezek az adatok az 1993-as változatra vonatkoznak.) 

11. Ugyanaz történik, mint az előző feladatban, csak most egy egész sor hallgatót választunk ki. A veszteségek 

négyzetes közepe _________ körül lesz. Töltse ki az üresen hagyott helyet! 

12. Sokak véleménye szerint az amerikai társadalomban létezik egy zárt alsóosztály – a szegények többsége 

évről évre a szegény között marad. Az 1970-1990 közötti időszakban meglepően állandó volt a szegénységben 

élők részaránya az amerikai népességen belül, mintegy 12%. Az egyes évek jövedelemadatai a rendszeres 

                                                           
13Az adatok a National Center for Health Statistics és az Inter-University Consortium for Political and Social Research által 

rendelkezésünkre bocsátott mágnesszalagról származnak. 
iiiLSAT (Law School Aptitude Test), emeltszintű érettségi, illetve központi felvételi vizsga jogból. A ford. 
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népességfelmérés adott év márciusi felvételéből származnak; a szegénységi küszöbök a hivatalos definíciókon 

alapulnak.14 

Milyen mértékben támasztják alá ezek az adatok a zárt alsóosztályról szóló elméletet? Elemezze röviden! 

9. 9. Összefoglalás 

1. Egy tipikus adatsor összefoglalható az átlaggal és a szórással. 

2. 

 

3. Az átlag kijelöli a hisztogram közepét abban az értelemben, hogy az átlagnál alátámasztva lesz egyensúlyban 

a hisztogram. 

4. A hisztogram alatti terület fele a mediántól balra, a fele attól jobbra esik. A medián a hisztogram közepének 

egy másfajta meghatározása. 

5. Egy számsor négyzetes középértéke azt méri, hogy mekkorák ezek a számok az előjeleket figyelmen kívül 

hagyva. 

6. Egy számsor négyzetes közepe =  

7. A szórás az átlagtól való távolságot méri. A listán szereplő számok valamennyire eltérnek az átlagtól. A 

szórás ezeknek az eltéréseknek egyfajta átlaga. Konkrétan: a szórás az átlagtól való eltérések négyzetes 

középértéke. 

8. A listán szereplő számok durván 68%-a az átlagtól számított egy szórásnyin belül esik, 95%-uk pedig két 

szórásnyin belül. Ez sok esetben igaz, de nem mindig. 

9. Ha egy vizsgálat az életkor hatásáról tesz megállapításokat, nézzük meg, hogy keresztmetszeti vagy 

longitudinális adatokkal dolgoztak-e. 

                                                           
14Patricia Ruggles, Drawing the Line (Urban Institute Press, Washington, D. C., 1990). Az alsó osztály leírását a könyv 105. oldaláról vettük 

át. A könyv tárgyalja az alkalmazott definíciók hatását is; lásd erről még az 5. fejezetben az idődimenzióról szóló részt. Újabb adatok a 

Survey of Income and Program Participation (SIPP) alapján állnak rendelkezésre. Lásd: Poverty, 1990 to 1992. Current Population Reports 
P70-42, Bureau of the Census, Washington, D. C. (1995). 
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5. fejezet - Adatok normális közelítése 

1. 1. A normálgörbe 

A normálgörbét Abraham de Moivre fedezte fel 1720 körül a valószínűségek matematikájának kidolgozásakor. 

(Munkásságáról a IV. és V. részben lesz majd még szó.) 1870 körül egy belga matematikusnak, Adolph 

Queteletnek támadt az az ötlete, hogy a görbét érdemes egyfajta ideális hisztogramnak tekinteni, és az adatokból 

nyert hisztogramokat ehhez hasonlítani. 

 

A normálgörbe egyenlete elég félelmetesen néz ki: 

 

Ebben az egyenletben a matematikatörténet legnevezetesebb számai közül három is szerepel: a , a p és az e. 

De igazából csak a hatás kedvéért mutattuk meg. Meglátja majd az Olvasó, hogy könnyű a normálgörbével 

dolgozni. Elég egy táblázatra és saját ábráinkra támaszkodunk, az egyenletet elő sem kell vennünk. A görbét az 

1. ábrán láthatjuk. 

5.1. ábra - A normálgörbe 
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Ennek a görbének sok fontos tulajdonsága van a számunkra. Először is szimmetrikus a 0-ra nézve: a 0-tól jobbra 

eső rész tükörképe a 0-tól balra lévőnek. Azután a teljes görbe alatti terület 100%. (A terület százalékban jön ki, 

mivel a függőleges tengelyen sűrűségbeosztás szerepel.) Végezetül mindig pozitív, azaz a vízszintes tengely 

fölött van. Úgy tűnik, mintha valahol 3 és 4 között véget érne, de csak azért, mert ott már nagyon lapos. 

Területének mindössze hat százezredrésze része esik a –4 és 4 közötti intervallumon kívül. 

Érdemes megnéznünk a normálgörbe alatti területeket egyes speciális értékek között. Például 

• -1 és 1 között 68% körül van a normálgörbe alatti terület; 

• -2 és 2 között 95% körül van a normálgörbe alatti terület; 

• -3 és 3 között 99,7% körül van a normálgörbe alatti terület. 

A területeket kikereshetjük egy táblázatból vagy megkaphatjuk egy megfelelő zsebszámológép segítségével; a 

táblázatot a 2. szakaszban ismerjük majd meg részletesen. 

Sok adathisztogram alakja hasonlít a normálgörbéhez, feltéve, hogy ugyanazt a beosztást alkalmazzuk a 

tengelyeken. Ahhoz, hogy a vízszintes tengelyek megfeleljenek egymásnak, standard egységre van 

szükségünk.1 
 

Egy értéket úgy váltunk át standard egységbe, hogy megnézzük, hány szórásnyival van az átlag fölött, illetve 

alatt. 

Az átlag fölötti értékek pozitív előjelet kapnak, az átlag alattiak negatívat. Az 1. ábra vízszintes tengelyét 

standard egységben mértük. 

A példa kedvéért vegyük a HANES mintájában szereplő 18-74 éves nőket. Átlagos testmagasságuk 161 cm volt; 

a szórás 6,3 cm. Az egyik nő 174 cm magas. Mennyi vajon a magassága standard egységben mérve? Alanyunk 

13 cm-rel magasabb az átlagnál, ami nagyjából éppen két szórás. Standard egységben tehát +2 a magassága. 

1. példa. A HANES mintájában szereplő 18-74 éves nők esetében 

a. váltsa át standard egységre a következő értékeket: 
 

(i) 167,3 cm (ii) 148,4 cm (iii) 162,3 cm (iv) 161cm 

b. Mekkora testmagasságot jelent a – 1,2 standard egység? 

Megoldás: 

a. (i) 167, 3 cm az átlag fölött van 6,3 cm-rel, azaz 1 szórásnyival. Standard egységben a 167,3 cm: +1. (ii) 

148,4 cm az átlag alatt van 12, 6 cm-rel, azaz 2 szórásnyival. Standard egységben kifejezve 148,4 cm = -2. 

                                                           
1Standardizált értéknek, z-score-nak, szigmának is nevezik. 
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(iii) 162,3 cm 1,3 cm-rel, azaz 0,2 szórásnyival van az átlag fölött; a válasz 0,2. (iv) 161 cm az átlag, tehát 0 

szórásnyira van az átlagtól; a válasz 0. 

b. A keresett magasság 1,2 szórásnyival, azaz 1,2 · 6,3 cm ≈ 7,5 cm-rel van az átlag alatt. A magasság tehát: 

161 cm – 7,5 cm = 153,5 cm. 

A 2. ábrán a standard egységek is szerepelnek. Ezen az ábrán a HANES-ben résztvevő 18-74 éves nők 

magassághisztogramját összevethetjük a normálgörbével. A hisztogram vízszintes tengelyét centiméterben 

mértüki; a normálgörbéhez tartozót standard egységben. A két tengely az 1. példa szerint feleltethető meg 

egymásnak. A 167 cm például a +1 fölött van, az 149 pedig a –2 fölött. 

Függőleges tengelyből is kettő szerepel a 2. ábrán. A hisztogramhoz a belső tartozik, mértékegysége százalék 

per centiméter. A normálgörbéhez a külső tengely, százalék per standard egységben mérve. Úgy nézhetjük meg, 

hogyan passzolnak össze ezek a tengelyek, ha vesszük a tetejükön szereplő értékeket: 50% / standard egység 

felel meg 8% / cm-nek, hiszen a standard egység 6, 3 cm. 50%-ot egy szórásnyin szétteríteni ugyanazt jelenti, 

mint 50%-ot egy 6,3 cm-es intervallumon, ami centiméterenként 8%-ra jön ki : 

50% / standard egység = 50% / 6,3 cm ≈ 8 % / cm. 

Hasonlóképpen 25% per standard egység felel meg 4% / cm-nek. És bármely más értékpár esetén is ugyanígy 

járhatunk el. 

Az előző fejezetben azt mondtuk, hogy sok olyan adatsor van, ahol a számok nagyjából 68%-a az átlagtól 

legfeljebb egy szórásnyira van, azaz 

átlag – szórás és átlag + szórás között. 

Hogy lássuk, honnan jön ez a 68%, nézzünk a 2. ábrára. Azoknak a nőknek az aránya, akiknek az átlagtól egy 

szóráson belül van a magassága, egyenlő a hisztogram alatti területtel az átlagtól egy szóráson belül. Ezt a 

területet a 2. ábrán besatíroztuk. Hisztogramunk egész jól követi a normálgörbét. Néhol magasabb, máshol 

alacsonyabb, de a pluszok és a mínuszok nagyjából kiegyenlítik egymást. A hisztogram alatti besatírozott terület 

nagyjából ugyanakkora, mint a normálgörbe alá eső. A normálgörbe alatti terület pedig –1 és +1 között 

közelítőleg 68%. Hát innen jön ez a százalékarány. 

5.2. ábra - A nők magassághisztogramja a normálgörbével összevetve. A hisztogram 

alatti terület 155 és 167 cm között (a magasságukat tekintve az átlagtól egy szóráson 

belüli nők aránya) nagyjából megegyezik a görbe alatti területtel –1 és +1 között – azaz 

68%-kal. 

                                                           
iAz eredeti mértékegységet hüvelykről átírtuk centiméterre. A szerk. 
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(Megjegyzés: Az ábra eredeti adatait hüvelykről centiméterre váltottuk át. A szerk.) 

Sok adatsorra érvényes, hogy az adatok 95%-a az átlagtól két szórásnyin belül van. Ez az 

átlag – 2 szórástól az átlag + 2 szórásig 

terjedő intervallum. 

Az okoskodás az előzőhöz hasonló. Ha a hisztogram követi a normálgörbét, akkor a hisztogram alatti terület 

nagyjából megegyezik a görbe alatti területtel. –2 és +2 között pedig közelítőleg 95% a görbe alatti terület: 

 

A normálgörbét használhatjuk arra, hogy megbecsüljük2, adataink hány százaléka esik egy adott intervallumba, 

mégpedig a következő módon: Először átszámoljuk az intervallumot standard egységbe; azután meghatározzuk, 

hogy mekkora a megfelelő területet a normálgörbe alatt. A 2. szakaszban elmagyarázzuk, hogyan lehet 

megkapni a görbe alatti területeket, a 3. szakaszban pedig együtt látjuk majd a két lépést. Az egész eljárást 

normális közelítésnek nevezzük. A közelítés abból áll, hogy a valódi hisztogramot a normálgörbével 

helyettesítjük, mielőtt kiszámolnánk a területet. 

1.1. „A” feladatsor 

1. Az egyik vizsgán az átlagpontszám 50, a szórás 10 volt. 

a. Számítsa át standard egységbe a következő pontszámokat: 60, 45, 75. 

b. Mekkorák voltak azok a pontszámok, amelyek értéke standard egységben: 0, +1,5, -2,8? 

2. 

                                                           
2A „becslés‖, „megbecsülni‖ szavakat itt köznapi értelemben használjuk: „határozzuk meg közelítőleg‖. A „becslés‖ emellett szakkifejezés 
is a statisztikában, melyet a VI. részben tárgyalunk majd. 
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a. Váltsa át a következő listán szereplő számokat standard egységbe (azaz a lista átlagával és szórásával 

kifejezve): 13, 9, 11, 7, 10. 

b. Mennyi lesz az átváltott lista átlaga és szórása? 

2. 2. A normálgörbe alatti területek meghatározása 

A könyvünk végén található első táblázat megadja, hogy mekkorák bizonyos területek a normálgörbe alatt. Ha 

például a –1,20 és +1,20 közötti területre vagyunk kíváncsiak, menjünk a z-vel jelölt oszlop 1,20-as sorába, és 

olvassuk le a Terület feliratú oszlopban szereplő számot. Ez kerekítve 77%. –1,20 és 1,20 között tehát 

körülbelül 77% a normálgörbe alatti terület. 

 

De másféle területekre is kíváncsiak lehetünk.: 

 

Példákon mutatjuk be, hogyan lehet ilyen területek nagyságát is meghatározni. 

2. példa.  Mennyi a normálgörbe alatti terület 0 és 1 között? 

Megoldás: Készítsünk először vázlatot a normálgörbéről, melyen vonalkázzuk be a keresett területet. 

 

A táblázatban a –1 és +1 közé eső terület szerepel. Ez kerekítve 68%. A szimmetria miatt a 0 és 1 közötti terület 

a –1 és +1 közé eső terület fele, azaz 

½ · 68% = 34%. 

 

3.példa. Mennyi a normálgörbe alatti terület 0 és 2 között? 

Megoldás: Ez nem a 0 és 1közötti terület kétszerese, hiszen a görbe nem téglalap alakú. 

 

Az eljárás ugyanaz, mint a 2. példában. A –2 és +2 közötti terület kikereshető a táblázatból. Kerekítve 95%. A 0 

és 2 közötti terület a szimmetria miatt ennek a fele: 

½ · 95% ≈ 48% 

4. példa. Mekkora a normálgörbe alatti terület -2 és 1 között? 

Megoldás: A –2 és 1 közötti területet két részre bonthatjuk: 
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A –2 és 0 közötti terület a szimmetria miatt ugyanakkora, mint a 0 és 2 közötti, mégpedig közelítőleg 48% (lásd 

3. példa). A 0 és 1 közötti terület körülbelül 34% (lásd a 3. példát). A –2 és 1 közötti terület tehát 

48% + 34% = 82%. 

5. példa. Mekkora az 1-től jobbra eső terület a normálgörbe alatt? 

Megoldás: A táblázat megadja a –1 és 1 közé eső területet: 68%. Az ezen intervallumon kívüli terület 32%. 

 

A szimmetria miatt az 1-től jobbra eső terület ennek a fele, azaz 16%. 

 

6. példa. Keressük meg a 2-től balra eső normálgörbe alatti területet! 

Megoldás: A 2-től balra eső terület a 0-tól balra eső, és a 0 és 2 közötti területek összege. 

 

A 0-tól balra eső terület a szimmetria miatt a teljes terület fele: 

½ · 100% = 50% 

A 0 és 2 közé eső terület 48% körül van. Összegük: 50% + 48% = 98%. 

7. példa. Keressük meg a normálgörbe alatti területet 1 és 2 között! 

Megoldás: 

 

A –2 és 2 közötti terület kerekítve 95%, míg a –1 és 1 közötti 68%. Különbségük fele: 

½ · (95% - 68%) = ½ · 27% ≈ 14%. 

Az ilyenfajta feladatok megoldásához nincs mechanikusan végrehajtható eljárás. Az a lényeg, hogy megtaláljuk 

azokat az ábrákat, amelyek a kérdéses területet összefüggésbe hozzák a táblázatból kiolvasható területekkel. 

2.1. „B” feladatsor 

1. Határozzuk meg a normálgörbe alatti területet 

a. 1,25-től jobbra 

b. –0,40-től balra 

c. 0,80-tól balra 



 Adatok normális közelítése  

 82  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

d. 0,40 és 1,30 között 

e. –0,30 és 0,90 között 

f. a –1,5 és 1,5 közötti intervallumon kívül 

2. Töltse ki az üresen hagyott helyeket! 

a. A normálgörbe alatti terület ± __________ között 68%. 

b. A normálgörbe alatti terület ± __________ között 75%. 

3. Vázlatot készítettünk a normálgörbe alatti terület meghatározásához. Mennyi z értéke? 

 

4. Felvázoltunk egy görbét (nem a normálgörbét). A görbe alatti teljes terület 100%, a 0 és 1 közé eső terület 

pedig 39%. 

a. Határozza meg az 1-től jobbra eső terület nagyságát, ha ez lehetséges! 

b. Határozza meg a 0 és 0,5 közé eső terület nagyságát, ha ez lehetséges! 

 

5. Felvázoltunk egy görbét (nem a normálgörbét). Szimmetrikus a 0-ra nézve, és a görbe alatti teljes terület 

100%. A –1 és 1 közé eső terület 58%. 

a. Határozza meg a 0 és 1 közé eső terület nagyságát, ha ez lehetséges! 

b. Határozza meg az 1-től jobbra eső terület nagyságát, ha ez lehetséges! 

c. Határozza meg a 2-től jobbra eső terület nagyságát, ha ez lehetséges! 

 

3. 3. A normális közelítés adatokon 

A normális közelítés eljárását egy példán keresztül fogjuk világossá tenni. Az ábrák oly egyszerűnek tűnhetnek, 

hogy az Olvasó esetleg azt gondolja, nem is érdemes fáradni velük. De könnyű elveszíteni a fonalat, ezért 

kérünk mindenkit: készítsen magának vázlatot! 

8. példa. A HANES felmérésében részt vevő 18-74 éves férfiak magasságátlaga 175,3 cm, a szórás 7,6 cmii. 

Becsüljük meg a normálgörbe segítségével, hogy hány százalékuk magassága volt 160 és 183 cm között! 

Megoldás: A kérdezett arányt a magassághisztogram alatti terület adja meg 160 és 183 cm között. 

1. lépés. Rajzoljunk egy számegyenest és vonalkázzuk be az intervallumot! 

                                                           
iiAz eredeti adatokat hüvelykben adták meg. A szerk. 
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2. lépés. Jelöljük be a számegyenesen az átlagot, és számoljuk át a végpontokat standard egységbe! 

 

3. lépés. Rajzoljuk be a normálgörbét, és határozzuk meg a 2. lépésben kapott standard egységekkel számolva a 

besatírozott intervallum fölötti területet. A keresett arány közelítőleg megegyezik a bevonalkázott területtel, ami 

körülbelül 82%. 

 

A normálgörbe segítségével úgy becsülhetjük, hogy a magasságok körülbelül 82%-a esett 63 és 72 hüvelyk 

közé. Ez ugyan csak közelítés, ám meglehetősen pontos: a valóságban a férfiak 84%-a volt ekkora. A 3. ábrán 

látható ez a megközelítő hasonlóság. 

5.3. ábra - Normális közelítéskor a normálgörbével helyettesítjük az eredeti 

hisztogramot a görbe alatti terület kiszámítása előtt 

 

9. példa. A HANES felmérésében részt vevő 18-74 éves nők átlagos magassága 161 cm, a szórás 6,3 cm volt. 

Adjunk becslést a 152 centiméternél magasabb nők arányára a normálgörbe segítségével! 

Megoldás: 152 cm 1,4 szórással alacsonyabb az átlagnál: 

(152 – 161) / 6,3 = -1,4. 

 

A normálgörbe segítségével úgy becsülhetjük, hogy a nők mintegy 92%-a 152 cm-nél) magasabb volt. Ez a 

becslés nagyjából stimmel is. 
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Figyelemre méltó tény, hogy sok hisztogram követi a normálgörbét. (Ezt a történetet az V. részben még 

folytatjuk!) Ilyen hisztogramok esetében az átlag és a szórás jó összegző statisztikák. Ha egy hisztogram a 

normálgörbét követi, akkor nagyjából hasonló a 4. ábrán szereplő rajzhoz. Az átlag kijelöli a középpontját, a 

szórás pedig megadja a szélességét. Lényegében csak ennyi a mondandónk a hisztogramról – amennyiben a 

normálgörbéhez hasonló az alakja. Sok más hisztogram azonban nem követi a normálgörbét. Ilyen esetekben 

eléggé szegényes összegző statisztika az átlag és a szórás. De erről majd a következő szakaszban szólunk 

bővebben. 

5.4. ábra - Az átlag és a szórás. Az átlag és a szórás a középpont, illetve a középpont 

körüli szóródás mértékének megadásával összegzi a normálgörbét követő hisztogramot. 

 

3.1. „C” feladatsor 

1. A HANES-ben szereplő 18-24 éves nők átlagos magassága 163 cm, a szórás körülbelül 6,6 cm. A 

normálgörbe segítségével becsüljük meg azon nők arányát, akiknek testmagassága 

a. 167 cm alatt volt, 

b. 152 és 167 cm között volt, 

c. 183 cm fölött volt. 

2. Az egyik jogi egyetemen a frissen felvett hallgatók felvételi pontszámainak átlaga 160, a szórás 8 körül volt. 

A pontszámok hisztogramja elég jól követi a normálgörbét. 

a. Az évfolyamra járók körülbelül hány százalékának lehetett 166 alatti pontszáma? 

b. Az egyik hallgató pontszáma 0,5 szórásnyival volt az átlag fölött. A teljes évfolyamnak körülbelül hány 

százaléka teljesített nála rosszabbul? 

3. A 155 és 167cm közötti nők aránya pontosan megegyezik a _______, és közelítőleg megegyezik a 

_________ alatti területtel a 2. ábrán. Válaszlehetőségek: normálgörbe, hisztogram. 

4. 4. Percentilisek 

Az átlag és a szórás jól használhatók a normálgörbét követő adatok összegzésére. Másfajta adatok összesítésére 

már kevésbé felelnek meg. Vegyük például az amerikai családi jövedelmek megoszlását 1992-ből, melyet az 5. 

ábrán láthatunk. 

5.5. ábra - A családi jövedelmek megoszlása: USA, 1992. 
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Forrás: A rendszeres népességfelmérés 1993. márciusi adatai; az adatokat CD-n a U. C. Survey Research 

Center közvetítésével a Bureau of the Census bocsátotta rendelkezésünkre. 

A családok jövedelemátlaga az 5. ábra szerint 44 500$, a szórás 32 000$ körül van.3 Normális közelítéssel azt 

kapnánk, hogy a családok mintegy 8%-a negatív jövedelemmel rendelkezett: 

5.6. ábra - 

 

A baklövés oka: az 5. ábrán látható hisztogram cseppet sem követi jól a normálgörbét: jobbra hosszan elnyúló 

farka van. Ilyen hisztogramok összegzésére a statisztikusok általában percentiliseket használnak (1. táblázat). 

5.1. táblázat - Az 1992-es amerikai családi jövedelmek egyes percentilisei. 
 

1 1 300$ 

10 10 200$ 

25 20 100$ 

50 36 800$ 

75 58 100$ 

90 85 000$ 

99 151 800$ 

Forrás: A Rendszeres Népességfelmérés 1993. márciusi adatai; az adatokat CD-n a U. C. Survey Research 

Center közvetítésével a Bureau of the Census bocsátotta rendelkezésünkre. 

A jövedelemmegoszlás első percentilise 1300$, ami azt jelenti, hogy a családok 1%-a keresett 1300$-t vagy 

annál is kevesebbet, 99%-uk többet. A tizedik percentilis 10 200$: a családok 10%-ának ez alatt a szint alatt volt 

a jövedelme, 90%-é fölötte. Az 50-edik percentilis épp a medián (lásd 4. fejezet). 

                                                           
3Lásd a 3. fejezet 3. jegyzetét. A családi jövedelmek átlagát az 1993-as felmérés 14. táblája közli. A hisztogramot, a szórást és a 

percentiliseket a CD-ROM-ról számoltuk ki. A közvetlen családokra (családegységekre) vonatkozó súlyozott adatokkal dolgoztunk; az átlag 
43 400$, a szórás 32 500$ volt. 
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Definíció szerint az interkvartilis terjedelem: 

(a 75. percentilis) – (a 25. percentilis). 

Sokszor ezt használjuk a szóródás jellemzésére, amikor az esetek egy kis százaléka – amiatt, hogy az eloszlás 

erősen elnyúló farkán található – erősen befolyásolná a szórást. Az 1. táblázat esetében 38 000$ az interkvartilis 

terjedelem. 

A statisztikusok – erre megvan a maguk oka – a Moivre-féle görbét normálgörbének nevezik. Ettől az a 

benyomás támadhat, mintha a többi görbe „abnormális‖ volna. De ez nincs így. Sok hisztogram igen jól követi a 

normálgörbét, sok más hisztogram pedig – a jövedelemhisztogramhoz hasonlóan –nem. A későbbiekben 

megismerkedünk majd egy matematikai elmélettel, melynek alapján megmondhatjuk, hogy mikor kell egy 

hisztogramnak a normálgörbét követnie. 

4.1. „D” feladatsor 

1. A megadott válaszlehetőségek valamelyikével töltse ki az üresen hagyott helyeket! 

a. Az 1. táblázatban szereplő családok mintegy _________ %-ának 58 100$ alatt volt a jövedelme. 

b. Az 1. táblázatban szereplő családok 10%-ának volt __________$ alatti jövedelme. 

c. Az 10 000 és 80 000$ közötti jövedelemmel rendelkező családok aránya az 1. táblázatban _________%. 
 

5% 10% 25% 60% 75% 95% 10 200$ 36 800$ 

2. 1992-ben egy 6100$ jövedelemmel rendelkező család a jövedelemmegoszlás ______ percentilisébe, míg egy 

104 200$-t kereső család a _________ percentilisbe tartozott. Válaszlehetőségek: 5, 95. 

3. Ha az 1973-as családi jövedelemmegoszlást nézzük: a 25. percentilis vajon 7000$, 10 000$ vagy 25 000$ 

körül volt? (Lásd a 3. fejezet 1. táblázatát.) 

4. A bőr alatti zsírpárna vastagságával szokás mérni a zsírfelesleget. Az alábbi hisztogramon láthatjuk a bőr 

alatti zsírpárna vastagságának megoszlását; a vízszintes tengelyen milliméterek (mm) szerepelnek. A zsírpárna 

vastagságának 25. percentilise ___________ 25 mm. Töltse ki az üresen hagyott helyet az alábbi kifejezések 

valamelyikével! Vagy ez már az ábrából is megmondható? 

• jóval kisebb mint 

• körülbelül 

• jóval nagyobb mint 

 

5. Felvázoltunk egy hisztogramot. 

a. Mennyiben tér el a normálgörbétől? 

b. Vajon 15, 25 vagy 50 százalék körül van az interkvartilis terjedelem? 
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5. 5. Percentilisek és a normálgörbe 

Ha egy hisztogram a normálgörbét követi, akkor táblázatunk alapján a percentiliseket is megbecsülhetjük. Az 

eljárást egy példán mutatjuk be. 

10. példa. Valamelyik évben az egyik egyetemre jelentkezők matematika pontszámainak átlaga 535, szórása 

100 volt, és a pontszámok a normálgörbét követték. Becsüljük meg, hogy mennyi volt a 95. percentilis! 

Megoldás: A keresett pontszám az átlag fölött van a szórás valahányszorosával. Ezt a számot kell megtalálnunk, 

nevezzük z-nek. Ez az egyenlet teljesül z-re: 

 

A normálgörbe táblázatát nem tudjuk közvetlenül felhasználni, hiszen az a –z és z közötti területet adja meg, 

nem pedig a z-től balra esőt. 

 

Az általunk keresett, z-től jobbra eső terület 5%, tehát a –z-től balra eső terület is 5%. Ebből következően a –z és 

z közötti terület 100% – 5% – 5% = 90%. 

 

A táblázat alapján z ≈ 1,65. Az átlagosnál 1,65 szórásnyival jobb eredménnyel lehetett bekerülni a matematikai 

teszt 95. percentilisébe. Pontszámokra visszafordítva ez 1,65 · 100 = 165 ponttal több az átlagnál. A pontszámok 

megoszlásának 95. percentilise 535 + 165 = 700. 

 

A szóhasználat kissé összezavarja az embert. A percentilis egy pontszám: a 10. példában a 700-as pontszám a 

95. percentilis. A percentilis besorolás viszont egy százalék: ha valaki 700 pontot elér, akkor teljesítményével a 

95%-os percentilisbe sorolódik. Még egy harmadik módon is elmondhatjuk ugyanezt: 700 ponttal az ember a 

pontszámok megoszlásának 95. percentilisébe kerül. 

5.1. „E” feladatsor 

1. A 10. feladatban említett egyetemen az egyik jelentkező 750 pontot ért el matematikából. Ezzel ő a 

_________ percentilisbe került. 
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a. Mennyi volt a matematika pontszámok 80. percentilise ugyanezen az egyetemen? 

b. A Berkeley első éveseinek körében 3,0 körül volt a tanulmányi átlagok átlaga, a szórás körülbelül 0,5. A 

hisztogram a normálgörbét követi. Mennyi lehet a tanulmányi átlagok megoszlásának 30. percentilise? 

6. 6. A skála megváltoztatása 

Ha egy listán szereplő összes számhoz hozzáadjuk ugyanazt az értéket, akkor az átlag is ezzel az értékkel nő, a 

szórás pedig nem változik. (Az átlagtól való eltérések nem változnak, hiszen a konstans, amit minden számhoz 

hozzáadtunk, egyszerűen kiesik.) Továbbá ha ugyanazzal a számmal szorozzuk meg a lista összes számát, akkor 

az átlag és a szórás is ugyanennyiszeresére változik. Egy kivétel van ez alól: ha a szorzó negatív szám, attól a 

szórás előjele nem változik. A 4. fejezet "E" feladatsorában szereplő 5-8. feladatoknál láttuk ezeket az 

összefüggéseket. 

11. példa. 

a. Mennyi a következő számok átlaga és szórása? 1, 3, 4, 5, 7. 

b. Az (a) pontban szereplő számokat szorozzuk meg 3-mal, majd adjunk mindegyikhez 7-et. Így a következő 

listát nyerjük: 10, 16, 19, 22, 28. Mennyi lesz az új lista átlaga és szórása? 

Megoldás: 

c. 4 az átlag. Az átlagtól való eltérések így –3, -1, 0, 1, 3. A szórás 2. 

d. Az átlag 3 · 4 + 7 = 19, a szórás 3 · 2 = 6. (Természetesen direkt módon is kiszámolhatjuk ezeket.) 

12. példa. Váltsuk át a következő listákon szereplő számokat standard egységbe! 

a. 1, 3, 4, 5, 7 

b. 10, 16, 19, 22, 28 

(Ugyanezek a számok szerepeltek az előző feladatban is.) 

Megoldás: 

a. 4 az átlag, az átlagtól való eltérések pedig –3, -1, 0, 1, 3. A szórás 2. Osszunk 2-vel, hogy standard egységben 

kapjuk meg a listát: 
 

-1,5 -0,5 0 0,5 1,5 

b. Az átlag most 19, az átlagtól vett eltérések pedig –9, -3, 0, 3, 9. A szórás 6. Osszunk 6-tal, hogy standard 

egységben kapjuk meg a listát: 
 

-1,5 -0,5 0 0,5 1,5 

Standard egységben véve a két lista megegyezik. 

A (b) listát a skála megváltoztatásával kaptuk meg az (a) listából: szoroztunk 3-mal és 7-et hozzáadtunk. A 7 

eltűnik, amikor az átlagtól való eltéréseket számoljuk. A 3 akkor tűnik el, amikor osztunk a szórással, hiszen a 

szórás is – az összes átlagtól való eltéréssel együtt – a 3-szorosára nőtt. Ezért van az, hogy a standard egységben 

vett listák megegyeznek. Összegezve: 

i. Ha ugyanazt az értéket adjuk a listán szereplő összes számhoz, akkor az átlaghoz is ugyanez a konstans 

adódik; a szórás nem változik. 

ii. Ha ugyanazzal a pozitív értékkel szorozzuk meg a listán szereplő összes számot, akkor az átlag és a szórás is 

ugyanezzel a konstanssal szorzódik. 
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iii. A skála megváltozása a standard egységbe konvertált listán nem változtat. 

Gyakorlati példa erre a hőmérséklet átszámítása Fahrenheit fokról Celsius fokra: 

C° = 5/9 (F° - 32°) 

A statisztikusok skálatranszformációnak nevezik ezt, mivel csak a mértékegység változik. Mi történik vajon 

akkor, ha a listán szereplő számokat negatív konstanssal szorozzuk meg? Standard egységben véve ilyenkor az 

előjelek egyszerűen megfordulnak. 

6.1. „F” feladatsor 

1. Emberek egy csoportjának 98,6 Fahrenheit-fok a testhőmérséklet-átlaga, 0,3 foknyi szórás mellett. 

a. Váltsa át ezeket az eredményeket Celsius- fokra! 

b. Az egyik ember hőmérséklete a Fahrenheit-skálán 1,5 szórással magasabb az átlagnál. Számítsa át ezt a 

hőmérsékletet olyan standard egységbe, amellyel a Celsius-skálát használó kutató is dolgozhat! 

7. 7. Ismétlő feladatsor 

Az ismétlő feladatok a korábbi fejezetek anyagait is felhasználhatják. 

1. A következő listán szereplő tesztpontszámok átlaga 50, szórásuk 10: 
 

39 41 47 58 65 37 37 49 56 59 62 36 48 

52 64 29 44 47 49 52 53 54 72 50 50 

a. Becsülje meg normális közelítéssel, hogy hány pontszám esik az átlagtól 1,25 szóráson belül! 

b. Hány pontszám esett valójában az átlagtól 1,25 szóráson belül? 

2. A számítógép által kinyomtatott listán 100 tesztpontszám szerepel standard egységre konvertálva. Az első 10 

szám a következő: 
 

-6,2 3,5 1,2 -0,13 4,3 -5,1 -7,2 -11,3 1,8 6,3 

Rendben lévőnek tűnik a lista, vagy valami baj lehet a számítógépes programmal? Indokolja is röviden a 

válaszát! 

3. Az 1960-as évek közepétől a ’90-es évek elejéig lassú, de folyamatos hanyatlás volt megfigyelhető az 

amerikai emeltszintű érettségi (SAT) pontszámokban. A nyelvi SAT átlaga 1967-ben 466 körül volt; 1994-re ez 

423 pontra csökkent. A szórás mindazonáltal 110-hez közeli érték maradt. Az átlag csökkenése jelentősen 

befolyásolta az eloszlás két szélét. 

a. Becsülje meg, hogy a diákok hány százaléka ért el 600 pontnál többet 1967-ben! 

b. Becsülje meg, hogy a diákok hány százaléka ért el 600 pontnál többet 1994-ben! 

Feltételezhetjük, hogy a hisztogramok a normálgörbét követik. (A SAT pontszámok 200-tól 800-ig terjedhetnek. 

Nem tűnik úgy, hogy a teszt nehezedett volna; az 1960-as években bekövetkezett csökkenés a feltételezések 

szerint a tesztet kitöltők populációjának megváltozása miatt történt; a ’70-es években megfigyelt hanyatlást 

viszont nem lehet ilymódon megmagyarázni; 1990 és 1994 között a pontszámok viszonylag állandóak voltak.4) 

                                                           
4A SAT pontszámok csökkenésének tárgyalását lásd: Willard Wirtz et al.: On Further Examination . Report of the Advisory Panel on the 

Scholastic Aptitude Test Score Decline (New York: College Entrance Examination Board, 1977). Az adatok forrása a College Boardnak a 

sajtó számára készült tájékoztatója, 1988. szeptember 20; valamint az 1994 Profile of SAT and Achievement Test Takers című kiadvány 
(Educational Testing Service, Princeton, N.J.). Lásd még: Statistical Abstract, 1993, 265. táblázat. A táblázatban azon végzős 
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4. A matematikai tesztpontszámokat tekintve a férfiak határozott előnyben vannak. 1994-ben például a férfiak 

átlaga 500, a nőké 460 körül volt. 

a. Becsülje meg, hogy a férfiak hány százaléka ért el 600 pontot vagy annál többet 1967-ben! 

b. Becsülje meg, hogy a nők hány százaléka ért el 600 pontot vagy annál többet 1994-ben! 

Élhetünk azzal a feltételezéssel, hogy (i) a hisztogramok a normálgörbét követik, és (ii) mindkét szórás 120 

körüli volt.4 

5. A HANES vizsgálatban a 18-74 éves férfiak magasságátlagaiii kb. 174,5 cm, a szórás kb. 7,5 cm volt. Az 

ábrán a hisztogrammal együtt a normálgörbét is feltüntettük. A 167-182 cm magas férfiak aránya pontosan 

megegyezik a ___(a)_____ alatti területtel _____(b)______ és _____(c) ________ között. Ez az arány 

közelítőleg megegyezik a ___(d) _____alatti területtel ___(e) ________ és ____(f) _________ között. Töltse ki 

az üresen hagyott helyeket! (b), (c), (e) és (f) esetén a válaszlehetőségek: 
 

167 cm 182 cm -1 1 

(a) és (d) válaszlehetőségei: normálgörbe, hisztogram 

 

6. 1993-ban az egyik jogi egyetemre jelentkezők pontszámainak átlaga 169, a szórás 9 volt, a legmagasabb 

pontszám pedig 178. A normálgörbét követték-e vajon a pontszámok? 

7. Az egyik egyetem elsőévesei körében a matematikai pontszámok a normálgörbét követik 500-as átlaggal és 

100-as szórással. Töltse ki az üresen hagyott helyeket, és adjon rövid magyarázatot is! 

a. A matematikai teszten 350 pontot elérő diák a pontszámok megoszlásának _________ -dik percentilisébe 

esik. 

b. Ahhoz, hogy a megoszlás 75-ödik percentilisébe essen egy diák, __________ pontot kellett elérnie 

matematikából. 

8. Igazak-e a következő állítások? Adjon rövid magyarázatot is! 

a. Ha 7-et hozzáadunk egy lista összes számához, akkor az átlag is 7-tel nő. 

b. Ha 7-et hozzáadunk egy lista összes számához, akkor a szórás is 7-tel nő. 

                                                                                                                                                                                     
középiskolások szerepelnek, akik középiskolai tanulmányaik során bármikor is kitöltötték a SAT-ot. A szórás valójában nőtt valamelyest; 

1975-ben 109, 1994-ben 113 volt a nyelvi SAT szórása. 1994-ben újrastandardizálták a tesztet úgy, hogy az átlag 500, a szórás 100 legyen; 
a változtatás 1995-ben lépett érvénybe. Köszönettel tartozunk Susan Bryce-nak (ETS), Paul Holland-nek (Berkeley) és Howard Wainernek 

(ETS) a harmadik kiadáshoz nyújtott segítségükért. 

A matematikai SAT (4. feladat) és sok más hasonló teszt esetében is nagyobb a szórás a férfiak körében – 120 a 110-zel szemben; ez az 
egyik ok, amiért több férfi található a megoszlás szélein. Lásd L. V. Hedges és A. Nowell: „Sex differences in mental test scores, variability, 

and numbers of high-scoring individuals,‖ Science vol. 269 (1995) 41-45.o. 
iiiAz eredeti mértékegységet hüvelykről átírtuk centiméterre. A szerk 
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c. Ha a listán szereplő összes számot megduplázzuk, akkor az átlag is a duplájára nő. 

d. Ha a listán szereplő összes számot megduplázzuk, akkor a szórás is a duplájára nő. 

e. Ha az összes szám előjelét megváltoztatjuk, akkor az átlag előjele is megváltozik. 

f. Ha az összes szám előjelét megváltoztatjuk, akkor a szórás előjele is megváltozik. 

9. Mely állítások igazak? Adjon magyarázatot is, vagy mutasson ellenpéldát! 

a. Egy lista mediánja és átlaga mindig közel esik egymáshoz. 

b. A listán szereplő számok fele mindig kisebb az átlagnál. 

c. Nagy, reprezentatív minta esetén a hisztogram a normálgörbét követi. 

d. Ha két lista átlaga egyformán 50, szórásuk pedig egyformán 10, akkor a 40 és 60 közé eső számok aránya is 

pontosan megegyezik. 

10. A teljes munkaidőben dolgozó 25-54 éves férfiak átlagos jövedelme 1992-ben 35 000$, a szórás 23 000$ 

volt. A 35 000$ és 150 000$ közötti jövedelemmel rendelkezők aránya 40%, 50% vagy 60% körül volt-e? 

Válasszon a megadott lehetőségek közül, és adjon rövid magyarázatot is!5 

11. A Kaliforniai Egyetemen egyszer megkérdezték a statisztika II. kurzus hallgatóit, mintegy 700 diákot, hogy 

hány más matematikai jellegű tárgyra jártak már. A kapott átlag 1,1; a szórás 1,5 volt. Melyik ábrához hasonlít 

vajon a hisztogram? Miért? 

 

12. A népszámlálás definíciója szerint a „család‖ két vagy több, egymással rokonságban álló, együtt élő 

személyből áll, míg a „háztartás‖ egy vagy több közös háztartásban élő személyt jelent. (A háztartás állhat 

egyetlen személyből, egy vagy több családból, és rokonságban nem álló, együtt élő személyekből is.) 1992-ben 

a családok jövedelemátlaga mintegy 10%-kal magasabb volt a háztartások jövedelemátlagánál. Hogyan 

lehetséges ez? Elemezze röviden! 

8. 8. Összefoglalás 

1. A normálgörbe szimmetrikus a 0-ra nézve, a görbe alatti teljes terület pedig 100%. 

2. A standard egységben vett érték azt mondja meg, hogy hány szórásnyival van az adott érték az átlag fölött 

(+), illetve alatt (-). 

3. Sok hisztogram durván ugyanolyan alakú, mint a normálgörbe. 

4. Ha egy adatsor a normálgörbét követi, akkor a következő eljárással becsülhetjük meg, hogy a számok hány 

százaléka esik megadott intervallumba: az intervallumot átszámoljuk standard egységbe, majd meghatározzuk a 

megfelelő területet a normálgörbe alatt. Az eljárást normális közelítésnek hívjuk. 

5. Egy, a normálgörbét követő hisztogram jól rekonstruálható az átlagából és a szórásából. Ilyen esetekben jó 

összegző statisztika az átlag és a szórás. 

6. A percentilisek bármely hisztogram összegzésére használhatók, akár követi az a normálgörbét, akár nem. 

                                                           
5A rendszeres népességfelmérés 1993 márciusi adatai; az adatok a Bureau of the Census által, a U.C. Survey Research Center közvetítésével 

rendelkezésünkre bocsátott CD-ROM-ról származnak. Egy személy összes jövedelme különböző tételek összegeként áll elő; minden 

tételhez meg van határozva a lehetséges maximum, legfeljebb 100 000$ (a társadalombiztosítástól kapott összeg például legfeljebb 30 000$ 
lehet); a súlyozott adatokkal dolgoztunk. 
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7. Ha egy listán szereplő összes számhoz ugyanazt az értéket adjuk, ez a konstans egyszerűen hozzáadódik az 

átlaghoz; a szórás nem változik. Ha egy listán szereplő összes számot megszorzunk ugyanazzal a pozitív 

számmal, akkor az átlag és a szórás is ezzel a konstanssal szorzódik. (Ha a konstans negatív, akkor a szórás 

megszorzásakor el kell hagynunk az előjelet.) 

 



   

 93  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

6. fejezet - A mérési hiba 

Jézus: Én azért jöttem e világra, hogy bizonyságot tegyek az igazságról. 

Pilátus: Mi az igazság? 

1. 1. Bevezetés 

Egy ideális világban ugyanazt a dolgot többször is megmérve minden alkalommal ugyanazt az eredményt 

kapnánk. A gyakorlatban azonban különbségeket tapasztalunk. Minden mérési eredményt valamelyest félrevisz 

a véletlen hiba, és ez a hiba mérésről mérésre változik. A problémával legkorábban foglalkozó tudósok közé 

tartozott Tycho de Brache dán csillagász (1546-1601). De legelőször valószínűleg a piactéren érzékelték, amint 

a kereskedők kimérték a fűszereket vagy lemérték a selyem hosszát. 

Több kérdés is felmerül a véletlen hibával kapcsolatban. Honnan származik? Mekkora a valószínűsíthető 

nagysága? Mennyire valószínű, hogy a hibák az átlagban kioltják egymást? Az első kérdésre rövid a válasz: a 

legtöbb esetben senki sem tudja. A második kérdéssel ebben a fejezetben foglalkozunk majd, a harmadikat 

pedig a 7. fejezetben válaszoljuk meg. 

2. 2. A véletlen hiba 

Ebben a szakaszban a Nemzeti Mérésügyi Hivatal (National Bureau of Standards1) által végzett precíziós 

méréseknél fellépő véletlen hibákkal foglalkozunk. Következzen először is egy rövid ismertetés a hitelesített 

súlyokról. Az üzletekben az árut mérlegen mérik. Ezeket a mérlegeket a megyei mérésügyi hivatalnokok időről 

időre ellenőrzik a standard megyei súlykészlet segítségével. De a megyei standard súlykészletet is rendszeresen 

hitelesíteni kell, azaz össze kell vetni független standard súlyokkal. Ez állami szinten történik meg. Az állami 

szabványsúlyokat pedig a szövetségi szabványsúlyokkal vetik össze a Nemzeti Mérésügyi Hivatalban, 

Washingtonban. 

Az összehasonlítások láncolata a platina-irídium ötvözetből készült nemzetközi alapmértéknél, a „kilogramm‖-

nál végződik, melyet Párizs közelében őriznek a Nemzetközi Súly- és Mértékrendszer Irodában. A nemzetközi 

megállapodás (a mérést egységesítő egyezmény 1875-ben született meg) az „egy kilogrammot‖ úgy definiálta, 

mint ezen tárgy súlyát pontosan meghatározott körülmények között.2 Minden más súlyegységet a kilogrammhoz 

képest határoznak meg. Egy fontot nyom például valami, ha a súlya csak egy kicsivel kevesebb a kilogramm 

súlyának felénél, pontosabban 

1 font = 1 kilogramm 0,4539237-szerese. 

Amikor egy font vajról beszélünk, az azt jelenti, hogy vajdarabunkat egy hosszú és bonyolult összehasonlítás-

sorozattal összekapcsolták a párizsi alapkilogrammal, melyhez képest 0,4539237-szer annyit nyom—nagyjából. 

A mérésügyi egyezményt aláíró országok mindegyike kapott egy nemzeti kilogramm-etalont, melynek pontos 

súlyát a lehető legnagyobb precizitással határozták meg az alapkilogrammhoz képest. A nemzeti etalonokat 

sorsolással osztották szét, az Amerikai Egyesült Államok a 20-as sorszámút kapta. Az összes amerikai 

szabványsúly értékét ehhez a K20-hoz viszonyítják. 

Az amerikai boltokban végzett mérések pontossága végső soron az amerikai Mérésügyi Hivatalban végzett 

kalibrálás precizitásától függ. Az egyik alapvető kérdés itt a reprodukálhatóság: ha megismételjük a mérést, 

mennyire változik meg az eredmény. A Hivatal úgy kezeli a kérdést, hogy saját súlyain ismételt méréseket hajt 

végre. Az egyik ilyen súly, az NB 10 mérési eredményeit fogjuk itt most tárgyalni. Az elnevezés onnan 

származik, hogy a Nemzeti Hivatal (National Bureau) tulajdona, névleges értéke pedig 10 gramm—két ötcentes 

súlya. (Egy csomag vaj „névleges‖ súlya 1 font, a pontos érték azonban ettől valamelyest eltér—véletlen hiba a 

vaj csomagolásánál; hasonlóan az NB 10-et előállító emberek is azon igyekeztek, hogy 10 gramm legyen a 

súlya, de egy picikét elhibázták.) 

                                                           
1A National Bureau of Standards (NBS) elnevezése NIST-re változott: The National Institute of Standards and Technology. Dr. H. H. Kunak 
szeretnénk köszönetet mondani a Hivatal részéről nyújtott segítségért. 
2A köznapi súly szót használjuk a tömeg szakkifejezés helyett. A nemzetközi mérésügyi konferencia 1983-ban megváltoztatta a méter 

definícióját, de a súlyt továbbra is a referencia-tárggyal definiáljuk. A „kilogramm‖-ról szóló legfrissebb közlést lásd: Science (1995. május 
12.) 804. o. 
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Az NB 10-et a Hivatal 1940 körül szerezte be, és azóta is nagyjából hetente egyszer lemérik a súlyát. 100 ilyen 

mérés eredményét fogjuk most megnézni. Az összes mérést ugyanabban a szobában, ugyanazzal a műszerrel, 

ugyanazok a szakemberek végezték. Minden erőfeszítést megtettek, hogy minden alkalommal ugyanazt az 

eljárást kövessék. Amennyire csak lehetséges, állandóak voltak mindazon tényezők, melyekről tudjuk, hogy 

befolyásolhatják az eredményeket, mint például a légnyomás vagy a hőmérséklet. 

A sorozat első 5 mérése a következőképpen alakult: 
 
9,999591 gramm 
9,999600 gramm 
9,999594 gramm 
9,999601 gramm 
9,999598 gramm 

Első ránézésre a számok egyformának tűnnek. De nézzük csak meg közelebbről! Csupán az első négy jegy 

változatlan, a 9,999. Az utána következő három számjegy ingadozik, mérésről mérésre változik. Ez a véletlen 

hiba hatása.3 

Az NB 10 picivel kevesebbet nyom 10 grammnál. A 9,999 ismételgetése helyett a Hivatal azt adja meg, hogy 

mennyivel marad 10 gramm alatt a súlya. Az első mérésnél ez az érték 

0,000409 gramm. 

A sok nulla csak zavarja az embert, ezért a Hivatalban gramm helyett mikrogrammban dolgoznak: egy 

mikrogramm a gramm milliomodrésze. Ebben az egységben könnyebb áttekintenünk az NB 10 első öt mérési 

eredményét: 
 

409 400 406 399 402. 

Az 1. táblázatban mind a 100 mérés eredménye szerepel. Pillantsunk végig a táblázaton! Láthatjuk, hogy 400 

mikrogramm körül alakulnak a mérési eredmények, de vannak köztük annál nagyobbak és kisebbek is. A 

legkisebb érték 375 mikrogramm (a 94-es sorszámú mérésnél); a legnagyobb 437 mikrogramm (86-os 

sorszámú). És a kettő között egy csomó szám előfordul. A nagyságrendek érzékeltetésére: egy mikrogramm egy 

nagyobbacska porszem súlya; 400 mikrogramm egy-két szem sóé. Ez tényleg precíziós mérés! 

De akkor sem lehet az eltérő mérési eredmények mindegyike a pontos érték! Az nagyon valószínűtlen, hogy a 

táblázatban szereplő első számmal egyezne meg a 10 grammtól való eltérés pontos értéke, vagy hogy a 

másodikkal, vagy bármelyikükkel. A 100 mérés elvégzésére fordított fáradság ellenére az NB 10 egzakt súlya 

továbbra is ismeretlen, és talán megismerhetetlen. 

6.1. táblázat - Az NB 10-en végzett 100 mérés. A méréseket a Nemzeti Mérésügyi 

Hivatalban Almer és Jones végezték. A mértékegység: mikrogramm, amennyivel 

kevesebb 10 grammnál. 
 

Sorszám Mérési 

eredmén

y 

Sorszám Mérési 

eredmén

y 

Sorszám Mérési 

eredmén

y 

Sorszám Mérési 

eredmén

y 

Sorszám Mérési 

eredmén

y 

1 409 21 408 41 405 61 404 81 408 

2 400 22 399 42 409 62 405 82 406 

                                                           
3A Hivatalban végzett precíziós méréseknél a véletlen hiba két főbb feltételezett forrása: 

• a kiegyensúlyozó mechanizmus holtjátéka, különösen az él közelében 

• árnyalatnyi eltérések a súlyok helyzetében a mérlegserpenyőkben. 
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Sorszám Mérési 

eredmén

y 

Sorszám Mérési 

eredmén

y 

Sorszám Mérési 

eredmén

y 

Sorszám Mérési 

eredmén

y 

Sorszám Mérési 

eredmén

y 

3 406 23 399 43 399 63 392 83 401 

4 399 24 402 44 402 64 407 84 412 

5 402 25 399 45 407 65 406 85 393 

6 406 26 397 46 406 66 404 86 437 

7 401 27 407 47 413 67 403 87 418 

8 403 28 401 48 409 68 408 88 415 

9 401 29 399 49 404 69 404 89 404 

10 403 30 401 50 402 70 407 90 401 

11 398 31 403 51 404 71 412 91 401 

12 403 32 400 52 406 72 406 92 407 

13 407 33 410 53 407 73 409 93 412 

14 402 34 401 54 405 74 400 94 375 

15 401 35 407 55 411 75 408 95 409 

16 399 36 423 56 410 76 404 96 406 

17 400 37 406 57 410 77 401 97 398 

18 401 38 406 58 410 78 404 98 406 

19 405 39 402 59 401 79 408 99 403 

20 402 40 405 60 402 80 406 100 404 

De miért bajlódnak akkor a Hivatalban azzal, hogy újra és újra lemérjék ugyanazt a súlyt? Az egyik cél a 

minőségellenőrzés: ha az NB 10-en végzett mérések eredménye a 400 mikrogrammal kevesebb, mint 10 

grammról egyszer csak 500 mikrogrammal több, mint 10 grammra ugrana, akkor biztosra vehetik, hogy 

meghibásodott valami, és rendbe kell azt hozni. (Az NB 10-est ezért kontollsúlynak is nevezik; a mérési eljárás 

ellenőrzésére használják.) 

Hogy lássuk, mire szolgálnak még az ismételt mérések, képzeljük el, hogy egy tudományos laboratórium a saját 

10 gramm névleges értékű súlyát beküldi hitelesítésre a Mérésügyi Hivatalba. Egyetlen mérés nem adhat 

számukra végleges választ a véletlen hiba miatt. A laboratórium azt is tudni akarja, hogy mekkora lehet ez a 

véletlen hiba. Kiderítheti direkt módon is: újfent beküldi a súlyt egy újabb mérésre. Ha a két eredmény pár 

mikrogrammal tér el egymástól, akkor valószínűsíthetően az egyes méréseknél is csak pár mikrogramm 

nagyságrendű a véletlen hiba. Ha viszont a két eredmény között több száz mikrogramm a különbség, akkor az 

egyes mérések is ennyivel tévednek valószínűleg. Az NB 10 ismételt megmérése mindenkit megkímél attól, 

hogy többször is be kelljen küldenie a saját súlyát. Szükségtelen a hitelesítés megismétlését kérni, hiszen a 

Hivatal már elvégezte a szükséges munkát. 
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Egy mérés, bármily gondosan végezzék is el, némileg különbözőképpen alakulhat. A mérés megismétlésekor 

kicsivel el fog térni az eredmény. Hogy mennyire? A kérdés megválaszolására a mérés megismétlése a legjobb 

módszer. 

 

Az 1. táblázatban szereplő 100 mérés szórása picivel 6 mikrogramm fölött van. A szórás azt mutatja, hogy az 

NB 10-en végzett egyes méréseket nagyságrendileg 6 mikrogramm körüli véletlen hiba terheli. Igen gyakori a 2, 

az 5 vagy a 10 mikrogramm körüli véletlen hiba. Szerfelett ritkán fordulhat csak elő 50 vagy 100 mikrogramm 

nagyságú. A konklúzió: ha más 10 grammos súlyokat ugyanezzel az eljárással kalibrálunk, akkor 

nagyságrendileg 6 mikrogramm körüli véletlen hibával kell számolnunk. 
 

A megismételt méréssorozat szórása becslést ad arra, hogy valószínűsíthetően mekkora véletlen hiba lép fel 

egy egyedi mérés esetében. 

A következő egyenlet segít megvilágítani ezt a gondolatot: 

egyedi mérési eredmény = egzakt érték + véletlen hiba. 

A véletlen hiba eltéríti az egyedi méréseket az egzakt értéktől, mérésről mérésre változó mértékben. Az ismételt 

mérések közötti eltérések a véletlen hiba változásait tükrözik, és mindkettőt az adatok szórásával 

számszerűsíthetjük. Matematikailag: a véletlen hiba szórásának meg kell egyeznie a mérések szórásával, az 

egzakt érték hozzáadása ugyanis csupán a skála megváltoztatását jelenti (lásd az 5. fejezet 6. szakaszát.) 

Nézzük meg ezt egy kicsit lassabban is! Az 1. táblázatban látható 100 mérés átlaga 405 mikrogrammal volt 10 

gramm alatt. Ez nagy valószínűséggel közel van az NB 10 egzakt súlyához. Az első mérés 4 mikrogrammal tért 

el az átlagtól: 

409 – 405 = 4. 

Ez a mérés tehát közelítőleg 4 mikrogrammal tért el a pontos súlytól. A véletlen hiba közelítőleg 4 mikrogramm 

volt. A második mérés 5 mikrogrammal volt az átlag alatt; a véletlen hiba következésképpen –5 mikrogramm 

körül volt. Az átlagtól való tipikus eltérés 6 mikrogramm körüli, minthogy 6 mikrogramm a szórás. A tipikus 

véletlen hibának így 6 mikrogramm körül kellett lennie. 

A 100 mérés átlaga (405 mikrogrammal kevesebb, mint 10 gramm) önmagában természetesen szintén csak az 

NB 10 egzakt súlyának egy becslése. Ez a becslés is eltér attól valamilyen parányi véletlen hibával. A 24. 

fejezetben látjuk majd, hogyan lehet kiszámítani a véletlen hiba valószínűsíthető nagyságát az ilyenfajta 

átlagoknál. 

6.1. ábra - Az amerikai kilogramm-etalon, a K20. 
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Forrás: National Bureau of Standards Bulletin (1905) 

3. 3. Magányos esetek 

Hogyan illeszkedik vajon az 1. táblázatban bemutatott méréssorozat a normálgörbéhez? A válasz az, hogy nem 

túl jól. A 36-os sorszámú mérés 3 szórásnyira esik az átlagtól; a 86-os és a 94-es 5 szórásnyira – kisebb csodák. 

Az ilyen extrém mérési eredményeket magányos esetekneki nevezzük. Ezek nem valamiféle baklövésből 

származnak: a hivatal legjobb tudomása szerint semmi sem romlott el, amikor ezeket a méréseket végezték. 

Mindazonáltal a három extrém érték megnöveli a szórást. Ennek következtében az átlagtól egy szórásnyin belül 

eső mérési eredmények aránya 86% – jócskán nagyobb a normálgörbe alapján jósolt 68%-nál. 

Ha a három magányos esettől eltekintünk, a fennmaradó 97 mérés átlagára 10 gramm alatt 404 mikrogramm jön 

ki, mindössze 4 mikrogramm szórással. Az átlag nem sokat változott, viszont a szórás mintegy 30%-kal 

csökkent. A 2. ábrán láthatjuk, hogy a fennmaradó 97 mérés közelebb áll a normális megoszláshoz. Összegezve: 

                                                           
iA magyar statisztikusok jellemzően az angol „outlier‖ elnevezést használják, és ha feltétlenül magyar kifejezést kell mondaniuk, többnyire 

extrém értékekről vagy extrém esetekről beszélnek. Magunk a könyv szaknyelvújító szellemét követve választottuk ezt a szemléletes 
elnevezést. 
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az adatok többségének szórása 4 mikrogramm körüli; pár mérési eredmény viszont messzebb esik az átlagtól, 

mint azt a szórás alapján gondolnánk. A teljes (6 mikrogramm) szórás egyfelől a hisztogram törzsének 4 

mikrogrammos szórásából, másfelől a magányos esetekből együttesen áll elő. 

6.2. ábra - Magányos esetek. A felső ábra az NB 10-es 100 mérési eredményének 

hisztogramja; az összehasonlítás kedvéért berajzoltuk a normálgörbét. A görbe nem jól 

illeszkedik a hisztogramhoz. Az alsó ábra a három magányos eset elhagyása után nyert 

hisztogramot mutatja. A görbe jobban illeszkedik. Az adatok többsége a normálgörbét 

követi, ám néhány mérési eredmény sokkal messzebb esik az átlagtól, mint azt a görbe 

alapján várnánk. 

 

Gondos mérés esetén kis százalékban számítunk magányos esetek előfordulására. Az NB 10 adatsorának 

valójában az az egyetlen szokatlan vonása, hogy közlik a magányos eseteket. Nézzük meg a Mérésügyi Hivatal 

mondandóját arról, hogy sokan nem szerepeltetik az adatok közt az extrém értékeket!4 Hivatalos szöveg lévén, a 

stílusa eléggé érdes. 

                                                           
4P. E. Pontius, „Measurement phylosophy of the pilot program for mass calibration,‖ NBS Technical Note No. 288 (1966). A Mérésügyi 

Hivatal magányos eseteket csak „valamilyen okból, például ajtócsapódás vagy a berendezés hibás működése miatt‖ vet el. Lásd még H. H. 
Ku (szerk.) Precision Measurement and Calibration. NBS Special Publication no. 300, vol. 1 (Washington, D. C., 1969). 
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A statisztikai módszerek mérési adatok elemzésére történő alkalmazásának egyik legnagyobb 

nehézsége abban áll, hogy megfelelő adatokhoz jussunk. A probléma gyakran azzal a tudatos, 

esetleg tudattalan, törekvéssel függ össze, hogy adott folyamat kimenetelét úgy alakítsák, 

amilyennek azt a szakember látni szeretné, a tényleges kimenetel elfogadása helyett .... Ha 

önkényes határok felállítása alapján elvetünk adatokat, az súlyosan meghamisítja a valóságos 

folyamatoknál előforduló eltérések becslését. Az ilyen eljárások a ... program célját 

akadályozzák. A valóságos paraméterek meghatározásához az összes olyan adatot figyelembe 

kell vennünk, melyeket jó okkal nem tudunk elvetni. 

Nehéz döntéssel áll szemben a kutató, amikor magányos eseteket talál. Vagy figyelmen kívül hagyja azokat, 

vagy pedig elfogadja, hogy mérési eredményei nem követik a normálgörbét. A görbe presztizse oly nagy, hogy 

az előbbit szokás választani. Íme, az elmélet győzelme a tapasztalat fölött. 

4. 4. Torzítások 

Képzeljük el, hogy a hentes a hús lemérésekor hüvelykujjával kicsit megnyomja a mérleget. Ez hibát okoz a 

mérésnél, de a dolog nem a véletlenen múlt. Vegyünk egy másik példát! Tegyük fel, hogy egy méteráru 

üzletben olyan mérőszalagot használnak, mely kinyúlt már kicsit, 100 centiméterről 101 centiméterre. Így az 

anyag minden eladott „méteréhez‖ egy extra centiméter tapad. Ez sem véletlen hiba, hiszen mindig a vevő 

javára dolgozik. A hentes ujja és a megnyúlt mérőszalag két példa a torzításra, avagy szisztematikus hibára. 
 

A torzítás minden mérési eredményt egyformán befolyásol, ugyanabba az irányba térít el. A véletlen hiba 

mérésről mérésre változik, hol felfelé, hol lefelé téríti el az eredményt. 

Alapegyenletünkön változtatnunk kell, ha az egyes mérések a véletlen hibán kívül torzításnak is ki vannak téve: 

egyedi mérési eredmény = egzakt érték + torzítás + véletlen hiba. 

Ha a mérési eljárásban nincsen torzítás, az ismételt mérések átlaga hosszú távon megadja a mérendő dolog 

egzakt értékét: a véletlen hibáknak ki kell ejteniük egymást. Ha azonban torzítás is jelen van, akkor az átlag 

hosszú távon is túl nagy vagy túl alacsony lesz. 

A torzítást általában nem lehet észrevenni magukból a mérési eredményekből. A méréseket egy külső, hiteles 

mérőeszközzel vagy valamilyen elméleti jellegű feltevéssel kell összevetni. A K20 és a Párizsban őrzött 

alapkilogramm közötti kapcsolaton múlik az összes súlymérés, melyet Amerikában elvégeznek. Több 

alkalommal is összehasonlították a két súlyt, és a becslés szerint a K20 icipicivel könnyebb a „kilogramm‖-nál, 

mégpedig 19 milliárdodnyival. A Mérésügyi Hivatal ennek kompenzálására 19 milliárdoddal felfelé módosítja a 

súlyokra vonatkozó összes számítását. Mindazonáltal ez a faktor is csak közelítés, elvégre maga is valamilyen 

mérési eljárás eredményeképpen állt elő. Az Amerikában mért összes súlyérték tehát valamilyen (egészen 

parányi) arányban szisztematikusan eltér a valódi értéktől. Ez is a torzítás egy példája, de cseppet sem olyan, 

hogy aggódnunk kellene miatta. 

5. 5. Ismétlő feladatsor 

1. Igaz-e a következő állítás? Adjon indoklást is! „Egy gyakorlott kutatónak, aki az elérhető legjobb 

berendezéssel dolgozik, elég egyszer elvégeznie egy mérést – feltéve, hogy nem követ el hibát. Ha kétszer 

mérné meg ugyanazt a dolgot, akkor is ugyanazt az eredményt kapná.‖ 

2. Egy ács textilből készült mérőszalagot használ a deszkák hosszának lemérésére. 

a. Miféle torzítások léphetnek fel? 

b. Az acélból vagy a textilből készült mérőszalag van-e jobban kitéve a torzítás lehetőségének? 

c. Megváltozhat-e idővel a textil mérőszalag torzítása? 

3. Igazak-e a következő állítások? Adjon magyarázatot is! 

a. A torzítás egyfajta véletlen hiba. 
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b. A véletlen hiba egyfajta torzítás. 

c. A mérési eredményeket általában torzítás és véletlen hiba is befolyásolja. 

4. Beküldtünk egy egyjardos mérőrudat hitelesítésre a helyi laboratóriumba (a rúd hosszának centiméterben 

91,44-nek; hüvelykben 36-nak kell lennie), és azt kértük, hogy háromszor végezzék el a mérést. A következő 

értékeket kapták: 
 

35,96 hüvelyk 36,01 hüvelyk 36,03 hüvelyk 

Ha egy negyedik mérésre is visszaküldenénk a mérőrudat, mekkora eltérésre számítanánk vajon a 36 hüvelyktől 

(pozitív vagy negatív irányban)? 
 

0,01 hüvelyk körüli 0,03 hüvelyk körüli 0,06 hüvelyk körüli 

5. A bevezető statisztika kurzus 19 hallgatóját arra kérték, hogy tolómércével mérjék meg egy asztallap 

vastagságát. A tolómérce beosztása 0,001 hüvelyk (azaz kb. 2 milliméter). Két mérést végzett mindenki, amint 

az alább látható. (A mértékegység hüvelyk; az első személy például 1,317-et és 1,320-at kapott a két mérés 

eredményeképpen.) 

a. Egymástól függetlenül dolgoztak-e a diákok? 

b. Hogyan tudná egy hitetlenkedő barátját meggyőzni a véletlen hiba létezéséről az adatok segítségével? 
 

Személy Első Második Személy Első Második 

sorszáma mérés (hüvelyk) sorszáma mérés (hüvelyk) 

1 1,317 1,320 11 1,333 1,334 

2 13,26 13,25 12 1,315 1,317 

3 1,316 1,335 13 1,316 1,318 

4 1,316 1,328 14 1,321 1,319 

5 1,318 1,324 15 1,337 1,343 

6 1,329 1,326 16 1,34 1,336 

7 1,332 1,334 17 1,320 1,336 

8 1,342 1,328 18 1,342 1,340 

9 1,337 1,342 19 1,317 1,318 

10 13,26 13,25    

6. 6. Különleges ismétlő feladatsor 

Ezek a feladatok az I. és a II. rész anyagát is felkasználják.. 
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1. Az egyik egyetemi kurzuson a félévvégi pontszámok hisztogramja az alábbi ábra szerint alakult. Igaz-e a 

következő állítás: „Mivel ez nem hasonlít a normálgörbéhez, nyilván valami baj van a teszttel.‖ Indokolja is 

meg válaszát! 

6.3. ábra - 

 

2. Töltse ki az üresen hagyott helyeket a megadott válaszlehetőségek valamelyikével! Mutasson példákat is 

annak alátámasztására, hogy helyesen választott! 

a. Egy számsorozat szórása 0. Ez azt jelenti, hogy _________________. 

b. Egy lista négyzetes középértéke 0. Ez azt jelenti, hogy _________________. 

Válaszlehetőségek: 

i. nem szerepelnek számok a listán 

ii. a lista csupa egyforma számból áll 

iii. a listán szereplő összes szám 0 

iv. a lista átlaga 0 

3. Személyiségtesztet töltetnek ki emberek egy nagyobb csoportjával. Öt tesztpontszámot láthatunk alább az 

eredeti egységben, illetve standard egységben. Töltse ki az üresen hagyott helyeket! 
 

79 64 52 72 ______ 

1,8 0,8 ____ _____ -1,4 

4. Az egyik egyetem elsőévesei körében a nyelvi felvételi pontszámok a normálgörbét követik; az átlag 500, a 

szórás 100. 

a. A hallgatók hány százaléka ért el 350 és 650 közötti pontszámot? 

b. Körülbelül ezer hallgató pontszáma esett a 400 és 600 közötti tartományba. Közülük körülbelül _______ 

hallgató pontszáma volt a 450 és 550 közötti tartományban. Töltse ki az üresen hagyott helyet a 

válaszlehetőségek valamelyikével, és adjon magyarázatot is! 

Válaszlehetőségek: 440, 500, 560. 

5. Egy, a HANES-hez hasonló, 1960-61-ben készült egészségügyi felmérésben 6672 személy vett részt. A 

megkérdezettek nemét a felvétel két különböző fázisában is rögzítették. 17 esetben találtak ellentmondást: az 

egyik kérdezés során férfiként, a másik kérdezésnél nőként kódolták az illetőt. Mivel magyarázná ezt? 

6. Az egyik főiskolán az elsőéves férfiak matematikai pontszámainak átlaga 650, szórása pedig 125 volt. A 

nők átlaga 600 volt, de a szórása szintén 125. Az évfolyamra 500 férfi és 500 nő járt. 

a. Ha a férfiakat és a nőket együtt nézzük, a matematikai teszt átlaga _________ volt. 

b. Ha a férfiakat és a nőket együtt nézzük, vajon 125-nél kevesebb, 125 körüli vagy 125-nél nagyobb volt a 

matematikai teszt szórása? 

7. Oldja meg a 6. feladatot arra az esetre, ha 600 férfi és 400 nő jár az évfolyamra. (A nőkre és a férfiakra 

vonatkozó átlagok és szórások most is ugyanazok.) 
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8. A 6. fejezetben található 1. táblázat közli az NB 10-zel végzett 100 mérés eredményét, a 2. ábra alsó része 

mutatja a hisztogramot. Az átlag 405 mikrogramm, a szórás 6 mikrogramm volt. Ha normális közelítéssel 

becsülnénk meg a 400 és 406 mikrogramm közé eső mérési eredmények arányát, vajon túl alacsony, túl 

magas vagy nagyjából megfelelő értéket kapnánk-e? Adjon rövid indoklást is! 

9. Az egyik gyakorlatvezető gyakorló feladatsort ad fel a csoportjába járó hallgatóknak. Tíz kérdés szerepel a 

feladatlapon, és az eredmény nem számít bele a félévvégi osztályzatba. A feladatlapok kijavítása után a 

gyakorlatvezető összeírja, hogy hány kérdésre válaszoltak jól, illetve rosszul az egyes hallgatók. A jó 

válaszok átlaga 6,4, a szórás 2,0. A hibás válaszok száma átlagosan ____________, a szórás ___________. 

Töltse ki az üresen hagyott helyeket – vagy esetleg szüksége lenne a konkrét adatokra is? Adjon rövid 

indoklást! 

10. 1976-80-ban az amerikaiak egy nagy, reprezentatív mintáját vizsgálták az egészséggel és a táplálkozással 

foglalkozó felmérés (HANES) keretében5. A balkezesek aránya a megkérdezettek körében folyamatosan 

csökkent az életkorral, a 20 éves kori 10%-ról 4%-ra a 70 éveseknél. „Az adatok azt mutatják, hogy életkoruk 

előrehaladtával sokan áttérnek a balkezességről a jobbkezességre.‖ Igaz-e ez az állítás? Miért? Amennyiben 

hamis, hogyan magyarázná az adatokat? 

11. Nők egy csoportjában a testmagasságok 25-ödik percentilise 62,2 hüvelyk, a 75-ödik percentilis pedig 

65,8 hüvelyk. A hisztogram a normálgörbét követi. Mekkora a testmagasság megoszlásának 90-edik 

percentilise? 

12. A rendszeres népességfelmérés keretében minden márciusban megkérdezik az amerikaiak egy nagy, 

reprezentatív mintáját az előző évi jövedelmeikről.6 Alább láthatunk egy hisztogramot az 1992-es családi 

jövedelmekről. (Az intervallumok a baloldali végpontot tartalmazzák, a jobboldalit nem.) 10 000 és 60 000$ 

között magasabb és alacsonyabb blokkok szabályos váltakozását figyelhetjük meg. Miért van ez? Adjon 

rövid magyarázatot! 

 

13. Kutatók úgy vizsgálták a testmozgásnak a szívbetegség kockázatára gyakorolt hatását, hogy 

összehasonlították a szívbetegségek előfordulását a londoni tömegközlekedési vállalat dolgozóinak két nagy 

csoportjában: a buszvezetők és a kalauzok körében. A kalauzok sokkal többet mozognak, hiszen egész nap 

körbejárnak beszedni a viteldíjakat. A két csoport életkori megoszlása nagyon hasonló volt, és minden vizsgált 

személy legalább 10 éve ugyanazt a munkát végezte. A szívbetegségek előfordulása lényegesen ritkábbnak 

bizonyult a kalauzok körében, amiből a kutatók levonták azt a következtetést, hogy a testmozgás véd a 

szívbetegségek ellen. 

Más kutatók szkeptikusan viszonyultak az eredményhez. Megkeresték a tömegközlekedési vállalatot, ahol 

kiderült, hogy a vállalat egyenruhával látja el dolgozóit, és ezért nyilvántartják a ruhaméreteiket.7 

a. Miért fontos, hogy a két csoport életkori megoszlása hasonló volt? 

b. Miért számít az, hogy a vizsgált személyek mindegyike legalább 10 éve végezte ugyanazt a munkát? 

                                                           
5Az adatok a National Center for Health Statistics és az Inter-University Consortium for Political and Social Research által rendelkezésünkre 

bocsátott mágnesszalagról származnak. 
6Az adatok a Bureau of the Census által, a U.C. Survey Research Center közvetítésével rendelkezésünkre bocsátott CD-ROM-ról 

származnak. Az elemi családokra (családegységekre) vonatkozó adatok. 
7J. N. Morris-J. A. Hardy, „Physique of Londos busmen,‖ Lancet (1956) 569-570.o. Eric Peritz, a jeruzsálemi Héber Egyetem Statisztika 
Tanszékének professzora hivatkozott a vizsgálatra. 
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c. Vajon az eredeti kutatócsoport miért a buszvezetőkkel hasonlította össze a kalauzokat, nem pedig a vállalati 

központban dolgozókkal? 

d. Miért volt vajon szkeptikus a második kutatócsoport? 

e. Mihez kezdhetnénk az egyenruha-méretekkel? 

14. A mellrákkal foglalkozó országos szintű kanadai vizsgálatban véletlen besorolásos, kontrollos kísérletet 

folytattak a mammográfiával, azaz a mellrák röntgenvizsgálatával kapcsolatban. A kutatás hasznosnak találta a 

röntgenvizsgálatot, különösen az idősebb nők körében. (A kezelt és a kontrollcsoport halálozási arányának 

összehasonlításával mérték a mammográfia hatását.) 

Dr. Daniel Kopans azt állította, hogy a véletlen besorolás nem megfelelően történt: a nővérek az instrukciók 

követése helyett beosztották a röntgenvizsgálatra kerülő csoportba azokat a nőket, akiknél nagy volt a mellrák 

kockázata.8 Torzítja-e ez a kutatási eredményeket? Ha igen, akkor a torzítás a valóságosnál hatékonyabbnak 

vagy kevésbé hatékonynak tünteti fel a mammográfiát? Fejtse ki véleményét! 

15. Egyes bírósági eljárásoknál a bíró összeül az ellenérdekű jogászokkal, hogy tisztázzák az esetet vagy 

legalábbis a felmerülő kérdéseket még a tárgyalás előtt. Egyes megfigyelések arra utaltak, hogy ezek az 

egyeztetések elősegítik a tárgyalás nélküli megállapodást, illetve felgyorsítják az eljárást; bár kétségek is 

megfogalmazódtak. 

New Jersey állam bíróságain kötelező a tárgyalás előtti egyeztetés. Végeztek azonban egy kísérletet az állam hét 

megyéjében: egy hat hónapos időszak 2954 személyi sérüléssel járó esetét (nagyrészt gépkocsibaleseteket) 

véletlenszerűen kísérleti és kontrollcsoportra osztották. A kontrollcsoportba sorolt 1495 esetben (A csoport) 

továbbra is kötelező volt a tárgyalás előtti egyeztetés. A kísérleti csoportba tartozó 1459 esetnél választhattak a 

felek: bármelyik fél képviselője kérhette az egyeztetést. A kísérleti csoportból 701 esetben kértek egyeztetést (C 

csoport), 758 esetben nem (B csoport). 

Az adatok elemzését végző kutató arra volt kíváncsi, hogy az egyeztetés vajon elősegítette-e az ügy lezárását 

még a tárgyalás előtt; illetve lerövidült-e a tárgyalási idő, ha tárgyalásra került sor. (Ez fontos kérdés, mivel a 

tárgyalási idő igen költséges.) 

Következőképpen számolt be a kutató a főbb eredményekről (a táblázat anyagát a tanulmányból idézzük9): 

(i) A tárgyalás előtti egyeztetés nem befolyásolta a megegyezést; A B csoportban ugyanolyan arányban kerültek 

tárgyalásra az ügyek, mint az A + C csoportban. 
 

 
A tárgyalásra került ügyek aránya 

 
B csoport A + C csoport 

Tárgyalásra került 22% 23% 

Esetek száma 701 2079 

(ii) A tárgyalás előtti egyeztetés nem rövidíti le a tárgyalási időt; a rövid tárgyalások aránya azokban az 

esetekben a legnagyobb, ahol nem kívántak élni vele. 
 

 
A tárgyalási idő megoszlása a tárgyalásra került ügyekben 

                                                           
8Chance News, Dartmouth (February, 1995). Lásd Kopans et al., a 2. fejezet 14. lábjegyzetében hivatkozott cikkét; lásd továbbá: Science 
vol. 275 (1997) 1056-1059.o. A kutatás statisztikai bizonyító erejének növelése érdekében láthatólag véletlenszerűen soroltak be olyan nőket 

is, akiknek orvosilag felismerhető rákjuk volt – ami másfajta kérdéseket vet fel a kutatási elrendezéssel kapcsolatban. Nem találtak jótékony 

hatást az 50 éven aluli nők körében, amit Kopans erősen vitat. 
9A megfigyeléseket tárgyalja: H. Zeisel, H. Kalven, Jr., B. Buchholz, Delay in the Court, 4th ed. (Little, Brown & Co., 1959). A kísérletről 

beszámol: Maurice Rosenberg, The Pretrial Conference and Effective Justice (Columbia University Press, 1964). A definíciók a 19. oldalon, 

a számok a 20. oldalon, a 8. és 9. Táblázat adatai a 48., illetve 52. oldalon szerepelnek. A kérdésről lásd még: H. Zeisel, Say It with Figures, 
6th ed. (Harper & Row, 1985, 141. o.). 
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B csoport A csoport C csoport 

Tárgyalási idő (órában)    

1. 5 vagy kevesebb 43% 34% 28% 

2. 5 – 10 35% 41% 39% 

3. 10 fölött 22% 26% 33% 

Esetek száma 63 176 70 

Kommentálja az elemzést! 

7. 7. Összefoglalás és áttekintés 

1. Bármilyen gondosan hajtsanak is végre egy mérést, az eredmény némileg eltérően alakulhat. Ez a véletlen 

hibát tükrözi. Mielőtt egy mérési eredményre építenénk, meg kell becsülnünk a véletlen hiba valószínűsíthető 

nagyságát. A legjobb módszer erre: a mérés megismétlése. 

2. Egy egyedi mérés véletlen hibájának valószínűsíthető nagyságát megbecsülhetjük egy azonos körülmények 

között végzett méréssorozat szórása alapján. 

3. Torzítás avagy szisztematikus hiba miatt a mérési eredmények szisztematikusan túl magasak vagy túl 

alacsonyak lesznek. A mérés egyenlete: 

egyedi mérési eredmény = egzakt érték + torzítás + véletlen hiba. 

A véletlen hiba mérésről mérésre változik, a torzítás viszont mindig egyforma. Pusztán a mérés megismétlésével 

nem lehet megbecsülni a torzítást. 

4. Gondos mérés esetén is számítunk arra, hogy kis százalékban előfordulhatnak magányos esetek. 

5. A magányos esetek jelentősen befolyásolhatják az átlagot és a szórást. Ekkor a hisztogram nem jól illeszkedik 

a normálgörbéhez. 

6. Könyvünknek ebben a részében megismerkedtünk két alapvető leíró statisztikával: az átlaggal és a szórással; 

valamint hisztogramokkal összesítettük adatainkat. Sok adatsor esetében jól követi a normálgörbét a hisztogram. 

A 6. fejezetben egy méréssorozat adatain mutattuk be mindezt. A könyv egy későbbi részében valószínűségi 

eloszlásokat fogunk hisztogramokkal ábrázolni, és statisztikai következtetéseket alapozunk a normálgörbére. Ez 

korrekt eljárás akkor, ha az elméleti hisztogramok a normálgörbét követik – ez majd a 18. fejezet tárgya lesz. 
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7. fejezet - Pontok és egyenesek 
ábrázolása 

Kérdés: Mit mondott az egyenes a pontnak? 

Válasz: Pont te hiányoztál! 

1. 1. Pontok a koordináta-rendszerben 

Ebben a fejezetben megnézünk néhány gondolatmenetet a pontok és egyenesek ábrázolásával kapcsolatban, 

melyekre majd a III. részben lesz szükségünk. Nem kell feltétlenül végigolvasni most a fejezetet, visszatérhet 

ide az Olvasó később is, amennyiben a III. résznél nehézségekbe ütközne. Ha úgy dönt, hogy most veszi végig a 

fejezetet: az első négy szakasz a legfontosabb; az utolsó a legnehezebb. 

Az 1. ábrán egy vízszintes tengely (az x tengely) és egy függőleges (az y tengely) látható. A berajzolt pont x 

koordinátája 3, mivel az x tengely mentén a 3-as számmal van egy vonalban. A pont y koordinátája 2, mivel az y 

tengely 2-esével esik egyvonalba. Így írjuk le ezt a pontot: x = 3, y = 2. Olykor még jobban lerövidítjük a leírást 

így: (3;2). A 2. ábrán feltüntetett pont a (-2;-1): az x tengely mentén nézve a –2 alatt található, és a –1-gyel van 

egyvonalban az y tengely mentén. 

7.1. ábra - 

 

7.2. ábra - 

 

A francia René Descartes-tól (1596-1650) származik az ötlet, hogy a pontokat számpárokkal jellemezzük. 

Tiszteletére ezt az ábrázolásmódot „Descartes-féle koordináta-rendszernek‖ is szokás nevezni. 

1.1. „A” feladatsor 

1. A 3. ábrán 5 pontot láthatunk. Írja le az egyes pontok x és y koordinátáit! 

2. Amikor a 3. ábra A pontjából elmegyünk a B pontba, akkor az x koordinátánk ________ -mal nő; az y 

koordinátánk pedig _______ -vel. 

3. A 3. ábra egyik bejelölt pontjának y koordinátája 1-gyel nagyobb az E pont y koordinátájánál. Melyik ez a 

pont? 

7.3. ábra - 
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René Descartes (Franciaország, 1598-1650) 

A Syracuse Egyetem George Arents Kutatókönyvtárának Wolff-Leavenworth Gyűjteményéből 
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2. 2. Pontok bejelölése 

A 4. ábrán felvettünk egy tengelypárt. A (2;1) pont berajzolásához keressük meg az x tengelyen a 2-est: a pont 

egyenesen e fölött lesz, ahogy az 5. ábra mutatja; majd keressük meg az y tengelyen az 1-est: a pont ettől 

egyenesen jobbra lesz, mint a 6. ábrán. 

7.4. ábra - 

 

7.5. ábra - 

 

7.6. ábra - 

 

2.1. „B” feladatsor 

1. Rajzoljon egy tengelypárt és jelölje be a következő pontokat: 
 

(1;1) (2;2) (3;3) (4;4) 

2. A következő négy pont közül három egy egyenesbe esik. Melyikük a kakukktojás? Az egyenes alatt vagy 

fölött található? 
 

(0;0) (0,5;0,5) (1;2) (2,5;2,5) 

3. Az alábbi táblázatban négy pont szerepel. Az y koordinátát mindegyiknél a következő szabály alapján kaptuk 

meg az x koordinátából: y = 2x + 1. Töltse ki az üresen hagyott helyeket, majd ábrázolja a pontokat! Mit 

mondana róluk? 

4. A 7. ábrán bevonalkáztunk egy területet. A következő két pont közül melyik esik ebbe bele: (1;2) vagy (2;1)? 

5. Ugyanez a kérdés a 8. ábrával kapcsolatban is. 

6. Ugyanez a kérdés a 9. ábrával kapcsolatban is. 

7.7. ábra - 
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7.8. ábra - 

 

7.9. ábra - 

 

3. 3. A meredekség és a tengelymetszet 

A 10. ábrán egy egyenest látunk. Vegyük az egyenes egyik pontját, például az A-val jelöltet. Most menjünk el 

A-ból kiindulva egy másik pontba, mondjuk a B-be. Megnőtt valamennyivel az x koordinátánk – nevezzük ezt 

oldalirányú elmozdulásnak. Ebben az esetben az oldalirányú elmozdulás 2 volt. Ugyanakkor az y koordinátánk 

is nőtt valamennyivel, nevezzük ezt függőleges elmozdulásnak. Ebben az esetben 1 volt a függőleges 

elmozdulás. Figyeljük meg, hogy feleakkora volt a függőleges elmozdulás, mint az oldalirányú. Ezen az 

egyenesen bármely két pontot vesszük is, a függőleges elmozdulás az oldalirányú fele lesz. A függőleges és az 

oldalirányú elmozdulás hányadosát az egyenes meredekségének nevezzük: 
 

meredekség = függőleges elmozdulás / oldalirányú elmozdulás. 

A meredekség azt mutatja, hogyan nő az y az x növekedésével az egyenes mentén. Hogy még világosabban 

értsük, képzeljük az egyenest egy hegyre felfelé vezető útnak. A meredekség azt méri, hogy mennyire erős a 

kaptató. A 10. ábrán látható egyenes esetében 50%-os emelkedővel van dolgunk – út esetében ez igencsak 

meredeknek számítana. A 11. ábrán látható egyenes meredeksége 0. A 12. ábrán –1 a meredekség. Ha a 

meredekség pozitív, akkor fölfelé megyünk a hegyre [ha balról jobbra haladunk]. Ha a meredekség 0, vízszintes 

egyenessel van dolgunk. Negatív meredekség esetén lefelé jövünk a hegyről [ha balról jobbra haladunk]. 

7.10. ábra - A meredekség ½. 

 

7.11. ábra - A meredekség 0. 
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7.12. ábra - A meredekség –1. 

 

A (függőleges) tengelymetszet az egyenes magassága x = 0-nál. A tengelyek általában 0-nál metszik egymást. A 

tengelymetszet ekkor az, ahol az egyenes az y tengelyt metszi. A 13. ábránál 2 a tengelymetszet. Néha azonban 

úgy vesszük fel a tengelyeket, hogy azok nem a 0-nál metszik egymást. Ilyenkor vigyáznunk kell egy kicsit. A 

14. ábrán például az (1;1) pontban találkoznak a tengelyek. Az egyenes tengelymetszete itt 0, mivel ez lenne a 

magassága x = 0-nál. 

A tengelyeknek gyakran mértékegységük is van. A 15. ábrán például az x tengelyen hosszúságegység (hüvelyk) 

szerepel, az y tengelyen Celsius-fok. Ilyenkor a meredekségnek és a tengelymetszetnek is van mértékegysége. Itt 

most 2,5 fok per hüvelyk a meredekség, a tengelymetszet pedig –5 Celsius fok. 

7.13. ábra - 

 

7.14. ábra - 

 

7.15. ábra - 

 

3.1. „C” feladatsor 

1. A 16-18. ábrákon különböző egyenesek láthatók. Határozza meg a meredekségüket és a tengelymetszetüket! 

Vigyázat: a tengelyek nem mindig a 0-nál metszik egymást! 

7.16. ábra - 
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7.17. ábra - 

 

7.18. ábra - 

 

4. 4. Egyenesek ábrázolása 

1.példa. Rajzoljuk fel azt az egyenest, amely átmegy a (2;1) ponton, és ½ a meredeksége. 

Megoldás: Először rajzoljunk fel egy tengelypárt, és jelöljük be a megadott (2;1) pontot a 19. ábrán látható 

módon. Azután a megadott pontból menjünk el vízszintesen jobbra valamilyen kényelmes távolságra: a 20. 

ábránál 3 egységet tettünk meg. Rajzoljunk be egy segédpontot erre a helyre. Minthogy az egyenes emelkedik, a 

segédpont fölött fog elmenni. Hogy mennyivel lesz fölötte, azaz 3 egységnyi oldalirányú elmozdulás esetén 

mennyit emelkedik az egyenes függőlegesen? A válasz a meredekségből derül ki. Az egyenes vízszintes 

egységenként fél függőleges egységet emelkedik, és mivel esetünkben 3 egység az oldalirányú elmozdulás, az 

emelkedés 3 ·½ = 1,5. 

függőleges elmozdulás = oldalirányú elmozdulás · meredekség. 

Segédpontunktól menjünk 1,5-et fölfelé, és jelöljük be itt harmadik pontunkat a 21. ábrán látható módon. Ez a 

pont az egyenesen fekszik. Tegyük rá vonalzónkat, és kössük össze a megadott (2;1) ponttal. 

7.19. ábra - 

 

7.20. ábra - 
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7.21. ábra - 

 

4.1. „D” feladatsor 

1. Rajzoljon egyeneseket a (2;1) ponton keresztül a következő meredekségekkel: 

a. +1 

b. –1 

c. 0 

2. Induljunk el a 21. ábrán szereplő (2;1) pontból! Ha 2-öt lépünk oldalra és 1-et fölfelé, akkor vajon az 

egyenesen, az alatt vagy afölött leszünk? 

3. Ugyanaz, mint az előző feladat, de most oldalra 4-et, fölfelé 2-öt lépünk. 

4. Ugyanaz, mint az előző feladat, de most oldalra 6-ot, fölfelé 5-öt lépünk. 

5. Rajzolja fel azt az egyenest, melynek tengelymetszete 2, meredeksége pedig –1! Kis segítség: ez az egyenes 

átmegy a (0,2) ponton. 

6. Rajzolja fel azt az egyenest, melynek tengelymetszete 2, meredeksége 1! 

5. 5. Az egyenes algebrai egyenlete 

2.példa. Most a következő szabály szerint kapjuk meg egy pont y koordinátáját az x koordinátájából: y = 1/2x + 

1. Az alábbi táblázatban feltüntettük azokat a pontokat, amelyeknek x koordinátája 1, 2, 3, 4. Ábrázoljuk ezeket! 

Egy egyenesbe esnek vajon? Ha igen: mekkora az egyenes meredeksége és tengelymetszete? 

Megoldás: A pontok a 22. ábrán láthatók. Egy egyenesbe esnek. Bármely pont, melynek y koordinátája 

ugyanazon y = 1/2x + 1 egyenlet szerint kapható meg az x koordinátából, egyazon egyenesre esik. Azt mondjuk, 

hogy az egyenes az egyenlet ábrázolása. Az egyenes meredeksége ½, ez az x együtthatója az egyenletben. A 

tengelymetszet 1, ez az egyenletben szereplő konstans tag. 
 

x y 

1 1,5 

2 2,0 

3 2,5 

4 3,0 

7.22. ábra - 
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Az y = mx + b egyenletet egy egyenes ábrázolja, melynek meredeksége m, tengelymetszete b. 

3.példa. Mi a 23. ábrán látható egyenes egyenlete? Mennyi a magassága x = 1-nél? 

Megoldás: Az egyenes meredeksége –1, tengelymetszete 4. Az egyenlete tehát y = –x + 4. Ha behelyettesítjük x 

= 1-et, y = 3-at kapunk; x = 1 esetén tehát 3 az egyenes magassága. 

7.23. ábra - 

 

7.24. ábra - 

 

7.25. ábra - 

 

4.példa. Ábrázoljuk azt az egyenest, melynek y = –1/2x + 4 az egyenlete! 

Megoldás: Az egyenes tengelymetszete 4; rajzoljuk be tehát a (0;4) pontot a 24. ábrán látható módon. Az 

egyenesnek át kell ezen mennie. Menjünk oldalirányban tetszőleges távolságra – mondjuk 2 egységnyire. A 

meredekség –1/2, tehát ekkor egy egységnyit csökken függőlegesen az egyenes. Jelöljük be azt a pontot, mely 

oldalirányban 2-re, lefelé 1-re van az első ponttól. Azután kössük össze egyenes vonallal a két pontot. 

5.1. „E” feladatsor 

1. Ábrázolja a következő egyenleteket: 

a. y = 2x + 1 

b. y = ½x + 2 

Mondja meg, mennyi a meredekségük és a tengelymetszetük, és adja meg az egyenes magasságát x = 2-nél! 

2. A 25. ábrán három egyenes látható. Párosítsa össze az egyeneseket és az egyenleteket! 
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y = 3/4x + 1 y = –1/4x + 4 y = –1/2x + 2 

3. Rajzoljon fel négy olyan pontot, melyek y koordinátája kétszerese az x koordinátának! Egy egyenesbe esnek 

vajon? Ha igen, mi az egyenes egyenlete? 

4. Rajzolja be az (1;1), (2;2), (3;3), (4;4) pontokat ugyanabba az ábrába! A pontok egy egyenesbe esnek. Mi 

ennek az egyenesnek az egyenlete? 

5. A következő pontok vajon az előző feladatban szereplő egyenesen, az alatt vagy afölött helyezkednek el? 

a. (0;0) 

b. (1,5;2,5) 

c. (2,5;1,5) 

6. Igaz-e: 

a. Ha y nagyobb x-nél, akkor az (x;y) pont a 4. feladatban szereplő egyenes fölött van. 

b. Ha y = x, akkor az (x;y) pont a 4. feladatban szereplő egyenesen van. 

c. Ha y kisebb x-nél, akkor az (x;y) pont a 4. feladatban szereplő egyenes alatt van. 
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8. fejezet - A korreláció 

Amilyen az apja, olyan a fia 

1. 1. A pontdiagram 

A II. részben tárgyalt eszközök jók akkor, amikor egyidejűleg csak egy változóval foglalkozunk. Más 

módszerekre van azonban szükségünk, ha két változó kapcsolatát szeretnénk vizsgálni.1 Sir Francis Galton 

(Anglia, 1822-1911) tett némi előrelépést ezen a fronton, miközben arról gondolkodott, hogy milyen mértékben 

hasonlítanak vajon a gyermekek szüleikre. A Viktória korabeli Anglia statisztikusait felvillanyozta az öröklődés 

számszerűsítésének gondolata, és hatalmas adattömeget gyűjtöttek össze ennek megvalósítása érdekében. Mi 

most egy olyan vizsgálat eredményeit fogjuk szemügyre venni, amelyet Galton egyik tanítványa, Karl Pearson 

(Anglia, 1857-1936) végzett a családtagok közötti hasonlóságról.2 

A vizsgálat keretében Pearson megmérte többek közt 1078 apa, valamint annak felnőtt fia testmagasságát. 

Aligha lehetne áttekinteni ezt az 1078 magasságpárt tartalmazó listát. Megjeleníthetjük azonban a két változó–

az apa magassága, illetve a fiú magassága--közötti összefüggést egy pontdiagram segítségével (lásd 1. ábra). 

Minden pont egy-egy apa-fiú párnak felel meg. A pont x koordinátája, melyet a vízszintes tengelyre mértünk fel, 

az apa magasságát adja meg. A pont y koordinátája (a függőleges tengely mentén) a fiú magasságát jelenti. 

8.1. ábra - 1078 apa és fiú testmagasságának pontdiagramja. A diagram pozitív 

összefüggést mutat az apák és fiaik magassága között. A 45 fokos, y = x egyenesre esnek 

azok a családok, ahol a fiú magassága megegyezik az apjáéval. A berajzolt függőleges 

sávban találhatók azok a családok, ahol az apa magassága kerekítve 72 hüvelyk, azaz 

183 cm. (Az eredeti, hüvelykben megadott adatokat centiméterben tüntetjük fel. A 

szerk.) 

                                                           
1Kettőnél több változó kezelésére is vannak módszerek, csak kissé bonyolultabbak. Szükség van némi mátrixalgebrára tárgyalásuk 

követéséhez. Alapvető könyvek e tárgyban: 

M. L. Eaton, Multivariate Statistics:A Vector Space Approach (John Wiley & Sons, 1983). 

C. R. Rao, Linear Statistical Inference and Its Applications, 2nd ed. (John Wiley & Sons, 1973). 

J. A. Rice, Mathematical Statistics and Data Analysis, 2nd ed. (Duxbury Press, 1955). 

H. Scheffé, The Analysis of Variance (John Wiley & Sons, 1961). 

G. A. F. Seber, Linear Regression Analysis (John Wiley & Sons, 1977). 

A könyv 12. fejezetének 3. szakaszában röviden szót ejtünk majd a többváltozós regressziószámításról is. 
2K. Pearson, A Lee, „On the laws of inheritance in man,‖ Biometrika vol. II. (1903) 357-462. o. Hüvelykre kerekítve közölték a 

testmagasságok együttes megoszlását. Hogy folytonos adatokat kapjunk, tizedes értékeket rendeltünk véletlenszerűen az adatokhoz. Az itt 

szereplő ábrák kis mértékben eltérnek a könyv első kiadásában megjelent változattól, minthogy a most használt adatok az előzőtől független 
randomizálással készültek. 
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A 2.a ábra mutatja, hogyan kell elkészíteni a pontdiagramot. (A 7. fejezetben részletesen is átvettük ezt.) Az 

eredmény az 1. ábrán látható pontfelhő: alakja olyan, mint egy rögbilabda, csak kósza pontokkal a széleken túl 

is. Amikor elnagyolt vázlatot készítünk egy ilyen pontdiagramról, elegendő feltüntetnünk a tojásdad fő részt a 

2.b ábra szerint. 

8.2. ábra - 2.a A pontdiagram egyik pontja; 2.b A pontdiagram elnagyolt vázlata 

 

Az 1. ábrán látható pontraj rézsutosan jobbra felfelé tart: az x koordináta növekedésével a pontok y koordinátái 

is felfelé tendálnak. Egy statisztikus úgy mondaná, hogy pozitív összefüggés van az apák és a fiúk testmagassága 

között. Magasabb apáknak rendszerint a fiuk is magasabb. Ez megerősíti azt, amit nyilvánvalónak gondolunk. 
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Nézzük most az ábrán szereplő 45 fokos egyenest! Ez az egyenes felel meg azoknak a családoknak, ahol a fiú 

testmagassága megegyezik az apjáéval. Ezen egyenes mentén a – mondjuk – 183 cm magasságú apának a fia is 

183 cm magas; ha az apa 163 cm magas, akkor a fia is ennyi; és így tovább. Hasonlóan, ha egy fiú 

testmagassága csak kevéssel tér el az apja magasságától, akkor az őket ábrázoló pont közel lesz ehhez az 

egyeneshez, mint a 3. ábránál. 

8.3. ábra - A fiú magassága közel van az apa magasságához 

 

A tényleges pontdiagramon a 3. ábrához képest sokkal jobban szóródnak a pontok a 45 fokos egyenestől jobbra-

balra. Ez a szóródás az apa és a fiú magassága közötti kapcsolat gyengéit mutatja. Tegyük fel például, hogy ki 

kellene találnunk egy fiú testmagasságát: vajon mennyit segít ebben az apa magasságának ismerete? Az első 

ábrán bejelölt függőleges sávba eső pontok jelentik az összes olyan apa - fiú párt, ahol az apa magassága 

kerekítve 183 cm (az apa magassága 182 és 184 cm között van: ahol a szaggatott függőleges vonalak metszik a 

vízszintes tengelyt). A fiú magassága valójában még sokféle lehet, amint azt a sávba eső pontok függőleges 

szóródása mutatja. Ha ismerjük is az apa magasságát, a fiú testmagasságának megtippelésekor tág tere van a 

hibának. 
 

Ha erős összefüggés van két változó között, akkor az egyik változó értékének ismerete nagy segítséget jelent a 

másik megtippelésénél. Gyenge összefüggés esetén az egyik változóra vonatkozó információ nem sokat segít a 

másik kitalálásában. 
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Sir Francis Galton (Anglia, 1822-1911) 

Forrás: Biometrika (1903). 

Társadalomtudományi vizsgálódásoknál az egyik változót független, a másikat függő változónak szokás nevezni. 

Rendszerint úgy gondoljuk el, hogy a független változó befolyásolja a függő változót, nem pedig fordítva. Az 1. 

ábránál az apa magasságát tekintettük független változónak és ezt vettük fel az x tengelyre: az apa magassága 

befolyásolja a fia magasságát. Mindazonáltal semmi sem tartja vissza a kutatót attól, hogy a fiú magasságát 

vegye független változónak. Ez alkalmasint helyénvaló is lehet, például ha az a kérdés, hogy mennyire található 

ki az apa magassága a fiú magassága alapján. 

Mielőtt tovább mennénk, érdemes lenne megoldani néhány, erre az anyagrészre vonatkozó feladatot. Könnyűek, 

és tényleg segítséget nyújtanak a fejezet további részeinek megértéséhez. Ha gondjai támadnának, nézze át a 7. 

fejezetet! 
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1.1. „A” feladatsor 

1. Az 1. ábra alapján válaszoljon a következő kérdésekre! 

a. Mekkora a legalacsonyabb apa testmagassága? Milyen magas az ő fia? 

b. Mekkora a legmagasabb apa testmagassága? És a fiáé? 

c. Vegyük azokat a családokat, ahol az apa magassága kb. 183 cm. Milyen magas a legmagasabb fiú? És a 

legalacsonyabb? 

d. Hány olyan család van, ahol a fiú 198 cm-nél magasabb? Milyen magasak itt az apák? 

e. Az apák átlagos magassága vajon 163, 173 vagy 183 cm körül van? 

f. Az apák magasságának szórása vajon 7,5 cm, 15cm vagy 22,5 cm körül van? 

2. Egy adatsor pontdiagramját láthatjuk itt. Töltse ki az üresen hagyott helyeket! 
 

Adatok 

x y 

1 4 

2 3 

3 - 

- 1 

- - 

 

Pontdiagram 

3. Kitalált adatok pontdiagramja látható az alábbi ábrán. 

a. Vajon az x értékek átlaga 1; 1,5 vagy 2 körül alakul? 

b. Vajon az x értékek szórása 0,1; 0,5 vagy 1 körül alakul? 

c. Vajon az y értékek átlaga 1; 1,5 vagy 2 körül alakul? 

d. Vajon az y értékek szórása 0,5; 1,5 vagy 3 körül alakul? 
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4. Készítse el az alábbi, kitalált adatsorok pontdiagramjait! Az „x‖-szel jelzett változót vegye fel az x tengelyre, 

az „y‖ jelűt az y tengelyre! Lássa el a tengelyeket a szükséges jelzésekkel! Előfordul, hogy ugyanaz a pont 

többször is szerepel. Ezt jelölhetjük úgy, hogy a pont mellett feltüntetjük az előfordulások számát, amint az 

alábbi ábrán látható. Alkalmazza ezt a jelölést! 
 

(a) 
  

(b) 

x y 
  

x y 

1 2 
  

3 5 

3 1 
  

1 4 

2 3 
  

3 1 

1 2 
  

2 3 

      
1 4 

      
4 1 

 

Pontdiagram 

5. 10 diák, A, B, C, D, E, F, G, H, I és J a félév közepén zárthelyi dolgozatot, a félév végén pedig 

vizsgadolgozatot írtak az egyik tantárgyból. Elért pontszámaik pontdiagramja a feladat végén látható. 

a. Ki(k) teljesítettek a vizsgán ugyanúgy, mint a ZH-n? 

b. Ki(k) szerepeltek a legjobban a félév végén? 

c. A vizsgaeredmények átlaga vajon 25, 50 vagy 75 körül alakult? 

d. A vizsgaeredmények szórása vajon 10, 25, vagy 50 körül alakult? 

e. Vajon 30, 50 vagy 70 körül volt a vizsgapontszámok átlaga azok körében, akik 50 pontnál többet értek el 

félév közben? 

f. Igaz-e: „A félévközi zárthelyin jó eredményt elérők összességében a félév végén is jól szerepeltek.‖ 

g. Igaz-e: „Erős pozitív kapcsolat van a félévközi és a félévvégi pontszámok között.‖ 
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6. A következő pontdiagram az egyik kurzuson elért félévközi zárthelyi és félévvégi vizsgapontszámokat 

mutatja. 

a. A ZH pontszámok átlaga vajon 25, 50 vagy 75 pont körül volt? 

b. A ZH pontszámok szórása vajon 5, 10 vagy 20 pont körül volt? 

c. A félévvégi pontszámok szórása vajon 5, 10 vagy 20 pont körül volt? 

d. Melyik volt a nehezebb: a zárthelyi vagy a vizsga? 

e. A zárthelyi vagy a vizsgapontszámok szóródása nagyobb? 

f. Igaz-e: „Erős pozitív kapcsolat van a félévközi és a félévvégi pontszámok között.‖ 

 

2. 2. A korrelációs együttható 

Tegyük fel, hogy két változó összefüggését vizsgáljuk, és felrajzoltuk már a pontdiagramot is. Egy rögbilabda 

alakú pontfelhőt kaptunk. Hogyan foglalhatnánk össze ezt számszerűen is? Az első lépés az lehetne, hogy 

megjelöljük az x és y értékek átlagát mutató pontot (4.a ábra). Ez az átlagpont kijelöli a felhő középpontját.3 A 

következő lépésben számszerűsíthetnénk a felhő szóródását a különböző irányokban. Használhatjuk ehhez az x 

értékek szórását – a vízszintes irányú szórást. A pontok nagy többsége az átlagponttól jobbra-balra vett két 

vízszintes szórásnyin belül esik (4.b ábra). Ugyanígy használhatjuk az y értékek szórását – a függőleges szórást 

– annak számszerűsítésére, hogy mennyire szórt a felhő az aljától a tetejéig nézve. A pontok legtöbbje az 

átlagponttól fölfelé és lefelé vett két függőleges szórásnyin belül esik (4.c ábra). 

8.4. ábra - A pontdiagram összegzése 

                                                           
3Az „átlagpont‖ nem bevett szakkifejezés. 
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Eddig tehát a következő összegző statisztikáink vannak: 

• az x értékek átlaga, az x értékek szórása 

• az y értékek átlaga, az y értékek szórása 

Statisztikáink megmondják, hogy hol a pontfelhő középpontja, és hogy mennyire szórt vízszintes, illetve 

függőleges irányban. De valami még hiányzik: a két változó közötti összefüggés erőssége. Nézzük az 5. ábrán 

szereplő pontdiagramokat! 

8.5. ábra - Pontdiagram összegzése. A korrelációs együttható azt méri, hogy mennyire 

szorosan csoportosulnak a pontok egy egyenes köré. 

 

(a) 1-hez közeli korreláció azt jelenti, hogy a pontok szorosan tömörülnek egy egyenes körül. 

(b) 0-hoz közeli korreláció laza csoportosulást jelent. 

Mindkét pontfelhőnek ugyanaz a középpontja, és mind vízszintes, mind függőleges irányban ugyanannyira 

szóródnak. Az első felhő pontjai azonban szorosan tömörülnek egy egyenes körül: erős lineáris összefüggés van 

a két változó között. A második felhő sokkal lazább. A kapcsolat erőssége eltérő a két ábránál. Az összefüggés 

méréséhez tehát további összegző statisztikára van szükségünk. Ez lesz a korrelációs együttható, melyet r-

relszokás jelölni (minden különösebb ok nélkül – bár valóban kér r betű is szerepel a szóban). 
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A korrelációs együtthatóval mérhetjük a lineáris összefüggést, azaz a pontok tömörülését egy egyenes körül. 

Két változó közötti kapcsolat a következőkkel összesíthető: 

• az x értékek átlaga, az x értékek szórása, 

• az y értékek átlaga, az y értékek szórása, 

• az r korrelációs együttható. 

A korrelációs együttható kiszámítására szolgáló képletet megadjuk majd a 4. alfejezetben, most azonban a 

pontdiagramok grafikus értelmezésével szeretnénk még egy kicsit foglalkozni. A 6. ábrán hat pontdiagramot 

láthatunk, kitalált adatokkal, mindegyiken 50 pont szerepel. Számítógép generálta ezeket úgy, hogy az átlag 

mindig 3, a szórás pedig mind vízszintesen, mind függőlegesen 1 legyen. A számítógép kiírta a korrelációs 

együttható értékét is az egyes diagramok fölé. A bal felső ábránál 0 a korrelációs együttható, a felhő pedig 

teljességgel alaktalan. Nem vehető ki semmiféle tendencia, hogy x növekedésével az y nőne vagy csökkenne; 

csupán kósza pontokat látunk. 

A következő pontdiagramnál r = 0,40 : kezd előtűnni egy egyenesszerű alakzat. A következőnél r = 0,60 és a 

linearitás már erősebben érzékelhető. És így tovább, egészen az utolsó ábráig. Minél közelebb van 1-hez az r, 

annál erősebb a lineáris összefüggés a változók között, annál szorosabban csoportosulnak a pontok egy egyenes 

köré. Az 1-es korrelációt, amely nem szerepel az ábrák közt, tökéletes összefüggésnek is szokás nevezni: ekkor 

az összes pont egy egyenesre esik, azaz tisztán lineáris kapcsolat van a változók között. A korrelációs együttható 

értéke legfeljebb 1 lehet. 

Az egypetéjű ikrek testmagassága közötti korreláció 0,95 körül alakul.4 0,95 a korrelációs együttható a 6. ábra 

jobb alsó pontdiagramjánál – ehhez hasonlóan nézhet ki az ikrek pontdiagramja is. Az egypetéjű ikrek úgy 

hasonlítanak egymásra, mint két tojás, és a magasságukat jelölő pontok valóban eléggé közel esnek az y = x 

egyeneshez. De azért nem hajszálpontosan ugyanakkorák: ezt mutatja a 45 fokos egyenes körüli szóródás. 

Nézzünk egy másik példát: A jövedelem és az iskolázottság közötti korreláció az USA-ban 1993-ban a 18-24 

éves férfiak körében 0,15, az 55-64 éves férfiak között 0,45 volt.5 Amint a 6. ábra pontdiagramjai is mutatják, 

erősebb az összefüggés az idősebb korosztályban, de itt is inkább csak elnagyolt. Társadalomtudományi 

kutatásoknál általában gyengébb kapcsolatokkal találkozunk, az r értéke 0,3 – 0,7 között szokott lenni a legtöbb 

területen. 

Egy kis figyelmeztetés: r = 0,80 nem azt jelenti, hogy a pontok 80%-a csoportosulna szorosan egy egyenes 

körül, és azt sem, hogy kétszer annyira lenne lineáris a kapcsolat, mint r = 0,40 esetén. Jelenleg még nem tudjuk 

közvetlen módon interpretálni a korrelációs együttható értékét; ezt majd a 10. és 11. fejezetekben tesszük meg. 

8.6. ábra - A korrelációs együttható (r) hat különböző pozitív értéke. Az ábrák úgy 

készültek, hogy az átlag 3, a szórás pedig 1 legyen mind vízszintesen, mind 

függőlegesen; 50 pont szerepel mindegyik ábrán. A korrelációs együtthatóval mértük, 

hogy mennyire tömörülnek a pontok. 

                                                           
4H. N. Newman, F. N. Freeman, K. J. Holzinger, Twins: A Study of Heredity and Environment (University of Chicago Press, 1937). 

Ikervizsgálatoknál az ikerpárokat kétszer szokás feltüntetni; egyszer (x,y)-ként, egyszer pedig (y,x)-ként. 
5A rendszeres népességfelmérés 1993 márciusi adatai; a korrelációkat a Bureau of the Census által, a U. C. Survey Research Center 
közvetítésével rendelkezésünkre bocsátott CD-ROM alapján számítottuk ki, a súlyozatlan adatok felhasználásával. Az adatok az 1992. évi 

jövedelemre vonatkoznak. A befejezett iskolaévek számát az iskolai végzettség csoportosított adataiból kaptuk. 1992-től kezdődően 

kategóriánként közlik az iskolai végzettséget, mint például „1-4 osztály‖, „befejezetlen főiskola‖. Lásd Monthly Labor Review, 1993. 
szeptember, 34-38. o. 
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Eddig csak pozitív összefüggésekről esett szó. A negatív összefüggést a korrelációs együttható negatív előjele 

jelzi. A 7. ábrán hat újabb pontdiagramot láthatunk, ismét kitalált adatokkal, itt is mindegyiken 50 pont szerepel. 

A 6. ábrához hasonlóan ezek is úgy készültek, hogy az átlag 3, és a szórás mindkét változónál 1 legyen. 

Vegyük például a –0,90-es korrelációt! A tömörülés ugyanolyan szoros, mint a +0,90-es korrelációnál. Csak 

negatív előjel esetén egy jobbfelé lejtő egyenes köré tömörülnek a pontok; pozitív előjelnél pedig felfelé tart az 

egyenes. Az USA-ban 1993-ban –0,25 körül volt az iskolázottság és a gyerekszám közötti korreláció a 25-39 

éves nők körében – ez gyenge negatív összefüggésnek minősíthető.6 Az r = –1-es, tökéletes negatív összefüggés 

azt jelenti, hogy az összes pont egy jobbra lejtő egyenesen fekszik. 

A korrelációs együttható mindig –1 és 1 közé esik, a kettő között viszont bármilyen értéket felvehet. Pozitív 

korreláció azt jelenti, hogy a pontfelhő felfelé húzódik; az egyik változó növekedésével a másik is nő. Negatív 

korreláció azt jelenti, hogy a felhő lefelé húzódik; az egyik változó növekedésekor a másik csökken. 

Valóságos adatoknál mindkét szórás pozitív szám. Abban az elvileg lehetséges esetben, ha valamelyik szórás 0, 

a korrelációs együtthatót nem tudjuk értelmezni. 

8.7. ábra - A korrelációs együttható hat negatív értéke. Az ábrák úgy készültek, hogy az 

átlag 3, a szórás 1 legyen mind vízszintesen, mind függőlegesen; 50 pont szerepel az 

egyes ábrákban. A pontok tömörülését a korrelációs együtthatóval mértük. 

 

2.1. „B” feladatsor 

1. 

a. Vajon pozitív vagy negatív a használt autók életkora és ára közötti korreláció? Miért? (A veterán autókat nem 

számítjuk.) 

b. Milyen vajon a korreláció az autó súlya és a 10 liter üzemanyaggal megtett út között? 

2. Az alábbi pontdiagramok esetében 

a. Mennyi lehet körülbelül az x átlaga? 
 

1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 

b. Mennyi lehet az y átlaga ugyanezek közül? 

c. Mennyi lehet körülbelül az x szórása? 
 

0,25 0,5 1,0 1,5 

d. Mennyi lehet az y szórása ugyanezek közül? 

                                                           
6Lásd az 5. jegyzetet. A „gyerekszám‖ a saját, 18 éven aluli nőtlen, illetve hajadon gyerekek számát jelenti. Az anya életkorával 0,05 körüli 

a korreláció. Az idősebb nők kevesebb osztályt végeztek; viszont a gyerekeik is idősebbek, tehát kevesebb 18 éven aluli gyermekük van. Ez 

pozitív összefüggést eredményez, mely ellensúlyozza a negatív kapcsolatot. (Az adatok a 25 éven felüli anyákra vonatkoznak; a korreláció 
bizonyos mértékig függ a választott életkori határoktól.) 
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e. Vajon pozitív, negatív vagy 0 a korreláció? 
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3. Az előző feladat két pontdiagramja közül melyiknél van közelebb a 0-hoz a korreláció? (Az előjel nem 

számít.) 

4. Mennyi lehet vajon az apák és a fiúk testmagassága közötti korreláció az 1. ábránál? 

-0,3 ; 0 ; 0,5 vagy 0,8? 

5. Mekkora vajon a korreláció, ha csak azokat a családokat vesszük figyelembe az 1. ábráról, ahol az apa 183 

cm-nél magasabb? 

-0,3 ; 0 ; 0,5 vagy 0,8? 

6. 

a. Ha minden nő nála öt évvel idősebb férfival házasodna össze, akkor a férjek és feleségek életkora közötti 

korreláció ________ lenne. Válassza ki az ideillőt a válaszlehetőségek közül, és adjon indoklást is! 

b. Amerikában a férjek és feleségek életkora közötti korreláció _________ . Válassza ki az ideillőt a 

válaszlehetőségek közül, és adjon indoklást is! 
 

pontosan -1; -1-hez közeli; 0-hoz közeli; 1-hez közeli; pontosan 1 

7. Felmérést végeztek a Kaliforniai Egyetemre beiratkozott hallgatók körében. A diákok által kitöltött 

kérdőíveken szerepelt a születési évük, az életkoruk (években), az anyjuk életkora, satöbbi. A megadott 

válaszlehetőségek segítségével töltse ki az üresen hagyott helyeket, és adjon rövid indoklást is! 

a. A hallgatók életkora és születési éve közötti korreláció ___________. 

b. A hallgatók és édesanyjuk életkora közötti korreláció ____________ . 
 

-1; közel van -1-hez; kisebb negatív érték; 

0; kisebb pozitív érték; közel van 1-hez; 1 

8. Kutatók mintát vettek a gyermek nélküli kétkeresős családoki közül. A férj és a feleség jövedelméről is van 

adatuk. A definíció szerint 

családi jövedelem = férj jövedelme + feleség jövedelme. 

A családi jövedelem átlaga 50 000$ körül volt, és a családi jövedelem a párok 10%-ánál esett 45 000 és 55 000$ 

közé. Töltse ki az üresen hagyott helyeket a megadott válaszlehetőségek segítségével, és adjon rövid indoklást 

is! 

a. A feleség jövedelme és a családi jövedelem közötti korreláció _______________ . 

b. A 45 000 és 55 000$ közötti jövedelemsávba eső családoknál a férj és a feleség jövedelme közötti korreláció 

_______________ . 
 

-1; közel van -1-hez; kisebb negatív érték; 

0; kisebb pozitív érték; közel van 1-hez; 1 

9. Igaz-e: „ha 0,90 a korrelációs együttható, akkor a pontok 90%-ánál erős a korreláció‖? Adjon indoklást is! 

3. 3. A szórásegyenes 

                                                           
iAmerikában „becenevük‖ is van: DINKS (dual-income families and no kids). 



 A korreláció  

 131  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

A pontdiagram pontjai általában a szórásegyenes körül látszanak tömörülni. Ez az egyenes átmegy az 

átlagponton; valamint átmegy minden olyan ponton, amely ugyanannyi szórásnyira van az átlagtól a két változó 

szerint. Vegyük például a testmagasság és a testsúly pontdiagramját! Ha valaki 1 szórással magasabb az 

átlagnál, és történetesen a testsúlya is 1 szórással nagyobb az átlagosnál, akkor rajta lesz a szórásegyenesen; ha 

viszont 1 szórással magasabb az átlagnál, de csak 0,5 szórásnyival nehezebb, akkor nem lesz rajta. Ugyanígy, 

rajta lesz a szórásegyenesen az, aki 2 szórással alacsonyabb és úgyszintén 2 szórással könnyebb az átlagnál; 

akinek viszont 2 szórással marad el a magassága az átlagtól, ám a testsúlya 2,5 szórással, az nem lesz rajta. 

A 8. ábrán látható, hogyan kell berajzolni a szórásegyenest: átmegy az átlagponton, és egy vízszintes szórásnyi 

távolságon egy függőleges szórásnyit emelkedik. Rövidebben szólva, a meredeksége: 

(y szórása) / (x szórása). 

Ez érvényes pozitív összefüggés esetén. Ha a korrelációs együttható negatív, akkor az egyenes lefelé tart, a 

meredeksége tehát:7 

- (y szórása) / (x szórása). 

8.8. ábra - A szórásegyenes megrajzolása 

 

Pozitív korreláció esetén; Negatív korreláció esetén 

3.1. „C” feladatsor 

1. Igaz-e? 

a. A szórásegyenes mindig átmegy az átlagponton. 

b. A szórásegyenes mindig átmegy a (0;0) ponton. 

2. Vajon a folytonos vagy a szaggatott vonal jelöli a szórásegyenest az alábbi ábrán? 

 

2. Egy főiskola férfi hallgatóiról készült felmérés adatai szerint az átlagos testmagasság 69 hüvelyk, a 

testmagasság szórása 3 hüvelyk. A hallgatók átlagos testsúlya 140 font, 20 font szórás mellett. A magasság és a 

testsúly közötti korreláció 0,60. Hány fontot kell nyomnia egy 72 hüvelyk magas hallgatónak ahhoz, hogy 

pontja a szórásegyenesre essen? 

3. A szórásegyenesre esnek-e a következő diákok pontjai a 3. feladatban szereplő adatok szerint? 

a. 75 hüvelyk magas, 180 font súlyú 

                                                           
7Ha a korreláció 0, bármelyik meredekség használható. A „szórásegyenes‖ nem bevett szakkifejezés. 
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b. 66 hüvelyk magas, 130 font súlyú 

c. 66 hüvelyk magas, 120 font súlyú 

4. 4. A korrelációs együttható kiszámítása 

Íme a korrelációs együttható kiszámítási eljárása: 
 

Számítsuk át mindkét változót standard egységbe. A korrelációs együttható az így képzett szorzatok átlaga. 

(A standard egységeket a {79-80.} oldalakon tárgyaltuk.) Az eljárást képletszerűen is leírhatjuk; x jelöli az első 

változót, y a másodikat, r a korrelációs együtthatót: 

r = (standard x) · (standard y) átlaga. 

1. példa. Számítsuk ki r –et az 1. táblázatban szereplő kitalált adatokra! 

8.1. táblázat - 
 

Adatok 

x y 

1 5 

3 9 

4 7 

5 1 

7 13 

Megjegyzés: A táblázat első sora a vizsgálatban szereplő egyik személy kétféle adatát jelenti; a két szám a 

pontdiagram megfelelő pontjának x, illetve y koordinátája. Ugyanígy a többi sorra is. Fontos a párosítás: r-nek 

csak akkor van értelme, ha két változónk van, és az összes vizsgált személynél mértük mindkettőt. 

Megoldás: Munkánkat a 2. táblázat szerint tervezhetjük meg. 

1.lépés: Számoljuk át x értékeit standard egységbe az 5. fejezetben tanultak szerint. Ez elég munkaigényes 

dolog. Először is ki kell számítanunk az átlagot és a szórást: 

az x értékek átlaga = 4, 

a szórás = 2. 

Ezután az egyes x értékekből ki kell vonnunk az átlagot, az eredményt pedig osztanunk kell a szórással: 

 

Az eredmények a 2. táblázat harmadik oszlopába kerülnek. Ezek a számok megmondják, hogy mennyivel esnek 

az egyes x értékek az átlag fölé vagy alá, standard egységben értve. Az 1 például 1,5 szórással van az átlag alatt. 

8.2. táblázat - Az r kiszámítása 
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az x standard az y standard  

x y egységben egységben Szorzatuk 

1 5 -1,5 -0,5 0,75 

3 9 -0,5 0,5 -0,25 

4 7 0,0 0,0 0,00 

5 1 0,5 -1,5 -0,75 

7 13 1,5 1,5 2,25 

2.lépés: Számoljuk át az y értékeket is standard egységbe; az eredmények a táblázat negyedik oszlopába 

kerülnek. Ezzel készen vagyunk a számolás legkellemetlenebb részével. 

3.lépés: Számoljuk ki minden sorra a 

(standard x) · (standard y) 

szorzatot! 

A szorzatokat a táblázat utolsó sorába írjuk. 

4.lépés: Vegyük a szorzatok átlagát: 

 

Ezzel megvan a megoldás. Ha pontdiagramon ábrázolnánk az adatokat (9.a ábra), a pontok fölfelé tartanának, de 

csak lazán csoportosulnának egy egyenes köré. 

Vajon miért alkalmas az r az összefüggés erősségének mérésére? A 9.a ábrán a pontok mellé beírtuk a 

megfelelő szorzatot is. Vízszintes és függőleges egyenest húztunk az átlagponton keresztül, négy részre osztva 

így az ábrát. Vegyünk egy pontot a bal alsó negyedből: mindkét változó az átlag alatt van, standard egységben 

tehát negatív; két negatív szám szorzata pedig pozitív. A jobb fölső negyedben: két pozitív szám szorzata 

pozitív. A fennmaradó két szegmensben: egy pozitív és egy negatív szám szorzata negatív. Mindezen szorzatok 

átlaga a korrelációs együttható. Ha r pozitív, akkor a két pozitív negyedbe eső pontok vannak túlsúlyban, mint a 

9.b ábrán is. Ha r negatív, akkor a két negatív negyedben lévő pontok dominálnak, akárcsak a 9.c ábrán. 

8.9. ábra - Hogyan működik a korrelációs együttható? 
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4.1. „D” feladatsor 

1. Számolja ki r értékét az alábbi adatsorokra! 
 

(a)  
(b)  

(c) 

x y 
  

x y 
  

x y 

1 6 
  

1 2 
  

1 7 

2 7 
  

2 1 
  

2 6 

3 5 
  

3 4 
  

3 5 

4 4 
  

4 3 
  

4 4 

5 3 
  

5 7 
  

5 3 

6 1 
  

6 5 
  

6 2 

7 2 
  

7 6 
  

7 1 

2. Lapozzon vissza a 6. ábrához, és keresse meg az r = 0,95-hez tartozó pontdiagramot! A pontoknak körülbelül 

hány százaléka lehet olyan, ahol mindkét változó értéke átlagon fölüli? 
 

5% 25% 50% 75% 95% 

3. Ugyanaz a feladat, de most a 0,00 korrelációhoz tartozó pontdiagramra. 

4. Végezze el a feladatot a 7. ábra –0,95-ös korrelációhoz tartozó pontdiagramjára is! 

Kiegészítő megjegyzés: Másképpen is kiszámíthatjuk r értékét, és ez némelykor hasznos lehet:8 

                                                           
8Ez a képlet azonban érzékeny a kerekítési hibákra. 
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ahol 

cov(x,y) = (xy szorzatok átlaga) – (x átlaga) · (y átlaga) 

5. 5. Ismétlő feladatsor 

Az ismétlő feladatok az előző fejezetek anyagait is felhasználhatják. 

1. Férjek és feleségeik intelligencia-hányadosának tanulmányozásakor a következő eredményeket kapták: 
 

A férjekre: az IQ átlaga = 100, a szórás = 15 

A feleségekre: az IQ átlaga = 100, a szórás = 15 

r = 0,6   

Az alábbi ábrák egyike ezen adatok pontdiagramjának vázlata. Melyik? Miért vetette el a többit? 

 

2. 

a. Az autók egy reprezentatív mintájában vajon pozitív vagy negatív lesz a korreláció a kocsik életkora és 

üzemanyag-hatékonysága (10 literrel megtett út) között? 

b. Pozitívnak bizonyult a korreláció az üzemanyag-hatékonyság és a tulajdonos jövedelme között.9 Minek 

tulajdonítható vajon ez az összefüggés? 

3. Tegyük fel, hogy a férfiak mindig olyan nőt vesznek feleségül, aki pontosan 8%-kal alacsonyabb náluk. 

Mennyi lenne ekkor a férjek és feleségek magassága közötti korreláció? 

4. Mekkora lehet vajon Amerikában a férjek és feleségük magassága közötti korreláció? 

                                                           
9Consumption Patterns of Household Vehicles 1985. Residential Transportation Energy Consumption Survey. Energy Information 
Administration, Washington, D.C. 
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–0,9 ; -0,3 ; 0,3 vagy 0,9? Indokolja meg röviden a válaszát! 

5. Van három adatállományunk, mindegyiknél kiszámolták a korrelációs együttható értékét is. A változók a 

következők: 

i. Tanulmányi átlag a főiskola első, illetve második évében 

ii. Tanulmányi átlag a főiskola első, illetve utolsó évében 

iii. 2x4-es keresztmetszetű deszkák hossza és súlya 

A korrelációs együtthatók lehetséges értékei: 
 

-0,5 0,0 0,30 0,60 0,95 

Melyik korreláció tartozhat vajon az egyes adatállományokhoz (kettő kimarad közülük)? Indokolja is meg 

válaszát! 

6. Az egyik főiskolai csoportban a félévközi zárthelyi és a vizsgateszt pontszámai között 0,50 volt a 

korreláció, a vizsga és az otthoni munkára kapott pontszámok között pedig 0,25. Igaz-e a következő állítás, és 

miért: „A zárthelyi és a vizsga közötti kapcsolat kétszer annyira lineáris, mint a vizsga és az otthoni munka 

közötti összefüggés‖? 

7. Hat pontdiagramot láthatunk a feladatban, kitalált adatokkal. A korrelációs együtthatók (nem sorrendben) a 

következők: 
 

-0,85 -0,38 -1,00 0,06 0,97 0,62 

Párosítsa össze az ábrákat és a korrelációs együtthatókat! 
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8. A Berkeley-beli Institute of Human Development 1929 óta folytat az emberek növekedésével kapcsolatos 

longitudinális vizsgálatokat.10 Az alábbi pontdiagram 64 fiú 4 és 18 éves korban mért magasságát mutatja, 

hüvelykben. 

a. 4 éves korban az átlagos magasság körülbelül 

38 hüvelyk (97 cm); 42 hüvelyk (107 cm); 44 hüvelyk (112 cm) 

                                                           
10Dr. Marjorie Honzik (Institute of Human Development, Berkeley) volt kedves rendelkezésünkre bocsátani az adatokat. 
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b. 18 éves korban a testmagasságok szórása körülbelül 

0,5 hüvelyk (1,3 cm); 1,0 hüvelyk (2,5 cm); 2,5 hüvelyk (6,3 cm) 

c. A korrelációs együttható körülbelül 

0,50; 0,80; 0,95 

A folytonos vagy a szaggatott vonal jelöli a szórásegyenest? 

Indokolja is meg válaszait! 

 

9. Számolja ki a korrelációs együtthatókat az alábbi három adatsorra! 
 

(a)  
(b)  

(c) 

x y 
  

x y 
  

x y 

1 5 
  

1 1 
  

1 2 

1 3 
  

1 2 
  

1 2 

1 5 
  

1 1 
  

1 2 

1 7 
  

1 3 
  

1 2 

2 3 
  

2 1 
  

2 4 

2 3 
  

2 4 
  

2 4 

2 1 
  

2 1 
  

2 4 

3 1 
  

3 2 
  

3 6 

3 1 
  

3 2 
  

3 6 

4 1 
  

4 3 
  

4 8 

10. Egy nagy pszichológiai kutatásban kétféle intelligenciatesztet töltöttek ki a vizsgálatban résztvevők (a 

Stanford-Binet teszt L és M változatát). Alább felvázoltuk a tesztpontszámok pontdiagramját. Megpróbáljuk 

megbecsülni az M teszt eredményét az L pontszám alapján. Persze minden becslés valamelyest el fog térni a 
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valódi értéktől. Mikor lesznek kisebbek a becslési hibák összességében véve: ha 75, vagy ha 125 az L-

pontszám? Vagy mindkét esetben nagyjából ugyanakkorák lesznek? 

 

11. Az egyik tanársegéd próbavizsgát rendez a konzultációra hozzá járó hallgatóknak. 10 kérdés szerepel a 

feladatlapon. A feladatlapok kijavítása után a tanársegéd feljegyzi, hogy ki hány feladatra adott jó, illetve rossz 

választ. A jó válaszok átlaga 6,4, a szórás 2,0; a rossz válaszok átlaga 3,6, szintén 2,0 szórással. A korrelációs 

együttható 
 

0; -0,50; +0,50; -1; +1; ebből még nem lehet megmondani 

12. A Kaliforniai Egyetemen a bevezető statisztika kurzus 15 hallgatóját arra kérték, hogy számolják meg, hány 

pont szerepel egy, a feladatunkban szereplőhöz hasonló ábrán. 85 pont volt rajta; a diákok által bediktált 

számokat a következő táblázat mutatja. Készítsen pontdiagramot a számlálásról! Az egyes hallgatóknak 

feleltessen meg egy-egy pontot, amelyik az első, illetve második számlálásuk eredményét mutatja. Címkézze fel 

a tengelyeket! Úgy válassza meg a beosztást, hogy jól látszódjon a pontok elrendeződése! A pontdiagram 

alapján válaszolja meg a következő kérdéseket: 

a. Egymástól függetlenül dolgozott-e minden hallgató? 

b. Igaz-e az, hogy akik első alkalommal nagy számot kaptak, azok másodszorra is hajlamosak voltak több 

pontot számolni? 
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Indokolja is meg válaszát! 
 

A két számlálás eredménye 

első második 

91 85 

81 83 

86 85 

83 84 

85 85 

85 84 

85 89 
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A két számlálás eredménye 

első második 

84 83 

91 82 

91 82 

91 82 

85 85 

85 85 

87 85 

90 85 

6. 6. Összefoglalás 

1. Két változó kapcsolatát pontdiagrammal ábrázolhatjuk. Ha a pontdiagram pontjai szorosan tömörülnek egy 

egyenes köré, akkor erős lineáris összefüggés van a változók között. 

2. Egy pontdiagramot öt statisztikával összegezhetünk: 

• az x értékek átlaga, az x értékek szórása, 

• az y értékek átlaga, az y értékek szórása, 

• az r korrelációs együttható. 

3. A korrelációs együttható pozitív előjele pozitív összefüggést (felfelé húzódó pontfelhőt) jelez. Negatív 

összefüggést (lefelé húzódó pontfelhőt) jelez a korrelációs együttható negatív előjele. 

4. Ha azonos szórású pontdiagramokat veszünk, r annál közelebb lesz ±1-hez, minél szorosabban tömörülnek 

a pontok egy egyenes körül. 

5. A korrelációs együttható értéke –1-től (amikor minden pont egy lefelé tartó egyenesre esik) +1-ig terjedhet 

(ekkor minden pont egy emelkedő egyenesre esik). 

6. A szórásegyenes átmegy az átlagponton. Pozitív r esetén az egyenes meredeksége 

(y szórása ) / (x szórása). 

Negatív r esetén az egyenes meredeksége 

- (y szórása) / (x szórása). 

7. A korrelációs együttható kiszámításához standard egységbe váltjuk át a változókat, majd a standard értékek 

szorzatainak átlagát képezzük. 
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9. fejezet - Kicsit bővebben a 
korrelációról 

- Milyen igaz - mondta a Hercegnő. - A flamingó és az angolmustár csípős. Amiből az a 

tanulság, hogy: „Az egyivású madarak mindig összetartanak.” 

- Csakhogy a mustár nem madár – jegyezte meg Alice. 

- Igazad van, mint mindig – mondta a Hercegnő. – Hogy te milyen világosan fogalmazod meg 

a dolgokat! 
—Lewis Carroll: Alice Csodaországban 

1. 1. A korrelációs együttható tulajdonságai 

A korrelációs együttható pusztán csak egy szám. Miért is? Azért, mert r kiszámításának első lépésében standard 

egységre váltjuk át a változót; az eredeti mértékegység – magasságadatoknál a hüvelyk, hőmérsékleteknél a fok 

– eltűnik. Hasonlóképpen nem befolyásolja r-et, ha az egyik változó minden értékét megszorozzuk ugyanazzal a 

pozitív számmal, vagy ha minden értékhez hozzáadjuk ugyanazt a számot. (Egy statisztikus így fogalmazna: r-et 

nem befolyásolja a skála megváltoztatása; lásd az 5. fejezet 6. szakaszát.) 

Ha x értékeit megszorozzuk mondjuk 3-mal, akkor 3-szorosára nő az átlag. Az átlagtól vett eltérések is 

megháromszorozódnak, a szórás úgyszintén. A közös szorzótényező a standard egységre váltásnál kiesik. Nem 

változik tehát az r. Másik példaként adjunk hozzá x értékeihez 7-et. Ekkor az átlag is 7-tel nő. Az átlagtól vett 

eltérések viszont nem változnak. Ahogyan az r sem. 

Az 1. ábrán a New York-i és a bostoni napi hőmérsékleti maximumok összefüggését láthatjuk. 1993 júniusának 

minden napjáról szerepel egy-egy pont a diagramon. Az adott napon New Yorkban mért legmagasabb 

hőmérsékletet a vízszintes tengelyre vettük fel; a Bostonban mértet a függőlegesre. A baloldali ábrán mindezt 

Fahrenheit fokban láthatjuk, r = 0,698. A jobboldali ábrán Celsius fokok szerepelnek, de az r ugyanakkora.1 A 

Fahrenheit fokról Celsiusra való áttérés csupán a skála megváltoztatása, ami nem befolyásolja a korrelációt. 

9.1. ábra - A napi maximum hőmérsékletek 1993. júniusában New Yorkban és 

Bostonban. A baloldali ábrán Fahrenheit fokban; a jobboldalin Celsius fokban 

ábrázoltuk az adatokat. Az r ugyanakkora. 

 

                                                           
1Az adatokat Sam Cohen és Doug Hale (Energy Information Administration, Department of Energy) voltak szívesek rendelkezésünkre 
bocsátani. New Yorkban a Central Parkban, Bostonban a Logan repülőtéren működő mérőállomáson mérték ezeket az adatokat. 
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Az r másik fontos tulajdonsága, hogy az x és y közötti korreláció megegyezik az y és x közötti korrelációval. 

Emlékezzünk vissza, hogy r a standard egységre való áttérés után képzett szorzatok átlaga. Egy szorzat értéke 

pedig nem függ a tényezők sorrendjétől (a · b = b · a). Példaként nézzük meg az 1993. júniusában New Yorkban 

mért minimum és maximum hőmérsékletek pontdiagramját! A 2. ábra bal oldali felében az egyes napok 

minimumhőmérsékletét a vízszintes, a maximumot a függőleges tengelyre vettük fel. A legalacsonyabb és a 

legmagasabb hőmérséklet közötti korreláció 0,814. A jobb oldali részen ugyanezek az adatok szerepelnek, csak 

most a vízszintes helyett a függőleges tengelyre vettük föl a napi minimumot. Másképp néz ki az ábra, mivel a 

pontok egymás tükörképei az átlóra nézve. Az r viszont változatlanul 0,814. A változók sorrendjének 

felcserélése nem befolyásolja r-t. (Meglepő lehet, hogy csak 0,814 a korreláció, de hát az időjárás mindig csupa 

meglepetés.) 

9.2. ábra - Napi legalacsonyabb és legmagasabb hőmérsékletek 1993. júniusában New 

Yorkban. 

 
 

A korrelációs együttható mértékegység nélküli szám. Nem változik, ha 

• a változókat felcseréljük, 

• a változó minden értékéhez hozzáadjuk ugyanazt a számot, 

• a változó minden értékét megszorozzuk ugyanazzal a pozitív számmal. 

1.1. „A” feladatsor 

1. 

a. Melyik városban volt hűvösebb 1993. júniusában – Bostonban vagy New Yorkban? 

b. A 2. ábra bal oldali részében minden pont a 45 fokos egyenes fölött található. Miért? 

2. Egy kicsike adatsor látható az alábbiakban, melyre r ≈ 0,76. Változik-e r, ha felcseréljük az oszlopokat? 

Adjon indoklást vagy számolja ki! 
 

x y 

1 2 

2 3 



 Kicsit bővebben a korrelációról  

 144  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

x y 

3 1 

4 5 

5 6 

3. Ugyanaz a kérdés, mint a 2. feladatban, csak most az y értékekhez 3-at hozzáadunk az oszlopok felcserélése 

helyett. 

4. Ugyanaz a kérdés, mint a 2. feladatban, csak most az y értékeket megszorozzuk 2-vel. 

5. Ugyanaz a kérdés, mint a 2. feladatban, csak most felcseréljük az y utolsó két értékét (az 5-öst és a 6-ost). 

6. Tegyük föl, hogy az x és y közötti korreláció 0,73. 

a. Felfelé vagy lefelé tart a pontdiagram? 

b. Felfelé vagy lefelé fog tartani a pontdiagram, ha y minden értékét megszorozzuk –1-gyel? 

c. (c) Mi történik a korrelációval, ha y minden értékét megszorozzuk –1-gyel? 

7. Egy növekedéssel kapcsolatos vizsgálatban két kutató dolgozik egymástól függetlenül. Egyikük megméri 

100 gyerek testmagasságát, hüvelykben. A másik kutató jobban szereti a méteralapú mértékrendszert, ezért 

átváltja az adatokat centiméterbe (megszorozza azokat a 2,54 centiméter/hüvelyk váltószámmal). Készül egy 

olyan pontdiagram is, amelyiken az egyes gyerekek testmagassága hüvelykben mérve szerepel a vízszintes 

tengelyen, centiméterben mérve a függőleges tengelyen. 

d. (a) Mekkora lesz a korreláció, ha nem történt számolási hiba az átváltásnál? 

e. (b) Mi történik a korrelációval, ha számolási hibákat követtek el az átváltásnál? 

f. (c) Mi történik a korrelációval, ha a második kutató elmegy és újra leméri ugyanazokat a gyerekeket, de most 

egy centiméterrel? 

8. A 8. fejezetbeli első ábrán szereplő 1. ábrán 0,50 a korreláció. Képzeljük el, hogy a vízszintes tengelyre az 

apai nagyapa testmagasságát mértük fel (az apáé helyett); a függőleges tengelyen továbbra is a fiú magassága 

szerepel. Kisebb vagy nagyobb lesz a korreláció 0,5-nél? 

9. Két meteorológus foglalkozik a washingtoni és bostoni napi maximum hőmérsékletek összefüggésével. 

Egyikük 1993. júniusára számolja ki a korrelációt, a másik a teljes 1993-as évre. Melyikük kap nagyobb 

korrelációt? (Washington városáról van szó, nem az államról.) 

10. Hat adatsor szerepel az alábbiakban. Az (i) adatsornál 0,8571 a korreláció, az (ii)-nél 0,7857. Mennyi a 

korreláció a többi adatsornál? Számolásra nincs szükség. 
 

(i)  
(ii)  

(iii)  
(iv)  

(v)  
(vi) 

x y 
  

x y 
  

x y 
  

x y 
  

x y 
  

x y 

1 2 
  

1 2 
  

2 1 
  

2 2 
  

1 4 
  

0 6 

2 3 
  

2 3 
  

3 2 
  

3 3 
  

2 6 
  

1 9 

3 1 
  

3 1 
  

1 3 
  

4 1 
  

3 2 
  

2 3 

4 4 
  

4 4 
  

4 4 
  

5 4 
  

4 8 
  

3 12 
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(i)  
(ii)  

(iii)  
(iv)  

(v)  
(vi) 

x y 
  

x y 
  

x y 
  

x y 
  

x y 
  

x y 

5 6 
  

5 6 
  

6 5 
  

6 6 
  

5 12 
  

4 18 

6 5 
  

6 7 
  

7 6 
  

7 5 
  

6 10 
  

5 21 

7 7 
  

7 5 
  

5 7 
  

8 7 
  

7 14 
  

6 15 

2. 2. A változók szórása és a pontdiagram 

Függ a változók szórásától az, hogy hogyan néz ki egy pontdiagram. Vegyük például a 3. ábrát! Mindkét 

diagram korrelációs együtthatója 0,70; azonban úgy tűnik, mintha a fölső ábrában szorosabban tömörülnének a 

pontok a szórásegyenes körül. Azért van ez így, mert itt kisebbek a szórások. A korrelációs együttható 

kiszámításakor standard egységre váltjuk át változóinkat: az átlagtól vett eltéréseket elosztjuk a szórással. Az r 

tehát a tömörülés szorosságát relatíve, a szórásokhoz viszonyítva méri, nem pedig abszolút számokban. 

Egy konkrét korrelációs együtthatót tehát úgy kell elképzelnünk, hogy a lelki szemeink előtt megjelenő 

pontdiagramon ugyanolyan szélesre vesszük a függőleges szórást, mint amekkora a 8. fejezet 6. ábráján; és 

ugyanígy járunk el a függőleges tengelynél is. Ha saját pontdiagramunkra r = 0,40 adódott, akkor pontjaink 

valószínűleg ugyanolyan mértékben tömörülnek az átló körül, mint a jobb fölső (r = 0,40) rajzon. 0,90-es r 

esetén pontdiagramunk a bal alsó rajzhoz közelíthet. Általánosságban: saját pontdiagramunk nagy 

valószínűséggel a hasonló r értékkel jellemezhető pontdiagramhoz hasonlít. 

9.3. ábra - A szórások és a pontdiagram. Mindkét ábránál ugyanakkora a korrelációs 

együttható: 0,70. Úgy tűnik azonban, mintha a fölső ábrában szorosabban 

tömörülnének a pontok a szórásegyenes körül – ez azért van, mert kisebbek a szórások. 

 

2.1. „B” feladatsor 

1. Az alábbi ábrán hat pontdiagram pontjait rajzoltuk be egyazon koordinátarendszerbe; az első pontjait „a‖-val, 

a második pontjait „b‖-vel stb. jelöltük. Az egyes pontdiagramokra külön-külön véve 0,6 körüli az r. Most 

tekintsük a pontokat együtt! Mekkora lesz vajon a korreláció az összevont diagramra: 0,0 ; 0,6 vagy 0,9 körüli? 
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2. Az egészségi állapottal és a táplálkozással foglalkozó HANES vizsgálatban (lásd 4. fejezet 2. szakasz) 

gyerekek is szerepeltek. A testmagasság és a testsúly közötti korreláció 0,67 körül alakult mindegyik életévnél 6 

és 11 év között. Vajon ha a 6-11 éves gyerekeket együtt nézzük, 0,67 körül, 0,67 fölött vagy 0,67 alatt lesz a 

korreláció? Indokolja is meg válaszát! 

3. Három pontdiagramot láthatunk itt. Ugyanakkora-e a korreláció mindháromnál? Próbáljon meg anélkül 

válaszolni, hogy kiszámolná az r-eket! 

 

4. Valaki az Ön kezébe nyomta az alábbi pontdiagramot, ám elfelejtette felcímkézni a tengelyeket. Ki tudná-e 

számolni ennek ellenére az r-t? Ha igen, mennyi lesz? Vagy szükség lenne a tengelyek beosztására is? 

 

Kiegészítő megjegyzések: (i) Ha r közel van 1-hez, akkor a tipikus pontok (lefelé vagy fölfelé vett) távolsága a 

szórásegyenestől csak töredéke a függőleges szórásnak. Ha r 0-hoz közeli, akkor egy tipikus pont távolsága a 

szórásegyenestől (lefelé vagy fölfelé) nagyjából a függőleges szórással összemérhető: lásd a 4. ábrát. (A 

„függőleges szórás‖ az y tengelyen ábrázolt változó szórása.) 

9.4. ábra - A korrelációs együttható. Ahogy az r közelít 1-hez, a tipikus pontok 

függőleges irányú távolsága a szórásegyenestől egyre kisebb lesz a függőleges szóráshoz 

viszonyítva. 

 

(ii) Az összefüggés a korrelációs együttható és a szórásegyenestől mért tipikus függőleges irányú távolság 

között így írható fel: a függőleges távolságok négyzetes középértéke egyenlő 
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Vegyük például a 0,95-ös korrelációt! Ekkor 

 

Tehát a szórásegyenes körüli szóródás a függőleges szórás mintegy 30%-a. Ezért van az, hogy a pontdiagram r 

= 0,95-nél is tisztes szóródást mutat az egyenes körül (lásd a 8. fejezet 6. ábráját). Hasonló összefüggés áll fenn 

vízszintes irányban is. 

3. 3. Kivételek 

A korrelációs együttható jól használható akkor, amikor a pontdiagram rögbilabda alakú. De másféle 

pontdiagramoknál akár félrevezetőnek is bizonyulhat. Ilyen problematikus esetet jelenthet magányos pontok 

előfordulása, vagy ha nem lineáris az összefüggés. Az 5a ábrán például a pöttyök tökéletes, 1-es korrelációt 

mutatnak. A kereszttel jelölt magányos eset azonban lerontja a korrelációt, majdnem 0-ra. Ezt az ábrát nem 

szabad r-rel összegeznünk. Egyeseket viszont szinte elragad a magányos esetek utáni hajsza, pedig minden 

pontdiagramban előfordulnak a felhő fő részétől többé-kevésbé elszakadó pontok. Csak alapos okkal szabad 

ezeket kizárni! 

9.5. ábra - Ha előfordulnak magányos pontok, vagy ha az összefüggés nemlineáris, a 

korrelációs együttható félrevezető lehet. 

 

Az 5.b ábra korrelációs együtthatója közel van a 0-hoz, noha a pontok erős összefüggést rajzolnak ki. Az ok: 

ábránk cseppet sem hasonlít egy egyenesre – x növekedésével az y előbb nő, majd pedig csökken. Hasonló 

kapcsolat mutatkozik például a felnőtt férfiak testsúlya és életkora között (lásd a 4. fejezet 3. ábráját). Ilyen 

adatokat sem szabad r-rel összegezni, mert akkor elvész az összefüggés. 
 

Az r a lineáris összefüggést méri, nem pedig az összefüggést általában véve. 

3.1. „C” feladatsor 

1. Melyeket lehet r-rel összegezni a következő pontdiagramok közül? 
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2. Az egyik 15 fős egyetemi csoportba történetesen 5 kosárlabdajátékos is jár. Igaz-e, és miért: A magasság és a 

testsúly közötti kapcsolat ebben az esetben összegezhető az r-rel. 

3. A d átmérőjű kör területe 1/4pd2. Egy kutató különböző átmérőjű körökből vett minta alapján pontdiagramot 

készített, amelyre felvette a körök területét az átmérő függvényében. (Az ábrát alább láthatjuk.) A korrelációs 

együttható értéke _________.Töltse ki az üresen hagyott helyet, és adjon indoklást is! Válaszlehetőségek: 

-1; –1-hez közeli érték; 0-hoz közeli érték; 1-hez közeli érték; 

 

4. Egy adatsorra r = 0,57 adódott. Igazak-e az alábbi állítások? Indokolja is röviden válaszát! Ha további 

információt tart szükségesnek, adja meg, mire lenne szükség, és miért! 

a. Nincsenek magányos esetek az adatsorban. 

b. Nemlineáris kapcsolat van a változók között. 

4. 4. Ökológiai korrelációk 

1955-ben mérföldkőnek számító cikket publikált Doll a dohányzás és a tüdőrák közötti kapcsolatról.2 Az egyik 

bizonyíték egy pontdiagram volt, melyen az egy főre jutó cigarettafogyasztás és a tüdőrák miatt bekövetkezett 

elhalálozások arányszámait tüntették föl 11 országra. A 11 pontpár közötti korreláció 0,7-nek bizonyult, és ezt 

úgy tekintették, mint ami a dohányzás és a rák közötti kapcsolat erősségét mutatja. Azonban nem az országok 

dohányoznak és betegszenek meg tüdőrákban, hanem az emberek. Csak úgy mérhetjük, hogy mennyire erős a 

kapcsolat az emberek esetében, ha egyénekről vannak a dohányzással és a rákkal kapcsolatos adataink. Ilyen 

vizsgálatok azóta rendelkezésre állnak, és jellemzően alátámasztják Doll érvelését (lásd 2. fejezet). 

A statisztika szempontjából itt az a fontos, hogy az arányszámok vagy átlagok alapján nyert korreláció 

félrevezető lehet. Nézzünk egy példát! A rendszeres népességfelmérés 1993-as adataiból kiszámolhatjuk az 

iskolázottság és a jövedelem közötti korrelációt a 25-54 éves amerikai férfiak csoportjára: r ≈ 0,44. Az egyes 

államokra is kiszámolhatjuk az átlagos iskolázottsági szintet és az átlagjövedelmet. Végezetül kiszámolhatjuk az 

51 átlag-pár közötti korrelációt; ez 0,64. Ha az államokra vonatkozó korrelációt használnánk az egyénekre 

vonatkozó korreláció becslésére, igencsak mellélőnénk. Ennek az az oka, hogy az egyes államokon belül 

jelentős szóródás van az átlagok körül. Amikor az állam adatait az átlagokkal helyettesítjük, akkor ezt a 

                                                           
2R. Doll, „Etiology of lung cancer,‖ Advances in Cancer Research vol. 3 (1955) 1-50. o. Report of the U.S. Surgeon General, Smoking and 
Health (Washington, D.C., 1964.) 
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szóródást figyelmen kívül hagyjuk, és az a félrevezető benyomás keletkezik, mintha az adatok szorosan 

tömörülnének egy egyenes köré. A 6. ábra szemlélteti a jelenséget.3 
 

Egy ökológiai korreláció arányszámokon vagy átlagokon alapul. A politikatudományban és a szociológiában 

gyakran használnak ilyeneket. Az ökológiai korreláció jellemzően eltúlozza az összefüggés erősségét. Legyünk 

tehát résen! 

9.6. ábra - Az arányszámokból vagy átlagokból számolt korreláció rendszerint 

túlságosan nagy. A bal oldali ábrán három (A, B, illetve C) államban élő személy 

jövedelmét és iskolázottságát ábrázoltuk. Az egyes embereket lakóhelyük betűjelével 

jelöltük. Mérsékelt korrelációt találunk. A jobb oldali ábrán az egyes államokra 

vonatkozó átlagok szerepelnek. Az átlagok közötti korreláció majdnem 1. 

 

4.1. „D” feladatsor 

1. Az alábbi táblázatot Doll tanulmányából vettük át. A táblázatban különböző országok egy főre jutó cigaretta 

fogyasztása szerepel 1930-ban, valamint a férfiak tüdőrák miatti halálozási arányszáma 1950-ben. (1930-ban a 

nők még alig dohányoztak; a dohányzás hatásainak megjelenéséhez pedig hosszabb időre van szükség.) 
 

Ország Cigaretta-fogyasztás Elhalálozás egymillió főre 

Ausztrália 480 180 

Dánia 380 170 

Finnország 1100 350 

Hollandia 490 240 

Izland 230 60 

Kanada 500 150 

                                                           
3Az ötlet forrása: W.S. Robinson, „Ecological correlations and the behavior of individuals,‖ American Sociological Review vol. 15 (1950) 
351-357. o. Robinsonnál az írni-olvasni tudás és a bőrszín szerepel az 1930-as népszámlálás adatai alapján. Példánk ennek megismétlése; az 

adatok forrását lásd a 8. fejezet 5. lábjegyzetében. 

Amennyiben minden egyes csoport kétváltozós normális eloszlást követ és közös a regressziós egyenes, akkor az átlagokból becsülni lehet a 
meredekséget és a tengelymetszetet. Lásd még L. Goodman, „Ecological regression and the behavior of individuals,‖ American Sociological 

Review vol. 18 (1953) 663-664. o. A kérdés további tárgyalását lásd: S. Klein and D. Freedman, „Ecological regression in voting rights 
cases,‖ Chance vol. 6 (1993) 38-43. o. 
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Ország Cigaretta-fogyasztás Elhalálozás egymillió főre 

Nagy-Britannia 1100 460 

Norvégia 250 90 

Svájc 510 250 

Svédország 300 110 

USA 1300 200 

a. Ábrázolja pontdiagramon az adatokat! 

b. Igaz-e: Minél magasabb volt egy országban az átlagos cigarettafogyasztás 1930-ban, annál magasabb volt a 

tüdőrák miatti halálozási arányszám 1950-ben. Vagy nem elegendő ennek eldöntéséhez ennyi adat? 

c. Igaz-e: A tüdőrák miatti halálozási arány jellemzően magasabb azoknál, akik többet dohányoznak. Vagy nem 

elegendő ennek eldöntéséhez ennyi adat? 

2. Egy szociológus az öngyilkosság és a tanultság közötti összefüggést vizsgálja a 19. századi Itáliában.4 Minden 

tartományról rendelkezésére áll az írni-olvasni tudók aránya, valamint a tartomány öngyilkossági rátája. A kettő 

közötti korreláció 0,60. Megfelelő becslést ad-e ez az írástudás és az öngyilkosság közötti kapcsolat 

erősségéről? 

5. 5. Az összefüggés még nem jelent oksági 
kapcsolatot 

Kisiskolások körében az olvasási készség erősen korrelál a cipőmérettel. Új szavak megtanulástól azonban nem 

lesz nagyobb az ember lába. Inkább egy harmadik tényező játszik itt szerepet—az életkor. Ahogy idősebb lesz a 

gyerek, egyre jobban megtanul olvasni, és sorra növi ki a cipőit is. (A 2. fejezetben használt statisztikai zsargon 

szerint összemosó tényező itt az életkor.) Ennél a példánál könnyű volt megtalálni az összefüggést összekuszáló 

változót. De nem mindig ilyen egyszerű a helyzet. A korrelációs együttható kiszámítási eljárása nem nyújt 

védelmet ilyen releváns harmadik változókkal szemben.5 
 

A korreláció összefüggést mér. Az összefüggés azonban nem egyenlő az oksági kapcsolattal. 

1. példa: Az iskolázottság és a munkanélküliség. A nagy gazdasági válság idején (1929-33) az iskolázottabb 

emberek jellemzően rövidebb időszakokra maradtak munka nélkül. Véd-e vajon az iskolázottság a 

munkanélküliséggel szemben? 

Elemzés: Talán igen, bár az adatok megfigyelésből származnak. Az életkor viszont releváns harmadik 

tényezőnek bizonyult itt. A fiatalabbak iskolázottabbak voltak, az iskolázottsági szint ugyanis sokat emelkedett 

az idők folyamán (és ma is emelkedik). A munkáltatók pedig, ha választhattak, jellemzően a fiatalabb 

álláskeresőket részesítették előnyben. Az életkor kontrollváltozóként való bevezetésekor sokkal gyengébbnek 

bizonyult az iskolázottság hatása a munkanélküliségre.6 

2. példa: A fajok földrajzi elterjedtsége és élettartama. Működik-e vajon a természetes kiválasztódás a fajok 

szintjén? A paleontológusokat ez a kérdés is foglalkoztatja. David Jablonski szerint a fajok örökletes jellemzője 

                                                           
4Magyar kiadása: E. Durkheim, Az öngyikosság (Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1967, 153. o.). Ezt a korrelációt mi számoltuk ki. 

Durkheim tartományok csoportjaira nézte meg az átlagokat, melyekre 0,9 volt a korreláció. Arra a következtetésre jutott, hogy „a népoktatás 
és az öngyilkosság számai pontosan azonos módon oszlanak el‖. 
5Valamelyes segítséget kínál a többváltozós regressziószámítás, ám sokszor több kérdést vet fel, mint amennyire választ ad (lásd a 12. 

fejezet 3. szakaszát). 
6A kérdés bővebb tárgyalását lásd: H. Zeisel, Say It With Figures, 6th ed. (Harper & Row, 1985, 152ff. o.) 
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a földrajzi elterjedés: a széles területen elterjedt fajok hosszabb ideig képesek a túlélésre, hiszen ha katasztrófa 

tör is ki valahol, a faj más helyeken fennmarad. 

Egyik bizonyítéka erre egy pontdiagram (7. ábra). A haslábúak (meztelen csigák, házas csigák stb.) 99 faja 

szerepel a diagramon. A faj fennmaradásának időtartama – az élettartam, millió években – került a függőleges 

tengelyre; a földrajzi kiterjedtség a vízszintes tengelyre, kilométerben mérve. A változók értékeit a talált 

őskövületek alapján állapították meg. Jelentős a pozitív összefüggés: az r 0,64 körül alakul. (A pontfelhő talán 

alaktalannak tűnik, de csak a jobb alsó és a bal felső sarokban található pár kósza pont miatt.) Elősegíti-e vajon a 

széleskörű elterjedtség egy faj túlélését? 

9.7. ábra - 

 

7. ábra A fajok élettartama millió években a kilométerben mért földrajzi elterjedtség függvényében a haslábúak 

99 fajára. Több faj is kerülhetett egyazon pontba; ilyen esetben a fajok számát a pont mellett tüntettük fel. 

Elemzés: A széleskörű elterjedtség hosszú élettartamot biztosíthat a fajnak. Vagy a hosszú élettartam széleskörű 

elterjedésre nyújt lehetőséget. Vagy lehet, hogy másvalami történik. Jablonski az első lehetőségre fordította 

figyelmét. A második valószínűtlen, mivel kimutatták, hogy az egyes fajok felbukkanásuk után hamarosan 

elérik teljes földrajzi kiterjedtségüket. De mi van a harmadik lehetőséggel? Michael Russell és David Lindberg 

rámutattak arra, hogy egy földrajzilag széles körben elterjedt faj nagyobb eséllyel őrződik meg kövületekben, és 

ez keltheti a hosszú fennállás látszatát. Eszerint a 7. ábra csupán mesterséges statisztika („artefaktum‖) lenne.7 

Az összefüggés nem azonos az oksági kapcsolattal. 

3. példa: A zsiradékbevitel és a rák. Azokban az országokban, ahol az emberek – Amerikához hasonlóan – sok 

zsiradékot fogyasztanak, magas a mellrák és a vastagbélrák megbetegedések aránya. A mellrákra vonatkozó 

adatokat a 8. ábrán láthatjuk. Ezen összefüggés alapján gyakran érvelnek amellett, hogy a zsiradékfogyasztás 

rákot okoz. Mennyire jó vajon ez a bizonyíték? 

9.8. ábra - A mellrák miatti halálozási arány a zsiradékfogyasztással összevetve néhány 

országra. 

                                                           
7M. Russel bocsátotta rendelkezésünkre a tanulmány 1. táblázatának adatait: D. Jablonski, „Larval ecology and macroevolution in marine 
invertebrates,‖ Bulletin of Marine Science vol. 39 part 2 (1986) 565-587. o. Lásd még: Science vol. 240 (1988) 969. o. 
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Megjegyzés: Az életkorra standardizált adatok. 

Forrás: K. Carroll, „Experimental evidence of dietary factors and hormone-dependent cancers,‖ Cancer 

Research vol. 35 (1975) p. 3379. Copyright by Cancer Research. A felhasználás engedélyezve. 

Elemzés: Ha az elfogyasztott zsiradék rákot okoz, akkor a diagramban szereplő pontoknak emelkedő tendenciát 

kell mutatniuk, amennyiben nincsenek másféle különbségek. A diagram így valamelyes bizonyítékot jelent az 

elmélet mellett. Ám ez a bizonyíték elég gyenge, mivel másfajta eltérések is fennállnak. A sok zsiradékot 

fogyasztó országokban például a cukorfogyasztás is magas. Ugyanilyen ábrát kapnánk, ha a cukorfogyasztással 

vetnénk össze a mellrák előfordulását, noha senki sem gondolja, hogy a cukor mellrákot okozna. Mint kiderül, a 

zsiradékok és a cukor viszonylag drága cikkek. A gazdag országokban az emberek jobban megengedhetik 

maguknak, hogy zsiradékféleségeket és cukrot fogyasszanak keményítőben gazdag gabonaneműk helyett. Ezen 

országokban valószínűleg fennállnak olyan, az étkezési szokásokban vagy az életmód más tényezőiben rejlő 

faktorok, melyek bizonyos típusú rákokat okoznak—viszont védenek másfajta rákokkal szemben. Az 

epidemiológusok csupán néhányat tudtak beazonosítani ezen tényezők közül bármiféle bizonyossággal. 8 

5.1. „E” feladatsor 

1. A 7. ábrán szereplő pontdiagram pontjai csíkokba rendeződnek. Miért? 

2. Ökológiai korrelációt láthatunk-e a 8. ábrán? Mi lehet a jelentősége ennek a vitában? 

                                                           
8Hivatkozások: 

R. Doll and R. Peto, The Causes of Cancer (Oxford University Press, 1981). 

B. E. Henderson, R. K. Ross and M. C. Pike, „Toward the primary prevention of cancer,‖ Science vol. 254 (1991) 1131-1138. o. 

B. N. Ames, L. S. Gold and W. C. Willett, „The causes and prevention of cancer,‖ Proceedings of the National Academy of Science USA 
vol. 92 (1995) 5258-5265. o. 

B. S. Hulka and A. T. Stark, „Breast cancer: cause and prevention,‖ Lancet vol. 346 (1995. szeptember 30.) 883-887. o. 

Komoly epidemiológiai – valamint állatkísérletek alapján nyert – bizonyítékok szólnak amellett, hogy a túlzott táplálékbevitel karcinogén 
hatású. A zsiradékok hatása (azonos kalóriatartalmú étkezés esetén) kevésbé egyértelmű. Lásd A. Schatzkin et al., „Serum cholesterol and 

cancer in the NHANES I epidemiologic followup study,‖ Lancet ii (1987) 298-301. o.; ez a vizsgálat védőhatást tulajdonít a zsiradékoknak. 

Egy másik vizsgálat az ökológiai elemzést támasztja alá: W. C. Willett et al., „Relation of meat, fat, and fiber intake to the risk of colon 
cancer in a prospective study among women,‖ New England Journal of Medicine, 1990. december 13., 1664-1671. o. Ezzel szemben lásd D. 

Hunter et al., „Cohort studies of fat intake and the risk of breast cancer – a pooled analysis,‖ New England Journal of Medicine, vol. 334 

(1996) 356-361. o. A 8. ábra életkor szerint kontrollálva készült, ám a gyermekek száma is befolyásoló tényező lehet (lásd a 2. fejezet 14. 
jegyzetét). Az ’50-es és ’60-as évek táplálkozási szokásai is kérdéseket vetnek fel az ábrával kapcsolatban. 
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3. A testsúly és a testmagasság közötti korreláció a 18-74 éves amerikai férfiak körében 0,40 körül alakul. 

Következnek-e ebből az adatból az alábbi megállapítások? Magyarázza is meg válaszát! 

a. A magasabb férfiaknak jellemzően nagyobb a testsúlyuk is. 

b. A 18-74 éves férfiak magassága és testsúlya közötti korreláció 0,40 körül van. 

c. A nagyobb testsúlyú férfiak jellemzően magasabbak. 

d. Ha valaki többet eszik és felszed 5 kilót, akkor valószínűleg magasabb lesz valamivel. 

4. A kutatások negatív korrelációt találtak a tévénézéssel töltött idő és az olvasási készséget mérő teszten 

elért pontszám között.9 A tévénézés ezek szerint rontja az olvasás képességét? Elemezze röviden a kérdést! 

5. Sok vizsgálatban találtak összefüggést a dohányzás és a szívbetegségek között. Az egyik kutatásban a 

kávéfogyasztás és a szívbetegség előfordulása között is kapcsolatot mutattak ki.10 Levonhatjuk-e ebből azt a 

következtetést, hogy a kávéfogyasztás szívbetegséget okoz? Vagy más módon is megmagyarázhatjuk a 

kávéfogyasztás és a szívbetegségek összefüggését? 

6. Sok közgazdász hisz abban, hogy a munkanélküliség és az infláció kölcsönös összefüggésben állnak 

egymással: alacsony munkanélküliségi arány inflációt okoz, míg a magas munkanélküliség csökkenti az 

inflációt. Az alábbi ábrán láthatjuk, hogyan alakult a két változó kapcsolata az USA-ban az 1960-69 közötti 

évtizedben. Az egyes éveknek egy-egy pont felel meg: az x tengelyen az adott évi munkanélküliségi ráta, az y 

tengelyen az inflációs ráta szerepel. A pontok nagyon közel esnek egy egyenletes görbéhez, melyet Phillips-

görbének neveznek. Itt most megfigyeléses vizsgálatról vagy kontrollos kísérletről van szó? Ha felvennénk 

az 1970-es vagy az 1950-es évek pontjait, vajon azt várnánk, hogy ezek is a görbe mentén helyezkednek el? 

 

Forrás: Economic Report of the President (1975). 

6. 6. Ismétlő feladatsor 

Az ismétlő feladatok korábbi fejezetek anyagait is felhasználhatják. 

1. Egy változó tanulmányozásához használhatjuk a _________ elnevezésű grafikus ábrázolást. Két változó 

közötti kapcsolat ábrázolásához a ______________ -ot használhatjuk. 

2. Igazak-e a következő állítások? Indokolja is válaszát! 

a. Ha –0,80 a korrelációs együttható, akkor a függő változó átlagon aluli értékeihez átlagon aluli értékek 

tartoznak a független változó szerint is. 

b. Ha az y többnyire kisebb az x-nél, akkor negatív lesz az x és y közötti korrelációs együttható. 

3. Melyik korreláció nagyobb a kettő közül? Adjon rövid indoklást is! (Az adatok egy longitudinális 

fejlődésvizsgálatból származnak.) 

a. Testmagasság 4, illetve 18 éves korban; testmagasság 16, illetve 18 éves korban. 
                                                           
9National Assessment of Educational Progress, The Reading Report Card (Princeton: ETS/NAEP, 1985, 53. o.). Negatív a korreláció a 
standard tudástesztek pontszámaival is. Lásd Lee R. Jones et al., The 1990 Science Report Card: NAEP’s Assessment of 4th, 8th, and 12th 

Graders. (Washington, D.C., U.S. Department of Education, Office of Educational Research and Improvement, 1992.) 
10T. R. Dawber et al., „Coffee and cardiovascular disease: observations from the Framingham study,‖ New England Journal of Medicine vol. 
291 (1974) 871-874. o. 
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b. Testmagasság 4, illetve 18 éves korban; testsúly 4, illetve 18 éves korban. 

c. Testmagasság, illetve testsúly 4 éves korban; testmagasság, illetve testsúly 18 éves korban. 

4. Egy kutató adatokat gyűjtött főiskolai hallgatók magasságáról és testsúlyáról. Adatait a következőképpen 

összegezhetjük: 
 

 
Átlag Szórás 

Férfiak magassága 70 hüvelyk (178 cm) 3 hüvelyk (7,6 cm) 

Férfiak súlya 144 font (65 kg) 21 font (9,5 kg) 

Nők magassága 64 hüvelyk (162 cm) 3 hüvelyk (7,6 cm) 

Nők súlya 120 font (54 kg) 21 font (9,5 kg) 

A magasság és a súly közötti korrelációs együttható a férfiaknál kerekítve 0,60 volt; a nőknél is nagyjából 

ugyanennyi. Ha a férfiakat és a nőket együtt nézzük, akkor a magasság és a súly közötti korreláció __________ 

lesz. 
 

0,60 körüli alacsonyabb magasabb 

Válasszon a megadott válaszlehetőségek közül, és indokolja is röviden válaszát! 

5. Egy-egy szám hiányzik az alábbi adatsorokból. Amennyiben ez lehetséges, töltse ki az üresen hagyott helyet 

úgy, hogy r értéke 1 legyen. Ha nem lehetséges, mondja meg, miért? 
 

(a)  
(b) 

x y 
  

x y 

1 1 
  

1 1 

2 3 
  

2 3 

2 3 
  

3 4 

4 - 
  

4 - 

6. Számítógépes programunk kiírta r értékét az alábbi adatsorokra. Megfelelően működik-e vajon a program? 

Adjon rövid indoklást is! 
 

(a)  
(b) 

x y 
  

x y 

1 2 
  

1 5 

2 1 
  

2 4 

3 4 
  

3 7 
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(a)  
(b) 

x y 
  

x y 

4 3 
  

4 6 

5 7 
  

5 10 

6 5 
  

6 8 

7 6 
  

7 9 

r = 0,8214 
  

r = 0,7619 

7. 1910-ben Hiram Johnson is indult a kaliforniai kormányzóválasztáson. Minden megyére rendelkezésre állnak 

adatok az Amerikában születettek arányáról, valamint arról is, hogy Johnson ott a szavazatok hány százalékét 

kapta. Politológusok kiszámolták a százalékarányok közötti korrelációt:11r = 0,5. Megfelelően méri-e ez, hogy 

Johnson milyen mértékben „élvezte a született amerikaiak támogatását a bevándorlókkal ellentétben‖? Röviden 

indokolja is válaszát! 

8. 1993-ban a 25 éven felüli amerikai nők körében az életkor és az iskolázottság (a befejezett iskolaévek száma) 

közötti összefüggés így foglalható össze:11 
 

átlagéletkor ≈ 48,7 év, szórás ≈ 16,8 év  

átlagos iskolázottság ≈ 12,5 év, szórás ≈ 3,1 év, r ≈ -0,28 

Igaz-e, és miért: Ahogy az ember idősebb lesz, kevésbé iskolázottá válik. Ha hamis az állítás, minek a 

számlájára írható a negatív korreláció? 

9. A Kaliforniai Egyetemen a Statisztika 2 tantárgy olyan nagyelőadás, melyet gyakorlatvezetők által vezetett, 

kis létszámú szemináriumok egészítenek ki. Egy kutatás részeként a félév utolsó előtti előadásán megkérték a 

hallgatókat, hogy töltsenek ki névtelenül egy kérdőívet, melyen értékelik szemináriumvezetőjük munkáját (név 

szerint), valamint az előadást is, az alábbi skála szerint: 
 

1 2 3 4 5 

gyenge elfogadható jó nagyon jó kiváló 

Kiszámolták a következő statisztikákat: 

a. a gyakorlatvezető minősítésének átlaga az egyes szemináriumi csoportokban; 

b. az előadás minősítésének átlaga az egyes szemináriumi csoportokban; 

c. a vizsgán elért pontszámok átlaga az egyes szemináriumi csoportokban. 

Az eredményeket az alábbi táblázatban láthatjuk; a szemináriumi csoportokat betűkkel jelöltük. Készítsen 

pontdiagramot minden változópárról (3 változópár van), és számolja ki a korrelációt! 
 

                                                           
11M. P. Rogin and J. L. Shover, Political Change in California (Westport, Connecticut: Greenwood Press, 1970, xvii. o.). 
11Lásd a 8. fejezet 5. jegyzetét. 
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Szemináriumi csoport A szemináriumvezető 

minősítésének átlaga 
Az előadás minősítésének 

átlaga 
Átlagpontszám a vizsgán 

A 3,3 3,5 70 

B 2,9 3,2 64 

C 4,1 3,1 47 

D 3,3 3,3 63 

E 2,7 2,8 69 

F 3,4 3,5 69 

G 2,8 3,6 69 

H 2,1 2,8 63 

I 3,7 2,8 53 

J 3,2 3,3 65 

K 2,4 3,3 64 

Ezek csoportátlagok. A kérdőívek névtelenek lévén, az egyének szintjén nem lehetett összekapcsolni a 

minősítéseket és a vizsgán elért pontszámot. Az összefüggésbe összemosó változóként felmerül a hallgatók 

matematikai képessége is; azonban az derült ki, hogy az előzetes teszteredmények nem befolyásolják az 

elemzést.13 Minden szemináriumvezető csak egy csoportot tanított. 

Igazak-e a következő állítások, és miért? 

a. Azok a csoportok, ahol szerették a gyakorlatvezetőt, összességében jobban szerepeltek a vizsgán. 

b. A gyakorlatvezető minősítésének csoportátlagai és az előadás minősítésének csoportátlagai között szinte 

semmilyen összefüggés nem mutatkozott. 

c. Szinte semmilyen összefüggés nem volt az előadás minősítésének csoportátlaga és a csoport vizsgán elért 

átlagpontszáma között. 

10. Az emeltszintű érettségiket bonyolító hivatal az 1993-as matematikai (SAT) teszteredmények vizsgálata 

során kiszámolta az 51 államra (Washingtont is államnak tekintve) az elért pontszámok átlagát, valamint azt is, 

hogy az államban a végzős diákok hány százaléka írt emeltszintű érettségit matematikából.14 A két változó 

közötti korreláció –0,86 volt. 

a. Igaz-e, hogy a pontszámok jellemzően alacsonyabbak azokban az államokban, ahol nagyobb arányban írtak 

emeltszintű érettségit a diákok? Ha igaz, hogyan magyarázná ezt? Amennyiben nem igaz, minek a számlájára 

írható a negatív korreláció? 

b. New Yorkban csupán 471 volt a pontszámok átlaga, Wyomingban viszont 507. Igaz-e, és miért: „Az adatok 

azt mutatják, hogy Wyoming állam iskoláiban összességében véve magasabb a matematikaoktatás 

színvonala, mint New Yorkban‖. 

                                                           
13M. és B. Rodin vizsgálatát idéztük, lásd: „Student evaluation of teachers,‖ Science vol. 177 (1972) 1164-1166. o. Az egyének szintjén 
gyengébb lenne a korreláció; az összefüggés mindazonáltal jelzésértékű. 
14Az adatok a College Board sajtó számára készített, 1993. augusztus 19-iki tájékoztatójából származnak. Az egyes államok átlagos SAT 

pontszámainak átlaga 501, a szórás 37 volt. Az emeltszintű érettségit írók államonkénti arányának átlaga 37, a szórás 28 volt. New York 
államban 74%, Wyomingban 13% írt emeltszintű érettségit. 
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11. Az előző feladatban ismertetett vizsgálat keretében a nyelvi SAT pontszámok átlagát is kiszámolták az 

egyes államokra. 0,97 volt a korreláció az 51 állam kétféle átlaga között. Vajon 0,97-nél nagyobb, 0,97-nél 

kisebb vagy 0,97 körüli lenne a matematikai és a nyelvi SAT közötti korreláció, ha az emeltszintű érettségit írók 

egyéni adataiból számolnánk? Röviden indokolja is válaszát! 

12. Az alábbiakban a Minnesota állambeli férjek és feleségeik iskolázottsági szintjéről (a befejezett iskolai 

osztályok számáról) látunk egy pontdiagramot a rendszeres népességfelmérés 1993. márciusi adatai alapján. 

a. A pontok csíkokat alkotnak függőlegesen és vízszintesen is. Miért? 

b. 373 házaspár szerepelt a mintában, és minden párhoz egy pont tartozik az ábrán. Ám ha megszámoljuk, csak 

83 pötty található a pontdiagramon. Hogyan lehetséges ez? Magyarázza el röviden! 

c. Szürkére színeztünk az ábrán három területet. Melyik meghatározás felel meg ezeknek? (Egy meghatározás 

kimarad.) 

i. Azok a feleségek, akik 16 osztályt végeztek. 

ii. Azok a feleségek, akik a férjüknél több osztályt végeztek. 

iii. Azok a férjek, akik 16 osztálynál többet végeztek. 

iv. Azok a párok, ahol a férj 12 osztályt végzett, a feleség pedig a férjnél kevesebbet. 

 

7. 7. Összefoglalás 

1. A korrelációs együttható mértékegység nélküli szám. Nem befolyásolja, ha 

• a változókat felcseréljük, 

• a változó minden értékéhez hozzáadjuk ugyanazt a számot, 

• a változó minden értékét megszorozzuk ugyanazzal a pozitív számmal. 

2. A korrelációs együttható azt méri, hogy mennyire szorosan csoportosulnak a pontok egy egyenes köré, a 

szórásokhoz viszonyítva. 

3. Félrevezető lehet a korrelációs együttható, ha magányos pontok is vannak, vagy ha az összefüggés nem 

lineáris. Ha csak lehetséges, ellenőrizzük ezeket a pontdiagram megtekintésével! 

4. Az arányszámok vagy átlagok alapján számított ökológiai korrelációk jellemzően eltúlozzák az egyének 

szintjén fennálló összefüggés erősségét. 

5. A korreláció összefüggést mér. Ám az összefüggés nem jelent feltétlenül oksági kapcsolatot. Elképzelhető, 

hogy csak azt tükrözi, hogy mindkét változóra egyaránt hatással van egy harmadik változó. 
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10. fejezet - Regressziószámítás 

Valahová be kell húznunk azt az egyenest. 

1. 1. Bevezetés 

A regressziószámítás azt írja le, hogy hogyan is függ az egyik változó a másiktól. Vegyük például a magasságot 

és a testsúlyt! 988 fő 18-24 év közötti férfiról vannak adataink (az egészségi állapottal és a táplálkozással 

foglalkozó „HANES‖ vizsgálat alapján – lásd 4. fejezet 2. szakasz). E férfiak magasságátlaga 70 hüvelyk (178 

cm) volt, testsúlyuk átlaga 162 font (73 kg). A magasabb férfiak természetesen többet is nyomtak. De vajon 

mekkora súlykülönbség társul egységnyi különbséghez a testmagasságban? Kiindulásul nézzük meg az 1.ábra 

pontdiagramját!i A magasságot a vízszintes tengelyre vettük fel, a testsúlyt a függőlegesre. Az összegző 

statisztikák a következőképpen alakultak:1 
 

magasságátlag ≈ 70 hüvelyk, szórás ≈ 3 hüvelyk  

testsúlyátlag ≈ 162 font, szórás ≈ 30 font, r ≈ 0,47 

A tengelyek beosztását úgy választottuk meg, hogy egyforma széles legyen a papíron egy szórásnyi 

testmagasság és egy szórásnyi testsúly is. Így a szórásegyenes (szaggatott vonal) 45 fokos szögben húzódik 

felfelé. Elég nagy a szóródás az egyenes körül; r értéke mindössze 0,47. 

A berajzolt függőleges sáv azokat a férfiakat mutatja, akik egy szórásnyival magasabbak az átlagnál (kerekítve). 

Akinek a testsúlya is egy szórásnyival több az átlagnál, az a szórásegyenesre került. A sávban látható pontok 

többsége azonban határozottan a szórásegyenes alá esik. Más szavakkal: az átlagnál egy szórással magasabb 

férfiak testsúlya valamivel elmarad az átlagnál egy szórással magasabb értéktől. E férfiak átlagos testsúlya csak 

a szórás valamekkora részével haladja meg a teljes mintára számított átlagot. És itt jön be a 0,47-es korreláció! 

Egy szórásnyi magasságkülönbséghez átlagosan csupán 0,47 szórásnyi súlykülönbség társul. 

10.1. ábra - Pontdiagram. Az egyes pontok egy-egy, a HANES-ben résztvevő 18-24 éves 

férfi magasságát és testsúlyát mutatják, összesen 988 személyét. A berajzolt függőleges 

sáv jelenti az átlagnál körülbelül egy szórásnyival magasabb férfiakat. A szaggatott 

vonallal jelölt szórásegyenesre esnek közülük azok, akiknek a testsúlya is egy szórással 

nagyobb az átlagnál. A sávba eső pontok többsége a szórásegyenes alatt található: a 

testsúlyok csak a szórás valamekkora részével haladják meg az átlagot. A folytonos 

vonallal jelölt regressziós egyenes ad becslést az egyes magasságértékekhez tartozó 

átlagos testsúlyra. 

                                                           
iAz 1.ábrán a súlyok 90-330 font közöttiek, azaz kb. 40,5-148,5kg-ig terjednek, a magasságok pedig az 55-79 hüvelyk közötti értékeknek 

megfelelően kb. 140-200 cm-ig. A könyv további részeiben többször előfordulnak hosszabb számolások hüvelykben és fontban, ezeket már 
nem részletezzük a számunkra megszokott mértékegységben. Az átváltás egyszerű: 1 font ≈ 0,45 kg, 1 hüvelyk ≈ 2,54 cm. A szerk. 
1Az adatok a College Board sajtó számára készített, 1993. augusztus 19-iki tájékoztatójából származnak. Az egyes államok átlagos SAT 

pontszámainak átlaga 501, a szórás 37 volt. Az emeltszintű érettségit írók államonkénti arányának átlaga 37, a szórás 28 volt. New York 
államban 74%, Wyomingban 13% írt emeltszintű érettségit. 
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Hogy konkrétan is lássuk ezt, vegyük az átlagnál egy szórással magasabb férfiakat! Magasságuk: 

magasságátlag + magasság szórása = 70 hüvelyk + 3 hüvelyk = 73 hüvelyk. 

Átlagos testsúlyuk 0,47 szórásnyival lesz nagyobb az összes férfira vonatkozó átlagnál. Fontra visszafordítva a 

különbség: 

0,47 · 30 font ≈ 14 font. 

Átlagos testsúlyuk tehát körülbelül 

162 font + 14 font = 176 font. 

A (73 hüvelyk; 176 font) pont az egyik kereszttel megjelölt pont az ábrában. 

Vajon mi a helyzet az átlagnál 2 szórással magasabb férfiakkal? Az ő magasságuk: 

magasságátlag + 2 · (magasság szórása ) = 70 hüvelyk + 2 · 3 hüvelyk = 76 hüvelyk. 

A testsúlyátlagnak ebben a második csoportban 0,47 · 2 = 0,94 szórással kell a teljes átlag fölött lennie. Ez 0,94 

· 30 font ≈ 28 font. Átlagos testsúlyuk tehát 162 font + 28 font = 190 font körül van. A (76 hüvelyk; 190 font) 

pontot is bejelöltük egy kereszttel az 1. ábrába. 

És mi a helyzet az átlagosnál 2 szórással alacsonyabbakkal? Magasságuk: 

magasságátlag – 2 · (magasság szórása ) = 70 hüvelyk – 2 · 3 hüvelyk = 64 hüvelyk. 

Testsúlyuk átlaga 0,47 · 2 = 0,94 szórásnyival marad el a teljes átlagtól. Ez 0,94 · 30 font ≈ 28 font. Harmadik 

csoportunk testsúlyátlaga így 162 font – 28 font = 134 font körül van. A (64 hüvelyk; 134 font) a harmadik, 

kereszttel megjelölt pont az 1. ábrában. 

A (testmagasság; testsúlyátlag becslése) típusú pontok mind az 1. ábrán látható folytonos egyenesre esnek. Ez a 

regressziós egyenes. Az egyenes átmegy az átlagponton: az átlagos magasságú férfiak testsúlyának is átlagosnak 

kell lennie. 
 

y x-re vonatkozó (vagy x szerinti) regressziós egyenese becslést ad az egyes x értékekhez tartozó y értékek 

átlagára. 
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A regressziós egyenes mentén a magasság egy szórásnyi növekedése 0,47 szórásnyi súlynövekedéssel jár együtt. 

Hogy konkrétabban lássuk ezt, képzeljük el a férfiakat magasság szerint csoportosítva. Van egy átlagos 

magasságú csoport, egy másik csoport egy szórással magasabb az átlagnál, és így tovább. Csoportról csoportra 

haladva a testsúly is nő, de csak körülbelül 0,47 szórásnyival. Emlékezzünk csak vissza, honnan jön ez a 0,47-es 

szorzó: azt mutatja, hogy mennyire függ össze a magasság és a testsúly. 

Regressziós eljárásnak nevezzük azt, amikor becslést adunk ily módon az egyes x értékekhez tartozó y értékek 

átlagára. A becslést a következőképpen fogalmazhatjuk meg: 
 

Az x egy szórásnyi növekedéséhez átlagosan az y értékek r szórásnyi növekedése társul. 

Két különböző szórás szerepel itt: x szórása, mely az x értékek közötti eltéréseket fogja meg; és y szórása, mely 

az y értékek különbségeit összesíti. Könnyen elragadja az embert a szimmetria iránti vonzalom, hogy ezt 

mondja: ha az x egy szórásnyival nő, ugyanígy nő az y is. De ez helytelen! Az y átlagosan csak r szórásnyival 

nő! Nézze meg ezt a 2. ábrán is! 

10.2. ábra - A regressziós eljárás. x egy szórásnyi növekedésekor y átlagos értéke csak r 

szórásnyival nő. 

 

De miért pont r a megfelelő szorzótényező? Három speciális esetben könnyű ezt közvetlenül is átlátni. Először 

azt tegyük fel, hogy r értéke 0. Ekkor nincs összefüggés x és y között. Tehát x egy szórásnyi növekedéséhez y 

nulla szórásnyi növekedése társul átlagosan. Másodjára azt tegyük fel, hogy r = 1. Ekkor minden pont a 

szórásegyenesre esik; x egy szórásnyi növekedése y egy szórásnyi növekedésével jár. Harmadik esetként vegyük 

r = –1-et; a gondolatmenet ugyanaz, azzal a különbséggel, hogy az egyenes most jobbra lejt. A köztes r értékek 

esetén bonyolultabb matematikai bizonyításra van szükség; de higgyük el, hogy valóban r a használandó 

szorzótényező. 

1.1. „A” feladatsor 

1. Az egyik egyetemi kurzuson a félévközi zárthelyi dolgozatok átlaga 60 pontra jött ki, 15-ös szórás mellett, a 

félévvégi vizsgaeredményekkel megegyezően. A ZH és a vizsgaeredmények közötti korreláció 0,50 körül volt. 

Adjon becslést arra, hogy átlagosan hány pontot értek el a vizsgán azok a hallgatók, akik a ZH-n a következő 

pontszámokat érték el: 

a. 75 

b. 30 

c. 60 

Ábrázolja a regressziós becsléseket az 1. ábrán láthatóhoz hasonlóan. 

2. A HANES felmérésében részt vevő 18-74 éves férfiakra a 
 

magasságátlag ≈ 69 hüvelyk, a szórás ≈ 3 hüvelyk,  

testsúlyátlag ≈ 171 font, a szórás ≈ 30 font, r ≈ 0,40. 
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Becsülje meg, hogy átlagosan mennyi lesz a következő magasságú férfiak testsúlya: 

a. 69 hüvelyk 

b. 66 hüvelyk 

c. 24 hüvelyk 

d. 0 hüvelyk 

A (c) és (d) pontnál fejtse ki bővebben is válaszát! 

3. A 45-54 éves férfiak magasságátlaga a HANES vizsgálatban 69 hüvelyk volt, egybeesett a teljes minta 

átlagával. Igaz-e, hogy az átlagos testsúlynak is 171 font körül kell lennie körükben? Indokolja is válaszát! 

4. 1993-ban a következő statisztikákkal összesíthető az iskolázottság (a befejezett iskolai osztályok száma) és a 

jövedelem közötti összefüggés az 55-64 éves amerikai férfiak körében:2 
 

átlagos iskolázottság ≈ 12,5 év, a szórás ≈ 4 év  

átlagjövedelem ≈ 30 800$, a szórás ≈ 26 700$, r ≈ 0,45 

Becsülje meg a csak általános iskolát (azaz 8 osztályt) végzett férfiak átlagjövedelmét! 

5. Tegyük fel, hogy r = –1. El tudná-e magyarázni, hogy miért jár y egy szórásnyi csökkenésével az x szórásnyi 

növekedése? 

2. 2. Az átlagdiagram 

A 3. ábrán a HANES mintájában szereplő 18-24 éves férfiak magasságának és testsúlyának átlagdiagramja3 

látható. Ez az ábra a különféle magasságú férfiak átlagos testsúlyát mutatja. Középtájt – ahová a legtöbb ember 

esik – közelítőleg egyenest alkotnak a pontok. A széleken azonban hepehupák találhatók. Például a (kerekítve) 

77 hüvelyk magas férfiak átlagos testsúlya 218 font volt, ezt ábrázolja a (77 hüvelyk; 218 font) pont ii. A 78 

hüvelyk magas férfiak testsúlyátlaga viszont 192 font, ami határozottan kisebb az előzőnél: a magasabb 

férfiaknak kisebb a testsúlya. Itt a véletlen közreműködését érhetjük tetten. Az embereket véletlenszerűen 

választották be a mintába. És a kiválasztott 77 hüvelyk magas férfiak a véletlen szeszélye folytán túl súlyosak 

voltak, a 78 hüvelyk magasak pedig túl könnyűek. Persze mindössze 2-2 ember tartozik ezekbe a csoportokba, 

amint azt a pöttyök fölé, illetve alá írt számokkal jeleztük. Az ilyen véletlen folytán előállt egyenetlenségeket a 

regressziós egyenes elsimítja 
 

A regressziós egyenes az átlagdiagram kisimított változata. Ha az átlagok egy vonalba esnek, akkor ez a vonal 

a regressziós egyenes. 

10.3. ábra - Az átlagdiagram az egyes testmagasságokhoz tartozó átlagos testsúlyt 

mutatja a HANES mintájában szereplő 998 fő 18-24 éves férfi adatai alapján. A 

regressziós egyenes kisimítja az ábrát. 

                                                           
2Lásd a 8. fejezet 5. jegyzetét. 
3Az „átlagdiagram‖ nem bevett szakkifejezés. Elméletileg az ábra függ az x tengely beosztásának finomságától is. 
iiAz ábrán a 12-es szorzóval megjelölt pont. A szerk. 
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Bizonyos helyzetekben a regressziós egyenes túlságosan is kisimítja az ábrát. Ha két változó között nemlineáris 

összefüggés van, mint a 4. ábrán , azt a regressziós egyenes esetleg észre sem veszi. Érdemes tehát az 

átlagdiagramot használnunk. (A 9. fejezet 3. alfejezetében esett már szó nemlineáris összefüggésekről a 

korrelációs együtthatóval kapcsolatban; a 4. fejezet 2. szakaszában is láthattunk pár olyan példát, ahol az átlag 

görbéje nem egyenes.) 

10.4. ábra - Nemlineáris összefüggés. Nem használható a regressziós egyenes akkor, 

amikor a változók közötti összefüggés nem egyenesen arányos (azaz nem lineáris). 

 

2.1. „B” feladatsor 

1. Az alábbi ábra a New York-i házaspárok egy reprezentatív mintája alapján készült. A diagramon a feleségek 

jövedelemátlagát ábrázoltuk a férj jövedelme szerint. 92 olyan pár volt, ahol a férj 1000 és 5000$ között 

keresett; ezeknél a pároknál a feleségek jövedelme átlagosan 15 584$ volt, amint azt a (2 500$; 15 584$) pont 

jelzi. 198 pár esetében a férj jövedelme az 5001-10 000$ tartományba esett; itt a nők jövedelemátlaga 9521$-ra 

jött ki – ezt mutatja a (7500$; 9521$) pont, és így tovább. Berajzoltuk a regressziós egyenest is.4 

a. Igaz-e, hogy pozitív összefüggés van a férj és a feleség jövedelme között? Ha igaz: Hogyan magyarázná ezt 

az összefüggést? 

b. Miért esik vajon a regressziós egyenestől ennyire messze a 97 500$-hoz tartozó pont? 

c. A 60 000-65 000$ között kereső 44 férj esetében vajon túl alacsony, túl magas vagy nagyjából helyes lesz a 

regressziós egyenes segítségével adott becslésünk a feleség jövedelméről? 

                                                           
4A medián görbéje meglepő módon sokkal kevésbé szabályos. 
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Forrás: A rendszeres népességfelmérés 1993. márciusi adatai; az adatokat CD-n a U.C. Survey Research Center 

közreműködésével a Bureau of the Census bocsátotta rendelkezésünkre. 

2. Másolja át az alábbi ábrát egy papírra, és minden függőleges sávban jelölje be kereszttel a sávhoz tartozó 

átlagot. Egyet már mi bejelöltünk. Azután húzza meg a regressziós egyenest. (A szaggatott vonal a 

szórásegyenest jelöli.) 

 

3. Négy pontdiagramot láthatunk alább, mindegyiken szerepel egy folytonos és egy szaggatott vonal. Mondja 

meg mindegyiknél, hogy melyik jelöli a szórásegyenest, és melyik az yx-re vonatkozó regressziós egyenesét! 

 

4. A feladat végén kitalált adatsorok láthatók. Rajzolja fel a pontdiagramot, vegye fel az átlagdiagramot, és 

húzza be a regressziós egyenest az egyes adatsorokra! Ne álljon neki számolni, inkább próbálja meg kitalálni! 
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(a)  
(b)  

(c)  
(d) 

x y 
  

x y 
  

x y 
  

x y 

1 0 
  

0 0 
  

0 0 
  

0 2 

1 6 
  

0 2 
  

1 1 
  

1 3 

2 5 
  

1 2 
  

2 4 
  

2 0 

3 6 
              

2 4 

3 8 
              

3 1 

  
4 2 

Kiegészítő megjegyzés: Az átlagdiagramhoz illesztett regressziós egyenes, amennyiben a pontokat az általuk 

képviselt esetszámmal súlyozzuk, egybeesik az eredeti pontdiagramra illesztett regressziós egyenessel. (Ez 

pontosan igaz, ha a különböző x koordinátájú pontokat az átlagdiagramnál elkülönítve kezeljük; egyéb esetben 

jó közelítés.) 

3. 3. Regressziós becslés az egyénekre 

A HANES vizsgálatban résztvevő 18-24 éves férfiakra következőképpen összegezhető a magasság és a testsúly 

közötti összefüggés: 
 

magasságátlag ≈ 70 hüvelyk a szórás ≈ 3 hüvelyk  

testsúlyátlag ≈ 162 font a szórás ≈ 30 font r ≈ 0,47. 

Képzeljük el, hogy véletlenszerűen kiválasztunk közülük valakit, akinek meg kell tippelnünk a súlyát anélkül, 

hogy bármit is tudnánk az illetőről. Legjobb tippünk ekkor az összátlag: 162 font. Azután elárulják nekünk a 

magasságát: mondjuk 73 hüvelyk. Ez az ember magas, tehát valószínűleg a súlya is nagyobb az átlagosnál. A 

legjobb tipp, amit most adhatunk, a vizsgálatban szereplő 73 hüvelyk magas férfiak testsúlyának átlaga. Ezt az 

újabb átlagot a regressziós eljárással 176 fontra becsülhetjük (lásd az 1. fejezet 1. ábráját). A szabály: a 

csoportátlagot használjuk, ha egy változó értékét egy másik változó alapján kell megjósolnunk. A regressziós 

eljárással sok esetben ésszerű módon megbecsülhetjük a csoportátlagot. Nem alkalmazható természetesen ez az 

eljárás akkor, ha nem lineáris jellegű összefüggés van a változók között. 

1. példa. Az egyik egyetemen statisztikai elemzést készítettek a (200-tól 800-pontig terjedő) matematikai 

felvételi pontszámok és az első évi tanulmányi átlag összefüggéséről (utóbbi 0-tól 4,0-ig terjedhet Amerikában) 

az első évet elvégzett hallgatók körében. Az eredmények: 
 

felvételi pontszámok átlaga ≈ 550 a szórás ≈ 80  

tanulmányi átlagok átlaga ≈ 2,6 a szórás ≈ 0,6 r ≈ 0,4. 

A pontdiagram rögbilabda alakú. Véletlenszerűen kiválasztottak egy hallgatót. Felvételi pontszáma 650 volt. 

Tippeljük meg, hogy mennyi lett az elsőéves tanulmányi átlaga! 

Megoldás: Ez a hallgató a felvételin az átlagnál 100/80 = 1,25 szórással jobbat ért el. Regressziós becslésünk a 

tanulmányi eredményére: 0,4 · 1,25 = 0,5 szórással magasabb az átlagnál. Ez az átlagnál 0,5 · 0,6 = 0,3-mal 

jobbat jelent. Tehát 2,6 + 0,3 = 2,9-es tanulmányi eredményt jósolunk. A lényege ennek: a 650 körüli pontszámú 
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összes hallgatóra a regressziós eljárás szerint 2,9 körül alakul a tanulmányi átlag átlagosan. Ezért 2,9-es 

tanulmányi eredményt jósolunk ennek a hallgatónak is. 

A kutatók általában úgy járnak el, hogy egy vizsgálat alapján kidolgozzák a regressziós becslést, majd pedig 

extrapolálnak: másokra is alkalmazzák ugyanazt a becslést. Ez sok esetben ésszerű megoldás, de az kell hozzá, 

hogy a vizsgálatban szereplő személyek jól reprezentálják azokat az embereket, akikre a becslést kiterjesztik. A 

kérdést minden alkalommal végig kell gondolnunk – a regressziószámítás matematikája nem nyújt fogódzkodót. 

Az 1. példánál maradva: az egyetemnek csak az oda járókról vannak tapasztalatai. Problematikus lenne ettől a 

csoporttól erősen elütő diákokra is alkalmazni ezt a regressziós becslést. (Az egyetemeken a felvétellel 

foglalkozók többnyire extrapolálnak: a felvett hallgatók alapján azokra, akiket nem vettek fel.) 

A regresszió módszerét a percentilis besorolások előrejelzésére is használhatjuk. Ha valaki mondjuk a 90%-os 

percentilisbe esik a teszten, akkor nagyon jól teljesített: az évfolyamnak csupán 10%-a ért el nála jobb 

eredményt, 90%-a pedig rosszabbat. A 25%-os percentilis besorolás nem ennyire jó: az évfolyam 75%-a 

jobbnak bizonyult nála és csak 25%-a rosszabbnak (5. fejezet 5. szakasz). 

2. példa. (Az 1. példa folytatása.) Tegyük fel, hogy az egyik elsőéves hallgató felvételi pontszáma a 90%-os 

percentilisbe esett. Tippeljük meg, hogy vajon melyik percentilisbe fog sorolódni tanulmányi átlag szerint! A 

pontdiagram rögbilabda alakú: mind a pontszámok, mind a tanulmányi átlagok a normálgörbét követik. 

Megoldás: A regressziós eljárást fogjuk alkalmazni. Ez a hallgató átlagon fölüli felvételit írt. Hány szórásnyival 

is? Mivel a pontszámok a normálgörbét követik, a percentilis besorolás tartalmazza a szükséges információt, ha 

kissé rejtve is (lásd az 5. fejezet 5. szakaszát): 

 

A hallgató felvételi pontszáma 1,3 szórásnyival volt az átlag fölött. A regressziós eljárás úgy jósolja, hogy 

tanulmányi eredménye 0,4 · 1,3 ≈ 0,5 szórással lesz az átlag fölött. Visszafordíthatjuk ezt végezetül percentilis 

besorolásra: 

 

Ez a válasz. Úgy tippeljük, hogy a hallgató elsőéves tanulmányi átlaga a 69%-os percentilisbe fog esni. 

A feladat megoldásánál sehol sem használtuk a két változó átlagát vagy szórását. Csak az r számított. Ez azért 

van, mert végig standard egységekkel dolgoztunk: a percentilis besorolás standard egységben adja meg az 

eredményeket. 

A 2. példában szereplő hallgatót két különböző versengésben mértük össze évfolyamtársaival: a felvételin és az 

elsőéves vizsgákon. Igazán jól szerepelt a felvételin, a 90%-os percentilisbe került. A regressziós becslés 

azonban csak a 69-edik percentilisbe várja őt az elsőéves vizsgákon. Ez is jobb az átlagnál, de nem annyira. A 

gyengébb diákoknak—mondjuk a pontszámok 10-edik percentiliséből—viszont javulást jósol a regressziós 

becslés. Az elsőéves vizsgákon a 31-edik percentilisbe várja őket. Ez is alatta marad az átlagnak, de már 

közelebb van hozzá. 

Hogy gondosabban is szemügyre vegyük mindezt, tekintsük az összes olyan hallgatót, akik a pontszámaik 

szerint a 90-edik percentilisbe kerültek: csupa kiváló diák. Közülük egyesek még javulni is fognak az elsőéves 

vizsgákon, mások viszont rontanak. A csoport átlagosan tekintve azonban rontani fog. Az összehasonlítás 

kedvéért vegyük a felvételin a 10-edik percentilisbe került összes diákot – ezek gyenge tanulók. Ismét csak igaz, 

hogy közülük egyesek az eredetinél jobban szerepelnek majd a vizsgákon, mások pedig még gyengébben. 

Átlagosan azonban ez a csoport javítani fog. Ezt mondta el számunkra a regressziós becslés. 

Eredetileg sokan arra tippeltek volna, hogy az elsőéves rangsor megegyezik a felvételi rangsorral. Ez azonban 

nem jó stratégia. Hogy ennek okát átlássuk, képzeljük azt, hogy egy diák matematika rangsorbeli helyezését kell 

megtippelnünk. További információ híján a legbiztonságosabb, ha középre tesszük. Ha viszont tudjuk, hogy 

nagyon jó volt fizikából, akkor minden bizonnyal jóval a közép fölé tennénk matematikából is. Végül is erős az 

összefüggés a fizika és a matematika között. Ha viszont csak annyit tudnánk, hogy hányadik lett a 
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rajzversenyen, az nem sokat segítene a matematika eredmény megtippelésében. A középső hely továbbra is 

megfelelőnek látszik, hiszen nincs sok összefüggés a matematika és a rajz között. 

Térjünk most vissza eredeti problémánkhoz, az elsőéves tanulmányi eredmény előrejelzéséhez a felvételi 

rangsor alapján. Amennyiben tökéletes korreláció van a kétféle pontszám között, az elsőéves eredmény szerinti 

sorrend meg fog egyezni a felvételi sorrendjével. A másik véglet a 0 korreláció: ekkor a felvételi rangsor 

semmiféle segítséget nem nyújt az elsőéves eredmény előrejelzéséhez. A tényleges korreláció valahol a két 

véglet között van, tehát valahová a felvételi rangsorban elért helyezés és a középső hely közé kell tennünk a 

becslésünket. A regressziós eljárásból tudhatjuk meg, hogy pontosan hová. 

3.1. „C” feladatsor 

1. Az egyik egyetemi kurzuson a félévközi zárthelyi dolgozatok átlaga 60 pont lett, 15-ös szórás mellett, a 

félévvégi vizsga pontszámaival megegyezően. A ZH és a vizsgaeredmények közötti korreláció 0,50 volt. A 

pontdiagram rögbilabda alakú. Adjon becslést egy olyan hallgató vizsgapontszámára, aki a ZH-n a következő 

pontszámot érte el 

a. 75 

b. 30 

c. 60 

d. ismeretlen 

Hasonlítsa össze a válaszokat e fejezet „A‖ feladatsora 1. feladatának eredményeivel! 

2. Az egyik egyetem elsőéves hallgatói körében a felvételi pontszámok és az elsőéves tanulmányi átlag közötti 

korreláció 0,60 volt. A pontdiagram rögbilabda alakú. Adjon becslést arra, hogy milyen helyezést ért el 

tanulmányi átlag szerint az a hallgató, aki a felvételin az alább megadott percentilisbe sorolódott! 

a. 90% 

b. 30% 

c. 50% 

d. ismeretlen 

Hasonlítsa össze a válaszokat e fejezet „A‖ feladatsora 2. feladatának eredményeivel! 

3. Az alábbi pontdiagram-vázlat a félévközi ZH-n és a félévvégi vizsgán elért pontszámokat mutatja az egyik 

tantárgyból. Három vonalat rajzoltunk be a diagramba. 

a. Az egyik egyenes mentén azok találhatók, akik mindkét tesztnél ugyanabba a percentilisbe sorolódtak. 

Melyik ez a vonal, és miért? 

b. Az egyenesek egyikét használjuk a vizsgapontszám előrejelzésére a félévközi pontszám alapján. Melyiket? 

Miért? 
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4. Az alábbi pontdiagram a Tennessee állambeli férjek és feleségeik életkorát mutatja. (A rendszeres 

népességfelmérés 1993. márciusi adatai alapján.) 

a. Miért nincsenek pöttyök az ábra bal alsó részében? 

b. Miért látunk az ábrán csíkokat vízszintesen és függőlegesen is? 

 

5. A HANES mintájában szereplő 18-74 éves férfiak körében a magasság és a testsúly közötti korreláció 0,4; a 

magasság szórása 3 hüvelyk körül volt. A 65-74 éves férfiak átlagosan mintegy 2 hüvelykkel bizonyultak 

alacsonyabbnak a 25-34 éveseknél. Igaz-e, és miért a következő állítás? Mivel 2 hüvelyk 0,67 szórással egyenlő, 

a 65-74 éves férfiak átlagosan 0,4 ·0,67 ≈ 0,27 szórással könnyebbek a 25-34 éveseknél. 

Kiegészítő megjegyzés: A 2. példában tárgyalt eljárásnál a rangok mediánjával dolgoztunk. Feltételezzük a 

normalitást és hogy r = 0,40. A felvételin (évfolyamtársaikhoz viszonyítva) a 90-edik percentilisbe eső 

hallgatóknak körülbelül a fele a 69-edik percentilisnél jobb, fele pedig rosszabb helyezést fog elérni tanulmányi 

átlagát tekintve. Az átlagos rangszámok becslése bonyolultabb. 

4. 4. A regressziós tévkövetkeztetés 

Egy óvodai program a gyerekek IQ-jának növelésére törekszik. Készítenek egy tesztet, amikor a gyerek elkezdi 

a programot (előzetes teszt), és ismét egyet, amikor befejezi (utólagos teszt). Mindkét alkalommal közelítőleg 

100 az átlag, a szórás pedig 15. A programnak, úgy tűnik, semmiféle hatása sincs. Ám ha közelebbről is 

megnézzük az adatokat, igen meglepő dologra bukkanunk. Az előzetes tesztnél átlag alattinak bizonyult 

gyerekek átlagosan 5 pontot javultak az utólagos teszt szerint. És fordítva, az átlag fölötti gyerekek átlagosan 5 

pontot veszítettek eredményükből. Mit bizonyít ez? A program az intelligencia kiegyenlítődését eredményezné? 

Talán arról van szó, hogy amikor az okosabb gyerekek a butábbakkal játszanak, valamitől kiegyenlítődik a két 

csoport közötti különbség? Jó ez, vagy rossz? 

Érdekesek ezek a feltételezések, de az a szomorú helyzet, hogy semmi sem történt, sem rossz, sem jó dolog. Íme 

a magyarázat: Nem várhatjuk, hogy a gyerekek pontosan ugyanannyi pontot érjenek el mindkét tesztnél, lesz 

tehát különbség a két pontszámuk között. Senki sem gondolná, hogy ez valamit is számít, vagy hogy 

magyarázatra szorulna. De ettől a pontdiagramon szóródni fognak a tesztpontszámok a szórásegyenes körül, az 

ismerős rögbilabda formájú pontfelhőt alkotva. Az egyenes körüli szóródástól az alsó csoport feljebb kerül, a 

legfölső csoport pedig lejjebb. Semmi másról nincs szó. 
 

Gyakorlatilag minden ismételt tesztelésnél előáll az a helyzet, hogy az első teszten rossz eredményt elérők 

csoportja átlagosan valamelyes javulást mutat a második teszten – míg a legjobban szereplők csoportja 

visszaesést. Ez a regressziós effektus. 

Az a feltételezés, hogy a regressziós effektus valami fontos dolognak tulajdonítható, és nem pusztán az egyenes 

körüli szóródás eredményezi, nos, ez a regressziós tévkövetkeztetés. 
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Most megnézzük, miért jelenik meg a regressziós effektus mindig, ha az adatok szóródnak a szórásegyeneshez 

képest. A jelenséget először Galton vette észre a családon belüli hasonlóságot vizsgálva, ezért mi is ezen a 

példán tárgyaljuk. A gondolatmenet azonban általános érvényű. Az 5. ábrán az 1078 apa és fiú magasságának 

pontdiagramját láthatjuk, amint azt a 8. fejezetben tárgyaltuk. Az összegző statisztikák:5 
 

apák magasságátlaga ≈ 68 hüvelyk a szórás ≈ 2,7 hüvelyk  

fiúk magasságátlaga ≈ 69 hüvelyk a szórás ≈ 2,7 hüvelyk r ≈ 0,5 

A fiúk átlagosan 1 hüvelykkel magasabbak az apáknál. Ennek alapján természetes úgy tippelnünk, hogy egy 72 

hüvelyk magas apának a fia 73 hüvelyk lesz; ugyanígy egy 64 hüvelyk magas apa fiának 65 hüvelyknek kell 

lennie; és így tovább. Az ilyen apáknak és fiúknak megfelelő pontok az 5. ábrába berajzolt szaggatott egyenesre 

kerülnek. Természetesen nem túl pont fog pontosan az egyenesre esni. És csakugyan, jelentős szóródást 

tapasztalunk az egyenes körül: a fiúk egy része magasabb az apjánál, mások meg alacsonyabbak nála. 

Vegyük a (kerekítve) 72 hüvelyk magas apákat! Az ilyen családok az 5. ábrán a 72 hüvelykhez tartozó 

függőleges sávban találhatók, és a fiúk magassága bizony tág határok között mozog. Vannak pontok a szaggatott 

vonal fölött, amikor a fiú nagyobb 73 hüvelyknél. A pontok többsége azonban a vonal alatt van: a fiú 73 

hüvelyknél kisebb. Mindent egybevetve, a 72 hüvelyk magas apák fiai átlagosan csak 71 hüvelyk magasak. 

Magas apákat tekintve (magas pontszám az első teszten), a fiúk átlagosan náluk alacsonyabbak lesznek (a 

második teszt eredménye gyengébb). 

Most nézzük a 64 hüvelykhez tartozó függőleges sávot, mely azokat a családokat mutatja, ahol az apa 

testmagassága (kerekítve) 64 hüvelyk! Itt 65 hüvelyk a szaggatott vonal magassága, ez jelenti az apjuknál 1 

hüvelykkel nagyobb fiúkat. Vannak pontok a vonal alatt is, de többségük a vonal fölött van; a 64 hüvelykes 

apák fiaira 67 hüvelyk a magasságátlag. Az alacsony apák (alacsony pontszám az első teszten) fiai nagy 

átlagban magasabbak náluk (a második teszteredmény jobb). Az arisztokratikus Galton ezt a jelenséget úgy 

nevezte: „visszatérés a középszerűséghez‖ („regression to mediocrity‖). 

Az 5. ábra szaggatott vonala átmegy a 68 hüvelyk magas átlagos apának és az átlagapa átlagosan 69 hüvelyk 

magas fiának megfelelő ponton, és az apai magasság szórásnyi növekedéséhez a fiú magasságának szórásnyi 

növekedése társul a vonal mentén. Ez a két tulajdonság határozta meg a szórásegyenest. Szimmetrikus a 

pontfelhő a szórásegyenesre nézve, a 72 hüvelykhez tartozó sáv azonban nem az. Ebbe a sávba csupa 

szokatlanul nagy y koordinátájú pont tartozik És itt a pontok többsége a szórásegyenes alatt található. A 64 

hüvelykhez tartozó sávban pont fordítva: az y koordináta meglepően kicsi. Itt a pontok többsége a szórásegyenes 

fölött helyezkedik el. Ilyesfajta kiegyensúlyozatlanság mindig tetten érhető a rögbilabda formájú pontfelhőkben. 

Talán nem tűnik túl romantikusnak a regressziós effektusnak ez a grafikus magyarázata, de hát a statisztikát nem 

is szokták romantikus dolognak tartani. 

10.5. ábra - A regressziós effektus. Ha a fiú 1 hüvelykkel nagyobb az apjánál, akkor a 

család a szaggatott vonalra esik. A 72 hüvelykhez tartozó függőleges sáv azoknak a 

családoknak felel meg, ahol az apa magassága 72 hüvelyk (hüvelykre kerekítve). Ebben 

a sávban a pontok többsége a szaggatott vonal alatt van. A 64 hüvelykhez tartozó 

függőleges sáv azokat a családokat jelenti, ahol az apa magassága kerekítve 64 hüvelyk; 

itt a pontok többsége a szaggatott vonal fölött található. A folytonos vonallal jelölt 

regressziós egyenes az összes függőleges sávhoz tartozó középpontokat célozza be; a 

szórásegyenesnél kevésbé meredek. 

                                                           
5Az apák magasságátlaga 67,7 hüvelyk, a szórás 2,74 hüvelyk; a fiúké 68,7 hüvelyk, 2,81 hüvelyk szórással; r = 0,501. Az eredeti 
táblázatnál a szórás 2,72, illetve 2,75, r ≈ 0,514; az átlagokat csak minimálisan befolyásolta a kerekítés. Lásd a 8. fejezet 2. jegyzetét. 
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Az 5. ábrán a fiú magasságának az apa magassága szerinti regressziós egyenese is szerepel. Ez a folytonos vonal 

a szórásegyenesnél kevésbé meredeken emelkedik. Ez ugyanis az összes függőleges sáv középpontját – a sávban 

lévő pontok y értékeinek átlagát – célozza be. Vegyük például a 72 hüvelyk magas apákat! Ők 4 hüvelykkel, 

azaz 4 hüvelyk / 2,7 hüvelyk ≈ 1,5 szórással magasabbak az átlagnál. A regressziós egyenes szerint fiaiknak 

nagyjából 

r · 1,5 szórással = 0,75 szórással ≈ 2 hüvelykkel 

kell magasabbnak lenniük az átlagosnál. Az összes fiú magasságátlaga 69 hüvelyk, tehát a regressziós becslés e 

fiúk magasságátlagára 71 hüvelyk. Ez talált! 

A 6. ábra lecsupaszítva, a pontfelhő nélkül szemlélteti a regressziós effektust. A szaggatottan rajzolt 

szórásegyenes 45 fokos szögben emelkedik. A pontok a fiúk átlagos magasságát jelölik az apák különböző 

magasságértékeire; ezek az 5. ábra függőleges sávjainak középpontjai. A szórásegyeneshez képest kevésbé 

meredeken emelkednek a pontok—ez a regressziós effektus. Egészében véve nagyjából félúton vannak a 

szórásegyenes és az átlagponton átmenő vízszintes egyenes között. Ez azért van, mert 0,5 a korrelációs 

együttható. Az apa magasságának egy szórásnyi növekedéshez a fiú magasságának fél szórásnyi növekedése 

társul, és nem egy szórásnyi. A folytonos vonallal jelölt regressziós egyenes meredeksége 0,5 az egyhez, és 

valóban egész jól követi az átlagegyenest. 

10.6. ábra - A regressziós effektus. A szórásegyenest szaggatott, a regressziós egyenest 

folytonos vonallal jelöltük. A pontok a fiúk magasságátlagait mutatják az apák 
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különböző magasságértékeire. A pontok a szórásegyenesnél kevésbé meredeken 

emelkednek. Ez a regressziós effektus. A regressziós egyenes a pontokat követi. 

 

Az 5. ábrán szereplő pontdiagram első ránézésre igencsak kaotikus. Galton részéről zseniális ötlet volt meglátni 

egy egyenest ebben a káoszban. Galton óta sok más kutató találta úgy, hogy az általa vizsgált pontdiagramnál is 

egy egyenest követnek az átlagok. Ezért olyan hasznos a regressziós egyenes. 

Nézzünk most egy kicsit a jelenség mögé! Valamivel jobban megérthető a regressziós effektus bizonyos 

esetekben, például a megismételt intelligenciatesztekkel összefüggésben. Induljunk ki abból a tényből, hogy két 

pontszám általában különböző. A különbséget a véletlen ingadozásokkal magyarázhatjuk: az ember lehet 

szerencsés vagy balszerencsés az első teszt alkalmával. Ha azonban nagyon jó eredményt ért el valaki, akkor 

gyaníthatóan szerencséje volt, amiből az is következik, hogy a második tesztnél valószínűleg romlani fog a 

teljesítménye. (Nem szoktunk ilyesmit mondani: „Hű, de magas pontszámot ért el, biztosan rossz napja volt‖.) 

Másfelől viszont, ha nagyon alacsonyan teljesített valaki az első tesztnél, valószínűsíthetően balszerencséje volt 

valamilyen mértékben, és a legközelebbi alkalommal jobban fog szerepelni. 

Íme egy modell a megismételt teszt helyzetére, ami élesebb megvilágításba helyezi a magyarázatot. Az 

alapegyenlet a következő: 

megfigyelt pontszám = valódi érték + véletlen hiba. 

Tegyük fel, hogy a populációban a valódi értékek a normálgörbének megfelelően alakulnak, 100-as átlaggal és 

15-ös szórással. Tegyük fel továbbá, hogy a véletlen hiba ugyanolyan valószínűséggel lesz pozitív, mint negatív, 

a nagysága pedig tipikusan 5 körül van. Az olyan személy, akinek a valódi értéke 135 pont, egyforma 

valószínűséggel ér el 130 vagy 140 pontos eredményt. Akinél a valódi érték 145, egyforma valószínűséggel ér el 

140 vagy 150 pontot. (A véletlen hiba természetesen ± 4, ± 6 stb. is lehet; bármely szimmetrikus értékpárt 

hasonló módon kezelhetünk.) 

10.7. ábra - A regressziós effektus modellje. 

 

Vegyük azokat az embereket, akik 140 pontot értek el az első tesztnél. Két lehetséges magyarázatunk is van erre 

a pontszámra: 



 Regressziószámítás  

 171  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

• a valódi pontszám 140 alatt van, csakhogy a véletlen hiba pozitív; 

• a valódi pontszám 140 fölött van, ám a véletlen hiba negatív. 

Az első magyarázat a valószínűbb. Ugyanis több olyan ember akad, akinek 135 a valódi pontszáma, mint akinek 

145, amint az a 7. ábrából kiderül. 

Modellünk számot tud adni a regressziós effektusról: az első teszten az átlagnál jobban teljesítők valódi 

pontszáma valószínűleg valamivel alacsonyabb a megfigyeltnél. Ha egy ilyen ember újra kitölti a tesztet, úgy 

jósoljuk, hogy valamivel rosszabbul fog szerepelni a második alkalommal. Másfelől viszont, ha valaki az 

átlagnál rosszabb teljesítményt nyújtott az első teszten, azt becsüljük, hogy valódi teljesítménye a megfigyeltnél 

valamivel jobb, és az elsőnél valamivel magasabb pontszámot jósolunk neki a második alkalommal. 

4.1. „D” feladatsor 

1. A légierő pilótái a kiképzés részeként instruktor jelenlétében hajtanak végre két leszállást, amikor is értékelik 

a teljesítményüket. Az egyes leszállások után az instruktorok megbeszélik a pilótákkal az általuk adott 

minősítést. Statisztikai elemzések szerint másodszorra jobban landolnak azok a pilóták, akiket első alkalommal 

gyengének minősítettek. És ez fordítva is igaz: akik remekül landoltak első alkalommal, többnyire rosszabbul 

érnek földet másodszorra. Ebből azt a következtetést vonták le, hogy a kritika segítséget jelent, míg a dicséret 

rontja a teljesítményt. Az instruktoroknak ezért azt az utasítást adták, hogy minden földet érést kritizáljanak, 

akár jól sikerült, akár rosszul. Igazolják-e ezt az eredmények? Magyarázza is meg röviden a válaszát!6 

2. Az egyik oktató úgy standardizálja a félévközi és a félévvégi dolgozat pontszámait, hogy mindkét tesztnél 50 

legyen az évfolyam átlaga, a szórás pedig 10. A tesztek közötti korreláció 0,50 körül szokott alakulni. Az egyik 

félévben úgy döntött, hogy külön is foglalkozik egy csoportban azokkal a hallgatókkal, akik 30 pontnál 

kevesebbet érnek el a félévközi dolgozatnál. Ezek a hallgatók azután mindannyian 50 pont fölött teljesítettek a 

vizsgán. Magyarázhatjuk-e ezt a regressziós effektussal? Magyarázza is meg röviden a válaszát! 

3. A 61 hüvelyk vagy a 62 hüvelyk magas apák fiai magasabbak átlagosan abban az adathalmazban, amelyről az 

5. és a 6. ábra készült? Mi erre a magyarázat? 

5. 5. Két regressziós egyenes van 

Egy pontdiagramba valójában két regressziós egyenest is berajzolhatunk. A 8. ábránál például egy magasság – 

testsúly pontdiagramról készítettünk vázlatot. A bal oldali részben látható a testsúly testmagasságra vonatkozó 

regressziós egyenese, mely a függőleges sávok középpontját közelíti, és becslést ad a testsúly átlagára az egyes 

testmagasságokhoz. A jobb oldalon a magasság testsúly szerinti regressziós egyenesét látjuk. Ez a vízszintes 

sávok közepét célozza be, és a magasság átlagára ad becslést az egyes testsúlyértékekhez. A regressziós 

egyenest folytonos vonallal, a szórásegyenest szaggatottal jelöltük mindkét ábrában. A legtöbb célra a testsúly 

magasság szerinti regressziója tűnik természetesnek, de éppenséggel elképzelhető olyan helyzet is, amikor a 

másik áll jobban kézre. 

10.8. ábra - A bal oldali ábra a testsúly magasság szerinti, a jobb oldali a magasság 

testsúly szerinti regressziós egyenesét mutatja. A szórásegyenest szaggatott vonallal 

jelöltük. 

                                                           
6D. Kahnemann and A. Tversky, „On the psychology of prediction,‖ Psychological Review vol. 80 (1973). 237-251. o. 
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3. példa. Az intelligenciateszteket úgy skálázzák be, hogy mind a férfiak, mind a nők körében hozzávetőleg 100 

legyen az átlag, 15 a szórás. A házastársak intelligenciahányadosa közötti korreláció 0,50 körül alakul. Egy 

nagyobb családvizsgálatban azt találták, hogy a 140-es IQ -jú férfiak átlagosan 120-as IQ- jú nőket vesznek 

feleségül. Nézzük meg ebből a vizsgálatból a 120-as IQ -jú nőket! Következik-e az előzőekből, hogy 120-nál 

magasabb a férjeik IQ- átlaga? Válaszoljon igennel vagy nemmel, és adjon rövid magyarázatot is! 

Megoldás: Nem, a férjek IQ- átlaga valójában 110 körül alakul. Nézzünk rá a 9. ábrára! A függőleges sáv 

mutatja azokat a családokat, ahol 140 a férj IQ -ja. Ebben a sávban 120 az y koordináták átlaga. A vízszintes sáv 

jelenti azokat a családokat, ahol a feleség IQ –ja 120. Tökéletesen különböző családokról van szó! A vízszintes 

sáv pontjaira 110 körül van az x koordináták átlaga. Ne felejtsük el, hogy két regressziós egyenes van. Az egyik 

a feleség IQ-ját jósolja meg a férj IQ-jából. A másik a férj IQ-ját becsüli a feleség IQ-ja alapján. 

10.9. ábra - A két regressziós egyenes 

 

5.1. „E” feladatsor 

1. Ha megnézzük a 73 hüvelyk magas férfiakat a HANES mintájában szereplő 18-24 éves férfiak közül, a 

testsúlyuk átlaga 176 fontnak bizonyul. Igaz-e a következő állítás: A 176 font súlyúak magasságátlaga 73 

hüvelyk? Miért? 

2. Pearson kutatásában a 72 hüvelyk magas apák fiai átlagosan csak 71 hüvelyk magasak voltak. Igaz-e: Ha a 71 

hüvelyk magas fiúkat nézzük, akkor az apák magasságátlaga 72 hüvelyk lesz? Indokolja röviden a válaszát! 
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3. A 2. példánál úgy tippeltük a regressziós eljárás alapján, hogy a felvételi pontszámával a 90-edik percentilisbe 

eső diák tanulmányi átlagát tekintve csak a 69-edik percentilisbe kerül. Igaz-e, hogy a tanulmányi ragsor 69-edik 

percentilisébe tartozó diák a felvételi 90-edik percentilisébe esik? 

6. 6. Ismétlő feladatok 

Az ismétlő feladatok az előző fejezetek anyagát is felhasználhatják. 

1. Az alábbi pontdiagramon az egyik középiskola végzős diákjainak a matematika, illetve a nyelvi felvételin 

elért pontszámait láthatjuk. Besötétítettünk három területet. Melyik leírás tartozik az egyes területekhez? 

(Egyikük kimarad.) 

• Az összpontszám (matematika + nyelvi) 1000 alatt van 

• A összpontszám (matematika + nyelvi) 1000 körül van 

• A matematika pontszám megegyezik a nyelvi pontszámmal 

• A matematika pontszám alacsonyabb a nyelvi pontszámnál 

 

2. Az intelligenciahányados stabilitását vizsgáló kutatásban emberek egy nagyobb csoportjával 18 éves korban, 

majd 35 éves korban is elvégeznek egy intelligenciatesztet. A következő eredményeket kapják: 
 

18 éves korban: átlagpontszám ≈ a szórás ≈ 15  

35 éves korban: átlagpontszám ≈ 

100 
a szórás ≈ 15 r ≈ 0,80 

a. Becsülje meg, hogy 35 éves korukban mennyi lesz azoknak az átlagos pontszáma, akik 18 éves korukban 115 

pontot értek el! 

b. Tippelje meg egy olyan személy 35 éves kori pontszámát, aki 18 éves korában 115 pontot ért el! 

3. Pearson és Lee mintegy ezer család vizsgálatával a következő eredményeket kapták: 
 

férjek átlagos magassága ≈ 68 

hüvelyk, 
a szórás ≈ 2,7 hüvelyk  

feleségek átlagos magassága ≈ 63 

hüvelyk 
a szórás ≈ 2,5 hüvelyk r ≈ 0,25 

Tippelje meg egy olyan feleség magasságát, akinek férje 

a. 72 hüvelyk 
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b. 64 hüvelyk 

c. 68 hüvelyk 

d. ismeretlen magasságú 

4. Az egyik amerikai kisvárosban végzett vizsgálatban a férjek és feleségeik iskolai végzettsége közötti 

korreláció 0,50-nek bizonyult; a férjek és a feleségek is átlagosan 12 osztályt végeztek, 3 év szórás mellett.7 

a. Mennyire tippelné egy olyan nő iskolai végzettségét, akinek férje 18 évet tanult? 

b. Mennyire tippelné egy olyan férfi iskolai végzettségét, akinek felesége 15 évet végzett el? 

c. A magas iskolai végzettségű férfiak láthatólag kevésbé magas iskolai végzettségű nőt vesznek feleségül. De 

az ilyen nők még alacsonyabb végzettségű férfiakhoz mennek feleségül. Hogyan lehetséges ez? 

5. Különféle méréseket végzett egy kutató atléták egy nagyobb csoportjában. Azt találta, hogy 0,60 a korreláció 

a testsúly és a között, hogy mekkora súlyt képes az illető emelni. Igazak-e a következő állítások, és miért? 

a. Egy atléta átlagosan a testsúlya 60%-át képes felemelni. 

b. Ha egy atléta 10 fontot hízik, akkor várhatóan 6 fonttal többet fog emelni. 

c. Minél nagyobb egy atléta testsúlya, átlagban véve annál nagyobb súlyt tud emelni. 

d. Minél többet tud egy atléta emelni, átlagban véve annál nagyobb a testsúlya. 

e. Egy atléta súlyemelő képességének 60%-a egyedül a testsúlyának tulajdonítható. 

6. Három egyenest rajzoltunk be az alábbi pontdiagramba. Az egyik a szórásegyenes, a másik az y x-re 

vonatkozó regressziós egyenese, a harmadik az x y-ra vonatkozó regressziós egyenese. Melyik vonal melyik? 

Honnan tudja? (Az „y x-re vonatkozó regressziós egyenesét‖ használjuk y előrejelzésére az x érték alapján.) 

 

7. Egy orvosnak az a szokása, hogy egymás után kétszer is megméri a paciens vérnyomását. Megfigyelte, hogy 

akiknél szokatlanul magas értéket mér első alkalommal, azoknál jellemzően valamivel alacsonyabb lesz a 

második mérés eredménye. Arra a következtetésre jutott ebből, hogy a második mérésnél már kevésbé feszültek 

a paciensek. Egy kollégája nem értett ezzel egyet. Azzal érvelt, hogy akiknél szokatlanul alacsony értéket mér 

elsőre, azoknál jellemzően magasabb a második eredmény, ami arra utal, hogy feszültebbé váltak. Melyiküknek 

van igaza? Vagy mindketten tévednek? Fejtse ki röviden! 

8. Végeztek egy nagyobb vizsgálatot is az előző feladatban megfogalmazott kérdésről. Ebben az első mérések 

átlaga 130 hgmm, a megismételt mérések átlaga 120 hgmm volt. A szórás mindkét esetben 15 hgmm. 

Alátámasztja ez valamelyik doktor véleményét? Vagy ez a regressziós effektus? Fejtse ki! 

9. A statisztika nagyelőadáson a félévközi ZH és a félévvégi vizsgateszt pontszáma közötti korreláció minden 

évben 0,50 körül volt. A pontdiagram rögbilabda alakú. Adjon előrejelzést arra, melyik percentilisbe fog esni a 

vizsgán az a hallgató, akinek percentilis-besorolása a ZH-nál 

a. 5% 

                                                           
7Dr. Marjorie Honzik bocsátotta rendelkezésünkre az adatokat. Összehasonlításképpen: a rendszeres népességfelmérés 1993 márciusi adatai 
szerint a házastársak iskolázottsági szintje közötti korreláció 0,66. 
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b. 80% 

c. 50% 

d. ismeretlen 

10. Igaz-e: Egy olyan hallgató, aki az elsőéves tanulmányi átlagot tekintve a 40-edik percentilisbe esik, nagy 

valószínűséggel a 40-edik percentilisbe fog esni a másodéves átlag szerint is. Adjon rövid magyarázatot is! 

(A pontdiagram rögbilabda alakú.) 

7. 7. Összefoglalás 

1. Az x egy szórásnyi növekedéséhez az y értékeknek csak r szórásnyi növekedése társul átlagosan. Ha 

ábrázoljuk ezt a regressziós becslést, megkapjuk y x-re vonatkozó regressziós egyenesét. 

 

2. Az átlagdiagram sokszor egy egyeneshez közelít, bár kissé hepehupás lehet. A regressziós egyenes kisimítja 

az egyenetlenségeket. Ha az átlagdiagram pontjai egyenest alkotnak, akkor ez a vonal a regressziós egyenes. 

Nem használható a regressziós egyenes akkor, ha az átlagdiagram határozottan eltér az egyenestől. 

3. Használhatjuk a regressziós egyenest egyénekre vonatkozó előrejelzésre is. De legyünk óvatosak, amikor az 

adatainktól távoli értékekre, vagy más csoportba tartozó személyekre kellene extrapolálnunk! 

4. Ismételt teszteknél az jellemző, hogy a két teszt szerint eltérő pontszámot érnek el az emberek. Vegyük az 

első teszten a legalsó csoportba soroltakat! Lesznek, akik másodjára jobban szerepelnek, mások még rosszabbul; 

de a legalsó csoport átlagosan javulást mutat. Most nézzük a legjobbak csoportját: egyesek még jobban 

szerepelnek másodjára, mások pedig rosszabbul; a csoport átlagosan rosszabbul teljesít másodjára. Ez a 

regressziós effektus, amely mindig fellép, ha a pontdiagram rögbilabda alakú pontfelhőként szóródik a 

szórásegyenes körül. 

5. Regressziós tévkövetkeztetés azt gondolni, hogy a regressziós effektus valaminek a következménye, nem 

pusztán az egyenes körüli szóródás eredménye. 
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6. Egy pontdiagramba két regressziós egyenes húzható be: az egyik y-raad előrejelzést az x alapján; a másik x-re 

az y alapján. 
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11. fejezet - A regressziós egyenes 
négyzetes középhibája 

Ilyesfélék a normális korreláció formális matematikai folyományai. Sok biometriai anyag 

bizonyosan egyezést mutat az ezen előfeltevés szerint várható sajátosságokkal; noha nincs 

tudomásom a kérdéssel kapcsolatban bármiféle elegendően kritikus vizsgálódásról. De talán a 

hozzávetőleges egyetértésnél többre nincs is szükség, hogy igazolva lássuk a korrelácó 

alkalmazását a populációt leíró mennyiségként; hatékonysága e tekintetben 

kétségbevonhatatlan, és nem lehetetlen, hogy bizonyos esetekben sikerül ezzel, az átlagokkal 

és a szórásnégyzetekkel együttvéve, teljes leírást adnunk a változó mennyiségek egyidejű 

megváltozásairól. 1 
—SIR R. A. FISHER (Anglia, 1890-1962) 

1. 1. Bevezetés 

A regressziós eljárással megjósolhatjuk y-t az x értékének alapján. A tényleges értékek azonban eltérnek ezektől 

az előrejelzésektől. Vajon mennyire? Ez a szakasz azzal foglalkozik, hogyan mérhetjük az eltérések 

összességében vett mértékét a hibák négyzetes középértékével. Vegyük példának a HANES mintájában szereplő 

998 főnyi 18-24 éves férfi magasságát és testsúlyát (lásd a 10. fejezet 1. szakaszát). Az összegző statisztikák a 

következőképpen alakulnak: 
 

magasságátlag ≈ 70 hüvelyk a szórás ≈ 3 hüvelyk  

testsúlyátlag ≈ 162 font a szórás ≈ 30 font r ≈ 0,47. 

Röviden elismételve: ha adott valakinek a magassága, akkor úgy jósoljuk, hogy testsúlya az ugyanilyen magas 

férfiak átlagos testsúlyával lesz egyenlő. Az átlagos testsúlyt megbecsülhetjük a regressziós eljárással; a 

regressziós egyenes az 1. ábrán látható. Az A-val jelölt személy közelítőleg 58 hüvelyk magas. Ilyen 

magasságnál a regressziós egyenes alapján 106 fontra tesszük az átlagos testsúlyt (lásd a 10. fejezet 1. 

szakaszát). Az A személy tényleges súlya viszont 146 font. Előrejelzésünk tehát 40 fontot tévedett: 
 

hiba = tényleges testsúly – előrejelzés 

= 146 font –106 font = 40 font. 

Az ábrán a hibát az mutatja, hogy mennyivel van A a regressziós egyenes fölött (függőlegesen). Ezt a távolságot 

kapcsos zárójellel be is jelöltük. 

A B-vel jelölt személy 79 hüvelyk magas és 172 fontot nyom. A regressziós egyenes alapján 204 font lenne a 

súlya. Itt tehát a hiba 172 font – 204 font = -32 font. Az ábrán a B pont és a regressziós egyenes közötti 

függőleges irányú eltérés mutatja a hibát. Ezt is kapcsos zárójellel jelöltünk. 
 

Egy pont eltérése a regressziós egyenestől függőleges irányban fölfelé (+) vagy lefelé (–): 

hiba = tényleges érték – előrejelzés 

11.1. ábra - Az előrejelzés hibája a regressziós egyenestől való függőleges irányú ( + 

vagy – előjelű) eltérés. A pontdiagramban a HANES mintájában szereplő 998 fő 18-24 

éves férfi magassága és testsúlya szerepel. 

                                                           
1 Statistical Methods for Research Workers (Oliver and Boyd, 1958, 182. o.) 
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11.2. ábra - Az előrejelzés hibája az egyenestől való függőleges irányú eltéréssel egyenlő 

 

A 2. ábra mutatja az előrejelzési hiba és az egyenestől való eltérés kapcsolatát. A hibák összességében vett 

nagyságát úgy mérjük, hogy a hibák négyzetes középértékét vesszük. Az eredményt a regressziós egyenes 

négyzetes középhibájának nevezzük. 

Térjünk vissza az 1. ábrához! A pontdiagram mind a 998 pontja valamekkora – az egyenes által adott előrejelzés 

hibájának megfelelő – függőleges távolságra van a regressziós egyenes fölött vagy alatt. A regressziós egyenes 

négyzetes középhibája a magasságból a testsúlyra adott előrejelzés során: 

 

Kissé lehangolóan néz ki a képlet, de ha kiszámoljuk, a végeredmény 26 font. (A következő szakaszban látjuk 

majd, hogyan lehet lerövidíteni a számolást.) 

A négyzetes középhiba szemléletesen is interpretálható: az 1. ábra tipikus pontjai úgy 26 font körüli távolsággal 

vannak a regressziós egyenes fölött vagy alatt. Minthogy az egyenes a testsúlyt becsüli a magasságból, arra 

jutunk, hogy tipikus esetben egy, a vizsgálatban szereplő férfi testsúlya 26 font körüli értékkel tér el 

előrejelzésünktől. 
 

A regressziós egyenes négyzetes középhibája megmondja, hogy egy tipikus pont mennyivel van a regressziós 

egyenes fölött vagy alatt. 
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Ugyanúgy viszonyul a négyzetes középhiba a regressziós egyeneshez, mint a szórás az átlaghoz. Például a 

pontdiagram pontjainak 68%-a egy négyzetes középhibán belül szokott lenni a regressziós egyenestől; 95%-uk 

két négyzetes középhibán belül. Ez a durva becslés sok adatsorra teljesül, de nem mindegyikre. A 3. ábra a 

szabályt illusztrálja. 

11.3. ábra - Hozzávetőleges becslés. A pontdiagram pontjainak 68%-a beleesik abba a 

sávba, amelyet a regressziós egyenessel párhuzamos, attól (fölfelé, illetve lefelé) egy 

négyzetes középhibára lévő egyenesek határolnak. A pontok mintegy 95%-a a 

regressziós egyenessel párhuzamos, attól két négyzetes középhibára lévő szélesebb 

sávban található. 

 

Mi a helyzet vajon a mi magasság – testsúly adatainkkal? A számítógép szerint két négyzetes középhibán (52 

fonton) belül volt az előrejelzés a 988 férfi közül 937 esetében, azaz 95%-uknál. A hozzávetőleges becslés itt 

egész jól működött. Egy négyzetes középhibán (26 fonton) belül volt az előrejelzés 752 esetben, ami 76% – itt 

kissé még szigorú is volt a 68%. 

Most egy másik előrejelzési módszer hibájával fogjuk összevetni a regressziós egyenes négyzetes középhibáját. 

Ez az egyszerűbb eljárás nem veszi figyelembe az x értékeit, és csupán az y értékek átlagát használja fel az y 

előrejelzésére. Az előrejelzések ekkor az y átlagán keresztül húzott vízszintes egyenesre esnek. 

 

Grafikusan ábrázolva, az előrejelzési hibák most az ettől a vízszintes egyenestől (fölfelé vagy lefelé) vett 

távolságok, amint azt vázlatunk is mutatja. Számszerűleg pedig az y átlagától való eltérések jelentik a hibát. A 

második eljárás négyzetes középhibája tehát y szórása – hiszen a szórás az átlagtól való eltérések négyzetes 

középértéke. 
 

Az y szórása kifejezi, hogy milyen messze van egy tipikus pont az y átlagán átmenő vízszintes egyenestől 

(fölfelé vagy lefelé). Más szavakkal, y szórása annak az eljárásnak a négyzetes középhibája, amikor az y 

értékekre – x értékét figyelmen kívül hagyva – az y átlagával adunk előrejelzést. 

1.1. „A” feladatsor 

1. Tekintsen az 1. ábrára, majd töltse ki az üresen hagyott helyeket: A személy __________ és __________, míg 

B _______ és __________. Válaszlehetőségek: alacsony, magas, vékony, pufók. 

2. Tekintsen az 1. ábrára, majd mondja meg az alábbi állításokról, hogy igazak-e! 

a. B testsúlya nagyobb az átlagosnál. 

b. B testsúlya nagyobb a vele azonos magasságú férfiak átlagos súlyánál. 
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3. Regressziós egyenest illesztettünk egy kis adatsorhoz. Az alábbi táblázat bal oldalán láthatjuk y tényleges 

értékeit, jobb oldalán a regressziós egyenes alapján adott előrejelzéseket. (Az x értékek nem szerepelnek a 

táblázatban.) Számolja ki a hibákat és a hibák négyzetes közepét! 
 

Az y tényleges értéke Előrejelzés y értékére 

57 64 

63 42 

43 40 

51 52 

49 45 

4. Három pontdiagram látható az alábbiakban. Mindegyikbe behúztuk a regressziós egyenest, csak úgy 

szemmértékre. Próbálja megsaccolni az egyes ábráknál, hogy a hibák négyzetes közepe inkább 0,2; 1 vagy 5 

körül alakul! 

 

5. A jövedelmek előrejelzésére szolgáló regressziós egyenesünk négyzetes középhibája 2000$. Az egyenes 

alapján 20 000 dollárra tesszük az egyik személy jövedelmét. Előrejelzésünk nagy valószínűséggel stimmel, 

hozzászámítva plusz-mínusz: 
 

párszáz dollárt; pár ezer dollárt; tíz-húszezer dollárt. 

6. A hallgatók elsőéves tanulmányi eredményének előrejelzésére szolgáló eljárások között kell választania a 

felvételik lebonyolításával megbízott oktatónak. A két módszer közül az egyiknél 12 a hibák négyzetes közepe, 

a másiknál 7. Melyiket érdemes választania, ha nincs más fontos különbség az eljárások között? Miért? 

7. A tesztpontszámok előrejelzésére alkalmazott regressziós egyenes négyzetes középhibája 8 pont. 

a. Az esetek 68%-ában az előrejelzés a valódi értéktől számított __________ ponton belül lesz. 

b. Az esetek 95%-ában az előrejelzés a valódi értéktől számított __________ ponton belül lesz. 

8. A feladatban látható pontdiagram 267 olyan Lousiana állambeli házaspár adatait tartalmazza, ahol a férj és a 

feleség is dolgozik. Az összegző statisztikák a következők: 
 

A férjek jövedelemátlaga = 30 700$ a szórás = 22 000$ 

A feleségek jövedelemátlaga = 12 900$ a szórás = 12 400$ 
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a. Mennyi lesz a hibák négyzetes közepe, ha a férj jövedelmétől függetlenül 12 900$-ra tesszük a feleség 

jövedelmét? 

b. Ezek az előrejelzések az ábrába berajzolt három egyenes egyikére esnek. Melyikre? Indokolja is a válaszát! 

 

2. 2. A négyzetes középhiba kiszámítása 

A regressziós egyenes négyzetes középhibája a regressziós egyenestől fölfelé, illetve lefelé vett távolságokat 

méri (a 4. ábra bal oldalán). A 4. ábra jobb oldali részében egy másik egyenest láthatunk, nevezetesen az y 

átlagán átmenő vízszintest. Ennek az egyenesnek a négyzetes középhibája nem más, mint az y szórása, amint azt 

az előző szakaszban tárgyaltuk. 

11.4. ábra - A regressziós egyenes négyzetes középhibája, valamint az y szórása. 

 

A regressziós egyenes négyzetes középhibája kisebb lesz y szórásánál, hiszen a pontok közelebb esnek a 

regressziós egyeneshez, mint a vízszintes vonalhoz. Mégpedig  a szorzótényező, amellyel a középhiba a 

szóráshoz képest csökken. 
 

Az y x-re vonatkozó regressziós egyenesének négyzetes középhibáját a következő képlet adja meg: 

 · (y szórása) 

Melyik szórás is szerepel a képletben? Azé a változóé, amelyre előrejelzést adunk. Ha a testsúlyt jelezzük előre 

a magasság alapján, akkor a testsúly szórását használjuk. A négyzetes középhibának fontban (esetleg 

kilogrammban) kell kijönnie, nem pedig hüvelykben (centiméterben). Ha a jövedelemről adunk előrejelzést az 

iskolázottság alapján, akkor a jövedelem szórására van szükségünk. Dollárban kell kijönnie a hibák 

középértékének, nem pedig években. 
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A négyzetes középhiba mértékegysége megegyezik annak a változónak a mértékegységével, amelyre az 

előrejelzést adjuk. 

A testsúly – magasság pontdiagramnál (1. ábra) 988 előrejelzési hiba merült fel, minden egyes embernél egy 

hiba. Hatalmas munkának tűnt kiszámolni a 988 darab hiba négyzetes középértékét. Az  szorzótényező 

igencsak lerövidíti a számolgatást! A testsúlyt a magasság alapján előrejelző regressziós egyenes négyzetes 

középhibája tehát: 

 · (a testsúly szórása) =  · 30 font ≈ 26 font. 

Nem sokkal kisebb ez a négyzetes középhiba a testsúly szórásánál, ugyanis nem valami erős az összefüggés a 

testsúly és a magasság között: r ≈ 0,47. A magasság ismerete nem túl nagy segítség a testsúly megtippelésében. 

A képletet algebrai előismeretek híján nem tudjuk itt bizonyítani. Három speciális esetre viszont könnyű átlátni 

érvényességét. Vegyük elsőként r = 1 esetét! Ekkor az összes pont egy felfelé tartó egyenesen helyezkedik el. A 

regressziós egyenes a pontdiagram összes pontján átmegy, így minden előrejelzési hiba 0. A hibák négyzetes 

közepe is 0 tehát. Ugyanezt mondja a képlet is. A szorzótényező kiszámolása: 

 

Ugyanez a helyzet r = –1 esetén is azzal a különbséggel, hogy az egyenes lefelé tart. A hibák négyzetes 

középértékének most is 0-nak kell lennie, a szorzótényező pedig 

 

Harmadik esetünk: r = 0. Ekkor nincs lineáris összefüggés a változók között. A regressziós egyenes így nem 

nyújt semmiféle segítséget az y megtippelésében, a négyzetes középhibának tehát meg kell egyeznie a szórással. 

A szorzótényező: 

 

A négyzetes középhiba a regressziós egyenes körüli szóródást fontban, dollárban stb.–„abszolút értékén‖ – méri. 

A korrelációs együttható viszont relatíve, a szóráshoz viszonyítva, és nincs mértékegysége. A négyzetes 

középhiba a korrelációs együtthatón keresztül kapcsolódik a szóráshoz. Immáron harmadjára jelent meg 

történetünkben a korrelációs együttható: 

• r leírja, hogy mennyire szorosan csoportosulnak a pontok egy egyenes köré, mégpedig a szóráshoz 

viszonyítva (8. fejezet); 

• r megmondja, hogy hogyan függnek az y értékek átlagai x-től: x szórásnyi növekedéséhez az yr-szeres 

szórásnyi növekedése társul átlagosan (10. fejezet); 

• r szerepel a regressziós előrejelzés pontosságát megadó négyzetes középhiba képletében. 

Egy óvatosságra intő megjegyzés: Ha valaki az adatok tartományán kívülre extrapolál, vagy a vizsgálatban 

szereplő személyektől eltérő embercsoportra akar az egyenes segítségével becslést adni, akkor a négyzetes 

középhibából nem tudhatja meg a tévedés valószínűsíthető mértékét. Ez már nem tartozik a matematika 

hatáskörébe. 

2.1. „B” feladatsor 

1. Az egyik jogi egyetemen a következő összefüggést találták a jogi érettségi-felvételi (LSAT) és az első évben 

elért eredmények között: 
 

felvételi pontszámok átlaga = 165 szórás = 5  
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elsőéves pontszámok átlaga = 65 szórás = 10 r = 0,6 

A felvétellel foglalkozó tisztviselő felvételi pontszám alapján, a regressziós egyenes segítségével előrejelzést ad 

az elsőéves tanulmányi eredményekről. Mennyi lesz a hibák négyzetes középértéke? Válaszlehetőségek: 
 

5 10 
  

2. (Az előző feladat folytatása) 

a. Véletlenszerűen kiválasztjuk az egyik hallgatót. Önnek meg kell tippelnie az elsőéves tanulmányi 

eredményét anélkül, hogy elárulnák az illető felvételi pontszámát. Milyen módszerrel tenné ezt? 

b. Az eljárás négyzetes középhibája __________ lesz. A válaszlehetőségek: 
 

5 10 
  

Hogyan alakulna az (a) és a (b) feladat megoldása, ha megmutatnák Önnek az illető felvételi pontszámát? 

3. Az egyik főiskolán 3,0 volt az elsőéves tanulmányi átlagok átlaga, a szórás 0,5. A főiskolai és a 

középiskolai tanulmányi átlag közötti korreláció 0,6 körül alakult. A főiskolai eredményt az A személy 

pusztán az átlag alapján jósolja meg; B személy viszont a regresszió segítségével, a középiskolában elért 

átlag alapján. Melyiküknél lesz kisebb a négyzetes középhiba? Mennyivel? 

3. 3. A maradékok ábrázolása 

Az előrejelzés hibáit maradékoknak vagy reziduálisoknak2 szokás nevezni. A statisztikusok azt ajánlják, hogy 

ezeket a maradékokat is ábrázoljuk. Az eljárást az 5. ábra mutatja. A pontdiagram minden egyes pontját 

felvisszük egy másik diagramra, az úgynevezett maradékdiagramra, a következőképpen: az x koordinátát 

változatlanul hagyjuk, az y koordinátát viszont a ponthoz tartozó maradékra – a regressziós egyenestől való 

(pozitív vagy negatív irányú) eltérésre – cseréljük fel. A 6. ábra mutatja az 1. ábra magasság-testsúly 

pontdiagramjához tartozó maradékdiagramot. Az 5. és a 6. ábrákon azt láthatjuk, hogy a pozitív és a negatív 

irányú eltérések kiegyenlítik egymást. Matematikailag: a regressziós egyenestől mért eltérések átlagának 0-ra 

kell kijönnie. Valami más is kitűnik ezeknél az ábráknál: a maradékdiagramon végigtekintve semmiféle 

szisztematikus (fölfelé vagy lefelé irányuló) tendenciát nem tudunk felfedezni a pontok közt. Lényegét tekintve 

az történt itt, hogy a regressziós egyenes minden fölfelé vagy lefelé irányuló tendenciát magába sűrített, a 

maradékok közt már nincs nyoma ilyennek. 
 

A maradékok átlaga 0; a maradékdiagram regressziós egyenese vízszintes. 

11.5. ábra - A maradékok ábrázolása. 

 

                                                           
2Többváltozós regressziónál a maradékokat a függő változóval, az egyes független változókkal, a becslésekkel és be nem vont változókkal 
összevetve is ábrázolhatjuk. 
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11.6. ábra - A maradékdiagram. A baloldali pontdiagram a HANES mintájában 

szereplő 988 fő 18-24 éves férfi magasságát és testsúlyát mutatja; az ábrában a 

regressziós egyenes is szerepel. Jobboldalt a maradékdiagram látható. A maradékok 

semmiféle tendenciát vagy mintázatot nem mutatnak. 

 

A 6. ábra maradékdiagramján semmilyen tendencia sem fedezhető fel. A 7. ábrán ezzel szemben olyan 

maradékdiagramot láthatunk (kitalált adatokról), amely határozott irányultságot mutat. Ha ilyenre lelünk, akkor 

alighanem hiba volt regressziós egyenest használni. Sokszor már a pontdiagramról ránézésre is észre lehet 

venni, ha nem lineáris az összefüggés. A maradékdiagram azonban érzékenyebb eszköz erre, ugyanis kellően 

nagy függőleges beosztást választhatunk ahhoz, hogy alaposan megvizsgálhassuk a dolgot. Fontos 

„diagnosztikai eszköz‖ a maradékdiagram a többváltozós regressziószámításnál; például amikor az elsőéves 

főiskolai tanulmányi átlagra a felvételi pontszám és a középiskolai átlag alapján készítünk előrejelzést.3 (A 

többváltozós regressziót a 12. fejezet 3. alfejezetében tárgyaljuk majd.) 

11.7. ábra - Határozott tendenciát mutató maradékdiagram. Alighanem hiba volt 

regressziós egyenest illeszteni a pontokra. 

 

3.1. „C” feladatsor 

1. A tőzsdei árfolyamok alakulásának előrejelzésére többféle regressziós egyenest (különféle független 

változókat) használnak. Alább felvázoltuk három ilyen regressziós egyeneshez a maradékok hisztogramját. 

Melyik hisztogramhoz tartoznak az alábbi leírások? 

a. a négyzetes középhiba = 5$ 

b. a négyzetes középhiba = 15$ 

c. itt valami nem stimmel 

 

                                                           
3Lásd a 8. Fejezet 5. Jegyzetét. 
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2. Egy vállalatnál különféle regressziós egyeneseket alkalmaznak az éves jövedelem előrejelzésére különböző 

független változók alapján. Az egyes regressziók maradékdiagramja az alábbiakban látható. Melyik 

hisztogramhoz tartoznak az alábbi leírások? Adjon indoklást is! (Ugyanaz a leírás többször is szerepelhet.) 

a. a négyzetes középhiba = 1000$ 

b. a négyzetes középhiba = 5000$ 

c. itt valami nem stimmel 

 

Nézze meg az alábbi ábrát! 

a. Az y szórása vajon 0,6; 1,0 vagy 2,0 körül alakul? 

b. A maradékok szórása 0,6; 1,0 vagy 2,0 körül alakul? 

c. Vegyük a pontdiagram azon pontjait, melyeknek 4,5 és 5,5 közé esik az x koordinátája. Ezen pontok y 

koordinátinak szórása 0,6; 1,0 vagy 2,0 körül alakul? 

 

4. 4. A függőleges sávok a pontdiagramon 

A 8. ábrán ismét láthatjuk a Pearson vizsgálatában szereplő 1078 apa és fiú testmagasságának pontdiagramját 

(lásd a 8.fejezet 1. szakaszát, ott az adatokat centiméterbe átírtuk). A baloldali függőleges sávban találhatók 

azok a családok, ahol az apa kerekítve 64 hüvelyk magas. Az ábra alján láthatjuk az ezekből a családokból 

származó fiúk magassághisztogramját (folytonos vonallal jelöltük). A 72 hüvelyk magas apák családjai a 

jobboldali függőleges sávba esnek; az ő fiaik magassághisztogramját szaggatott vonal jelöli. A szaggatott 

vonalas hisztogram lényegesen jobbra esik a folytonos vonallal rajzolthoz képest; a magasabb apáknak általában 

a fiuk is magasabb. Hasonló viszont a két hisztogram alakja, és nagyjából ugyanolyan mértékű szóródást 

mutatnak.4 

Ha egy pontdiagram olyan, hogy minden függőleges sávban hasonló mértékű a szóródás, akkor a pontdiagramot 

homoszcedasztikusnak nevezzük. A 8. ábrán szereplő pontdiagram homoszcedasztikus. A kép közepén ugyan 

tágabb határok között mozog az adott magasságú apák fiainak testmagassága, de ez csak azért van, mert több 

család található ott, mint a széleken. A fiúk magasságának szóródása adott magasságú apa esetén meglehetősen 

                                                           
460 családban volt 64 hüvelyk magas az apa (kerekítve); a fiúk magasságátlaga 66,7 hüvelyk, 2,29 hüvelyk szórással. 50 családban volt 72 
hüvelyk magas az apa (kerekítve); a fiúk magasságátlaga 70,7 hüvelyk, a szórás 2,30 hüvelyk. 
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jól egybeesik végig az ábra egyik szélétől a másikig. (A homo „azonost‖ jelent, a szcedasztikus „szóródást; mi 

inkább a „rögbilabda alakú‖ kifejezést használjuk helyette.5 

11.8. ábra - Apák és fiaik. A folytonos vonallal jelölt függőleges sávban találhatók a 64 

hüvelyk magas apák családjai; a folytonos vonallal rajzolt hisztogram mutatja a fiaik 

testmagasságát. A 72 hüvelyk magas apák családjai a szaggatottan jelölt függőleges 

sávba esnek; a szaggatott vonalas hisztogram az ő fiaik magasságára vonatkozik. A két 

hisztogram alakja hasonló, és közelítőleg megegyeznek a szórások. 

 

Rögbilabda alakú pontdiagram esetén az előrejelzési hiba az egész regressziós egyenes mentén hasonló mértékű. 

A 8. ábránál 2,3 hüvelyk volt a fiú magasságát az apja magasságából előrejelző regressziós egyenes négyzetes 

középhibája. Ha az apa 64 hüvelyk magas, akkor a fiú magasságát 67 hüvelykre tippeljük, és olyan 2,3 hüvelyk 

körüli tévedést várunk. Ha 72 hüvelyk magas az apa, akkor 71 hüvelykre tesszük a fiú magasságát, és szintén 

2,3 hüvelyk körüli tévedést valószínűsítünk.6 

Az összehasonlítás kedvéért a 9. ábrán mutatunk egy heteroszcedasztikus pontdiagramot is, a jövedelem és az 

iskolázottság összefüggéséről (a hetero „különbözőt‖ jelent). Az iskolázottság növekedésével nő az átlagos 

jövedelem, de nő a jövedelmek szóródása is. Heteroszcedasztikus pontdiagram esetén a pontdiagram különböző 

részein eltérő mértékben „hibázik‖ a regressziós eljárás. A 9. ábránál 13 000$ körül van a regressziós egyenes 

négyzetes középhibája. Egy felsőszintű végzettségű nő jövedelmét azonban már valamivel nehezebb 

megtippelni. Nyolc osztályos végzettségnél 5000$ körül van csak az előrejelzés hibája; középiskolai 

                                                           
5Egy „homoszcedasztikus‖ pontdiagram bármely keskeny függőleges sávjában többé-kevésbé ugyanakkora a szórás, de nincs kizárva, hogy 

a tendencia nem lineáris. Az általunk „rögbilabda alakúnak‖ nevezett pontdiagram homoszcedasztikus és lineáris tendenciát mutat; az ilyen 
pontdiagramok úgy néznek ki, mint egy kétváltozós normális eloszlásból vett minta adatai. 
6A könyvnek ebben a részében alapvetően a leírásra koncentrálunk. Adott egy véges adatsor, minden ponthoz egyforma súlyt rendelünk. A 

regressziós egyenest úgy tekintjük, mint amely kisimítja E {Y½ X}-et ebben a véges sokaságban. Hasonlóan, az adott sokaság 

véletlenszerűen kiválasztott elemére előrejelezzük Y-t az X-ből. A  képlet pontos az előrejelzési hibára ebben az összefüggésben. 
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végzettségnél már felmegy mintegy 12 000$-ra; 16 elvégzett évnél pedig 15 000$ körül alakul. Ebben az 

esetben a regressziós egyenes négyzetes középhibája egyfajta átlagos – az összes különböző x értékre vonatkozó 

– hibát ad meg. 

11.9. ábra - 9. ábra. Heteroszcedasztikus pontdiagram: a jövedelem és az iskolai 

végzettség (a befejezett osztályok száma) közötti összefüggés a Kalifornia államban élő, 

25-29 éves nők egy 426 fős mintájára, 1993.7 A regressziós egyenes is szerepel az ábrán. 

 
 

Tegyük fel, hogy pontdiagramunk rögbilabda-alakú. Vegyük a pontokat egy keskeny függőleges sávban. Ezek 

a pontok a négyzetes középhibához hasonló mértékben térnek el a regressziós egyenestől (fölfelé vagy lefelé). 

Heteroszcedasztikus diagramnál nem alkalmazhatjuk a négyzetes középhibát az egyes sávokra. 

4.1. „D” feladatsor 

1. 1937-ben újrastandardizálták a Stanford-Binet intelligenciatesztet két változatban is (L és M). Nagyszámú 

alannyal vették föl mindkét tesztet. Az eredményeket a következőképpen összesíthetjük: 
 

L változat átlaga ≈ 100 a szórás ≈ 15  

M változat átlaga ≈ 100 a szórás ≈ 15 r ≈ 0,80 

a. Igaz-e, és miért: Az L pontszám alapján az M pontszámot előrejelző regressziós egyenes négyzetes 

középhibája 9 pont körül alakul. 

b. Tegyük fel, hogy a pontdiagram az alábbiak közül (i)-hez hasonlít. Ha valaki 130 pontot ér el az L 

változaton, akkor a regressziós eljárással 124 pontra tesszük az M változat szerinti pontszámát. Igaz-e, és 

miért: ez az előrejelzés valószínűsíthetően mintegy 9 pontot fog tévedni. 

c. Ugyanaz a feladat, de a pontdiagram most (ii)-hez hasonló. 

                                                           
7Lásd a 8. fejezet 5. jegyzetét. Az összegző statisztikákat súlyozatlanul és leegyszerűsítve közöljük. A mintában a munkaerőforrásba sorolt 
nők szerepelnek. Egy-egy ponthoz több eset is tartozhat. 
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2. A 8. ábrán szereplő adatokat a következőképpen összesíthetjük: 
 

apák magasságátlaga ≈ 68 hüvelyk a szórás ≈ 2,7 hüvelyk  

fiúk magasságátlaga ≈ 69 hüvelyk a szórás ≈ 2,7 hüvelyk r ≈ 0,5 

a. Mennyi lesz a regressziós egyenes négyzetes középhibája, amikor az apa magassága alapján adunk 

előrejelzést a fiú magasságára? 

b. Becsülje meg a fiú magasságát, ha az apja 72 hüvelyk magas! 

c. Ez az előrejelzés valószínűleg nagyjából __________ hüvelyknyit fog tévedni. Ha további információra van 

szüksége, mondja meg, milyenre, és miért? 

d. Ismételje meg a (b) és (c) feladatot úgy is, ha az apa 66 hüvelyk magas. 

3. A 9. ábrán szereplő adatokat a következőképpen összegezhetjük: 
 

átlagos iskolázottság ≈ 13,0 év a szórás ≈ 3,1 év  

átlagos jövedelem ≈ 17 500$ a szórás ≈ 13 700$ r ≈ 0,34 

a. Mennyi lesz a regressziós egyenes négyzetes középhibája, amikor az iskolázottság alapján adunk előrejelzést 

a jövedelemre? 

b. Tippelje meg egy 16 évfolyamot végzett nő jövedelmét! 

c. Ez az előrejelzés valószínűleg __________ dollár körüli értékkel fog tévedni. Ha további információra van 

szüksége, mondja meg, milyenre, és miért? 

d. Ismételje meg a (b) és (c) feladatot egy 8 osztályt végzett nő esetére is. 

4. Az alábbi ábrán az Indiana állambeli férjek és feleségek életkorának pontdiagramja látható. Az adatok a 

rendszeres népességfelmérés 1993. márciusi adataiból származnak. A függőleges sáv azokat a családokat 

jelenti, ahol a __________ életkora _________ és _________ között van. 

11.10. ábra - 
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5. (A 4. feladat folytatása.) Töltse ki az üresen hagyott helyeket az alábbi válaszlehetőségek felhasználásával: 
 

0,25 0,65 0,95 1 3,5 15 25 50 

a. Az összes férj átlagéletkora ________ körül van; a szórás körülbelül _________. 

b. Az összes feleség átlagéletkora ________ körül van; a szórás körülbelül _________. 

c. A függőleges sávba eső családoknál a feleségek átlagéletkora ________ körül van; a szórás körülbelül 

_________. 

d. A függőleges sávba eső családoknál a férjek átlagéletkora ________ körül van; a szórás körülbelül 

_________. 

e. A függőleges sávba eső családoknál a férj és a feleség életkora közötti korreláció ________ körül van. 

6. (Az előző feladatok folytatása.) 

a. Kiszámoltuk az életkorok szórását 

i. az összes feleségre és 

ii. a 20-30 év közötti férjek feleségeire. 

Melyik szórás lesz nagyobb? Vagy nagyjából ugyanakkorák? 

b. Kiszámoltuk az életkorok szórását 

i. az összes feleségre és 

ii. a március hónapban született férjek feleségeire. 

Melyik szórás lesz nagyobb? Vagy nagyjából ugyanakkorák? 

7. Egy egypetéjű férfi ikerpárokkal végzett vizsgálatban az átlagos testmagasság 68 hüvelyknek bizonyult, 3 

hüvelyk szórás mellett. Az ikrek magassága közötti korreláció 0,95 volt, és a pontdiagram rögbilabda-alakú. 

a. Önnek most meg kell tippelnie az egyik férfi magasságát anélkül, hogy más információ is rendelkezésére 

állna. Milyen eljárást alkalmazna? 

b. Mennyi lesz a négyzetes középhiba ennél az eljárásnál? 
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c. Egy ikerpár egyik tagja Ön előtt áll. Meg kell tippelnie az ikertestvére magasságát. Milyen módszerrel 

tippelne? (Az Ön által látott férfi legyen mondjuk 6 láb 6 hüvelyk = 78 hüvelyk magas.) 

d. Mennyi lesz a négyzetes középhiba ennél az eljárásnál? 

5. 5. A normális közelítés alkalmazása egy függőleges 
sávon belül 

Sokszor akkor is alkalmazhatunk normális közelítést, amikor egy függőleges sávon belül dolgozunk. Hogy ezt 

jogosan megtehessük, ahhoz az kell, hogy a pontdiagram rögbilabda-alakú legyen, és a pontok sűrűn 

tömörüljenek az ábra közepén, a szélek felé pedig fokozatosan fogyjanak el. Jó példa erre a 8. ábra. Ne 

használjuk viszont a most ismertetendő eljárást, ha heteroszcedasztikus a diagram (9. ábra), vagy ha az 

összefüggés nem lineáris (7. ábra). A 6. ábra magasság – testsúly adatainál sem működne igazán jól a 

normálgörbe: a pontfelhő nem rögbilabda-alakú, fölül messzebbre szóródik, alul meg összenyomott. 

1. példa. Az egyik jogi egyetemen a következő összefüggést találták a felvételi pontszámok és az elsőéves 

pontszámok között (azoknál a hallgatóknál, akik elvégezték az első évet): 
 

felvételi átlaga = 162 szórás = 6  

elsőéves pontszám átlaga = 68 szórás = 10 r = 0,60 

A pontdiagram rögbilabda formájú. 

a. Körülbelül hány százalék teljesített 75 pontnál jobban az első évben? 

b. A felvételin 165 pontot elért hallgatóknak körülbelül hány százaléka teljesített 75 pontnál jobban az első 

évben? 

Megoldás: (a) Ez sima normális közelítéses feladat. Semmi szükségünk a felvételi pontszámra és az r-re a 

megoldáshoz. 

 

(b) Ez már másik feladat. A hallgatók egy speciális csoportjáról van szó: a felvételin 165 pontot teljesítőkről. 

Ezek a hallgatók egy függőleges sávot alkotnak (10. ábra). Az ő elsőéves pontszámaik új adatsort jelentenek; a 

normális közelítéshez az új adatsor átlagára és szórására lesz szükségünk. 

11.11. ábra - Rögbilabda alakú pontdiagram. Egy keskeny függőleges sávba eső 

pontokat nézünk most. A hozzájuk tartozó y értékek új adatsort jelentenek. Az új 

átlagot a regressziós eljárással kaphatjuk meg, az új szórást a regressziós egyenes 

négyzetes középhibája adja meg. A tipikus y érték a sávon belül az új átlag körül lesz – 

attól egy új szórásnyira fölfelé vagy lefelé. 
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Az új átlag. A 165 pontos felvételit író hallgatók az átlagosnál jobbak. A csoport egészét tekintve az átlagosnál 

jobban szerepelnek az elsőéves vizsgákon is – noha jócskán tapasztalunk szóródást, amint az a pontdiagramon 

látható. Az ő elsőéves vizsgákon elért átlaguk a regressziós eljárással becsülhető: a 165 pont 0,5 szórásnyival 

magasabb az átlagnál, így ezeknek a hallgatóknak az átlagpontszáma r · 0,5 = 0,6 · 0,5 = 0,3 szórásnyival lesz 

magasabb a nagy átlagnál. Ez 0,3 · 10 = 3 ponttal van az átlag fölött. Az új átlag tehát 68 + 3 = 71 pont. 

Az új szórás. A 165 pontot elérő hallgatók kisebb és homogénebb csoportot alkotnak. Elsőéves pontszámaik 

szórása tehát kisebb lesz 10 pontnál. De mennyivel is? Minthogy a pontdiagram rögbilabda alakú, a regressziós 

egyenes körüli szóródás minden függőleges sávban nagyjából ugyanakkora, és a regressziós egyenes négyzetes 

középhibájával egyenlő (lásd a 4. szakaszt). Az új szórás 

 · (y szórása) =  · 10 = 8 pont. 

(Az elsőéves pontszámokra adunk előrejelzést felvételi pontszámokból, tehát a hiba az elsőéves pontszámokban 

keletkezik, így a 10-es szórás kerül a képletbe, nem a 6-os.) Egy, a felvételin 165 pontot teljesítő tipikus hallgató 

elsőéves pontszáma 71 körül lesz, kb. plusz-mínusz 8 pontnyi eltéréssel. Az új átlag 71, az új szórás 8. 

A normális közelítés a befejező lépés. A szokásos módon végezzük el, de az új átlag és az új szórás alapján. 

 

Miért is kisebb az új szórás? Nézzünk rá a 10. ábrára: a sávon belül kisebb a függőleges irányú szóródás, mint a 

teljes diagramon. Lásd még az előző szakasz „D‖ feladatsorának 4-6. feladatait is. 
 

Tekintsünk egy rögbilabda alakú pontdiagramot. Egy keskeny függőleges sávba eső pontokat vizsgálva, az 

ezekhez tartozó y koordináták új adatsort jelentenek. Az új átlagot a regressziós eljárással becsülhetjük. Az új 

szórás közelítőleg egyenlő a regressziós egyenes négyzetes középhibájával. 

A normális közelítés a szokásos módon hajtható végre az új átlag és az új szórás alapján. 

Kiegészítő megjegyzés: Mihez kezdhetünk nem-ineáris vagy heteroszcedasztikus adatok esetén? Sokszor 

valamilyen transzformáció segíthet – például ha a logaritmusokat vesszük. A 11. ábra bal oldali felén a 

víztisztaságot mérő ún. Secchi-mélység és a vízben lévő algák mennyiségét mérő teljes klorofill koncentráció 

közötti összefüggés pontdiagramját láthatjuk.8 Az összefüggés nemlineáris, a pontdiagram heteroszcedasztikus. 

A jobboldali részen ugyanezek az adatok szerepelnek, miután a logaritmusukat vettük. Így már sokkal jobban 

hasonlítanak egy rögbilabdához. 

                                                           
8A Lake Mead-i 3-as állomáson mért adatok; a rendelkezésre álló adatok mértani közepe 53 hónapra; az 1976-86–os mintavételi időszakból. 
Az adatokat az azóta elhunyt Jerome Horowitz bocsátotta közre egy, a vízminőséggel kapcsolatos meghallgatás alkalmából. 
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11.12. ábra - A baloldali ábrán a Secchi-mélység és a teljes klorofill koncentráció 

pontdiagramja látható; a klorofill koncentráció mértékegysége egymilliárd részecskére 

eső részecskeszám (ppm). A jobboldali ábrán az adatokat transzformáltuk: a 10-es 

alapú logaritmusukat vettük. 

 

5.1. „E” feladatsor 

1. Pearson és Lee a következő eredményeket kapták mintegy 1000 család vizsgálata alapján: 
 

férjek magasságátlaga ≈ 68 hüvelyk a szórás ≈ 2,7 hüvelyk  

feleségek magasságátlaga ≈ 63 

hüvelyk 
a szórás ≈ 2,5 hüvelyk r ≈ 0,25 

a. A nők hány százaléka volt 5 láb 8 hüvelyknél (= 68 hüvelyknél) magasabb? 

b. Hány százalék volt 5 láb 8 hüvelyknél magasabb azon nők közül, akik 6 láb (=72 hüvelyk) magas férfihoz 

mentek feleségül? 

2. Ugyanebből a vizsgálatból: 
 

apák magasságátlaga ≈ 68 hüvelyk a szórás ≈ 2,7 hüvelyk  

fiúk magasságátlaga ≈ 69 hüvelyk a szórás ≈ 2,7 hüvelyk r ≈ 0,50 

a. A fiúk hány százaléka volt 6 lábnál (= 72 hüvelyknél) magasabb? 

b. A 6 láb magas apák fiai közül hány százalék volt 6 lábnál magasabb? 

3. Ugyanebből a vizsgálatból: 
 

férfiak átlagos magassága ≈ 68 

hüvelyk 
a szórás ≈ 2,7 hüvelyk  

alsókar átlagos hossza ≈ 18 hüvelyk a szórás ≈ 1 hüvelyk r ≈ 0,80 
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a. A férfiak hány százalékának volt (kerekítve) 18 hüvelyk hosszúságú az alkarja? 

b. A 68 hüvelyk magas férfiak hány százalékának volt (kerekítve) 18 hüvelyk hosszúságú az alkarja? 

6. 6. Ismétlő feladatsor 

Az ismétlő feladatok az előző fejezetek anyagait is felhasználhatják. 

1. Az y-t x alapján előrejelző regressziós egyenes négyzetes középhibája __________ . 

i. y szórása 

ii. r · x szórása 

iii. x szórása 

iv.    · (y szórása ) 

v. r · y szórása 

vi.    · (x szórása) 

2. Számítógépes program készült abból a célból, hogy a középiskolai tanulmányi átlag alapján előrejelzést 

lehessen adni az elsőéves egyetemisták tanulmányi átlagáról. (A tanulmányi átlagok 0-tól 4,0-ig terjednek 

Amerikában.) Kipróbálták az egyik tanulócsoportban a programot, a négyzetes középhiba 3,12 lett. Lehet, hogy 

valami hiba csúszott a programba? Indokolja is válaszát! 

3. Tuddenham és Snyder a következő eredményeket kapták 66 kaliforniai fiú követéses vizsgálatával (a 

pontdiagram rögbilabda alakú):9 
 

magasságátlag 6 éves korban ≈ 3 

láb 10 hüvelyk 
a szórás ≈ 1,7 hüvelyk  

magasságátlag 18 éves korban ≈5 

láb 10 hüvelyk 
a szórás ≈ 2,5 hüvelyk r≈0,80 

(l láb = 12 hüvelyk)   

a. Mekkora négyzetes középhibával lehet előrejelzést adni a 18 éves kori magasságra a 6 éves korban mért 

magasságból? 

b. Mekkora négyzetes középhibával lehet becslést adni a 6 éves kori magasságra a 18 éves korban mért 

magasságból? 

4. Statisztikai elemzést végeztek egy nagy létszámú egyetemi előadás hallgatósága körében a félévközi ZH-k és 

a félévvégi vizsgák pontszámainak alakulásáról. A következő eredményeket kapták: 
 

ZH pontszámok átlaga ≈ 50 a szórás ≈ 25  

vizsgapontszámok átlaga ≈ 55 a szórás ≈ 15 r ≈ 0,60 

A pontdiagram rögbilabda alakú lett. Minden egyes hallgató esetében előrejelzést készítettek a 

vizsgapontszámra a ZH pontszáma alapján a regressziós egyenes segítségével. 

                                                           
9Az adatokat Dr. Marjorie Honzik bocsátotta rendelkezésünkre. 
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a. A hallgatók mintegy 1/3-ánál több mint _________ ponttal tért el a becslés a tényleges pontszámtól. A 

válaszlehetőségek: 6, 9, 12, 15, 25. 

b. Adjon előrejelzést egy olyan hallgató vizsgapontszámára, aki 80 pontra írta meg a ZH-t! 

c. Ez az előrejelzés valószínűleg körülbelül _________ pontot fog tévedni. A válaszlehetőségek: 6, 9, 12, 15, 

25. 

Magyarázza is meg válaszait! 

5. A 4. feladat adatainak felhasználásával válaszoljon a következő kérdésekre! 

a. A hallgatóknak körülbelül hány százaléka ért el 80 pontnál többet a vizsgán? 

b. A 80 pontos ZH-t író hallgatóknak körülbelül hány százaléka ért el 80 pontnál többet a vizsgán? 

Magyarázza is meg válaszait! 

6. Egy középiskolások körében végzett vizsgálatban pozitív korrelációt találtak az otthoni tanulással töltött idő 

(heti óraszám) és a központi teljesítményteszteken elért pontszámok között. A kutatók arra a következtetésre 

jutottak, hogy az otthoni tanulás segít felkészülni a diákoknak ezekre a tesztekre. Következik-e a megállapítás az 

adatokból? Indokolja is válaszát! 

7. Az egyik nagy egyetemen az elsőéveseknek meg kell írniuk egy sor teljesítménytesztet. A matematikából 

magas pontszámot elérők jellemzően jól szerepelnek fizikából is. Az átlagpontszám mindkét tesztnél 60 volt; a 

szórás is egyforma; és a pontdiagram rögbilabda alakú. A matematikából 75 pontot elérőknek 

i. nagyjából a fele ért el 75 pontnál többet fizikából. 

ii. több mint a fele ért el 75 pontnál többet fizikából. 

iii. kevesebb mint a fele ért el 75 pontnál többet fizikából. 

Melyik válaszlehetőség a helyes? Miért? 

8. A keszonbetegséget a légnyomás gyors megváltozása okozza, ennek következtében ugyanis 

nitrogénbuborékok szabadulnak fel a vérben. Heveny fájdalommal jár, olykor bénulással, mely halálhoz is 

vezethet. A II. világháborús csaták során is sok pilóta kapott keszonbetegséget bizonyos manővereknél. 

Ezeket a körülményeket sikerült nyomáskamrában is szimulálni, így a leendő pilóták szervezetét tesztelhették 

még a kiképzés elején. Aki rosszul lett (csak enyhe megbetegedést indukáltak), azt kizárták a kiképzésből 

azon az alapon, hogy nagyobb valószínűséggel kapna keszonbetegséget csata közben. Az eljárást hevesen 

bírálta a statisztikus J. Berkson, és sikerült is meggyőznie a légierőt, hogy ismételjék meg a tesztet – azaz 

minden újonc esetében többször hajtsák végre. 

a. Vajon miért javasolta ezt Berkson? 

b. Mondjon egy másik példát is, amikor érdemes megismételni valamely mérést! 

9. A nagy baseball ligák minden évben „Az Év Újonca‖ címmel tűntetik ki a ligába abban az évben bekerült, 

kimagasló teljesítményt nyújtó játékosokat. 1949 és 1994 között az éves kitüntetettek ütőátlaga összesítve 

0,285 volt, jóval magasabb a teljes liga 0,260-as átlagánál. Az „Év Újoncai‖ azonban nem szoktak 

ugyanilyen jól szerepelni a következő évben: a második évükben elért átlag már csak 0,270. A baseball 

szakírók „másodévi elslamposodásnak‖ nevezik a jelenséget, és azt feltételezik, hogy a sztárjátékosokat 

megzavarja a sok más elfoglaltság, így a hirdetési szerződések és a televíziós szereplések. Alátámasztják-e az 

adatok a „másodévi elslamposodás‖ jelenségének létezését? Indokolja is meg válaszát!10 

                                                           
10A dobók nem szerepelnek az adatok közt; a „másodéves elslamposodás‖ azonban a dobójátékosoknál is megfigyelhető az elfutásokban. 
Van olyan év, hogy két „Év Újoncát‖ is választanak ugyanabban a ligában. A problémát eredetileg David Lane vetette fel. Szeretnénk 

köszönetet mondani Sam Buttreynek és Oren Tverskynek a baseball statisztikákkal kapcsolatos szakértő tanácsaikért. Az adatokat a STATS 

(Skokie, Illinois) bocsátotta rendelkezésünkre. 

Az összegző statisztikák függenek attól, hogy hányszor szerepelt ütőként valaki, és ezért attól is, hogy súlyozzák-e a játékosok átlagát az 

ütések számával. (A jó ütőket gyakrabban állítják be ütéshez, de ez a hatás az ütések számának növekedésével csökken.) Akadnak eltérések 
az egyes évek között, és a két liga között is. A szövegben szereplő 260-as ütőátlag tipikus értéknek mondható akkor, ha súlyoznak az ütések 
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10. Elemezést végeztek az 1992. év és az 1993. év utolsó kereskedési napján érvényben volt tőzsdei árak 

közötti összefüggésről, és 100 tőzsdei adat felhasználásával kidolgoztak egy képletet is, amivel előre lehet 

jelezni az 1993-as árfolyamokat az 1992-esből. Az elemzők most ellenőrzik az eredményeket. Az 

alábbiakban a 100 tőzsdei árfolyam közül ötöt láthatunk, az árak dollárban értendők. Regressziós eljárással 

becsülték-e a ’93-as árfolyamokat a ’92-esből? Indokolja is válaszát! Ha további információra lenne 

szüksége, azt is fejtse ki, miért! 
 

 
1992-es árfolyam 1993-as árfolyam 

Részvény tény előrejelzés tény 

A 10 8 8 

B 10 8 3 

C 12 13 17 

D 14 12 6 

E 15 20 27 

11. Az alábbi ábrán a jövedelem és az iskolázottság szerinti pontdiagram látható a 25-29 éves texasi férfiak egy 

1993-as reprezentatív mintájára. Lehet, hogy valami nem stimmel az ábrával? (Az „iskolázottság‖ a befejezett 

iskolai osztályok számát jelenti.) 

 

12. A HANES mintájában szereplő 25-34 éves férfiak iskolázottsága (a befejezett iskolai osztályok száma) és a 

szisztolés vérnyomás közötti kapcsolat a következőképpen összesíthető: 

                                                                                                                                                                                     
számával, vagy csak azokat a játékosokat veszik figyelembe, akik a szezonban legalább 100-szor ütöttek. Az „Év Újoncai‖ ütőjátékosok, és 

jellemzően sokszor kerültek ütőhelyzetbe; sima átlagolással jött ki a 285 és a 257. 

A most következő adatok az 1992-es és az 1993-as szezonra vonatkoznak; egyesítettük a két liga adatait; és egyszerű átlagokat számoltunk. 

588 játékos szerepelt mindkét szezonban; 438 ütött legalább 25-ször mindkét szezonban; a 438 ütőátlag-párra vonatkozó összegző 
statisztikák: 

298 játékos ütött mindkét szezonban legalább 100-szor. Az összegző statisztikák: 

A korreláció a leszűkítés miatt gyengült le: a 25-100 ütéshez beállított játékosok közül sokaknak 200 alatt volt az ütőátlaga, a 100-nál 

többször ütőknél alig fordul elő ilyen gyenge teljesítmény. A mérési hiba is szerepet játszik. 186 játékos volt, aki legalább 250-szer ütött 
mindkét szezonban. Az összegző statisztikák náluk: 
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átlagos iskolázottság ≈ 13 év a szórás ≈ 3 év  

átlagos vérnyomás ≈ 124 hgmm a szórás ≈ 14 hgmm r ≈ –0,1 

Az egyik férfi 18 évet végzett és 123 hgmm a vérnyomása. Igaz-e, hogy az azonos iskolázottságú férfiakhoz 

képest kicsit magas a vérnyomása? Miért? 

7. 7. Összefoglalás 

1. Amikor regressziós egyenes segítségével előrejelzést adunk y-ra az x alapján, a tényleges érték és az 

előrejelzés közötti különbséget maradéknak (reziduálisnak) vagy előrejelzési hibának nevezzük. 

2. A előrejelzési hiba grafikus megfelelője a pontdiagramon az a függőleges távolság, amennyivel a pont az 

egyenes fölött vagy alatt van. 

3. A regressziós egyenes négyzetes középhibája a maradékok négyzetes középértéke. Ez a regressziós előrejelzés 

pontosságát méri. Előrejelzéseink a négyzetes középhibához hasonló mértékben fognak tévedni. Sok 

pontdiagramra teljesül, hogy az előrejelzések körülbelül 68%-a helyes lesz egy négyzetes középhibányi 

tartományon belül; 95%-uk pedig két négyzetes középhibányi tartományon belül. 

4. Az y szórása megegyezik az y átlagán keresztül húzott vízszintes egyenes négyzetes középhibájával. A 

regressziós egyenes négyzetes középhibája ennél kisebb, mégpedig annak –szerese. Az y x szerinti 

regressziós egyenesének négyzetese középhibája tehát a következő képlettel számítható ki: 

 · (y szórása). 

5. A statisztikusok a maradékokat is ábrázolni szokták a regressziós egyenes meghatározása után. Ha a 

maradékdiagramon határozott tendencia fedezhető fel, akkor valószínűleg nem volt helyénvaló regressziós 

egyenest használni. 

6. Ha egy pontdiagram minden függőleges sávjában hasonló mértékű a szóródás, akkor a pontdiagramot 

homoszcedasztikusnak nevezzük. Ekkor a regressziós egyenes mentén mindenütt hasonló nagyságúak az 

előrejelzési hibák. Heteroszcedasztikus pontdiagram esetén eltérőek lesznek az előrejelzési hibák a pontdiagram 

különböző részein. A rögbilabda alakú pontdiagramok homoszcedasztikusak. 

7. Tekintsünk egy rögbilabda alakú pontdiagramot. Vegyünk egy keskeny függőleges sávot, és az ebbe eső 

pontokat. A hozzájuk tartozó y értékek új adatsort jelentenek. Az új átlagot a regressziós eljárással becsülhetjük. 

Az új szórás közelítőleg megegyezik a regressziós egyenes négyzetes középhibájával. Normális közelítést 

végezhetünk a szokásos módon az új átlag és az új szórás alapján. 
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12. fejezet - A regressziós egyenes 

Valamely mennyiségnek egy kisebb vagy nagyobb hibának kitett megfigyelés alapján történő 

becslését nem helytelen ahhoz a szerencsejátékhoz hasonlítanunk, amelyben a játékos mindig 

veszít, sohasem nyer, és minden egyes lehetséges hiba egy-egy veszteségnek felel meg. . . . 

Azonban az, hogy milyen konkrét veszteséget rendeljünk egy konkrét hibához, semmiképpen 

sem magától értetődő. Valójában a veszteség meghatározása legalább részben a saját 

döntésünktől függ... A végtelen számú lehetséges függvény közül a legegyszerűbb tűnik a 

legelőnyösebbnek, és ez kétségkívül a négyzet…Laplace hasonló módon kezelte a problémát, 

ám ő a hiba nagyságát választotta a veszteség mértékéül. De ha nem tévedek, ez a választás 

semmivel sem kevésbé önkényes a miénknél. 1 
—C. F. Gauss (Németország, 1777-1855) 

1. 1. Meredekség és tengelymetszet 

Kifizetődik-e a tanulás? Az 1. ábrán a jövedelem és az iskolázottság közötti összefüggés látható a kaliforniai 25-

29 éves férfiak egy 1993-as, 555 fős mintájára. Az összesítő statisztikák:2 
 

iskolázottság átlaga ≈ 12,5 év a szórás ≈ 4 év  

jövedelem átlaga ≈ 21 500$ a szórás ≈ 16 000$ r ≈ 0,35 

Az egyes iskolázottsági szintekhez tartozó jövedelemátlagokra kapott regressziós becslések az ábrán látható 

regressziós egyenesre esnek. Az egyenes felfelé tart, ami azt mutatja, hogy az iskolai végzettség növekedésével 

nagy átlagban nőnek a jövedelmek is. 

12.1. ábra - A regressziós egyenes. A jövedelem és az iskolázottság pontdiagramja a 

kaliforniai 25-29 éves férfiak egy 1993-as, 555 fős mintáján. 

                                                           
1 Abhandlungen zur Methode der kleinsten Quadrate (Berlin, 1887, 6.o.). A könyvben angolul L. Le Cam és J. Neyman, Bayes-Bernoulli-

Laplace Seminar (Springer-Verlag, 1965, viii.o.) című könyvéből idézik. 
2Lásd a 8. fejezet 5. jegyzetét. A munkaerőforrásba sorolt férfiak mintája. Az egyes pontok több személyt is jelenthetnek. 
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Bármely egyenes leírható a meredekségével és a tengelymetszettel (lásd 7. fejezet). Az y tengelymetszete az 

egyenes magassága x = 0-nál. A meredekség az, hogy x egységnyi növekedésekor mennyivel nő az y. A 

meredekséget és a tengelymetszetet a 2. ábra is mutatja. 

12.2. ábra - A meredekség és a tengelymetszet 

 

Hogyan kaphatjuk meg a regressziós egyenes meredekségét? Nézzük meg a jövedelem és az iskolázottság 

példáján! Az iskolázottság egy szórásnyi növekedéséhez a jövedelem r szórásnyi növekedése társul. Ennek 

alapján 4 évnyi továbbtanulás átlagosan 0,35 · 16 000$ = 5600$ többletjövedelemmel jár. Tehát egy-egy újabb 

évnyi tanulás 5600$ /4 = 1400$-t ér. A regressziós egyenes meredeksége 1400$ / év. 

12.3. ábra - A regressziós egyenes meredekségének és tengelymetszetének 

meghatározása. 
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A regressziós egyenes tengelymetszete az x = 0-nál vett magasság, azaz az egyetlen osztályt sem végzett 

férfiaknak felel meg. Az ő iskolázottságuk 12,5 évvel alacsonyabb az átlagosnál. Minden egyes év 1400 

dollárjukba kerül – ezt mondja a meredekség. Egy teljesen iskolázatlan férfi jövedelme 

12,5 év · 1400$ / év = 17 500$-ral 

lesz az átlag alatt, tehát 21 500$ – 17 500$ = 4000$ jövedelemmel kell rendelkeznie. Ez a tengelymetszet (lásd 

3. ábra): az y értékére adott előrejelzésünk x = 0 esetén. A nulla osztályos iskolai végzettség igen különösnek 

tetszhet, de bizony három férfi is akadt, aki elmondása szerint egyáltalán nem járt iskolába; pontjaik az 1. ábra 

bal alsó sarkában megtalálhatók. 
 

Az x egységnyi növekedéséhez az y valamekkora átlagos megváltozása társul. A regressziós egyenes 

meredeksége adja meg a becslést, hogy mekkora is ez a változás. A meredekség képlete: 

 

r · (y szórása ) / x szórása 

A regressziós egyenes tengelymetszete az y-ra adott előrejelzésünk x = 0 esetén. 

Egy egyenes egyenlete felírható a meredekségével és a tengelymetszettel: 

y = meredekség · x + tengelymetszet. 

A regressziós egyenes egyenletét (nem meglepő módon) regressziós egyenletnek nevezzük. A 3. ábrához a 

következő regressziós egyenlet tartozik: 

jövedelem – előrejelzés = 1400$ / év · iskolázottság + 4000$. 

Nincs ebben semmi újdonság: a regressziós egyenlet csupán másfajta alakban írja fel a regressziós előrejelzést. 

Társadalomkutatók gyakran közölnek regressziós egyenletet, hiszen a meredekség és a tengelymetszet 

önmagában is érdekes lehet. 

1. példa. 11. fejezet 9. ábráján 426 fő, 25-29 éves kaliforniai nő jövedelme és iskolázottsága látható; az adatok 

az 1993-as rendszeres népességfelmérésből származnak. Az összefüggés a következőképpen összegezhető:3 

                                                           
3Lásd a 11. fejezet 6. jegyzetét. 
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átlagos iskolázottság ≈ 13,0 év a szórás ≈ 3,1 év  

átlagos jövedelem ≈ 17 500$ a szórás ≈ 13 700$ r ≈ 0,34 

a. Határozzuk meg az iskolázottságot a jövedelem alapján előrejelző regressziós egyenletet! 

b. Az egyenlet segítségével adjunk előrejelzést egy olyan nő jövedelmére, aki: 8 osztályt, 12 osztályt, 16 

osztályt végzett. 

Megoldás: (a) Az első lépés a meredekség kiszámítása. Az iskolázottság egy szórásnyi növekedésekor a 

regressziós egyenes r jövedelemszórásnyit emelkedik. Így 

 

Átlagosan nézve minden egyes elvégzett iskolaév 1500$-ral nagyobb éves jövedelmet jelent; egy évvel 

kevesebb tanulás évi 1500$-ba kerül hosszútávon. 

Következő lépésként a tengelymetszetet kell meghatároznunk. Ez a regressziós egyenes x = 0-nál vett 

magassága – más szavakkal a teljesen iskolázatlan nőknek jósolt jövedelem. Egy teljesen iskolázatlan nő az 

átlagosnál 13 évvel tanult kevesebbet. Az átlagosnál 

13 év · 1500$ / év = 19 500$-ral 

alacsonyabb jövedelmet jósolunk neki. 

Jövedelem-előrejelzésünk tehát: 

17 500$ – 19 500$ = –2000$. 

Ez a tengelymetszet: mekkora y-t jósolunk, ha x = 0. (Az adatok középpontjától távol már megbízhatatlanná 

válik a regressziós egyenes, így nem is olyan zavarbaejtő egy negatív tengelymetszet.) A regressziós egyenlet: 

jövedelem-előrejelzés = 1500$ / év · (iskolai osztályok száma) – 2.000$. 

(b) Helyettesítsük be a 8 osztályos végzettséget: 

1500$ / év · 8 év – 2000$ = 10 000$. 

Helyettesítsük be a 12 osztályos végzettséget: 

1500$ / év · 12 év – 2000$ = 16 000$. 

Helyettesítsünk be 16 évet: 

1500$ / év · 16 év – 2000$ = 22 000$. 

Ezzel elkészültünk a feladat megoldásával. A negatív tengelymetszet ellenére a becslések a nők többségére 

egészen elfogadhatónak tűnnek. 

Évi 1500$ a meredekség az 1. feladatnál. Minden egyes tanulással töltött év átlagosan 1500$ 

többletjövedelemmel jár együtt. A „jár együtt‖ kifejezés kissé nehézkesen cseng, mintha valami kényes dologról 

beszélnénk, és tényleg van itt egy fontos probléma: Vajon az eltérő iskolázottság okozza-e a 

jövedelemkülönbségeket, vagy valamely harmadik változó hatását tükrözi mindkettő? Az „együttjárás‖ 

kifejezést arra találták ki a statisztikusok, hogy ilyen jellegű állásfoglalás nélkül beszélhessenek a regresszióról. 

A meredekséget sokszor arra használjuk, hogy megjósoljuk y válaszát arra, ha valaki közbelép és megváltoztatja 

x-et. Ez teljesen legitim, amikor az adatok kontrollcsoportos kísérletből származnak. Megfigyeléses vizsgálatnál 

azonban ingatag alapokon áll egy ilyen következtetés – felmerülhetnek más összemosó tényezők is. Vegyük az 
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1. példát! A főiskolát (16 évet) végzett nők átlagosan mintegy 6000$-ral többet kerestek azoknál, akik épp csak 

a középiskolát (12 évet) végezték el. 

A meredekség azt sugallja, hogy ha a kormányzat beavatkozna, és főiskolára küldené a középiskolai végzettségű 

nők egy reprezentatív csoportját, akkor a csoport jövedelme megnőne, átlagosan 4 · 1.500$ = 6000$-ral. Az 

adatok azonban kérdőíves felmérésből származnak, nem kontrollcsoportos kísérletből. A megkérdezett nők egy 

csoportja 12 osztályt végzett, egy másik – az előzőtől független – csoport 16 évfolyamot. A két csoport az 

iskolázottságon kívül sok más vonatkozásban is különbözhet egymástól – eltérhet az intelligenciájuk, az 

ambícióik, a családi hátterük. 

E tényezők hatásai összekeverednek az iskolai végzettség hatásával, és együtt jelennek meg az egyenes 

meredekségében. Ha főiskolára zavarnánk embereket, hogy lediplomázzanak, valószínűleg megnőne a 

jövedelmük, de nem a teljes 6000 dollárral. A felsőfokú végzettség jövedelemre gyakorolt hatásának méréséhez 

talán egy kontrollcsoportos kísérletet kellene végrehajtani. (Sok kutató inkább a többváltozós regresszió 

elnevezésű eljárást alkalmazza; erről bővebben a 3. szakaszban lesz majd szó.5) 

Megfigyeléses vizsgálat esetén a regressziós egyenes meredeksége és tengelymetszete csak leíró statisztikák. 

Annyit mondanak el, hogyan függ össze az egyik változó átlaga egy másik változó értékeivel a megfigyelt 

sokaságban. Nem hagyatkozhatunk a meredekségre, ha y változását szeretnénk megjósolni, amennyiben 

beavatkozunk és megváltoztatjuk x értékét. 
 

Megfigyeléses vizsgálat esetén a regressziós egyenes csak leírja a látott adatokat. Nem bízhatunk meg benne 

egy beavatkozás eredményének előrejelzéseként. 

Egy további feltételezéssel is éltünk ebben az alfejezetben, nevezetesen hogy az y átlaga lineáris (azaz 

egyenesen arányos) kapcsolatban van x-szel. Igencsak félrevezető lehet a regressziós egyenes, ha az összefüggés 

nem egyenesvonalú – származzanak az adatok akár kísérletből, akár megfigyeléses vizsgálatból.6 

1.1. „A” feladatsor 

1. Az 1. ábrában szereplő férfiak esetében a jövedelmet az iskolázottság alapján előrejelző regressziós egyenlet a 

következőképpen néz ki: 

előrejelzés a jövedelemre = 1400$ / év · befejezett osztályok száma + 4000$. 

Becsülje meg egy olyan férfi jövedelmét, aki 

a. 8 osztályt végzett (alapfokú végzettségű) 

b. 12 osztályt végzett (érettségije van) 

c. 16 osztályt végzett (diplomás). 

2. A fülöp-szigeteki Nemzetközi Rizskutató Intézet kifejlesztette az IR 8 hibridet, elindítva ezzel a „zöld 

forradalmat‖ a trópusi mezőgazdaságban. Gondosan megvizsgálták többek közt a műtrágya hatását is a 

rizshozamra. A kísérletekhez nagyszámú (20 négyzetméter körüli nagyságú) parcellát használtak. Az egyes 

parcellákat IR 8-cal vetették be, és a kutatók által meghatározott mennyiségű nitrogénműtrágyát szórtak ki. (Az 

alkalmazott mennyiségek 0-tól mintegy 1 fontig terjedtek.) Betakarításkor mérték a terméshozamot, és 

                                                           
5Az iskolarendszerbe való visszatérésről a következő művekből tájékozódhatunk: 

J. D. Angrist és A. B. Krueger, „Estimating the Payoff to Schooling Using the Vietnam-Era Draft Lottery,‖ Princeton University Industrial 
Relations Section Working Paper #290, August 1991. 

O. Ashenfelter és A. Krueger, „Estimates of the economic return to schooling from a new sample of twins,‖ American Economic Review 
vol. 84 (1994), 1157-1173. o. 

Z. Griliches, Technology, Education, and Productivity: Early Papers with Notes to Subsequent Literature (Basil Blackwell, Oxford, 1988). 
6Tegyük fel például, hogy y = a + bx + cx2. Az alanyokat véletlenszerűen hozzárendeljük a különböző x értékekhez és regressziós egyenest 

illesztünk az adatokhoz. A meredekség ilyenkor nem ad előrejelzést az x megváltozásának hatására létrejövő, az alanyokra és x értékeikre 

kiátlagolt y-változásról, vagy legfeljebb csak valamilyen általános vagy átlagos értelemben. Természetesen a pontos képlet szerint is 
adhatunk becslést az adatok alapján. 
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összevetették azt a felhasznált nitrogén mennyiségével. Az egyik ilyen kísérletben a rizshozam és a 

nitrogénmennyiség közötti korreláció 0,95 volt, a regressziós egyenlet pedig a következőképpen alakult:7 
 
előrejelzés a terméshozamra = 
= (20 uncia rizs nitrogénunciánként) · (nitrogénmennyiség) + 240 uncia. 
uncia = 28,35 gramm) 

a. Egy trágyázatlan parcellán várhatóan ___________ rizs terem. 

b. Minden egyes uncia nitrogén várhatóan ____________ növeli a rizshozamot. 

c. Mennyi lesz a várható hozam, ha a műtrágya mennyisége 
 

3 uncia nitrogén 4 uncia nitrogén 

d. Ez megfigyeléses vizsgálat, vagy pedig kontrollos kísérlet volt? 

e. A műtrágyát valójában a következő adagokban alkalmazták: 0 uncia, 4 uncia, 8 uncia, 12 uncia, 16 uncia. 

Bízhatunk-e a 3 uncia nitrogénre vonatkozó becslésben annak ellenére, hogy ezt a mennyiséget konkrétan 

nem alkalmazták? 

f. Bízhatunk-e a 100 uncia esetére adott előrejelzésben? 

3. Az apák és fiaik testmagasságára vonatkozó összesítő statisztikák a 10. fejezet 4. szakaszában találhatók. 

a. Írja fel azt a regressziós egyenletet, amely előrejelzést ad a fiú magasságára az apa magassága alapján! 

b. Írja fel azt a regressziós egyenletet, amely előrejelzést ad az apa magasságára a fiú magassága alapján! 

4. Egy szakértő tanúvallomásában azt állítja, hogy8 

A regressziószámítás helyettesítheti a kontrollos kísérletet, mivel pontos becslést ad egy változónak a másik 

változóra gyakorolt hatásáról. 

Kommentálja ezt röviden! 

2. 2. A legkisebb négyzetek módszere 

A 10. fejezetben egyfajta megközelítésből tárgyaltuk a regressziós egyenest, most az 1. szakaszban ugyanerre 

alapozva használtuk a regressziós egyenletet. A mostani szakaszban harmadszor is nekivágunk, más 

megközelítésben. (A regresszió nagyon fontos eljárás a statisztikusok számára.) Olykor úgy látszik, mintha a 

pontdiagram pontjai egy egyenest követnének. Azt a problémát fogjuk most megtárgyalni, hogyan lehet 

megtalálni az ezekhez a pontokhoz legjobban illeszkedő egyenest. Ehhez általában kompromisszumra kell jutni: 

ha bizonyos pontokhoz közelebb visszük az egyenest, akkor messzebbre kerül más pontoktól. A 

konfliktushelyzet megoldásához két lépés szükséges. Először is definiálnunk kell valahogy az egyenes átlagos 

távolságát az összes ponttól. Azután pedig addig kell csúsztatgatnunk az egyenest, amíg ez az átlagos távolság a 

lehető legkisebb nem lesz. 

Hogy konkrétabbak legyünk, tegyük fel, hogy az egyenest arra szánjuk, hogy x alapján előrejelzést adhassunk y-

ra. Az egyes pontoknál elkövetett hiba ekkor a pont és az egyenes közötti függőleges távolság. Az átlagos 

távolságot a statisztikában leggyakrabban a hibák négyzetes középértékével definiáljuk. Az átlagos távolságnak 

ezt a mércéjét az egyenes négyzetes középhibájának nevezzük. (Gauss javasolta először; lásd a fejezet eleji 

idézetet.) 

A második problémát, hogy hogyan kell elhelyezni az egyenest, hogy a négyzetes középhiba minimális legyen, 

szintén Gauss oldotta meg: 

                                                           
7Az IRRI által rendelkezésre bocsátott összesítő statisztikák kerekített értékeiből kaptuk az egyenletet. 
8Franklin Fisher (MIT) tanúvallomását parafrazáltuk, melyet a Cuomo kontra Baldrige ügyben tett a regressziós modellekről a 
népszámlálással kapcsolatban. (80 civ. 4550 SDNY 1987), a jegyzőkönyv 2149ff oldala. 



 A regressziós egyenes  

 203  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

Az összes egyenes közül a regressziós egyenesnél a legkisebb az x alapján y-ra adott előrejelzés négyzetes 

középhibája. 

Ezért a regressziós egyenest szokás a legkisebb négyzetek egyenesének is nevezni: a hibákat négyzetre emelve 

kiszámítjuk a négyzetes középhibát, és a regressziós egyenes az, amelynél ez a mennyiség a lehető legkisebb 

lesz. (A regressziós egyenes négyzetes középhibáját a 11. fejezet 1. alfejezetében tárgyaltuk.) 

Nézzünk most egy példát! Robert Hooke (Anglia, 1653-1703) meghatározta a rugó hossza és a rá ható terhelés 

közötti összefüggést. Egyszerűen csak különböző nagyságú súlyokat akasztott a rugó végére, és figyelte a hatást. 

Ha növelte a súlyt, a rugó jobban kinyúlt. Ha csökkentette, akkor rövidebb lett. És az összefüggés lineárisnak 

bizonyult. 

Legyen b a terheletlen rugó hossza. A rugó végére x kilogrammos súlyt akasztunk. Ekkor a rugó a 4. ábrán 

látható módon más hosszúságúra nyúlik. Hooke törvénye szerint a megnyúlás mértéke arányos az x súllyal. A 

rugó új hossza: 

y = mx + b. 

Ebben az egyenletben m és b a rugóra jellemző állandók. Értékük ismeretlen, kísérleti adatok alapján kell 

becsülnünk őket. 

12.4. ábra - A Hook-törvény. A megnyúlás egyenesen arányos a terheléssel 

 

Az 1. táblázatban egy kísérlet eredményeit láthatjuk, melyet Berkeley-ben, a Kaliforniai Egyetem egyik fizika 

előadásán végeztek a Hooke-törvény demonstrálására. Egy hosszú zongorahúr végére különböző súlyokat 

akasztottak,9 a súlyok értéke az első oszlopban szerepel. A második oszlop a húr mért hosszúságát mutatja. 20 

font terhelésnél a „rugó‖ körülbelül 0,2 hüvelykkel nyúlt meg (10 kg ≈ 22 font, 0,5 cm ≈ 0,2 hüvelyk). A 

zongorahúr nem egykönnyen nyújtható. 

12.1. táblázat - A Hooke-törvényt demonstráló adatok 
 

Terhelés (kg) A húr hossza (cm) 

0 439,00 

2 439,12 

                                                           
9William Fretter professzor (University of California, Physics Department) végezte a kísérletet demonstrációképpen bevezető fizika 
előadásának keretében; a részleteket leegyszerűsítettük. 
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Terhelés (kg) A húr hossza (cm) 

4 439,21 

6 439,31 

8 439,40 

10 439,50 

A korrelációs együttható az 1. táblázatban szereplő adatokra 0,999, nagyon közel van az 1-hez. A pontok tehát 

szinte egy egyenest alkotnak (lásd az 5. ábrát), amint azt a Hooke-törvény jósolja. Az egyenestől való kisebb 

eltérések valószínűleg mérési hiba következményei; sem a súlyt, sem a rugó hosszát nem mérték tökéletesen 

pontosan. 

12.5. ábra - Az 1. táblázat pontdiagramja. 

 

Célunk az, hogy becslést adjunk a Hooke-törvényben szereplő m-re és b-re a zongorahúr esetében: 

y = mx + b. 

Az egyenlet grafikus megfelelője egy tökéletes egyenes vonal. Ha az 5. ábrán szereplő pontok történetesen 

hajszálpontosan egy egyenesbe esnének, akkor ennek az egyenesnek a meredeksége lenne a becslés m-re, a 

tengelymetszet pedig b-re. A pontok azonban nem esnek tökéletesen egy vonalba. Több, némileg eltérő 

meredekségű és tengelymetszetű egyenest is berajzolhatunk a pontdiagramba. 

Melyiket is vegyük közülük? Hooke egyenlete a súly alapján megjósolja a rugó hosszát. Amint azt 

megbeszéltük, m-et és b-t úgy ésszerű megválasztanunk, hogy a négyzetes középhiba a lehető legkisebb legyen 

– ez a legkisebb négyzetek módszere. Az az y = mx + b egyenes, amely megfelel ennek a követelménynek: a 

regressziós egyenes.10 Más szavakkal, a Hooke-törvényben szereplő m-et a regressziós egyenes meredekségével, 

b-t pedig annak tengelymetszetével kell becsülnünk. Legkisebb négyzetes becsléseknek nevezzük ezeket, mivel 

minimalizálják a négyzetes középhibát. A számolások elvégzése után azt kapjuk, hogy 

 

A terheletlen rugó hosszát 439,01 cm-re becsültük. És minden egyes kilogrammnyi terhelés a húr mintegy 0,05 

cm-es megnyúlását okozza. Nem kell hezitálnunk a megfogalmazáson, mivel becsléseink kontrollos kísérleten 

alapulnak. A kísérletező fölteszi a súlyt, erre a zongorahúr megnyúlik. Ha levesszük a súlyt, a húr visszanyeri 

eredeti hosszát. És megismételhetjük, ahányszor csak akarjuk. Nem kérdéses most, hogy mi az ok és mi az 

okozat; az „együttjárás‖ szóra nincs szükségünk. Természetesen a Hooke-törvénynek is megvannak a maga 

határai: egy ponton túl a húr elpattan. Az adatok tartományán túlra extrapolálni kockázatos. 

                                                           
10A Berkson-féle hibát tartalmazó változó modell alkalmazandó itt. A súlyok névleges értékeit rögzíti a kutató, a tényleges érték hibának van 

kitéve; a regressziószámításba a névleges érték kerül. Ha a mérési hibának kitett súly értékét mérnénk, és a mért értékekkel dolgoznánk, 

akkor a szokásos regressziós becslés torzítana. Lásd G. W. Snedecor és W. G. Cochran, Statistical Methods, 6th ed. (Iowa State University 
Press, 1973). 
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Ugyanaz a matematikája a legkisebb négyzetek módszerének és a regressziós eljárásnak; de különböző 

kontextusban jelenhetnek meg. Bizonyos területeken „legkisebb négyzetekről‖ beszélnek a kutatók, amikor 

megbecsülik a paramétereket – az olyan természetű ismeretlen állandókat, mint amilyen a Hooke-törvényben 

szereplő m és b. Más területeken, amikor nem kísérletből származó adatok alapján tanulmányozzák két változó –

mint például a jövedelem és az iskolázottság – kapcsolatát, inkább regressziós eljárást említenek a kutatók 

Egy további megjegyzés: A terheletlen rugó hosszára 439,01 cm adódott legkisebb négyzetes becslésként, mely 

parányival nagyobb a terhelés nélkül mért hossznál (439,00 cm). Egy statisztikus ilyenkor jobban bízik a 

legkisebb négyzetes becslésben, mint a mérésben. Miért is? Azért, mert a becslés felhasználja mind a hat mérési 

eredményt, és nem csupán egyet – a mérési hiba egy része valószínűleg kiesett. A hat mérést persze komoly 

elmélet kapcsolja össze, a Hooke-törvény. Az elmélet nélkül a legkisebb négyzetes becslés nem sokat érne. 

2.1. „B” feladatsor 

1. A HANES mintájában szereplő 25-34 éves férfiak körében a magasságot az iskolázottság alapján előrejelző 

regressziós egyenes egyenlete a következő:11 

testmagasság előrejelzése = (0,25 hüvelyk / év) · (iskolai osztályok száma) + 66,75 hüvelyk 

Adjon előrejelzést egy 12 osztályt végzett férfi magasságára; és egy 16 évfolyamot végzettére is! Magasabb 

lesz-e az ember a főiskola elvégzésétől? Fejtse ki válaszát! 

2. Az 1. táblázatban szereplő adatokra a következőképpen alakul az a regressziós egyenlet, mely a terhelés 

alapján előrejelzést ad a húr hosszára: 

előrejelzés a hosszúságra = (0,05 cm / kg) · (súly) + 439,01 cm 

Mennyi lesz várhatóan a húr hossza 3 kg, illetve 5 kg terhelés esetén? Jobban megnyúlik-e a húr, ha nagyobb 

súlyt akasztunk rá? Fejtse ki válaszát! 

3. Az egyik főiskolán elemzést végeztek az elsőévesek matematikai (M) és nyelvi (V) SAT felvételi 

pontszámaival kapcsolatban. Az összesítő statisztikák: 
 

M-SAT átlaga = 560 a szórás = 120  

V-SAT átlaga = 520 a szórás = 110 r = 0,66 

Az elemző a szórásegyenes segítségével ad előrejelzést a V-SAT pontszámra az M-SAT pontszám alapján. 

a. Ha egy diák 680 pontot teljesített az M-SAT-on, akkor ___________ V-SAT pontszámot jósol. 

b. Ha egy diák 560 pontot teljesített az M-SAT-on, akkor ___________ V-SAT pontszámot jósol. 

c. A négyzetes középhiba ____________  · 110. Válaszlehetőségek: nagyobb lesz mint; egyenlő 

lesz; kisebb lesz mint. 

Ha további információra lenne szüksége, mondja meg, hogy pontosan milyenre! Indokolja is válaszát! 

4. Hajtsa végre a 3. feladatot arra az esetre is, ha az elemző minden esetben 520 pontra teszi a V-SAT 

eredményét! 

                                                           
11Az Inter-University Consortium for Political and Social Research által rendelkezésünkre bocsátott adatszalagról számítottuk ki ezeket a 

statisztikákat. A minta elemszáma 1.036, a meredekség tehát valós, nem a mintavételi véletlen műve. (Kihagytuk azokat az eseteket, ahol 

hiányzott a jövedelem vagy az iskolázottság adata; az összesítő statisztikákat kerekítettük.) Lásd még T. W. Teasdale et al., „Fall in 
association of height with intelligence and educational level,‖ British Medical Journal vol. 298 (1989) 1292-1293. o. Az NHANES III 

(1988-91) előzetes adatai szerint a testmagasság-iskolázottság regressziós egyenes meredeksége a 25-34 éves férfiakra 0,20 hüvelyk körül 

volt befejezett iskolai osztályonként; a minta 763 fős volt. (Az adatokat az NCHS, Division of Health Examination Statistics biztosította 
számunkra; a számításokat magunk végeztük.) 
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5. A 3. feladatban egy lehetséges eljárás szerepel a V-SAT előrejelzésére az M-SAT alapján; a 4. feladatban 

egy másik lehetséges megoldás; a regresszió pedig egy harmadik utat jelent. Melyiknél lesz a legkisebb a 

négyzetes középhiba? 

3. 3. Van-e értelme a regressziós egyenesnek? 

Bármely pontdiagramra illeszthető regressziós egyenes. Azonban két kérdést mindig fel kell tennünk 

magunknak. Először is: hogy van-e nemlineáris összefüggés a változók között? Ha van, akkor a regressziós 

egyenes igencsak félrevezető lehet (l. 10. fejezet 2. szakasz). De még ha lineárisnak tűnik is az összefüggés, 

felmerül egy újabb kérdés: Van-e értelme a regressziós egyenesnek? Utóbbi kérdés már fogósabb. Hogy 

megválaszolhassuk, valamelyest értenünk kell az adatokat létrehozó mechanizmust. Ennek híján az egyenes 

illesztése katasztrofális eredményt hozhat. 

Példaképpen képzeljük azt, hogy egy „kutató‖ nem ismeri a téglalap területének képletét. Van egy elgondolása, 

miszerint a téglalap területének függenie kell a kerülettől. Empirikus megközelítésképpen fölrajzol tíz tipikus 

téglalapot, és megméri mindegyiknek a területét és a kerületét. A korrelációs együttható 0,98-nak bizonyul—

majdnem olyan jó az összefüggés, mint a Hooke-törvény esetében. A „kutató‖ úgy érzi, hogy jó nyomon jár. 

Regressziós egyenlete a következő: 

terület = 1,60 cm · kerület – 10,51 négyzetcentiméter 

(A kerületet cm-ben, a területet négyzetcm-ben mérjük.) 

12.6. ábra - 20 téglalap területe és kerülete közötti összefüggés pontdiagramja; a 

regressziós egyenest is berajzoltuk. 

 

12.7. ábra - A 20 téglalap 
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A pontdiagram a 6. ábrán szerepel, egy-egy pont felel meg az egyes téglalapoknak; berajzoltuk a regressziós 

egyenest is. Magukat a téglalapokat a 7. ábrán láthatjuk. A számolás teljesen rendben van, a regressziós egyenes 

viszont nagy butaság. Kutatónknak két másik változót, a téglalap különböző hosszúságú oldalait kellett volna 

vizsgálnia. Ez a két változó határozza meg a területet és a kerületet is: 

terület = hosszúság · szélesség, kerület = 2 · (hosszúság + szélesség ) 

Emberünk sosem fog rájönni minderre a regressziószámítás alapján. 

Ha regresszióval dolgozó vizsgálatot látunk, tegyük fel magunknak a kérdést, hogy melyikhez hasonlít inkább a 

probléma: a Hooke-törvényhez, vagy pedig a téglalap területéhez és kerületéhez? Utóbbi példát természetesen 

csak kitaláltuk. De sok kutató hajlamos egyeneseket illeszteni anélkül, hogy az alapvető kérdésekkel 

szembenézett volna. És ez sok bajt okozhat.12 

Kiegészítő megjegyzés: Az 1. alfejezet 1. példájában regressziós egyenletet láttunk a jövedelem előrejelzésére az 

iskolázottság alapján. Ez jó módja a jövedelem és az iskolázottság közötti kapcsolat leírásának, ám nem 

interpretálhatjuk a meredekséget úgy, mint egy esetleges beavatkozás jövedelemre gyakorolt hatását. Az ezzel a 

probléma, hogy az iskolázottság hatásába belekeveredhetnek más egyéb változók hatásai is. 

Sok kutató többváltozós regressziót szokott alkalmazni az egyéb fontos változók kontrollálására. Kidolgozzák, 

mondjuk, a szülők társadalmi-gazdasági státuszának egy mércéjét, és 

y = a + b · E + c · S 

alakú többváltozós regressziós egyenletet illesztenek az adatokra, ahol 
 

y = az előrejelzett jövedelem, E = az elvégzett iskolai osztályok száma, 

S = a szülői státusz.  

A b együtthatót úgy szokás interpretálni, mint ami az iskolázottság hatását mutatja a szülői státusz hatásának 

kiszűrése után. 

Ilyen módon sokszor értelmes és árnyaltabb eredményekre juthatunk. De badarságok is kijöhetnek eredményül. 

Vegyük például a téglalap területével foglalkozó képzeletbeli kutatónkat. Úgy dönt, mondjuk, hogy egy 

többváltozós regresszióba beveszi kontrollváltozóként a téglalap alakját is, melyet az átló hosszával mér. (Nem 

                                                           
12A regressziós modellek társadalomtudományi alkalmazásáról lásd a Journal of Educational Statistics 1987 nyári számát, továbbá 
Sociological Methodology 1991, Foundations of Science vol.1, no. 1 (1995), és Advances in Applied Mathematics vol. 18 (1997) 59-110. o. 
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túl jó mérce ez természetesen, de a társadalmi státusz mérésére sincs igazán jó megoldása senkinek.) A 

következő alakú többváltozós regressziós egyenletet illeszti adataihoz: 

terület = a + b · kerület + c · átló. 

Ezután azt mondja, hogy b a kerület hatását méri a téglalap alakjának hatását már kiszűrve. De ettől csak még 

jobban belezavarodik a dologba. A kerület és az átló ugyanis már valóban meghatározzák a területet, de nem 

egy lineáris képlet szerint. A többváltozós regresszió jó és hatásos eszköz, de a megértést nem helyettesítheti. 

4. 4. Ismétlő feladatsor 

Az ismétlő feladatok a korábbi fejezetek anyagait is felhasználhatják. 

1. Írja fel a félévvégi vizsgapontszámot a félévközi ZH pontszáma alapján előrejelző regressziós egyenletet a 

következő információk alapján: 
 

ZH átlaga = 70 a szórás = 10  

vizsgaátlag = 55 a szórás = 20 r = 0,60 

2. A HANES felmérésében szereplő 25-34 éves férfiak körében a magasság és a jövedelem közötti kapcsolat a 

következőképpen összesíthető:13 
 

magasságátlag ≈ 70 hüvelyk a szórás ≈ 3 hüvelyk  

jövedelemátlag ≈ 29 800$ a szórás ≈ 14 400$ r ≈ 0,2 

Mi lesz a jövedelmet a magasság alapján előrejelző regressziós egyenlet? Interpretálja az egyenletet! 

3. A HANES mintájában szereplő 18-24 éves férfiak körében a következő regressziós egyenlettel jósolhatjuk 

meg a testmagasságot a testsúlyból: 

magasság előrejelzése = 0,047 hüvelyk / font · testsúly + 62,4 hüvelyk. 

(A magasságot hüvelykben, a testsúlyt fontban mérjük.) Ha felszed valaki 20 fontot, akkor vajon magasabb lesz-

e 

20 font · 0,047 hüvelyk / font ≈ 0,9 hüvelykkel? 

Ha nem, mit jelent vajon az egyenes meredeksége? 

4. 

a. Az alábbi egyenes négyzetes középhibája vajon 0,1; 0,3 vagy 1 körül alakul? 

b. Vajon ez a regressziós egyenes? 

 

                                                           
13Lásd a 10. jegyzetet. A jövedelmeket 2-vel szoroztuk az 1995-ös vásárlóértékre konvertáláshoz. Az NHANES III előzetes adatai szerint a 
magasság és a jövedelem közötti korreláció a 25-34 éves férfiak körében 0,13 volt. 



 A regressziós egyenes  

 209  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

5. Felmérés készült olyan házaspárokról, ahol a férj és a feleség is dolgozik. A feleség jövedelmét a férj 

jövedelme alapján előrejelző regressziós egyenlet: 

a feleség jövedelme = 0,125 · (férj jövedelme) + 12 000$. 

Egy másik kutató átrendezi az egyenletet, és azt kapja, hogy 

a férj jövedelme = 8 · (a feleség jövedelme) – 96 000$. 

Igaz-e, hogy ez a kutató a férj jövedelmét a feleség jövedelme alapján előrejelző regressziós egyenletet kapta 

meg? Miért? Ha további számításokat szeretne végezni: 
 

férjek jövedelemátlaga = 32 000$ a szórás = 24 000$  

feleségek jövedelemátlaga = 16 

000$ 
a szórás = 15 000$ r = 0,20 

6. (Az előző feladat folytatása.) Egy éven keresztül követték az előző feladatban szereplő párokat. Tegyük fel, 

hogy mindenkinek 10%-kal nőtt a jövedelme. Mi lesz az az új regressziós egyenlet, amely előrejelzi a feleség 

jövedelmét a férj jövedelme alapján? 

7. Egy statisztikus felmérést végez egy alsóbbéves egyetemista csoportban. Ezek a hallgatók átlagosan 4 sört 

isznak meg egy hónapban, és 8 a szórás. Havi 4 pizzát esznek, 4-es szórás mellett. Valamelyes pozitív 

összefüggés mutatkozik a sör- és a pizza-fogyasztás között, a regressziós egyenlet pedig a következő:14 

előrejelzés a sörök számára = __________ · (a pizzák száma) + 2. 

A statisztikus sajnos elvesztette az adatokat és elfelejtette az egyenletben szereplő meredekséget. (Valószínűleg 

túl sok sört és pizzát fogyasztott.) Tudna-e segíteni neki a meredekség felidézésében? Fejtse ki válaszát! 

8. Egy kutató egyenes segítségével kíván előrejelzést adni a vér ólomszintjéből az intelligencia hányadosra az 5-

9 éves gyerekek egy reprezentatívnak tekinthető csoportjában.15 Gyenge pozitív összefüggést talál. Igazak-e az 

alábbi állítások? Miért? 

a. Sok különböző egyenessel dolgozhat. 

b. A regressziós egyenest kell használnia. 

c. Csak a regressziós egyenesnek van négyzetes középhibája. 

d. Bármely kiválasztott egyenesnek lesz négyzetes középhibája. 

e. Az összes egyenes közül a regressziós egyenesnek lesz a legkisebb a négyzetes középhibája. 

9. Egy nagy (kitalált) vizsgálatban a szülők jövedelme és a gyerek intelligencia hányadosa közötti 

összefüggésről a következő eredményeket kapták: 
 

jövedelemátlag ≈ 21 000$ a szórás ≈ 15 000$  

átlagos IQ ≈ 100 a szórás ≈ 15 r ≈ 0,50. 

Kiszámolták az egyes jövedelemkategóriákba (0-999$, 1000-1999$, 2000-2999$ stb.) eső szülők gyerekeinek 

IQ-átlagát, majd ábrázolták ezt úgy, hogy a jövedelemkategóriák középpontjához (500$, 1500$, 2500$ stb.) 

rendelték a kapott átlagokat. Az ábra pontjai igen közel estek egy egyeneshez. Mennyi vajon ennek az 

egyenesnek a meredeksége (IQ-pont per dollárban)? Körülbelül 

                                                           
14Lásd a 10. jegyzetet. Az NHANES III felvételben részletesen rákérdeztek az étkezési szokásokra, beleértve a pizza- és a sörfogyasztást is. 

A feladatban szereplő statisztikák nagyjából hűen tükrözik a 18-24 éves amerikai populáció fogyasztási szokásait. 
15A szakirodalom áttekintéséhez lásd S. J. Pocock, M. Smith és P. Baghurst, „Environmental lead and children’s intelligence: a systematic 
review of the epidemiological evidence,‖ British Medical Journal vol. 309 (1994), 1189-1197.o. 
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2000 1000 500 100 1/100 1/500 1/1000 1/2000 

ennyi információból nem lehet megmondani 

Adjon rövid magyarázatot is! 

10. A 9. feladatban ismertetett vizsgálatban az egyik gyerek IQ-ja 110 volt, de a szülők jövedelemadata 

elveszett. A megrajzolt diagramon 41 000$-nál éri el az egyenes magassága a 110-es pontszámot. Jó becslés 

lenne-e a gyerek szüleinek jövedelmére a 41 000$? Vagy valószínűleg túl nagy lenne ez? Esetleg túl alacsony? 

Fejtse ki válaszát! 

11. (Kitalált példa.) Egy kongresszusi beszámoló azt tárgyalja, hogyan függ össze a lányok iskoláztatása a 

szülők jövedelmével. Az adatok a 18-24 éves lánygyermek(ek)et nevelő családok mintájából származnak. A 

szülők jövedelemátlaga 29 300$; lányaik átlagos iskolai végzettsége 13,1 befejezett iskolaév; a korreláció 0,37. 

A gyerek iskolai végzettségét a szülők jövedelme alapján előrejelző regressziós egyenest 

y = mx + b alakban adták meg, ahol x a szülők jövedelme (dollárban), y a jósolt iskolai végzettség (években), m 

= 0,0000617 év / dollár, és b = 8,1 év: 

előrejelzés az iskolai végzettségre = 0,0000617 · jövedelem + 8.1 

Lehet, hogy becsúszott valami hiba? Esetleg további információra lenne szükség ennek eldöntéséhez? Röviden 

fejtse ki! 

12. Az epidemiológusok szerint a só magas vérnyomást okoz. Az elmélet alátámasztására nagyméretű kutatást 

végeztek 32 ország 52 egészségügyi centrumának bevonásával.16 Az egyes centrumok nyolc életkor és nem 

szerinti csoportban 200 résztvevőt toboroztak. Mérték a sófogyasztást és a vérnyomást, valamint számos más 

összemosó változót is. Az életkor, a nem és más lehetséges összezavaró változók hatásának kiszűrése után, 25 

központban pozitív együttjárást találtak a diasztolés vérnyomás és a sófogyasztás között; 27 helyen pedig 

negatív együttjárást. A szerzők arra a következtetésre jutottak, hogy a só magas vérnyomást okoz. 

Alátámasztják-e következtetésüket az adatok? Indokolja is röviden a válaszát! 

5. 5. Összefoglalás és áttekintés 

1. A regressziós egyenest megadhatjuk két leíró statisztikával: a meredekséggel és a tengelymetszettel. 

2. Az yx szerinti regressziós egyenesének meredeksége az, hogy x egységnyi növekedésekor mennyivel változik 

átlagosan az y. Ez egyenlő: 

r · (y szórása) / (x szórása). 

3. A regressziós egyenes tengelymetszete az y értékére adott regressziós becslés x = 0 esetén. 

4. Az yx szerinti regressziós egyenesének egyenlete: 

y = meredekség · x + tengelymetszet. 

5. Az egyenletből behelyettesítéssel minden regressziós előrejelzést megkaphatunk. 

6. Az x alapján y-ra adott előrejelzés négyzetes középhibája az összes lehetséges egyenes közül az yx szerinti 

regressziós egyenesénél a legkisebb; ezért ezt a legkisebb négyzetek egyenesének is szokás nevezni. 

                                                           
16„Intersalt: an international study of electrolyte excretion and blood pressure. Results for 24 hour urinary sodium and potassium excretion,‖ 

British Medical Journal vol. 297 (1988) 319-328. o. A szerzők szerint kölcsönhatás van a sófogyasztás és az életkor között. A 

kommentárokat lásd: British Medical Journal vol. 312 (1996) 1283ff o. Pozitív kísérleti eredmények találhatók (az alacsony sóbevitelről): 
„Fall in blood pressure with modest reduction in dietary salt intake in mild hypertension,‖ Lancet (1989. február 25.) 309-402.o. 
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7. Van, hogy két mennyiség között lineáris kapcsolatot feltételezhetünk (mint például Hooke törvényében a 

rugóhossz és a súly között). A statisztikai feladat ilyenkor az, hogy megbecsüljük az egyenes meredekségét és 

tengelymetszetét. Alegkisebb négyzetes becslések: a regressziós egyenes meredeksége és tengelymetszete. 

8. A könyvnek ebben a részében pontdiagramokkal ábrázoltuk két változó összefüggését. Amennyiben 

rögbilabda alakú a pontdiagram, azt a két változó átlagával és szórásával, valamint az összefüggés erősségét 

mérő r-rel összesíthetjük. 

9. Hogyan függ egy változó átlaga egy másik változó értékétől? A regressziós egyenes segítségével 

válaszolhatunk erre a kérdésre. 

10. Kontrollos kísérlet esetén a meredekségből megtudjuk, hogy átlagosan mekkora változást okoz y-ban az x 

megváltozása. Megfigyeléses vizsgálatnál azonban nem bízhatunk a meredekségben valamely beavatkozás 

eredményének előrejelzéseként. Megfigyeléses adatokból oksági jellegű következtetéseket levonni sok 

fáradságos munkát igényel – akár regressziószámítással, akár más módon. 

11. Ha y átlaga nem lineáris módon függ az x-től, akkor a regressziós egyenes igencsak félrevezető lehet. 
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13. fejezet - Mik az esélyek? 

Hosszabb távon mind halottak vagyunk. 
—John Maynard Keynes (Anglia, 1883-1946) 

1. 1. Bevezetés 

Valószínűség – ezt a fogalmat sokan használjuk, sokszor, és egyáltalán nem szabatosan, és ez teljesen rendjén 

van így. Beszélünk arról, hogy milyen valószínűséggel kapunk meg egy állást; hogy milyen valószínűséggel 

fogunk valakivel összefutni; és mennyire valószínű, hogy holnap esni fog? De ahhoz, hogy a fogalmat 

tudományos céllal is használni lehessen, a valószínűség szó jelentését világosan és egyértelműen meg kell 

határozni. A feladat nem bizonyult egyszerűnek. Matematikusok több évszázadon át vesződtek vele. Mostanra 

kialakult néhány szabatos és szigorú valószínűségszámítási elmélet; ezek együtt is csak kis szeletét fedik le 

azoknak az eseteknek, amikre a valószínűség fogalmát a mindennapokban használjuk. Mi ebben a könyvben a 

gyakoriság fogalmára épülő elméletet fejtjük ki – ez leginkább olyan történések leírására alkalmas, amelyek 

változatlan körülmények között, egymástól függetlenül újra meg újra megismételhetők.1 A szerencsejátékok 

például ilyenek; a gyakoriság fogalma jelentős részben tényleg a szerencsejátékokkal kapcsolatos kérdések 

tisztázása során alakult ki. Az atyamesterek egyike volt ebben egy francia protestáns (hugenotta), a vallási 

üldözések elől Angliába menekült Abraham de Moivre. Könyvéhez – The Doctrine of Chances, Az eshetőségek 

tana – írt ajánlásának egy részét az 1. ábrán reprodukáljuk.2 

13.1. ábra - De Moivre ajánlása a The Doctrine of Chances elé 

Őkegyelmességének, a Nagykegyelmességű CARPENTER Lord Úrnak. 

Uram, 

A Világban sok olyan ember van, kiknek megrögzött Véleménye, hogy az Eshetőségek Tanának Játékra-bátorító 

Hajlamossága vagyon; de hamarost tisztábban látnának ebben, ha kegyeskednének e Könyv általános Tervére 

szempillantást vetni; s míg ezt teszik, meglehet, helyénvaló volna tudtukra adni, hogy Lordságod méltóztatott 

pártfogásába venni e második Kiadást; mit Lordságod szigorú feddhetetlensége s kiváló jelleme, melyről a 

Világban ismert, lehetővé nem tenne, ha Aggodalmuk mindenestől alaptalan nem volna. 

Lordságod könnyen átlátja, hogy e Tan oly igen távol áll a Játék bátorításától, hogy inkább Őr annak ellenében, 

éspedig azáltal, hogy mindazon játékoknak, melyekben a Véletlennek szerepe vagyon, éles fényben mutatja 

Előnyös s Előnytelen oldalait... 

Haszna leend még az Eshetőségek e Tanának, hogy a Mathézis egyéb ágazatival egybe fonódván, alkalmas 

Bevezetés gyanánt szolgálhat az Érvelés Művészetéhez: tudott lévén a tapasztalásból, hogy semmi e Művészet 

elsajátítását jobban elő nem segiti, mint végigkövetése kétségtelen Elvekből hibátlan levont hosszú 

Következtetés-Láncolatoknak – amilyenekből ezen Könyv számos Példányt kinál. 

Egyszerű szerencsejáték a fej vagy írás: amikor egy feldobott érménél arra fogadunk, melyik oldala esik majd 

felül. Az eljárást – az érme feldobását – akárhányszor, függetlenül, ugyanolyan körülmények között 

ismételhetjük. 50% a valószínűsége annak, hogy fejet kapunk: hosszú távon körülbelül az esetek felében 

kapnánk fejet. 

Nézzünk egy másik példát. A dobókockának hat lapja van, amint azt az ábra mutatja. 

 

                                                           
1A valószínűség más szemléletű tárgyalását lásd pl.: 

R. A. Fisher, Statistical Methods and Scientific Inference, 13th ed., reprinted by Oxford University Press, 1993., in: J. H. Bennett (ed.) 
Statistical Methods, Experimental Design and Scientific Inference. 

L. J. Savage, Foundations of Statistics, 2nd ed. (Dover, 1972.) 

Áttekintést ad: Foundations of Science, vol. 1. (1995) no.1. 
2A 3. kiadás 1756-ban, de Moivre halála után jelent meg. Reprint: New York, Chelsea Publishing, 1967. 
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Amikor a kockával dobunk, bármelyik oldalnak egyforma az esélye, hogy felülre kerüljön. Annak, hogy 1-est 

dobjunk, egy a hathoz, másként egyhatod, azaz kb. 

16,66 % a valószínűsége (az esélyei). Lefordítva: ha a kockával egyre csak dobnánk, azaz ha a kiinduló véletlen 

eljárást változatlan körülmények között sokszor megismételnénk, akkor hosszú távon a dobásoknak körülbelül 

16,66 %-ában jönne ki egyes. 
 

Egy dolognak a valószínűsége megmondja, hogy ez a dolog az eseteknek várhatóan hány százalékában 

következik be akkor, ha egymás után sokszor, egymástól függetlenül, s mindig ugyanolyan körülmények között 

megismételjük az alapkísérletet. 

Ha valami lehetetlen, akkor az esetek 0%-ában következik be. A másik szélsőség az, ha egy dolog biztosan 

bekövetkezik – egy ilyen dolog az esetek 100%-ában fog bekövetkezni. A valószínűség mindig e két szélső 

érték közé esik. 
 

A valószínűség 0% és 100% közé esik. 

Egy másik alapvető tény. Tegyük fel, játszom valamit és 45% a valószínűsége annak, hogy nyerek. Más szóval 

arra számítok, hogy a játékok körülbelül 45%-ában én fogok nyerni. Eszerint arra is számítanom kell, hogy a 

játékok másik 55%-ában veszíteni fogok. 
 

Egy dolog valószínűsége ugyanannyi, mint hogyha 100%-ból kivonjuk az ellentéte bekövetkezésének 

valószínűségét. 

                                                           
i* A könyvben a valószínűség és az esély szavakat szinonímaként használjuk. A ford. 



 Mik az esélyek?  

 216  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

Abraham de Moivre (Anglia, 1667–1754) 

Faber metszete. Reprodukálva a British Museum kurátorainak engedélyével. 

1. példa. Két dobozban piros és kék golyók vannak. Véletlenszerűen kihúzok valamelyik dobozból egy golyót 

(mindegyik golyónak ugyanakkora esélye van arra, hogy kihúzzák). Ha piros, 1 dollárt nyerek. Ha kék, nem 

nyerek semmit. A két doboz, amelyek közül választhatok: 
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• az A dobozban 3 piros és 2 kék golyó van. 

• a B dobozban 30 piros és 20 kék golyó van. 

Melyik dobozzal jobb az esélyem a nyerésre, vagy talán egyformák? 

Megoldás. Vannak, akik szerint az A doboz az előnyösebb, mert abban kevesebb a kék golyó. Mások szerint a B 

az előnyösebb, mert abban több a piros. Mindkét álláspont téves. Mindkét dobozzal ugyanakkora az esély a 

nyerésre: 3 az 5-höz. Nézzük, miért: Képzeljük el, hogy sokszor húzok, véletlenszerűen, az A dobozból (a 

kihúzott golyót mindig visszatéve, hogy a kísérlet körülményei ne változzanak). Hosszú távon az 5 golyó 

mindegyike nagyjából 5 húzásból 1-szer jön elő. Így pirosat az esetek kb. 3/5-ében húznék. Az A doboznál tehát 

3/5 annak a valószínűsége, hogy pirosat húzzak (tehát 60%). 

Most képzeljük el, hogy sokszor húzok, véletlenszerűen, visszatevéssel, a B dobozból. Az 50 golyó mindegyike 

körülbelül 50 húzásonként 1-szer kerülne elő. De most 30 a piros golyók száma. A B doboznál tehát 

30/50 = 3/5 = 60% annak a valószínűsége, hogy pirosat húzzak, pontosan, mint az A doboznál. Ami számít, az 

az arány, a 

 

hányados. Ez az arány egyforma a két doboznál. A 2. ábrán bemutatjuk, milyen megoldást adott De Moivre erre 

a példára. 

13.2. ábra - De Moivre megoldása 

Valamely Esemény Valószínűsége nagyobb vagy kisebb lehet annak megfelelően, hogy mekkora az ő 

megtörténtét magukkal vonó eshetőségek száma az összes eshetőségek számához viszonyítva, melyek akár 

megtörténtét akár elmaradását vonják magukkal. 

Minélfogva, ha képezünk egy Törtet, amelynek Számlálója azon Eshetőségek száma leend, melyek az Esemény 

megtörténtét magukkal vonják, s Nevezője az összes – a megtörténtét és az elmaradását magukkal vonó – 

Eshetőségek száma, e Tört helyes megjelölése leend ama valószínűségnek, hogy ezen Esemény megtörténik. 

Tehát ha egy Eseménynek 3 Eshetősége van reá, hogy megtörténjék, és 2, hogy elmaradjon, a 3/5 Tört 

alkalmasan megjeleníti az ő megtörténtének Valószínűségét, amelynek mértékeül is tekinthetjük. 

Ugyanezen dolgok mondhatók el az elmaradás Valószínűségéről, amelyet hasonlóképpen egy Törttel 

mérhetünk, amelynek Számlálója azon Eshetőségek száma leend, melyek az elmaradást vonják magukkal, míg 

Nevezője az összes Eshetőségek száma, akár megtörténtéhez akár elmaradásához vezetnek is; tehát azon 

Esemény elmaradásának, melynek 2 Eshetősége van arra, hogy elmaradjon, és 3, hogy megtörténjék, a 2/5 Tört 

fogja a Valószínűségét mérni. 

A Törtek, melyek megjelenítik a megtörténés és az elmaradás Valószínűségét, összeadatván, az Összeg 

mindenkor Egységgel lesz egyező, mivelhogy Számlálóik Összege közös Nevezőjükkel egyezik: mármost 

bizonyosság, hogy egy Esemény vagy megtörténik, vagy elmarad, amiből folyik, hogy a Bizonyosság, melyet a 

Valószínűség végtelen magas fokaként gondolhatunk, az Egységgel alkalmasan megjeleníthető. ["Egység"-en 

De Moivre az 1-es számot érti.] 

Mindeme dolgok könnyen beláthatók, ha megfontoljuk, hogy a Valószínűség szó magában kettős Eszmét foglal: 

először, azon Eshetőségek számáét, amelyek az Esemény megtörténtét magukkal vonják; s másodszor, azon 

Eshetőségek számáét, melyek akár az Esemény megtörténtét akár elmaradását vonják magukkal. 

Sok feladat szól – az 1. példához hasonlóan – dobozból való véletlenszerű húzásokról. Egy jellegzetes utasítás: 

Húzzunk két lapot VISSZATEVÉSSEL, az 

 

dobozból. 
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Ekkor a következőképpen járhatunk el: rázzuk meg a dobozt, vegyünk ki belőle véletlenszerűen egy lapot (a 

három közül bármelyiket egyforma eséllyel), jegyezzük fel a rajta lévő számot, tegyük vissza a lapot a dobozba, 

megint rázzuk meg a dobozt, megint húzzunk belőle egyet véletlenszerűen (a három lap közül bármelyiket 

egyforma eséllyel), jegyezzük fel a rajta lévő számot, majd tegyük vissza a lapot a dobozba. Ezzel ellentétben, 

ha az utasítás: 

Húzzunk két lapot VISSZATEVÉS NÉLKÜL, az 

 

dobozból 

– ekkor tevékenységünk így módosul: rázzuk meg a dobozt, húzzunk belőle véletlenszerűen egy lapot (a három 

közül bármelyiket egyforma eséllyel), tegyük félre, húzzunk egy másodikat véletlenszerűen (a megmaradt két 

lap közül bármelyiket egyforma eséllyel). Lásd a 3. ábrát. 

13.3. ábra - A visszatevéses és a visszatevés nélküli húzás közötti különbség. Két húzást 

végzünk, véletlenszerűen, a három lapot tartalmazó dobozból. Tegyük fel, hogy az első 

húzás a 3-as 

 

VISSZATEVÉSSEL: a második húzást az 

 

dobozból végezzük. 

VISSZATEVÉS NÉLKÜL: a második húzást az 

 

dobozból végezzük. 
 

Véletlenszerű húzás esetén a dobozban lévő mindegyik lap kihúzásának ugyanakkora az esélye. 

1.1. „A” feladatsor 

1. Egy számítógépes program különféle események valószínűségeit számolja ki. Állítsa párba a numerikus 

válaszokat a szöveges leírásokkal (ugyanaz a leírás többször is használható). 
 

Numerikus válasz Szöveges leírás 

(a) -50% (i) Ugyanolyan valószínű, 

hogy bekövetkezik, mint 

hogy nem 

(b) 0% (ii) Nagyon valószínű, de nem 

biztos, hogy bekövetkezik 

(c) 10% (iii) Ez nem következhet be. 

(d) 50% (iv) Bekövetkezhet, de nem 

valószínű. 
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(e) 90% (v) Ez egész biztosan 

bekövetkezik. 

(f) 100% (vi) Programhiba. 

(g) 200%   

2. Egy érmével 1000-szer dobunk. Körülbelül hány fejre számíthatunk? 

3. Dobókockával 6000-szer dobunk. Körülbelül hányszor jön ki hatos? 

4. Az ötlapos pókernél 1%-nak a 0,14 része az esély arra, hogy az embernek full-t osszanak (egy figurából 

kettőt, egy másik figurából hármat). 10 000 leosztásból körülbelül hányszor kapnánk fullt? 

5. Száz lapot húzunk – véletlenszerűen, visszatevéssel – az alábbi dobozok valamelyikéből. Minden húzásnál 

annyit kapunk dollárban, ahányas szám a lapon szerepel. Melyik doboz az előnyösebb; miért? 

i.  

 

ii.  

 

2. 2. Feltételes valószínűségek 

Ez a szakasz a feltételes valószínűségeket mutatja be. A példákban kártyák szerepelnek. Egy pakliban négyféle 

szín van: treff, káró, kőr és pikk, egy-egy színből 13 lap: 2-estől 10-esig, bubi, dáma, király és ász. Egy pakliban 

tehát 4 · 13 = 52 lap van. 

2. példa. Megkeverünk egy pakli kártyát, majd lapjával lefelé az asztalra helyezzük a felső két lapot. Egy dollárt 

nyerek, ha a második lap a kőr dáma. 

a. Mi a valószínűsége, hogy megnyerem az egy dollárt? 

b. Megnézem az első lapot: ez a treff hetes. Mekkora most a nyerés valószínűsége? 

Megoldás. (a): a fogadás a második lapról szól. Például, 

• ha az első lap a pikk kettes, a második meg a kőr dáma, nyertem; 

• ha az első lap a treff bubi, a második meg a kőr dáma, nyertem. 

• ha az első lap a treff hetes, a második meg a kőr király, vesztettem. 

Az első lapot meg se kell nézni, hogy a fogadás eldőljön; csak azt kell tudni, mi a második lap. 

A nyerés valószínűsége 1/52. Hogy miért? Gondoljunk a kártyák megkeverésére. Ez véletlenszerű sorrendbe 

rakja a lapokat. A kőr királynőnek is kerülnie kell valahová. 52 helyre kerülhet, mind az 52 egyforma valószínű. 

Így tehát 1 az 52-höz az esély arra, hogy ő legyen a második lap a pakliban – azaz, hogy megnyerjem a dollárt. 

(b): 51 lap maradt. Sorrendjük véletlenszerű, köztük van a kőr dáma. Így 1 az 51-hez az esély arra, hogy ez alap 

van az asztalon. Esélyem valamelyest nő: 1/51. Ez a megoldás. 

A (b)-beli 1/51-et feltételes valószínűségnek hívják. A kérdés feltételt szabott az első kártyára: az első lapnak a 

treff hetesnek kell lennie. Egy matematikus azt mondaná: 1/51 annak a feltételes valószínűsége, hogy a második 

lap a kör dáma legyen, feltéve, hogy az első lap a treff hetes. Ha a különbséget ki akarjuk emelni, akkor az (a)-

beli 1/52-ről mint feltétel nélküli valószínűségről beszélhetünk: a feladat nem szab feltételt az első lapra. 



 Mik az esélyek?  

 220  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

2.1. „B” feladatsor 

1. Két lapot húzunk, visszatevés nélkül, az  dobozból. 

a. Mekkora valószínűséggel lesz 4-es a második lap? 

b. Mekkora valószínűséggel lesz 4-es a második lap, feltéve, hogy az első 2-es? 

2. Ugyanaz, mint az 1. feladat – de visszatevés nélkül végezzük a húzásokat. 

3. Ötször dobunk egy tízforintossal. 

a. Mi a valószínűsége annak, hogy az ötödik dobás fej lesz? 

b. Mi a valószínűsége annak, hogy az ötödik dobás fej lesz, feltéve, hogy az első 4 mind írás? 

4. Öt kártyát osztunk egy jól megkevert pakli tetejéről. 

a. Mi a valószínűsége annak, hogy a pikk dáma lesz az ötödik lap? 

b. Mi a valószínűsége annak, hogy a pikk dáma lesz az ötödik lap, feltéve, hogy az első 4 mind kőr? 

Kiegészítő megjegyzések. 

(i) Matematikus írásmód szerint annak a valószínűsége, hogy a második lap a kőr dáma, így volna: 

P( 2. lap a kőr dáma). 

A "P" az angol probability, valószínűség szó rövidítése. 

(ii) A feltételes valószínűséget pedig – annak feltételes valószínűségét, hogy a második lap a kőr dáma, feltéve, 

hogy az első a treff hetes – így jelölik: 

P( 2. lap a kőr dáma │ 1. a treff hetes). 

A függőleges vonal olvasata: "feltéve, hogy". 

3. 3. Szorzási szabály 

Ez a szakasz megmutatja, hogyan számítható ki – a valószínűségek összeszorzásával – annak a valószínűsége, 

hogy két esemény bekövetkezik. 

3. példa. Egy dobozban három színes kartonlap van, egy piros, egy fehér és egy kék. 

 

Két lapot húzunk, visszatevés nélkül. Mi annak a valószínűsége, hogy először a piros, majd a fehér lapot fogjuk 

húzni? 

Megoldás. Képzeljünk el nagyon sok embert. Mindegyikük egy  dobozt tart a kezében, amiből, 

visszatevés nélkül kihúz két lapot. Körülbelül egyharmaduk húz elsőre -at, náluk pedig 

 

marad. A második húzásra ezeknek az embereknek a fele fog -et húzni. Ezért azoknak az aránya, akik 

-et húznak, 

1/2-e az 1/3 -nak = 1/2 × 1/3 = 1/6 
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Az esély 1 a 6-hoz, azaz kb. 16,66 %. 

Például induljunk 600 emberrel. Közülük körülbelül 200 húz -at elsőre. Ebből a 200-ból körülbelül 100-nak 

a második húzása  lesz. Azaz az emberek 100/600=1/6 része húzza elsőre a piros lapot, és aztán a fehéret. (A 

4. ábrán fent baloldalt láthatók azok, akik -et húznak.) 

Statisztikusok általában fordított sorrendben szorozzák a valószínűségeket: 

1/3 × 1/2 = 1/6 

Az ok: az 1/3 az első húzásra, az 1/2 a másodikra vonatkozik. 

13.4. ábra - Szorzási szabály. (Egy figura 100 embernek felel meg.) 

 

A 3. példában látott módszert nevezik szorzási szabálynak. 
 

Szorzási szabály. Tekintsünk két eseményt. Annak a valószínűségét, hogy ezek mindketten bekövetkeznek, 

megkapjuk, ha az egyik bekövetkezésének valószínűségét összeszorozzuk annak a feltételes valószínűségével, 

hogy a másik bekövetkezik, feltéve, hogy az első bekövetkezett. 

4. példa. Két lapot osztunk egy alaposan megkevert kártyapakli tetejéről. Mi a valószínűsége, hogy az első lap a 

treff hetes lesz, a második pedig a kőr dáma? 

Megoldás. Ez olyan, mint a 3. példa, csak sokkal nagyobb dobozzal. Annak, hogy az első lap a treff hetes lesz, 

1/52 az esélye. Ha az első lap a treff hetes volt, akkor annak, hogy a második a kőr dáma legyen, 1/51 az esélye. 

Annak, hogy mindkettő bekövetkezzék, 

1/52 × 1/51 = 1 / 2652 

a valószínűsége. Ez kicsi valószínűség, körülbelül 4 a tízezerhez, másként 1%-nak a 0,04 része. 

5. példa. Egy kártyapaklit megkeverünk, két lapot osztunk. Mi a valószínűsége, hogy mindkettő ász? 

Megoldás. Annak, hogy az első lap ász, 4/52 a valószínűsége. Feltéve, hogy az első lap ász volt, a maradék 51 

lap között 3 ász lesz; így 3/51 annak az esélye, hogy ász legyen a második lap. Annak a valószínűsége, hogy 

mindkettő ász, így 

4/52 × 3/51 = 12 / 2652 . 

Ez körülbelül 1 a kétszázhoz, azaz 1%-nak az 1/2-e. 

6. példa. Kétszer dobunk egy érmével. Mi az esélye, hogy először fej lesz, utána írás? 

Megoldás. Hogy első dobásra fejet kapjunk, annak 1/2 a valószínűsége. Akárhogy is végződik az első dobás, 

annak, hogy a második dobás írás legyen, 1/2 a valószínűsége. Így annak a valószínűsége, hogy először fejet, 

utána írást kapjunk, 

1/2 × 1/2 = 1 / 4. 

3.1. „C” feladatsor 

1. Megkeverünk egy pakli kártyát és két lapot osztunk. 
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a. Mi annak a valószínűsége, hogy a második lap kőr, feltéve, hogy az első lap kőr? 

b. Mi annak a valószínűsége, hogy az első lap kőr és a második lap is kőr? 

2. Egy kockával háromszor dobunk. 

a. Mi annak a valószínűsége, hogy az első dobás egyes? 

b. Mi annak a valószínűsége, hogy az első dobás egyes, a második kettes és a harmadik hármas? 

3. Megkeverünk egy kártyapaklit, és három lapot osztunk. 

a. Mi annak a valószínűsége, hogy az első lap király lesz? 

b. Mi annak a valószínűsége, hogy az első lap király, a második dáma, a harmadik pedig bubi lesz? 

4. Egy dobókockával hatszor dobunk. Választhatok: 

i. 1 dollárt nyerek, ha kijön legalább egy 1-es; 

ii. 1 dollárt nyerek, ha minden dobás 1-es. 

Melyik ad jobb esélyt a nyerésre? Vagy egyformák? Indokoljon. 

5. Valaki a következő módon dolgozza ki a 2. szakasz 2.(a) példáját: 

Hogy nyerjek, ahhoz az kell, hogy ne a dáma legyen az elsőnek kiosztott lap (erre 51 az 52-höz az esély), de ő 

legyen a második (erre 1 az 51-hez az esély), azaz a megoldás: 

51/52 × 1/51 = 1/52. 

Rendjén van így ez a szorzás? Miért? 

6. Egy érmével 3-szor dobunk. 

a. Mi a valószínűsége, hogy 3 fejet kapunk? 

b. Mi a valószínűsége, hogy nem 3 fejet kapunk? 

c. Mi a valószínűsége, hogy legalább 1 írást kapunk? 

d. Mi a valószínűsége, hogy legalább 1 fejet kapunk? 

4. 4. Függetlenség 

Ebben a szakaszban bevezetjük a függetlenség fogalmát, amit gyakran használunk majd a könyv későbbi 

részében. 
 

Két dolog független, ha a másodiknak az elsőre vonatkozó feltételes valószínűsége változatlan, bármi is az első 

kimenetele. Egyébként összefüggenek. 

7. példa. Valaki kétszer dob egy érmével. Ha a második dobásra fej jön ki, egy dollárt nyerek. 

a. Ha az első dobás fej – mi az esélye, hogy megnyerjem a dollárt? 

b. Ha az első dobás írás – mi az esélye, hogy megnyerjem a dollárt? 

c. Függetlenek a dobások? 

Megoldás. Ha az első dobás fej, 50% az esély, hogy másodikra fej jöjjön ki. Ha az első dobás írás, az esély 

akkor is 50%. A második dobásra vonatkozó esélyek változatlanok maradnak, akármi jön ki az első dobásra. Ez 

a függetlenség. 
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8. példa. Kétszer húzunk, véletlenszerűen, visszatevéssel, a 

 

dobozból. 

a. Tételezzük föl, hogy az első húzás . Mi a valószínűsége, hogy másodikra -t húzunk? 

b. Tételezzük föl, hogy az első húzás . Mi a valószínűsége, hogy másodikra -t húzunk? 

c. Függetlenek a húzások? 

Megoldás. Lehet az első húzás eredménye  vagy  vagy akármi más; annak, hogy másodikra -t 

húzzunk, változatlanul kettő az öthöz, azaz 40% a valószínűsége. Az ok: az elsőnek húzott lapot visszatesszük, 

tehát a második húzást mindig ugyanabból a  dobozból végezzük. A húzások 

függetlenek. 

9. példa. Ugyanaz, mint a 8. példa, de visszatevés néküli húzással. 

Megoldás. Ha az első húzás történetesen , akkor a második húzást az  dobozból 

végezzük. Ekkor a második húzás 50% eséllyel lesz . Másrészt, ha az első húzás -re sikerül, akkor a 

második húzást az  dobozból végezzük. Most csak 25% eséllyel lesz  a második húzás. 

A húzások összefüggenek. 
 

Véletlenszerű, visszatevéses húzásnál a húzások függetlenek. Visszatevés nélküli húzás során a húzások 

összefüggenek. 

Mit jelent a húzások függetlensége? A válaszért érdemes olyan fogadásokra gondolni, melyek már egy húzással 

eldőlnek: például, hogy legalább 3-ast húzunk. Ilyenkor annak a feltételes valószínűsége, hogy a fogadást 

megnyerjük, változatlan marad, akármi is a többi húzás eredménye. 

10. példa. Egy dobozban három lap van: egy piros, egy fehér és egy kék. 

 

Két lapot húzunk véletlenszerűen, visszatevéssel. Mi a valószínűsége, hogy elsőként a pirosat, majd a fehéret 

húzzuk? 

Megoldás. A húzások függetlenek, így a valószínűség 

1/3 × 1/3 = 1/9 . 

Hasonlítsuk össze ezt a 3. példával: más az eredmény. A függetlenség lényeges dolog. A mostani az egyszerűbb, 

itt nem kell feltételes valószínűségeket kiszámítani. 
 

Ha két dolog független, akkor annak valószínűségét, hogy mindketten bekövetkeznek, feltétel nélküli 

valószínűségeik szorzataként kapjuk. Ez a szorzási szabály speciális esete. 

4.1. „D” feladatsor 

1. Az alábbi dobozok mindegyikéről mondjuk meg, független-e a szín és a szám, vagy összefüggő? 

a.  
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b.  

 

c.  

 

2. 

a. Az alábbi dobozban minden lapon két szám van. 

 

(Például a  lapon a 4 az első szám, a 2 a második.) Egy lapot húzunk, véletlenszerűen. Független-e a két 

szám, vagy összefüggő? 

b. Ugyanez, a 

 

dobozra. 

c. Ugyanez, a 

 

dobozra. 

3. Minden héten egy szelvényt veszek egy olyan lottójátékra, amelynél egy az egymillióhoz az esélyem, hogy 

nyerjek. Mekkora a valószínűsége, hogy egyszer sem nyerek, még ha tíz éven át kitartok is? 

4. Dobókockával hatszor dobunk; mindig, amikor 1-es jön ki, 1 dollárt nyerek. Mi a valószínűsége, hogy csak az 

első dobásnál nyerek? 

5. Kétszer húzunk, véletlenszerűen, visszatevés nélkül az  dobozból. Az első szelvény 

elveszett, senki nem emlékszik, mi volt ráírva. Ebben az esetben a két húzás független. Igaz vagy hamis? 

Indokoljon. 

6. Tételezzük fel, hogy egy csoportban 

• 80% a férfi és 20% a nő; 

• 15% az elsőéves, 85% a másodéves. 

a. ebben a csoportban a másodéves nők százalékaránya egészen _______-ig lemehet. 

b. ez a százalékarány egészen _____-ig felmehet. 

7. 1992-ben az Egyesült Államok lakosságának 51,2%-a volt nő. Ugyanekkor a lakosság 12,7%-a volt 65 éves 

vagy idősebb.3 Igaz vagy hamis? és indokoljon: a lakosságban a 65 éves és idősebb nők százalékaránya 

12,7%-nak az 51,2%-a = 0,512 × 12,7% ≈ 6,5% 

                                                           
3Statistical Abstract, 1994., 20. táblázat. 
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8. (Nehéz.) Egy bizonyos lélektani kísérletben minden kísérleti személynek három szokásos játékkártyát 

mutatnak, lapjával lefelé. Ezek közül az egyiket a kísérleti személy felveszi. Ezután véletlenszerűen kihúz egy 

lapot egy másik, teljes pakliból. Ha a két lap ugyanahhoz a "színhez" tartozik, a kísérleti személy jutalmat kap. 

Mi az esélye a nyerésre? Ha további információra van szüksége, mondja el, mire és miért. 

5. 5. A Collins-per 

A Collins-féle büntetőügyben perdöntő jelentősége volt egy statisztikai kérdésnek. Rablással vádoltak egy 

fekete férfit és egy fehér nőt. Íme a tények, a bíróság leírásában:4 

1964. június 18-án, körülbelül 11 óra 30 perckor Mrs. Juanita Brooks, Los Angeles város San 

Pedro városrészében, egy kis utcában hazafelé gyalogolt a vásárlásból. Vesszőfonatú 

bevásárlószatyrát, melyben zöldségek voltak és a csomagok tetején a pénztárcája, maga után 

húzta. Bottal járt. Éppen lehajolt, hogy fölvegyen egy üres kartondonozt, amikor valaki, 

akinek a közeledését nem látta és nem is hallotta, hirtelen a földre taszította. Az eséstől 

megszédült, némi fájdalmat is érzett. Sikerült felnéznie, s egy fiatal nőt látott elfutni a 

helyszínről. Mrs. Brooks szerint az illető körülbelül 145 font súlyúnak látszott [kb. 66 kg], 

"valami sötét" ruhát viselt, haja "a sötétszőke és a világos szőke között" volt, de világosabb, 

mint amilyen színűnek a tárgyaláson Janet Collins vádlott haja tűnt. Mrs. Brooks közvetlenül 

az eset után észlelte, hogy eltűnt a pénztárcája, melyben 35 és 40 dollár közötti összeg volt. 

Körülbelül ugyanakkor, amikor a rablás történt, John Bass, aki az említett kis utca végén lévő 

utcában lakik, a háza előtt tartózkodott, a gyepet öntözte. Figyelmét a kis utcából jövő "nagy 

sikítozás és kiabálás" vonta magára. Amint arra nézett, azt látta, hogy egy nő kifut a kis 

utcából, és beszáll egy sárga személygépkocsiba, mely az utcán várakozott, a tanúval 

átellenben. Az autó márkáját nem tudja megmondani. Az autó azonnal elindult, és olyan 

széles ívben került ki egy másik várakozó gépkocsit a keskeny utcán, hogy, amikor elhaladt 

előtte, nem volt Basstól hat lábnál távolabb. Nevezett ekkor látta, hogy a járművet egy 

szakállas, bajuszos néger férfi vezeti. Bass a tárgyaláson a vádlottat a gépkocsit vezető 

személyként azonosította. Kísérlet történt azonban az azonosítás kétségbevonására azon az 

alapon, hogy tanú elismerte, bizonytalannak vallotta magát az azonosításban az előzetes 

meghallgatás során – kevéssel a Mrs. Brooks elleni támadás után – elvégzett felismertetés 

alkalmával, amikor a vádlott nem viselt szakállt. 

A kis utcából előszaladó nőt Bass tanúvallomásában az európai rasszhoz tartozó, öt lábnál 

valamivel magasabb, átlagos testalkatú, sötétszőke lófarkat viselő, sötét ruházatú személyként 

írja le. Tanúsítja továbbá, hogy a nő lófarka "épp olyan" volt, mint amilyet az 1964. június 22-

én készült rendőrségi fényképén Janet viselt. 

A közvádló ezután egy helybeli állami középiskola matematikatanárával elmagyaráztatta a szorzási szabályt, 

nem fordítva különösebb figyelmet sem a függetlenségre, sem a feltételes és a feltétel nélküli valószínűség 

megkülönböztetésére. E tanúvallomást követően a vád a következő valószínűségeket vette alapul: 
 

Sárga személykocsi 1/10 Nő, szőke 1/3 

Férfi, bajusszal 1/4 Fekete férfi, szakállal 1/10 

Nő, lófarokkal 1/10 Eltérő rasszhoz tartozó pár 

egy autóban 
1/1000 

Ha ezeket összeszorozzuk, a szorzatvalószínűség 1 a 12 000 000-hoz. A vád állítása szerint ez az eljárás 

megadja annak a valószínűségét, "hogy bármely [más] pár a vádlottak jellemzőivel rendelkezzék". Ha nincs más 

pár, mely ezekkel a jellemzőkkel rendelkeznék, a vádlottak bűnösök. Az esküdtszék kimondta a vádlottak 

bűnösségét. Fellebbezés nyomán a kaliforniai Legfelső Bíróság megfordította az ítéletet. Nem találta kellően 

alátámasztottnak az alapul vett hat valószínűséget. Megállapította továbbá, hogy ezeket feltétel nélküli 

valószínűségekként kezelték. Összeszorzásukra a függetlenségük szolgálhatott volna alapul – ezt a 

matematikatanár feladata lett volna elmagyarázni. A függetlenség feltételezését sem támasztotta alá bizonyíték. 

                                                           
4W. Fairley and F. Mosteller, "A conversation about Collins", University of Chicago Law Review (1974). 
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Éppen ellenkezőleg, egyes tényezők nyilvánvalóan összefüggenek – így például "Fekete férfi szakállal" és 

"Eltérő rasszhoz tartozó pár egy autóban". 
 

Valószínűségek kellő körültekintés nélküli összeszorozgatása valódi bajt okozhat. Ellenőrizzük, hogy fennáll-e 

a függetlenség, vagy dolgozzunk feltételes valószínűségekkel. 

Más kifogás is van a vádló érvelésével szemben. A valószínűségi számításokat, így a szorzási szabályt 

szerencsejátékok vizsgálatára dolgozták ki – ahol az alapkísérletek akárhányszor, függetlenül, változatlan 

körülmények között megismételhetők. A vádló ezt az elméletet egy egyszeri eseményre próbálta alkalmazni: 

valamire, ami vagy megtörtént vagy nem történt meg 1964. június 18-án, délelőtt 11 óra 30-kor. Mit jelent 

ebben az új kontextusban a valószínűség? Erre a kérdésre a vádló feladata lett volna feleletet adni, neki kellett 

volna megmutatnia, hogy az elmélet az új helyzetben is érvényes.5 

A DNS-t az 1990-es években kezdték a bűnözők azonosítására használni. Az elgondolás lényege: hasonlítsuk a 

gyanúsított DNS-ét a helyszínen – például vérfoltokban – talált DNS-nyomokhoz. Az összehasonlítás 

meghatározott DNS-jellemzők alapján történik. A technikai kérdések a Collins-eset kapcsán felmerülőkhöz 

hasonlóak: Meg lehet-e becsülni, hogy egy bizonyos jellemzővel a lakosságnak mekkora hányada rendelkezik? 

Függetlenek-e ezek a jellemzők? Megbízhatóan és pontosan dolgozik-e a laboratórium? Sok szakértő úgy véli, 

hogy ezekre a kérdésekre megnyugtató válasz adható; mások sokkal szkeptikusabbak.6 

6. 6. Ismétlő feladatsor 

Amikor dobókockával dobunk, a hat szám egyforma eséllyel jöhet ki. Egy kártyapakli 4 "színből" (pikk, kőr, 

káró, treff), és mindegyik szín 13 lapból (2,3,..., 10, bubi, dáma, király, ász) áll. 

1. Igaz vagy hamis? Indokoljon is: 

a. Ha valaminek 1000% a valószínűsége, akkor az biztosan bekövetkezik. 

b. Ha valaminek 90% a valószínűsége, akkor arra számíthatunk, hogy körülbelül kilencszer olyan gyakran fog 

bekövetkezni, mint az ellentéte. 

                                                           
5A vádló két "eseményre" vonatkozóan, két "valószínűséggel" végzett számításokat, oda-vissza ugrálva közöttük. Az első esemény az, hogy 

a vádlottak bűnösök. A második esemény az, hogy Los Angelesben nincs másik, a leírásnak megfelelő pár. Annak, aki a 

valószínűségszámítással a klasszikus elmélet alapján foglalkozik, a valószínűség fogalma nem igazán tűnik ide illőnek. Bayes követőjének 
is nehézségei volnának, mert nem találna alkalmas valószínűségi modellt, amelynek révén az adatokat a bűnösség illetve ártatlanság 

hipotézisével összekösse. (Lásd még a 6. jegyzetet is.) 

Voltak-e Los Angelesben a leírásnak megfelelő más párok? Elvileg statisztikai kérdésnek látszik, amire mintavétellel választ lehetne adni. 
De ha utánaszámolunk, kiderül, hiába vennénk mintát a Los Angeles-i párok közül, mintavétel a vitát nem döntené el elfogadható 

megbízhatósági szinten. Teljeskörű cenzusra volna szükség. 
6Az összehasonlításnál használt DNS-"jellemzők": az ismétlődések száma bizonyos, fehérjét nem kódoló kódszegmensek sorozatos 

előfordulásainál (Variable Number of Tandem Repeats, VNTR). 

Hivatkozások: 

Jurimetrics, vol.34, no.1 (1993) 

D. H. Kaye, "DNA evidence: probability, population genetics and the courts", Harvard Journal of Law and Technology vol. 7(1993), 101-

172. o. 

J. Cohen, "DNA fingerprinting for forensic identification: potential effects on data interpretation of subpopulation heterogeneity and band 

number variability", American Journal of Human Genetics vol. 46 (1990), 358-368. o. 

J. Slimowitz and J. Cohen, "Violations of the ceiling principle: exact conditions and statistical evidence", American Journal of Human 

Genetics vol. 53 (1993), 314-323. o. 

National Academy of Sciences/National Research Council, DNA Technology in Forensic Science (Washington, D.C., 1992) 

National Academy of Sciences/National Research Council, DNA Technology in Forensic Science: An Update (Washington, D.C., 1996) 

"Az ügyész logikai hibája" abban rejlik, hogy összekevernek két dolgot: milyen gyakorisággal fordul elő a lakosság körében a vádlott DNS-
e (akár pontos az adat, akár pontatlan), és hogy milyen valószínűséggel ártatlan a vádlott; általánosabban – legalábbis a Bayes-féle 

nézőpontból – abban, hogy összekeverik a P(bizonyíték│ártatlan) valószínűséget a P(ártatlan│bizonyíték) valószínűséggel. Lásd W. C. 

Thompson and E. L. Schumann, "Interpretation of statistical evidence in criminal trials: the prosecutor's fallacy and the defense attorney's 
fallacy", Law and Human Behavior vol. 11 (1987), 167-187.o. 
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2. Egy jól megkevert pakli tetejéről két lapot osztunk. Választhat: 

i. 1 dollárt nyer, ha az első lap király. 

ii. 1 dollárt nyer, ha az első lap király, és a második lap dáma. 

Melyik az előnyösebb? Vagy egyenértékűek? Röviden indokoljon. 

3. Jól megkevert pakli tetejéről 4 lapot osztanak. Két dolog közül választhatunk: 

i. 1 dollárt nyerünk, ha az első lap treff és a második káró és a harmadik kőr és a negyedik pikk. 

ii. 1 dollárt nyerünk, ha mind a négy lap más színű. 

Melyik az előnyösebb? Vagy egyformák? Indokoljon. 

4. Öt lapot osztunk. Állapítsa meg annak a valószínűségét, hogy az első négy lap ász lesz, az ötödik pedig 

király. 

5. Véletlenszerűen kihúzunk egy lapot az alábbi dobozból. Független-e a szín és a szám? Indokoljon. 

 

6. Megkeverünk egy pakli kártyát és a felső két lapot lapjával lefelé az asztalra tesszük. Igaz vagy hamis? 

indokoljon: 

a. 1/52 az esély arra, hogy az első lap a treff ász legyen. 

b. 1/52 az esély arra, hogy a második lap a káró ász legyen. 

c. 1/52 × 1/52az esély arra, hogy a treff ászt és utána a káró ászt húzzuk. 

7. Hatszor dobunk egy érmével. Az eredmények két lehetséges sorrendje: 

i. F Í Í F Í F 

ii. F F F F F F 

(Az érmének az adott sorrendben kell F-re illetve Í-ra esnie; F=fej, Í=írás.) Melyik igaz az alábbiak közül? 

Indokoljon.7 

a. az (i)-es sorrend a valószínűbb. 

b. a (ii)-es sorrend a valószínűbb. 

c. a két sorrend ugyanolyan valószínű. 

8. Négyszer dobunk egy dobókockával. Mi a valószínűsége, hogy 

a. mindegyik dobásra legalább 3-ast kapunk? 

b. egyik dobásra sem kapunk legalább 3-ast? 

c. nem mindegyik dobásra kapunk legalább 3-ast? 

9. 10-szer dobunk egy dobókockával. Állapítsa meg annak a valószínűségét, hogy 

a. 10 hatost dobunk. 

b. nem 10 hatost dobunk. 

                                                           
7A feladat ötletét D. Kahnemann and A. Tversky ("Judgment under uncertainty: heuristics and bias", Science vol. 185 (1974) 1124-31.old.) 

cikke sugallta. Lásd még D. Kahnemann, P. Slovic and A. Tversky (eds.), Judgment under Uncertainty: Heuristics and Biases (Cambridge 
University Press, 1982) 



 Mik az esélyek?  

 228  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

c. mindegyik dobás ötös vagy kisebb lesz. 

10. Száz húzás következik, véletlenszerűen, visszatevéssel, az alábbi dobozok valamelyikéből. Minden húzásért 

annyi pénzt nyerünk (annyi dollárt), ahányas szám a kihúzott kártyán van. Melyik doboz az előnyösebb? 

Körülbelül mekkora nyereményre számíthatunk ezzel a dobozzal? 

i.  

 

ii.  

 

11. Két lehetőségből választhatunk: 

i. 100-szor dobunk egy érmével; mindegyik dobásnál, ha fej jön ki, egy dollárt nyerünk, ha írás jön ki, 1 dollárt 

veszítünk. 

ii. 100-szor húzunk, véletlenszerűen, visszatevéssel, az  dobozból. Mindegyik húzásnál megkapjuk – 

dollárban – a lapra ráírt számot. 

Melyik lehetőség az előnyösebb? Vagy egyformák? Röviden indokoljon. 

12. Azon gondolkodom, játsszam-e a lutrin. A szabályok: vásárolok egy szelvényt, kiválasztok három 

különböző 1 és 100 közötti számot, ráírom őket a szelvényre. A lutri dobozában 100 egyforma golyó van, rajtuk 

a számok 1-től 100-ig. Hármat kihúznak véletlenszerűen, visszatevés nélkül. Ha a kihúzott számok 

megegyeznek a szelvényemre írt számokkal (a sorrend nem számít), nyertem. Mekkora esélyem van a nyerésre, 

ha úgy döntök, hogy játszom? 

7. 7. Összefoglalás 

1. A klasszikus valószínűségelmélete olyan véletlen jelenségekre vonatkozik a legközvetlenebbül, melyeket újra 

meg újra, egymástól függetlenül és változatlan körülmények között meg lehet ismételni. 

2. Egy esemény valószínűsége megmondja, hogy várhatóan az eseteknek hány százalékában következik be 

akkor, ha egymás után sokszor, egymástól függetlenül, és mindig ugyanolyan körülmények között 

megismételjük az alapkísérletet. 

3. Valószínűség 0% és 100% közötti lehet. A lehetetlenségnek 0%, a bizonyosságnak 100% felel meg. 

4. Valaminek a valószínűsége ugyanannyi, mint amikor az ellentétjének a valószínűségét kivonjuk 100%-ból. 

5. Tekintsünk két eseményt. Annak a valószínűségét, hogy ezek mindketten bekövetkeznek, megkapjuk, ha az 

egyik bekövetkezésének valószínűségét összeszorozzuk annak a feltételes valószínűségével, hogy a másik 

bekövetkezik, feltéve, hogy az első bekövetkezett. Ez a szorzási szabály. 

6. Két esemény független, ha akármi az első kimenetele, a másodiknak változatlan marad a valószínűsége. 

7. Ha két esemény független, akkor feltétel nélküli valószínűségeik szorzata megadja annak a valószínűségét, 

hogy mindketten bekövetkeznek. Ez a szorzási szabály speciális esete. 

8. Véletlenszerű húzás során a dobozban lévő mindegyik lap kihúzásának ugyanakkora az esélye. Ha a 

húzásokat visszatevéssel végezzük, a húzások függetlenek. Visszatevés nélküli húzáskor a húzások 

összefüggenek. 

9. Valószínűségek kellő körültekintés nélküli összeszorozgatása valódi bajt okozhat. Vagy ellenőrizzük, hogy 

fennáll-e a függetlenség, vagy dolgozzunk feltételes valószínűségekkel. 

10. A matematikai valószínűségszámítás csak bizonyos helyzetekben alkalmazható. Nevetséges dolgok 

sülhetnek ki abból, ha nem megfelelően használjuk. 
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14. fejezet - Még mindig a 
valószínűségről 

Mivel az Eshetőségekkel kapcsolatos Példák némellyike erőst az Egyszerűség képét mutatja, 

az Elme egykönnyen azon hiedelembe eshetik, hogy Megoldásukhoz eljuthatni pusztán a 

természetes józan Ész ereje által; mi is általlában másként bizonyulván, s az ebből folyó Hibák 

gyakoriak lévén, alappal vélhető, hogy egy Illyesfajta Könyvet, 'melly megtanít, hogy az 

Igasságot elválasszuk attól, mi hozzá olly felette hasonlatos, a helyes Érvelést segítő 

eszközként tekintsenek. 1 
—Abraham de Moivre (Anglia, 1667-1754) 

1. 1. A kimenetelek felsorolása 

A valószínűségszámítás szakemberei olyan matematikusok, akiknek komplex események valószínűségének 

kiszámítása a szakterülete. A huszadik századi valószínűségszámítás két vezető alakja volt A. N. Kolmogorov 

(Oroszország, 1903-1987) és P. Lévy (Franciaország,1886-1971). Az általuk kidolgozott eljárások azonban e 

könyv keretein kívülre esnek; bizonyos egyszerűbb – korábbi matematikusok által kidolgozott – eljárásokat 

fogunk megnézni. 

Valószínűségek kiszámításában gyakran sokat segít, ha felsoroljuk az adott véletlen jelenség összes kimenetelét: 

azaz minden lehetőséget, ahogyan ez a véletlen jelenség végződhet. Ha ez túl nehéznek bizonyul, már néhány 

jellegzetes kimenetel felsorolása is jó kiindulás lehet. 

1. példa. Két kockával dobunk. Mi annak a valószínűsége, hogy összesen 2 pontot fogunk dobni? 

Megoldás. A kísérletben itt az számít: melyik kockán hány pont jön ki. Hogy meg tudjuk őket különböztetni, 

tételezzük fel, hogy az egyik kocka fehér, a másik fekete. Például eshetnek a kockák így: 

 

Ez azt jelenti, hogy a fehérrel 2 pontot dobtunk, a feketével 3-at; összesen tehát 5 pontot. 

Hányféleképpen eshet a két kocka? Kezdjük a fehérrel: ez hatféleképpen eshet: 

 

Ha mondjuk a fehér kockán egyes jön ki, a fekete kockának további 6 lehetősége van: 

 

Ez eddig 6 lehetőség, ahányféleképpen a két kocka eshet. Őket látjuk az 1. ábra első sorában. Ugyanígy a 

második sor is hatféle lehetőséget mutat, ahogy a két kocka eshet – azt a hatot, amikor a fehérrel kettest dobunk. 

És így tovább. Az ábrából kiderül, hogy a két kockának 6 × 6 = 36-féle lehetősége van, ennyiféleképpen 

eshetnek. Mindegyik egyforma esélyű, tehát mindegyiknek 1 a 36-hoz, azaz 1/36 a valószínűsége. Arra, hogy 

összesen 2 pontot dobjunk, csak egy lehetőségünk van: egy fehér és egy fekete egyenes. Az esély 1/36. Ez a 

megoldás. 

Valószínűséggel kapcsolatos feladatok megoldásához többféle út is vezethet: például az 1. ábrán mind a 36 

kimenetel valószínűsége kiszámolható a szorzási szabállyal is: 1/6 × 1/6 = 1/36. 

2. példa. Két kockával dobunk. Mi annak a valószínűsége, hogy összesen 4 pontot dobunk? 

Megoldás. Nézzük az 1. ábrát. Háromféleképpen lehet 4 a dobások összege: 

 

                                                           
1A Doctrine of Chances ajánlásából. 



 Még mindig a valószínűségről  

 230  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

A valószínűség 3 a 36-hoz, azaz 3/36. Ez a megoldás. 

14.1. ábra - Dobás két kockával. A két kocka 36-féleképpen eshet – ezt mutatja a 

táblázat belseje; mind a 36 egyforma esélyű. 

 

És három kockával? Az 1. ábra háromdimenziós megfelelőjét talán nehéz volna áttekinteni, de az okoskodás 

mehet ugyanúgy. Szokásban volt a tizenhetedik századi olasz szerencsejátékosok között, hogy három kockával 

dobtak, és a dobott pontok összegére kötöttek fogadásokat. Úgy vélték, ugyanakkora az esély arra, hogy a 

három dobás összege 9 legyen, mint arra, hogy az összeg 10 legyen. Például, mondták, a 9-pontos kombinációk 

egyike: 

1 pont egy kockán, 2 pont egy másikon, 6 a harmadikon. 

Ez röviden "1 2 6"-nak írható. Összesen hat kombináció ad 9-et összegül: 
 

1 2 6 1 3 5 1 4 4 2 3 4 2 2 5 3 3 3 

Ehhez hasonlóan 10-et is hat kombináció ad: 
 

1 4 5 1 3 6 2 2 6 2 3 5 2 4 4 3 3 4 

Tehát – érveltek a szerencsejátékosok – a 9-nek és a 10-nek jog szerint egyforma esélyűnek kellene lennie. De 

nem azok: a tapasztalat azt mutatta, hogy a 10 valamivel gyakrabban fordul elő, mint a 9. 

Galileitől kértek segítséget; ő pedig a következőképpen okoskodott. Fess egy kockát fehérre, egyet szürkére, 

egyet feketére – hogy meg tudd őket különböztetni. Ez nem változtat az esélyeken. Hányféleképpen eshet a 

három kocka? A fehér hatféleképpen. Ezek mindegyikéhez a szürke kocka 6-féle dobása társítható, ami eddig 6 

× 6 eshetőség. Ezen eshetőségek mindegyikéhez a fekete kocka 6-féle dobása társulhat. Mindösszesen tehát a 

három kocka 6 × 6 × 6 = 63 féle módon eshet. (4 kockával 64 lehetőség lenne; 5 kockával 65; és így tovább.) 

Hát ez bizony nem kicsi szám, hogy három kocka 63 = 216-féleképpen eshet. Galilei azonban nekiült, és mindet 

felsorolta. Azután végigment a felsoroláson, és összeszámolta azokat az eshetőségeket, amelyeknél 9 volt a 

pontok összege; 25 ilyet talált. Viszont 27 olyat talált, melyeknél 10 a pontok összege. Megállapította, hogy a 9-

es eredménynek 25/216 ≈ 11,6% az esélye, míg a 10-esé 27/216 = 12,5%. 

A szerencsejátékosok alapvető hibát vétettek: nem mentek el odáig, hogy a kockák hányféleképpen eshetnek. 

Például a 9-et adó 3 3 3 hármas csak egyféleképpen jöhet ki: 

 

A 10-et adó 3 3 4 hármas viszont háromféleképpen is: 
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Az 1. táblázaton bemutatjuk, hogy lehet kijavítani a szerencsejátékosok gondolatmenetét. 

14.1. táblázat - Esélyek, három kockával dobva, 9-es illetve 10-es pontösszegre. 
 

9-et adó hármasok Melyik hármas 

hányféleképpen jöhet ki 
10-et adó hármasok Melyik hármas 

hányféleképpen jöhet ki 

1 2 6 6 1 4 5 6 

1 3 5 6 1 3 6 6 

1 4 4 3 2 2 6 3 

2 3 4 6 2 3 5 6 

2 2 5 3 2 4 4 3 

3 3 3 1 3 3 4 3 

Összesen: 25 Összesen: 27 
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Galilei (Itália, 1564-1642) 

A George Arents Research Library Wolff-Leavenworth Gyűjteményéből, Syracuse University 

1.1. „A” feladatsor 

1. Nézze meg az 1. ábrát, és sorolja fel azokat az eshetőségeket, amelyek 5-ös dobásösszeget adnak. Mekkora 

két kockával dobva annak a valószínűsége, hogy a dobott pontszámok összege 5 legyen? 

2. Két kockával dobunk, 1000 alkalommal. Várhatóan melyik pontszámösszeg fog a leggyakrabban előfordulni? 

S mi várható: melyik pontszámösszegek lesznek a legritkábbak? 

3. Két húzást végzünk véletlenszerűen, visszatevéssel az  dobozból. Ábrázolja az 1. 

ábrához hasonlóképpen az összes lehetséges eredményt. Hány van belőlük? Mi annak a valószínűsége, hogy a 

két húzás összege éppen 6 lesz? 

4. 

a. Az itt látható dobozban a lapokon két-két szám van: 
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(A -en például 3 az első szám és 1 a második.) Véletlenszerűen kihúzunk egy lapot. Állapítsa meg 

annak a valószínűségét, hogy a két szám összege 4 lesz. 

b. ugyanez, a 

 

dobozra. 

c. ugyanez, a 

 

dobozra. 

2. 2. Összeadási szabály 

Most annak a valószínűségét nézzük meg, hogy két meghatározott esemény közül legalább az egyik 

bekövetkezik: tehát annak, hogy akár egyik, akár másik, akár mindkettő bekövetkezik. Abból, hogy ketten 

együtt is bekövetkezhetnek, bizonyos bonyodalmak származnak; de néha ez a lehetőség kizárható. 
 

Két eseményt kölcsönösen kizárónak nevezünk, ha egyikük bekövetkezése esetén a másik nem következhet be: 

ha egyik kizárja a másikat. 

3. példa. Jól megkevert pakli tetejéről egy lapot feütünk. Lehet, hogy kőr; vagy lehet, hogy pikk. Kölcsönösen 

kizáróak-e ezek a lehetőségek? 

Megoldás. Ha egy lap kőr, akkor nem lehet pikk. A két lehetőség egymást kölcsönösen kizárja. 

Most megfogalmazhatunk egy, a valószínűségek kiszámításánál használatos alapelvet. Neve: összeadási 

szabály. 
 

Összeadási szabály. Ha az a kérdés, hogy két esemény közül milyen valószínűséggel következik be legalább az 

egyik, ellenőrizni kell, egymást kölcsönösen kizáró-e ez a két dolog. Ha igen, adjuk össze a valószínűségüket. 

4. példa. Jól megkevert pakli tetejéről egy lapot felütünk. Arra, hogy ez a lap kőr legyen, az esély 1 a 4-hez. 

Arra, hogy pikk legyen, az esély 1 a 4-hez. Mi az esély arra, hogy a lap a két nemes szín valamelyikéből való? 

(A két nemes szín a pikk és a kőr.) 

Megoldás. A feladat azt kérdezi, mi a valószínűség arra, hogy bekövetkezik e két dolog valamelyike: 

• a lap kőr; 

• a lap pikk. 

Láttuk a 3. példában is: ha a lap kőr, nem lehet pikk: ezek kölcsönösen kizáró események. Jogos tehát, ha 

összeadjuk a valószínűségüket. Tehát 1/4 + 1/4 = 1/2 arra az esély, hogy a lap valamelyik nemes színből legyen. 

(Ellenőrizzük az indoklást: egy pakliban 13 kőr és 13 pikk lap van, tehát a lapok 26/52=1/2 része tartozik a 

nemes színekhez.) 

5. példa. Valaki két kockával dob. Igaz vagy hamis: annak, hogy legalább az egyikkel 1-est dob, 1/6 + 1/6 = 1/3 

az esélye. 

Megoldás. Téves. Képzeljük el, hogy az egyik kocka fehér, a másik fekete. 



 Még mindig a valószínűségről  

 234  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

A feladat azt kérdezi, mi a valószínűsége annak, hogy bekövetkezik e két dolog valamelyike: 

• a fehér kockán egyes jön ki; 

• a fekete kockán egyes jön ki. 

A fehér egyes nem zárja ki a fekete egyest. Ezek nem kölcsönösen kizáró események, tehát rájuk nem érvényes 

az összeadási szabály. A valószínűségek öszeadása hibás megoldáshoz vezet. 

Nézzük az 1. ábrát: 6 esetben van a fehér kockán egyes; 6 esetben van a fekete kockán egyes; de nem 6+6 

azoknak az eseteknek a száma, mikor legalább az egyik kockával 1-es jön ki. Ezzel az összeadással kétszeresen 

számolnánk a bal felső sarokban lévő kimenetelt (a fekete és a fehér kockán is egyes). Annak az esélye, hogy 

legalább egy 1-est kapjunk, 

(6 + 6 - 1)/36 = 11/36, és nem (6 + 6)/36 = 12/36 = 1/3. 
 

Ha azt szeretnénk tudni, hogy két esemény közül milyen valószínűséggel következik be legalább az egyik, és 

ha a két esemény nem kölcsönösen kizáró, akkor ne adjuk össze a valószínűségüket: túl nagy lenne az 

eredmény. 

Ha csak úgy összeadjuk a valószínűségeket, akkor hibás megoldást kaphatunk, mivel kétszer számoljuk annak a 

valószínűségét, hogy mindkét dolog bekövetkezik. Kölcsönösen kizáró eseményeknél nincs olyan eset, amit 

kétszer számolnánk. 

2.1. „B” feladatsor 

1. Ötven gyerek vett részt egy zsúron, ahol sütit és fagyit is felszolgáltak: 12 gyerek evett sütit; 17 evett fagyit. 

Igaz-e vagy hamis a következő állítás? Biztosan volt 29 olyan gyerek, aki evett akár sütit, akár fagyit. 

Indokoljon röviden. 

2. Jól megkevert kártyapakli tetejéről két lapot osztanak. Választhatok: 

i. 1 dollárt nyerek, ha az első lap ász vagy a második lap ász; 

ii. 1 dollárt nyerek, ha a két lap közül legalább az egyik ász. 

Melyik az előnyösebb? Esetleg egyformák? Indokoljon röviden. 

3. Két kockával dobunk. Annak, hogy egyes jöjjön ki az elsőn, 1/6 az esélye. Annak, hogy kettes jöjjön ki a 

másodikon, 1/6 az esélye. Igaz-e vagy hamis: annak az esélye, hogy az elsőn egyes jöjjön ki vagy a másodikon 

kettes jöjjön ki, 1/6 + 1/6. Indokoljon röviden. 

4. Egy dobozban tíz lap van, 1-től 10-ig számozva. Ezek közül ötször húzunk, véletlenszerűen, visszatevéssel. 

Igaz-e vagy hamis: 5 a 10-hez, azaz 5/10 az esély arra, hogy legalább egyszer a -est húzzuk. Indokoljon 

röviden. 

5. Egy dobozból véletlenszerűen kihúzunk egy számot. 20% az esély arra, hogy ez a szám 10 vagy kisebb 

legyen. 10% az esély arra, hogy a szám 50 vagy annál nagyobb legyen. Igaz-e vagy hamis: 70% az esély arra, 

hogy a szám 10 és 50 közé essék (a végpontokat kizárva). Indokoljon röviden. 

3. 3. Két gyakran feltett kérdés 

• Mi a különbség kölcsönösen kizáró és független események között? 

• Mikor kell összeadni és mikor kell szorozni a valószínűségeket? 
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Két esemény lehet kölcsönösen kizáró; vagy lehetnek függetlenek. Mindkét fogalom két eseményre vonatkozik, 

és a kapcsolatukról mond valamit. Ezek a kapcsolatok azonban egészen eltérőek. 

Két esemény kölcsönösen kizáró, ha egyikük bekövetkezése lehetetlenné teszi, hogy a másik 

bekövetkezzék. 

Két esemény független, ha egyikük bekövetkezése nem módosít a másik bekövetkezésének 

esélyén. 

Az összeadási szabály is és a szorzási szabály is valószínűségek kiszámítását teszi lehetővé. De másfajta 

feladatok oldhatók meg egyikkel, mint a másikkal. 

Az összeadási szabály annak valószínűségét adja meg, hogy két dolog közül legalább az egyik 

bekövetkezik. 

A szorzási szabály annak valószínűségét adja meg, hogy a két dolog egyszerre teljesül. 

Tehát amikor el akarjuk dönteni, hogy összeadni kell-e vagy szorozni, akkor első lépésként el kell olvasnunk a 

kérdést: P(A vagy B)-re van-e szükség vagy pedig P(A és B)-re – esetleg valami egészen másra? És ezután még 

egy második lépés is következik: mert mindkét szabály csak akkor érvényes, ha a két esemény egymással 

megfelelő kapcsolatban van. 

Ahhoz, hogy két esemény valószínűségét összeadhassuk, az kell, hogy egymást kölcsönösen 

kizáróak legyenek.2 

Ahhoz, hogy két esemény valószínűségét összeszorozhassuk, az kell, hogy függetlenek 

legyenek. (Az összefüggő eseményekre érvényes szorzási szabályban feltételes valószínűség 

is szerepel.) 

6. példa. Hatszor dobunk egy kockával; megkeverünk egy pakli kártyát. 

a. Annak a valószínűsége, hogy az első dobás 1-es vagy az utolsó dobás 1-es, = __________. 

b. Annak a valószínűsége, hogy az első dobás 1-es és az utolsó dobás 1-es, = __________. 

c. Annak a valószínűsége, hogy a felső kártya a pikk ász vagy az alsó kártya a pikk ász = __________. 

d. Annak a valószínűsége, hogy a felső kártya a pikk ász és az alsó kártya a pikk ász, = __________. 

Választható lehetőségek az (a) és (b) kérdéshez: 

 

Választható lehetőségek a (c) és (d) kérdéshez: 

 

Megoldás: (a)Annak a valószínűségére van szükségünk, hogy két esemény közül legalább az egyik 

bekövetkezik, tehát az összeadási szabály jöhetne szóba. A két dolog azonban nem kölcsönösen kizáró. Ne 

használjuk az összeadási szabályt, hibás eredményt adna (lásd az 5. példát). Ha nem lehet összeadni, talán 

szorozni kell? Igaz, a két esemény független – viszont nekünk nem az együttes bekövetkezésük valószínűségére 

van szükségünk. A szorzási szabályt sem használhatjuk, az is hibás eredményt adna. Válasszuk a (iii)-as választ. 

(b) Annak a valószínűségére van szükségünk, hogy mindkét esemény bekövetkezik, és ezek az események 

függetlenek. Most szorozhatunk. Válasszuk a (ii)-es választ. 

                                                           
2Természetesen P(A vagy B) = P(A) + P(B) ha P(A és B) = 0. Általánosabban, 

P(A vagy B) = P(A) + P(B de nem A), 

ami analóg az összefüggő eseményekre vonatkozó szorzási szabállyal. 
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(c) 1/52 az esély arra, hogy a felső lap a pikk ász. Arra, hogy az alsó lap a pikk ász legyen – ha ezt azelőtt 

kiszámoljuk, hogy bármelyik lapot megnéznénk (lásd a 13. fejezet 2. szakaszának2. példáját), szintén 1/52 az 

esély. Ezek az események kölcsönösen kizáróak; annak a valószínűségére van szükségünk, hogy legalább 

egyikük bekövetkezik. Most tündökölhet az összeadási szabály! Válasszuk az (i) megoldást! 

(d) A két esemény egymást kölcsönösen kizáró, viszont nem annak a valószínűségét kell megadnunk, hogy 

legalább egyikük bekövetkezik. Tehát nem használhatjuk az összeadási szabályt, hibás megoldást adna. Annak a 

valószínűségére van szükségünk, hogy ezek az események mindketten bekövetkeznek, így talán a szorzási 

szabályt kell alkalmazni. Az események azonban összefüggenek. Ne szorozzuk össze a feltétel nélküli 

valószínűségeket, hibás eredményt adna. Válasszuk a (iii) megoldást! (A valószínűség 0: nem lehet a pikk ász 

egyszerre mind a két helyen.) 

Mint a 6. példából kiderül, előfordul, hogy nem lehet sem összeadni, sem szorozni. Egy kicsit még gondolkozni 

kell. (Erre szeretnének emlékeztetni a rajzon a jelzőtáblák.) A következő szakaszban erre egy példát fogunk 

megnézni – de Méré lovag paradoxonát. 

 

Kiegészítő megjegyzések. Két egyesre az esély 1/36, így a 6.(a) példabeli valószínűség így számítható ki: 

 

Viszont, ha háromszor dobunk a kockával, annak a valószínűsége, hogy lesz legalább egy egyes dobás, nem 

 

Gondoljunk 12 dobásra! Ezt a feladatfajtát más módon fogjuk megoldani a következő szakaszban. 

A 6.(d) példában használhatnánk a szorzási szabályt, feltételes valószínűségekkel – de ez a precizitás itt 

felesleges. 1/52 az esély arra, hogy a pikk ász legyen a felső lap; ha a pikk ász a felső lap, akkor annak feltételes 

valószínűsége, hogy az alsó lap is a pikk ász legyen = 0. Annak az esélye tehát, hogy mindkét dolog egyszerre 

bekövetkezik 1/52 × 0 = 0. 
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3.1. „C” feladatsor 

1. Vetélkedő indul sok résztvevővel, amelyen ingyenes philadelphiai luxushétvégéket lehet nyerni. A 

játékmester minden játékos számára jól megkever egy pakli kártyát. Erről a játékos leemel két lapot, és 

megnyeri a philadelphiai utat, ha a kőr ász az első lap vagy a kőr király a második lap. 

a. Megkérik azokat a játékosokat, akiknek a kőr ász volt az első lapjuk, hogy egy lépést lépjenek előre. A 

játékosok hányad része tesz így? 

b. A játékosok visszatérnek eredeti helyükre. Most azokat kérik meg, hogy lépjenek előre, akiknek a kőr király 

volt a második lapjuk. A játékosok hányad része tesz így? 

c. Lesz-e olyan játékos, aki kétszer lép előre? 

d. A philadelphiai hétvége megnyerésére 1/52 + 1/52 az esély: Igaz-e vagy hamis? Indokolja. 

 

2. Vetélkedő indul sok résztvevővel, amelyen ingyenes philadelphiai luxushétvégéket lehet nyerni. A 

játékmester minden játékos számára jól megkever egy pakli kártyát. Erről a játékos leemel két lapot, és és 

megnyeri a philadelphiai utat, ha a kőr ász az első lap vagy a kőr ász a második lap. (Olyan, mint az 1. feladat, 

csak kicsit másképp van meghatározva, hogy mik a nyerő lapok.) 

a. Megkérik azokat a játékosokat, akiknek a kőr ász volt az első lapjuk, hogy egy lépést lépjenek előre. A 

játékosok hányad része tesz így? 
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b. A játékosok visszatérnek eredeti helyükre. Most azokat kérik meg, hogy lépjenek előre, akiknek a kőr ász 

volt a második lapjuk. A játékosok hányad része tesz így? 

c. Lesz-e olyan játékos, aki kétszer lép előre? 

d. A philadelphiai hétvége megnyerésére 1/52 + 1/52 az esély: Igaz-e vagy hamis? Indokolja. 

3. Megkeverünk egy pakli kártyát. Igaz-e vagy hamis? Indokolja is. 

a. 1/52 az esélye annak, hogy a treff bubi lesz legfelül. 

b. 1/52 az esélye annak, hogy a káró bubi lesz legalul. 

c. 2/52 az esélye annak, hogy a treff bubi lesz legfelül vagy a káró bubi lesz legalul. 

d. 2/52 az esélye annak, hogy a treff bubi lesz legfelül vagy a treff bubi lesz legalul. 

e. 1/52 × 1/52 az esélye annak, hogy a treff bubi lesz legfelül és a káró bubi lesz legalul. 

f. 1/52 × 1/52 az esélye annak, hogy a treff bubi lesz legfelül és a treff bubi lesz legalul. 

4. Az A esemény feltétel nélküli valószínűsége 1/2. A B esemény feltétel nélküli valószínűsége 1/3. Döntse el az 

alábbi állításokról, hogy melyikük igaz, melyikük hamis – és röviden indokoljon. 

a. Biztosan 1/2 × 1/3 = 1/6 annak a valószínűsége, hogy A is és B is bekövetkezik. 

b. Ha A és B függetlenek, akkor biztosan 1/2 ×1/3 = 1/6 annak a valószínűsége, hogy A is és B is bekövetkezik. 

c. Ha A és B kölcsönösen kizáró események, akkor biztosan 1/2 × 1/3 = 1/6 annak a valószínűsége, hogy A is 

és B is bekövetkezik. 

d. Biztosan 1/2 + 1/3 = 5/6 annak a valószínűsége, hogy A és B közül legalább az egyik bekövetkezik. 

e. Ha A és B függetlenek, akkor biztosan 1/2 + 1/3 = 5/6 annak a valószínűsége, hogy A és B közül legalább az 

egyik bekövetkezik. 

f. Ha A és B kölcsönösen kizáró események, akkor biztosan 1/2 + 1/3 = 5/6 annak a valószínűsége, hogy A és 

B közül legalább az egyik bekövetkezik. 

5. Jól megkevert pakli tetejéről két lapot kiosztunk. 

a. Állapítsa meg annak a valószínűségét, hogy a második lap ász. 

b. Állapítsa meg annak a valószínűségét, hogy a második lap ász, feltéve, hogy az első lap király. 

c. Állapítsa meg annak a valószínűségét, hogy az első lap király és a második lap ász. 

4. 4. De Méré lovag paradoxona 

Tizenhetedik századi francia szerencsejátékosok rendszeresen kötöttek fogadásokat arra, hogy egy 

dobókockával négyszer dobva, legalább egy egyes lesz a dobások között. Egy másik játékban arra fogadtak, 

hogy két kockával 24-szer dobva, legalább egy dupla egyes lesz a dobások között; dupla egyes az, mikor 

mindkét kockán az egyes kerül felülre. 

De Méré lovag, egy ekkortájt élt francia nemesember, úgy vélte, hogy e két esemény egyforma esélyű. Az első 

játékot illetően így érvelt: 

• Amikor egy kockával egyszer dobok, 1/6 az esélyem, hogy egyest kapok. 

• 4 dobásnál tehát 4 × 1/6 = 2/3 az esélyem, hogy legalább egyszer egyest kapok. 

Hasonló volt a második játékot illető gondolatmenete: 
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• Amikor két kockával egyszer dobok, 1/36 az esélyem, hogy dupla egyest kapok. 

• 24 dobásnál tehát 24 × 1/36 = 2/3 kell legyen az esélyem arra, hogy legalább egyszer dupla egyest kapjak. 

 

Blaise Pascal (Franciaország, 1623-1662) 

A Wolff-Leavenworth gyűjteményből (George Arents Research Library, Syracuse University) 

 

Pierre de Fermat (Franciaország, 1601-1665) 

Az Ouvres Complètes-ből (a University of California, Berkeley könyvtárának tulajdona) 

E magyarázat szerint a két valószínűség egyenlő lett volna, mindkettő 2/3. Viszont a tapasztalat azt mutatta, 

hogy az első esemény valamivel valószínűbb a másodiknál. Az ellentmondás De Méré lovag paradoxonaként 

vált ismertté. 

De Méré a filozófus Blaise Pascalhoz fordult a kérdéssel, s Pascal, barátja, Pierre de Fermat segítségével, 

megoldotta a feladványt. Fermat úr bíró volt, parlamenti képviselő, ma mégis kedvtelésből végzett matematikai 

kutatásai okán nevezetes. Fermat felfigyelt arra, hogy de Méré olyan események valószínűségeit adja össze, 

melyek nem kölcsönösen kizáróak. De Méré gondolatmenetéből, ha egy kicsit tovább folytatnánk, az is 

következnék, hogy ha egy kockával hatszor dobunk, akkor 6/6 azaz 100% volna a valószínűsége, hogy lesz 

egyes a hat dobás között. Ez pedig biztosan nem stimmel. 

A kérdés mármost az, hogyan számíthatók ki helyesen a valószínűségek. Pascal és Fermat megoldása olyan 

fajta, a matematikusoknál szokásos, megkerülő gondolatmenet, amitől egy nem matematikus mindig kissé 

becsapottnak érzi magát. De az olyasfajta egyenes megoldás, amilyen a Galileié volt (1. szakasz), valószínűleg 

megfeneklett volna: már az egyetlen kockával végzett 4 dobás 64 = 1296 kimenetelével is kellett volna bajlódni; 

a két kockával végzett 24 dobásnak pedig 3624 ≈1037 féle kimenetele van. 
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Pascal és Fermat beszélgetését elfedi előlünk a múlt idők homálya; de megpróbáljuk rekonstruálni:3 

Pascal. Lássuk elsőként az első játékot. 

Fermat. Bon. Nehéz kiszámítani a nyerés valószínűségét, nézzük először, milyen valószínű az 

ellentétes esemény – az, hogy veszítünk. Utána 

a nyerés valószínűsége = 100% – a veszítés valószínűsége. 

Pascal. D'accord. A játékos veszít, ha a négy dobás egyike sem egyes. Hogyan számítaná ki a 

valószínűségeket? 

Fermat. Bonyodalmasnak tűnik. Kezdjünk egyetlen dobással. Mi az esélye, hogy az első 

dobás eredménye nem egyes? 

Pascal. Tehát 2 és 6 közötti kell legyen: erre 5/6 az esély. 

Fermat. C'est ça. Mármost mi az esélye, hogy az első két dobás egyike sem egyes? 

Pascal. Alkalmazhatjuk a szorzási szabályt. Arra, hogy az első dobás ne legyen egyes és a 

második dobás se legyen egyes, 5/6 × 5/6 = (5/6)2 az esély. Elvégre a dobások függetlenek, 

n'est-ce pas? 

Fermat. S három dobásnál? 

Pascal. Úgy tűnik, 5/6 × 5/6 ×5/6 = (5/6)3. 

Fermat. Oui. S vajon négy dobásnál? 

Pascal. Csakis (5/6)4 lehet. 

Fermat. Igen, s ez körülbelül 0,482, azaz 48,2%. 

Pascal. Tehát 48,2%-os az esély, hogy veszítsünk. Mármost 
 

a nyerés esélye = 100% – a veszítés esélye 

 
= 100% – 48,2% = 51,8% 

Fermat. Ezzel megoldottuk az első játék kérdését. Valamivel 50% fölött van a nyerés 

valószínűsége. S a másodiknál? 

Pascal. Nos, ha a két kockával egyszer dobunk, akkor 1/36 az esélye annak, hogy dupla 

egyest kapunk, s 35/36 az esélye, hogy valami mást. Hogyha két kockával 24-szer dobunk, 

akkor arra, hogy egyszer se dobjunk dupla egyest, a szorzási szabály szerint csakis 

(35/36)24 

lehet az esély. 

Fermat. Eh bien, az nagyjából 50,9%. Ismerjük hát a veszítés esélyét. Ekkor 
 

a nyerés esélye = 100% – a veszítés esélye 

= 100% – 50,9% = 49,1%  

                                                           
3A Pascal-Fermat levelezés történetibb ismertetése található F. N. David Games, Gods and Gambling (Buckinghamshire, England: Charles 

Griffin & Co., 1962) 88-89. oldalán. (Magyar nyelven ugyanerről olvashatnak Rényi Alfréd: Levelek a valószínűségről, Budapest, Typotex 
kiadó, 1994. A szerk.) 
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Pascal. Valóban, és ez 50%-nál kissé kevesebb. Voilà. Ez az, amiért a második játékon egy 

kicsit ritkábban nyersz, mint az elsőn. Sokat kockázhatott, akinek ez a kis különbség feltűnt. 

Ez a stratégia gyakran beválik valószínűségek kiszámításánál: ha valaminek nehéz kiszámítani az esélyét, 

számítsuk ki, milyen valószínű az ellentéte; azután vonjuk ki az eredményt 100%-ból. Ez olyankor segít, amikor 

az esemény ellentétének a valószínűségét könnyebb megállapítani. 

4.1. „D” feladatsor 

1. Háromszor dobunk egy kockával. Valamelyik tippre 1 dollárral fogadunk. Alább felsorolunk 6 tippet (hat 

állítást – ezekre lehet fogadni), és 3 kimenetelt. Mindegyik fogadáshoz sorolja fel azokat a kimeneteleket, 

amelyeknél nyernénk. Például az (a) tippet csak az (i) kimenetellel nyernénk meg. 

Tippek 

a. csupa egyes. 

b. legalább egy egyes. 

c. egyik sem egyes. 

d. nem mind egyes. 

e. az első dobás egyes vagy a második dobás egyes vagy a harmadik dobás egyes. 

f. az első dobás egyes és a második dobás egyes és a harmadik dobás egyes. 

Kimenetelek 

 

2. Melyik az előnyösebb tipp az 1. feladatban: (a) vagy (f)? Vagy egyformák? És (b) és (e) közül? És (c) és (d) 

közül? (Nem kell hozzá kiszámolni a valószínűségeket.) 

3. Négy cédula van egy dobozban, egyikük csillaggal megjelölve, a másik három üres: 

 

Két húzást végzünk, véletlenszerűen, visszatevéssel, ebből a dobozból. 

a. Mi a valószínűsége annak, hogy az első húzásra sima cédulát húzunk? 

b. Mi a valószínűsége annak, hogy a második húzásra sima cédulát húzunk? 

c. Mi a valószínűsége annak, hogy az első húzásra sima cédulát húzunk és a második húzásra sima cédulát 

húzunk? 

d. Mi a valószínűsége annak, hogy a két húzásból nem húzzuk ki a csillagot? 

e. Mi a valószínűsége annak, hogy a két húzásból legalább egyszer kihúzzuk a csillagot? 

4. 

a. Háromszor dobunk egy kockával. Mi az esély arra, hogy legalább egyszer egyest kapjunk? 

b. Ugyanez, 6 dobásra. 

c. Ugyanez, 12 dobásra. 

5. 36-szor dobunk, mindig két kockával. Mi az esély arra, hogy legalább egyszer dupla egyest kapjunk? 
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6. De Moivre-tól tudjuk, hogy a tizennyolcadik századi Angliában divatos volt egy rulettre emlékeztető játék. 

"Royal Oak"-nak hívták. [Cromwelltől elszenvedett 1651-es worcesteri vereségét követően a Royal Oak-ban 

azaz a Királyi Tölgyesben rejtőzködött II.Károly. - A ford.] 32 "égtáj" azaz számozott rekesz volt az asztalon. 

Egy golyóbissal dobtak oly módon, hogy az a 32 rekesz bármelyikében egyenlő (1 a 32-höz) eséllyel állt meg. 

Ha valaki egy fontot tett egy égtájra s ez az égtáj jött be, visszakapta tétjét, 27 font nyereménnyel tetézve. Ha 

másik égtáj jött be, elveszítette a fontját. A játékosok (vagy ahogy de Moivre nevezi őket, a Kalandorok) 

kifogásolták, hogy így a játék méltánytalan, 31 fontot kellene nyerniük, ha az az égtáj jön be, amelyikre tettek, 

ahhoz, hogy a játék méltányos legyen. (Igazuk volt; lásd a 17. fejezet 1. szakaszban.) De Moivre így folytatja: 

A Golyóbis Mestere kitartott amellett, hogy nincs okuk panaszra; mivelhogy ő elvállalja, hogy 

Kettő-és-Húsz Dobás alatt a Golyóbis bármelyik megnevezett égtájon felbukkan, s erre 

fogadni is hajlandó, s valóban fogadott is rá, mikor ezt kívánták tőle. A Kalandorokat annyira 

megzavarta a látszólagos ellentmondás az Egy-és-Harminc az Egyhez arányú esély és a 

Huszon-két Dobás között, mely bármelyik [égtáj] felbukkanásához elég, hogy kezdték azt 

gondolni, az ő oldalukon van az Előny: mely okból tovább játszottak s tovább veszítettek. 

[Kettő-és-Húsz =22, Egy-és-Harminc =31.] 

Mi a valószínűsége, hogy egy égtáj – mondjuk a 17-es – felbukkan Kettő-és-Húsz Dobás során? (A Golyóbis 

Mestere erre egy az egyhez fogadott, így, ha ez a valószínűség nagyobb lenne 50%-nál, itt is neki lenne haszna.) 

 

7. Bombázópilóta (Bomber) c.regényében Len Deighton úgy érvel, hogy egy második világháborús pilótának 

minden bevetésen 2% esélye volt arra, hogy lelőjék. Tehát 50 bevetés után "matematikailag bizonyos" volt, 

hogy lelövik: 50 × 2% = 100%. Jó ez az érvelés? 

Tanács: Ahhoz, hogy valószínűségekkel számolhassunk, látnunk kell, mennyiben hasonlít egy 

szerencsejátékhoz a szóban forgó helyzet. Itt ahhoz hasonlíthatunk, mintha 50-szer húznánk, véletlenszerűen, 

visszatevéssel, egy ilyen dobozból: 

 

Túlélni 50 bevetést, az olyan, mint 50-szer "Túléli" feliratú cédulát húzni. Mi erre az esély? 
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5. 5. Szabályosak-e a valódi dobókockák? 

Galilei szerint (1. szakasz) ha egy dobókockával dobunk, az bármelyik oldalára egyforma eséllyel esik. Galilei 

eszményi, tökéletesen szimmetrikus kockára gondolt. Olyan ez, mint amikor a fizikában elhanyagoljuk a 

súrlódást: az eredmények csak első közelítésnek jók. Mit mond Galilei számítása a valódi kockákról? 

• Valódi dobókockáknál a három kocka dobásakor lehetséges 216 kimenetel közel egyforma valószínűségű. 

• Ha ezek a kimenetelek pontosan egyformán valószínűek lennének, akkor annak az esélye, hogy összesen 9 

pontot dobjunk, pontosan 25 volna a 216-hoz. 

• Tehát valódi kockák esetén annak az esélye, hogy összesen 9 pontot dobjunk, nagyon közel van a 25/216-hoz. 

Cinkelt kockáknál a számítások nagyon melléltalálnának. A közönséges dobókockák, érmék stb. azonban szinte 

pontosan szabályosak – abban az értelemben, hogy mindegyik kimenetel egyforma esélyű. Persze oda kell 

figyelni, hogy rendesen megrázzuk a kockát, vagy megpörgessük az érmét. Ilyen szabályos, tisztességes 

eszközökkel játszva is lehet egy hazárdjáték meglehetősen igazságtalan (17. fejezet). 

Ugyanígy, amikor arról van szó, hogy találomra kihúzunk egy zsetont, akkor feltételezzük, hogy a dobozban 

lévő mindegyik zsetonnak ugyanakkora az esélye arra, hogy kihúzzák. Ha a zsetonok közel egyforma méretűek, 

alakúak és felszínűek, s ha a dobozt jól összerázzuk, ez elfogadható közelítés. 

6. 6. Ismétlő feladatsor 

Az ismétlő feladatok a korábbi fejezetek anyagát is felhasználhatják. 

Amikor dobókockával dobunk, a hat szám egyforma eséllyel jöhet ki. Egy kártyapakli 4 "színből" (pikk, kőr, 

káró, treff), és minden szín 13 lapból (2,3,..., 10, bubi, dáma, király, ász) áll. 

1. Két dobókockával dobunk. 

a. Állapítsa meg, milyen valószínű, hogy mindkét kocka 3 pontot mutasson. 

b. Állapítsa meg, milyen valószínű, hogy a két kocka ugyanazt az értéket mutassa. 

2. A Monopolyban a játékos két kockával dob, összeadja a két pontszámot, és amennyi az összeg, annyi mezőt 

lép. Állapítsa meg annak a valószínűségét, hogy a játékos 11 mezőt lép (sem többet, sem kevesebbet). 

3. Igaz-e vagy hamis? Indokoljon. 

a. Ha háromszor dobunk egy kockával, akkor annak a valószínűsége, hogy legalább egy egyest kapunk, 1/6 + 

1/6 + 1/6 = 1/2. 

b. Ha kétszer dobunk egy érmével, akkor annak valószínűsége, hogy legalább egy fejet kapunk, 100%. 

4. Két lapot osztanak egy alaposan megkevert kártyapakli tetejéről. Választhatunk: 

i. 1 dollárt nyerünk, ha a két lap közül legalább az egyik dáma. 

ii. 1 dollárt nyerünk, ha az első lap dáma. 

Melyik az előnyösebb? Vagy egyenértékűek? Indokoljon. 

5. A-nak 1/3 a valószínűsége; B-nek 1/10 a valószínűsége. Igaz-e vagy hamis? Indokoljon. 

a. Ha A és B függetlenek, akkor egyúttal egymást kölcsönösen kizáróak is. 

b. Ha A és B egymást kölcsönösen kizáróak, akkor nem lehetnek függetlenek. 

6. Van egy esemény, aminek 1/2 az esélye, meg egy másik, aminek 1/3 az esélye. Töltse ki az üres helyeket úgy, 

hogy az alábbi párok mindegyikéből egy-egy kifejezést használ; kétféle helyes mondat is összeállítható így; 

mindkettőt írja le. 
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"Ha annak a valószínűségét kívánja megállapítani, hogy _(i)____ bekövetkezik, először ellenőrizze, hogy 

_(ii)_-e. Ha azok, _(iii)_ össze a valószínűségeiket." 

i. a két esemény közül legalább az egyik; mindkét esemény 

ii. függetlenek; kölcsönösen kizáróak 

iii. adja; szorozza 

7. Négyszer húzunk véletlenszerűen, visszatevéssel, az  dobozból. Állapítsa meg, 

mekkora az esély arra, hogy legalább egyszer -est húznak. 

8. Újra a 7-es feladat – de most véletlenszerűen, visszatevés nélkül végezzük a húzásokat. 

9. Egy-egy lapot húzunk, találomra, az alábbi két dobozból: 

A.  

 

B.  

 

Állapítsa meg a valószínűségét annak, hogy 

a. az A-ból húzott szám nagyobb a B-ből húzottnál; 

b. az A-ból húzott szám egyenlő a B-ből húzottal; 

c. az A-ból húzott szám kisebb a B-ből húzottnál. 

10. Két lehetőség közül választhatok: 

i. Hatvan dobás egy kockával. 1 dollárt nyerek minden alkalommal, amikor egyes vagy hatos jön ki; amikor 

más jön ki, nem nyerek semmit. 

ii. Hatvan húzás véletlenszerűen, visszatevéssel, az  dobozból. Minden húzásnál 

annyi dollárt kapok, ahányas szám a kihúzott lapra van írva. 

Melyik lehetőség az előnyösebb? Vagy egyformák? Röviden indokoljon. 

11. Három lapot osztunk egy jól megkevert kártyapakliból. 

a. Állapítsa meg annak az esélyét, hogy mindhárom lap káró; 

b. állapítsa meg annak az esélyét, hogy egyik lap sem káró; 

c. állapítsa meg annak az esélyét, hogy nem mindegyik lap káró. 

12. Tízszer dobunk egy érmével. Igaz-e vagy hamis? Indokoljon. 

a. Annak a valószínűsége, hogy mind a 10 dobás fej legyen, 1/1024. 

b. Ha feltesszük, hogy az első 9 dobás fej volt, akkor annak a valószínűsége, hogy mind a 10 dobás fej legyen, 

1/2. 

A 13. és 14. feladat a korábbiaknál nehezebb. 

13. 2 vörös és 98 kék üveggolyó van egy dobozban. Véletlenszerűen, visszatevéssel húzunk közülük. Ha 

__________-szor húzunk, akkor 50% fölött lesz annak a valószínűsége, hogy legalább egyszer felbukkan egy 
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vörös üveggolyó is. Írja be az üres helyre a lehető legkisebb olyan számot, amely igazzá teszi az állítást. 

(Szüksége lesz számológépre.) 

14. A 6-53-as lottónál 53, 1-től 53-ig számozott golyó van egy nagy forgó dobban. Ezek közül húznak ki hatot, 

véletlenszerűen, visszatevés nélkül. Ha valakinek a lottószelvényén pontosan azok a számok vannak, mint a 

kihúzott hat golyón, az megnyerte a főnyereményt (a sorrend nem számít). 

Egy A személy két szelvénnyel játszott, rajtuk a következő számokkal: 
 

1. szelvény: 5 12 21 30 42 51 

2. szelvény: 5 12 23 30 42 49 

Egy B személy két szelvénnyel játszott, rajtuk a következő számokkal: 
 

1. szelvény: 7 11 25 28 34 50 

2. szelvény: 9 14 20 22 37 45 

Melyiküknek nagyobb az esélye, hogy megnyerje a főnyereményt? Vagy egyformák az esélyeik? Röviden 

indokoljon. 

7. 7. Összefoglalás 

1. Valószínűségek kiszámolásakor az egyik használatos eljárás, hogy felírjuk a szóban forgó véletlen jelenség 

bekövetkezésének minden lehetőségét. Ha pedig ez túl nehéz, írjunk fel legalább néhány jellegzetes példát; majd 

számoljuk ki, mennyi az összes lehetőségek száma. 

2. Annak a valószínűsége, hogy két események közül legalább az egyik bekövetkezik, egyenlő e két dolog 

valószínűségének összegével – akkor, ha az események egymást kölcsönösen kizáróak. Ha nem azok, akkor a 

valószínűségeket összeadva hibás eredményt kapunk: lesz, amit duplán számolunk. 

3. Ha nehéz kiszámolni egy esemény valószínűségét, megpróbálhatjuk az ellentétének a valószínűségét 

kiszámolni; aztán az eredményt vonjuk ki 100%-ból. 
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15. fejezet - A binomiális formula 

Nádszál az ember, semmi több; de gondolkodó nádszál. 
—Blaise Pascal (Franciaország, 1623-1662) 

1. 1. Bevezetés 

Ez a fejezet azt magyarázza el, hogyan válaszoljunk ilyen kérdésekre: 

• Négyszer dobunk egy érmével. Mi az esélye, hogy pontosan egyszer kapunk fejet? 

• Tízszer dobunk egy dobókockával. Mi a valószínűsége, hogy pontosan háromszor dobunk egyest? 

• Egy piros és kilenc zöld üveggolyó van egy dobozban. Ötször húzunk közülük, véletlenszerűen, 

visszatevéssel. Mi a valószínűsége, hogy pontosan kettő lesz piros? 

Ezek a feladványok mind hasonlóak, s a Pascal és Newton által1 felfedezett binomiális együtthatók segítségével 

lehet megoldani őket. A módszert az üveggolyós példán mutatjuk be. 

Annak az esélyét kell meghatároznunk, hogy a dobozból végzett öt húzás közül kettő (nem több és nem is 

kevesebb) lesz piros; tehát a másik három zöld lesz. Erre az egyik lehetőség az, hogy az első két húzás lesz 

piros, s az utolsó három húzás zöld. A pirosat P-vel, a zöldet Z-vel rövidítve ezt a lehetőséget így írhatjuk: 

P P Z Z Z 

Persze sok más módon is húzhatunk két pirosat. Lehet például a második és az ötödik húzás piros, és az összes 

többi zöld: 

Z P Z Z P 

                                                           
1Úgy látszik, hogy a binomiális formulát Jia Xian már egy kicsit korábban – a tizenegyedik században felfedezte. Lásd Li Yan and Du 

Shiran, Chinese Mathematics (Oxford University Press, 1987., 121. skk.) A Pascal-háromszöget is hívják – talán több joggal – Yang Hui-
féle háromszögnek. 
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Isaac Newton (Anglia, 1643-1727). 

A Warden-gyűjteményből. W.T. Fry metszete G. Kneller festménye nyomán. 

A megoldáshoz meg kell találnunk az összes lehetőséget, ki kell számítanunk mindegyikük valószínűségét, majd 

az összeadási szabály alapján össze kell adni ezeket a valószínűségeket. Ebből az első lépés elég rémisztőnek 

látszik; egy percre félretesszük, addig rátérünk a másodikra. 

A "P P Z Z Z" sorrend valószínűsége 

 

Ez a szorzási szabályból következik: mindegyik húzásnál 1/10 a piros húzásának az esélye, és 9/10 a zöldé. 

Ugyanígy, a Z P Z Z P sorrend valószínűsége 

 

A "Z P Z Z P" sorrend tehát ugyanolyan valószínű, mint a P P Z Z Z sorrend. Tulajdonképpen mindegyik 2 

pirosból és 3 zöldből álló sorrendnek ugyanekkora, (1/10)2(9/10)3 a valószínűsége, mert a két piros (1/10)2-nel 
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járul hozzá a szorzathoz, a három zöld pedig (9/10)3-nal. Az összes sorrendek valószínűsége, ezek szerint, 

egyenlő a sorrendek száma, szorozva a közös valószínűséggel. 

Hány jó sorrend van? Mindegyik sorrend úgy áll össze, hogy egy sorba írunk két P és három Z betűt, valamilyen 

sorrendben. A sorrendek számát az 

 

binomiális együttható adja meg. Más szóval, 2 P-nek és 3 Z-nek 10-féle sorrendje van. Tehát annak az esélye, 

hogy pontosan 2 pirosat húzzunk, 

 

A binomiális együtthatók így nem elég „jólfésültek‖. Ezen a matematikusok úgy segítenek, hogy kényelmes 

jelöléseket vezetnek be. Például egy felkiáltójellel (!) jelölik annak a műveletnek az eredményét, amikor egy 

számot az összes előtte lévővel összeszoroznak. Tehát: 

 

És így tovább. A felkiáltójelet "faktoriális"-nak olvassuk – pl. azt, hogy 4! = 24, úgy olvassuk, hogy "négy 

faktoriális egyenlő huszonnéggyel". Így már könnyebben olvasható a binomiális együttható: 

 

Emlékezzünk, mit is mutat ez a képlet: azt, hogy hány különböző módon lehet 2 P-t és 3 Z-t sorbarendezni. 

A számlálóbeli 5 a nevezőbeli 2-nek és 3-nak az összege. Minden binomiális együttható ilyen alakú. Nézzük 

meg például, hányféleképpen lehet 4 P-t és egy Z-t sorbarendezni: 

 
 

A sorrendek: P P P P Z P P P Z P P P Z P P P Z P P P Z P P P P 

Hányféleképpen lehet öt P-t és nulla Z-t sorba rendezni? Csak egyféleképpen: 

P P P P P. Ha gépiesen a képlettel dolgoznánk, ezt kapnánk: 

 

De még nem mondtuk meg, mit jelent 0!. A matematikában megállapodás szerint 0! = 1. A fenti binomiális 

együttható értéke e megállapodás alapján 1. 

A binomiális együtthatók és a faktoriálisok nagyon hamar óriásira nőnek. Ha például azt nézzük, hányféle 

módon lehet sorba rendezni 10 P-t és 10 Z-t, a binomiális együttható 

 

Közben sokat egyszerűsítettünk: 10! = 3 628 800; és 20! ≈2×1018, azaz egy 2-es és utána 18 nulla. (Egy 1-es 

után 12 nulla már 1 billió.) 
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1.1. „A” feladatsor 

1. Állapítsa meg, hányféle módon lehet sorbarendezni egy P-t és három Z-t. Írjon fel minden sorrendet. 

2. Állapítsa meg, hányféle módon lehet sorbarendezni két P-t és két Z-t. Írjon fel minden sorrendet. 

3. Egy dobozban egy piros és öt zöld golyó van. Négyszer húzunk közülük véletlenszerűen, visszatevéssel. 

Állapítsa meg, mennyire valószínű, hogy 

a. egyszer sem húzunk pirosat; 

b. pontosan egyszer húzunk pirosat; 

c. pontosan kétszer húzunk pirosat; 

d. pontosan háromszor húzunk pirosat; 

e. mindegyik alkalommal pirosat húzunk; 

f. legalább kétszer pirosat húzunk. 

4. Négyszer dobunk egy dobókockával. Állapítsa meg, mi az esélye, hogy 

a. egyszer sem jön ki egyes; 

b. pontosan egyszer jön ki egyes; 

c. pontosan kétszer jön ki egyes. 

5. Tízszer dobunk egy érmével. Állapítsa meg, mennyi a valószínűsége, hogy pontosan 5 fejet kapjunk. 

Állapítsa meg, mennyi a valószínűsége, hogy 4 és 6 között legyen a fejek száma (a végpontokat is beszámítva). 

6. Van egy vitaminkészítmény, ami állítólag segít a kenguruknak abban, hogy megtanuljanak végigmenni egy 

speciális, magas falú labirintuson. Az állítás igazságtartalmát ellenőrizendő, 20 kengurut 10 párba osztanak. 

Minden párból kisorsolják az egyik kengurut – ő kapja a vitaminkészítményt; a másik a szokásos menüt kapja. 

Ezután megmérik, melyik kenguru mennyi idő alatt tanulja meg a labirintust. A 10 pár közül 7 olyan volt, 

amiben a kezelt kenguru hamarabb tanult meg a labirintuson végig menni, mint kezeletlen társa. Ha a 

vitaminnak valójában semmi hatása sincs, azaz ha a pár mindkét tagjának ugyanakkora az esélye arra, hogy ő 

legyen a gyorsabb, akkor mennyire valószínű, hogy a kezelt állatok közül 7 vagy több fogja a társánál 

gyorsabban megtanulni a labirintust – tiszta véletlenül? 

 

2. 2. A binomiális formula 

Az 1. szakasz gondolatmenetét a binomiális formula foglalja össze. Vegyünk egy véletlen folyamatot: 

ismételjünk meg néhányszor egy kísérletet – például tíz dobást egy kockával; minden dobás külön kísérletnek 

számít. Van egy kitüntetett esemény, ami minden egyes kísérletnél vagy bekövetkezik, vagy nem következik be 

– hatost dobunk-e, vagy nem hatost. Feladat: kiszámítani annak a valószínűségét, hogy az esemény éppen egy 

bizonyos számú alkalommal következik be. 
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Annak a valószínűségét, hogy egy esemény n kísérletből pontosan k alkalommal következik be, a binomiális 

formulával számíthatjuk ki: 

 

A formulában n a kísérletek száma, k azoknak az alkalmaknak a száma, ahányszor az eseménynek be kell 

következnie, p pedig az esemény bekövetkezésének a valószínűsége, bármelyik konkrét kísérletnél. Az 

előfeltételek: 

• n értékét előre rögzíteni kell. 

• p értéke kísérletről kísérletre változatlan. 

• a kísérletek függetlenek. 

A binomiális formula első tényezője a binomiális együttható: 

 

Ez a binomiális együttható megmutatja, hányféleképpen lehet sorbarendezni n elemet, amelyek közül k 

egyforma, egyik fajtájú, és n - k is egyforma, egy másik fajtából (például piros és zöld üveggolyók). 

1. példa. Tízszer dobunk egy kockával. Mi a valószínűsége, hogy pontosan kétszer jön ki hatos? 

Megoldás. A kísérletek számát előre rögzítettük: 10. Tehát n = 10. A kitüntetett esemény: hatost dobunk-e. A 

hatos dobásnak kísérletről kísérletre ugyanakkora az esélye:1/6. Tehát p=1/6. A kísérletek függetlenek. 

Alkalmazhatjuk a binomiális formulát, a megoldás: 

 

2. példa. Dobókockával addig dobunk, míg hatost nem kapunk. Ha a binomiális formulával megtehető, adjuk 

meg annak a valószínűségét, hogy pontosan kétszer dobunk egyest. Ha nem – miért nem? 

Megoldás. A kísérletek száma nincs előre rögzítve. Lehetne 1, ha a kocka rögtön elsőre hatost dob. Vagy lehet 

2, ha ötöst majd hatost dobunk. Vagy lehet 3. És így tovább. Nem alkalmazható a binomiális formula. 

3. példa. Tíz húzást végzünk véletlenszerűen, visszatevéssel, az  dobozból. 

Közvetlenül az utolsó húzás előtt azonban, bármi is történt korábban, kivesszük a dobozból az -ös lapot. 

Igaz-e vagy hamis a következő állítás? Az esély arra, hogy pontosan két -est húzzunk, 

 

Megoldás. Ebben a példában előre rögzítettük n-et, és függetlenek a kísérletek. Viszont az utolsó kísérletben p 

2/6-ról 2/5-re változik. Tehát a binomiális formula nem alkalmazható, az állítás hamis. 

4. példa. Négy húzás, véletlenszerűen, visszatevés nélkül, a 3. példában szereplő dobozból. Igaz-e vagy hamis a 

következő állítás? Az esély arra, hogy pontosan két -est húzzunk, 

 

Megoldás. A kísérletek nem függetlenek, tehát nem alkalmazhatjuk a binomiális formulát. 
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Kiegészítő megjegyzések. (i) A 4. példában kérdezett valószínűség meghatározásához nézzünk egy olyan 

sorrendet, amelyben pontosan két 1-es szerepel – pl. az 1 1 N N sorrendet, ahol N "nem 1"-est jelent. Annak 

esélye, hogy 1 1 N N-et kapunk, 

 

Meglepő módon minden ilyen sorrendnek egyforma az esélye. Hány sorrend van pontosan két 1-essel? A 

megoldás 

 

Tehát annak valószínűsége, hogy pontosan két 1-est kapjunk, 

 

(ii) Matematikusok általában az alábbi módon írják a binomiális együtthatót: 

 

Az  formulát "n alatt a k"-nak olvassák (magukban ez alatt azt értik: "n közül k-t"– mert a képletből kiderül, 

hányféleképpen lehet n elem közül k-t kiválasztani.) Régebbi könyvekben a binomiális együtthatót nCk-ként vagy 
nCk-ként is jelölik: "n elem k-adrendű, ismétlés nélküli kombinációinak a száma". 

3. 3. Ismétlő feladatsor 

Az ismétlő feladatok a korábbi fejezetek anyagát is felhasználhatják. 

1. Hatszor dobunk egy dobókockával. Mi az esély arra, hogy pontosan egyszer dobunk egyest? 

2. Tízszer dobunk egy dobókockával. Az alábbi számítások egyike megmondja, mi annak a valószínűsége, hogy 

egyszer se dobjunk hatost. Melyik, és miért? 

 

3. A négygyermekes családok hányad részében van több lány, mint fiú? Feltehetjük, hogy minden gyermek 

neme úgy határozódik meg, mintha a 

 F= fiú L=lány 

dobozból húznánk véletlenszerűen, visszatevéssel.2 

4. Egy dobozban 8 piros és 3 zöld golyó van. Hatszor húzunk belőle, véletlenszerűen, visszatevés nélkül. Igaz 

vagy hamis: arra, hogy a 3 zöldet húzzuk, az esély 

 

Röviden indokoljon. 

                                                           
2Ez csak közelítő modell; az újszülöttnek valamivel nagyobb az esélye arra, hogy fiú legyen, és egy adott családban van némi összefüggés az 
egymást követő születések között. 



 A binomiális formula  

 252  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

5. Egy klubnak 8 tagja van.3 Valaki elkészíti az összes lehetséges kéttagú bizottságok listáját. Egy másik valaki 

elkészíti az összes lehetséges őttagú bizottságok listáját. Igaz vagy hamis, hogy a második lista hosszabb az 

elsőnél? Röviden indokolja. 

6. Egy klubnak 8 tagja van. Valaki elkészíti az összes lehetséges 2-tagú bizottságok listáját. Egy másik valaki 

elkészíti az összes lehetséges 6-tagú bizottságok listáját. Igaz vagy hamis: a második lista hosszabb az elsőnél. 

Röviden indokoljon. 

7. Egy dobozban egy piros és kilenc zöld golyó van. Ötször húzunk közülük véletlenszerűen, visszatevéssel. 

Annak valószínűsége, hogy pontosan két húzás lesz piros, 

 

Szerepelt-e e képlet levezetésében az összeadási szabály? Válaszoljon igennel vagy nemmel; gondosan 

indokoljon. 

8. Érmével 10-szer dobunk. Állapítsa meg, mi annak a valószínűsége, hogy az első 5 dobás között pontosan 2 

fej, a második 5 dobás között pedig pontosan 4 fej lesz. 

9. Az (a-e) kérdések mindegyikéhez válasszon egyet az (i-viii) feleletek közül; indokolja meg a választását. 

Kérdések 

Megkeverünk egy pakli kártyát. Mi annak a valószínűsége, hogy 

a. a pikk király a legfelső lap és a pikk dáma a legalsó lap? 

b. a pikk király a legfelső lap és a pikk király a legalsó lap? 

c. a pikk király a legfelső lap vagy a pikk dáma a legalsó lap? 

d. a pikk király a legfelső lap vagy a pikk király a legalsó lap? 

e. a legfelső és a legalsó lap közül az egyik a pikk király és a másik a pikk dáma? 

Feleletek 

i. 1/52 · 1/51 

ii. 1/52 + 1/51 

iii. 1/52 · 1/52 

iv. 1/52 + 1/52 

v. (v) 1 – (1/52 ·1/51) 

vi. (vi) 1 – (1/52 ·1/52) 

vii. (vii) 2/52 ·1/51 

viii. (viii) Egyik sem a fentiek közül. 

10. Egy dobozban 3 piros és 2 zöld zseton van. Öt húzást végzünk, véletlenszerűen. Egy dollárt nyerünk, ha a 

húzások közül 3 lesz piros, 2 zöld. Visszatevéssel húzzunk, vagy visszatevés nélkül? Miért? 

11. Jelenleg általánosan elfogadott tény, hogy a dohányzás szívinfarktust, tüdőrákot és számos további 

betegséget okozhat. Az ötvenes években azonban ez még vitatott elképzelés volt. Tudták, hogy a dohányzás és a 

rossz egészségi állapot között szoros kapcsolat van, de az együttjárás még nem okozás. Ekkor állt elő R. A. 

                                                           
3A feladat ötletét D. Kahneman and A. Tversky, "Judgment under uncertainty: heuristics and bias" c. cikkéből vettük át (Science, vol. 185 
(1974), 1124-1131.o.). 
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Fisher az "alkati hipotézissel": eszerint lenne egy örökletes faktor, mely egyaránt hajlamosít a dohányzásra és a 

meghalásra. 

A járványügyi szakértők ikervizsgálatokkal próbálták megcáfolni Fisher elgondolását. A dohányzás 

szempontjából heterogén egypetéjű ikerpárokat kerestek. ("Egypetéjű": ugyanabból a megtermékenyített 

petesejtből származó, tehát öröklési szempontból egyforma; "a dohányzás szempontjából heterogén": egyik iker 

dohányzik, a másik nem.) Indul a versenyfutás: ki hal meg előbb, a dohányos vagy a nem dohányos? A 

következő táblázatban egy finn ikervizsgálatból származó adatokat mutatunk be.4 
 

 
Dohányosok Nem dohányzók 

Bármely okból 17 5 

Koszorúér-megbetegedés 9 0 

Tüdőrák 2 0 

Adatok a finn ikervizsgálatból 

A táblázat első sora szerint 22 olyan, a dohányzás szempontjából heterogén egypetéjű ikerpár volt, ahol legalább 

az egyik iker meghalt; 17 esetben a dohányos halt meg elsőként; 5 esetben a nem dohányzó halt meg elsőként. A 

második sor szerint 9 olyan pár volt, ahol legalább az egyik iker szívkoszorúér-megbetegedés miatt halt meg; 

mind a 9 esetben a dohányos iker halt meg elsőként. Az utolsó sor szerint 2 olyan ikerpár volt, ahol legalább az 

egyik iker tüdőrákban halt meg; mindkettőben a dohányos nyerte meg a halálos versenyfutást. 

Az (a-c) pontoknál tételezzük fel, hogy egy ikerpár két tagjának egyforma esélye van arra, hogy ő haljon meg 

elsőként, s hogy így azon párok száma, ahol a dohányos hal meg elsőként, olyan, mint a fejek száma 

érmedobálásnál. 

a. Ezen az alapon mi az esély arra, hogy 22 párból 17 vagy több párban a dohányos haljon meg elsőként? 

b. Az (a)-beli vizsgálat megismétlése a szívkoszorúér-megbetegedésből bekövetkezett 9 halálesetre. 

c. Az (a)-beli vizsgálat megismétlése a tüdőrák miatt bekövetkezett 2 halálesetre. 

d. Magyarázhatók-e a dohányos és nem dohányzó ikrek halálozási arányai közötti eltérések 

i. a véletlennel? 

ii. a genetikával? 

iii. a dohányzás káros hatásaival? 

4. 4. Nagy ismétlő feladatsor 

A feladatok az I-IV. rész teljes anyagát felhasználhatják. 

                                                           
4A finn ikervizsgálatról bővebben: J. Kaprio and M. Koskenvuo, "Twins, smoking and mortality: a 12-year prospective study of smoking-
discordant twin pairs", Social Science and Medicine vol. 29 (1989) 1083-1089. o. A dohányzás oki szerepére vonatkozó hivatkozások a 2. 

fejezet 1. jegyzetében találhatók. A dohányzás ártalmasságára vonatkozó állítások közelmúltbeli bírálója P. R. Burch ("The Surgeon 

General's 'Epidemiologic Criteria for Causality.' A Critique.", Journal of Chronic Diseases vol.36 (1983),821-836. old.). 

A táblázat adatai az aktuális (a vizsgálat idején folytatott) dohányzásra vonatkoznak; férfiak és nők együtt szerepelnek. Kaprio és 

Koskenvuo elemzett néhány egybemosó változót is. Dohányosok és nemdohányosok között jelentéktelen volt az eltérés a következőkben: 
szeszesitalfogyasztás, vérnyomás, koleszterinszint, cukorbetegség, kávéfogyasztás, iskolázottság, foglalkozás, családi állapot, Eysenck-féle 

személyiségleltár. A dohányosok kevesebbet mozogtak, ez növelheti a szívinfarktus kockázatát; viszont soványabbak voltak, és ez csökkenti 

a kockázatot. Amerikai adatok: D. Carmelli and W. F. Page, "Twenty-four year mortality in World War II US male veteran twins discordant 
for cigarette smoking", International Journal of Epidemiology vol. 25 (1996) 554-559. old. 
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1. 1990-ben 20 273 embert gyilkoltak meg az Egyesült Államokban – ez majdnem 20%-os növekedés az 1970-

es 16 848-hoz képest. "E számok azt mutatják, hogy az USA az 1970-1990-es időszakban erőszakosabb 

társadalommá vált." Igaz ez vagy hamis? Röviden indokoljon.5 

2. Az USA-ban a vezető halálokok közé tartoznak a szívkoszorúerek megbetegedései – amikor a szívizomzatot 

ellátó főverőerek felmondják a szolgálatot. A gyógyítás lehetséges a sérült érszakaszt áthidaló bypass műtéttel 

(1. fejezet 3. szakasz). Az első kísérletek egyikében Dr. Daniel Ullyot és munkatársai egy kísérleti 

betegcsoporton elvégezték a szívkoszorúér-bypass műtétet; 98%-nál 3 év vagy több volt a túlélés. A 

hagyományos kezelés az, hogy gyógyszerekkel és speciális étrenddel csökkentik a vérnyomást és eltávolítják az 

artériák faláról a zsírlerakódásokat. Korábbi vizsgálatok szerint a hagyományos kezelésben részesülő 

betegeknek csak 68%-a élte túl a 3 évet. 

Egy újságcikk "káprázatos"-nak nevezte Ullyot eredményeit, mert Ullyot betegei között sokkal magasabb volt a 

túlélők aránya, mint a korábbi vizsgálatokban.6 

a. Volt-e kortárs kontrollja az Ullyot-vizsgálatnak? Ha nem, milyen betegek voltak az összehasonlítási 

csoportban? 

b. Alátámasztja-e az újság lelkesedését a vizsgálat? Röviden fejtse ki. 

3. Susan Boumant nem léptették elő őrmesterré a Los Angeles County rendőrkapitányságon, noha letette az 

állásra kiírt versenyvizsgát. Ezért 1980. áprilisában pert indított a szövetségi bíróságon, azt állítva, hogy a vizsga 

diszkriminatív volt.7 Alább bemutatjuk az 1975-ös és 1977-es adatokat. 1975-ben a nők közül 10/79=12,7% 

felelt meg a vizsgán; a férfiak között 250/1312=19,1% volt ez az arány. Ez azt jelenti, hogy 12,7/19,1=66,5% 

volt a "szelekciós ráta "; más szóval a nők megfelelési arányszáma csak 66,5%-a volt a férfiakénak. 1977-ben 

67,1% volt a szelekciós ráta. Létezik egy intézmény, mely azt vizsgálja, hogy nem sérül-e az esélyegyenlőség a 

munkahelyi felvételek során. Ez az Equal Opportunity Employment Commission a 80%-nál alacsonyabb 

szelekciós rátát általában valamely "védett csoport" elleni negatív diszkrimináció jelének tekinti. 

Az eredményeket úgy is elemezhetjük, hogy összevonjuk (pooling) a két év adatait. A két évre vonatkozó 

adatokat összeadva, az összesen 102 + 79 =181 női jelentkező közül megfelelt 10 + 18 = 21, és így tovább. Igaz-

e vagy hamis a következő állítás? Indokoljon is. "1975-ben 66,5% volt a kiválasztási arány, 1977-ben pedig 

67,1%; következésképpen az összesített adatokból számított kiválasztási aránynak 66,5% és 67,1% közé kell 

esnie." 
 

 
Nők Férfiak 

1975   

Jelentkezők 79 1312 

Megfelelt a vizsgán 10 250 

1977   

Jelentkezők 102 1.259 

Megfelelt a vizsgán 18 331 

4. Hárman próbáltak – sűrűségskálát használva – hisztogramot készíteni egy bizonyos vizsgálat alanyainak 

vérnyomásadatairól. A három közül csak egy helyes. Melyik, miért? 

                                                           
5Statistical Abstract, 1988, 268. táblázat; 1994, 305. táblázat. 
6San Francisco Chronicle, 1975. december 9. A kutatásról megjelent tanulmány sokkal józanabb: D. J. Ullyot et al., "Improved survival 

after coronary artery surgery in patients with extensive coronary artery disease", Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery vol. 70 

(1975) 404-413. o. 
7Bouman v. Block, 940 F.2d 1211 (9th Cir. 1991) 



 A binomiális formula  

 255  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

5. Felmérés készült egyetemi elsőéveseknek a tanulmányaik megkezdésekor betöltött életkoráról.8 Körülbelül 

mekkora a szórás: 1 hónap, 1 év, vagy 5 év? Miért? 

6. Egy vizsgálat olyan 25-64 éves férfiak 1993-as reprezentatív mintáján alapul, akik ebben az évben teljes 

munkaidőben dolgoztak; az alábbi ábra mutatja az egyes korcsoportok átlagos jövedelmét.9 Az adatok azt 

mutatják, hogy, átlagosan, ha valaki nem hagyja abba a munkát, akkor 50 éves koráig nő a jövedelme, 50 éves 

kora után pedig csökkenni kezd. Igaz-e vagy hamis? Ha nem igaz, akkor hogyan magyarázhatók az adatok? 

 

Forrás: 1993-as Current Population Survey; az adatokat CD-n a U.C. Research Center-en keresztül a 

Népszámlálási Hivatal bocsátotta rendelkezésünkre. 

7. Igaz-e vagy hamis? Indokoljon. Az alábbi hisztogramon a 60%-os percentilis éppen a kétszerese a 30%-os 

percentilisnek. 

 

8. Igaz-e vagy hamis? Indokoljon. (Az átlagok illetve a szórások kiszámítására nincs szükség.) 

a. Ha standard egységekre konvertáljuk őket, akkor ez a két számsor megegyezik: 
 

(i) 1 3 4 7 9 9 9 21 32 

(ii) 3 7 9 15 19 19 19 43 65 

b. Ha standard egységekre konvertáljuk őket, akkor ez a két számsor megegyezik: 
 

(i) 1 3 4 7 9 9 9 21 32 

(ii) –1 –5 –7 –13 –17 –17 –17 –41 –63 

                                                           
8E. L. Dey,A. W. Astin and W. S. Korn, The American Freshman: Twenty-Five Year Trends (University of California, Los Angeles: Higher 

Education Research Institute, Graduate School of Education, 1991.) 
965 év fölött a grafikon megint nőni kezd. Feltehető, hogy a magas fizetésűek egy része tovább dolgozik, s az ő jövedelmük hat ilyen 
mutatósan az átlagra. Lásd még Economic Report of the President 1974, 147. skk. 
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9. Egy nagy évfolyamon, a záróvizsgán 100 pontból 50 volt az átlag, és 20 pont a szórás. A pontszámok a 

normáleloszlást követték. 

a. A záróvizsgát két fivér is letette. Egyikük a 70-edik percentilisnél végzett, másikuk a 80-adik percentilisnél. 

Hány pontra voltak egymástól? 

b. A záróvizsgát két nővér is letette. Egyikük a 80-adik percentilisnél végzett, másikuk a 90-edik percentilisnél. 

Hány pontra voltak egymástól? 

10. Az alábbi pontdiagram jövedelmeket mutat, iskolázottság (befejezett iskolaévek) szerint, 25-54 éves kansasi 

férfiak egy reprezentatív mintája alapján. Vagy van valami hiba? Röviden indokoljon. 

 

11. 

a. Állapítsa meg az alábbi (i) adatsorra vonatkozó korrelációs együtthatót. 

b. Ha lehet, töltse ki úgy az alábbi (ii) táblázatban az üres helyeket, hogy a korrelációs együttható 1 legyen. Ha 

nem lehet, magyarázza meg, miért nem lehet. 
 

(i)  
(ii) 

x y 
  

x y 

4 7 
  

_ 7 

5 0 
  

5 _ 

7 9 
  

7 9 

8 9 
  

8 9 

8 13 
  

8 13 

10 16 
  

10 _ 
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12. T. W. Teasdale és munkatársai pozitív összefüggést találtak a rövidlátás és az intelligencia között a dán 

újoncok vizsgálata során.10 Igazak vagy hamisak az alábbiak? Indokoljon. 

a. A rövidlátóbb újoncok átlagban intelligensebbek is voltak. 

b. Az intelligensebb újoncok átlagban rövidlátóbbak is voltak. 

c. Az adatok arra mutatnak, hogy a rövidlátás okozza az intelligenciát. 

d. Az adatok arra mutatnak, hogy az intelligencia okozza a rövidlátást. 

13. Mindhárom alábbi grafikonnál állapítsa meg, hogy r vajon –1, 0 vagy 1 körül van-e? Röviden indokoljon. 

 

14. Az alábbi pontdiagram vizsgázók egy mintájának matematikai (M-SAT) illetve nyelvi (V-SAT) pontszámait 

mutatja. A grafikonba behúztunk három egyenest. Párosítsa mindhez a megfelelő leírást (a leírások közül egy ki 

fog maradni). Röviden indokoljon. 

i. adott M-SAT pontszámhoz tartozó becsült V-SAT átlagpontszám; 

ii. adott V-SAT pontszámhoz tartozó becsült M-SAT átlagpontszám; 

iii. közel azonos percentilis-besorolás a két vizsgán; 

iv. (iv) a két vizsgán kapott pontszámok összege körülbelül 1100. 

 

15. Egy egyetem jogi karán az elsőévesek pontszámainak átlaga 65, szórása 12; a korreláció az elsőéves 

pontszámok és felvételi vizsga pontszámai között 0,55; a pontdiagram rögbilabda-alakú. A dékáni hivatal 

felvételi eredmények alapján, regresszióval, előrejelzést készít az elsőéves pontszámokról. A diákok körülbelül 

                                                           
10T. W. Teasdale et al., "Degree of myopia in relation to intelligence and educational level", Lancet (1988. dec. 10.) 1351-1354. o. 
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hány százalékának lesz legalább 10 ponttal jobb az eredménye az előrejelzettnél? Megoldását indokolja. Ha 

további információra volna szüksége, mondja meg, mire és miért. 

16. Franciaország nagy miniszterelnökei általában középszerű királyok alatt szolgáltak, s nagy királyainak 

tipikusan középszerű miniszterelnökök jutottak. Vajon hová sorolható inkább ez a tény: a francia történelemhez 

vagy a statisztikához? Fejtse ki röviden. 

17. Egy nagy létszámú kurzuson a félév közben írt zárthelyi átlagosan 50 pontosra sikerült, és 22 pont volt a 

szórás. A félév végi vizsgadolgozatnak 60 pont lett az átlaga, 20 pont volt a szórás. A zárthelyi pontszáma és a 

félév végi pontszám között 0,60 volt a korreláció. A pontdiagram rögbilabda alakú volt. Azoknak a diákoknak, 

akik a zárthelyin 50 pont körüli eredményt értek el, körülbelül hány százaléka végzett a félév végén a kurzus 

felső negyedében? 

18. Az A és B dobozból egy-egy lapot húzunk, véletlenszerűen: 

A.  

 

B.  

 

Állapítsa meg annak a valószínűségét, hogy 

a. a húzott számok egyike 2, a másik 5; 

b. a számok összege 7; 

c. egyik szám nagyobb a másik kétszeresénél. 

19. Egy pakliban 52 kártya van, közülük 13 kőr. 

a. A jól megkevert pakli tetejéről egymás után leemelünk négy lapot. Mi az esély arra, hogy negyedikre – de 

előbb nem – kőrt találunk? 

b. Alaposan megkevertek egy pakli kártyát. Addig kell egyesével húznom a tetejéről, amíg csak kőrt nem 

húzok. Már hármat húztam, még nem volt közte kőr. Mi az esély rá, hogy negyedikra kőrt húzzak? Röviden 

indokoljon. 

20. Tízszer dobunk egy érmével. Állapítsa meg annak a valószínűségét, hogy 7 fej lesz és 3 írás. 

5. 5. Összefoglalás, áttekintés 

1. Az 

 

képletű binomiális együttható megmondja, hányféleképpen lehet sorbarendezni n elemet, ha ezek közül k 

egyféle, a többi n-k pedig egy másikféle (pl. piros és kék golyók). 

2. Annak a valószínűségét, hogy egy esemény n alkalom közül pontosan k-szor fog bekövetkezni, a binomiális 

formula adja meg: 

 

A formulában n a kísérletek száma, k azoknak az alkalmaknak a száma, ahányszor az eseménynek be kell 

következnie, p pedig az esemény bekövetkezésének a valószínűsége, bármely konkrét kísérletnél. Az 

előfeltételek: 
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• n értékét előre rögzíteni kell. 

• p értéke kísérletről kísérletre változatlan. 

• a kísérletek függetlenek. 

3. A könyvnek ebben a részében definiáltuk a feltételes valószínűségeket, a függetlenséget, és a szorzási 

szabályt. Kölcsönösen kizáró eseményekre bevezettük az összeadási szabályt. 

4. A binomiális formula a valószínűségek kombinációjára vonatkozó egyik szabály alkalmazása. 

5. A függetlenség adja az V. részben kifejtendő statisztikai elmélet hátterét, s a VI–VIII. részben tárgyalásra 

kerülő eljárások közül is soknak nélkülözhetetlen alapfeltevése. 
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16. fejezet - A nagy számok törvénye 

A rulettkeréknek se lelkiismerete, se emlékezete. 
—Joseph Bertrand (francia matematikus, 1822–1900) 

1. 1. Mit mond a nagy számok törvénye? 

Egy érme 50% valószínűséggel esik írásra. Sok dobás után a fejek és az írások számának meg kell egyeznie – 

nem ez a nagy számok törvénye? John Kerrich dél-afrikai matematikus keményen megdolgozott a válaszért. 

Éppen Koppenhágában járt, amikor kitört a második világháború. Aztán – két nap múlva repült volna Londonba 

– a németek megszállták Dániát. Egy jütlandi táborba internálták; itt töltötte a háború hátralevő részét, és 

számos valószínűségszámítási kísérletet végzett, hogy múlassa az időt.1 Egy ilyen kísérletben 10 000 dobást 

végzett egyetlen érmével. Eredményeinek egy részét foglaljuk össze, engedélyével, az 1. táblázatban és az 1. 

ábrán. Mit mondanak a nagy számok törvényéről ezek az eredmények? Hogy ezt világosabban lássuk, 

képzeljünk el egy sosemvolt epizódot: a háború után meghívják Kerrichet, tartson Dánia királya előtt bemutató 

előadást a nagy számok törvényéről. Erről a meghívásról beszélget a segítőjével. 

Segítő. Tehát a nagy számok törvényéről készül a királynak beszélni? 

Kerrich. Bizony. 

Segítő. De hát mit lehet arról beszélni? A nagy számok törvényét végül is mindenki ismeri, 

nem igaz? 

Kerrich. Nyilván. Lássuk csak: mit is mond a nagy számok törvénye? 

Segítő. Hát vegyük azt, hogy érmével dobálunk. Ha sok volt a fej, akkor írások következnek. 

Vagy ha írásból volt túl sok, megnő a fejek valószínűsége. A fejek és az írások száma hosszú 

távon kiegyenlíti egymást. 

Kerrich. De ez nem igaz. 

Segítő. Hogy érti, hogyhogy nem igaz? 

Kerrich. Úgy, hogy teljesen hibás, amit mond. Először is, egy szabályos érmével a 

fejdobásnak mindig 50% az esélye, bármi történt is előtte. Jöhet egymás után akár két fej, akár 

húsz, továbbra is 50% az esélye annak, hogy következőre fejet fogunk dobni. 

Segítő. Ezt én nem hiszem el. 

Kerrich. Jó. Vegyük akkor például a négy hosszú fej-sorozatokat. Átnéztem az első 2000 

dobásomat. 130-szor fordult elő olyan, hogy négy egymás utáni dobás lett fej; e sorozatok 

közül 69 folytatódott fejjel, és csak 61 írással. Egy fej-széria egyáltalán nem növeli a 

rákövetkező írás valószínűségét. 

Segítő. Maga mindig ilyen hihetetlen dolgokat mond. Miről fog beszélni a királynak? 

Kerrich. Nos, elvégeztem az érmével 10 000 dobást, s körülbelül 5000 fejet kaptam. A pontos 

szám 5067; e 67-es különbség kevesebb az összes dobás 1%-ánál. Az adatok itt láthatók az 1. 

táblázatban. 

Segítő. Igen, de hát 67 fej, nem kevés. Nem lesz a király tetszésére, ha csak ennyire képes a 

nagy számok törvénye. 

Kerrich. Ön mit javasolna? 

16.1. táblázat - John Kerrich érmedobálásos kísérlet 

                                                           
1An Experimental Introduction to the Theory of Probability (University of Witwatersrand Press, 1964). A második világháború után Kerrich 
Dél-Afrikába ment tanítani. 
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Dobások száma Fejek száma Eltérés 

10 4 –1 

20 10 0 

30 17 2 

40 21 1 

50 25 0 

60 29 –1 

70 32 –3 

80 35 –5 

90 40 –5 

100 44 –6 

200 98 –2 

300 146 –4 

400 199 –1 

500 255 5 

600 312 12 

700 368 18 

800 413 13 

900 458 8 

1000 502 2 

2000 1013 13 

3000 1510 10 

4000 2029 29 

5000 2533 33 

6000 3009 9 

7000 3516 16 
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Dobások száma Fejek száma Eltérés 

8000 4034 34 

9000 4538 38 

10 000 5067 67 

Segítő. Dobjon az érmével még 10 000-et. A fejek számának 20 000 dobásból lényegesen 

közelebb kell a várható 10 000-hez esnie. Végül is a fejek és az írások számának előbb-utóbb 

ki kell egymást egyenlítenie, nem igaz? 

Kerrich. Az előbb is ezt mondta, de téved. Nézze csak meg az 1. táblázatot! Az első 1000 

dobásból 2 volt az eltérés a fejek tényleges és várható száma között. 2000 dobás után az 

eltérés fölment 13-ra. 

Segítő. Vakszerencse. A 3000-edik dobás után az eltérés mindössze 10. 

Kerrich. Ez is vakszerencse. A 4000-edik dobáskor 29 volt az eltérés. Az 5000-ediknél 33. 

Való igaz, a 6000-ediknél 9-re csökkent, de nézze csak az 1.ábrát. A véletlen hiba 1000 és 10 

000 dobás között szép fokozatosan növekszik, aztán a végén egészen hirtelen megugrik. 

Segítő. Hát hol van akkor itt a nagy számok törvénye? 

Kerrich. Ha sokat dobunk, akkor valószínűleg meglehetősen nagy lesz a különbség a fejek 

várható száma és a tényleges számuk között, abszolút mértékben. Az elvégzett dobások 

számához arányítva viszont valószínűleg meglehetősen kicsi lesz a különbség. Ez a nagy 

számok törvénye. Ahogy mondtam, 10 000-nek a 67 egészen kis hányada. 

Segítő. Nem értem. 

Kerrich. Figyeljen ide: 10 000 dobásból 5000 fejet várnánk, igaz? 

Segítő. Igaz. 

Kerrich. De nem pontosan: arra számítunk, hogy valahol 5000 fej közelében leszünk. Szóval 

hogy éppúgy kaphatunk 5001-et, mint 4998-at vagy 5007-et. Amennyivel az 5000-et 

elhibázzuk, ezt a mennyiséget nevezzük "véletlen hibának". 

16.1. ábra - John Kerrich érmedobálásos kísérlete. A "véletlen hiba" egyenlő (fejek 

száma) – (dobások számának fele). 
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Ezt a különbséget ábrázoljuk a dobások számának függvényében. A dobások számát növelve a véletlen hiba is 

hajlamos megnőni. A vízszintes tengely nem méretarányos. 

Segítő. Mondaná konkrétabban? 

Kerrich. Felírok egy egyenletet: 

fejek száma = (az összes dobások számának fele) + (véletlen hiba). 

Ez a hiba abszolút mértékben kifejezve valószínűleg nagy lesz, ugyanakkor a dobások 

számához viszonyítva kicsi. Nézze meg a 2. ábrát. No, hát ez a nagy számok törvénye. 

Segítő. Hmmm. És ha dobna még 10 000-et az érmével? Akkor 20 000 dobásból dolgozhatna. 

Kerrich. A véletlen hiba 20 000 dobásból valószínűleg még nagyobbra nőne, nem valószínű 

azonban, hogy kétszer akkorára, mint 10 000 dobásból. Az várható, hogy a véletlen hiba 

abszolút mértékben nőni fog.2 Az összes dobások számának százalékában viszont valószínűleg 

csökken. 

Segítő. Ne haragudjon, elmondaná akkor még egyszer, hogy mit mond a nagy számok 

törvénye? 

Kerrich. A fejek száma a dobások számának fele körül lesz – de annál valamennyivel (egy 

véletlen hibával) több vagy kevesebb. A dobások számának növekedtével ez a véletlen hiba 

abszolút mértékben megnő. A dobások számához viszonyítva azonban csökken. 

Segítő. Mondana valamit arról, hogy mekkora szokott lenni a véletlen hiba? 

16.2. ábra - A véletlen hiba a dobások számának százalékában kifejezve. Amikor a 

dobások száma növekszik, ez a százalék csökken: a dobások számához viszonyítva a 

véletlen hiba csökken. A vízszintes tengely nem méretarányos. 

                                                           
2Itt különbséget teszünk a darabszámban ("abszolút számokban") és a százalékban kifejezett eltérés között. Technikaibb szinten az abszolút 

érték is előkerül. Legyen Xn az n dobás utáni véletlen hiba, azaz a fejek száma, mínusz a dobások számának fele. Ekkor Xnmartingál, tehát 
E{Xn+m│Xn}=Xn; de E{|Xn+m|│Xn}>|Xn|. 
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Kerrich. Nos, 100 dobásból a véletlen hiba valahol 5 körül várható. 10 000 dobásból pedig 

valahol 50 körül lehet a hiba mértéke. Amikor a dobások számát 100-szorosára emeljük, ezzel 

a véletlen hiba valószínű értéke -szeresére nő. 

Segítő. Azt mondja tehát, hogy ha növelem a dobások számát, akkor nő a különbség a fejek 

száma és a dobások számának fele között; viszont csökken a különbség a fejek százalékaránya 

és 50% között. 

Kerrich. Pontosan erről van szó. 
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1.1. „A” feladatsor 

1. Van egy gép, úgy tervezték, hogy önműködően dobáljon egy érmét, és jegyezze fel az eredményeket. 1000 

dobás után 550 fejről számol be. Fejezze ki a véletlen hibát abszolút mértékben is, és az összes dobás 

százalékában is. 

2. 1 000 000 dobás után az 1. feladatban szereplő gép 501 000 fejről számol be. Fejezze ki a véletlen hibát 

megint a fenti két módon. 

3. 100-szor dobtunk egy érmével, 53 lett fej. Viszont mind a hét utolsó dobás fej volt. Igaz vagy hamis: annak 

valószínűsége, hogy a következő dobás fej lesz, kicsit kisebb 50%-nál. Indokoljon. 

4. 

a. Egy érmével dobunk; egy dollárt nyerünk, ha 60%-nál több a fej. Mi a jobb: 10 dobás vagy 100? Indokoljon. 

b. Mint (a), de a dollárt akkor nyerjük el, ha 40%-nál több a fej. 

c. Mint (a), de a dollárt akkor nyerjük el, ha a fejek 40% és 60% között vannak. 

d. Mint (a), de a dollárt akkor nyerjük el, ha pontosan 50% a fej. 

5. A nevadai rulettnél 18 a 38-ból az esély arra, hogy a golyó piros rekeszben álljon meg. Sokszor pörgetünk. 

Választhatunk: 

i. 38 pörgetés – és egy dollárt nyerünk, ha a golyó 20 vagy több alkalommal áll meg piros rekeszben. 
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ii. 76 pörgetés – és egy dollárt nyerünk, ha a golyó 40 vagy több alkalommal áll meg piros rekeszben. 

Melyik a jobb? Vagy egyformák? Indokoljon. 

A következő három feladatban dobozból végzett véletlenszerű húzásról lesz szó. Ezt a 13. fejezetben ismertettük, 

s majd a most következő 3. szakaszban visszatérünk rá. 

6. Egy dobozban 20% piros és 80% kék golyó van. Ezer golyót húzunk véletlenszerűen, visszatevéssel. Az 

alábbi két állítás közül az egyik igaz: melyik, és miért? 

i. Pontosan 200 golyó lesz piros. 

ii. Körülbelül 200 golyó lesz piros, az eltérés nagyjából plusz – mínusz egy tucat. 

7. Mint a 6. feladat, ha a húzásokat véletlenszerűen, visszatevés nélkül végezzük, és a dobozban 50 000 golyó 

van. 

8. Az alábbi két doboz valamelyikéből százszor húznak véletlenszerűen, visszatevéssel. Minden egyes húzásnál 

annyi pénzt kapunk, dollárban, ahányas szám a lapon van. (Ha negatív számot húznak, akkor elvesznek tőlünk 

ennyi pénzt.) Melyik doboz a jobb? Vagy egyformák? 

i.  

 

ii.  

 

9. (Nehéz.) Nézze meg az 1. ábrát. Átment volna-e valaha is negatívba a grafikon, ha Kerrich tovább dobál? 

2. 2. Véletlen folyamatok 

Kerrich segítője a véletlen ingadozás kérdésével küzdött. Már látta, hogy ha egy érmét sokszor feldobunk, a 

fejek tényleges száma valószínűleg különbözni fog a várható számuktól. De még nem tudta, milyen nagy 

különbségre számítson. A következő fejezetben ismertetünk egy módszert a különbség várható mértékének 

kiszámítására. E módszer sok különböző helyzetben alkalmazható. Kiszámítható például a segítségével, hogy 

mekkora nyereségre számíthat a kaszinó egy rulettől (17. fejezet), vagy hogy milyen pontosságra számíthatunk 

egy mintavételes felmérés során (21. fejezet). 

Mi a közös mindebben? Ezek a példák véletlen folyamatokról szólnak.3 Vegyük a fejek számát a Kerrich-

kísérletből. Minden egyes érmedobásnál jelentkezik a véletlen. Ha újra lefolytatnánk a kísérletet, másként 

következnének egymásra a dobások, más lenne a fejek száma. Második példa: az összeg, amit az ember a 

ruletten nyer (vagy veszít). A rulettkerék megpörgetése véletlen folyamat – ennek a kimenetelén múlik, mennyit 

nyerünk vagy veszítünk. Egy újabb pörgetés, és a korábbi nyertesekből vesztesek lesznek. Egy utolsó példa: a 

demokraták százalékaránya egy választók közül vett véletlen mintában. A mintavételnél véletlen folyamattal 

dolgozunk. Tehát véletlenen múlik, hány demokrata kerül a mintába. Egy másik mintában más lenne a 

százalékarány. 

Milyen mértékben függenek a számok a véletlentől? A statisztikában újra meg újra szembekerülünk ezzel a 

kérdéssel. Az általános haditervet a következő fejezetekben fogjuk bemutatni. A két fő gondolat: 

• hasonlóságot keresünk a tanulmányozott véletlen folyamat (pl. a felméréses példánál: mintavétel a választók 

közül), és egy dobozból végzett véletlenszerű húzások között; 

• az ingadozást, amire kiváncsiak vagyunk (pl. a demokraták becsült arányának ingadozását) párhuzamba 

állítjuk a dobozból húzott számok összegének véletlen ingadozásával. 

                                                           
3A "véletlen folyamat" kifejezést nem szakkifejezésként használjuk. "Egy véletlen folyamatból kapott szám" annyi, mint egy valószínűségi 
változó megfigyelt értéke. 
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A véletlen folyamat és a dobozból végzett húzások közötti analógiát dobozmodellnek nevezzüki. A lényeg az, 

hogy a dobozból húzott számok összegének ingadozását könnyen tudjuk matematikailag kezelni. Bonyolultabb 

folyamatokat így az analógia révén tudunk elemezni. 

3. 3. A húzások összege 

Ennek a szakasznak az a célja, hogy szemléltesse a következő folyamatot. Van egy doboz, benne papírlapok. 

Mindegyik lapra egy szám van írva. Ezután véletlenszerűen kihúzunk valahányat a lapok közül, és összeadjuk a 

rajtuk lévő számokat. Vegyük például az 

 

dobozt. Képzeljük el, hogy kétszer húzunk belőle, visszatevéssel: megrázzuk a dobozt, hogy a lapok jól 

összekeveredjenek, és találomra kiveszünk egyet; a rajta lévő számot feljegyezzük, a lapot visszatesszük a 

dobozba. Újra megrázzuk a dobozt, találomra kiveszünk egy második lapot. A "visszatevéssel" kifejezés arra 

emlékeztet, hogy a lapot az újabb húzás előtt visszategyük a dobozba. Azzal, hogy a lapot visszatesszük, mód 

nyílik arra, hogy újra meg újra ugyanolyan körülmények között végezzük a húzást. (A visszatevéses és 

visszatevés nélküli húzást a 13. fejezetben tárgyaltuk.) 

Miután elvégeztük a két húzást véletlenszerűen, visszatevéssel, összeadjuk a két számot. Például lehetett az első 

húzás , a második . A húzások összege ekkor 8. Vagy lehet az első húzás , és a második is , és 

akkor 6 a húzások összege. Sok további lehetőség van. Az összeg véletlen ingadozásnak van kitéve. Ha így 

sikerülnek a húzások, ez lesz az összeg; ha másként, az összeg is más. 

Elsőre ez a példa mesterkéltnek tűnhet. Másrészt viszont ugyanolyan, mint egy dobás a Monopolyban: ott két 

kockával dobunk, a két számot összeadjuk és amennyi kijön, annyit lépünk. Egy kockadobás olyan, mint egy 

húzás a dobozból. 

 

Akkor most képzeljünk el 25 húzást ugyanebből a 

 

dobozból. Természetesen visszatevéssel kell húznunk. Körülbelül mekkora lesz az összegük? A legközvetlenebb 

út, ha kísérletet végzünk. Beprogramoztunk egy számítógépet, hogy végezze el a húzásokat.4 Első húzásra 3-at 

kapott, másodikra 2-t, harmadikra 4-et. Itt van mind: 

                                                           
iA magyar nyelvű szakirodalomban az urnamodell kifejezés használatos (A ford.). 
4A számítógépes programok determinisztikusak, igazán véletlenszerű számokat ezért nem tudnak létrehozni. Elő tudnak azonban állítani 

olyan számokat, melyek egészen véletlenszerűeknek látszanak. Az egyik módszer szerint van egy nagyon nagy szorzó, M; aztán a 

programozó választ egy "mag" (seed) értéket – jelölje ezt x; x valahol 0 és 1 között lehet. A számítógép kiszámítja, mennyi M-szer x ;az 
eredménynek van egész része és tizedestört része: 

.... aaaaaaaaaaaaaaaaa,bbbbbbbbbbb .... 

A tizedesvesszőtől balra eső jegyekből lesz az első véletlen szám, s a törtrész szolgál a soron következő véletlen szám magjaként. Bővebb 

kifejtését lásd 

P. L'Ecuyer, "Efficient and portable combined random number generators", Communications of the ACM vol.31 (1988) 742-74. o. 

D. Knuth, The Art of Computer Programming, vol. II, 2nd ed. (Addison-Wesley, 1981). Magyarul: Donald E. Knuth, A számítógép-
programozás művészete 2, (Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1987) 

P. A. W. Lewis and E. J. Orav, Simulation Methodology for Statisticians, Operations Analysts, and Engineers (Wadsworth & Brooks/Cole, 
1989, chapter 5). 

G. Marsaglia, "Random numbers fall mainly in the planes", Proceedings of the National Academy of Sciences vol. 60 (1968), 25-28. o. 

_______, "A current view of random number generators", Proceedings of the Sixteenth Symposium on the Interface between Computer 
Science and Statistics (1985), 3-10. o. 
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3 2 4 6 2 3 5 4 4 2 3 6 4 1 2 4 1 5 5 6 2 2 2 5 5 

A 25 húzás összege 88. 

Persze, ha mások lettek volna a húzások, más lett volna az összeg. Ezért az egész eljárást tízszer 

megismételtettük a számítógéppel. A gép tehát mindannyiszor 25 húzást végzett a dobozból, véletlenszerűen, 

visszatevéssel, majd kiszámította az összeget. Az eredmények: 
 

88 84 80 90 83 78 95 94 80 89 

Jól látni a véletlen ingadozást. Az első összeg 88, a második leesik 84-re, a harmadik tovább esik, csak 80. Az 

értékek a legalacsonyabb 78-tól egészen a legmagasabb 95-ig terjednek. 

Elvileg az összeg lehetne sokkal kisebb: akár 25 · 1 =  25, vagy lehetne sokkal nagyobb: akár 25 · 6 = 150 is. 

Ténylegesen azonban mind a tíz megfigyelt érték 75 és 100 közé esett. Így maradna-e ez, ha emelnénk az 

ismétlések számát? Mekkora pontosan annak a valószínűsége, hogy az összeg 75 és 100 közé esik? A következő 

két fejezetben ezen a feladattípuson dolgozunk. 

A húzások összege annak az eljárásnak a rövid, összefoglaló megnevezése, amit ebben a szakaszban láttunk: 

• véletlenszerűen lapokat húzunk a dobozból; 

• a lapokra írt számokat összeadjuk.5 

3.1. „B” feladatsor 

1. Száz húzást végeztünk találomra, visszatevéssel, az  dobozból. 47 közülük , a többi 53  lett. 

Mennyi az összeg? 

2. Száz húzást végzünk találomra, visszatevéssel, az  dobozból. 

a. Mennyire lehet kicsi az összeg? És mennyire lehet nagy? 

b. Mi várható: körülbelül hányszor húzzuk az  lapot? És hányszor a  lapot? 

c. Mi várható: körülbelül mekkora lesz az összeg? 

3. Száz húzást végzünk találomra, visszatevéssel, az  dobozból. 

a. Mennyire lehet kicsi az összeg? És mennyire lehet nagy? 

b. Mi várható: körülbelül mekkora lesz az összeg? 

4. Száz húzást fogunk elvégezni, véletlenszerűen, visszatevéssel, az alábbi dobozok valamelyikéből. A feladat: 

megtippelni, mekkora lesz az összeg: 1 dollárt nyerünk, ha nem tévedünk 10-nél többet. Melyiknél mi volna a 

tippje? Melyik doboz a legjobb? Melyik a legrosszabb? 

i.  

 

ii.  

 

                                                           
5A "húzások összege" nem bevett szakkifejezés, de egyszerűbb, mint a "független, azonos eloszlású valószínűségi változók összege". A 
"dobozmodell" sem bevett, bár mintha terjedőben lenne. 
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iii.  

 

5. Egy lapot húzunk, találomra, az 

 

dobozból. Mi a valószínűsége annak, hogy 1 lesz? Hogy 3 vagy kisebb lesz? Hogy 4 vagy nagyobb lesz? 

6. Ötven húzást fogunk végezni, véletlenszerűen, visszatevéssel, az alábbi két doboz valamelyikéből. Minden 

húzásnál annyi pénzt kapunk, dollárban, ahányas szám a lapon van; ha negatív szám jön ki, elvesznek tőlünk 

ennyi pénzt. Melyik doboz a jobb? Vagy egyformák? Indokoljon. 

i.  

 

ii.  

 

7. Négy fordulót játszunk a kaszinóban. Az elsőn 4 dollárt nyerünk, a másodikon 2 dollárt veszítünk, a 

harmadikon 5 dollárt nyerünk, a negyediken 3 dollárt veszítünk. Az alábbi számítások közül melyikből derül ki, 

hogy hogy állunk a játék végén? (Egynél több is lehet jó.) 

i. 4$ + 5$ – (2$ + 3$) 

ii. 4$ + (–2$) + 5$ + (–3$) 

iii. 4$ + 2$ + 5$ – 3$ 

iv. –4$ + 2$ + 5$ + 3$ 

4. 4. Hogyan készül egy dobozmodell 

Ennek a szakasznak az a célja, hogy, gyakorlásképpen a későbbiekre, készítsünk néhány dobozmodellt. A 

húzások összege sokfajta statisztikai eljárásnál kulcsmozzanat – egyik szemünk legyen mindig az összegen. 

Három kérdésre kell választ adnunk, mikor dobozmodellt készítünk: 

• Milyen számok kerüljenek a dobozba? 

• Melyikből mennyi? 

• Hányat húzzunk? 

A dobozmodellektől azt várjuk, hogy segítenek a véletlen ingadozás elemzésében – a véletlen ingadozás pedig a 

játékkaszinókban mutatkozik meg a maga legnyersebb valóságában. Ebben a szakaszban ezért a ruletthez 

készítünk majd dobozmodelleket. A nevadai rulettnél 38 rekesz van a rulettkeréken; egy rekeszen a 0 szám van, 

egy másikon a 00, a többi 1-től 36-ig meg van számozva. A krupié megpörgeti a rulettkereket, s rádob egy 

golyót. A golyó a 38 rekesz mindegyikében ugyanakkora eséllyel áll meg. Míg meg nem áll, a játékosok 

megtehetik tétjeiket a rulettasztalon (3. ábra). 

Az egyik lehetséges fogadás a piros vagy fekete (red or black). A 0 és a 00 kivételével – melyek zöldek – a 

számok a rulettkeréken felváltva pirosak és feketék. Ha mondjuk egy dollárt teszek a pirosra, és valamelyik 

piros szám jön ki, akkor, egy dollár nyereséggel megtetézve, visszakapom a dolláromat. Ha fekete vagy zöld 

szám jön ki, a krupié széles vigyorral besöpri a dolláromat. 
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Tegyük fel, a Golden Nuggetben vagyunk, Las Vegasban. Most tettünk egy dollárt a pirosra, a krupié pörgeti a 

rulettkereket. Nehéz az esélyeket átlátni, segíthet egy dobozmodell. Milyen számok legyenek a dobozban? Vagy 

egy dollárt nyerünk, vagy egy dollárt veszítünk. Legyenek tehát a lapokon +1$ és -1$, azaz plusz egy dollár és 

mínusz egy dollár. 

Második kérdés: melyikből hány darab legyen? Nyerünk, ha a 18 piros szám valamelyike jön ki, veszítünk, ha a 

18 fekete valamelyike. De ha a 0 vagy a 00 jön ki, akkor is veszítünk. Éppen ebben áll a bank haszna. 38-ból 

csak 18 az esélyünk a nyerésre, azaz 18/38, míg 20/38 az esély arra, hogy veszítsünk. Tehát a dobozban 18  

lesz és 20 . A doboz tehát 

 

A valószínűségek szempontjából egészen mindegy, hogy a dobozból húzunk-e egy lapot, vagy a ruletten 

teszünk-e egy dollárt a pirosra. A dobozmodell nagy előnye, hogy eltüntet minden mellékes részletet – a 

rulettkereket, a rulettasztalt, a krupié vigyorát. Marad a nyers valóság: nekünk 18 lap kedvez, nekik 20. 

16.3. ábra - Rulettasztal (nevadai rulett). 

 

A rulett egy kellemes, laza, és rém nyugis módszer arra, hogy elveszítsed a pénzed. 

– Jimmy the Greekii 

Ez lenne egyetlen játék. Most lássuk, mi a helyzet, ha egymás után tízszer játszanánk, mind a tíz fordulóban 

egy-egy dollárt téve pirosra. Mit várhatnánk ekkor? A végén, összesítve, valahány dollár pluszban vagy 

                                                           
iiJimmy the Greek, eredeti nevén Jimmy Snyder (cca.1920-1996), görög származású – eredeti, iskolázatlan stílusáról és merész (sokszor 
sikeres) tippjeiről ismert – amerikai televíziós személyiség, sportfogadásból és sportpletykákból kevert nagysikerű tévéműsort. A ford. 



 A nagy számok törvénye  

 273  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

mínuszban leszünk. Ez az összeg – amennyivel pluszban vagy mínuszban vagyunk – a tiszta nyereségünk. 

Pozitív a tiszta nyereség, ha összesítve nyerünk, negatív, ha összesítve veszítünk. 

Hogy lássuk az esélyeket, a tiszta nyereséget össze kell kapcsolnunk a dobozzal. Minden egyes fordulóban 

nyerünk vagy veszítünk valamennyit. E tíz nyereség–veszteség szám ugyanolyan, mint tíz húzás egy dobozból, 

véletlenszerűen, visszatevéssel. (Mivel a lapokat visszatesszük, az esélyek minden egyes húzásnál 

megmaradnak olyannak, amilyenek a rulettkeréknél.) A tiszta nyereség – az összesített nyereség illetve 

veszteség – egyszerűen ennek a tíz nyereség–veszteség számnak az összege. Tiszta nyereségünk tíz húzásból 

ugyanolyan, mint tíz – véletlenszerű, visszatevéses – húzás összege a 

 

dobozból. Ez az első modellünk, nézzük hát meg kicsit közelebbről. Tegyük fel például, hogy a tíz játék így 

zajlott: 
 

P P P F Z P P F F P 

(P=piros, F=fekete, és Z=zöld, azaz a bank számai: 0 vagy 00.) Az alábbi 2.táblázatban feltüntetjük a megfelelő 

nyereség–veszteség számokat és a tiszta nyereséget is. 

16.2. táblázat - A tiszta nyereség. Ez az addigi nyereség–veszteség számok halmozott 

összege. 
 

Forduló

k 
P P P F Z P P F F P 

Nyeresé

g-

vesztesé

g 

számok 

+1 +1 +1 -1 -1 +1 +1 -1 -1 +1 

Tiszta 

nyereség 
1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 

Kövessük, hogyan változik a tiszta nyereség. Mikor piros jön ki, a nyereség–veszteség szám +1, 1-gyel nő a 

tiszta nyereség. Amikor fekete vagy zöld jön ki, a nyereség–veszteség szám -1, 1-gyel csökken a tiszta nyereség. 

A tiszta nyereség egyszerűen a nyereség–veszteség számok összege – és e számok olyanok, mint egy-egy húzás 

a dobozból. Ebből az adódik, hogy a tiszta nyereség olyan, mint a húzások összege. Ebben az esetben jól 

jártunk: a játék végén 2 dollár pluszban vagyunk. Hogy mi történne, ha tovább játszanánk, azt a következő 

fejezetben fogjuk látni. 

1. példa. Ha nevadai ruletten egy dollárt teszünk egy konkrét számra és ez a szám jön ki, akkor az 1 dollárunkon 

felül 35 dollár nyereséget is kapunk. Bármelyik más szám jön ki, elvész az 1 dollárunk. A játékosok úgy 

mondják, hogy az "egy szám" 35 az 1-hez fizet. Tegyük fel, 100-szor rulettezünk, úgy, hogy minden alkalommal 

egy dollárt teszünk a 17-esre. Tiszta nyereségünk ugyanolyan, mint _________ húzás összege (véletlenszerűen, 

visszatevéssel) a _____________ dobozból. Egészítse ki az üresen hagyott helyeket 

Megoldás. Milyen számokat tegyünk a dobozba? A válaszhoz képzeljünk magunk elé a játékból egyetlen 

fordulót. Fölteszünk a 17-es számra egy egydolláros zsetont. Ha a golyó a 17-es rekeszben ül meg, 35 dollár 

pluszban vagyunk. Akárhol máshol áll meg, 1 dollár mínuszban leszünk. Tehát -os és -os lapokat kell a 

dobozba tennünk. 
 

A dobozban a lapokon lévő számok az egyes fordulókban nyerhető és veszíthető különféle összegeket 

mutatják. 
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Melyik számból hány darab legyen? Gondoljunk továbbra is egyetlen fordulóra. A nyerésre az esélyünk 38-ból 

mindössze 1, azaz 1/38, tehát az kell, hogy a  húzására is 1/38 legyen az esély. A vesztésre 37 a 38-ból, azaz 

37/38 az esélyünk, tehát a  húzásának is 37/38 esélyűnek kell lennie. A doboz: 

 
 

Az kell, hogy a dobozból bármely konkrét számot ugyanolyan valószínűséggel húzhassunk, amekkora 

valószínűséggel a játék egyetlen fordulójában ekkora összeget nyerhetnénk. ("Negatív összegű nyereség" – 

annak matematikai elnevezése, amit közönségesen veszteségnek szoktunk hívni.) 

Hány húzás legyen? 100 fordulót játszunk. Eszerint a húzások számának 100-nak kell lennie. A kihúzott lapokat 

pedig minden húzás után vissza kell tenni a dobozba, hogy ne változzanak az esélyek. 
 

A húzások száma megegyezik a fordulók számával. 

Tehát 100 fordulóból a tiszta nyereség éppen olyan, mint 100 húzás – véletlenszerűen, visszatevéssel – egy ilyen 

dobozból: 

 

Ezzel kész is a megoldás. 

4.1. „C” feladatsor 

1. Vegye fontolóra e három helyzetet: 

i. Egy dobozban egy "0"-s és kilenc "1"-es lap van. Egy lapot találomra kihúzunk. Ha "1"-es, pandamackót 

nyerünk. 

ii. Egy dobozban tíz "0"-s és kilencven "1"-es lap van. Egy lapot találomra kihúzunk. Ha "1"-es, pandamackót 

nyerünk. 

iii. Egy dobozban egy "0"-s és kilenc "1"-es lap van. Tíz lapot húzunk, véletlenszerűen, visszatevéssel. Ha 

összegük 10, mienk a panda. 

Tegyük fel, hogy szeretnénk a pandát. Melyik a jobb: (i) vagy (ii)? Vagy egyformák? És (i) és (iii) közül? 

2. Egy szerencsejátékos arra készül, hogy a ruletten egymás után 25-ször, mindig egy dollárral, két számot 

(osztás) tegyen meg. (Két szám: két szomszédos szám; ld. a 3. ábra.) Ha e két szám valamelyike jön ki, 

visszakapja a dollárját, és 17 dollár nyereség is megilleti. Ha más szám jön ki, elvész a dollárja. A két szám tehát 

17 az 1-hez fizet, a nyerésre 38-ból 2 az esély. A 25 játékból a játékos tiszta nyeresége ugyanolyan, mint 25 

húzás összege az alábbi dobozok valamelyikéből. Melyikből, miért? 

a.  

 

b.  

 

c.  

 

3. Egy bizonyos kockajátékban kis drótkalickából 3 dobókockát gurítanak ki. A játékos arra fogadhat, hogy 

mindhármon hatos lesz. A bank 36 az 1-hez fizet, a játékosnak 216-ból 1 az esélye a nyerésre. Tegyük fel, tíz 
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fordulót játszunk, mind a tízszer 1 dolláros téttel. Tiszta nyereségünk olyan lesz, mint _________ húzás összege 

(húzások véletlenszerűen, visszatevéssel) a _______________ dobozból. Töltse ki az üresen hagyott helyeket. 

5. 5. Ismétlő feladatsor 

1. Egy dobozban 10 000 lap van: 4 000 -s és 6.000 -es. 10 000-szer húznak a dobozból, véletlenszerűen, 

visszatevéssel. Melyik írja le a legjobban a helyzetet a következők közül, és miért? 

i. Az 1-esek száma pontosan 6000 lesz. 

ii. Az 1-esek száma nagy valószínűséggel egyenlő lesz 6000-rel, de van egy csekély esély arra is, hogy ne 6000 

legyen. 

iii. Az 1-esek száma valószínűleg különbözni fog 6000-től, de az eltérés 10 000-hez arányítva valószínűleg kicsi 

lesz. 

2. Ugyanaz, mint az 1. feladat – csak most visszatevés nélkül végeznek 10 000 húzást a dobozból. 

3. Egy játékos egymás után tízszer veszít a ruletten. Úgy dönt, tovább játszik, mert a nagy számok törvénye 

szerint most már nyernie kell. Egy kibic viszont azt tanácsolja neki, hogy inkább hagyja abba, mert jól látszik, 

hogy peches napja van. Melyiküknek van igaza? Esetleg egyiküknek sincs? 

4. 

a. Dobókockával dobunk valahányszor; 1 dollárt nyerünk, ha a dobásoknak legalább 20%-a egyes lesz. Mi az 

előnyösebb: 60 dobás vagy 600 dobás? Indokoljon. 

b. Mint (a); de akkor nyerünk, ha 15%-nál nagyobb az egyesek százalékaránya. 

c. Mint (a); de akkor nyerünk, ha az egyesek százalékaránya 15% és 20% között van. 

d. Mint (a); de akkor nyerünk, ha az egyesek százalékaránya pontosan . 

5. Igaz vagy hamis: ha 100-szor dobunk egy érmével, akkor az nem valószínű, hogy pontosan 50 legyen a fejek 

száma, viszont valószínűleg pontosan 50% lesz a fejek számának százalékaránya. Indokoljon. 

6. A genetikából tudható, hogy annak, hogy kétgyermekes családban a két gyermek azonos nemű legyen, szinte 

pontosan 50% az esélye. Felírunk két lehetőséget: 

i. 15 házaspár mindegyikének két gyermeke van. E családok közül 10-ről vagy többről az fog kiderülni, hogy a 

két gyermek azonos nemű. 

ii. 30 házaspár mindegyikének két gyermeke van. E családok közül 20-ról vagy többről az fog kiderülni, hogy a 

két gyermek azonos nemű. 

E két lehetőség közül melyik a valószínűbb; és miért? 

7. Egy röpdolgozat 25 feleletválasztós kérdésből áll. Mindegyik kérdéshez 5 válaszlehetőséget adnak, közülük 1 

a helyes. Minden helyes válasz 4 pontot ér, viszont minden rossz válaszért egy pontot levonnak. Egy diák az 

összes kérdésre véletlenszerű találgatással válaszol. Összpontszáma olyan lesz, mint ___________ húzás 

összege a ___________ dobozból. Az első üres helyre számot írjon, a másodikra egy doboz lap-összeállítását. 

Válaszait indokolja. 

8. Egy szerencsejátékos 50-szer fog a ruletten játszani, mindannyiszor négy szomszédos számra (amilyen pl. a 

23, 24, 26, 27) téve egy-egy dollárt. Ha e négy szám valamelyike jön ki, visszakapja dollárját s hozzá 8 dollár 

nyereményt. Bármilyen más szám jön ki, elveszíti a dollárját. Egy ilyen tét tehát 8 az 1-hez fizet, s a nyerésre 

38-ból 4 az esély. A játékos tiszta nyeresége az 50 játékból olyan, mint __________ húzás összege egy 

_____________ dobozból. Töltse ki az üres helyeket; indokoljon. 
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9. Piros és kék golyók vannak egy dobozban; több piros, mint kék. Egymás után golyókat húznak belőle, 

egyenként, véletlenszerűen, visszatevéssel. Egy dollárt nyerünk, ha többször húznak pirosat, mint kéket.6 Két 

dolog közül választhatunk: 

A. 100 húzás a dobozból. 

B. 200 húzás a dobozból. 

Válasszon az alábbi négy lehetőség közül; indokolja a választását: 

i. (A) ad nagyobb esélyt a nyerésre. 

ii. (B) ad nagyobb esélyt a nyerésre. 

iii. (A) és (B) egyforma esélyt ad a nyerésre. 

iv. További információra volna szükség. 

10. Kétszázszor húzunk véletlenszerűen, visszatevéssel, az 

 

dobozból. 

a. Ha a kihúzott 200 számnak 30 az összege – mennyi az átlaguk? 

b. Ha a kihúzott 200 számnak –20 az összege – mennyi az átlaguk? 

c. Általában, hogyan tudná kiszámítani a 200 húzás átlagát, ha ismeri az összegüket? 

d. Két lehetőség közül választhatunk: 

i. 1 dollárt nyerünk, ha a kihúzott 200 szám összege –5 és +5 közé esik. 

ii. 1 dollárt nyerünk, ha a kihúzott 200 szám átlaga –0,025 és +0,025 közé esik. 

iii. Melyik a jobb – vagy egyformák? Indokoljon. 

6. 6. Összefoglalás 

1. A fejek számában véletlen hiba van: 

                                                           
6Legyen SN egy N-edrendű, p paraméterű binomiális eloszlású változó. Azt állítjuk, hogy P{S2n+2 >n+1}> P{S2n>n} minden olyan p-re, 
melyre1/2≤p<1. 

Valóban, legyen fNm(p)=P{SN>m}. Ekkor 

(1) f'(p)=NP{SN-1=m}. 

Legyen gn(p)=P{S2n+2>n+1} - P{S2n>n}. (1) szerint 

(2) 

 

Mármost (4n+2) / n > 4. Létezik olyan p0, melyre 1/2 < p < p0, hogy  pozitív ha1/2 ≤ p < p0, negatív ha p0 < p < 1, és 0 ha p=p0. Azaz 

gn növekszik 1/2 és p0 között, majd csökken p0 és 1 között. Tegyük fel, hogy n>1. Ekkor gn(1)=0, s ez elég is, hogy az állítást a p=1/2 esetre 

bizonyítsa. Viszont 

 

n szerint szigorúan monoton növekedik. Ha n = 1, az állítás arra egyszerűsödik, hogy megmutassuk, 3p2–4p+1<0 ha 1/2 ≤ p < 1, ami 
könnyen látható. 
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fejek száma = (dobások számának fele) + (véletlen hiba). 

Abszolút mértékben a hiba valószínűleg nagy lesz, a dobások számához viszonyítva azonban kicsi. Ez a nagy 

számok törvénye. 

2. A nagy számok törvénye kifejezhető százalékokban. Sok dobásból a fejek száma valószínűleg közel lesz 

50%-hoz, ugyanakkor nem valószínű, hogy pontosan 50% legyen. 

3. A nagy számok törvénye nem jelenti az esélyek megváltozását. Érmedobálásnál például fej-széria után is 

éppolyan valószínű a fej, mint az írás. 

4. Bonyolult véletlen folyamatokat, amelyek eredményül számot adnak, sokszor tudunk dobozból (vagy 

urnából) húzással modellezni. A lényeg: a húzások összegét kell nézni. 

5. Az alapvető kérdések, amelyekre dobozmodell készítésekor válaszolni kell: 

• Milyen számok kerüljenek a dobozba? 

• Melyikből mennyi? 

• Hányat húzzunk? 

6. Szerencsejátékkal kapcsolatos feladatokra, ha arról van szó, hogy többször egymás után ugyanazt a tétet 

tesszük meg, a következőképpen készíthetünk dobozmodellt: 

• A dobozban lévő lapok az egyes fordulókban nyerhető (+) illetve veszíthető (–) pénzösszegeket mutassák. 

• Egy adott érték húzásának a dobozból legyen ugyanakkora valószínűsége, mint amekkora valószínűsége 

annak van, hogy a játék egyetlen fordulójában ezt a pénzösszeget nyerjük. 

• A húzások száma egyezzen meg a fordulók számával. 

Ekkor a tiszta nyereség olyan, mint a dobozból végzett húzások összege. 
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17. fejezet - A várható érték és a 
standard hiba 

Hisz Ön a csodákban? Irány a kenózó! 
—Jimmy the Greek 

1. 1. A várható érték 

Zajlik egy véletlen folyamat. Eredménye egy szám. Most egy másik. Megint egy másik. Lassacskán 

belefulladunk a véletlen számok özönébe. A matematikusok felfedeztek ebben a káoszban némi rendet. A 

folyamat során kiadott számok a várható érték körül ingadoznak, attól nagyjából standard hibányival térnek el. 

Vegyünk egy példát, képzeljük el, hogy a következő véletlen folyamattal hozunk létre számokat: megszámoljuk, 

hogy 100 érmedobásból mennyi fej. Kaphatunk például 57 fejet. Ez 7-tel az 50-es várható érték fölött van, tehát 

+7 a véletlen hiba. Ha megint dobnánk 100-at, más lenne a fejek száma, talán 46. Így –4 lenne a véletlen hiba. 

Harmadszorra esetleg megint más számot kapnánk, mondjuk 47-et, akkor –3 lenne a véletlen hiba. Számaink a 

véletlentől függően hol ennyivel, hol annyival térnek el az 50-től ; az eltérések körülbelül akkorák, mint a 

standard hiba (ez esetünkben éppen 5-tel egyenlő; lásd az 5. szakaszban). 

A várható érték és a standard hiba képletei függenek attól a véletlen folyamattól, ahonnan a számainkat nyerjük. 

Ebben a fejezetben dobozból végzett húzások összegével foglalkozunk, és egy példán fogjuk bemutatni a 

várható érték képletét: nézzük 100 húzás összegét az 

 

dobozból – véletlenszerűen, visszatevéssel húzunk. 

Körülbelül mekkora lesz ez az összeg? A válaszhoz gondoljuk meg, hogyan illenék e húzásoknak lezajlaniuk. A 

dobozban 4 lap van, így a húzásoknak körülbelül egynegyedében számíthatunk -ösre, s háromnegyedében 

-esre. 100 húzásból tehát körülbelül 25 -öst és körülbelül 75 -est várhatnánk. A húzások összegének 

25·5 + 75·1 = 200 

körül kellene lennie. Ez a várható érték. 

A várható érték képlete gyorsabban ad eredményt. Két összetevője van: 

• a húzások száma 

• a dobozban lévő számok átlaga (röviden: "a doboz átlaga") 
 

Egy dobozból véletlenszerűen, visszatevéssel végzett húzások összegének várható értéke egyenlő 

(húzások száma) · (doboz átlaga) 

Hogy lássuk a képlet mögötti logikát, térjünk vissza a példához. A doboz átlaga 

 

Minden egyes húzás átlagosan körülbelül 2-t ad az összeghez. Tehát 100 húzásból az összegnek 200 körül kell 

lennie. 

1. példa. Las Vegasban kenózunk. Kedvenc tétünk: egy dollárt teszünk egyetlen számra. Ha nyerünk, 

visszakapjuk a dollárt, és nyerünk hozzá még két dollárt. Ha veszítünk, elveszítettük a dollárunkat. A nyerési 
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esélyünk 1 a 4-hez.1 Várhatóan mennyit nyerünk (vagy veszítünk) 100 játékon, ha minden alkalommal ezt a tétet 

játsszuk? 

Megoldás. Először készítsünk dobozmodellt. Minden egyes játékban vagy két dollárral nő, vagy 1 dollárral 

csökken a tiszta nyereségünk. Arra, hogy nőjön, 1 a 4-hez az esélyünk; 3 a 4-hez arra, hogy csökkenjen. Tehát a 

100 játékból a tiszta nyereségünk olyan, mint 100 véletlenszerű, visszatevéses húzás összege a 

 

dobozból. A doboz átlaga 

 

Átlagosan minden játék negyed dollárba kerül. Arra számíthatunk, hogy 100 játék során körülbelül 25 dollárt 

veszítünk. Ha folytatjuk, 1000 játékból körülbelül 250 dolláros veszteséget várhatunk. Mennél tovább játszunk, 

annál többet vesztünk. Érdemes lenne másik játék után néznünk. 

1.1. „A” feladatsor 

1. Állapítsa meg 100 véletlenszerű, visszatevéses húzás összegének a várható értékét a 

következő dobozokból: 

a.  

 

b.  

 

c.  

 

d.  

 

2. Állapítsa meg, hogy a Monopolyban (l. 16. fejezet 3. szakasza) mennyi az első játékos által az első lépés 

során megtett mezők számának a várható értéke. 

3. Valaki 100-szor rulettezik, úgy, hogy mindig a 17-es számra tesz egy dollárt. Állapítsa meg, mekkora a tiszta 

nyereség várható értéke. (Lásd a 16. fejezet 4. szakasz 3. ábráját.) 

4. 100-szor rulettezünk, mindig vagy pirosra vagy feketére fogadunk. Állapítsa meg a tiszta nyereség várható 

értékét. (Ez a tét egy az egyhez fizet; nyerési esélyünk 18 a 38-hoz; 

5. Ugyanaz, mint a 4. feladat, de most 1000 játékra. 

6. Tisztességes egy játék, ha a tiszta nyereség várható értéke 0: a játékosok átlagosan nem is nyernek, de nem is 

veszítenek. Egy nagylelkű kaszinó 1 dollárnál valamivel nagyobb nyereményt ajánl, ha egy játékos 1 dollárt tesz 

pirosra vagy feketére, és nyer. Mennyit fizessen, ha azt szeretné, hogy a játék tisztességes legyen? (Útmutatás: 

jelölje x, amennyit fizetniük kellene. A dobozban 18 -es lap lesz és 20 -os lap. Írja fel x segítségével a 

várható érték képletét, majd tegye 0-val egyenlővé.) 

                                                           
1A kenó a bingó Las Vegas-i megfelelője. Nyolcvan, 1-től 80-ig megszámozott golyóval játsszák. Minden fordulóban kihúznak 20-at 

véletlenszerűen, visszatevés nélkül. Ha egy számra, például a 17-esre teszünk, ezzel arra fogadunk, hogy a 17-es ott lesz a kihúzott 20 golyó 
között. Nyerési esélyünk 20/80=1/4. 
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7. Ha a Királyi Tölgyes (Royal Oak) játékában egy Kalandor 1 fontot tett egy égtájra és nyert – mennyit kellett 

volna fizessen neki a Golyóbis Mestere, hogy tisztességes legyen a játék? (A játék szabályait a 14. fejezet 4. 

szakasz 6. példájában magyaráztuk el.) 

2. 2. A standard hiba 

Tegyük fel, 25 húzást végzünk találomra, visszatevéssel a 

 

dobozból. (A számoknak nincs különösebb jelentőségük; úgy választottuk őket, hogy későbbi számolásokban 

kerek számokat kapjunk.) Mind az öt lapnak a húzások körülbelül egyötödében illik kijönnie, azaz ötször. Az 

összegnek így 

5 · 0 + 5 ·2 + 5 ·3 + 5 ·4 + 5 ·6 = 75 

körül kell lennie. Ennyi az összeg várható értéke. Persze minden lap nem fog pontosan a húzások egyötödében 

kijönni, ahogy Kerrich sem kapott pontosan a dobások felében fejet. Az összeg a véletlen hibával el fog térni a 

várható értéktől: 

összeg = (várható érték) + (véletlen hiba). 

A véletlen hiba az, amennyivel a várható értéknek fölötte (+) vagy alatta (-) vagyunk. Ha például 70 az összeg, 

akkor –5 a véletlen hiba. 

Körülbelül milyen nagy lesz a véletlen hiba? A választ a standard hiba (rövidítése SH; angolul S.E. /Standard 

Error/) adja meg. 
 

Valószínű, hogy az összeg a várható érték közelében lesz, és hogy eltér tőle valamekkora – a standard hibához 

hasonló nagyságú – véletlen hibával. 

Van egy formula olyan esetekre, amikor dobozból – véletlenszerűen, visszatevéssel – végzett húzások 

összegének standard hibáját kell kiszámítanunk. Négyzetgyökszabálynak nevezik, mert a húzások számának 

négyzetgyöke szerepel benne. A könyv hátralévő részében ismertetendő statisztikai eljárások mind építenek erre 

a formulára.2 
 

A négyzetgyökszabály. Ha egy dobozból, melyben számozott lapok vannak, véletlenszerűen, visszatevéssel 

húzunk, akkor a húzások összegének standard hibája: 

.2 
2E könyvben szórásnak nevezzük az adatok szórását, míg standard hibának, azaz SH-nak a véletlen mennyiségek (valószínűségi változók) 

szórását. E különbségtétel nem bevett – általában mindkét helyzetre a szórás elnevezés a használatos. 

A képlet két összetevője: a húzások számának négyzetgyöke, és a dobozban lévő számok listájának a szórása (a 

továbbiakban ezt röviden "a doboz szórásá"-nak is fogjuk nevezni). A doboz szórása azt méri, hogy mekkora a 

dobozban lévő számok terjedelme. Amikor a számok között nagyok az eltérések, azaz amikor nagy a szórás, 

olyankor nehéz a húzások eredményét megjósolni. Azaz ilyenkor a standard hiba is nagy. Most nézzük a 

húzások számát. Két húzás összegének nagyobb az ingadozása, mint egyetlen húzásnak; száz húzás összegének 

még nagyobb. Az összeg bizonytalanságához minden egyes húzás hozzátesz valamit – mert nem tudjuk, hogy 

                                                           
2Ha Xi független, azonos eloszlású, μ várható értékű és σ2 varianciájú (szórásnégyzetű) változók, akkor 

E(X1+...+Xn) = nμ 

és 

var (X1+...+Xn) = varX1+...+ varXn=nσ2. 

Így a standard hiba – azaz a variancia négyzetgyöke – . Ez a négyzetgyökszabály. 
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mi lesz a kimenetele. Ahogy a húzások száma nő, egyre nehezebb megjósolni az összeget; egyre nőnek a 

véletlen hibák, és nő a standard hiba is. Igaz, a standard hiba lassan nő, csak a húzás-szám négyzetgyökének 

megfelelő tényezővel. Például 100 húzás összegének csak  =10-szer akkora az ingadozása – standard hibája 

–, mint egyetlen húzásnak. 

Szórás és standard hiba nem azonosak. A szórás egy számsor terjedelmére vonatkozik, és a 4. fejezet 6. 

szakaszában ismertetett módon lehet kiszámítani. A standard hiba a véletlen ingadozás mértékére vonatkozik – 

például a húzások összegében tapasztalható véletlen ingadozáséra. 

 

A szakasz elején 25 húzás összegét néztük (véletlenszerűen, visszatevéssel húztunk) a 

 

dobozból. Az összeg várható értéke 75: azaz az összeg 75 körül lesz, de eltér tőle valamekkora véletlen hibával. 

Mekkora lesz körülbelül a véletlen hiba? Hogy ezt megtudjuk, számítsuk ki a standard hibát. A dobozbeli 

számok átlaga 3. Eltéréseik az átlagtól: 
 

-3 -1 0 1 3 

A doboz szórása 

 

Ez a dobozbeli számok különbözőségének a mértéke. A négyzetgyökszabály szerint a 25 húzás összegének 

ennél nagyobb az ingadozása, méghozzá -ször nagyobb. A 25 húzás összegének standard hibája 5 · 2 = 

10. Másként fogalmazva, a véletlen hiba valószínű mértéke 10. Azaz a húzások összege 75 körül valószínű, 75-

től körülbelül plusz–mínusz 10-re. Általában, az összeg a várható értéke körül valószínű, attól nagyjából plusz–

mínusz standard hibányira. 

Hogy mindezt a gyakorlatban is láthassuk, beprogramoztunk egy számítógépet arra, hogy húzzon 25-ször, 

véletlenszerűen, visszatevéssel a  dobozból. Ez az eredmény adódott: 
 

0 0 4 4 0 4 3 2 6 2 2 0 2 6 2 6 4 2 6 3 0 3 6 4 0 . 

E 25 húzásnak 71 az összege. Ez 4-gyel a várható érték alatt van, tehát a véletlen hiba –4. A számítógép 

elvégzett újabb 25 húzást, s az összegüket kiszámítva 76-ot kapott. Most +1 volt a véletlen hiba. A harmadik 

összeg 86 lett, +11-es véletlen hibával. Végeredményben 100 összeget állíttattunk elő a géppel – az 1. 

táblázatban mind látható. Mindannyian 75,azaz a várható érték körül vannak. Az ettől mért eltérések (a véletlen 

hibák) nagysága 10, vagyis a standard hiba körüliek. 
 

A húzások összege valószínűleg _________ körül lesz, attól nagyjából plusz–mínusz _________-nyira. Az első 

kihagyott helyre az összeg várható értéke kerül. A második kihagyott helyre az összeg standard hibája kerül. 

Egy kis terminológia: a 71 az 1. táblázatban a húzások összegének a megfigyelt értéke; a 76 egy másik 

megfigyelt érték. Összességében tehát a táblázat 100 megfigyelt értéket tartalmaz a húzások összegére 

vonatkozóan. A megfigyelt értékek különböznek a 75-ös várható értéktől. A különbség a véletlen hiba. A 71-

ben például –4 a véletlen hiba, mert 71 – 75 = –4. A 76-ban +1 a véletlen hiba, mert 76 – 75 = 1. És így tovább. 
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Figyelemre méltó, hogy milyen kevéssé szóródnak a várható érték körül az 1. táblázatbeli megfigyelt értékek. 

Elvileg lehetne sokkal kisebb, akár 0, és sokkal nagyobb, akár 25 · 6 = 150 is az összeg. Mégis, egyetlen 

kivétellel valamennyien 50 és 100 közé esnek, azaz a standard hiba 2,5-szeresénél közelebbre. 
 

A megfigyelt értékek ritkán esnek a standard hiba 2-3-szorosánál távolabb a várható értéktől. 

17.1. táblázat - Számítógépes szimuláció: 25 véletlenszerűen, visszatevéssel végzett húzás 

összege a 0-s, 2-es, 3-as, 4-es és 6-os lapokat tartalmazó dobozból, 100 esetben. 
 

Esetszám Összeg Esetszám Összeg Esetszám Összeg Esetszám Összeg Esetszám Összeg 

1 71 21 80 41 64 61 64 81 60 

2 76 22 77 42 65 62 70 82 67 

3 86 23 70 43 88 63 65 83 82 

4 78 24 71 44 77 64 78 84 85 

5 88 25 79 45 82 65 64 85 77 

6 67 26 56 46 73 66 77 86 79 

7 76 27 56 47 92 67 81 87 82 

8 59 28 65 48 75 68 72 88 88 

9 59 29 56 49 57 69 66 89 76 

10 75 30 73 50 68 70 74 90 75 

11 76 31 78 51 80 71 70 91 77 

12 66 32 75 52 70 72 76 92 66 

13 76 33 89 53 90 73 80 93 69 

14 84 34 77 54 76 74 70 94 86 

15 58 35 81 55 77 75 56 95 81 

16 60 36 68 56 65 76 49 96 90 

17 79 37 70 57 67 77 60 97 74 

18 78 38 86 58 60 78 98 98 72 

19 66 39 70 59 74 79 81 99 57 

20 71 40 71 60 83 80 72 100 62 

2.1. „B” feladatsor 
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1. Százszor húzunk véletlenszerűen, visszatevéssel, az  dobozból. 

a. Állapítsa meg az összeg várható értékét és standard hibáját. 

b. A húzások összege ___________ körül lesz, tőle úgy plusz–mínusz __________ eltéréssel. 

c. Tegyük fel, meg kell tippelnie, mennyi lesz az összeg. Mit tippelne? És mit gondol, körülbelül mennyit fog 

tévedni: 2-t, 4-et vagy 20-at? 

2. Fej vagy írást játszunk, százszor. Amikor fej jön ki, 1 dollárt nyerünk. Amikor írás jön ki, 1 dollárt veszítünk. 

Tiszta nyereségünk nagyjából ________ lesz, attól nagyjából plusz–mínusz ____________-nyira. Töltse ki az 

üresen hagyott helyeket; a lehetőségek: 
 

-10 $ -5 $ 0$ +5 $ +10 $ 

3. Egy összegnek 50 a várható értéke, 5-ös standard hibával. Tízszer megismételjük az összeget előállító 

véletlen folyamatot. Az alábbi három sor közül melyikben láthatók a megfigyelt értékek? Miért? 
 

(i) 51, 57, 48, 52, 57, 61, 58, 41, 53, 48 

(ii) 51, 49, 50, 52, 48, 47, 53, 50, 49, 47 

(iii) 45, 50, 55, 45, 50, 55, 45, 50, 55, 45 

4. Ötven húzást végzünk találomra, visszatevéssel, az  dobozból; az összeg 157. Az összeg 

várható értéke ___________, megfigyelt értéke _________, véletlen hibája __________, standard hibája pedig 

__________. Töltse ki az üresen hagyott helyeket; röviden indokoljon. 

5. Véletlenszerűen, visszatevéssel húzunk egy számozott cédulákat tartalmazó dobozból. 25 húzás összegének 

50 a várható értéke, 10-es standard hiba mellett. Ha lehetséges, adja meg, mennyi 100 húzás összegének a 

várható értéke és a standard hibája. Vagy kevés az információ? 

6. Száz húzást végzünk, véletlenszerűen, visszatevéssel, a  dobozból. Igaz vagy hamis? 

Indokoljon: 

a. A húzások összegének várható értéke 300. 

b. A húzások értékének várható értéke 300, plusz–mínusz körülbelül 20. 

c. A húzások összege 300 lesz. 

d. A húzások összege 300 körül lesz, attól nagyjából 20 eltéréssel. 

7. Ha tovább futott volna a számítógépen az 1. táblázat számait előállító program – mit gondol, igaz-e, hogy 

előbb-utóbb adódott volna a várható értéktől 3 standard hibányinál távolabb eső összeg is? Indokoljon. 

3. 3. A normális eloszlásgörbe használata 

Sok húzást végzünk – véletlenszerűen, visszatevéssel – egy dobozból. Mekkora valószínűséggel esik a húzások 

összege egy adott tartományba? Ilyen típusú feladatokon dolgoztak azok a matematikusok, akik a normális 

eloszlásgörbét felfedezték. A görbe hátterében meghúzódó törvényszerűségekről a következő szakaszban esik 

szó. Ebben a szakaszban mindössze vázolni szeretnénk a módszert, amely minden olyan esetben alkalmazható, 

amikor kellőképpen nagy a húzások száma. A módszer lényegében standard egységekre való átváltásból áll 

(ehhez a várható értéket és a standard hibát fogjuk használni), majd abból, hogy ezek alapján kiszámítjuk a 

megfelelő görbe alatti területet – pontosan úgy, ahogy az 5. fejezetben láttuk. 
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Nézzünk egy példát. Tegyük fel, hogy egy számítógépet beprogramoztunk arra, hogy képezze 25 véletlenszerű, 

visszatevéses húzás eredményének összegét a mágikus 

 

dobozból. A gép kiírja az eredményt és újra meg újra megismétli az egész eljárást. A megfigyelt értékeknek 

körülbelül hány százaléka fog 50 és 100 közé esni? 

Az összegek mind 0 és 25·6=150 közé esnek a vízszintes tengelyen. 

 

A feladat az, hogy megmondjuk, milyen eséllyel lesz az összeg 50 és 100 között. 

 

Az esély kiszámításához átváltunk standard egységekre, és a normálgörbét fogjuk használni. A standard 

egységek megmondják, hány standard hibányira van egy szám a várható értéktől.4 Példánkban a 100, standard 

egységekben kifejezve, 2,5 lesz. Ugyanis az összeg várható értéke 75, a standard hiba 10, a 100 tehát 2,5 

standard hibányira van a várható értéktől felfelé. Ugyanígy lesz az 50-ből –2,5 standard egység. 

 

Az 50 és 100 közötti intervallum megegyezik a várható érték körüli plusz és mínusz 2,5 standard hiba közötti 

intervallummal – az összegnek tehát az esetek körülbelül 99%-ában ide kell esnie. 

Ezzel befejeztük a számítást. Most nézzünk adatokat. Az előbbi 1.táblázatban láthattuk az összeg 100 

megfigyelt értékét. Közülük 99-nek kellene az 50 és 100 közötti intervallumba esnie, s valóban, 99-en vannak 

ott. Vagy, hogy egy kevésbé szélsőséges tartományt nézzünk, a megfigyelt értékek körülbelül 68%-ának illene a 

(75–10)-től (75+10)-ig tartó intervallumba esnie. Valójában 73-at találunk. S végül, az 1. táblázatbeli megfigyelt 

értékek körülbelül 95%-ának illene a 75±20 sávban lennie – s 98-an vannak ott. Az elmélet nem tűnik rossznak. 

(A tartományokba a végpontjaikat is beleértjük; ±, olvasd: "plusz–mínusz".) 

2. példa. Egy kaszinó egy bizonyos rulettkerekén egy hónapban 10 000 független játékot játszanak. Az 

egyszerűség kedvéért tegyük fel, hogy a játékosok minden egyes játékban csak 1 dollárt tesznek, és mindig a 

pirosra. Becsüljük meg annak a valószínűségét, hogy a bank ezekben a játékokban 250 dollárnál többet nyer.5 (A 

„piros vagy fekete‖ 1 az 1-hez fizet, a banknak 20 a 38-hoz a nyerési esélye.) 

Megoldás. A feladat: meghatározni annak a valószínűségét, hogy a bank tiszta nyeresége meghaladja a 250 

dollárt. 

                                                           
4A II.és III. részben adatokra vonatkozóan használtunk standard egységeket – az átlagtól mért eltéréseket fejeztünk ki, egységül a szórás 

szolgált; most véletlen változókra térünk át – a várható értéktől mért eltéréseket fejezzük ki, egységül a standard hiba szolgál. 
5A "becslés" szót itt köznapi – "közelítés" – értelmében használjuk. A statisztikusok egy másik, szakmai értelemben is használják a "becslés" 
szót – ez a VI. részben fog előkerülni. 
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Készítsünk először dobozmodellt. A doboz: 

 

A bank tiszta nyeresége olyan, mint 10 000 húzás összege ebből a dobozból. 

A tiszta nyereség várható értéke annyi, mint a dobozbeli számok átlaga, szorozva a húzások számával. Az átlag: 

 

Minden egyes húzás átlagosan 0,05 dollárral növeli az összeget. A 10 000 húzásnak 10 000 · 0,05$ = 500$ a 

várható értéke. A bank játékonként átlagosan 5 centet keres, tehát arra számíthat, hogy a 10 000 játékon 500 

dollár körüli összeget fog nyerni. (A játékos és a bank a doboz átellenes oldalán ülnek: a banknak 20 lap jó, a 

játékosnak 18 lap jó; lásd a 16. fejezet 4. szakaszát. 

Most jön a tiszta nyereség standard hibájának meghatározása. Ehhez szükségünk van a dobozban lévő számok 

szórására. Az átlagtól mért eltérések mind 1 dollár körüliek, mivel maga az átlag körülbelül nulla. Tehát a doboz 

szórása körülbelül 1 dollár. Ez az 1 dollár a dobozon belüli ingadozás. A négyzetgyökszabály szerint a 10 000 

húzás összegének nagyobb lesz az ingadozása, méghozzá -szor ekkora. A 10 000 húzás összegére a 

standard hiba (SH) tehát 100·1$=100$. A bank arra számíthat, hogy nyerni fog, körülbelül 500 dollárt, illetve 

annál úgy 100 dollárral többet vagy kevesebbet. 

És most használhatjuk a normálgörbét. 

 

Ezzel kész a megoldás. A fő gondolat: a tiszta nyereség olyan, mint húzások összege egy dobozból; erre a 

logikai alapra épül a négyzetgyökszabály. 

A banknak körülbelül 99% az esélye, hogy 250 dollárnál többet nyerjen. Ez nem feltétlenül tűnik soknak – 

érdemes ugyanakkor észben tartanunk, hogy egy kaszinóban sok rulettkerék dolgozik, hogy gyakran minden 

rulettkerék mindegyik pörgetésénél szinte tülekednek a játékosok, és hogy a tétek gyakran nagyobbak egy 

dollárnál. A bank számíthat rá, hogy az asztalra kerülő összes tétek 5%-a az övé lesz – kockázatát pedig a 

négyzetgyökszabály szinte teljesen kiküszöböli. Példaképp tegyük fel, hogy egy kaszinó 25 rulettkereket 

üzemeltet. Legyünk mértéktartóak, s feltételezzük, hogy mindegyik kereket a 2. példában látott feltételek szerint 

használják. E feltevésekkel a kaszinó várható nyeresége teljes 25-szörösére, azaz 25·500$=12 500$-ra nő, 

ugyanakkor, amikor az összeg standard hibája csak -tel szorzódik, tehát csak 500$-ra nő. A kaszinó most 

már jóformán biztosra veheti – mert 99% valószínűségű –, hogy legalább 11 000 dollár nyeresége lesz. Egy 

kaszinónak éppúgy nagybani üzlet a rulett, mint a Tesconak az élelmiszerek. 

3.1. „C” feladatsor 

1. Száz húzást végzünk véletlenszerűen, visszatevéssel, az  dobozból. 
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a. A lehetséges legkisebb összeg ________, a lehetséges legnagyobb összeg _______. 

b. A húzások összege _________ körül lesz, nagyjából plusz-mínusz ___________-re. 

c. Annak esélye, hogy az összeg nagyobb lesz 250-nél, egészen közel van _______%-hoz. 

2. Százszor húzunk véletlenszerűen, visszatevéssel, az  dobozból. 

a. Mennyire lehet nagy az összeg? Mennyire lehet kicsi? 

b. Mennyi a valószínűsége, hogy az összeg a 370 és 430 közötti tartományba fog esni? 

3. 10-szer vagy 100-szor húzhatunk a  dobozból, véletlenszerűen, visszatevéssel. Hányszor húzzunk, 

a. ha 5-ös vagy magasabb összeggel 1 dollárt nyerünk – egyébként meg semmit? 

b. ha -5-ös vagy alacsonyabb összeggel 1 dollárt nyerünk – egyébként meg semmit? 

c. ha -5 és 5 közé eső összeggel 1 dollárt nyerünk – egyébként meg semmit? 

4. Két lehetőség közül választhatunk: 

i. Száz húzás, véletlenszerűen, visszatevéssel, az  dobozból. 

ii. Huszonöt húzás, véletlenszerűen, visszatevéssel, a  dobozból. 

Melyikük az előnyösebb, ha 

a. 1 dollárt kapunk, ha az összeg 550 vagy több; egyébként semmit. 

b. 1 dollárt kapunk, ha az összeg 450 vagy kevesebb; egyébként semmit. 

c. 1 dollárt kapunk, ha az összeg 450 és 550 közötti; egyébként semmit. 

5. Tegyük fel, hogy egy bizonyos héten egy bizonyos kaszinóban 25 000 független játékra kerül sor a ruletten. 

Mindegyik játékban a játékos 1 dollárt tesz pirosra. Melyikhez van közelebb annak a valószínűsége, hogy a 

kaszinó 1000 dollárnál többet fog keresni ezen a 25 000 játékon: 2%-hoz, 50%-hoz, vagy 98%-hoz? Röviden 

indokoljon. 

6. Tegyük fel, hogy ruletten valaki egyetlen játékban 25 000 dollárt tesz fel „piros vagy feketére‖. Melyikhez 

van közelebb annak a valószínűsége, hogy a kaszinó 1000 dollárnál többet fog keresni ezen a játékon: 2%-hoz, 

50%-hoz, vagy 98%-hoz? Röviden indokoljon. 

7. Egy játékos ruletten egyetlen alkalommal játszik, mégpedig úgy, hogy minden egyes számra (a 0-ra és a 00-ra 

is) 1000 dollárt tesz fel. Tehát összesen 38 000 dollárral játszik. Mi fog történni? Röviden indokoljon. 

8. Egy dobozban 10 lap van. Mindegyiken egy –5 és 5 közötti egész szám. A számok nem mind egyformák; az 

átlaguk 0. Két lehetőség közül választhatunk: 

A. 100 húzás a dobozból; ha az összegük –15 és 15 között van, 1 dollárt nyerünk. 

B. 200 húzás a dobozból; ha az összegük –30 és 30 között van, 1 dollárt nyerünk. 

Válasszon egyet az alábbi négy válaszlehetőség közül; indokolja meg a választását.6 

                                                           
6Tekintsünk tizenegy, -5-től 5-ig megszámozott rekeszt, és 10 golyót. Összesen 

 

féleképpen lehet a 10 golyót a 11 rekeszbe kiosztani; minden kiosztás egy 10-lapos "dobozt" definiál: ha például 4 golyót teszünk a "-1"-es 

rekeszbe és másik 6-ot a "3"-as rekeszbe, így a  dobozt kapjuk. Mind a 184 756 dobozt megvizsgáltuk; közülük 
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i. (A) adja a jobb nyerési esélyt 

ii. (B) adja a jobb nyerési esélyt 

iii. (A) és (B) egyforma nyerési esélyt adnak. 

iv. (iv) Nem lehet a doboz szórása nélkül megmondani. 

4. 4. Egy számítási képlet 

A szórás kiszámítása meglehetősen fáradságos – de e fáradság egy részét megtakaríthatjuk, ha olyan dobozzal 

van dolgunk, amelyben csak kétfajta lap van.7 

 
 

Ha a dobozbeli lapokon csak kétféle szám van („nagy‖ és „kicsi‖), akkor a doboz szórása: 

 

Vegyük például az  dobozt. Csak kétféle szám van benne, 1 és 5, tehát használhatjuk a 

képletet. A doboz szórása 

 

Ez a képlet lényegesen kevesebb számolást igényel, mint az átlagtól való eltérések négyzetes közepének a 

megállapítása, és ugyanazt az eredményt adja. 

3. példa. Egy játékos 100-szor rulettezik: mindannyiszor a 10-es számra tesz 1 dollárt. A tét 35 az 1-hez fizet, 

38-ból 1 a nyerési esély. Egészítsük ki az üresen hagyott helyeket: A játékos ________dollárt (plusz–mínusz 

________$) fog nyerni. 

Megoldás. Először dobozmodellt kell készítenünk a tiszta nyereségre. A játékos tiszta nyeresége olyan, mint 100 

véletlenszerű, visszatevéses húzás összege az 

 

dobozból. Mekkora a várható tiszta nyereség? A doboz átlagának 100-szorosával egyenlő. A doboz átlaga annyi, 

mint a benne lévő számok összege, osztva 38-cal. A nyerő lap 35 dollárral növeli az összeget, míg a 37 vesztes 

lap összesen 37 dollárral csökkenti. Így az átlag 

 

                                                                                                                                                                                     
5448-nak 0 az átlaga, de ez utóbbiak egyikében 10  van. Most a fennmaradó 5447 lehetőséget ellenőriztük, hogy az intuitíve 
nyilvánvalónak tűnő eredményt bebizonyítsuk. A MATLAB-ban írt program 90 MHz-es Pentiumon két és fél óra hosszan futott. A 

kombinatorikához lásd W. Feller, An Introduction to Probability Theory and its Applications (3rd ed., John Wiley and Sons, 1968.), I. kötet, 

II.4. fejezet. Magyarul megjelent: W. Feller: Bevezetés a valószínűségszámításba és alkalmazásaiba (Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 
1978.) Lásd még a 16. fejezet, 6. jegyzetét. Nemmonoton viselkedésre példa lehet, ha 100 illetve 200 húzás összegét vesszük az 

 

dobozból. Legyen Sn az n húzás összege; ez szükségképpen 32 többszöröse lesz. Így, ha – 15 ≤ S100 ≤ 15, akkor S100=0; 
ha –30 ≤ S200 ≤ 30, akkor S200=0. És P{S100=0} > P{S200=0}. 
7A Southern Methodist University statisztika csoportjától származik az az ötlet, hogy a dobozban a lapokat "Kicsi"-nek és "Nagy"-nak 
nevezzük. 
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Másként fogalmazva a játékos arra számíthat, hogy a 100 játékon körülbelül 5 dollárt veszít. 

Következő lépésként a húzások összegének standard hibáját kell megállapítanunk: ez a doboz szórásának -

szorosával lesz egyenlő. Használhatjuk a képletet, a doboz szórása: 

 

A húzások összegének standard hibája tehát  

A játékos körülbelül 5 dollárt (plusz–mínusz körülbelül 58 dollár) veszít. Ezzel kész a megoldás. A nagy 

standard hiba komoly esélyt ad a játékosnak arra, hogy sokat nyerjen – nagy vonzerő. Persze átlagban a játékos 

veszít; és a nagy SH azt is jelenti, hogy a játékos sokat is veszíthet. 

4.1. „D” feladatsor 

1. Megadja-e a számsor szórását a képlet? Indokoljon. 

 

2. Tegyük fel, hogy kenón egy játékos mindig egyetlen számra egy dollárt tesz. 100 játékból a játékos tiszta 

nyeresége _________ dollár lesz, úgy plusz–mínusz _________ dollár. 

3. Van a nevadai rulettnél egy extra tét, A főnök kedvence (House special): ilyenkor a játékos a 0, 00, 1, 2 és 3-as 

számokra fogad; a tét 6 az 1-hez fizet, 38-ból 5 a nyerési esély. 

a. Nevadai rulettnél a bank az összes többi tétnél arra számíthat, hogy az asztalra kerülő minden dollárból 5 cent 

az övé. Mennyire számíthat, dolláronként, A főnök kedvencéből? 

b. Valaki 100-szor rulettezik, és minden alkalommal A főnök kedvencét teszi meg 1 dollárral. Becsülje meg, 

körülbelül mekkora rá az esély, hogy nyereséggel fejezze be a száz játékot. 

4. Egy játékos 100-szor játszik a ruletten. Két lehetőség közül választhat: 

i. Minden alkalommal valamelyik tucatra (lásd a 16. fejezet 4. szakaszának 3. ábráját) tesz 1 dollárt. 

ii. Minden alkalommal a pirosra tesz 1 dollárt. 

A tucat 2 az 1-hez fizet, nyerési esélye 38-ból 12. A piros 1 az 1-hez fizet, nyerési esélye 38-ból 18. Igaz vagy 

hamis? Indokoljon is: 

a. Annak, hogy a játékos végül is pluszban legyen, (i) és (ii) esetén ugyanakkora az esélye. 

b. Arra, hogy 10 dollárnál többet nyerjen, (i) esetén nagyobb az esély. 

c. Arra, hogy 10 dollárnál többet veszítsen, (i) esetén nagyobb az esély. 

5. 5. Osztályozás és darabszámok 
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Bizonyos véletlen folyamatokban darabszámokról van szó. Darabszámok standard hibájának kiszámításához is 

használhatjuk a négyzetgyökszabályt, de ügyelni kell a doboz helyes összeállítására. A következő példán 

bemutatjuk, hogyan kell ezt csinálni. 

4. példa. Dobókockával 60-szor dobunk. 

a. A pontok összege ________ körül lesz, tőle nagyjából plusz–mínusz ________-ra. 

b. A 6-osok száma ________ körül lesz, tőle nagyjából plusz–mínusz ________-ra. 

Illusztrációként a 2.táblázatban bemutatjuk 60 kockadobás eredményét; az első dobás 4-es volt, a második 5-ös, 

és így tovább. 

17.2. táblázat - Hatvan dobás egy dobókockával. 
 

4 5 5 2 4 5 3 2 6 3 5 4 6 2 6 4 4 2 5 6 

1 5 3 1 2 2 1 2 5 3 3 6 6 1 1 5 1 6 1 2 

4 4 2 1 4 4 5 2 6 3 2 4 6 1 6 4 6 1 5 2 

Megoldás:(a) Ez a rész ismerős. Összeadásról van benne szó. Minden egyes dobás valahány pontot eredményez, 

ezeket összeadjuk. A pontszámok összege a 60 dobásból olyan, mint 60 húzás összege az 

 

dobozból. A doboz átlaga =3,5; szórása = 1,71. Az összeg várható értéke 60·3,5 = 210; az összeg standard 

hibája SH =  · 1,71 ≈ 13. A pontszámok összege 210 körül lesz, attól körülbelül plusz–mínusz 13-ra. És 

tényleg, a 2. táblázatban 212 a számok összege. Az összeg körülbelül 1/6 SH távol esik a várható értékétől. 

(b) Egyszerű addig, hogy mit írjunk be az első üres helyre. A kockának mind a hat lapja körülbelül a dobások 

egyhatodában lesz felül, így 60·1/6=10 a hatosok számának várható értéke. Nehezebb, hogy mi kerüljön a 

második helyre. Új fajta dobozra van szükség, mert az  dobozból végzett húzások 

összege itt nem alkalmas. Most nem összeadjuk, hanem osztályozzuk a dobásokat: hatos vagy nem hatos? 

(Mindössze két osztályról van szó: ide a hatosok, oda meg az összes többi.) Utána megszámláljuk a hatosokat. 

Tessék megfigyelni, a hatosok száma minden egyes dobásnál vagy megnő 1-gyel, vagy marad, amennyi volt: 

• 1-et adunk az összeghez, ha a dobás 6-os; 

• 0-t adunk az összeghez, ha bármi mást dobunk. 

6-ból 1 (tehát 1/6) arra az esély, hogy a hatosok száma megnőjön 1-gyel, és 6-ból 5 (tehát 5/6) arra, hogy 

változatlanul maradjon. Tehát az összegnek is 1/6 eséllyel nőnie kell 1-gyel, és 5/6 eséllyel változatlannak kell 

maradnia. Ehhez alkalmas doboz: 

 

A valószínűségek tekintetében ugyanolyan a hatosok száma 60 dobásból, mint 60 húzás összege ebből az új 

dobozból. És itt már alkalmazhatjuk a négyzetgyökszabályt. 

Az új dobozban öt  és egy  van. Szórása , az egyszerűsítő recepttel. A húzások 

összegének standard hibája pedig . Tehát, ha hatvanszor dobunk egy dobókockával, a hatosok 

száma 10 körül lesz, körülbelül tőle 3-ra. Valóban, a 2.táblázatban 11 hatos van. A hatosok számának 

megfigyelt értéke a várható értékétől 1/3 standard hibányival tért el. A régi nóta, csak a doboz másfajta. 
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A példa rámutat valami fontosra. Véletlen folyamatoknál nem ritka, hogy két feladatot, bár egészen 

különbözőnek látszanak, mégis ugyanúgy lehet megoldani. Ezekben a feladatokban valamilyen lapokat húzunk 

véletlenszerűen egy dobozból. A húzások eredményein elvégzünk valamilyen műveletet, s a feladat annak 

valószínűségét kérdi, hogy az eredmény egy bizonyos intervallumba esik. A húzásokon végzett művelet ebben a 

fejezetben kétféle lehet: 

• összeadjuk őket; 

• osztályozzuk őket, majd megállapítjuk az egyik fajta darabszámát. 

A lényeg az, hogy a két műveletet kezelhetjük ugyanúgy – ha nem feledkezünk meg a dobozcseréről. 
 

Amikor húzások osztályozásáról és megszámlálásáról szól a feladat, írjunk 0-kat és 1-eseket a lapokra. 

Legyen1-es azokon a lapokon, amelyeket összeszámolunk, 0 pedig a többin. 

 

5. példa. 100-szor dobunk egy érmével. Állapítsuk meg a fejek számának várható értékét és standard hibáját. 

Becsüljük meg, milyen valószínűséggel lesz a fejek száma 40 és 60 között. 

Megoldás. Először is készítsünk dobozmodellt. A feladat szerint fejekre és írásokra kell osztályoznunk a 

dobásokat, majd össze kell számlálnunk a fejeket. Tehát a dobozba csak 0-k és 1-esek kellenek. Fej dobására 

50% az esély, tehát a doboz legyen . A fejek száma 100 érmedobásból éppen olyan, mint 100 

véletlenszerűen, visszatevéssel végzett húzás összege a  dobozból. (Az érme még egyszerűbb is a 4. 

példa dobókockájánál: minden egyes dobásnál 50% az esélye, hogy eggyel megnő a fejek száma, és 50%, hogy 

változatlan marad.) Ezzel megvan a modell. 

Mivel a fejek száma olyan, mint a húzások összege, alkalmazhatjuk a négyzetgyökszabályt. A doboz szórása 

1/2. Tehát 100 húzásból a húzások összegének standard hibája . A fejek száma 50 körül lesz, tőle 

úgy plusz-mínusz 5 eltéréssel. A 40–60-as tartomány megfelel a várható érték körüli plusz–mínusz 2 SH-nyi 

tartománynak. Az esély körülbelül 95%. Ezzel kész a megoldás. 

A 95%-os valószínűség értelmezéséhez képzeljük el, hogy mindig megszámoljuk, hány fejet kapunk 100 

dobásból. Először, mondjuk 44-et kapnánk. Megint dobnánk 100-at; most 54 lenne közülük fej. Harmadszorra 

megint más szám jönne ki, mondjuk 48. Ezt sokáig folytatnánk. Hosszú távon az így kapott számoknak 

körülbelül 95%-a esne a 40 és 60 közötti tartományba. John Kerrich ténylegesen elvégezte ezt a kísérletet. Az 

eredményeket a 3. táblázat mutatja, Kerrich 10 000 dobását egymás utáni százas csoportokra bontva. A 100 

csoportból éppen 95 esett a 40 és 60 közti tartományba (a végpontokat is hozzászámítva). Az elmélet jónak 

tűnik. 

17.3. táblázat - Kerrich érmedobálós kísérlete: az egymást követő 100 dobásos 

szakaszok közül melyikben hány fejet kapott. 
 

100 

dobásos 

szakasz 

Fejek száma 100 

dobásos 

szakasz 

Fejek száma 100 

dobásos 

szakasz 

Fejek száma 100 

dobásos 

szakasz 

Fejek száma 

1-100 44 2501-2600 44 5001-5100 42 7501-7600 48 

101-200 54 2601-2700 34 5101-5200 68 7601-7700 43 
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100 

dobásos 

szakasz 

Fejek száma 100 

dobásos 

szakasz 

Fejek száma 100 

dobásos 

szakasz 

Fejek száma 100 

dobásos 

szakasz 

Fejek száma 

201-300 48 2701-2800 59 5201-5300 45 7701-7800 58 

301-400 53 2801-2900 50 5301-5400 37 7801-7900 57 

401-500 56 2901-3000 51 5401-5500 47 7901-8000 48 

         

501-600 57 3001-3100 51 5501-5600 52 8001-8100 45 

601-700 56 3101-3200 48 5601-5700 51 8101-8200 50 

701-800 45 3201-3300 56 5701-5800 49 8201-8300 53 

801-900 45 3301-3400 57 5801-5900 48 8301-8400 46 

901-1000 44 3401-3500 50 5901-6000 37 8401-8500 56 

         

1001-1100 40 3501-3600 54 6001-6100 47 8501-8600 58 

1101-1200 54 3601-3700 47 6101-6200 52 8601-8700 54 

1201-1300 53 3701-3800 53 6201-6300 45 8701-8800 49 

1301-1400 55 3801-3900 50 6301-6400 48 8801-8900 48 

1401-1500 52 3901-4000 53 6401-6500 44 8901-9000 45 

         

1501-1600 54 4001-4100 52 6501-6600 51 9001-9100 55 

1601-1700 58 4101-4200 54 6601-6700 55 9101-9200 51 

1701-1800 50 4201-4300 55 6701-6800 53 9201-9300 48 

1801-1900 53 4301-4400 52 6801-6900 52 9301-9400 56 

1901-2000 42 4401-4500 51 6901-7000 60 9401-9500 55 

         

2001-2100 56 4501-4600 53 7001-7100 50 9501-9600 55 

2101-2200 53 4601-4700 54 7101-7200 57 9601-9700 50 

2201-2300 53 4701-4800 47 7201-7300 49 9701-9800 48 

2301-2400 45 4801-4900 42 7301-7400 46 9801-9900 59 
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100 

dobásos 

szakasz 

Fejek száma 100 

dobásos 

szakasz 

Fejek száma 100 

dobásos 

szakasz 

Fejek száma 100 

dobásos 

szakasz 

Fejek száma 

2401-2500 52 4901-5000 44 7401-7500 62 9901-10000 52 

Ideje, hogy összekapcsoljuk a négyzetgyökszabályt a nagy számok törvényével. Tegyük fel, hogy sokszor 

dobunk egy érmével. Ekkor nagyjából a dobások számának felében fogunk fejeket kapni: 

fejek száma = (dobások számának fele) + (véletlen hiba). 

Körülbelül mekkora lesz a véletlen hiba? Kerrich segítője először azt gondolta, hogy nagyon kicsi lesz. Az 

adatokból aztán kiderült számára, hogy tévedett. A hosszan tartó dobálás során a véletlen hiba abszolút 

értelemben egyre nőtt, viszont a dobások számához viszonyítva egyre csökkent – épp, ahogy a matematika 

előrejelzi. (Lásd a 16. fejezet 1. szakaszában az 1. és 2. ábrát.) 

A négyzetgyökszabály szerint  a véletlen hiba valószínű mértéke. 10 000 dobásnál például 

 a standard hiba. Ha a dobások száma megnő 1 000 000-ra, megnő a standard hiba is, de csak 

500-ra – a négyzetgyök miatt. Ahogy a dobások száma egyre nő, abszolút mértékben a fejek számának standard 

hibája is egyre nő, a dobások számához viszonyítva viszont egyre csökken. Emiatt lesz 50%-hoz egyre közelebb 

a fejek százalékaránya. A nagy számok törvényének a négyzetgyökszabály a matematikai magyarázata. 

5.1. „E” feladatsor 

1. Egy érmével 16-szor dobunk. 

a. A fejek száma olyan, mint 16 véletlenszerű, visszatevéses húzás összege az alábbi dobozok valamelyikéből. 

Melyikből, és miért? 

i.  

 

ii.  

 

iii.  

 

b. A fejek száma _______ körül lesz, tőle körülbelül _________-re. 

2. Száz húzást végzünk véletlenszerűen, visszatevéssel, az  dobozból. Mennyire 

valószínű, hogy az "5"-ös jelű lapok száma 8 és 32 között lesz? 

3. A legegyszerűbb genetikai modell szerint a gyermek neme véletlenszerűen dől el, úgy, mint ha a 

 

dobozból húznánk véletlenszerűen egy lapot. Mi az esély arra, hogy a következő 2 500 születésből (az 

ikerszülésektől eltekintünk) 1275-nél több lesz leány? 

4. Ez a feladat a következővel együtt Kerrich érmedobálós kísérletén (lásd 17. fejezet 5. szakasz 3. táblázat) 

alapul. Például az 1–100. dobásban 44 volt a fejek megfigyelt száma, 50 volt a várható érték, így a véletlen hiba 

44 – 50 = –6. Töltse ki az üresen hagyott helyeket. 
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100-dobásos 

szakasz Megfigyelt érték Várt érték Véletlen hiba Standard hiba 

1-100 44 50 -6 ___ 

101-200 54 50 ___ ___ 

201-300 48 ___ ___ ___ 

301-400 ___ ___ ___ ___ 

5. Hánynak kellene a 17. fejezet 5. szakasz 3. táblázatában a darabszámok közül a 45–55 tartományba esnie? És 

hány esik oda? (A végpontokat is odaszámítva.) 

6. 

a. Egy érmével 10 000-szer dobunk. Mi annak a valószínűsége, hogy a fejek száma a 4850–5150 tartományba 

fog esni? 

b. Egy érmével 1 000 000-szor dobunk. Mi annak a valószínűsége, hogy a fejek száma a 498 500–501 500 

tartományba fog esni? 

7. Ötvenszer húzunk véletlenszerűen, visszatevéssel, a  dobozból; 33 húzás lesz -es. Az 

-esek számának várható értéke _______ volt, a megfigyelt számuk ________, a véletlen hiba _______, a 

standard hiba (SH) pedig ________. 

8. Számítógépes program készült a következő feladatra: van egy doboz, tíz üres lappal. Az ember megmondja a 

programnak, milyen számokat írjon a lapokra és hány húzást végezzen. Ezután a számítógép elvégez a dobozból 

ennyi húzást, véletlenszerűen, visszatevéssel, a húzott számokat összeadja, és kinyomtatja az összeget – a 

húzásokat nem. Érmedobálásról a programnak fogalma sincs. Mégis használhatjuk arra, hogy szimulálja nekünk 

a fejek számát 1000 érmedobásból. Vajon hogyan? 

9. Százszor dobunk egy dobókockával. Az egyesek számának várható értékét valaki 100•1/6 = 16,67 -nak 

számolja, standard hibáját pedig -nak. Jó ez így? Feleljen igennel vagy nemmel, és 

indokoljon. 

6. 6. Ismétlő feladatsor 

1. Száz húzást végzünk véletlenszerűen, visszatevéssel, az  dobozból. 

a. Mennyire lehet kicsi a húzások összege? Mennyire lehet nagy? 

b. Arra, hogy az összeg 650 és 750 közé essék, körülbelül 
 

1% 10% 50% 90% 99% 

az esély. Indokoljon. 

2. Egy játékos 100-szor játszik ruletten – mindannyiszor valamelyik oszlopot teszi meg 1 dollárral. E tét 2 az 1-

hez fizet, nyerési esély 38-ból 12. Töltse ki az üresen hagyott helyeket; a részeredményeket is írja le. 

a. A 100 játékból a játékos tiszta nyeresége ______ dollár körül lesz, ettől úgy plusz–mínusz _______ dollárra. 

b. A 100 játékból a játékosnak _________ alkalommal kellene nyernie, plusz–mínusz ________ alkalom 

eltéréssel. 
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c. Előnyös vagy hátrányos-e a kenóban az egyetlen számra fogadáshoz (lásd a 17. fejezet 1. szakasz 1. példáját) 

képest rulettben az oszlop tét? 

3. Állítsa párba a számsorokat és a szórásokat. Magyarázza el, hogyan okoskodott. 

 

4. Összegyűlik egy nagy csomó ember. Mindenki dob 180-at egy dobókockával, és számolja az egyeseket. 

Ezeknek az embereknek körülbelül hány százaléka kap a 15 és 45 közötti tartományba eső számot? 

5. Dobókockával dobunk valahányszor; a dobott pontszámok összegét kellene megtippelni. Minden pontnyi 

tévedésért 1 dollár büntetés jár. Mondjuk, ha 200-at tippelünk, de 215 lesz az összeg, 15 dollárt veszítünk. Mi 

jobb nekünk, 50 dobás vagy 100? Indokoljon. 

6. Száz húzást végzünk, véletlenszerűen, visszatevéssel, az  dobozból. Az eredmény: 45 -

es, 23 -es és 32 -as. Az alábbi számok mindegyikéhez keresse ki az őt megfelelően leíró megfogalmazást. 
 

Szám Megfogalmazás  

12 a húzások összegének megfigyelt 

értéke 
 

45 a 3-asok számának megfigyelt 

értéke 
 

187 az 1-esek számának megfigyelt 

értéke 
 

25 a húzások összegének várható 

értéke 
 

50 a 3-asok számának várható értéke  

175 az 1-esek számának várható értéke  

5 a húzások összegének véletlen 

hibája 
 

32 az 1-esek számának standard hibája  

7. Véletlenszerűen, visszatevéssel, 100 húzást végzünk az  dobozból. 

a. Ha 321 a húzások összege, mennyi az átlag? 

b. Ha 3,78 a húzások átlaga, mennyi az összeg? 

c. Becsülje meg, mennyire valószínű, hogy a húzások átlaga 3 és 4 között legyen. 

8. Százszor dobunk egy érmével. 
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a. A (fejek száma) – (írások száma) különbség éppen olyan, mint 100 húzás összege az alábbi dobozok 

egyikéből. Melyikből, és miért? 

i.  

 

ii.  

 

iii.  

 

iv.  

 

v.  

 

b. Állapítsa meg a különbség várható értékét és standard hibáját. 

9. Egy játékos 1000-szer játszik ruletten. Két lehetőségből választhat: 

i. Mindannyiszor valamelyik oszlopot játssza meg 1 dollárral. 

ii. Mindannyiszor valamelyik számot játssza meg 1 dollárral. 

Az oszlop tét 2 az 1-hez fizet és 38-ból 12 a nyerési esélye; az egy szám 35 az 1-hez fizet, nyerési esélye 38-ból 

1. Igaz vagy hamis: 

a. Arra, hogy összességében ne veszítsen, (i) és (ii) egyforma esélyt ad. 

b. Arra, hogy 100 dollárnál többet nyerjen, (ii) ad nagyobb esélyt. 

c. Arra, hogy 100 dollárnál többet veszítsen, (ii) ad nagyobb esélyt. 

Indokoljon. 

10. Egy dobozban számozott lapok vannak. Húzásokat végzünk a dobozból, véletlenszerűen, visszatevéssel. 

Három állítás következik erről a bizonyos dobozról; (i) és (ii) igazak. Igaz-e (iii) vagy hamis? Indokoljon. 

i. Egy bizonyos számú húzásnál 400 az összeg várható értéke. 

ii. Ugyanennyi húzásnál körülbelül 75% annak az esélye, hogy az összeg 350 és 450 közé fog esni. 

iii. Kétszer ennyi húzásnál körülbelül 75% annak az esélye, hogy az összeg 700 és 900 közé fog esni. 

11. Százszor húzunk véletlenszerűen, visszatevéssel, a  dobozból. A pozitív számok 

összege _______ körül lesz, attól körülbelül plusz-mínusz _____-re. 

12. Százszor húzunk véletlenszerűen, visszatevéssel, az  dobozból. 

a. A húzások összege 431. Az összeg várható értéke ________ volt, a megfigyelt érték ________, a véletlen 

hiba ________, a standard hiba pedig ________. 

b. A húzások összege 386. Az összeg várható értéke ________ volt, a megfigyelt érték ________, a véletlen 

hiba ________, a standard hiba pedig ________. 
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c. A húzások összege 417. Az összeg várható értéke ________ volt, a megfigyelt érték ________, a véletlen 

hiba ________, a standard hiba pedig ________. 

7. 7. Utóirat 

Szomorú tanulsága van ezeknek a feladatoknak: az ember mennél többet játszik, annál többet veszít. Aminek 

döntően az az oka, hogy a tétek egyike sem tisztességes – a játékos várható tiszta nyeresége mindnél negatív. A 

nagy számok törvénye így a banknak dolgozik, nem nekünk. Igaz, ebben a fejezetben mi csak egyszerű 

stratégiákat vizsgáltunk, noha rulettre, lottóra, kockajátékra és egyebekre bonyolult stratégiák is léteznek. De 

matematikai tétel, hogy keverjük akármilyen rendszer szerint a téteket, ha ezek mind tisztességtelenek, akkor a 

várható tiszta nyereség nem fordulhat pozitívra. A tétel bizonyításához két előfeltevés elég: 

• nem vagyunk látnokok; 

• anyagi lehetőségeink végesek. 

A huszonegyes kártyajáték kivételes: ebben bizonyos játékhelyzetekben előfordulnak pozitív várható tiszta 

nyereségű tétek is.8 Voltak is, akik hatalmas pénzeket kerestek a huszonegyes szerencsejátékon. 

8. 8. Összefoglalás 

1. A megfigyelt érték valahol a várható érték körül szokott lenni; amennyivel eltér tőle, az a véletlen hiba. A 

véletlen hiba valószínű mértékét a standard hiba mondja meg. Például, dobozból való húzáskor, a húzások 

összege a várható érték körül lesz, attól körülbelül plusz-mínusz standard hibányira. 

2. Ha véletlenszerűen, visszatevéssel húzunk egy számozott lapokat tartalmazó dobozból, akkor az összeghez 

minden egyes húzás egy, a doboz átlaga körüli mennyiséget ad. Az összeg várható értéke ennek megfelelően 

(húzások száma) · (a doboz átlaga) 

3. Ha véletlenszerűen, visszatevéssel húzunk egy számozott lapokat tartalmazó dobozból, akkor az összeg 

standard hibája 

 

Ez a négyzetgyökszabály. 

4. Ha egy dobozban csak kétfajta szám van a lapokon (egy "nagy" és egy "kicsi"), akkor a doboz szórása egy 

egyszerűbb recept alapján is számítható: 

 

5. Amikor húzások osztályozásáról és megszámlálásáról van szó, írjunk a lapokra 0-kat és 1-eseket: 1-eseket 

azokra, amelyeket össze akarunk számolni, 0-t pedig a többire. 

6. A húzások összegére vonatkozó valószínűségeket a normálgörbe segítségével lehet kiszámítani, feltéve, hogy 

a húzások száma elég nagy. 

                                                           
8E. O. Thorp, Beat the Dealer (Random House, 1966). Pozitív várható értékűek továbbá a bakkarátban bizonyos kiegészítő fogadások. És a 
lóversenyen is ez a helyzet, sajátságosan éppen az esélyesekre kötött fogadások egy részénél; lásd R. T. Thaler and W. T. Ziemba, 

"Parimutuel betting markets: racetracks and lotteries", Journal of Economic Perspectives vol.2 (1988) 161-174. o. [A lóversenyen a fogadás 

ún. parimutuel szisztéma szerint zajlik: miután bizonyos hányadot levonnak a személyzet számára, a vesztesek összes tétjét is felosztják a 
nyertesek között. – A ford.] Hogy visszaálljon az esélyek normális rendje, a kaszinók igyekeznek meggátolni a kártyák számolgatását. 
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18. fejezet - Elméleti hisztogramok 
normális közelítése 

[A normális közelítésben] mindenki hisz ,a kísérletezők azért, mert azt hiszik, hogy 

matematikai tétel, a matematikusok azért, mert azt hiszik, hogy kísérleti tény. 
—G. Lippmann (francia fizikus, 1845–1921) 

1. 1. Bevezetés 

A nagy számok törvénye szerint, ha egy érmével sokszor dobunk, a fejek aránya közel lesz 50%-hoz. E tételt a 

svájci matematikus, Jacob Bernoulli helyezte szigorú matematikai alapokra, 1700 körül. Húsz évvel később 

jelentős mértékben javított Bernoulli eredményén Abraham de Moivre, aki megmutatta, hogyan lehet 

kiszámítani annak a valószínűségét, hogy a fejek százalékaránya egy adott, 50% körüli intervallumba esik. A 

számítás nem pontos, de, ahogy a dobások száma növekszik, a közelítés egyre jobb lesz. (De Moivre munkájáról 

bővebben a 13. fejezetben esett szó.) 

Az érmét illetően Bernoulli és de Moivre ugyanazzal a feltételezéssel éltek: a dobások függetlenek, s a fej 

minden dobásnál ugyanannyira valószínű, mint az írás. E feltételekből következik, hogy bármely fej–írás 

sorrend a többivel egyforma valószínűséggel jön ki. Bernoulli azt mutatta meg, hogy e sorrendek többségében 

50% körül van a fejek száma. 

Ez már 5 dobásnál is megmutatkozik. Képzeljük el, hogy ötször dobunk egy érmével és minden dobásnál 

feljegyezzük, mi jött ki. 5 fej egyetlen esetben lehetséges: F F F F F. Hány sorrend lehetséges, amelyben 4 fej 

van? A válasz 5: 
 

Í F F F F F Í F F F F F Í F F F F F Í F F F F F Í 

Például Í F F F F azt jelenti, hogy első dobásra írást kaptunk, és aztán egyhuzamban négy fejet. Az 1. táblázat 

azt mutatja, hogy adott számú fej hányféle sorrendben lehetséges. 5 dobásból az érmének összesen 25=32 -féle 

sorrendje lehet. És e 32-ből 20-ban körülbelül 50% (ötből kettő vagy három) a fejek száma. 

18.1. táblázat - 5 érmedobás sorrendjeinek száma adott számú fejjel. 
 

Fej dobások száma Sorrendek száma 

nulla 1 

egy 5 

kettő 10 

három 10 

négy 5 

öt 1 

De Moivre-nak pedig akárhány dobásra sikerült megállapítania – kis pontatlansággal –, hogy hányféle sorrend 

lehetséges adott számú fej dobással. 100 dobásnál 2100 sorrendről kellett gondolkodnia. Ez egy elég nagy szám. 

Ha megpróbálnánk felírni az összes lehetséges sorrendeket, talán száz férne el egy ekkora oldalra. Mire 

végeznénk az összeírással, a teleírt könyvek a földtől a legtávolibb ismert csillagon túlra érnének. 

Mégis, mindezzel együtt, a matematikusoknak megvan a képletük arra, hány sorrend lehetséges pontosan 50 

fejjel: 
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(A binomiális együtthatókat a 15. fejezetben tárgyaltuk – itt igazából nem lesznek fontosak.) 

A képlet ebben a formában nem sokat segített de Moivre-nak, mert a számítások kézzel gyakorlatilag 

elvégezhetetlenek. Számítógéppel1 

 

Ehhez hasonlóan az összes sorrendek száma 2100 ≈ 1,27·1030. Tehát annak valószínűsége, hogy 100 dobásból 

pontosan 50 fejet kapjunk, 

 

Persze de Moivre-nak nem állt rendelkezésére olyasmi, ami egy mai számológépre akár csak emlékeztetne. 

Olyan matematikai módszerre volt szüksége, mellyel megbecsülheti a binomiális együtthatókat anélkül, hogy a 

számításokat mind el kelljen végeznie. Talált is ilyen módszert (noha e közelítést általában egy másik 

matematikus, James Stirling nevéhez kötik). Az eljárás elvezette de Moivre-t a normálgörbéhez. Például úgy 

találta, hogy annak esélye, hogy 100 dobásból pontosan 50 fejet kapjon, körülbelül annyi, mint a normálgörbe 

alatti terület –0,1 és +0,1 között. Valójában azt bizonyította, hogy a fejek számára vonatkozó teljes elméleti 

hisztogram közel lesz a normálgörbéhez, ha nagy a dobások száma. Későbbi kutatók általánosították ezt az 

eredményt bármilyen összeállítású számozott lapokat tartalmazó dobozból végzett véletlenszerű húzások 

összegére. De Moivre gondolatmenetének részleteibe nem tudunk belemenni, ahhoz túl bonyolultak – 

elgondolását ábrák segítségével mutatjuk be, számítógépet használva az ábrák elkészítéséhez.2 

2. 2. Elméleti hisztogramok 

Amikor egy véletlen folyamat egy számot eredményez, a várható érték és a szórás valamelyest eligazít, hogy hol 

lesz ez a szám. Teljes képet azonban az elméleti hisztogram adhat. 
 

Az elméleti hisztogram egy újabb grafikonfajta. Valószínűségeket ábrázol, nem adatokat. 

Íme egy példa. Kockázó szerencsejátékosok, két kockával dobva, a pontszámok összegére kötnek fogadásokat. 

(A számok 2 és 12 között lehetnek.) Az tehát, hogy milyen arányok szerint érdemes rájuk fogadni, attól függ, 

hogy melyik összeg milyen valószínűséggel jöhet ki. E valószínűségek megállapításához egy kaszinó felvesz 

valakit, hogy dobáljon két kockával. Számítógéppel szimuláltuk ezt a kísérletet; az első 100 dobás eredményét a 

2. táblázat mutatja. 

18.2. táblázat - Dobások két kockával. A számítógép szimulálja, hogy két kockával 

dobunk, majd összeadja a pontszámokat. Ezt a gép 10 000-szer ismétli; ebből itt az első 

100 látható. 
 

Hanyadi

k dobás Összeg 
Hanyadi

k dobás Összeg 
Hanyadi

k dobás Összeg 
Hanyadi

k dobás Összeg 
Hanyadi

k dobás Összeg 

1 8 21 10 41 8 61 8 81 11 

2 9 22 4 42 10 62 5 82 9 

                                                           
1Számítások Hewlett Packard HP 15C géppel. 
2Matematikai tárgyalása W. Feller, An Introduction to Probability Theory and its Applications, I. kötet, 7. fejezetében (3rd ed., John Wiley 

& Sons, 1968.) Magyarul megjelent: W. Feller: Bevezetés a valószínűségszámításba és alkalmazásaiba (Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 
1978.) 
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Hanyadi

k dobás Összeg 
Hanyadi

k dobás Összeg 
Hanyadi

k dobás Összeg 
Hanyadi

k dobás Összeg 
Hanyadi

k dobás Összeg 

3 7 23 8 43 6 63 3 83 7 

4 10 24 7 44 3 64 11 84 4 

5 9 25 7 45 4 65 9 85 7 

6 5 26 3 46 8 66 4 86 4 

7 5 27 8 47 4 67 12 87 7 

8 4 28 8 48 4 68 7 88 6 

9 4 29 12 49 5 69 10 89 7 

10 4 30 2 50 4 70 4 90 11 

11 10 31 11 51 11 71 7 91 6 

12 8 32 12 52 8 72 4 92 11 

13 3 33 12 53 10 73 7 93 8 

14 11 34 7 54 9 74 9 94 8 

15 7 35 7 55 10 75 9 95 7 

16 8 36 6 56 12 76 11 96 9 

17 9 37 6 57 7 77 6 97 10 

18 8 38 2 58 6 78 9 98 5 

19 6 39 6 59 7 79 9 99 7 

20 8 40 3 60 7 80 7 100 7 

Az 1. ábra felső rajza a 2. táblázat adatainak hisztogramját mutatja. Húszszor jött ki 7-es összeg, így a 7 fölötti 

téglalap területe 20%; a többi összegre ugyanígy. A második rajz az első 1000 dobás tapasztalati hisztogramját 

mutatja, a harmadik a teljes 10 000-ét. E hisztogramok az ábra alsó rajzán látható ideális elméleti hisztogramhoz 

konvergálnak. (Tapasztalati azt jelenti, hogy "kísérlet során megfigyelt", konvergál azt jelenti, hogy "mind 

közelebb s közelebb kerül hozzá".) 

18.1. ábra - Tapasztalati hisztogramok, amint az elméleti hisztogramhoz konvergálnak. 

Számítógép szimulálta, hogy két dobókockával dob, majd veszi a két pontszám összegét. 

Ezt megismételte 100-szor, s hisztogramot készített a kapott 100 számról (felső rajz). Ez 

tapasztalati hisztogram: megfigyelésen alapul. A második rajz 1000 ismétlésre 

vonatkozik, a harmadik 10 000 ismétlésre. (Egy ismétlés: egyszeri dobás két kockával.) 

Az alsó rajz eszményi, azaz elméleti hisztogram ugyanerről (pontszámok összege, két 

dobókockával történő dobásnál). 
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Persze, elméleti úton is eljuthattunk volna ehhez az elméleti hisztogramhoz. Ahogy a 14. fejezetben láttuk, 36-

ból 6 az esély arra, hogy az összeg 7 legyen. Ez . Következésképpen az elméleti hisztogramon a 7 fölötti 

téglalapnak  a területe, és a többi téglalapra hasonlóan. 
 

Az elméleti hisztogram területtel ábrázol valószínűségeket. 

Az elméleti hisztogram (1. ábra, alsó rajz) téglalapokból áll. Minden téglalap alapjának közepén az összeg egy 

lehetséges értéke áll, a téglalap területe pedig egyenlő annak a valószínűségével, hogy pontosan ezt az összeget 

kapjuk.3 A hisztogram összterülete 100%. 

Vegyünk egy másik példát: az összeg helyett nézzük most a két dobás szorzatát. Beprogramoztuk a 

számítógépet, hogy futtassa le újra meg újra a következő véletlen folyamatot: dobás két dobókockával, majd a 

két pontszám szorzatának kiszámítása. A 2. ábra felső rajza a 100 ismétlés során előállt tapasztalati hisztogramot 

mutatja. A szorzat 4 alkalommal lett 10, ennek megfelelően a 10 fölötti téglalap magassága 4%. Más értékeknél 

                                                           
3Ha nagyon nagy a húzások száma, gyakran célszerű az előforduló értékek csoportosítása, ahogy ez (szorzatokra) a 10. ábrán látható. 
Hasonlóképpen, ha a lapokon nem egész számok vannak. De lehet értelme a szélesebb osztásközök használatának úgy is, hogy nem nagy a 

húzások száma, s egész számok vannak a lapokon: ilyen a helyzet, amikor a lapokon lévő számok közötti különbségeknek van 1-nél 

nagyobb közös osztójuk. Például tegyük fel, hogy 1 dollárral fogadunk érmedobásra, 100-szor. Tiszta nyereségünk olyan, mint 100 

véletlenszerű, visszatevéses húzás összege egy  dobozból. A tiszta nyereség lehetséges értékei párosak: 0, ±2, ±4,... Rajzolhatjuk a 

hisztogramot ezen értékek körüli, 1 szélességű téglalapokkal. Viszont jobb eredményre vezet, ha 2 szélességű téglalapokat használunk, a 4. 
szakasz módszerével. 
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ugyanez az eljárás. A második rajzon az 1000 ismétlés tapasztalati hisztogramját látjuk; a harmadikon a 10 000 

ismétlésből kapottat. (Egy ismétlés: egyszeri dobás két kockával, majd a szorzat kiszámítása.) A legalsó rajz az 

elméleti hisztogram. A 10 000 ismétlésből kapott tapasztalati hisztogram szinte pontosan olyan, mint az elméleti 

hisztogram. 

18.2. ábra - Tapasztalati hisztogramok, amint az elméleti hisztogramhoz konvergálnak. 

Számítógép szimulálta, hogy két dobókockával dob, s veszi a két pontszám szorzatát. 

Ezt ismételte 100-szor, s a kapott 100 szorzatról hisztogramot készített (felső rajz). Ez 

tapasztalati hisztogram: megfigyelésen alapul. A második rajz 1000 ismétlésre 

vonatkozik, a harmadik 10 000 ismétlésre. (Egy ismétlés: egyszeri dobás két kockával.) 

Az alsó rajz eszményi, azaz elméleti hisztogram ugyanerről (pontszámok szorzata, két 

dobókockával történő dobásnál). 
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A 2. ábra nagyon más, mint az 1.ábra: az új hisztogramokon hézagok vannak. Hogy miért, azt könnyebben 

megértjük, ha arra gondolunk, milyen értékeket vehet fel a szorzat. Legkisebb értéke 1 – amikor mindkét kocka 

1-es áll; a legnagyobb 36 – mikor mindkét kocka 6-os. Nem lehet azonban 7 a szorzat. A 7 fölött nincs téglalap, 

mert esélye nulla. Ugyanezért nincs téglalap a 11 fölött. A többi hézag ugyanígy magyarázható. 
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2.1. „A” feladatsor 

1. Az alábbi ábra elméleti hisztogram az  dobozból végzett 25 húzás összegére. A 

satírozott rész annak a valószínűségét mutatja, hogy az összeg _______ és _______ között lesz (a végpontokat is 

beleszámítva). 

 

2. Az 1. ábra alsó rajza elméleti hisztogramot mutat: két dobókockával dobásnál a pontszámok összegére 

vonatkozó elméleti hisztogramot. 

a. Annak a valószínűsége, hogy a pontok összege 7 és 10 között lesz (beleszámítva a végpontokat is), egyenlő a 

hisztogram alatti terület _____ és _____ közötti részével. 

b. Annak a valószínűsége, hogy a pontok összege pontosan 7 lesz, egyenlő a hisztogram alatti terület _____ és 

_____ közötti részével. 

3. A feladat – a 2. feladathoz hasonlóan – az 1. ábrára vonatkozik. 

a. Két dobókockával dobva, a pontszámok összege legnagyobb valószínűséggel ________ lesz. 

b. A két dobókockával végzett 1000 dobásnál melyik összeg fordult elő a leggyakrabban? 

c. Az 1. ábra felső rajzán a 4 fölött magasabb téglalap van, mint az 5 fölött. Azért-e, mert a 4 valószínűbb, mint 

az 5? Fejtse ki. 

d. Vegye szemügyre az ábra felső rajzát. A 8 fölötti téglalap azt mutatja, hogy 

i. milyen valószínűséggel lesz 8 az összeg, amikor két dobókockával dobunk. 

ii. milyen valószínűséggel lesz 8 az összeg, amikor 100 dobókockával dobunk. 

iii. hány százalékban volt 8 az összeg a 2. táblázatban. 

4. A 2. ábra két dobókockán kijött pontszámok szorzatáról szól. 

a. Ha egyes és hármas jön ki a kockákon, mi a szorzat? És ha kettes és hármas jön ki? 

b. "2 éppoly valószínű értéke a szorzatnak, mint 3". A négy rajz közül melyiken ellenőrizné e kijelentést? És 

igaz-e? 

c. 1000 dobásból melyik értéket vette fel többször a szorzat: a 2-t vagy a 3-at? Magyarázza meg. 

d. A 14 fölött egyik hisztogramon sincs téglalap. Miért? 

e. A 2. ábra legalsó rajzán a 6 fölötti téglalap területe 11,1%. Mit mutat ez a 11,1%? 

5. Az alábbi ábra elméleti hisztogramokat mutat: az (i) és (ii) dobozokból végzett 25 véletlenszerű, visszatevéses 

húzás összegére vonatkozó elméleti hisztogramokat. Melyik hisztogram melyik dobozhoz tartozik? Indokoljon. 

i.  

ii.  
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6. A következő ábra elméleti hisztogramot mutat: egy dobozból elvégzendő 25 véletlenszerű, visszatevéses 

húzás összegére vonatkozó elméleti hisztogramot. Igaz vagy hamis: a vonalkázott terület azt mutatja, hány 

százalékban húznánk 5 és 10 közötti számot (hozzászámítva a végpontokat is). 

 

3. 3. Elméleti hisztogramok és a normálgörbe 

E szakasz célja, hogy megmutassa, hogyan kerül közel a normálgörbéhez a fejek számára vonatkozó elméleti 

hisztogram, amikor a dobások száma nagyra nő. Például, tegyük fel, dobunk egy érmével 100-szor. A fejek 

számára vonatkozó elméleti hisztogram kicsit cakkos, de amúgy meglehetősen jól követi a normálgörbét 

(3.ábra). 

18.3. ábra - A 100 érmedobásból kapott fejek számára vonatkozó elméleti hisztogram, a 

normálgörbével összehasonlítva. A görbét a hisztogramra vonatkozó standard egység 

skálához igazítva rajzoltuk. 

 

Az ábrának két vízszintes tengelye van. Az elméleti hisztogramot a felső tengelynek megfelelően rajzoltuk, ez a 

fej dobások számát mutatja. A normálgörbét az alsó tengelynek megfelelően rajzoltuk, ez a standard egységeket 

mutatja. A fejek számának várható értéke 50, a standard hiba 5. Tehát a „fejek száma‖ tengely 50-ese megfelel a 

„standard egység‖ tengely nullájának, 55-öse +1-nek, és így tovább. 

Függőleges tengelyből is kettő van az ábrán. Az elméleti hisztogramot a belsőnek megfelelően rajzoltuk: hány 

százalék adódik fejenként. A normálgörbét a külsőnek megfelelően: hány százalék esik egy standard egységre. 

A léptékek összehasonlításához nézzük meg a két tengely legnagyobb értékét. Miért van ugyanolyan magasan 

az "50% standard egységenként", mint a "10% fejenként"? Mivel 5 a standard hiba, 5 fej jut egy standard 
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egységre. És 50/5=10. Bármely további értékpárral ugyanígy dolgozhatnánk. (Lásd még az 5. fejezet 1. 

szakaszát a hisztogramokról.) 

A 4. ábra a fejek számára vonatkozó elméleti hisztogramokat mutat, 100, 400 és 900 érmedobásból. 100 dobás 

esetén a hisztogram követi a normálgörbét, de elég cakkos. 900 dobásnál a hisztogram és a görbe gyakorlatilag 

egyformák. De Moivre a tizennyolcadik század elején, tisztán matematikai úton bizonyította, hogy ilyen 

konvergenciának kell fennállnia. 

18.4. ábra - A normális közelítés. Fejek számára vonatkozó elméleti hisztogramok, 100, 

400 és 900 érmedobás esetére. Összehasonlításul a normálgörbe is látható. Amint a 

dobások száma nő, a hisztogramok egyre jobban megközelítik a normálgörbét. 

 

4. 4. A normális közelítés 
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Valószínűségek meghatározására a 17. fejezetben már használtuk a normálgörbét. Ebben a szakaszban 

elmagyarázzuk a dolog logikáját. Továbbá eljárást adunk a végpontok kezelésére – erre az eljárásra olyankor 

lehet szükség, ha kicsi a dobások száma, vagy amikor nagy pontosságra törekszünk. 

1. példa. 100-szor dobunk egy érmével. Becsüljük meg annak az esélyét, hogy 

a. pontosan 50 fejet kapunk. 

b. 45 és 55 között lesz a fejek száma (a végpontokat is hozzászámítva). 

c. 45 és 55 között lesz a fejek száma (a végpontokat nem számítva hozzá). 

Megoldás. A fejek számának várható értéke 50, a standard hiba 5, mint azt a 17. fejezet 5. szakasz 5. példájában 

láttuk. 

(a)Nézzük a 3. ábrát. Annak a valószínűsége, hogy pontosan 50 fejet kapjunk, megegyezik az 50 fölötti téglalap 

területével. A téglalap alapja a „fejek száma‖ skála szerint 49,5-től 50,5-ig tart. Standard egységekben –0,1-től 

+0,1-ig tart a téglalap alapja: 

 

Márpedig a hisztogram és a normál-görbe szinte egybeesnek. A téglalap területe tehát közel egyenlő a görbe 

alatti terület –0,1 és 0,1 közötti részével. 

 

(A pontos valószínűség értéke, két tizedesjegyig, 7,96%; a közelítés nagyszerű.4) 

(b)Annak esélye, hogy 45 és 55 közötti legyen a dobott fejek száma – a végpontokat is beleértve –, megegyezik 

a 3. ábra 45 és 55 közötti tizenegy téglalapjának területével. Ez a „fejek száma‖ skála szerint a hisztogramnak a 

44,5 és 55,5 közé eső része – ami megfelel a standard egység skála szerinti –1,1 és 1,1 közé eső résznek. S mert 

a hisztogram oly szorosan követi a normálgörbét, ez a terület szinte megegyezik a görbe alatti területtel. 

 

(A valószínűség pontos értéke, két tizedesjegyig számolva, szintén 72,87%.) 

(c)Annak esélye, hogy 45 és 55 között legyen a dobott fejek száma – a végpontokat most nem számítva –, 

megegyezik a 3. ábra 46 és 54 közötti kilenc téglalapjának területével. Ez a „fejek száma‖ skála szerint a 

hisztogramnak a 45,5 és 54,5 közé eső része – megfelel a standard egység skála szerinti –0,9 és +0,9 közötti 

résznek. 

                                                           
4Számítások a HP 15C-vel. 
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(A pontos valószínűség értéke, két tizedesjegyig számolva, 63,18%.) 

A feladatok általában úgy kérdeznek, milyen eséllyel lesz a fejek száma (például) 45 és 55 között – nem 

mondják meg, beszámítsuk-e a végpontokat. Ilyenkor használhatjuk az igénytelenebb eljárást: 

 

Ez abból áll, hogy a hisztogram alatti, 45 és 55 közötti területet a normálgörbe alatti megfelelő területtel 

helyettesítjük (a határokat standard egységekben mérve). A két szélső téglalapot ezen a módon kettévágjuk – és 

az eredmény lényegesen kevésbé lesz pontos, mint az 1. példában ismertetett eljárással volt. Annak, amikor a 

végpontok megfelelő kezelésére odafigyelünk, hivatalos neve is van: "folytonossági korrekció". E korrekció 

megéri a fáradságot, ha nagyok a téglalapok, vagy ha nagy fokú pontosság szükséges. A könyv feladatai 

általában a korrekció nélkül is megoldhatók. 

A normális közelítés abban áll, hogy az igazi elméleti hisztogramot, a területszámítások előtt, normálgörbére 

cseréljük. Ez akkor helyes, ha az igazi elméleti hisztogram a normálgörbét követi. Az elméleti hisztogramok 

elkészítése gyakran nagyon bonyolult, míg a normálgörbe alatti területeket ki lehet olvasni a táblázatból. 

4.1. „B” feladatsor 

1. Tízszer dobunk egy érmével. A következő ábra a fejek számára vonatkozó elméleti hisztogramot mutatja, 

három különböző bevonalkázott területtel. Az egyik azt mutatja, mekkora az esély arra, hogy a fej dobások 

száma 3 és 7 között legyen (hozzávéve a végpontokat is). Egy másik, hogy mekkora az esély arra, hogy a fej 

dobások száma 3 és 7 között legyen (nem véve hozzá a végpontokat). Egy pedig azt mutatja, hogy milyen 

eséllyel dobnánk pontosan 6 fejet. Melyik terület melyiket jelöli és miért? 

 

2. A 3. ábrán annak esélye, hogy 52 fejet kapjunk, pontosan egyenlő a _________ alatti, ______ és ______ 

közötti területtel. Egészítse ki az üresen hagyott helyeket. Választhatóak az első helyre: normálgörbe, elméleti 

hisztogram. Válaszait indokolja. 

3. Érmével 100-szor dobunk. Becsülje meg, mennyire valószínű, hogy pontosan 60 fejet kapjunk. 



 Elméleti hisztogramok normális 

közelítése 
 

 308  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

4. Kerrich 10 000 érmedobásra vonatkozó adatsorát feloszthatjuk egymás utáni 100 dobásos szakaszokra (lásd a 

17. fejezet 5. szakaszának 3. táblázatát). E szakaszok közül hányban illenék pontosan 60 fej dobásnak lennie? És 

valójában hányban van pontosan 60 fej? 

5. Érmével 10 000-szer dobunk. Becsülje meg, mennyire valószínű, hogy a fejek száma 

a. 4900 és 5100 közé essék 

b. 4900 vagy ennél kisebb legyen 

c. 5050 vagy ennél nagyobb legyen 

6. 

a. Tegyük fel, szeretnénk megbecsülni, menyire valószínű, hogy 100 érmedobásból 50 vagy kevesebb legyen 

fej. Oda kell-e figyelnünk a szélső téglalapokra? 

b. Ugyanez, ha a kérdés 450 vagy kevesebb fej valószínűsége, 900 dobásból. 

Nem kell számolni, elég a 4. ábrát megnézni. 

5. 5. Mikor alkalmazható a normális közelítés 

Az előző szakaszban érmedobálásról volt szó, ahol a fejnek és az írásnak is 50% az esélye. Mi a helyzet, ha 

dobozból húzunk? A normális közelítés ilyen esetben is kiválóan működik, csak valamiről nem szabad 

megfeledkeznünk. Mennél jobban különbözik a normálgörbétől a dobozba tett számok hisztogramja, annál több 

húzás kell, hogy a közelítés alkalmazható legyen. Vegyük például a 9-es dobozt. Ez a doboz féloldalas, elbillen 

az egyik oldalra (5.ábra). 

18.5. ábra - A féloldalas, 9 0-t és egy 1-est tartalmazó doboz hisztogramja. 

 

Féloldalasak lesznek az összegre vonatkozó elméleti hisztogramok is, amíg csak a húzások száma elég nagy 

nem lesz. Beprogramoztuk a számítógépet, hogy készítse el a 25, a 100 és a 400 húzás összegére vonatkozó 

elméleti hisztogramokat (6. ábra). 25 húzásnál azt látjuk, hogy baloldalt a hisztogram lényegesen magasabb a 

görbénél, jobboldalt lényegesen alacsonyabb. Itt nem jó a normális közelítés. 100 húzásnál lényegesen jobb az 

illeszkedés, a hisztogram közelebb van a görbéhez. 400 húzásnál már közel kell hajolni, hogy lássuk a 

különbséget. 

18.6. ábra - Normális közelítés, a 9 0-t és egy 1-est tartalmazó dobozból végzett húzások 

összegére. A felső rajzon a 25 húzás összegére vonatkozó elméleti hisztogram látható, a 

középsőn a 100, az alsón a 400 húzás összegére vonatkozó. Összehasonlításul a 

normálgörbe is látható. Mivel a doboz féloldalas, a hisztogramok baloldalt magasabbak 

a normálgörbénél, jobboldalt pedig alacsonyabbak.5 Ahogy a húzások száma nő, a 

hisztogramok egyre jobban közelítik a normál-görbét. 

                                                           
5A ferdeség (skewness) matematikai elemzését adja az Edgeworth-sorfejtés. Lásd W. Feller, An Introduction to Probability Theory and its 

Applications, II. kötet, 16. fejezetében (2nd ed., John Wiley & Sons, 1970.) Magyarul megjelent: W. Feller: Bevezetés a 
valószínűségszámításba és alkalmazásaiba (Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1978.) 
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Mindeddig csupa 0-k és 1-esek voltak a dobozban. Mi a helyzet más számokkal? Következő példánk az 

. Már a 25 húzás összegére vonatkozó elméleti hisztogram közel van a görbéhez; 50 dobásnál 

pedig már igazán szoros az illeszkedés a hisztogram és a normálgörbe között (7.ábra). 

18.7. ábra - Elméleti hisztogramok az 1-est, 2-est és 3-ast tartalmazó dobozból végzett 

25, illetve 50 húzás összegéről. A hisztogramok nagyon szépen követik a normálgörbét. 
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Utolsó példánk az  doboz. A dobozban lévő lapok hisztogramja a 8. ábrán látható. Ez a 

hisztogram egyáltalán nem hasonlít a normálgörbére. 

18.8. ábra - Az 1-est, 2-est és 9-est tartalmazó doboz hisztogramja. Egyáltalán nem 

hasonlít a normálgörbére. 

 

25 húzásnál még egészen más az összeg elméleti hisztogramja, mint a normálgörbe: hullámos (9.ábra). 50 

dobásnál még mindig ott vannak a hullámok, de már sokkal kisebbek. 100 húzásnál pedig már nem lehet 

megkülönböztetni az elméleti hisztogramot a normálgörbétől. 

18.9. ábra - Összeg normális közelítése. Elméleti hisztogramok, az 1-est, 2-est és 9-est 

tartalmazó dobozból végzett húzások összegére. A felső rajz 25 húzásra vonatkozik – ez 

nem igazán követi a normál-görbét. (Figyeljük meg a hullámokat!6) A középső rajz 50 

húzásra vonatkozik. Az alsó rajz 100 húzásra vonatkozik; ez nagyon szépen követi a 

normálgörbét. 

                                                           
6A hullámok magyarázata a következő. Ha a doboz  lenne, az összeg lehetséges értékei: 25, 33, 41,... között 8-as ugrások 

lennének. Ha -es dobozt néznénk, 50, 57, 64,... lennének az összeg által felvehető értékek, 7-es ugrásokkal. A 9. ábrán 

látható doboz a kettő közötti átmenet – a csúcsok közötti távolság 7 és 8 között váltakozik. Vagy, másként: a csúcsok megfelelnek annak, 
hány 9-es kerül a 25 húzás közé. 
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A normálgörbe az összegekhez kötődik. Egy szorzat elméleti hisztogramja például általában egyáltalán nem 

normális jellegű. A 10. ábra felső rajzán 10 kockadobás szorzatának elméleti hisztogramját látjuk. Egyáltalán 

nem olyan, mint egy normálgörbe. Hiába növeljük a dobások számát, a hisztogram nem kerül közelebb a 

normálishoz: az alsó rajz, 25 dobás szorzatának elméleti hisztogramja, még rosszabb.7 A szorzás más, mint az 

összeadás. 

                                                           
7A 10. ábra hisztogramjainak alakja talán kicsit meglepő. Azonban, ha X1, X2... egy dobókocka egymás utáni dobásai, akkor közelítőleg 

 

lesz centrálás után lognormális. Alább látható a 25 dobás szorzatának ötödik gyökére vonatkozó elméleti hisztogram; megfelelő az alakja. A 

valószínűségeket kombinatorikus algoritmussal számítottuk; a kiugrások valódiak. (A 25 dobás szorzata 2a3b5c alakú, ahol a, b és c 
nemnegatív egészek – ez magyarázza a kiugrásokat és a hézagokat.) 
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18.10. ábra - Elméleti hisztogramok, 10 illetve 25 kockadobás szorzatáról. A 

hisztogramok nem hasonlítanak a normálgörbéhez. Az egyes oszlopok alapja megfelel 

egy-egy tartománynak a szorzat értékei közül; az oszlop területe egyenlő annak a 

valószínűségével, hogy a szorzat értéke ebbe a tartományba fog esni. A 10 dobásnál a 

területnek körülbelül a 6%-a nem látszik; a 25 dobásnál körülbelül 20% nem látszik. A 

felső rajzon a függőleges lépték: százalék, 10 000-ként; az alsó rajzon: százalék, 1011-

enként. 

                                                                                                                                                                                     

 

25 dobás szorzatának 5. gyöke 

A 25 dobás szorzatának (10-es alapú) logaritmusa: 25 logaritmus összege. Ezek mind 0,4762 átlagúak és 0,2627 szórásúak, így a 25 

logaritmus összegének várható értéke 25·0,4762≈11,91, standard hibája . A 25 logaritmus összege már majdnem 
normális eloszlású. Nézzük a 10. ábra alsó rajzát, 25 dobás szorzatáról. A tengely 1013-nál van elvágva, ez a logaritmikus skálán 13, azaz 

0,83 standard egység. A valószínűségnek körülbelül 20%-a esik ettől az értéktől jobbra. A hisztogramon a téglalapok 1011 szélesek. Az első 

téglalap a logaritmikus skála szerint a –∞ és 11 közötti intervallumot fedi le – ez standard egységekben (–∞; –0,69). Ez az intervallum a 
valószínűség 25%-át tartalmazza! 
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10 dobásnál a szorzatot egymillióig ábrázoltuk; a terület 6%-a ezen túlra esik, és nincs rajta az ábrán. Egymillió 

nagy számnak látszik, de a szorzatok gyorsan nagyra nőnek. A szorzat akkor a legnagyobb, ha a 6-ot 10-szer 

egymás után megszorozzuk önmagával: 610=60 466 176. Ehhez képest nem olyan nagy az egymillió. 25 

dobásnál a szorzat legmagasabb értéke tényleg nagy szám: 625 ≈ 3·1019, azaz 3, és utána 19 nulla. (Az USA 

szövetségi szintű államadóssága 1992-ben "mindössze" 4 billió dollár volt – egy 4-es, és utána 12 nulla.) 

5.1. „C” feladatsor 

1. Az ábrán a  dobozból végzett 15 húzás összegére vonatkozó elméleti hisztogram látható. 

a. Milyen számok valók az aláhúzások helyére? 

b. Melyik valószínűbb értéke az összegnek: a 3, vagy a 8? Indokoljon. 

 

2. Egy cinkelt érménél tízből egy a fej dobásának esélye. 400-szor dobunk vele. Becsülje meg, mennyire 

valószínű, hogy pontosan 40 dobás legyen fej. 
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3. Huszonötször dobunk a 2. feladatbeli érmével. Tegyük fel, hogy normális közelítéssel becsüljük meg, 

mennyire valószínű, hogy pontosan egy dobás legyen fej. Nagyjából pontos lesz a becslés? Túl magas? Netán 

túl alacsony? Nincs szükség számításokra; elég megnézni a 6. ábrát. 

4. Ugyanezzel az érmével dobunk, 100-szor. Ha azt kellene megbecsülni, mennyire valószínű, hogy a fejek 

száma 10 vagy kevesebb lesz – kellene-e törődni a téglalapok széleivel? Nincs szükség számításokra; vegye 

szemügyre a 6. ábrát! 

5. Az alábbi dobozok mindegyikéből huszonötször húzunk, véletlenszerűen, visszatevéssel. 

A.  

 

B.  

 

C.  

 

Alább látható a három elméleti hisztogram, összekeverve. Párosítsa a dobozokat a nekik megfelelő 

hisztogramokkal. 

 

6. Alább a  dobozból végzett 100, 400 és 900 húzás összegére vonatkozó elméleti 

hisztogramok láthatók. Melyik hisztogram melyik húzáshoz tartozik? 

 

7. Ez a feladat a 9. ábra felső rajzára vonatkozik, amelyen az  dobozból végzett 25 húzás 

összegének elméleti hisztogramja látható. Annak valószínűsége, hogy az összeg 100, egyenlő 

i. az elméleti hisztogram alatti, 99,5 és 100,5 közötti területtel 

ii. a normálgörbe alatti, 99,5 és 100,5 közötti területtel. 

Válasszon és indokoljon. 

8. Az előzőhöz hasonlóan ez a feladat is megoldható a 9. ábra felső rajza alapján. Az  dobozból 

végzett 25 húzás összege az alább felsoroltak közül a legnagyobb eséllyel _______ lehet, a legkisebb eséllyel 

pedig _____, még ha várható értéke ________ is. A lehetséges válaszok: 

100; 101; 102; 103; 104; 105. 

9. Ez a feladat a 10. ábra felső rajzára vonatkozik. 

a. A szorzat várható értéke majdnem 276 000. Annak a valószínűsége, hogy a szorzat ezt az értéket meghaladja, 
 

körülbelül 50% jóval 50% fölötti jóval 50% alatti 
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Válasszon közülük egyet és indokolja. 

b. A hisztogram 100 oszlopból áll. Mindegyik szélessége 
 

1 10 100 1000 10 000 100 000 1 000 000 

c. Melyik tartományba esik a szorzat nagyobb eséllyel? 
 

390 000–400 000 400 000–410 000 

6. 6. Összefoglalásul 

Négyfajta dobozra néztük meg a húzások összegét: 

 

Van még rengeteg, ahonnét ezeket vettük. De mindnél ugyanazt látnánk. Ha elég nagy a húzások száma, akkor 

az összeg elméleti hisztogramja közel lesz a normálgörbéhez. Ennek a ténynek nevet is adtak a matematikusok. 

"Centrális határeloszlástétel"-nek hívják. (És valóban centrális szerepe van a statisztika elméletében!) 
 

A centrális határeloszlástétel. Ha véletlenszerűen, visszatevéssel húzunk egy dobozból, akkor a számok 

összegére vonatkozó elméleti hisztogram a normálgörbét fogja követni, még akkor is, ha a dobozban lévő 

számoké nem követi a normálgörbét. A hisztogramot standard egységekben kell ábrázolni, a húzások számának 

pedig kellően nagynak kell lennie.8 
8Hallgatólagos feltevések: nullától különböző szórás, és a dobozban véges számú lap, rajtuk egész számok. Mi mondható a standard 
egységekre való átváltásról? Az egyszerűség kedvéért tegyük fel, hogy a dobozban a számok nem periodikusak; átlaguk legyen μ, szórásuk 

pedig σ. Legyen hn(x) az n húzás összegére vonatkozó hisztogram, a nálunk szokásos konvenciók szerint rajzolva: minden téglalap 1 széles, 

s egy lehetséges érték van a felezőpontjában. Legyen ϕ(z) a standard normális eloszlásfüggvény. Ekkor 

 

Ezt a skála-transzformációt hangsúlyozzuk, amikor standard egységekben rajzolt hisztogramról beszélünk. Lásd W. Feller, An Introduction 
to Probability Theory and its Applications, II. kötet (2nd ed., John Wiley & Sons, 1971., 517. és 540.o.) Magyarul megjelent: W. Feller: 

Bevezetés a valószínűségszámításba és alkalmazásaiba (Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1978.) 

A centrális határeloszlástétel összegekre érvényes – más műveletekre, például szorzásra nem (10. ábra). A 

könyv hátralévő részében tárgyalandó statisztikai eljárások közül sok alapszik ezen a tételen. 

Hány húzásra van szükség? Erre nincs szabott válasz; sok múlik a doboz tartalmán – gondoljunk a 9. ábrán a 

hullámokra. Mindazonáltal sokfajta dobozra igaz, hogy a 100 húzás összegére vonatkozó elméleti hisztogram 

már elég közel lesz a normál-görbéhez. 

Ha az elméleti hisztogram közel van a normálgörbéhez, akkor jól összefoglalható a várható értékkel és a 

standard hibával. Tegyük fel például, hogy egy ilyen hisztogramot minden további információ nélkül kell 

felrajzolnunk. Standard egységekben ezt meg tudjuk tenni, legalábbis első közelítésben: 
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Hogy az ábra teljes legyen, ahhoz a standard egységeket még le kell fordítanunk eredeti egységekre. Ezt meg 

tudjuk tenni a várható érték és a standard hiba segítségével. Mivel a hisztogram a normálgörbét követi, ezek 

ketten gyakorlatilag mindent elmondanak róla, amire csak szükségünk lehet. 
 

A várható érték kijelöli a vízszintes tengelyen az elméleti hisztogram közepét, a standard hiba megszabja a 

hisztogram kiterjedését. 

A négyzetgyökszabály alapján ki tudjuk számítani egy összeg várható értékét és standard hibáját, ha ismerjük 

• a húzások számát; 

• a doboz átlagát; 

• a doboz szórását. 

Ez a három mennyiség együtt szinte teljes mértékben meghatározza az összeg viselkedését. Ezért annyira fontos 

mércéje a dobozbeli számok szóródásának a szórás.9 

A hisztogramok kétfajta konvergenciájáról beszéltünk ebben a fejezetben – fontos, hogy ne keverjük össze őket. 

Az 1. ábránál végig rögzítettük, hogy mennyi az  dobozból elvégzendő húzások 

száma. Mindig 2 húzás összegéről beszéltünk. Kiindultunk egy véletlen kísérletből: húzunk a dobozból kétszer 

és összeadjuk a két húzás eredményét. Ezt a kísérletet megismételtük, hol kevesebbszer, hol többször (100-szor, 

1000-szer, 10 000-szer). A húzásösszegeket mutató hisztogramok (adathisztogramok) az elméleti hisztogramhoz 

(valószínűségeket mutató hisztogramhoz) konvergáltak. Az 5. szakaszban viszont növeltük a húzások számát. 

Közben az összegekre vonatkozó elméleti hisztogramok kisimultak, s egyre jobban megközelítették a 

normálgörbét. A fő különbség: hány húzást összegzünk illetve hány összeget ábrázolunk. 

A könyv II. részében adatokra vonatkozóan használtuk a normálgörbét. Bizonyos esetekben ezt alá lehet 

támasztani egy olyan matematikai érveléssel, amely a konvergencia e fejezetben tárgyalt két fajtáján alapul. Ha 

sokszor ismételjük a kísérletet, akkor a tapasztalati hisztogram közel lesz az elméleti hisztogramhoz. Ha sok 

húzást összegzünk, az összeg elméleti hisztogramja közel lesz a normálgörbéhez. Így aztán, ha a húzások száma 

is nagy és az ismétlések száma is nagy, a tapasztalati hisztogram közel lesz a normálgörbéhez.10 Ez tiszta logika: 

egy matematikus lépésről lépésre be tudná bizonyítani. 

Valami még hiányzik. Meg kell mutatni, hogy az adatokat szolgáltató folyamat olyan, mintha egy dobozból 

számokat húznánk, majd vennénk az összegüket. Ilyen típusú kérdésekkel foglalkozunk a VII. részben. Ott nem 

lesz elég a matematika – ténykérdéseket is tisztázni kell majd. 

7. 7. Összefoglaló feladatsor 

1. Az alábbi ábra elméleti hisztogramot mutat, arra vonatkozóan, mekkora lesz a pontszámok összege nyolc 

kockadobásból. A vonalkázott terület azt mutatja, milyen valószínűséggel esik az összeg _____ és ______ közé 

(beszámítva a végpontokat is). 

                                                           
99. Tegyük fel, van két doboz, melyekben a lapok átlaga, és az átlagtól való átlagos abszolút eltérések is megegyeznek. Ha egyezik a 
szórásuk is, akkor egyforma lesz az összegek aszimptotikus viselkedése – ha nem, nem. Egy példa: 

A.  

B.  

Mindkét dobozban 0 a lapok átlaga, 1 az átlagos abszolút eltérés az átlagtól. De az A doboznál a szórás =1, B-nél a szórás ≈1,4; 

következésképp a B-ből végzett 100 húzás összegének a szóródása körülbelül 1,4-szer akkora lesz – a szóródást bármilyen ésszerű módon 
mérve –, mint az A-ból végzett 100 húzásénak. Az összeg aszimptotikus viselkedését a dobozbeli számok átlaga és szórása határozza meg – 

a középérték és a szóródás többi mértékszámai nem képesek erre. 

10Jelölje a húzások számát n, az ismétlések számát k. Implicit feltevés, hogy . Lásd D. A. Freedman, "A central limit 
theorem for empirical histograms", Z. Wahrscheinlichkeitstheorie vol.41 (1977) 1-11.o. 
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2. Négyszáz húzást végzünk, véletlenszerűen, visszatevéssel, az  dobozból. 

a. Becsülje meg, mennyire valószínű, hogy a húzások összege 1500-nál nagyobb lesz. 

b. Becsülje meg, mennyire valószínű, hogy 90-nél kevesebb lesz a -as. 

3. Tíz húzást fogunk végezni – véletlenszerűen, visszatevéssel – a  dobozból. Annak 

valószínűsége, hogy az összeg a 10 és 20 közötti intervallumba fog esni (beszámítva a végpontokat is), egyenlő 

a ________ alatti, ______ és _______ közötti területtel. Töltse ki az üresen hagyott helyeket. Az első helyre 

választható: a normálgörbe; az összegre vonatkozó elméleti hisztogram. Válaszait indokolja. 

4. Érmével 25-ször dobunk. Becsülje meg, mennyire valószínű, hogy 12 fejet és 13 írást kapjunk. 

5. Huszonöt húzást végeztünk, véletlenszerűen, visszatevéssel, az  dobozból. Az alábbi 

grafikonok között szerepel a kihúzott számok hisztogramja. Továbbá itt van az összegre vonatkozó elméleti 

hisztogram is. És ugyancsak itt látható a szorzatra vonatkozó elméleti hisztogram. Melyik melyik? És miért? 

 

6. Egy programozó egy ÉRME nevű új programot fejleszt, melynek érmedobásokat kell szimulálnia. Előzetes 

ellenőrzésül úgy állítja be a programot, hogy végezzen egymillió feldobást. A futás befejeztével a program 

kiírja, hogy 502 015 fejet kapott. A programozó nézi, és gondolkozik: 

Ajjajajj. Kétezertizenöttel mellé. Rém sok. Ne, várjunk csak. Hasonlítsuk az egymillióhoz. 

Egymillióból kétezer – a 15-öt elfelejthetjük – annyi, mint ezerből kettő. Ötszázból egy. Egy 

százalék egyötöde. Rém kicsi. Nagyszerű. Jó ez az ÉRMÉCSKE. 

És Ön szerint? Feleljen igennel vagy nemmel, és indokoljon. 

7. Két kockával dobunk. A pontszámok összege olyan, mint 

i. egy húzás az 

 

dobozból 

ii. két húzás összege az 
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dobozból. 

Indokoljon. 

8. Százszor dobunk egy érmével. Igaz vagy hamis? Indokoljon: 

a. A fejek számának várható értéke 50. 

b. A fejek számának várható értéke 50, vagy eltér tőle úgy plusz–mínusz 5-re. 

c. A fejek száma 50 lesz. 

d. A fejek száma 50 körül lesz, nagyjából plusz–mínusz 5 eltéréssel. 

9. Százszor húzunk véletlenszerűen, visszatevéssel, egy olyan dobozból, amelyben kilencvenkilenc lapra "0" 

van írva, egy lapra pedig "1". Igaz vagy hamis? Indokoljon: 

a. Az összeg 1 körül lesz, tőle úgy plusz–mínusz 1-re. 

b. Körülbelül 68% az esély rá, hogy az összeg 0 és 2 között lesz. 

10. Tízezerszer húzunk véletlenszerűen, visszatevéssel, egy olyan dobozból, melyben kilencvenkilenc lapra "0" 

van írva, egy lapra pedig "1". Igaz vagy hamis? Indokoljon: 

a. Az összeg 100 körül lesz, tőle úgy plusz–mínusz 10-re. 

b. Körülbelül 68% az esély rá, hogy az összeg 90 és 110 között lesz. 

11. Száz húzást végeztünk, véletlenszerűen, visszatevéssel, az  dobozból. A húzások így 

végződtek: 17 -es, 54 -es és 29 -ös. Az alább látható választék felhasználásával töltse ki az üresen 

hagyott helyeket; a részeredményeket is írja le. 

a. Ha ________ nézzük, a megfigyelt érték 0,8 SH-val van a várható érték fölött. 

b. Ha ________ nézzük, a megfigyelt érték 1,33 SH -val van a várható érték fölött. 

Választék: 
 

a húzások összegét az 1-esek számát a 2-esek számát 

12. Egy dobozban tíz lap van, négy lapon pozitív szám, haton negatív szám van. Mindegyik szám –10 és 10 

közé esik. Véletlenszerűen, visszatevéssel, ezer húzást végzünk ebből a dobozból. Önt arra kérik, becsülje meg, 

mennyire valószínű, hogy pozitív lesz az összeg. 

a. Meg tudja-e ezt tenni a megadott adatok alapján? 

b. Meg tudja-e ezt tenni, ha kiegészítésképpen még a dobozbeli számok átlagát és szórását is megtudja – de 

magukat a számokat továbbra sem ismeri? 

Röviden indokoljon. 

13. Ugyanaz, mint a 12-es feladat, de most arra kérik, becsülje meg, mennyire valószínű, hogy 100 vagy több 

lesz a -as. 

14. Ugyanaz, mint a 12-es feladat, de most arra kérik, becsülje meg, mennyire valószínű, hogy 425 vagy több 

lesz a pozitív szám. 

8. 8. Összefoglalás 

1. Ha a véletlen összeg alapjául szolgáló kísérletet (véletlen folyamatot) sokszor megismételjük, a megfigyelt 

értékeket mutató tapasztalati hisztogram az elméleti hisztogramhoz fog közelíteni. 
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2. Az elméleti hisztogram területtel ábrázol valószínűségeket. 

3. Amikor véletlenszerűen, visszatevéssel húzunk egy dobozból, az összegre vonatkozó elméleti hisztogram a 

normálgörbét követi akkor is, hogyha a dobozban levő számoké nem követi a normálgörbét – ez a "centrális 

határeloszlástétel". A hisztogramot standard egységekben kell ábrázolni, a húzások számának kellően nagynak 

kell lennie. 

4. A normális közelítés abban áll, hogy az igazi elméleti hisztogramot a területszámítások előtt normálgörbére 

cseréljük. Sokszor javíthatunk a közelítés pontosságán a "folytonossági korrekcióval" – azzal, hogy 

odafigyelünk a területek széleire. 

5. A normálgörbét követő elméleti hisztogramok elég jól jellemezhetők a várható értékkel és a standard hibával. 

A várható érték meghatározza, hol van az elméleti hisztogram közepe, a standard hiba pedig a szóródását méri. 

6. A 16. fejezetben szerencsejátékokkal kapcsolatban dobozmodelleket alakítottunk ki. E modellek a statisztikai 

következtetés elméletében alapvető jelentőségűek (VI–VIII. rész). 

7. A 17. fejezetben megismerkedtünk a dobozból való húzások összegének standard hibájával; ennek alapján 

tudjuk majd kiszámítani darabszámok és százalékok (20.fejezet), illetve átlagok (23. fejezet) standard hibáját. A 

konfidencia-intervallumokkal a 21. fejezet foglalkozik majd. 

8. A 18. fejezetben megmutattuk, hogy az összegekre vonatkozó elméleti hisztogramok a normálgörbéhez 

konvergálnak. Ezen alapszik a "nagymintás" statisztikai elmélet: a P-értékek és a megbízhatósági szintek 

leolvasása a normálgörbéről (21. és 26. fejezet). 

9. A t-próba (26. fejezet, 6. szakasz) és az előjelpróba (27. fejezet, 5. szakasz) a "kismintás" statisztikai 

elmélethez tartoznak; ezeknél más eloszlásokat használunk, nem a normális eloszlást. 
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19. fejezet - Nagy mintán végzett 
felmérések 

„Adatokat akarok! – kiáltott fel türelmetlenül. „Agyag nélkül nem tudok téglát vetni.” 1 
—Sherlock Holmes 

1. 1. Bevezetés 

A kutatók általában valamilyen általánosítást szeretnének megfogalmazni az egyének vagy egyedek valamely 

osztályáról. Az egyedek ezen osztályát alapsokaságnak vagy populációnaki nevezzük. Az amerikai 

elnökválasztás eredményének előrejelzésekor, például, a szavazásra jogosultak összessége lehet az egyik 

releváns populáció. A teljes populáció vizsgálata többnyire kivitelezhetetlen. Csak egy részét tudjuk 

tanulmányozni, ezt a részt nevezzük mintának. A kutatók a részből általánosítanak az egészre; szakkifejezéssel 

élve statisztikai következtetéseket vonnak le a mintából a populációra.2 

A kutatók többnyire kíváncsiak bizonyos számszerű tényekre a populációval kapcsolatban. Az ilyen numerikus 

tényeket paramétereknek nevezzük. Az amerikai elnökválasztás eredményének előrejelzésekor például fontos 

paraméter 

• a szavazásra jogosultak átlagéletkora, vagy 

• a szavazásra jogosultakon belül a választói névjegyzékbe feliratkozottak aránya. 

A paramétereket általában nem lehet pontosan meghatározni, csak becsülni lehet őket a mintából. Az egyik 

legfontosabb kérdés ekkor a pontosság. Vajon mennyire lesz közel a becslés a paraméterhez? 

A paramétereket statisztikákkal, azaz a mintából kiszámolt számokkal becsüljük. Az amerikaiak egy tízezres 

mintájából, például, kiszámolhatja a kutató a következő statisztikákat: 

• a mintába került szavazásra jogosultak átlagéletkora, 

                                                           
1A fejezet nyitóidézete a The Adventure of the Copper Beeches című kötetből származik. Don McNeill Interactive Data Analysis című 
könyvében (John Wiley & Sons) bukkantunk rá. 
iMindkét szakkifejezést jegyezze meg az Olvasó, mert hol az egyiket, hol a másikat használjuk, némileg a szövegösszefüggéstől függően. 

(Népességcsoportok adatainál például nemigen használjuk a populáció szót, kerülendő a félreértés legkisebb lehetőségét is.) 
2Néhány alapmű a mintavételről: 

Matematikai statisztikai előképzettséget kevéssé igénylők: 

N. M. Bradburn-S. Sudman, Polls and Surveys (Jossey-Bass Inc., 1988). 

A Campbell-G. Gurin-W. Miller, The Voter Decides (Evanston: Row, Peterson, 1954). 

Jean M. Converse, Survey Research in the United States: Roots and Emergence, 1890-1960 (University of California Press, 1987). 

George Gallup, The Sophisticated Poll Watcher’s Guide (Princeton Opinion Press, 1972). 

Herbert Hyman et al., Interviewing in Social Research (University of Chicago Press, 1954). 

Frederick Mosteller et al., The Pre-Election Polls of 1948 (New York: Social Science Research Council, 1949). 

Mildred Parten, Surveys, Polls and Samples (Harper & Row, 1950). 

F. F. Stephan-P. J. McCarthy, Sampling Opinions (John Wiley & Sons, 1989). 

Matematikai statisztikai előképzettséget igénylők: 

W. G. Cochran, Sampling Techniques, 3. kiadás (John Wiley & Sons, 1977). 

Robert M. Groves, Survey Errors and Survey Costs (John Wiley & Sons, 1989). 

M. H. Hansen-W. N. Nurwitz-W. G. Madow, Sample Survey Methods and Theory (John Wiley & Sons, 1953). 

Leslie Kish, Statistical Design for Research (John Wiley & Sons, 1987). 

Seymour Sudman, Applied Sampling (Academic Press, 1976). 
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• a mintába került szavazásra jogosultakon belül a választói névjegyzékbe feliratkozottak aránya. 

A statisztikákat ismeri a kutató; a paramétereket szeretné megismerni. Egy mintából 

csak akkor jogos paramétereket becsülnünk, ha a minta reprezentálja az alapsokaságot. 

Ezt pusztán a minta alapján lehetetlen megállapítani. Az ok: ahhoz, hogy 

megtudjuk, vajon hasonlít-e a minta a populációhoz a számunkra fontos szempontokból, 

azokat a számszerű tényeket kellene ismernünk, amelyeket éppen becsülni 

próbálunk - circulus viciosus. Ehelyett azt kell megnéznünk, hogyan választották ki 

a mintát. Egyes eljárások jellemzően rosszul működnek. Mások nagy valószínűséggel 

reprezentatív mintát adnak. 

Az elmondottak két fő tanulsága: 

• a minta kiválasztásának módja nagyon is számít 

• a legjobb módszerek a véletlen megtervezett alkalmazására építenek. 

Ehhez hasonló kérdések merülnek fel akkor is, amikor kísérleti, illetve kontrollcsoportba soroljuk be egy 

kísérlet alanyait (lásd 1. rész). 

2. 2. A Literary Digest híres közvéleménykutatása 

1936-ban járt le Franklin Delano Roosevelt első hivatali ideje az Egyesült Államok elnökének posztján. Eljött a 

választás éve. A republikánus elnökjelölt Alfred Landon, Kansas állam kormányzója volt. Az ország küszködött 

a talpra állásért a nagy gazdasági válság után. Még mindig kilencmillió volt a munkanélküliek száma; a 

reáljövedelem az 1929-1933 közötti időszakban harmadára esett vissza, és épphogy csak emelkedni kezdett. 

Landon kampányának középpontjában a kormány gazdaságpolitikája állt, és Roosevelt védekezésre kényszerült 

a költségvetési deficit finanszírozásával kapcsolatban.3 

Landon: Véget kell vetni a költekezésnek! 

Roosevelt: Előbb az amerikai családok költségvetését kell egyensúlyba hoznunk, csak azután teremthetünk 

egyensúlyt a kormány pénztárcájában. Ez ugye logikus? 

A nácik újra felfegyverezték Németországot, Spanyolország pedig sodródott a kilátástalan polgárháború felé. A 

New York Times főcímeit ezek a kérdések uralták, az elnökjelöltek viszont alig említették. 

Landon: A magunk dolgával kell törődnünk. 

A megfigyelők többsége biztos befutónak tartotta Rooseveltet. Nem úgy a Literary Digest folyóirat, mely 

elsöprő győzelmet jósolt Landonnak, Rooseveltnek pedig a szavazatok mindössze 43%-át. Előrejelzésük a 

közvéleménykutatásnál valaha is látott legnagyobb számú válaszon alapult – mintegy 2,4 millió ember töltötte 

ki a kérdőívet. A Digest óriási presztízsének köszönhetően válaszoltak ennyien, az újság ugyanis 1916 óta 

minden elnökválasztásnál eltalálta a győztest. Az 1936-os választást mindazonáltal Roosevelt nyerte meg, 

mégpedig fölényesen: 62%-kal a 38% ellenében. (A Literary Digest nem sokkal ezután csődbement.) 

Megdöbbentően nagyot tévedett a Digest. Ez a legnagyobb hiba, ami jelentősebb közvéleménykutatásnál valaha 

is előfordult. Vajon miből származott? A válaszok száma bőven több volt az elegendőnél! Ekkoriban alapította 

meg George Gallup is a saját, kérdőíves felmérésekkel foglalkozó cégét,4 és a maga módszerével még jóval a 

nyilvánosságra hozatal előtt meg tudta mondani, mi lesz a Digest előrejelzése--mindössze egy százalékpontos 

                                                           
3Az idézetek a New York Timesból származnak (1936. október 1-15.) 
4Köszönetet szeretnénk mondani a Gallup Poll következő munkatársainak: Diane Colasanto, Laura Kalb, Jack Ludwig, Coleen McMurray, 

Paul Perry, akik minden információ iránti kérésünket teljesítették. A 3. ábra a Gallup Intézet által rendelkezésünkre bocsátott példány 

alapján került kinyomtatásra, szíves engedélyükkel közöljük. A harmadik kiadáshoz nyújtott segítségükért a következőket illeti köszönet: 
Lydia Saad, David Moore, Kim Neighbor. Az 1992-es felvételt a velük folytatott beszélgetések alapján írtuk le. 
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hibával. Egy másik, körülbelül 50 ezer fős mintával pedig helyesen jósolta meg Roosevelt győzelmét, bár ebben 

a szavazatarányban valamivel nagyobbat tévedett. Gallup 56%-ot jósolt Rooseveltnek; a tényleges eredmény 

62% volt, a hiba tehát 62% – 56% = 6 százalékpont lett. (A közvéleménykutatók „százalékpontban‖ adják meg 

a tényleges és a jósolt százalékok különbségét.) Az eredményeket az 1. táblázatban foglaltuk össze. 

19.1. táblázat - Az 1936-os elnökválasztás 
 

 
Roosevelt szavazataránya százalékban 

A választás eredménye 62 

A Digest választási előrejelzése 43 

Gallup becslése a Digest előrejelzéséről 44 

Gallup választási előrejelzése 56 

Megjegyzés: A százalékok a nagy pártokra jutó szavazatokon belül értendők, a szavazatok körülbelül 2%-át kis 

pártok jelöltjeire adták. 

Forrás: George Gallup, The Sophisticated Poll-Watcher’s Guide (1972). 

Hogy rájöjjünk, hol is hibázott a Digest, a minta kiválasztásának módjára kell rákérdeznünk. Ahhoz, hogy a 

nagyközönség reprezentatív keresztmetszetéhez jussunk, korrekt mintavételi eljárásra van szükség, mely 

részrehajlás nélkül választja be az embereket a mintába. Ha az eljárásban szisztematikus tendencia rejlik ilyen 

vagy olyan fajta emberek kihagyására, akkor mintavételi torzításról beszélünk (selection bias). A Digest úgy járt 

el, hogy postán kiküldték a kérdőívet tízmillió embernek. A tízmillió ember neve és címe telefonkönyvekből, 

klubok tagnévsorából és hasonló forrásokból származott. Jellemzően kirostálódtak a szegények, akik csekély 

valószínűséggel voltak klubtagok és nemigen volt telefonjuk. (Ekkoriban például négy háztartásból egynek volt 

csak telefonja.) A Digest kiválasztási eljárásában tehát igen erős torzítás rejlett a szegényekkel szemben. 1936 

előtt valószínűleg azért nem befolyásolta ez annyira az előrejelzéseket, mert a gazdagok és a szegények 

szavazatai is hasonló választóvonalak mentén oszlottak meg. 1936-ban azonban a gazdasági helyzet mentén 

alakult ki jelentős politikai megosztottság: a szegények túlnyomórészt Rooseveltre szavaztak, a gazdagok 

Landonra. A Digest nagy tévedésének egyik magyarázata a mintavételi torzítás. 
 

Ha a kiválasztási eljárásban torzítás rejlik, akkor a nagy minta sem segít. Ez csupán nagyobb méretekben 

ismétli meg az alapvető hibát. 

Nagyon rosszul járt el a Digest a kiválasztás első lépésénél. De volt második lépés is: A mintába kerülő 

emberekről való döntés után a közvéleménykutatóknak be is kell szerezniük a véleményeket. Keményebb dolog 

ez, mint amilyennek tűnik. Ha a beválasztottak közül sokan nem válaszolnak a kiküldött kérdőívre vagy a 

megkeresésre, akkor nagy valószínűséggel fellép a nem válaszolók torzítása (non-response bias).. 

Egy nyilvánvaló vonatkozásban különböznek a válaszolók a nem válaszolóktól: utóbbiak nem válaszoltak. De a 

tapasztalat azt mutatja, hogy jellemzően más fontos szempontok szerint is eltérnek tőlük.5 Végzett például a 

Digest egy szűkebb közvéleménykutatást is Chicagoban, melynél minden harmadik bejegyzett szavazónak 

kiküldték a kérdőívet. Mintegy 20% válaszolt, és a válaszolók több mint fele Landont támogatta. A választáson 

viszont Roosevelté lett Chicago, kettő az egyhez arányban. 
 

A nem válaszolók erősen különbözhetnek a válaszolóktól. Nagyarányú válaszhiánynál figyeljünk oda a nem 

válaszolók torzítására! 

A Digest fő közvéleménykutatásában mindössze 2,4 millió ember vette a fáradságot – a kérdőívvel megcímzett 

10 millióból –, hogy válaszoljon. A 2,4 millió válaszoló a közvéleménykutatásba bekerült 10 millió embert sem 

                                                           
5Lásd Parten, 393. o., Stephan-McCarthy, 241-270.o. (lásd 2. jegyzet). 
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reprezentálja, nem hogy az összes szavazót! A Digest közvéleménykutatását tehát mintavételi torzítás és a nem 

válaszolók torzítása is rontotta.6 

Speciális felmérések folytak a válaszolók és a nem válaszolók közötti különbség mérésére. Az derül ki ezekből, 

hogy kevésbé hajlamosak visszaküldeni a kérdőíveket az alacsony és a magas jövedelműek, tehát a válaszolók 

között túlreprezentált a középosztály. Ezen okokból a modern közvéleménykutató szervezetek a kérdőívek 

postai szétküldése helyett a személyes megkérdezést részesítik előnyben. Személyes megkérdezésnél 65% körül 

van a tipikus válaszolási arány, szemben a postai kérdőíveknél szokásos 25%-kal.7 De a nem válaszolók 

torzításának problémája személyes megkérdezés során is fennáll. Azok, akik a kérdező telefonhívásakor nem 

voltak otthon, meglehetősen különbözhetnek az otthon talált emberektől – például munkaidejüket, családi 

kötöttségeiket, társadalmi hátterüket tekintve, és így attitűdjeikben is. A profi közvéleménykutatók ezt is észben 

tartják, és ügyes módszerekkel kezelik a problémát (6. szakasz). 
 

Vannak nagyon rossz minták. Hogy megtudjuk, elég jó-e egy minta, kérdezzünk rá a kiválasztás módjára. 

Fellépett-e mintavételi torzítás? És a nem válaszolók torzítása? Pusztán az adatokból nem lehet ezeket 

megtudni. 

És hogy Gallup hogyan jósolta meg az 1936-os választásnál, mi lesz a Digest előrejelzése? Egyszerűen csak 

kiválasztott 3000 embert véletlenszerűen ugyanazokból a listákból, amelyekkel a Digest dolgozott, és 

levelezőlapon megkérdezte tőlük, hogyan szándékoznak szavazni. Gallup tudta, hogy egy véletlen minta nagy 

valószínűséggel kellően reprezentatív, amint azt a következő két fejezetben kifejtjük majd. 

3. 3. Hogyan kiáltották ki elnöknek Dewey-t a 
közvéleménykutatók? 

Thomas Dewey harcos államügyészként szerzett hírnevet New Yorkban, majd innen Albany kormányzói 

rezidenciájába vezetett az útja. 1948-ban a hivatalban lévő Harry Trumannal szemben ő lett a Republikánus Párt 

jelöltje az elnöki posztra. Truman Kansas City-ben kezdte politikai pályáját Boss Pendergast pártfogoltjaként. A 

szenátusba való bekerülése után Franklin Delano Roosevelt alelnöke lett, és Roosevelt halálával örökölte meg az 

                                                           
6M. C. Bryson „The Literary Digest poll: making of a statistical myth‖ című cikkében (American Statistician vol. 30 (1976) pp. 184-185.) 

másképp látja ezt. Bryson egyetért azzal, hogy a válaszhiányok miatti torzítás tönkretette a Digest közvéleménykutatását, a mintavételi 
torzítást azonban sokkal kisebbnek tartja és megkérdőjelezi, hogy valóban telefonkönyvekből merítették-e a mintát címlistájukhoz (azaz a 

megkérdezendők listájához). A mi legfontosabb információforrásunk a Digest közvéleménykutatásával kapcsolatban George Gallup volt—

éles elméjű, a kérdésben érdekelt, közvetlen megfigyelő. Gallup határozottan állította, hogy a Digest telefonkönyveket, 
automobiltulajdonosok listáit és saját előfizetőinek listáját használta a címlista összeállításához. Ezt a leírást lényegében megerősítik mások 

is, mint Parten vagy Stephan és McCarthy (lásd 2. jegyzet). 

Nem tudtunk fellelni olyan publikációt, melyben a Digest részletesen számot adott volna az alkalmazott eljárásról. A lap 1936 augusztus 22 
és november 14 közötti számaiból azonban kiderül valami a mintavételről. Például: 

Közvéleménykutatásunk harminc éves fejlődés és tökéletesítés eredménye. Olyan „kereskedelmi célú‖ mintavételi módszereken alapul, 
melyeket több mint száz éve alkalmaznak már a könyvkiadók forgalmuk növelésére. A mostani címlista összeállításához az Egyesült 

Államok összes telefonkönyvét, klubok és egyesületek tagnyilvántartásait, városi címlistákat, a regisztrált szavazók listáit, csomagküldő 
szolgálatok listáit és foglalkozási adatokat használtunk fel. [augusztus 22. 3. oldal, kiemelés tőlünk.] 

A cikk a továbbiakban kifejti, hogy a címlista eredetileg az 1924-es választásokra készült, de azt „képzett szakértők‖ folyamatosan 
átdolgozták. A listán szereplő nevek többségét évről évre követték, és két választás között is folytattak közvéleménykutatásokat körükben 

(augusztus 22. 3. oldal). A regisztrált választók névjegyzékeinek felhasználása az 1936-as év újítása volt, és úgy tűnik, hogy csak egyes 

„nagyvárosokban‖ alkalmazták (október 17. 7. oldal). 

Modern mércével mérve a Digest címlistáját eléggé önkényesen állították össze, és torzított: a lakosság egy jelentős, jól meghatározható 

része kimaradt belőle. Bryson szerint, ha valamiképpen sikerült volna elérni, hogy mind a 10 millió listán szereplő személy válaszoljon, 
akkor meg tudták volna jósolni a választás kimenetelét. Ám ez valószínűtlennek tűnik. A Digest nyilvánvalóan bízott abban, hogy a helyes 

arányokat kapja meg (augusztus 22. 3. oldal): 

Hangsúlyozzuk, hogy a Digest több mint 10 millió embert kérdezett meg—minden negyedik választópolgárt az ország minden tájáról—, 
hogy már októberben megállapítsa a novemberi választási eredményeket. Jövő héten megérkeznek az első kitöltött szavazócédulák, 

melyeket további milliók özöne követ majd, hogy háromszor is ellenőrizzék, igazolják, öt szempont szerint osztályozzák és összesítsék őket. 
Amikor az utolsó szám is összeadásra és ellenőrzésre került, ha hagyatkozhatunk a múltbeli tapasztalatokra, 1 százalékos pontossággal 

megismerheti majd ország–világ a negyvenmillió szavazat jelenlegi állását. [Az újság kiemelései.] 

A Digest 19 százalékpontot tévedett. Mint az kifejtettük, két fő oka volt ennek: a mintavételi torzítása és a nem-válaszolásból fakadó 
torzítás. 
7Ez a 65% a ’80-as évek végén jellemző a négy megkereséses valószínűségi mintákra. A válaszolási arány erősen lecsökkent: 1975-ben még 
75%, 1960-ban 85% volt. Ez a csökkenés a közvéleménykutató szervezetek egyik legnagyobb gondja. 
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elnöki széket. Truman volt az egyik leghatékonyabb amerikai elnök a XX. században, és az egyik legszínesebb 

egyéniség is. Íróasztalán a következő felirat állt: „The buck stops here.‖ Bekerült az amerikai politikai szótárba 

egy másik kedvenc mondása: „Ha nem bírod a meleget, ne menj a konyhába.‖ De az 1948-as nyugtalan 

időszakban Truman számított esélytelenebbnek. A II. világháború épp csak befejeződött, és megkezdődött a 

hidegháború cseppet sem könnyű félbékés időszaka. Otthon mindenki aggódott, az ország pedig konfliktusokba 

bonyolódott a világ más pontjain. 

Három nagy közvéleménykutató cég követte nyomon a választási kampányt: a Crossley a Hearst 

újságbirodalom számára; a Gallup, melynek eredményeit országszerte mintegy száz független újság közölte; és 

a Roper a Fortune magazin megbízásából. Őszre mindhárom cég győztesnek kiáltotta ki Dewey-t, körülbelül 5 

százalékpontos előnnyel. A Gallup előrejelzése ötvenezer megkérdezésen alapult, a Roperé 15 ezer kérdőíven. 

A Scranton Tribune című újság főcímében ez állt: 

DEWEY MEGVÁLASZTOTT ELNÖKNEK TEKINTHETŐ 

A ROPERT MEGGYŐZTÉK A STATISZTIKÁK 

Nem győzték meg viszont a statisztikák az amerikaiakat. A választás napján meglepetésszerűen győzött 

Truman, a szavazatok alig kevesebb, mint 50 százalékával; Dewey alig kapott többet 45%-nál (2. táblázat). 

19.2. táblázat - Az 1948-as elnökválasztás 
 

 
Az előrejelzések 

Jelöltek Crossley Gallup Roper Az eredmény 

Truman 45 44 38 50 

Dewey 50 50 53 45 

Thurmond 2 2 5 3 

Wallace 3 4 4 2 

Forrás: F. Mosteller and others, The Pre-Election Polls of 1948 (New York: Social Science Research Council, 

1949). 

Hogy rájöjjünk, mi volt a baj a közvéleménykutatásokkal, meg kell néznünk mintavételi eljárásaikat.8 A 

mindannyiuk által alkalmazott módszert kvótás mintavételnek nevezzük. Ennél az eljárásnál az egyes 

kérdezőbiztosoknak megadott számú embert kell megkérdezniük, és lerögzítik, hánynak kell közülük megadott 

kategóriákba esnie (például lakóhely, nem, életkor, bőrszín, anyagi helyzet szerint). Egyéb tekintetben a 

kérdezőbiztos szabadon választhat. Például a Gallup egyik St. Louis-beli kérdezőjének 13 embert kellett 

megkérdeznie, akik közül9 

• pontosan 6 főnek kertvárosban kellett élnie, 7 főnek a város központi területén, 

• 7 férfinak és 6 nőnek kellett lennie. 

A 7 férfi közül (hasonló kvótát szabtak meg a nőkre is) 

• pontosan 3 főnek 40 éven alulinak kellett lennie, 4-nek 40 fölöttinek, 

• egynek feketének, hatnak fehérnek kellett lennie. 

Meghatározták azt is, hogy a 6 fehér férfi milyen bérű lakásban lakjon: 

• 1 főnek havi 44,00 dollárnál többet kellett fizetnie; 

                                                           
8Ez a szakasz Mosteller et al. könyvéből (lásd 2. jegyzet) merít jelentős mértékben. 
9Stephan and McCarthy, 286.o. (2. jegyzet). 
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• 3 főnek 18,01 – 44,00 dollár között; 

• 2 főnek pedig 18 dollárt vagy kevesebbet. 

Ne feledjük, hogy ezek 1948-as árak! 

Józan ésszel a kvótás mintavétel jónak látszik. Úgy tűnik, biztosítani tudja, hogy a minta a szavazatokat 

befolyásoló összes fontos jellemzőt tekintve hasonló legyen a szavazók alapsokaságához. (A lakóhely, nem, 

életkor, bőrszín és lakbér szerinti megoszlás jól becsülhető a népszámlálási adatokból.) Az 1948-as tapasztalat 

azonban azt mutatja, hogy az eljárás nagyon rosszul működött. Nézzük, miért is! 

A közvéleménykutató cégek az ország politikai közvéleményét hűen tükröző mintát szeretnének. Nem lehet 

azonban kvótát megállapítani a republikánus, illetve demokrata szavazókra. A közvéleménykutatók éppen a 

politikai vélemények megoszlását nem ismerik és próbálják megtudni. A többi változóra megállapított kvóták 

csak közvetett eszközök ahhoz, hogy a minta az ország politikai álláspontját tükrözze. Sajnos vagy szerencsére, 

a közvéleménykutató cégek által megadott tényezőkön kívül sok minden más is befolyásolja a szavazói 

magatartást. Vannak olyan kertvárosi gazdag fehér férfiak, akik a demokratákra szavaznak, és vannak a város 

közepén élő szegény fekete asszonyok, akik a republikánusokra. Összejöhet tehát úgy a közvéleménykutató 

mintája, hogy az összes demográfiai adat szerint tökéletes keresztmetszet az országról, ám egészen másképp 

szavaz, mint az ország. Mindez pusztán elméleti lehetőségnek tűnt – 1948 előtt. 

A következő érv a legfontosabb a kvótás mintavétel ellen. Az eljárás egy döntő fontosságú mozzanatáról van 

szó, mely fölött elsőre könnyű átsiklani. A megszabott kvótán belül a kérdezőbiztosok szabadon választhatnak 

bárkit, tetszésük szerint. Jelentős tere van az egyéni választásnak, az egyéni választás azonban mindig ki van 

téve a torzítás lehetőségének. 1948-ban a kérdezőbiztosok túl sok republikánust választottak ki. A 

republikánusok általánosságban gazdagabbak és iskolázottabbak a demokratáknál. Nagyobb valószínűséggel 

rendelkeznek telefonnal, inkább van állandó lakcímük, és szebb bérházakban élnek. Valamivel könnyebb elérni 

őket minden egyes népességcsoportban. Kérdezőbiztosként valószínűleg mi magunk is túl sok republikánushoz 

jutnánk el. 

A kérdezőbiztosok valójában 1936 és 1948 között minden elnökválasztásnál előnyben részesítették a 

republikánusokat, amint azt a Gallup Intézet eredményei mutatják a 3. táblázatban. 1948 előtt annyira vezettek a 

demokraták, hogy ez elsöpörte a republikánusok felé hajló torzítást. Sokkal kisebb volt az előnyük 1948-ban, 

így a kvótás mintavétel torzítása ténylegesen befolyásolta az eredményeket. 

19.3. táblázat - A Gallup Intézet felméréseinek torzítása a Republikánus Párt 

irányában, 1936-1949 
 

Év 

A Gallup előrejelzése a 

republikánus szavazók 

arányáról 

A republikánusokra 

ténylegesen leadott 

szavazatok aránya 
A republikánusok javára 

elkövetett hiba 

1936 44 38 6 

1940 48 45 3 

1944 48 46 2 

1948 50 45 5 

Megjegyzés: 1948 kivételével a két nagy pártra leadott szavazatok arányában. 

Forrás: F. Mosteller and others, The Pre-Election Polls of 1948 (New York: Social Science Research Council, 

1949). 
 

Kvótás mintavételnél a szerint válogatják össze a mintát, hogy a minta bizonyos kulcsfontosságú jellemzők 

szerint hasonlítson a teljes populációra. A módszer ésszerűnek tűnik, de nem működik igazán jól. Ennek 

magyarázata a kérdezőbiztosok által akaratlanul is elkövetett torzításban rejlik. 
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A kvótás mintavételnél alkalmazott kvóták eléggé érzékenyek, mégis távolról sem garantálják a sikert. A kvóták 

kitöltésének módja – a kérdezőbiztos szabad választása – végzetesnek bizonyult.10 Az alternatíva az, hogy 

objektív és részrehajlástól mentes véletlen mechanizmusokat használunk a minta kiválasztásánál. Erről lesz szó 

a következő szakaszban. 

4. 4. A véletlen felhasználása a felmérésekben 

Néhány felméréseket végző szervezet már 1948-ban is valószínűségi eljárásokat használt a minta 

kiválasztásához. Most a legtöbben így dolgoznak. De mit is jelent a valószínűségi mintavétel? Kezdetnek 

képzeljük el, hogy meg kell kérdeznünk 100 szavazópolgárt egy kisvárosban, ahol ezer szavazásra jogosult él. 

Megtehetjük, hogy listát készítünk az összes választásra jogosultról, neveiket felírjuk egy-egy cédulára, az 

összes cédulát bedobjuk egy dobozba, azután kihúzunk 100 cédulát véletlenszerűen. Minthogy semmi értelme 

ugyanazt az embert kétszer is megkérdezni, visszatevés nélkül végezzük a sorsolást. Konkrétan: Összerázzuk a 

dobozt, hogy a cédulák elkeveredjenek. Kihúzunk egyet véletlenszerűen, és félretesszük. Ekkor 999 cetli marad 

a dobozban. A dobozt újra összerázzuk, kihúzzuk a második cédulát és félretesszük. Az eljárást addig 

ismételjük, amíg a száz cédulához nem jutunk. A mintát azok az emberek alkotják, akiknek a céduláját kihúztuk. 

Ezt az eljárást egyszerű véletlen mintavételnek nevezzük: egyszerűen véletlenszerűen kiválasztottuk a cédulákat 

visszatevés nélkül. Minden húzásnál a dobozban lévő minden egyes cédulának ugyanakkora volt az esélye a 

kiválasztásra. A kérdezőknek semmiféle választásuk sincs, hogy kiket kérdezzenek meg, és az eljárás mentes a 

részrehajlástól – mindenkinek ugyanakkora esélye van a mintába kerülésre. Következésképp a nagy számok 

törvénye garantálja, hogy a demokraták aránya a mintában nagy valószínűséggel közel lesz a demokraták 

alapsokaságbeli arányához. 
 

Az egyszerű véletlen mintavétel visszatevés nélküli véletlenszerű sorsolást jelent. 

Mi is történik egy életszerűbb esetben, amikor a Gallup Intézet próbál előrejelzést adni az elnökválasztásról? Az 

egyik lehetséges ötlet az, hogy egyszerű véletlen mintavétellel országos szinten kiválasztanak párezer 

szavazásra jogosultat. Ez azonban közel sem olyan egyszerű, mint amilyennek tűnik. A nevek véletlenszerű 

kiválasztása – statisztikai értelemben – komoly munka. Egyáltalán nem azonos azzal, hogy ötletszerűen 

kibökünk embereket. 

Szavazásra jogosultak véletlenszerű kiválasztásához először is szükségünk van az összes ilyen ember 

felsorolására – ez mintegy 200 millió név. Ilyen lista nem létezik.11 De még ha lenne is, a 200 millió név közül 

néhány ezret véletlenszerűen kiválasztani önmagában is komoly munkát jelentene. (Ne feledjük, hogy a 

dobozban lévő összes névnek minden egyes húzásnál egyforma eséllyel kell rendelkeznie a kiválasztásra.) De 

még ha sikerülne is egyszerű véletlen mintát vennünk, ezek az emberek a térképen mindenfelé szétszóródva 

élnének. Megfizethetetlenül drága lenne kérdezőket küldeni szerteszét, hogy mindegyikőjüket megkeressék. 

Az egyszerű véletlen mintavétel egyszerűen keresztülvihetetlen. A kérdőíves felmérésekkel foglalkozó 

szervezetek többsége ennélfogva a többlépcsős csoportos mintavétel nevezetű valószínűségi eljárást alkalmazza. 

Az elnevezés bonyolult, és igazából bonyolultak a részletek is. Az alapgondolat azonban könnyen átlátható. Mi 

ezt most a Gallup 1952 és 1984 közötti választás előtti felméréseivel összefüggésben mutatjuk be; az összes 

ilyen felmérésük nagyjából ugyanazzal az eljárással készült. A Gallup Intézet különálló felmérést végez az 

Egyesült Államok négy nagy földrajzi régiójában – Észak-Keleten, Délen, a Közép-Nyugaton és Nyugaton (lásd 

1. ábra). Az egyes régiókon belül összecsoportosítják a hasonló méretű településeket. Ilyen csoport lehet például 

az összes 50-250 ezer lakosú észak-keleti város. Ezután véletlen mintát vesznek a települések közül. A 

                                                           
10Nagy a kísértés a kvótás mintavétel és a rétegzett mintavétel összekeverésére, pedig a kettő nagyon is különbözik egymástól. Képzeljük el 
példaképpen, hogy egy városban 200 fős mintát kell vennünk úgy, hogy a nem szerinti megoszlást megtartsuk; nevezetesen a férfiak és a 

nők számának egyenlőnek kell lennie. A kvótás mintavétellel dolgozó lényegében felfogadhatna két kérdezőbiztost, az egyiket arra, hogy 

megkérdezzen 100 férfit, a másikat arra, hogy keressen 100 nőt. Egyéb tekintetben azt választhatnák, akit akarnak. Ez bizony nem igazán jó 
megoldás. Egy rétegzett mintát ezzel szemben a következő módon választanánk: 

• egyszerű véletlen mintavétellel kiválasztanánk 100 férfit. 

• ettől függetlenül, egyszerű véletlen mintavétellel kiválasztanánk 100 nőt. 

Ez jobb megoldás, hiszen kizárjuk az egyéni torzítást. 
11„Mintavételi keretnek‖ nevezzük azt a listát, amelyből a mintát vesszük; a valószínűségi mintavétel első lépése tehát a mintavételi keret 

összeállítása. Ez meglehetősen bonyodalmas is lehet, és sokszor valamekkora eltérés van a populáció és a mintavételi keret között. Területi 
mintáknál a földrajzi egységek listája a mintavételi keret. 
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kérdezőbiztosokat a kiválasztott településekre telepítik, a csoportba tartozó többi városban nem készülnek 

kérdőívek. Ugyanígy járnak el a többi településcsoport esetében is. Ezzel megvan a mintavétel első lépcsője.12 

A választások során az egyes városok választókerületekre oszlanak, a választókerületek pedig szavazókörzetekre 

vannak felosztva. A mintavétel második lépcsőjében kiválasztanak – véletlenszerűen – néhány választókerületet 

az előző lépcsőben mintába került városokon belül. A harmadik lépcsőben valahány szavazókörzetet 

választanak ki véletlenszerűen az előzőleg kiválasztott választókerületeken belül. A negyedik lépcsőben 

háztartásokat választanak a kiválasztott szavazókörzetekből.13 Végezetül a kiválasztott háztartás valamelyik 

tagját megkérdezik. De még itt sincs helye az egyéni döntésnek: a Gallup Intézet például ilyen jellegű utasítást 

ad a kérdezőinek: „a legfiatalabb 18 éven felüli férfi kérdezendő meg az otthontartózkodók közül, vagy ha nincs 

otthon férfi, a legidősebb 18 éven felüli nő.‖14 

Ez az elrendezés a kvótás mintavétel sok előnyével rendelkezik. Például úgy hozták létre, hogy a minta 

településnagyság szerinti megoszlása megegyezzen az országos arányokkal. Viszont a mintavételi eljárás 

minden fázisában objektív és részrehajlásmentes véletlen mechanizmust alkalmaz a mintavételi egységek 

kiválasztására. Ez kiküszöböli a kvótás mintavétel legkellemetlenebb velejáróját: a kérdezők mintavételi 

torzítását. 

19.1. ábra - Többlépcsős csoportos mintavétel 

                                                           
12A 22. fejezetben tárgyaljuk majd részletesen az ilyen mintavételi megoldásokat. Azt állítjuk, hogy szükséges a rétegzés ahhoz, hogy a 

költségeket ésszerű keretek között tartva vehessünk mintát, de sok közvéleménykutatásnál a rétegzés valójában nem csökkenti különösebben 

a varianciát. Hipotetikus példaként tegyük fel, hogy egy ország két régióból – Keletből és Nyugatból – áll. Keleten a szavazók 60%-a 
demokrata; Nyugaton csak 40%. A két régió nagysága egyforma, tehát összességében 50% a demokraták aránya. Két közvéleménykutató 

cég vesz most mintát a demokraták arányának becsléséhez. Az első n elemű egyszerű véletlen mintát alkalmaz. A standard hiba ekkor 50% / 

. A másik rétegzést alkalmaz, és n / 2 elemű egyszerű véletlen mintát vesz Keleten, és ettől független, ugyanilyen mintát Nyugaton is. A 

standard hiba  · 100% / . Minthogy  · 0,6 ≈ 0,49, minimálisan csökkent csak a variancia. Ebben a kitalált 

példában ráadásul sokkal nagyobb a régiók közötti különbség az igazi választásokkor tapasztaltnál. Még kisebb tehát a rétegzés előnye az 
igazi előrejelzéseknél. (Viszont amikor gazdasági egységek, például cégek vagy intézmények közül kell mintát vennünk, a rétegzés valóban 

segíthet csökkenteni a varianciát,; lásd még a 20. fejezet 5. jegyzetét is.) 
13A Gallup a véletlen kezdőpontú listás mintavétel különböző változatait alkalmazza. Az első három lépcsőben a kiválasztási valószínűség az 
egység nagyságával arányos; az egyes egységek a méretükkel arányosan megsokszorozva kerülnek a listára. A négy földrajzi régió 

mindegyikében külön rétegbe sorolják a rurális területeket, melyeket a városias területektől némileg eltérően kezelnek. 
14A Gallup kiadványát idézve: „A háztartáson belüli kiválasztás ezen eljárását empirikusan dolgoztuk ki oly módon, hogy a férfiak, illetve a 
nők külön életkori megoszlása közel hasonló lesz a populáció kormegoszlásához.‖ 
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Az egyszerű véletlen mintavétel az alapvető valószínűségi eljárás. Más módszerek ennél jóval bonyolultabbak is 

lehetnek. De van két fontos jellemzője minden valószínűségi mintavételi eljárásnak: 

• a kérdezőbiztosnak semmiféle szabad választása sincs abban, hogy kit kérdezzen meg; 

• pontosan meghatározott eljárással választják ki a mintát, melyben a véletlen megtervezett módon játszik 

szerepet. 

Ennek következtében egy valószínűségi eljárás során ki lehet számolni, hogy mekkora valószínűséggel kerül be 

a mintába a populáció egy-egy egyede.15 

                                                           
15Szigorúan véve csak a háztartásokra lehet kiszámolni a kiválasztási valószínűséget, az egyénekre nem – a háztartáson belül az egyének 
kiválasztására vonatkozó szabály következtében. A nem válaszolók szintén bonyodalmat jelentenek. Köszönet illeti Ben Kinget (Florida) 

ezen kérdés kimerítő elemzéséért. Többnyire úgy tervezik meg a valószínűségi mintavételt, hogy az alapsokaság minden tagja egyforma 

eséllyel kerüljön be a mintába, ekkor a minta „önsúlyozó‖. A Gallup Intézet azonban egyetlen személyt kérdez meg a kiválasztott 
háztartásokból. Ez hátrányos megkülönböztetést jelent a nagy háztartásban élőkkel szemben, túl kevesen kerülnek közülük a mintába. A 

torzítás kiigazítására korrekciót alkalmaznak: nagyobb súlyt rendelnek a nagyobb háztartásban élő mintába került személyekhez. A háztartás 

mérete a kérdőív 18. kérdéséből tudható (4. ábra). 

A háztartásméret torzítása. Képzeljük el, hogy az alábbi két háztartás közül véletlenszerűen kiválasztunk egyet. Azután véletlenszerűen 

kiválasztunk egy személyt a kiválasztott háztartásból. Így egyelemű mintához jutunk. A kis háztartásban élő személyeknek nagyobb esélyük 
van a mintába kerülésre. 
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A kvótás mintavétel nem valószínűségi eljárás. Egyik próbát sem állja ki. A kérdezőnek tág tere nyílik az 

alanyok kiválasztásánál, és a véletlen csak nagyon is tervszerűtlenül és vaktában játszik szerepet: Miféle 

emberekhez közelít szívesebben a kérdező? Ki fog elsétálni egy bizonyos napszakban egy bizonyos 

utcaszakaszon? Kérdőíves felvételekkel foglalkozó cég nem bízhatja magát ilyenfajta véletlenekre. 

5. 5. Mennyire működnek jól a valószínűségi 
eljárások? 

1948 óta a Gallup Intézet és sok más közvéleménykutató cég is valószínűségi eljárással választ mintát. A Gallup 

eredményeit az 1948 utáni elnökválasztásokról a 4. táblázatban láthatjuk. Három dolgot érdemes 

megfigyelnünk. A mintanagyság erőteljesen lecsökkent: 1948-ban 50 000 fő körüli mintával dolgoztak, most 

ennek kevesebb mint egytizedével. Nincs már konzisztens tendencia a republikánusok vagy a demokraták 

irányában. És a pontosság érzékelhetően megnőtt. 1936 és 1948 között 5% körül alakult a hiba; azóta valamivel 

kisebb. (1992-ben ismét felment 5,8%-ra; ennek okát a {334} oldalon tárgyaljuk.) 

19.4. táblázat - A Gallup Intézet eredményei az 1948 utáni elnökválasztásoknál 
 

Év Mintanagyság A győztes jelölt A Gallup 

előrejelzése 
A választás 

eredménye 
Hiba 

1952 5385 Eisenhower 51% 55,4% 4,4% 

1956 8144 Eisenhower 59,5% 57,8% 1,7% 

1960 8015 Kennedy 51% 50,1% 0,9% 

1964 6625 Johnson 64% 61,3% 2,7% 

1968 4414 Nixon 43% 43,5% 0,5% 

1972 3689 Nixon 62% 61,8% 0,2% 

1976 3439 Carter 49,5% 51,1% 1,6% 

1980 3500 Reagan 51,6% 55,3% 3,7% 

1984 3456 Reagan 59,0% 59,2% 0,2% 

1988 4089 Bush 56,0% 53,9% 2,1% 

1992 2019 Clinton 49,0% 43,2% 5,8% 

Megjegyzés: A győztes párt szavazatarányai; 1968-ban Wallace, 1992-ben Perot indult a nagy pártokon kívül; a 

hiba az előrejelzés és a tényleges eredmény különbségének abszolút értéke. 
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Forrás: The Gallup Poll (American Institute of Public Opinion) 

A Gallup a valószínűségi mintavételi módszerek használatával elképesztő pontossággal tudja megjósolni a 

választási eredményeket, pedig százezer ember közül nem egészen öt kerül be a mintába. Ezek a számok jól 

mutatják a valószínűségi mintavételi eljárások erejét. 

De miért működik ennyire jól a valószínűségi mintavétel? Először is: úgy tűnhet, hogy a minta kiválasztásához 

döntenünk kell bizonyos dolgokban. A kvótás kiválasztás például garantálja, hogy a férfiak aránya a mintában 

azonos lesz a férfiak népességen belüli arányával. Valószínűségi mintavételnél csak annyit mondhatunk, hogy a 

férfiak aránya a mintában nagy valószínűséggel közel lesz a népességen belüli arányukhoz. A bizonyosságból 

csak valószínűség maradt. A megítélés és a választás azonban általában torzít, míg a véletlen pártatlan. Ezért 

működnek jobban a valószínűségi eljárások, mint a megítélésen alapulók. 

Ahhoz, hogy a torzítást minimalizáljuk, pártatlan és objektív valószínűségi eljárásokat kell alkalmaznunk a 

minta kiválasztásakor. 

6. 6. A Gallup közvéleménykutatás közelebbről 

Bizonyos mértékű torzítás szinte elkerülhetetlenül fellép, még ha valószínűségi mintavételt alkalmazunk is. Ez 

számos gyakorlati nehézséggel állítja szembe a közvéleménykutatókat. Mi most a Gallup Intézet által az 1984-

es elnökválasztáskor használt kérdőív kapcsán tárgyaljuk ezeket. Lásd a 2. és a 3. ábrát. 

19.2. ábra - A Gallup Intézet által használt szavazócédula. A kérdezők titkos 

szavazócédulát használnak a bizonytalanok számának csökkentésére. 

 

 



 Nagy mintán végzett felmérések  

 333  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

A nem szavazók. Egy tipikus elnökválasztásnál a szavazásra jogosultak mintegy fele–harmada nem megy el 

szavazni. A Gallup feladata a szavazók magatartásának előrejelzése, a nem szavazók tehát irrelevánsak 

számukra, őket – amennyire csak lehetséges – ki kell szűrni a mintából. De ez nem is olyan egyszerű. A 

szavazástól való távolmaradás negatív megítélés alá esik, így sokan bemondják, hogy elmennek szavazni, holott 

nem áll szándékukban. A kérdőív 1-6 kérdései szolgálnak a nem szavazók kiszűrésére, valamint még egy pár 

kérdés—égető a probléma a közvéleménykutatók számára. A 3. kérdésben például arra kérdeznek rá, hogy 

helyileg hol fog a megkérdezett szavazni (3. ábra). Nagyobb valószínűséggel fog szavazni az, aki tudja a 

választ. A 13. kérdésben (4. ábra) megkérdezik, hogy szavazott-e az illető az előző választáson. A 

megfogalmazás olyan, hogy könnyű legyen nemmel válaszolni – kompenzálandó a nem szavazáshoz 

kapcsolódó negatív megítélést. Nagyobb valószínűséggel fognak szavazni azok, akik a legutóbbi alkalommal is 

szavaztak. 

Ez a kérdéssor használatos annak megítélésére, hogy a megkérdezett valószínűsíthetően elmegy-e szavazni; a 

választási előrejelzések a mintából csak azokra alapoznak, akiket valószínű szavazóknak minősítenek. Hogy 

ténylegesen kik mennek el szavazni, persze csak utólag derül ki. De a Gallup választást követő felmérései azt 

mutatják, hogy meglehetős pontosan sikerül így megítélni a szavazási hajlandóságot. A felmérésekből az is 

kiderül, hogy a valószínű nem szavazók kiszűrése növeli a választási előrejelzés pontosságát, minthogy a 

valószínű szavazók preferenciája eltér a valószínű nem szavazókétól. 16 

A bizonytalanok. A megkérdezett emberek bizonyos százaléka bizonytalan abban, hogy kire szavazzon. A 

preferenciát tudakoló 7. kérdést úgy fogalmazták meg, hogy a határozatlanok aránya a lehető legkisebb legyen. 

Először is azt kérdezi, hogyan szavazna a válaszoló a kérdezés napján, nem pedig a választáskor. A 

határozatlanoktól azt kérdezik meg, hogy „melyik jelölt felé hajlik inkább a jelen pillanatban‖. A legfontosabb 

eszköz pedig a szavazócédula (2. ábra). A válaszolónak nem kell hangosan megneveznie, hogy kire szavazna, 

csak bejelöli a szavazócédulán és bedobja a kérdezőnél lévő a dobozba. 17 

Ezekkel a módszerekkel a tapasztalatok szerint sikerül lecsökkenteni a bizonytalanok arányát. De valamennyi 

bizonytalan így is marad, és ha feltételezhetően ők is szavazni fognak, a közvéleménykutatónak meg kell 

tippelnie szavazataikat. A 12.-14. kérdések (4. ábra) szolgálnak valamelyes információval a politikai 

attitűdökről. Felhasználható ez is a szavazat előrejelzésére, bár nehéz megjósolni, mennyire jól működik majd. 

1992-ben elég nagy volt a bizonytalanok aránya, a Gallup pedig Clintonhoz rendelte mindannyiukat. Mint 

kiderült, az ötlet nem volt jó. A bizonytalanok közül – úgy tűnik – sokan végül Perot-ra szavaztak. Ez 

magyarázza a Gallup nagy előrejelzési hibáját az 1992-es elnökválasztáskor (4. táblázat). 

A kérdezés torzítása (response bias). A kapott válaszokat bizonyos mértékig befolyásolja a kérdés 

megfogalmazása, de még a kérdező hangneme, attitűdje is. Az ilyen jellegű torzításokat a kérd(ez)és 

torzításának nevezzük. Szembeszökő példával szolgált egy, az 1948-as elnökválasztáskor végzett felmérés: a 

jelöltek sorrendjének megváltoztatása 5%-kal módosította a válaszokat; az elsőként megnevezett volt előnyben. 

A kérdezési torzítás kontrollálására minden kérdező ugyanazt a kérdőívet kapja, és egységesítik a kérdezés 

folyamatát, amennyire csak lehetséges. A szavazócédulás megoldásról bebizonyosodott, hogy csökkenti a 

kérdező politikai attitűdjének hatását a megkérdezettek válaszaira. 

19.3. ábra - A Gallup Intézet kérdőíve az 1984-es választáskor 

                                                           
16Paul Perry, „A Comparison of the voting preferences of likely voters and likely nonvoters,‖ Public Opinion Quarterly vol. 37 (1973) 99-

109. o. Nyilvános adat, hogy ki szavazott; hogy kire szavazott, az természetesen nem. 
17A Gallup-féle „titkos szavazás‖ nem titkos, össze lehet kapcsolni a szavazócédulát a kérdőívvel. 
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19.4. ábra - A Gallup Intézet kérdőíve az 1984-es választáskor (folytatás) 
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Nem válaszolók. Sok megkérdezendő személy kimarad a felmérésből, még személyes megkérdezés esetén is. 

Minthogy ők jellemzően különböznek a kérdezők által elért alanyoktól, fellép egyfajta torzítás miattuk is. 

Valamelyest korrigálni lehet ezt úgy, hogy nagyobb súlyt rendelnek az elértek közül a csak nehezen elérhető 

személyekhez. Információ a 20. kérdésből nyerhető, mely arra kérdez rá, otthon volt-e a megkérdezett korábbi 

napokon. Nagyon finoman történik ez, mint a kérdés szövegéből magunk is láthatjuk. 
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Az arányok ellenőrzése. A Gallup mintájába általában túl sok magas iskolai végzettségű ember kerül be az 

arányokat tekintve. A részletes elemzéskor az ő válaszaiknak ezért kisebb súlyt adnak (16. kérdés). Hasonló 

módon lehet kezelni más demográfiai változókat is. Ezt az utólagos súlyozási eljárást nehogy összekeverjük a 

kvótás mintavétellel! Az utólagos súlyozás objektív számolási eljárás, melyet a minta kiválasztása után 

alkalmaznak a mintavételnél fellépett kisebb torzítások kompenzálására. A kvótás mintavétel kiválasztási 

eljárás. Jelentős benne a szubjektív elem (amikor a kérdező választ), és így jelentős torzítást visz a mintába. 

A kérdezők ellenőrzése. Egy nagyszabású kérdőíves felvételnél mindig komoly feladat meggyőződni arról, hogy 

a kérdezők hűen követik-e az utasításokat. Beépítenek bizonyos ismétléseket a kérdőívbe, így ellenőrizni lehet a 

válaszok konzisztenciáját: ellentmondások a kérdések között arra utalhatnak, hogy a kérdező nem megfelelően 

végezte a munkáját. A válaszolók egy kis százalékát a felmérést vezető stáb tagjai ismételten is megkérdezik – 

ezzel ellenőrizve a kérdező munkájának minőségét. 

A szó nem kerül semmibe. Kissé merész dolog előrejelzést készíteni az emberek magatartásáról a választás 

napján annak alapján, amit a kérdezőnek elmondanak szándékaikról. Lehetnek olyanok, akik nem szívesen 

tárják fel valódi véleményüket. De ha őszintén válaszolnak is, később még meggondolhatják magukat. Szavak 

és tettek sokszor eltérnek egymástól. 

7. 7. Telefonos felmérések 

Manapság a kérdőíves felmérések jelentős része telefonon keresztül történik. A pénzbeli megtakarítás óriási, és 

– ha a munka megüti a kívánt mértéket – az eredmények jók. A Gallup Intézet telefonon végezte a választási 

közvéleménykutatásokat 1988-ban és 1992-ben is. Néhány irodából (Atlanta, Austin, Lincoln, Minneapolis és 

Omaha voltak a székhelyek) pár nap alatt lefedte az egész országot 200 kérdezőbiztos. 

Hogyan vesznek ekkor mintát? A Gallup 1988-ban többlépcsős csoportos mintavételt alkalmazott a 

körzetszámok, a telefonközpontok és „alközpontok‖ alapján. 
 

Körzetszám Központ Alközpont Számjegy 

415 767 26 76 

Hasonló megoldással dolgoztak 1992-ben is. Négy időzóna van az USA-ban. Az egyes időzónákat a 

népsűrűségnek megfelelően három területtípusra osztották (sűrűn, közepesen és ritkán lakott területekre). Így 4 

x 3 = 12 réteg keletkezett. Az egyik réteg például a keleti időzóna sűrűn lakott területeiből állt; egy másik a 

csendes-óceáni zóna ritkán lakott részeiből. Az egyes rétegeken belül egyszerű véletlen mintát vettek a 

telefonszámokból. A céges telefonszámokat oly módon zárták ki, hogy számítógéppel végigellenőrizték a sárga 

oldalakat. A telefonszámok véletlen kiválasztását véletlenszám tárcsázásnak nevezzük (angolul RDD a „random 

digit dialing‖ rövidítéseként). 

A telefonnal nem rendelkező emberek eltérnek a többiektől, és ez torzítást okoz a telefonon végzett 

felméréseknél. De az effektus kicsi, hiszen manapság szinte mindenkinek van telefonja. Másfelől viszont a 

lakásokban található telefonok mintegy harmada nem szerepel a nyilvános nyilvántartásban. A gazdagoknak és 

a szegényeknek nagyobb valószínűséggel titkos a számuk, a telefonkönyv tehát a középosztály felé billen. Ebből 

venni mintát valódi torzítást jelentene, a véletlenszám tárcsázás viszont elkerüli ezt a problémát. 

A nem válaszolók, mint mindig, itt is problémát jelentenek. A Gallup Intézet ezért a kérdezések többségét este 

vagy hétvégén bonyolítja, amikor nagyobb valószínűséggel tartózkodnak otthon az emberek. Ha nem veszik fel 

a telefont, a kérdező három alkalommal újra próbálkozik. (Egyes felméréseknél 15 hívásig is felmennek; ez 

jobb, de költségesebb megoldás.) A válaszadást megtagadók aránya 20% körül van, ez a személyes 

felkeresésnél tapasztalt arányokhoz hasonló.18 A költség viszont körülbelül harmadannyi. És az előrejelzések 

meglehetősen jól találnak. A közvéleménykutató cégek ezért alkalmazzák a telefonos kérdezést. 

8. 8. Véletlen hiba és torzítás 

                                                           
18A válaszmegtagadási arány nevezőjében a kérdezők által elért személyek száma áll. A felhívott számok mintegy 30%-ában a kérdezőknek 

még egy válaszmegtagadást sem sikerül kieszközölniük: soha senki nem veszi fel a telefont, vagy legfeljebb csak az üzenetrögzítő—a 
huszadik század végi telefónia nagy átka. 
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Az előző szakaszokban felvázoltuk, hogy ténylegesen milyen gyakorlati nehézségekkel kell szembenézniük a 

közvéleménykutatóknak. Az emberek nincsenek otthon, vagy nem tárják fel igazi véleményüket, vagy később 

meggondolják magukat. De még ha feltételezzük is, hogy mindezen problémákat sikerült kiküszöbölnünk, a 

minta nagy valószínűséggel el fog térni a valóságtól—a véletlen hiba folytán. 

A kérdés megközelítéséhez képzeljünk el egy dobozt, amelyben nagyon sok cédula van. Némelyikre 1-est írtak, 

másokra 0-t. Megbízunk egy közvéleménykutató céget, hogy becsülje meg az 1-esek arányát a dobozban. Ez a 

paraméter. A közvéleménykutató véletlenszerűen, visszatevés nélkül kihúz ezer cetlit a dobozból. Ez a minta. A 

válaszokkal semmi probléma—az összes cédula ott lapult a dobozban. A véletlenszerű húzás kiküszöböli a 

mintavételi torzítást. A cédulák pedig nem változnak maguktól 0-ról 1-re vagy fordítva. Ennek következtében a 

mintában található 1-esek aránya jó becslést fog adni az 1-esek dobozbeli arányáról. De a becslés valószínűleg 

el fog térni egy kicsit a tényleges aránytól, hiszen a minta a teljes populációnak csak egy része. Minthogy 

véletlenszerűen választottunk a mintát, az eltérés mértékét a véletlen irányítja: 

1-esek aránya a mintában = 1-esek aránya a dobozban + véletlen hiba. 

Felmerül néhány kérdés a véletlen hibával kapcsolatban: 

• Mekkora a valószínűsíthető nagysága? 

• Hogyan függ a minta nagyságától? Hogyan függ a populáció nagyságától? 

• Mekkorának kell lennie a mintának, hogy a véletlen hiba bizonyos keretek között maradjon? 

Ezeket a kérdéseket a következő két fejezetben válaszoljuk meg. 

Bonyolultabb helyzetekben a torzítást is számításba kell vennünk az egyenletnél: 

becslés = paraméter + torzítás + véletlen hiba. 

A véletlen hibát „mintavételi hibának‖ is szokás nevezni: a „hiba‖ abból fakad, hogy a minta csak egy része az 

egésznek. A torzítást hasonlóképpen „nem mintavételi hibának‖ hívjuk – a hiba forrása valami más, például a 

kimaradt megkérdezendők, a nem válaszolók. A torzítás általában komolyabb probléma a véletlen hibánál, de a 

torzítás kezelésére nincsenek jól kidolgozott eszközök. A „torzítás‖ általában valamiféle részrehajlás. A 

statisztika viszont száraz tárgy: egy statisztikus számára a torzítás csupán bármiféle, a becslésnél fellépő 

szisztematikus hibát jelent. A „nem mintavételi hiba‖ semlegesebb kifejezés, és emiatt talán jobb is. 

8.1. „A” feladatsor 

1. Az egyik egyetemen felmérést végeznek annak felbecsülésére, hogy a hallgatók hány százaléka lakik a 

szüleinél az adott időszakban. Mi a populáció? Mi a paraméter? 

2. A nyilvántartás ábécé sorrrendben tartalmazza a hallgatók nevét és jelenlegi lakcímét. Tegyük fel, hogy 

tízezer hallgatója van az egyetemnek az adott időszakban. Azt javasolja valaki, hogy véletlenszerűen 

válasszanak ki egy számot 1 és 100 között, vegyék be a mintába az ennyiedik nevet, majd ettől számítva minden 

századikat. 

a. Vajon ez valószínűségi eljárás lesz? 

b. Megegyezik az egyszerű véletlen mintavétellel? 

c. Fellép-e kiválasztási torzítás ennél az eljárásnál? 

3. A Gallup Poll havonta végzett közvéleménykutatása mintegy 1500 fős mintán alapul, mely „tudományos 

módszerekkel került kiválasztásra az amerikai nagyközönség reprezentatív keresztmetszeteként‖. A Gallup 

elsősorban azért tekinti reprezentatívnak a mintát, mert 

i. hasonlít a populációra olyan jellemzőket tekintve, mint a bőrszín, a nem, az életkor, a jövedelem és az 

iskolázottság 

vagy mert 
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ii. valószínűségi eljárással került kiválasztásra? 

4. Hollandiában minden 18 éves férfinak katonai sorozáson kell részt vennie. A vizsgálat részét képezi a Raven-

féle intelligenciateszt kitöltése, valamint demográfiai változókkal kapcsolatos kérdéseket is feltesznek. Utóbbira 

példa a családnagyság. 1968-ban összevetették a 18 éves férfiak tesztpontszámait az illető fivéreinek és 

nővéreinek számával. Az 1968-as sorozás összes adatát felhasználták.19 

a. Mi a populáció? Mi a minta? 

b. Fellép-e mintavételi hiba? Adjon rövid magyarázatot is! 

5. A közvéleménykutatók gyakran telefonon bonyolítják a választási előrejelzésre szolgáló felméréseket. 

Torzíthatja ez az eredményeket? Hogyan? Mi történik, ha telefonkönyvekből veszik a mintát? 

6. 1930 körül felmérést végeztek New Yorkban az egykori rabszolgák volt tulajdonosaikkal és a rabszolgaság 

körülményeivel kapcsolatos attitűdjeiről.20 A kérdezőbiztosok között feketék és fehérek is voltak. Mit várnánk: a 

kérdezők két csoportja hasonló válaszokat kapott, vagy sem? Fejtse ki érveit! 

7. A rabszolgasággal kapcsolatos egyik kutatásban úgy becsülték, hogy „a rabszolgák 11,9%-a szakképzett 

munkás volt‖. Mint kiderül, a becslést az egyik Lousiana állambeli település (Plaquemines Parish) 30 

ültetvényének adataira alapozták.21 Hitelt érdemlő ez a becslés? Fejtse ki röviden! 

8. Az érettségi–felvételi tesztekért felelős irodának az egyik vizsgálathoz szüksége volt a felsőoktatásban 

tanulók egy reprezentatív mintájára. A mintavételhez először viszonylag homogén csoportokra osztották a 

főiskolák és egyetemek alapsokaságát.22 (Az egyik csoportba a 25 ezres hallgatói létszámnál nagyobb állami 

egyetemek kerültek; egy másikba a legfeljebb ezerfős, négyéves magánfőiskolák; és így tovább.) Ezután az 

egyes csoportokból kiválasztottak egy-egy intézményt, mely megítélésük szerint jól reprezentálja az adott 

iskolacsoportot. Így állt elő az iskolák mintája. A kiválasztott iskolákat ezután megkérték, hogy válasszanak 

mintát hallgatóik közül. Jó módszer volt ez arra, hogy a hallgatók reprezentatív mintájához jussanak? 

Válaszoljon igennel vagy nemmel, és röviden fejtse is ki válaszát! 

9. Az 1940-es évek végén vizsgálatot végeztek a tüdőbetegségek gyakoriságáról az egyik walesi szénbányász 

településen; 600 önként jelentkezőről készítettek mellkasröntgent.23 Akkoriban a két fő tüdőbetegség a 

pneumoconiosis (a tüdőszövet károsodása por belélegzése miatt) és a tuberkulózis volt. Az adatokat abban a 

sorrendben elemezték, ahogyan az önkéntes résztvevők jelentkeztek. A tbc-s betegek aránya a vizsgálaton 

megjelent első 200 személy között valószínűleg _____________ az utolsó 200 személy körében tapasztalt 

aránnyal / aránytól. 

i. nagyjából megegyezett 

ii. kissé eltért 

Fejtse ki érveit! 

10. A televíziós hirdetési idők értékesítését jelentősen befolyásolja az ún. Nielsen-besorolás. A Nielsen–

szervezet éves jelentésében nem írja le, hogyan vesz mintát, csak a következőket közli:24 

A Nielsen ma is, akárcsak a múltban, a legújabb, legmegbízhatóbb és a leggondosabban 

ellenőrzött kutatási módszereket alkalmazza. Ez elkötelezettségünkből fakad mindazok iránt, 

akiket szolgálunk a televízióadókon, a kábelcsatornákon és a hirdetőkön keresztül. 

                                                           
19L. Belmont-F. Marolla, „Birth-order, family-size, and intelligence,‖ Science vol. 182 (1973) 1096-1101. o. Az intelligencia átlagosan 

csökken a születési sorrend és a családméret növekedésével még akkor is, ha kontrollváltozóként bevonjuk a családi hátteret. Lásd még: R. 

B. Zajonc, „Family configuration and intelligence,‖ Science vol. 192 (1976) 227-236. o. A kutatásról a 29. fejezet nagy ismétlő 
feladatsorának 40. feladatában ismét szó lesz. 
20Kenneth Stampp, a történettudomány emeritusz professzora, University of California, Berkeley. A WPA (az öregedéssel foglalkozó 

nemzetközi program) keretében az alanyoknak a hetvenes éveikben kellett járniuk! 
21R. W. Fogel-S. L. Engerman, Time on the Cross (New York: W. W. Norton & Company, 1989, pp. 39); Evidence and Methods (Little, 

Brown & Company, 1974, 37. o.). Alapos kritikát nyújt Richard Sutch, „The treatment received by American slaves,‖ Explorations in 

Economic History vol. 12 (1975) 335-438. o. 
22L. L. Bairds, The Graduates (Princeton: ETS, 1973). 
23A. L. Cochran fejtegetése az Orvosi Kutatások Tanácsában (The Medical Research Council), The Application of Scientific Methods to 

Industrial and Service Medicine (London: HMSO, 1951, 36-39 o.). 
24A. C. Nielsen, 1987 Annual Report on Television; New York Times, 1997. március 10. Pp. C1. 
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Kiadványunkban a nézőközönségre és a televízióhasználat egyéb jellegzetességeire vonatkozó 

becsléseket teszünk közzé, melyeket a Nielsen Televíziós Indexből és a Nielsen Állomások 

Indexéből nyertünk. Az itt használt matematikai szakkifejezésekkel cseppet sem kívánjuk azt 

sugallni, mintha az ilyen jellegű mércék egzakt módon, pontos matematikai értékeket adnának 

meg. 

Kommentálja röviden a leírtakat! 

11. 1988. szeptember 11-én, vasárnap a következő főcímmel közölt cikket a San Francisco Examiner: 

TÍZ BIOLÓGIATANÁR KÖZÜL HÁROM HISZ A BIBLIAI TEREMTÉSTÖRTÉNETBEN 

Arlington, Texas. Egy szombaton közzétett országos felmérés szerint a középiskolai 

biológiatanárok 30 százaléka hisz a Biblia teremtéstörténetében, és 19 százalékuk helytelenül 

úgy gondolja, hogy volt idő, amikor emberek és dinoszauruszok is éltek a földön. 

„Valamit nagyon, de nagyon rosszul csinálunk a biológiaoktatásban‖—mondta Dana Dunn, az 

arlingtonbeli Texasi Egyetem szociológusa. 

Dunn és Raymond Eve húszezer középiskolai biológiatanárnak küldtek ki kérdőívet, kiknek 

nevét véletlenszerűen választották ki a természettudományi tárgyakat tanító tanárok országos 

egyesületének listájából, és mintegy 200 kitöltött kérdőívet kaptak vissza. 

Az újság rosszul tudta. A kutatók nem küldtek szét 20 000 kérdőívet: az egyesület névsorából véletlenszerűen 

kiválasztottak 400 tanárt, ennek a 400 embernek küldték el a kérdőívet, és 200-at kaptak vissza.25 Miért fontos 

ez a helyreigazítás? 

12. Minden kérdőíves felvételnél igaz az, hogy az eredeti mintában szereplő személyek egy részét nem sikerül 

elérni, vagy sikerül ugyan elérni, de az illető megtagadja a válaszadást. A nem válaszolók magas aránya súlyos 

probléma a közvéleménykutatók számára. Igaz-e, és miért? „Ez azért jelent súlyos problémát, mert a kutatónak 

további pénzt és időt kell fordítania új emberek felkeresésére, hogy a minta elérje a tervezett méretet. 

9. 9. Ismétlő feladatsor 

Az ismétlő feladatok korábbi fejezetek anyagait is felhasználhatják. 

1. Egy közvéleménykutató cég 2500 szavazókorú amerikai megkérdezését tervezi. Igaz-e, hogy a 

megkérdezendő embereket egyszerű véletlen mintavétellel választják ki? Miért? 

2. Két felmérést is végeznek annak megállapítására, hogy mennyire volt sikeres egy bizonyos márkájú mosószer 

reklámkampánya.26 Az egyik felmérésben megkérdezik a háziasszonyoktól, hogy használják-e az adott 

mosószert. A másikban azt kérdezik, hogy milyen márkájú mosószert használnak. Mit várunk: hasonló 

eredményre jut a két felmérés? Fejtse ki érveit! 

3. A rabszolgasággal foglalkozó egyik vizsgálat arra jutott, hogy mindössze 2% volt a valószínűsége annak, 

hogy egy rabszolgát adott évben az államközi kereskedelemben eladjanak. Mint kiderül, a becslés a Maryland 

állambeli Anne Arundel megye árverési adatain alapul.2727 Hitelt érdemlő ez a becslés? Miért? 

Egy vizsgálathoz a San Franciscoban élő japán származású amerikaiak reprezentatív mintájára volt szükség.28 A 

mintavétel a következőképpen zajlott: A helyi japán közösség vezetőivel konzultálva kiválasztották a japánok 

lakta városrész négy legjellegzetesebb épülettömbjét; és az ott élő összes embert megkérdezték. A népszámlálási 

                                                           
25Lásd Raymond A. Eve-Dana Dunn, „Psychic powers, astrology and creationism in the classroom,‖ American Biology Teacher vol. 52 

(1990) 10-21. o. A kutatók a 20.000 névből álló listából kiválasztott 387 fős mintától 190 választ kaptak vissza. A lista pedig a középiskolai 

biológia és élettudományi tanárok országos nyilvántartásából választott szisztematikus minta volt. Ez egy figyelemre érdemes, jó kutatás. 
Sajnálatos módon mi a könyv második kiadásának első nyomásaiban az újság leírására hagyatkoztunk, mely döntő fontosságú részletekről 

feledkezett meg, és így helytelen következtetést vontunk le a nem-válaszolásból eredő torzításról. 
26Parten könyvében (2. jegyzet) szereplő feladat alapján. 
27A Time on the Cross című könyvből (2. jegyzet). Anne Aroundel Cecil Calvertnek, Maryland sorrendben második urának volt a felesége. 

Az időszak két legfontosabb rabszolgapiaca Annapolisban (Aroundel megye) és Charlestonban (Dél-Karolina) volt. Sharon Tuckernek 

köszönjük ismereteinket Maryland történelméről. 
28E. K. Strong, Japanese in California (Stanford University Press, 1933). 



 Nagy mintán végzett felmérések  

 340  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

adatokkal összevetve azonban az derült ki, hogy a mintában túl alacsony lett a felsőfokú végzettségűek aránya. 

Hogyan magyarázhatjuk ezt? 

4. (Kitalált példa.) Az egyik város önkormányzata felmérést végez annak kiderítésére, hogyan oszlanak meg 

nagyság szerint a háztartások. Egyszerű véletlen mintavétellel kiválasztanak 1000 háztartást. A kérdezőknek 

azonban többszöri megkeresés után is csak 653 háztartásban sikerül otthon találniuk valakit. Túl nagynak 

találják a nem válaszolók arányát, ezért újabb adag háztartást választanak. Kiegészítik a mintát az első 347, 

második menetben elkészült kérdőívvel, és így elérik az eredetileg tervezett ezres mintanagyságot. Az 1000 

háztartásban 3087 főt számolnak össze, így 3,1 körülire becsülik az átlagos háztartásméretet a városban. Vajon 

ez a becslés nagy valószínűséggel túl alacsony érték, túl magas, vagy nagyjából stimmel? Fejtse ki! 

5. Az 1990-es években népszerű drog volt az egyfajta eufória élményt okozó eksztazi tabletta, amelyet 

elsősorban a yuppie-khozii kötöttek (gúnyosan „yuppie high‖-nak nevezték). Egy kutató gondosan előkészített 

vizsgálatot végzett annak becslésére, hogy mennyire van jelen a drogfogyasztás a Stanford Egyetemen. Az 

egyetemi városrész legforgalmasabb bevásárlóközpontjának különböző helyein elhelyezett két kérdezőt, akik azt 

az instrukciót kapták, hogy az adott időszakban arra járó összes egyetemistát kérdezzék meg. Mint kiderült, a 

369 megkérdezett egyetemi hallgató 39 százaléka fogyasztott már eksztazit legalább egyszer.29 Valószínűségi 

mintát biztosít-e ez az eljárás a Stanford hallgatói közül? Válaszoljon igennel vagy nemmel, és fejtse is ki 

válaszát! 

6. Egy érmét ezerszer feldobunk. Két lehetőség közül választhatunk: 

i. Akkor nyerünk 1 dollárt, ha a fejek száma 490 és 510 között lesz, vagy 

ii. Akkor nyerünk 1 dollárt, ha a fejek aránya 48% és 52% között lesz. 

Melyik lehetőség kedvezőbb? Vagy egyformán jók? Fejtse ki! 

6. Meg lehet-e mondani, hogy az alábbi ábrán egy elméleti hisztogram vagy pedig egy adathisztogram szerepel? 

Ha igen: melyik a kettő közül? Miért? Ha nem: miért nem lehet megmondani? 

 

7. Az egyik kórházban 218 élveszülés történt január hónapban.30 Egy másik kórházban 536. Melyikben nagyobb 

az esély arra, hogy 55% körül alakul a fiúcsecsemők aránya? Vagy ugyanakkora az esély rá? Fejtse ki válaszát! 

(Egy élve született csecsemő 52% körüli eséllyel lesz fiú.) 

8. Egy érmét ezerszer feldobunk. Önnek ki kell választania 11 számot. Amennyiben a fejek száma megegyezik a 

11 szám valamelyikével, Ön nyer 1 dollárt. Mely számokat érdemes választani, és mekkora lesz az esélye 

(megközelítőleg) a győzelemre? Fejtse ki válaszát! 

9. Egy mágus dobozok egy végtelen sorozatában elrejtett valahol egy csokigolyót. 

 

Ön szeretné ezt a lehető leggyorsabban megtalálni. Valójában csak 11 dobozba van ideje belenézni. A mágus 

felajánl némi segítséget: feldob egy érmét 100-szor, és összeszámolja a fejek számát (mindezt egy szempillantás 

alatt). A kapott számot nem mondja meg, ahogyan a csokigolyót rejtő doboz sorszámát sem; de elárulja a két 

szám összegét. 

                                                           
iiA fiatal, városközpontban lakó, magasan képzett szakemberek („Young Urban Professionals‖) „beceneve‖. 
29San Francisco Chronicle, 1987. december 10.; Stephen Peroutka levele a New England Journal of Medicine egyik cikkéhez (vol. 317 

(1987) 1542-1543 o.). 
30A példa ötlete a következő cikkből származik: D. Kahnemann-A. Tversky, „Judgement under uncertainty: heuristics and bias,‖ Science vol. 
185 (1974) 1124-1131. o. 
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a. Melyik 11 dobozba érdemes belenézni, amennyiben az összeg 65? 

b. Melyik 11 dobozba érdemes belenézni, amennyiben az összeg 95? 

c. Mi az általános szabály? 

d. Milyen valószínűséggel találjuk meg a csokigolyót, ha ezt a szabályt követjük? 

12. A San Francisco Chronicle 1993. október 20-án cikket közölt egy, a legkiválóbb amerikai középiskolások 

körében végzett felmérésről. A kutatás szerint: 

A csalás igencsak elterjedt. Közel 80 százalék ismerte be, hogy elkövetett már ilyesmit, például valaki másnak a 

házi feladatát másolta le, vagy puskázott egy vizsgán. A kérdőíveket tavasszal küldték el az amerikai 

középiskolák 1993-as Ki Kicsoda kötetébe bekerült mintegy 700 000 tanuló közül 5000-nek. Az eredmények az 

1957 beérkezett kérdőívben szereplő válaszokon alapulnak. „Felmérésünk nem kívánja azt a látszatot kelteni, 

mintha a tizenévesek összességét reprezentálná‖—mondta el Andrew Weinstein, a Ki Kicsoda szóvivője. „A 

kötetbe azok a diákok kerülnek be, akiket tanáraik vagy témavezetőjük javasolt. 98 százalékuk továbbtanul.‖ 

a. Miért nem reprezentálja a felmérés a „tizenévesek összességét‖? 

b. Jól reprezentálja-e a felmérés „az amerikai középiskolák 1993-as Ki Kicsoda kötetébe bekerült mintegy 700 

000 tanulót‖? Válaszoljon igennel vagy nemmel, és fejtse is ki röviden! 

10. 10. Összefoglalás 

1. A minta a populáció avagy alapsokaság egy része. 

2. A paraméterek számszerű tények az alapsokaságról. Többnyire nem lehet pontosan meghatározni egy 

paramétert, csak becsülni tudjuk. 

3. A mintából kiszámíthatjuk a statisztikát, és ezt használhatjuk a paraméter becslésére. A statisztika az, amit a 

kutató ismer. A paraméter az, amit ismerni szeretne. 

4. Egy paraméter becslésénél az egyik legfontosabb kérdés a pontosság: mennyire lesz közeli a becslésünk? 

5. Bizonyos mintavételi módszerek nagy valószínűséggel helyes becsléseket eredményeznek. Másfajta 

eljárásoknál tönkreteheti a becslést a mintavételi torzítás vagy a nem válaszolók torzítása. Egy kérdőíves 

felméréssel kapcsolatban tegyük fel mindig a következő kérdéseket: 

• Mi a populáció? Mi a paraméter? 

• Hogyan vettek mintát? 

• Mekkora volt a válaszolási arány? 

6. Nagy elemszámú minta sem nyújt védelmet a torzítással szemben. 

7. Kvótás mintavételnél a kérdezők maguk választják ki a mintába kerülőket úgy, hogy a minta bizonyos fontos 

szempontok szerint az alapsokasághoz hasonló legyen. Az eljárás ésszerűnek tűnik, de gyakran rossz eredményt 

ad. Ennek oka: a kérdezők akaratlan torzítása. 

8. A valószínűségi mintavételi módszerek objektív, véletlen eljárással választják ki a mintát, nem bíznak semmit 

a kérdező tetszésére. A valószínűségi módszer próbaköve az, hogy a kutató ki tudja-e számolni az alapsokaság 

bármely tagjának esélyét a mintába kerülésre. A valószínűségi eljárások védenek a torzítás ellen, hiszen a 

vakszerencse nem részrehajló. 

9. Az egyszerű véletlen mintavétel az egyik ilyen valószínűségi módszer. Azt jelenti, hogy véletlen módon, 

visszatevés nélkül sorsoljuk ki az alanyokat. 

10. Torzítás a valószínűségi mintavételi eljárásoknál is felléphet. Ekkor a becslés a véletlen hiba és a torzítás 

miatt is eltér a paramétertől: 
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becslés = paraméter + torzítás + véletlen hiba. 

A véletlen hibát „mintavételi hibának‖ is szokás nevezni, a torzítást pedig „nem mintavételi hibának‖. 
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20. fejezet - Véletlen hibák 
mintavételnél 

Az összes jelenlévő hölgyre, és egyesekre a távollévők közül is. 
—Jerzy Neyman többnyire így kezdte pohárköszöntőjét 

1. 1. Bevezetés 

A mintán végzett felmérések velejárója a véletlen hiba. Ebben a fejezetben megnézzük, hogyan kaphatjuk meg 

egy százalékarány véletlen hibájának valószínű nagyságát egy ismert összetételű populációból vett egyszerű 

véletlen mintákra. A hiba alapvetően a minta nagyságától függ, nem pedig a populáció nagyságától. Nézzünk 

először egy példát! Egészségügyi vizsgálat készült a 18-79 éves amerikaiak egy 6672 fős, reprezentatívnak 

tekinthető keresztmetszetéről. Egy szociológus most szeretné megkeresni egy kérdőívvel ezeket az embereket. 

Nincs elég pénze mindannyiuk megkérdezésére, igazából mindössze egy 100 fős mintához vannak meg a 

forrásai. A torzítás elkerülése érdekében véletlenszerűen fog mintát választani. Az itt következő képzeletbeli 

párbeszédet folytatja statisztikusával a problémáról.1 

Szoc. Úgy vélem, hogy mind a 6672 nevet ki kell majd írnom egyesével cédulákra, a 

cédulákat be kell dobnom egy dobozba, és véletlenszerűen ki kell húznom közülük 100-at. Ez 

irtó nagy munkának tűnik. 

Stat. Számítógépen van a listánk, 1-től 6672-ig sorszámozva. Úgyhogy elég, ha 

véletlenszerűen kiválasztunk közülük 100 számot. Az ilyen sorszámú emberek alkotják majd a 

mintát. 

Szoc. Jó, de akkor is le kell írnom az 1-től 6672-ig terjedő számokat egy-egy cetlire. Túl sokat 

nem spóroltunk ezzel. 

Stat. Nem éppen erre gondoltam. Egy nagy dobozban nehéz kellően összekeverni a cédulákat. 

Ha pedig nem keverednek el eléggé, könnyen lehet, hogy nagyrészt az utoljára bedobott 

cetliket húzzuk ki. Ez súlyos torzítást jelenthet. 

Szoc. Hát akkor mit javasolsz? 

Stat. A számítógépben van egy véletlenszám-generátor. Ez véletlenszerűen kiválaszt egy 

számot 1 és 6672 között. Az ilyen sorszámú személy kerül bele a mintába. Azután kisorsol 

egy másik, az előzőtől különböző számot. Ez lesz a mintánk második embere. Addig folytatja 

mindezt a számítógép, amíg meg nem lesz a 100 emberünk. Nem érdemes magadnak 

összekeverni a cédulákat, bízzuk a keverést a véletlen számokra. Ráadásul megspórolod az 

írogatást. 

Szoc. Jó. De reprezentatív lesz a minta, ha számítógéppel dolgozunk? 

Stat. Mire is gondolsz pontosan? 

Szoc. Nos, az eredeti vizsgálatban 3091 férfi és 3581 nő vett részt: 46%-uk volt férfi. 

Szeretném, ha az én mintámban is 46% lenne a férfiak aránya. Emellett azt is szeretném, hogy 

ugyanolyan legyen az életkori megoszlás. Azután a jövedelemre és az iskolázottságra is 

gondolni kéne. Természetesen igazából egy olyan csoportot szeretnék, hogy az 

egészségüggyel kapcsolatos attitűdjük tipikus legyen. 

Stat. Az attitűdök kérdésébe ne menjünk még bele. Haladjunk csak szépen lépésről lépésre! 

Kiválasztottam egy mintát, hogy megmutassam. Nézd az 1. táblázatot! Az első személy, akit a 

számítógép kiválasztott, nő volt. A második is. A harmadik viszont férfi. És így tovább. 

Mindent összevetve 51 férfit kaptunk. Ez egész közel van a 46-hoz. 

                                                           
1A feladat ötletét a Health Examination Survey első ütemében végzett követéses vizsgálatok adták. Az alapfelmérés a 18-79 éves amerikaiak 
valószínűségi mintáján készült 1960-61-ben. A mintanagyság 6672 fő volt, ebből 3091 fő volt a férfi. 
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20.1. táblázat - Véletlenszerűen kiválasztottunk száz embert és feltüntettük a nemüket. 

51 férfi (F) és 49 nő (N) volt közöttük. Az alapsokaságban 46% volt a férfi és 54% a nő. 
 

N N F N F F N F F F F N F F F F N F N N 

N F F N F N N F N N F F N N N F N F N F 

N F N N F F N F F N F N F N F F F N N N 

N F F F N F N F F N F F F F N N N F N F 

N F N F F F N N N N F F N F F N N N N N 

Szoc. De csak 46 férfinak szabadna lenni! Valami baj lehet a számítógéppel. 

Stat. Nincs azzal baj. Emlékezz csak vissza, hogy véletlenszerűen választjuk ki az embereket. 

A véletlen szerencse folytán előfordulhat, hogy túl sok lesz a férfi – vagy pedig túl kevés. 

Készíttettem a számítógéppel egy csomó mintát, szám szerint 250-et (2. táblázat). A férfiak 

száma 34 és 58 között alakul. A sok-sok minta közül csupán 17-ben volt pontosan 46 a férfiak 

száma. Itt látható ezen a hisztogramon (1.ábra). 

Szoc. De mi akadályozza meg, hogy pont 46 legyen a számuk? 

Stat. A véletlen ingadozás. Emlékezz csak Kerrich kísérletére, melyről korábban meséltem! 

Szoc. Igen, de ott pénzérmék feldobásáról volt szó, nem mintavételről! 

20.1. ábra - Hisztogram a férfiak számának alakulásáról 100 elemű mintákban. 

 

Stat. Igazából nincs sok különbség a pénzfeldobás és a mintavétel között. Amikor feldobunk 

egy érmét, vagy fejet kapunk vagy írást, és a fejek száma vagy eggyel nő vagy változatlan 

marad. Minden alkalommal 50-50% az esély. Ugyanez a helyzet mintavételnél. Valahányszor 

a számítógép kiválaszt egy embert, vagy férfit kap vagy nőt, tehát a férfiak száma vagy eggyel 

nő vagy változatlan marad. Az esély minden alkalommal lényegében 46 az 54-hez – 

túlságosan nem tudja megváltoztatni a dobozbeli arányokat, hogy már kivettünk belőle 100 

cédulát. 

Szoc. Mire akarsz kilyukadni? 

Stat. Hogy a véletlen ugyanúgy működik a mintavételnél, mint a pénzfeldobásnál. 

Szoc. Hmm. És mi van, ha növeljük a minta nagyságát? Akkor nem fog jobban hasonlítani a 

populációra? 

Stat. Dehogynem. Tegyük fel, például, hogy négyszeresére növeljük a minta elemszámát, 400-

ra! Csináltattam újabb 250 mintát a számítógéppel, ezúttal 400 főből állókat. Néhol 46% alatt 

van a férfiak aránya, máshol meg fölötte. A legkisebb arány 39%, a legnagyobb 54%. 
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20.2. táblázat - 250 véletlen mintát vettünk egy egészségügyi vizsgálat résztvevői közül. 

A résztvevők 46%-a volt férfi. A minta elemszáma 100. A férfiak száma az egyes 

mintákban az alábbiak szerint alakult. 
 

51 40 49 34 36 43 42 45 48 47 51 47 50 54 39 42 47 43 46 46 51 43 53 43 51 

42 49 46 44 55 36 49 44 43 45 42 42 45 43 55 53 49 46 45 42 48 44 43 41 44 

47 54 54 39 39 52 43 36 39 43 43 46 47 44 55 50 53 55 45 43 47 40 47 40 51 

43 56 40 40 49 47 45 49 41 43 45 54 49 50 44 46 48 52 45 47 50 53 46 44 47 

      

47 46 54 42 44 47 47 36 52 50 51 48 46 45 54 48 46 41 49 37 49 45 50 43 54 

39 55 38 49 44 43 47 51 46 51 49 42 50 48 52 54 48 51 49 44 37 43 41 48 39 

50 41 48 47 50 48 46 37 41 55 43 48 44 40 50 58 47 47 48 45 52 35 45 51 44 

51 51 39 45 44 40 50 50 46 50 49 47 45 49 39 44 48 42 47 38 53 47 48 51 49 

45 42 46 49 45 45 42 45 53 54 47 43 41 49 48 35 55 58 35 47 52 43 45 44 46 

20.2. ábra - Hisztogram a férfiak arányának alakulásáról 400 elemű mintákban. 250 

mintát választottunk ki véletlenszerűen az egészségügyi vizsgálat résztvevői közül. 

 

Itt van a hisztogram is (2. ábra). Összehasonlíthatod a 100 fős minták hisztogramjával. Ha 

négyszeresére növeljük a minta nagyságát, akkor felére csökken a százalékarány véletlen 

hibájának valószínű nagysága. 

Szoc. Tudnál kicsit konkrétabban beszélni erről a véletlen hibáról? 

Stat. Hadd írjak fel egy egyenletet! 

százalékarány a mintában = százalékarány az alapsokaságban + véletlen hiba. 

A véletlen hiba természetesen mintáról mintára változik – emlékezz csak a 2. táblázatban 

látott különbségekre. 
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Szoc. Ezek szerint, ha készíttetek veled egy mintát ezzel a véletlenszámos dologgal, akkor 

meg tudod nekem mondani, hogy mekkora lesz a véletlen hiba? 

Stat. Pontosan nem, de azt meg tudom mondani, hogy valószínűleg mekkora lesz. Ha 

megengeded, felállítok egy dobozmodellt, akkor ki tudom számítani a standard hibát, 

azután… 

Szoc. Várj csak! Az előbb elvesztettem a fonalat. Hogyan vehetünk 250 különböző mintát, 

mindegyikben 100 fővel? Ez 250 · 100 = 25 000 ember, és nekünk csak 6672 emberünk volt 

eredetileg. 

Stat. A minták mind különböznek egymástól, de részben ugyanazok az emberek szerepelnek 

bennük. Nézd ezt az ábrát! A kör belseje felel meg a 6672 embernek, a bevonalkázott sávok 

pedig egy-egy mintának: 

 

A sávok különbözőek, de néhol átfedik egymást. Igazából a mi 250 kis mintánkkal épp csak megkarcoltuk a 

felületet. Az egymástól eltérő 100 fős minták száma több mint 10200. Ez az 1-es után írt kétszáz 0-t jelent. Egyes 

fizikusok szerint a teljes univerzumban sincs ennyi elemi részecske. 

2. 2. A várható érték és a standard hiba 

Az előző szakaszban szereplő szociológus azt tervezte, hogy 100 fős mintát vesz az egészségügyi vizsgálatban 

résztvevő 6672 személyből álló alapsokaságából. Tudta, hogy a férfiak mintabeli aránya valahol a férfiak 

alapsokaságon belüli aránya körül alakul majd. 
 

Egyszerű véletlen mintánál a mintabeli százalékarány várható értéke megegyezik az alapsokaságon belüli 

százalékaránnyal. 

A mintabeli arány azonban nem fog pontosan megegyezni a várható értékkel – el fog térni attól valamilyen 

véletlen hibával. Milyen nagy lesz valószínűsíthetően ez a hiba? A választ a standard hiba adja meg. 

Szociológusunk esetében ez a standard hiba 5 százalékpont. Más szavakkal, szociológusunk azt várhatja, hogy 

mintájában a férfiak aránya nagyjából úgy 5 százalékpontnyival fog eltérni az alapsokaságon belüli aránytól. 

Most megmutatjuk az ilyen standard hibák kiszámítási eljárását. A gondolatmenet: (i) számoljuk ki a standard 

hibát a mintába kerülő férfiak számára vonatkozóan, azután (ii) számítsuk át ezt a minta nagyságához 

viszonyított százalékarányra. A mintanagyság egyszerűen a mintában szereplő emberek számát jelenti – 

esetünkben ez 100. 

A standard hiba kiszámításához fel kell állítanunk egy dobozmodellt. Szociológusunk 100 fős mintát vett egy 

3091 férfiből és 3581 nőből álló alapsokaságból. Osztályozta a mintába került embereket nemük szerint, és 

megszámlálta a férfiakat. A dobozban tehát csak 1-esek és 0-k vannak (lásd a 17. fejezet 5. szakaszát). A férfiak 

száma a mintában olyan, mint a következő dobozból kihúzott 100 szám összege: 

 

Egyszerű véletlen mintavételt alkalmazott, azaz visszatevés nélkül kell húzni. Ezzel kész a dobozmodellünk. 
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A dobozban 0,46 az 1-esek részaránya. A doboz szórása tehát . A 100 húzás összegének standard 

hibája  · 0,5 = 5. A 100 húzás összege tehát 46 körül lesz, nagyjából plusz–mínusz 5 eltéréssel. Más 

szavakkal, a szociológus 100 fős mintájában a férfiak száma 46 körül várható, az eltérés kb. 5 fő plusz–mínusz. 

A férfiak számának standard hibája 5. Namármost, 100 főből 46 az 46%, 100 főből 5 az 5%. Tehát a férfiak 

aránya a mintában valószínűsíthetően 46% körül lesz, plusz–mínusz olyan 5% eltéréssel. Ez az 5% a férfiak 

mintabeli százalékarányának standard hibája. 
 

Valamely százalékarány standard hibájának kiszámításához először kiszámoljuk a megfelelő darabszám 

standard hibáját, majd átváltjuk ezt a minta nagyságához viszonyított százalékra. Hűvös matematikai képlettel: 

 

Mi történik, ha megnöveljük a mintát? Ha szociológusunk mondjuk 400 fős mintát venne, a mintába kerülő 

férfiak számának standard hibája 

 · 0,5 = 10 lenne. 

Ez a 10 a 400 fős mintából 2,5%-ot jelent: a férfiak arányának standard hibája egy 400 fős mintában 2,5%. 

Amikor négyszeresére növeltük a minta nagyságát, a százalékarány standard hibája  = 2-edrészére, azaz 

felére csökkent. 
 

Ha a minta nagyságát k-szorosára növeljük, a százalékarány standard hibája lecsökken. De nem k-adrészére, 

csak -adrészére csökken. 

A képlet teljesen pontos, amennyiben visszatevéses húzásokkal dolgozunk. De jó közelítésnek tekinthető 

visszatevés nélküli húzások esetén is, amennyiben a húzások száma kicsi a dobozban lévő cédulák számához 

viszonyítva. Nézzük például szociológusunk esetét! Bármely 100 cédulát húzza is ki, az 1-esek aránya a 

dobozban továbbra is nagyon közel marad a 46%-hoz. Az esélyeket tekintve nincs sok különbség a 

visszatevéses és a visszatevés nélküli sorsolás között. De erről bővebben majd a 4. szakaszban lesz szó. 

Ebben a szakaszban megmutattuk, hogyan lehet megkapni egy százalékarányra vonatkozó standard hibát a 

megfelelő darabszám standard hibájából. A kétféle standard hiba azonban különbözőképpen viselkedik. A 

mintanagyság növelésekor a darabszám standard hibája megnő, a százalékarány standard hibája viszont 

lecsökken. Ez azért van, mert a darabszám standard hibája lassabban nő a mintanagyságnál (lásd a 16. fejezet 1. 

és a 17. fejezet 5. szakaszát): 

• A mintabeli darabszám standard hibája a mintanagyság négyzetgyökével arányosan nő. 

• A mintabeli százalékarány standard hibája a mintanagyság négyzetgyökével arányosan csökken. 

2.1. „A” feladatsor 
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1. Egy városban 30 000 a regisztrált szavazók száma, közülük 12 000 a demokratapárti. Egy közvéleménykutató 

cég 1000 fős mintát szándékozik venni a regisztrált szavazók közül. Dobozmodell segítségével határozzák meg 

a demokraták mintabeli arányának várható értékét és standard hibáját. Párosítsa össze az A listán szereplő 

kifejezéseket valamelyik B listán szereplő kifejezéssel vagy számmal! (A B listán szerepelhetnek több helyre is 

illő, vagy egyik helyre sem illő tételek.) 
 

A lista B lista 

populáció a kihúzott 1-esek száma 

populációbeli arány a kihúzott 1-esek aránya 

minta 40% 

mintanagyság a doboz tartalma 

mintabeli darabszám a húzások 

mintabeli arány 1000 

a nevező a mintabeli arány kiszámításánál 1200 

2. Az egyik egyetem hallgatói létszáma 25 000, a hallgatók közül 10 000 idősebb 25 évesnél. A nyilvántartást 

kezelő ügyintéző egyszerű véletlen mintavétellel kiválaszt 400 hallgatót. 

a. Mennyi lesz a 25 évnél idősebb hallgatók mintabeli számának várható értéke, illetve standard hibája? 

b. Mennyi lesz a 25 évnél idősebb hallgatók mintabeli százalékarányának várható értéke, illetve standard 

hibája? 

c. A mintában a 25 évnél idősebb hallgatók százalékaránya __________ körül lesz, plusz–mínusz olyan 

___________ . 

3. Feldobunk egy pénzérmét 10 000-szer. Melyik képlet adja meg az egyes standard hibákat? (Az egyik képlet 

kimarad.) 

 

4. Ötszázszor húzunk véletlenszerűen, visszatevéssel a következő dobozból: 

. Igazak-e a következő állítások, és miért? 

a. A kihúzott 1-esek száma pontosan megegyezik a húzások összegével. 

b. Az 1-esek arányának várható értéke pontosan megegyezik 25%-kal. 

5. A  doboz átlaga 0,6, a szórás pedig 0,8. Igaz-e, hogy az 1-esek százalékarányának 

standard hibája 400 húzás esetén a következőképpen számítható ki? 
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1-esek számának SH-ja =  · 0,8 = 16 

 

Fejtse ki röviden! 

6. 900 húzást végzünk véletlenszerűen, visszatevéssel egy olyan dobozból, melyben 1 piros és 9 kék golyó van. 

A piros golyók százalékarányának várható értéke 1%. Ha egy mintában a várható értékhez képest egy standard 

hibával nagyobb a piros golyók aránya, akkor az _________ . 
 

10% + 1% 1,01 · 10% 

Válasszon a megadott válaszlehetőségek közül, és fejtse is ki röviden! 

7. A következő játékot játssza valaki: 100-szor dobhat egyszerre két kockával. Minden egyes dobás után 

annyival viheti előre a bábuját a táblán, amennyi a két dobás összege. Nagyjából milyen messzire jut? 

Nagyjából mennyit kell ehhez hozzászámítanunk pluszban, illetve mínuszban? 

 

8. Sherlock Holmes szerint: 

Míg az egyes ember megfejthetetlen rejtély, sokaságban matematikai bizonyossággá válik. Sosem tudjuk 

például előre megmondani, hogy egy ember mire lesz képes, de pontosan meg lehet mondani, átlagosan hány 

ember lesz képes rá. Az egyének különböznek, de a százalékok állandóak. Így mondja a statisztikus.2 

A statisztikus nem egészen ezt mondja. Miről feledkezik meg Sherlock Holmes? 

Kiegészítő megjegyzés: Amikor visszatevéssel húzunk véletlenszerűen egy 0–1 dobozból, a kihúzott 1-esek 

számának standard hibája: 

 · (doboz szórása) 

Így a kihúzott 1-esek százalékarányának standard hibája 

(  · (doboz szórása )/ húzások száma ) ·100%. 

Ezt a következőképpen egyszerűsíthetjük: (doboz szórása / ) · 100%. A legtöbb statisztika 

könyvben a következőképpen írják fel ezt: ( ) · 100%, ahol p az 1-esek aránya a dobozban, q a 0-k aránya 

a dobozban, n pedig a húzások száma. 

3. 3. Felhasználjuk a normálgörbét 

Ebben a szakaszban átismételjük a mintabeli százalékarányok várható értékét és standard hibáját, és a 

normálgörbe segítségével ki fogjuk számolni az esélyeket. 

1. példa. Az egyik városban 100 000 a telefonelőfizetők száma. A telefontársaság 400 fős egyszerű véletlen 

mintát akar venni piackutatási programjának részeként. A népszámlálási adatok szerint az előfizetők 20%-a 

keres évi 50 000 dollárnál többet. A mintában __________ körül lesz az évi 50 000 dollár fölött keresők aránya, 

az eltérés kb. plusz–mínusz _________ . 

                                                           
2Sir Arthur Conan Doyle, The Sign of the Four (J. B. Lippincott, 1899; Ballantine Books, 1974, 91. o.). Holmes Winwood Reade-nek 
tulajdonítja a gondolatot. 
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Megoldás: Az első lépés a dobozmodell felállítása. Az előfizetők közül 400 fős mintát venni olyan, mint 400 

cédulát véletlenszerűen kihúzni egy 100 000 cédulát tartalmazó dobozból. Az alapsokaság minden egyes 

tagjának megfelel egy cédula, egy-egy húzás pedig egy mintába bekerülő személyt jelent. A sorshúzást 

véletlenszerűen, visszatevés nélkül végezzük. 

Ennél a problémánál osztályoznunk kell az embereket aszerint, hogy évi 50 000 dollár fölött keresnek-e vagy 

sem, majd össze kell számolnunk a magas keresetűeket. A dobozban lévő cédulákra tehát vagy 1-et, vagy 0-t 

kell írnunk. Az 50 000 dollárnál többet keresők 1-es jelzést kapnak, a többiek 0-át. Tudjuk, hogy az előfizetők 

20%-a keres a határ fölött, tehát a dobozban lévő cédulák közül 20 000-re került 1-es; a többi 80 000 cetlire 0. A 

mintavétel olyan, mintha 400 cédulát húznánk a dobozból. És az évi 50 000 dollár fölött keresők száma a 

mintában olyan, mint a húzások összege. Ezzel készen vagyunk az első lépéssel, felállítottuk dobozmodellünket. 

 

Most a 0–1 dobozból történő húzásokkal kell foglalkoznunk. Az összeg várható értéke 400 · 0,2 = 80. A 

standard hiba kiszámításához szükségünk van a doboz szórására. Ez . A húzások száma 400, így az 

összeg standard hibája  · 0,4 = 8. Az összeg 80 körül lesz, az eltérés úgy plusz–mínusz 8. Más szavakkal, 

mintánkban a magas keresetűek aránya 80 körül lesz, plusz-mínusz olyan 8 eltéréssel. 

Kérdésünk azonban a százalékarányra vonatkozott. Átszámítjuk a darabszámot a minta méretéhez viszonyított 

százalékra: 400-ból 80 az 20%, 400-ból 8 pedig 2%. A mintabeli százalékarány várható értéke 20%, a standard 

hiba 2%. Készen vagyunk a megoldással: a magas keresetűek aránya a mintában 20% körül lesz, nagyjából 

plusz–mínusz 2% eltéréssel. (Talán nem túl szerencsés módon a % jelet használják a statisztikusok mind a 

„százalék‖, mind a „százalékpont‖ rövidítéséül.) 

A mintabeli százalékarány várható értékének kiszámításához persze felesleges megtennünk az iménti kitérőt a 

mintabeli darabszámokkal. Amikor véletlenszerűen húzunk egy 1–0 dobozból, a kihúzott 1-esek arányának 

várható értéke megegyezik az 1-esek dobozbeli arányával (2. szakasz). 
 

Amikor véletlenszerűen húzunk egy 1-eseket és 0-kat tartalmazó dobozból, az 1-esek aránya 

valószínűsíthetően ___________ körül lesz, olyan __________ eltéréssel pozitív vagy negatív irányban. Az 

első üresen hagyott helyre az 1-esek százalékarányának várható értéke kerül. A másodikra annak standard 

hibája. 

2. példa. (Az 1. példa folytatása.) Becsüljük meg, mekkora az esélye annak, hogy a mintában 18% és 22% 

között alakul az 50 000$-nál többet keresők aránya! 

Megoldás: A mintabeli százalékarány várható értéke 20%, és 2% a standard hiba. Váltsuk át most ezeket 

standard egységbe! 
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Ezzel készen vagyunk a megoldással. 

A normálgörbe segítségével határoztuk meg a kérdezett valószínűséget. Miért is jogos ez? A magas keresetűek 

mintabeli számát leírja egy elméleti hisztogram (3. ábra). A hisztogram alatti területek jelentik a 

valószínűségeket. Például a 80-90 közötti terület jelenti annak valószínűségét, hogy olyan mintát veszünk, 

melyben 80 és 90 között van a magas keresetűek száma. Amint a 18. fejezetben megtárgyaltuk, ez az elméleti 

hisztogram a normálgörbét követi (3. ábra felső része). Százalékarányra átváltani csupán a skála 

megváltoztatását jelenti, a mintabeli százalékarányok elméleti hisztogramja (3. ábra alsó része) tehát pont 

ugyanúgy néz ki – és szintén a normálgörbét követi. A normálgörbével itt a mintabeli százalékarány elméleti 

hisztogramját közelítettük, nem az adathisztogramot. 

Az 1. és 2. példában kvalitatív adatokról volt szó. Bár a jövedelem eredetileg kvantitatív adat (szám), de 

magában a problémában a jövedelmek osztályozása szerepel. Osztályozzuk az egyes embereket aszerint, hogy 

50 000$-nál többet vagy kevesebbet keresnek, majd összeszámláljuk a magas jövedelműeket. Más szavakkal, 

kvalitatív adatként kezeljük a jövedelemadatokat: egy-egy jövedelem vagy tulajdonsága, hogy meghaladja-e az 

évi 50 000$-t, vagy sem. 

 

20.3. ábra - 

 

3. ábra. Az ábra felső részében a mintába kerülő 50 000$-nál magasabb jövedelmű személyek számának 

elméleti hisztogramja látható. Az alsó rész a magas jövedelműek százalékarányának elméleti hisztogramját 

mutatja. Standard egységre átváltva a két hisztogram pontosan megegyezik.3 (400–at választottunk ki 

véletlenszerűen a 100 000 fős alapsokaságból.) 

Mikor váltunk át 0–1 dobozra? A kérdés megválaszolásához gondoljuk végig, milyen műveleteket végzünk a 

mintában kapott értékekkel! Vagy 

• összeadjuk az értékeket és kiszámoljuk az átlagukat, vagy 

• osztályozunk és megszámlálunk, és így egy százalékarányhoz jutunk. 

Ha a probléma osztályozást és számlálást kíván, akkor 0-kat és 1-eseket teszünk bele a dobozba (17. fejezet 5. 

szakasza). 

3.1. „B” feladatsor 

1. Egy piros és kék golyókat tartalmazó dobozból húzunk. Töltse ki az üresen hagyott helyeket! 

                                                           
3A 3. ábrán látható hisztogram, akárcsak a 2. példa számításai, visszatevéses mintavételre vonatkoznak. Ennél a példánál – 400 fős minta 

egy 100 000-es alapsokaságból – alig van különbség visszatevéses és visszatevés nélküli mintavétel között. Részletesebben lásd a következő 
szakaszban. A függőleges tengelyen százalék per standard egység szerepel. 
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a. A piros golyók __________ százalékarányának várható értéke megegyezik a piros golyók __________ 

százalékarányával. Válaszlehetőségek: mintabeli, alapsokaságbeli 

b. Ha több golyót húzunk, akkor a piros golyók _________ standard hibája a mintában megnő, a piros golyók 

_________ standard hibája viszont lecsökken. Válaszlehetőségek: számának; százalékarányának 

2. Egy városban 30 000 regisztrált szavazó van, közülük 12 000 a demokrata. A közvéleménykutató 1000 fős 

egyszerű véletlen mintát szándékozik venni a regisztrált szavazók közül. 

a. A demokraták mintabeli arányának várható értéke _________. A demokraták mintabeli arányának standard 

hibája _________. 

b. A demokraták aránya a mintában valószínűsíthetően __________ körül lesz, olyan _________ eltéréssel 

pluszban vagy mínuszban. 

c. Mennyi a valószínűsége, hogy a mintában 39% és 41% között lesz a demokraták aránya? 

3. Az egyik városban a 18 éven felüli lakosok száma a népszámlálási adatok szerint 100 000. Közülük 60% 

házas, 10% keres évi 75 000$-nál többet, és 20% rendelkezik felsőfokú végzettséggel.4 Egy közvéleménykutatás 

részeként 1600 fős egyszerű véletlen mintát vesznek ebből az alapsokaságból. 

a. Dobozmodellel határozzuk meg, hogy a mintában mekkora valószínűséggel lesz 58% vagy annál kisebb a 

házasok aránya. Hány cédula kerüljön a dobozba: 1600 vagy 100 000? Magyarázza meg válaszát, majd 

számolja ki az esélyt! 

b. Dobozmodellel határozzuk meg, hogy a mintában mekkora valószínűséggel lesz 11% vagy annál nagyobb az 

évi 75 000$-nál magasabb jövedelműek aránya. Szerepelniük kell-e a jövedelmeknek a cédulákon? 

Magyarázza meg válaszát, majd számolja ki az esélyt! 

c. Mekkora az esélye annak, hogy a mintában 19% és 21% között lesz a felsőfokú végzettségűek aránya? 

4. Az alábbi ábrán az 50 000$-nál magasabb jövedelműek mintabeli százalékarányának elméleti hisztogramja 

látható (1. példa és a 3. ábra alsó része). A besatírozott terület azt mutatja, __________. Töltse ki az üresen 

hagyott helyet! 

 

5. 

a. Mit mutat a 88 fölötti téglalap a 3. ábra felső részében? 

b. Mit mutat a 22% fölötti téglalap a 3. ábra alsó részében? 

c. A feladat (a) és (b) részében szereplő téglalapoknak egyforma a területe. Vajon ez véletlen egybeesés? Fejtse 

ki röviden! 

4. 4. A korrekciós szorzó 

1992 szeptemberében járunk. Teljes lendületben az elnökválasztási kampány (Bush kontra Clinton, plusz 

alkalmi jelöltként Ross Perot), a figyelem leginkább a délnyugati államokra összpontosul. A 

közvéleménykutatók próbálják megjósolni a végeredményt. Új-Mexikóban mintegy 1,2 millió választópolgár él, 

Texas államban 12,5 millió. Tegyük fel, hogy az egyik közvéleménykutató cég a demokrata szavazók arányának 

becsléséhez 2500 fős egyszerű véletlen mintát vesz Új-Mexikóban Egy másik cég Texas államban vesz 2500 fős 

                                                           
4Az országos adatok megtalálhatók: Statistical Abstract, 1994; a családi állapotra vonatkozó adatok a 60. táblázatban; a 25 éven felüliek 
iskolai végzettsége a 232. táblázatban; a családi jövedelem a 720. táblázatban, az adókedvezmények az 526. táblázatban szerepelnek. 
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egyszerű véletlen mintát ugyanezen célból. A két cég pontosan ugyanolyan módszerrel dolgozik. Mindkét 

becslés valószínűleg mellé lő majd egy kicsit a véletlen hiba miatt. Vajon melyiküknél lesz kisebb 

valószínűsíthetően a véletlen hiba? 

Az új-mexikói felmérésnél 500-ból egy embert választanak ki, Texasban 5000-ből egyet. Az az érzésünk támad, 

hogy az új-mexikói adatnak pontosabbnak kell lennie. Ám ez az egyik olyan pont, ahol az ösztönös megérzés 

szöges ellentétbe kerül a statisztikai elmélettel, és előérzetünket bizony fel kell adnunk. Valójában az új-mexikói 

és a texasi közvéleménykutatás lényegében egyformán pontosnak várható. 
 

Százalékarányok becslésénél a minta (abszolút) nagysága határozza meg a pontosságot, nem pedig a minta 

alapsokasághoz viszonyított (relatív) nagysága. Ez akkor igaz, ha a minta az alapsokaságnak csak egy kis 

részét teszi ki, ami többnyire teljesül.5 
5Más összefüggésben többféleképpen is felmerülhet a probléma. Tegyük fel, például, hogy két különböző rétegből veszünk mintát, és 

rögzített számú kérdőívet akarunk felosztani a két réteg között. Ha az a cél, hogy egyformán pontos legyen a százalékarányok becslése, 
akkor első megközelítésként ésszerű azonos nagyságú mintákat választanunk. Ha a darabszámok becslésénél törekszünk egyforma 

pontosságra, vagy összesített (a két rétegre együtt vonatkozó) százalékarányra vagyunk kíváncsiak, akkor általában a nagyobb rétegből 

nagyobb mintát érdemes venni. Ne becsüljük túl, hogy rétegzéssel mennyi nyerhető pontosságban az egyszerű véletlen mintavételhez képest 
(19. fejezet 12. jegyzete). 

A dobozmodell lesz segítségünkre ennek megvilágításában. Képzeljünk el két dobozt! Az ÚM feliratú képviseli 

Új-Mexikót, a TX feliratú Texast. Az ÚM dobozban 1 200 000 cédula van, szavazópolgáronként egy. A 

demokratáknak megfelelő lapokat 1-essel jelöljük, a többit 0-val. Az egyszerűség kedvéért legyen 50% az 1-

esek aránya. Megbízunk egy közvéleménykutatót, hogy egyszerű véletlen mintát vegyen a dobozból, persze 

nem áruljuk el neki a doboz tartalmát. (Emlékezzünk vissza, egyszerű véletlen mintát venni annyit tesz, mint 

visszatevés nélkül sorsolni.) A közvéleménykutatónak az a feladata, hogy megbecsülje az 1-esek arányát a 

dobozban. Természetesen az 1-esek mintabeli arányát fogja becslésként használni. 

Most nézzük a TX dobozt! Ebben 12 500 000 cédula van. Itt is a cédulák felére írtunk 1-est, a többire 0-t. 

Megbízunk egy másik közvéleménykutatót, hogy 2500 fős egyszerű véletlen mintát vegyen a TX dobozból, nem 

ismerve annak összetételét. Ő is az 1-esek mintabeli arányával fogja becsüli az 1-esek dobozbeli arányát, és a 

véletlen hiba miatt kissé mellélő. 

ÚM és TX százalékos összetétele egyforma, és ugyanakkora a két minta. Intuíciónk ragaszkodna hozzá, hogy az 

ÚM doboznál sokkal kisebb lesz a véletlen hiba, hiszen annyival kisebb a doboz. A statisztikai elmélet azonban 

megmutatja, hogy a véletlen hiba valószínű nagysága lényegében ugyanakkora a két közvéleménykutatás 

esetén. 

Határozottan leszögeztük az állítást, de vajon hogyan igazolható? Kezdetnek tételezzük fel, hogy visszatevéses 

mintát veszünk. Ekkor cseppet sem számít, hogy melyik dobozból húztunk: minden egyes húzásnál 50-50% a 0, 

illetve az 1 esélye, a doboz mérete teljességgel lényegtelen. A dobozok szórása egyformán 0,5, tehát a kihúzott 

1-esek számának standard hibája mindkét közvéleménykutatónál ugyanaz lesz: 

 

Így mindkét esetben ugyanaz lesz a kihúzott 1-esek százalékarányának standard hibája is: 

 

Ha visszatevéssel húznának a dobozból, mindketten olyan 1 százalékponttal lőnének mellé. 

De a húzások valójában visszatevés nélkül történtek. A húzások száma azonban csak kicsinyke töredéke a 

dobozban lévő cédulák számának. A doboz összetételén a visszatevés nélküli húzás épp hogy csak módosít, 

minden egyes húzásnál továbbra is 50%-hoz nagyon közeli eséllyel húzunk 1-est, illetve 0-t. Az esélyeket 

tekintve szinte nincs különbség visszatevéses és visszatevés nélküli húzás között.Ez a lényege annak, hogy a 

populáció nagyságának miért nincs szinte semmi köze a becslés pontosságához. Árnyalatnyi különbség azért 

akad a visszatevéses és a visszatevés nélküli sorsolás között. Ha visszatevés nélkül húzunk, kicsivel csökken a 

doboz, és így enyhén lecsökken a szóródás. Visszatevés nélküli húzásoknál ezért picivel kisebb a standard hiba. 

A következő képlet adja meg az összefüggést: 
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A korrekciós szorzó képlete kissé bonyolultan néz ki: 

 

Ha a dobozban lévő cédulák száma nagy a húzások számához képest, akkor a korrekciós szorzó értéke 

közelítőleg 1, és figyelmen kívül hagyható (3. táblázat). Ekkor a minta (abszolút) nagysága határozza meg a 

becslés pontosságát, hiszen a visszatevéses standard hiba érvényes. Az alapsokaság mérete pedig nem számít. 

Ha viszont az alapsokaság egy jelentős részét teszi ki a minta, akkor alkalmaznunk kell a korrekciós szorzót. 

20.3. táblázat - A korrekciós szorzó értéke 2500 húzás esetén. 
 

A dobozban lévő cédulák száma Korrekció szorzó (öt tizedesjegyre) 

5000 0,70718 

10 000 0,86607 

100 000 0,98743 

500 000 0,99750 

1 000 000 0,99875 

12 500 000 0,99990 

Modellünkben mindkét dobozban ugyanakkora volt az 1-esek aránya. A valóságban persze eltérő a demokraták 

aránya a két államban. De általában még egy nagyobb különbség sem számít túl sokat. Az 1992-es 

elnökválasztáson például Új-Mexikóban a szavazók 46%-a választotta a demokrata jelöltet (Clintont), Texasban 

csak 37%.6 A szórás viszont szinte ugyanakkora a két államra: 

 

Egy 2500 fős minta ugyanolyan jól működik Texasban, mint Új-Mexikóban annak ellenére, hogy Texas állam 

tízszer akkora. A rajzon látható texasi tehát téved. 

                                                           
6A szavazókorú népesség száma államonként az 1993. évi Statistical Abstract 35. táblázatában, az államonkénti választási eredmények a 
431. táblázatban találhatók. 
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„Nagy államnak nagy minta dukál, haver!‖ 

Segítségünkre lehet egy hasonlat a matematika tárgykörén kívülről. Képzeljük el, hogy vegyelemzéshez egy 

csepp mintát veszünk egy folyadékból. Ha a folyadék jól el van keveredve, akkor a csepp kémiai összetétele 

tükrözi az egész üveg összetételét, és igazán nem számít, hogy egy kis üvegcséből vagy egy nagy kancsóból 

vettük a mintát. A vegyész mit sem törődik azzal, hogy a csepp az oldatnak 1%-a vagy 0,01%-a. 

Az analógia pontos. A doboz egy-egy cédulája megfelel a folyadék egy-egy molekulájának. Ha a folyadék jól 

össze van keverve, a csepp olyan, mint egy véletlen minta. A cseppben lévő molekulák száma megfelel a 

kihúzott cédulák számának. Ez a szám – a mintanagyság – olyan nagy, hogy a százalékarány véletlen hibája 

elhanyagolható. 

4.1. „C” feladatsor 
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1. Egy közvéleménykutatásban 1500 fős egyszerű véletlen mintát vesznek egy 25.000 lakosú településen. Egy 

másik közvéleménykutatásban egy 250 000 lakosú településen vesznek 1500 fős egyszerű véletlen mintát. Azt 

szeretnék megbecsülni, hogy a szavazók hány százaléka helyesel egy bizonyos egészségbiztosítási programot. 

Amennyiben nincs más különbség a felmérések között, 

a. az első közvéleménykutatás valószínűleg valamivel pontosabb lesz. 

b. a második közvéleménykutatás valószínűleg valamivel pontosabb lesz. 

c. nem valószínű, hogy komolyabb különbség lenne a két közvéleménykutatás között. 

2. Megbíztunk egy közvéleménykutatót azzal, hogy egy 100 000 cédulát tartalmazó dobozból egyszerű véletlen 

mintát vegyen, és becsülje meg az 1-esek dobozbeli százalékarányát. Közvéleménykutatónk nem tudja, hogy a 

cédulák fele 1-es, a fele 0. Várhatóan mekkorát fog tévedni, ha 

a. 2500 cédulát húz? 

b. 25 000 cédulát húz? 

c. 100 000 cédulát húz? 

3. Egy közvéleménykutató cég egyszerű véletlen minta alapján akarja megbecsülni, hogy egy bizonyos 

tévéműsort az emberek hány százaléka nézett. A költségek csökkentése érdekében a lehető legkisebb mintával 

akarnak dolgozni, megrendelőjük viszont csak olyan 1 százalékpont körüli véletlen hibát fogad el. Mekkora 

legyen a minta: 100, 2500 vagy 10 000 fős? Feltételezhetjük, hogy az alapsokaság nagyon nagy; korábbi 

ismeretek alapján 20% és 40% közé tehetjük az alapsokaságbeli százalékarányt. 

4. Az alábbi dobozokból százat húzunk véletlenszerűen, visszatevéssel. A kihúzott 1-esek százalékarányának 

standard hibája a(z) ____ doboz esetében a legkisebb, a(z) ____ doboz esetében a legnagyobb. Vagy esetleg 

mindhárom doboznál ugyanakkora? 

A.  

 

B.  

 

C.  

 

Egy dobozban 2 piros és 8 kék golyó van. Négyet húzunk közülük véletlenszerűen. Mekkora lesz a kihúzott 

piros golyók arányának standard hibája 

a. visszatevéses húzások esetén 

b. ha visszatevés nélkül húzunk? 

5. 5. A Gallup közvéleménykutatásai 

A Gallup felvételei meglehetős pontossággal jelzik előre a választások eredményét úgy, hogy a 200 millió 

választópolgár közül mindössze pár ezret választanak ki. Hogy hogyan lehetséges ez? Az előző szakaszban 

egyszerű véletlen mintákra koncentráltunk, de a következtetések fennállnak a valószínűségi mintavételi 

eljárások legtöbbjére, így a Gallup Intézet által alkalmazott eljárásra is: a mintabeli százalékarányok véletlen 

hibájának valószínű nagysága alapvetően a minta (abszolút) méretén múlik, és szinte egyáltalán nem függ az 

alapsokaság méretétől. A választásra jogosultak óriási száma megnehezíti a mintavételt, de nem befolyásolja a 

standard hibát. 
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Egy 2500 fős minta elég nagy már? A négyzetgyökszabály szolgál számunkra tájékozódási alapul. Például 2500 

pénzfeldobás esetén a fejek százalékarányának standard hibája mindössze 1%. Hasonlóan a szavazók egy 2500 

fős mintájánál is úgy 1 százalékpont körül van a véletlen hiba valószínű nagysága. Ez elég jó a számunkra, 

kivéve nagyon szoros verseny esetén, mint amilyen 1960-ban zajlott Kennedy és Nixon között. Az elektori 

rendszer komoly problémát jelent: a Gallup csak a leadott szavazatok arányairól ad előrejelzést. 

6. ISMÉTLŐ FELADATSOR 

Az ismétlő feladatok korábbi fejezetek anyagait is felhasználhatják. 

1. Töltse ki az alábbi táblázatot a pénzfeldobásos játékról! 
 

Pénzfeldobások Fejek száma Fejek aránya 

száma várható érték SH várható érték SH 

100 50 5 50% 5% 

2500     

10 000     

1 000 000     

2. Egy dobókockával ezerszer dobunk. A dobásoknak körülbelül _____ %-a lesz egyes, olyan ______ körüli 

eltéréssel pluszban vagy mínuszban. 

a. A feladat megoldásának első lépése 

i. a doboz szórásának kiszámítása; 

ii. a doboz átlagának kiszámítása; 

iii. a dobozmodell felállítása. 

b. Most oldjuk meg a feladatot! 

3. A beérkezett adóbevallások egy 50 000 darabos csomagjánál 37 000$ a bruttó átlagjövedelem, 20 000$ 

szórással. Továbbá azt is tudjuk, hogy az adóívek 20%-ában szerepel 50 000$-nál magasabb jövedelem. 

Véletlenszerűen kiválasztanak 900 adóbevallást ellenőrzésre. Hogy megbecsüljük, mekkora valószínűséggel 

lesz 19% és 21% között az 50 000$ feletti bruttó jövedelműek aránya az ellenőrzésre kiválasztottak között, fel 

kell állítanunk egy dobozmodellt. 

a. A dobozban 900 vagy 50 000 cédula lesz? 

b. A dobozba kerülő cédulákon 
 

egyes, illetve nulla vagy a bruttó jövedelem szerepel? 

c. Igaz-e, hogy a doboz szórása 20 000$? 

d. Igaz-e, hogy a húzások száma 900? 

e. Mekkora (megközelítőleg) az esély arra, hogy 19% és 21% között lesz az 50 000$ feletti bruttó jövedelműek 

aránya az ellenőrzésre kiválasztottak között? 
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f. Meg tudná-e mondani a megadott információk alapján, hogy az ellenőrzésre kiválasztottak között 

(megközelítőleg) mekkora valószínűséggel lesz 9% és 11% között a 75 000$ feletti bruttó jövedelműek 

aránya? Számítsa ki ennek valószínűségét, vagy pedig fejtse ki, miért szükséges további információ! 

4. A 3. feladathoz képest annyi a különbség, hogy most arra vagyunk kíváncsiak, (megközelítőleg) mekkora 

eséllyel lesz az ellenőrzésre kiválasztott adóíveken szereplő bruttó jövedelmek átlaga 33 000$ fölött. 

Válaszoljon az (a) – (d) kérdésekre; majd számolja ki a valószínűséget, vagy pedig fejtse ki, miért szükséges 

további információ! 

5. (Kitalált példa.) A felvonót igénybevevő hotelvendégek súlya átlagosan 150 font körül van, 35 fontos 

szórással. Egy mérnök 50 vendég szállítására alkalmas óriási liftet tervez. Amennyiben 4 tonnára tervezi a lift 

teherbírását, mekkora valószínűséggel lép fel túlterhelés, amikor egy 50 fős véletlenszerűnek tekinthető csoport 

beszáll a liftbe? Adjon rövid magyarázatot is! (1 tonna = 1000 kg, 1 font ≈ 0, 45 kg) 

6. A Népszámlálási Hivatal minden államban a népesség 0,1%-át kitevő mintát tervez venni, hogy államonként 

megbecsüljék az évi 50 000$-nál többet keresők arányát. Amennyiben nincs más különbség: 

a. A becslés pontossága várhatóan nagyjából ugyanolyan lesz Kaliforniában (a népesség 30 millió), mint 

Nevada államban (a népesség egymillió). 

b. Kaliforniában várhatóan valamivel pontosabb lesz a becslés. 

c. (c) Kaliforniában várhatóan valamivel kevésbé lesz pontos a becslés. 

Fejtse ki! 

7. Az alábbi dobozból ötszázszor húzunk véletlenszerűen. 

 

Igaz-e, és miért? 

a. A kihúzott 1-esek arányának várható értéke pontosan 25%. 

b. A kihúzott 1-esek arányának várható értéke 25% körül van, olyan 2% eltéréssel pluszban vagy mínuszban. 

c. A kihúzott 1-esek aránya 25% körül lesz, olyan 2% eltéréssel pluszban vagy mínuszban. 

d. A kihúzott 1-esek aránya pontosan 25% lesz. 

e. Az 1-esek aránya a dobozban pontosan 25%. 

f. Az 1-esek aránya a dobozban 25% körül van, olyan 2% eltéréssel pluszban vagy mínuszban. 

8. Egy városban 30 000 a regisztrált szavazópolgárok száma, közülük 12 000 a demokrata. Egy 

közvéleménykutató 1000 fős egyszerű véletlen mintát vesz a regisztrált szavazók közül. Körülbelül 50% az 

esély arra, hogy a demokraták aránya a mintában nagyobb lesz, mint __________ . Töltse ki az üresen hagyott 

helyet és adjon magyarázatot! 

9. A  dobozból hatszázat húzunk véletlenszerűen, visszatevéssel. A kihúzott 1-esek száma 

______ körül lesz, olyan plusz-mínusz _______ eltéréssel. 

10. Egy pénzérmét kétezerszer feldobunk. A következőképpen számolja ki valaki a fejek számának standard 

hibáját:  · 0,5 ≈ 22. Ez a megfelelő képlet? Válaszoljon igennel vagy nemmel, és fejtse ki röviden! 

11. Az egyik egyetem hallgatói létszáma 25 000, közülük 8000 a PhD-hallgató, illetve másoddiplomás; 17 000 

az elsődiplomás. A diákjóléti iroda egyszerű véletlen mintavétellel kiválasztott 500 hallgatót, közöttük 357 az 

elsődiplomás. Töltse ki az üresen hagyott helyeket! 

a. A mintába került elsődiplomások megfigyelt értéke _________, a várható értéke viszont _______ . 

b. A mintában az elsődiplomások megfigyelt százalékaránya _________, várható értéke viszont _______. 
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10. Egy városban 50 000 háztartás van. Ismert a háztartások nagysága: átlagosan 2,38 fő 16 éven felüli 

személy él együtt, a háztartásnagyság szórása 1,87. Egy közvéleménykutató egyszerű véletlen mintavétellel 

kiválaszt 400 háztartást, és minden 16 éven felüli személyt megkérdez a mintába került háztartásokban. Az 

ehhez szükséges kérdőívek száma ________ körül lesz, plusz-mínusz olyan ________ eltéréssel. 

7. ÖSSZEFOGLALÁS 

1. A minta az alapsokaságnak csak egy része, így a minta százalékos összetétele általában eltér egy kissé a teljes 

alapsokaságétól. 

2. Valószínűségi mintáknál a véletlen hiba valószínű nagyságát megadja a standard hiba. 

3. A standard hiba meghatározásához dobozmodellt kell felállítanunk. Ha a feladatban osztályozás és 

összeszámlálás, avagy százalékarányok kiszámítása szerepel, akkor csak 1-esek és 0-k kerülnek a modell 

szerinti dobozba. Cseréljük le ilyenre a dobozt, ha ez szükséges! 

4. Amikor véletlenszerűen húzunk egy 0–1 dobozból, a kihúzott 1-esek százalékarányának várható értéke 

megegyezik az 1-esek dobozbeli arányával. A százalékarány standard hibájának meghatározásához vegyük 

először a megfelelő darabszám standard hibáját, majd váltsuk át százalékra. A képlet: 

 

5. Amikor a minta az alapsokaságnak csak egy kicsiny része, az alapsokaság elemszáma szinte nem befolyásolja 

a mintabeli százalékarány pontosságát. A minta abszolút nagysága (a mintába került egyedek száma) számít, 

nem pedig a minta relatív (az alapsokasághoz viszonyított) nagysága. 

6. A négyzetgyökszabály egzakt összefüggés visszatevéses húzásokkor. Visszatevés nélküli húzás esetén jó 

közelítés—amennyiben kicsi a húzások száma a dobozban lévő cédulák számához képest. 

7. Visszatevés nélküli húzásoknál a standard hiba egzakt értékének meghatározásához egy korrekciós szorzóval 

kell szoroznunk: 

 

Ha a dobozban lévő cédulák száma sokkal nagyobb a húzások számánál, a korrekciós szorzó értéke közelítőleg 

1. 
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21. fejezet - A százalékarányok 
pontossága 

Az ilyesfajta problémák megoldásánál az a fő dolog, hogy képesek legyünk visszafelé 

okoskodni. Igen hasznos képesség ez, és nagyon is könnyű, csak az emberek nemigen 

gyakorolják. ... Ha leírjuk valakinek az események valamely sorozatát, az emberek többsége 

megmondja, mi lehetett a végső kimenetel. Agyukban össze tudják illeszteni az eseményeket, és 

kikövetkeztetik belőlük, hogy valami történni fog. Kevés ember akad csak azonban, aki a végső 

kimenetel ismeretében képes kifejteni saját belső tudatosságával azokat a lépéseket, amelyek 

az adott eredményhez vezettek. Erre a tehetségre gondolok, amikor visszafelé gondolkodásról 

beszélek.... 1 
—Sherlock Holmes 

1. 1. Bevezetés 

Az előző fejezetben a doboz tartalma alapján gondolkodtunk a húzásokról. Véletlenszerűen húztunk egy ismert 

összetételű dobozból, és annak esélyét kellett meghatároznunk, hogy megadott intervallumba esik a kihúzott 1-

esek aránya. Mint arra Sherlock Holmes rámutat, sokszor nagyon is hasznos megfordítani a gondolkodás 

irányát, és a húzások eredménye felől haladni a doboz irányába. A statisztikusok ezt a mintából az 

alapsokaságra való statisztikai következtetésneki nevezik. Ez lesz mostani fejezetünk tárgya. 

Tegyük fel, például, hogy egy közvéleménykutató szeretné megtudni, hány százalék a demokrata szavazók 

aránya egy bizonyos körzetben. Megbecsülheti ezt egy egyszerű véletlen minta segítségével. Természetesen a 

demokraták mintabeli arányát fogja használni a körzetben élő demokraták arányának becslésére – visszafelé 

okoskodik a húzásokból a dobozra vonatkozóan. És minthogy a minta véletlenszerűen került kiválasztásra, azt is 

meg tudja majd mondani, hogy valószínűsíthetően mennyire pontos ez a becslés – csupán csak a minta 

nagyságából és százalékos összetételéből. Fejezetünkben kifejtjük ennek módját. 

Az eljárás a statisztikai elmélet egyik kulcsfontosságú ötlete. Először egy közvéleménykutatóról szóló példa 

kapcsán mutatjuk be: Egy politikus az egyik körzetben, ahol 100.000 szavazásra jogosult él, ringbe akar szállni 

a képviselői helyért – de csak ha jó esélye van a győzelemre. Felfogad egy közvéleménykutatót, aki 2500 fős 

egyszerű véletlen mintát vesz. A mintából 1328-an vannak jelöltünk mellett, a százalékos arány tehát: 

 

A politikus megbeszéli az eredményt a közvéleménykutatóval. 

Politikus: Győztem! 

Közvéleménykutató: Ne olyan hevesen! Ön azt szeretné tudni, hogy a körzet összes szavazója közül hány 

százalék szavaz majd önre. Nekünk viszont csak egy mintánk van. 

Politikus: Na de ha jó a minta, akkor a kettőnek ugyanannyinak kell lennie. 

Közvéleménykutató: Azért nem teljesen. Ezt kezdtem el mondani az előbb. A mintabeli százalékarány eltér attól, 

amit a teljes körzetben kapna. Ezt hívjuk mi véletlen hibának. 

Politikus: Tévedhet a minta akár három százalékpontot is? Ha igen, akkor veszítettem. 

Közvéleménykutató: Valójában mintegy 95 százalékig bizonyosak lehetünk abban, hogy nem tévedünk két 

százalékpontnál többet. Ez jónak tűnik. 

Politikus: De hogy kapja meg a véletlen hiba nagyságát? 

                                                           
1Sir Arthur Conan Doyle, A Study in Scarlet (J.B. Lippincott, 1983; Ballantine Books, 1975, 136.o.). 
iAngolul: inference, a magyarban „az alapsokaságra való általánosítás‖ kifejezést is szokás használni. 
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Közvéleménykutató: A standard hibából. Erről múltkor már beszélgettünk. Mint azt elmondtam..... 

Politikus: Bocsánat, de fontos telefonhívást várok! 

 

A politikus döntő fontosságú kérdéshez érkezett, melyet egy felmérés adatainak értékelésekor fel kell tennünk: 

mennyit tévedhet valószínűsíthetően a becslés? Amint azt a közvéleménykutató el akarta mondani, a véletlen 

hiba valószínű nagyságát a standard hiba adja meg, ennek kiszámításához pedig szükségünk van egy modellre. 

A dobozba most összesen 100 000 cédula kerül, szavazónként egy. A cédulákon 1-es vagy 0-t van, ahol az 1-es 

jelenti a képviselőjelöltre, 0 az ellene leadott szavazatot. Véletlenszerűen kihúzunk 2500 cédulát a dobozból. A 

közvéleménykutatási adatok olyanok, mint a húzások; a képviselőjelöltet támogató szavazók száma a mintában 

ugyanaz, mint a húzások összege. Ez lesz a modellünk. 

 

Az összeg standard hibájának meghatározásához szükség van a doboz szórására. Ez: 

 

Ezen a ponton úgy tűnik, közvéleménykutatónk megakad. Nem tudja, mit kell írnia az egyes cédulákra. Sőt még 

azt sem tudja, hanyadrészükre kell 1-est írnia. Ez a paraméter jelenti a jelöltre voksolók arányát a 

választókörzetben – és éppen ennek kiderítésére fogadták fel őt magát. (Ezért szerepelnek kérdőjelek a 

dobozban.) 
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A közvéleménykutatók ezen az akadályon a következő kis segítséggel lendülnek át2: a doboz ismeretlen 

megoszlását a mintában megfigyelt részaránnyal helyettesítik be. Példánkban a 2500 fős mintából 1328 ember 

volt a képviselőjelölt mellett. Tehát a mintában 1328 / 2500 ≈ 0,53, azaz 53% támogatta őt, 47% volt ellene. 

Becslésünk az, hogy a dobozban lévő 100 000 cédula 0,53-adrészén áll 1-es, a többi cédulán 0. 

Ennek alapján a doboz szórását így becsüljük: . A képviselőjelöltet támogató szavazók 

mintabeli számának standard hibáját tehát -re becsüljük. Ez a szám mutatja az 1328 fő véletlen 

hibájának valószínű nagyságát. A 2500 fős mintából ez a 25 fő 1%-ot tesz ki. A mintában a támogatók 

százalékarányának standard hibáját így 1 százalékpontra becsüljük. Ezzel készen vagyunk a standard hiba 

becslésére szolgáló ún. „bootstrap‖ iieljárás végrehajtásával. 

Ami a képviselőjelöltet illeti: számításunk szerint a közvéleménykutató 53%-os becslése csak olyan 1 

százalékpontnyit téved valószínűsíthetően. Nagyon valószínűtlen, hogy 3 százalékponttal is mellélőne – ez 3 

standard hiba lenne. Képviselőjelöltünk tehát biztonsággal túl van az 50%-on, érdemes elindulnia. 
 

Becslési eljárásunk(a „bootstrap módszer”): Amikor ismeretlen összetételű 0–1 dobozból húzunk, úgy 

becsülhetjük meg a doboz szórását, hogy a 0-k, illetve 1-esek mintabeli arányával helyettesítjük be a doboz 

ismeretlen megoszlását. Kellően nagy minta esetén az eljárás jó közelítést ad. 

A „bootstrap módszer‖ elsőre kissé durvának tűnhet. De már közepesen nagy minták esetén is eléggé közel van 

az 1-es húzások aránya a dobozbeli arányhoz. Hasonlóan, a 0-k aránya is. Valószínűtlen, hogy nagy hibát 

követne el a közvéleménykutató a standard hiba becslésében, amikor a mintabeli arányt írja be a doboz 

szórásának képletébe. 

Egy dologról érdemes még pár szót ejtenünk. A kihúzott 1-esek számának várható értéke (lefordítva: a mintában 

a képviselőjelöltet támogatók várható száma): 

2500 · (az 1-esek részaránya a dobozban). 

Ez ismeretlen, hiszen nem ismerjük az 1-esek dobozbeli arányát. A 25-ös standard hiba arról szól, hogy az 1328 

körülbelül milyen messze lehet az ő ismeretlen várható értékétől. Statisztikai szóhasználattal: az 1328 

megfigyelt érték; a különbség az ismeretlen várható értékhez képest értendő (lásd a 17. fejezet 1. szakaszát). 

1. példa. Az egyik városi egyetemre 1994. őszén 25 000 hallgató iratkozott be. Kérdőíves felmérést végeztek 

ebben a szemeszterben, mellyel meg kívánták becsülni a szüleikkel lakó hallgatók arányát. 400 fős egyszerű 

véletlen mintát vettek a hallgatók közül, melyből az derült ki, hogy a 400-ból 317 hallgató a szüleinél lakott. 

Adjon becslést, hogy a hallgatók hány százaléka lakott ebben az időszakban a szüleinél, és adja meg a standard 

hibát is a becsléshez! 

Megoldás: A mintabeli százalékarány: 

 

Ez a becslésünk a populáció százalékarányára. 

A standard hiba meghatározásához modellt kell felállítanunk. A dobozban 25 000 cédula van, hallgatónként egy. 

400-szor húzunk a dobozból, a mintába bekerülő hallgatónként egyet. A feladat osztályozást és számlálást 

kíván, tehát a dobozbeli cédulákra 1-es vagy 0 kerül. A szüleiknél lakó diákokat kell megszámlálnunk. A nekik 

megfelelő cédulákra 1-est írunk, a többire 0-t. A dobozból 400-at húzunk véletlenszerűen. A felmérés adatai 

olyanok, mint a húzások, a szüleiknél lakók száma a mintában olyan, mint a húzások összege. Ezzel modellünk 

készen van. (Lásd a vázlatot.) 

                                                           
2A szövegben leírt módszer speciális esete annak, amit a statisztikusok manapság a standard hiba becslésére szolgáló „bootstrap‖ eljárásnak 

neveznek. Lásd Brad Efron és Rob Tibshirani, An Introduction to the Bootstrap (Chapman & Hall, 1993). 
iiAz angol kifejezés eredeti jelentése csizma- vagy cipőhúzó fül, átvitt értelemben pedig önerőből történő megoldást jelent. 
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Az 1-esek dobozbeli aránya a paraméter. Az egyetem összes hallgatói közül azoknak az arányát jelenti, akik a 

szüleiknél laktak 1994. őszén. A paraméter ismeretlen, de becsülhetjük 0,79-cel, azaz a mintában megfigyelt 

részaránnyal. A 0-k részarányát a dobozban ugyanígy 0,21-nek becsülhetjük. A bootstrap módszerrel tehát a 

doboz szórását 

-re becsülhetjük. A szüleikkel élő egyetemisták mintabeli számának standard hibáját pedig 

-ra. Ez a 8 adja meg annak a véletlen hibának a valószínűsíthető nagyságát, melyet a 317-es szám 

tartalmaz. Most számítsuk át ezt a minta nagyságához viszonyított százalékra: 

 

A mintabeli arányszám standard hibáját tehát 2%-ra becsüljük. Ez a megoldás. A hallgatóknak körülbelül 79%-a 

lakik otthon; ez a becslés valószínűsíthetően olyan 2 százalékpontot téved. 

Ebben a szakaszban egyszerű véletlen mintákra koncentráltunk, melyeknek a legegyszerűbb a matematikája. A 

gyakorlatban ennél sokkal bonyolultabb mintavétellel dolgoznak a közvéleménykutatók. Valószínűségi 

eljárásoknál azonban általánosságban is igaz, hogy meg lehet mondani a véletlen hiba valószínűsíthető 

nagyságát. Ez a valószínűségi mintavétel egyik legnagyobb haszna. 

1.1. „A” feladatsor 

1. Töltse ki az üresen hagyott helyet és adjon magyarázatot is! 

a. Az 1. példában a 317 a mintából a szüleiknél lakók számának ___________ értéke. Válaszlehetőségek: 

i. várható 

ii. megfigyelt 

b. A doboz szórása ___________ 0,41-gyel. Válaszlehetőségek: 

i. pontosan egyenlő 

ii. az adatok alapján becsülhető 

c. A mintában a szüleiknél lakók számának standard hibája _________ 8-cal. Válaszlehetőségek: 

i. pontosan egyenlő 

ii. az adatok alapján becsülhető 

2. Az egyik városban 100.000 fő a 18 és 24 év közötti lakosok száma. 500 fős egyszerű véletlen mintát vesznek 

az ilyen korúak közül. Az derül ki, hogy a mintában 194 a jelenleg valamilyen felsőoktatási intézménybe 

beiratkozottak száma. Becsülje meg, hogy a város 18-24 éves lakosai közül hány százalék jár jelenleg 

valamilyen felsőoktatási intézménybe!3 Tegyen a becslés mellé plusz–mínusz értéket is! 

a. Az első lépés a feladat megoldásakor: 

i. a doboz szórásának kiszámítása; 

ii. a doboz átlagának kiszámítása; 

                                                           
3A felsőoktatási intézménybe járók számáról az USA területén lásd: Statistical Abstract, 1994, 269ff táblázatok. 
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iii. a dobozmodell leírása. 

b. Most oldja meg a feladatot! 

3. Az egyik főiskola végzett hallgatói közül 100 fős egyszerű véletlen mintát vettek. A mintából 48-an 

kerestek évi 50 000 dollárt vagy többet. Becsülje meg, hogy az itt végzett hallgatók hány százaléka keres 

ilyen jól!4 Tegyen a becslés mellé plusz–mínusz értéket is! 

4. Az egyik államban 400 elemű mintát vettek az összes ipari vállalkozások közül. A mintába került cégek 

közül 16 foglalkoztatott 250 vagy több alkalmazottat. Becsülje meg, hogy az ipari vállalkozások hány 

százaléka foglalkoztat 250 vagy több alkalmazottat!5 Adja meg a standard hibát is a becsléshez! 

5. Ugyanebben az államban 400 fős mintát vettek az ipari vállalkozásokban foglalkoztatottak közül. A 

mintából 216 fő dolgozott 250 fős vagy nagyobb cégnél. Becsülje meg, hogy az iparban foglalkoztatottak 

hány százaléka dolgozik 250 fős vagy nagyobb cégnél! Adja meg a standard hibát is a becsléshez! 

6. A 4. és 5. feladat megoldása közötti eltérés vajon a véletlen hiba számlájára írandó? 

A következő két feladat a doboz szórásának „bootstrap módszerrel” történő becslését hivatott illusztrálni. 

7. Tegyük fel, hogy van egy 100 000 cédulát tartalmazó dobozunk, a cédulákon 1-es vagy 0 szerepel. Tegyük 

fel, hogy ténylegesen a cédulák 20%-án van 1-es. Mennyi lesz az 1-esek százalékarányának standard hibája 400 

húzás esetén? 

8. A 7. feladatban szereplő dobozból három különböző ember is kiválaszt egy-egy 400 fős mintát. A doboz 

tartalmát ők nem ismerik. Az 1-esek száma az első mintában 72; a másodikban 84; a harmadikban 98. 

Mindhárman „bootstrap módszerrel‖ becsülik a standard hibát. 

a. Az első személy az 1-esek dobozbeli arányát _______%-ra becsüli, és úgy számítja, hogy becslése 

valószínűsíthetően úgy ______%-ot téved. 

b. A második személy az 1-esek dobozbeli arányát _______%-ra becsüli, és úgy számítja, hogy becslése 

körülbelül ______%-ot téved. 

c. A harmadik személy az 1-esek dobozbeli arányát _______%-ra becsüli, és úgy számítja, hogy becslése olyan 

______%-ot téved. 

9. Az egyik városban 25 000 fő 18 éves és idősebb személy él. Egy statisztikus 1000 fős egyszerű véletlen 

mintát választ annak megbecslésére, hogy egy bizonyos TV-műsort hányan néztek meg. Az derül ki, hogy a 

mintából 308-an látták a műsort. Töltse ki az alábbi táblázatot! Az első három sor a műsort nézők mintabeli 

arányára vonatkozik. (NÉ = nem értelmezhető.) 
 

 
Tudjuk, hogy… Becslésünk szerint 

Megfigyelt érték 30,8% NÉ 

Várható érték NÉ 30,8% 

Standard hiba   

Doboz szórása   

Húzások száma   

2. 2. Konfidenciaintervallumok 

                                                           
4A családi jövedelemre vonatkozó adatok a háztartásfő iskolai végzettsége szerint megtalálhatók: Statistical Abstract, 1994, 708 táblázat. 
5Census of Manufactures, 1982, Subject Series, General Summary, Part 2: Industry Statistics by Employment Size of Establishment. A 4. és 
5. feladatok számai nagyjából megfelelnek a valós adatoknak. 
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Az előző szakasz példájában a mintába került egyetemisták 79%-a lakott a szüleinél: a mintabeli százalékarány 

79% volt. Milyen messze lehet ettől a 79%-tól a populációbeli arányszám? (Emlékezzünk csak, a „populációbeli 

arányszám‖ azt jelenti, hogy az egyetem összes hallgatója közül hány százalék lakik a szüleinél.) A standard 

hibát 2%-ra becsültük, ami azt jelenti, hogy a véletlen hiba, nagyságát tekintve, olyan 2% körül lehet. Tehát 

könnyen meglehet, hogy a populációbeli arány 77%. Ez pont 2%-os véletlen hibát jelentene: 
 

mintabeli arány = populációbeli arány + véletlen hiba 

79% = 77% + 2% 

A populációbeli arány lehet 76% is, ami 3%-os véletlen hibát jelent. Ez kevésbé valószínű, hiszen a 3% 1,5 

standard hibának felel meg. A populációbeli arányszám lehet akár 75% is, bár ez még kevésbé valószínű, hiszen 

a 4% 2 standard hibának felel meg. A populációbeli arányszám természetesen a mintabeli arányszám másik 

oldalára is eshet, a véletlen hiba negatív is lehet. Lehet például 83%. Ekkor a becslésünk 4%-kal „alálőtt‖: a 

véletlen hiba –4%, azaz mínusz 2 standard hiba. 

A véletlen hibánál nincs éles határ lehetséges és lehetetlen között. Előfordul 2 standard hibányinál nagyobb hiba 

is, de csak ritkán. Mi történik, ha húzunk egy választóvonalalt 2 SH-nál? Vegyük azt az intervallumot, melynek 

határai jobbra és balra két standard hibányira vannak a mintabeli aránytól: 

 

Ez a populációbeli százalékaránynak egy konfidenciaintervalluma, melynél mintegy 95%-os a megbízhatósági 

szint: 95%-ig biztosak lehetünk abban, hogy a 75%-tól 83%-ig terjedő intervallumban „megcsíptük‖ a 

populációban érvényes arányszámot. 

És ha más megbízhatósági szintet szeretnénk? Bármilyen szint lehetséges – a 100% kivételével. Csak megfelelő 

számú standard hibányira kell mennünk jobbra-balra a mintabeli arányszámtól. Például: 

• a „mintabeli százalékarány ± 1 SH‖ intervallum a populációbeli százalékarány 68%-os 

konfidenciaintervalluma. 

• a „mintabeli százalékarány ± 2 SH‖ intervallum a populációbeli százalékarány 95%-os 

konfidenciaintervalluma. 

• a „mintabeli százalékarány ± 3 SH‖ intervallum a populációbeli százalékarány 99,7%-os 

konfidenciaintervalluma. 

Azonban még 10 standard hibányi távolság sem ad 100%-os biztonságot, hiszen halvány esélye a nagyon nagy 

véletlen hibának is van. A normálgörbének nincs véges határa: bármily nagy véges intervallumot válasszunk is, 

valamekkora terület az intervallumon kívül fog esni.6 

2. példa. 1600 fős egyszerű véletlen mintát vesznek a demokratapárti szavazók arányának becslésére egy 

bizonyos városban, ahol a választásra jogosultak száma 25 000. Az derül ki, hogy a mintából 917-en 

szavaznának a Demokrata Pártra. Mi lesz a 25 000 szavazásra jogosult körében a demokraták arányának 95%-os 

konfidenciaintervalluma? 

Megoldás: A mintában a demokraták aránya: 

 

                                                           
6Tegyük fel, hogy visszatevéssel húzunk véletlenszerűen. Ha az n mintanagyságra n → ∞, a 

 

a –k és k közötti normálgörbe alatti területhez tart; ez pedig kisebb 1-nél. 
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Becslésünk: A szavazásra jogosultak körülbelül 57,3%-a szavaz a Demokrata Pártra. A standard hiba 

meghatározásához modellt kell felállítanunk. A dobozba minden egyes szavazásra jogosult után bekerül egy 

cédula, összesen 25 000 darab. Az 1600 fős mintanagyságnak megfelelően 1600-szor húzunk. A feladat az 

emberek osztályozását (demokrata vagy sem) és megszámlálását jelenti, a cédulákra tehát 1-est vagy 0-t írunk. 

A demokratákat kell megszámlálnunk, így a demokratákhoz tartozó cédulákra írunk 1-est, a többire 0-t. 

Véletlenszerűen 1600-szor húzunk a dobozból. Adataink a húzások eredményének felelnek meg, a demokraták 

mintabeli száma a húzások összegének. Ezzel megvan a modellünk. 

 

Az 1-esek aránya a dobozban (lefordítva: a demokraták aránya a 25 000 választásra jogosult között) ismeretlen, 

de 0,573-ra becsülhetjük—amennyi a demokraták aránya a mintában. Ugyanígy 0,427-re becsülhetjük a 0-k 

arányát a dobozban. A doboz szórását tehát a bootstrap módszerrel -re becsülhetjük. A 

demokraták mintabeli számának standard hibáját a következőképpen becsülhetjük: . Ez a 20 

adja meg a 917-es becslés véletlen hibájának valószínű nagyságát. Váltsuk át ezt a minta nagyságához 

viszonyított százalékarányra: 

 

A demokraták mintabeli százalékarányának standard hibája 1,25%. Más szóval: a demokraták mintabeli aránya 

valószínűsíthetően olyan 1,25% körüli értékkel tér el a demokraták populációbeli arányától. Egy 95%-os 

konfidenciaintervallum a demokraták arányára a 25 000 szavazásra jogosult közül: 

57,3% ± 2 · 1,25%. 

Ez tehát a válasz. Mintegy 95%-ig bizonyosak lehetünk benne, hogy az adott városban 54,8% és 59,8% között 

van a demokrata szavazók aránya az összes választásra jogosult között. 

A megbízhatósági szint előtt sokszor szerepel a „mintegy‖ vagy a „körülbelül‖ szócska. Ennek két oka is van: 

(i) a standard hibát az adatokból becsültük; (ii) normális közelítést alkalmaztunk. Amennyiben nem 

alkalmazható a normális közelítés, akkor a fejezetben tárgyalt eljárások sem alkalmazhatók. A döntéshez nincs 

egyszerű és egyértelmű szabály. Az a legjobb, ha elképzeljük, hogy a populáció összetétele a mintáéval 

megegyező. Azután megpróbáljuk eldönteni, hogy vajon működne-e a normális közelítés a húzások összegére. 

Ha például 0% vagy 100% közelében van a mintabeli arány, abból azt sejthetjük, hogy a doboz meglehetősen 

féloldalas, és nagyon sok húzás kell ahhoz, hogy a normális közelítés érvényes legyen (lásd a 18. fejezet 5. 

szakaszát). Másfelől viszont, 50% körüli mintabeli százalékaránynál már nagyjából 100 húzás is elég, hogy a 

normális közelítés kielégítő legyen. 

2.1. „B” feladatsor 

1. Töltse ki az üresen hagyott helyeket, és adjon magyarázatot is! 

a. A 2. példában 917 a demokraták mintabeli számának _________ értéke. Válaszlehetőségek: 

i. várható 

ii. megfigyelt 

b. A doboz szórásának _________________ . Válaszlehetőségek: 

i. pontos értéke 

ii. az adatokból becsült értéke 
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c. A demokraták mintabeli számának standard hibája ___________ 20. Válaszlehetőségek: 

i. pontosan 

ii. az adatokból számított becslés szerint 

2. Térjünk vissza az „A‖ feladatsor 2. feladatához! 

a. Határozza meg a város 18-24 éves lakosai közül jelenleg főiskolára járók százalékarányának 95%-os 

konfidenciaintervallumát! 

b. Határozza meg a 99,7%-os konfidenciaintervallumot! 

c. Határozza meg a 99,7%-os konfidenciaintervallumot, ha a minta 2000 fős, melyből 776-an járnak valamely 

felsőoktatási intézménybe! 

3. Egy dobozban 1 piros és 99 kék golyó van. Véletlenszerűen, visszatevéssel 100 golyót húzunk. 

a. Mennyi lesz a kihúzott piros golyók számának várható értéke, illetve standard hibája? 

b. Mennyi a valószínűsége annak, hogy 0-nál kevesebb piros golyót húzunk? 

c. Most a normálgörbe segítségével becsülje meg ennek valószínűségét! 

d. Vajon a kihúzott piros golyók számának elméleti hisztogramja hasonlít a normálgörbére? 

4. Egy dobozban piros és kék golyók vannak, összesen 10 000 darab. A piros golyók dobozbeli arányának 

becsléséhez 100 húzást végzünk véletlenszerűen, visszatevés nélkül. Mindössze 1 kihúzott golyó lett piros. A 

piros golyók dobozbeli arányát 1%-ra becsüljük, 1% standard hibával. Igaz-e, hogy a piros golyók dobozbeli 

arányának 95%-os konfidenciaintervalluma 1% ± 2%? Miért? 

3. 3. Hogyan értelmezzük a 
konfidenciaintervallumokat? 

Az 1. szakasz 1. példájában egyszerű véletlen mintát vettünk annak becslésére, hogy hány százalék lakott a 

szüleivel az egyik egyetemre 1994 őszén beiratkozott hallgatók közül. E százalékarány egy közelítő, 95%-os 

konfidenciaintervalluma 75%-tól 83%-ig terjed, mivel 

a mintabeli százalékarány ± 2 SH = 75% és 83% közötti. 

Természetesebbnek tűnne, ha ezt mondanánk: „a keresett százalékarány 95%-os valószínűséggel 75% és 83% 

közé esik‖. Ám akad itt egy kis probléma. A valószínűségszámítás klasszikus elméletében a valószínűség azt 

jelenti, hogy az esetek hány százalékában következik be valami. A szüleikkel élők aránya viszont nem változik, 

akárhányszor veszünk is ki egy adagot az 1994 őszén az egyetemre beiratkozott hallgatók közül. Akár 75% és 

83% között volt ez az arány, akár nem. Valójában semmilyen módon sem tudjuk definiálni annak 

valószínűségét, hogy a paraméter beleesik a 75%–83% intervallumba. Ezért kell a statisztikusoknak valamelyest 

csavarniuk a dolgon.7 Tudatosítván, hogy valószínűségek a mintavételnél vannak jelen, nem pedig a 

paraméterben, új szót használnak (a „konfidenciát‖ avagy „megbízhatóságot‖), és ezzel folyamatosan 

emlékeztetnek bennünket minderre. 
 

A valószínűségek a mintavételi eljárásban vannak jelen, nem pedig a paraméterben. 

A 95%-os megbízhatósági szint tehát a mintavételről mond számunkra valamit. Most megnézzük, hogy mit is. 

Az első, amire fel kell hívnunk a figyelmet, hogy a konfidenciaintervallum függ a mintától. Ha más a minta, a 

konfidenciaintervallum is másképp alakul. Bizonyos mintáknál a „mintabeli százalékarány ± 2 SH‖ 

intervallummal sikerül „megcsípnünk‖ a populáció paraméterét. Más mintákkal viszont pechünk van, és nem 

                                                           
7Könyvünkben szigorúan a klasszikus gyakorisági megközelítéshez tartjuk magunkat. Másfajta felfogásokat a 13. fejezet 1. lábjegyzetében 

idéztünk. Sok kollégánk fogja úgy érezni, hogy itt most becsukott szemmel elsétáltunk egy intellektuális aknamező mellett, de reméljük, 
hogy könyörületesen fogják megítélni a végeredményt. 
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sikerül. Olyan ez, mint a használt autó vásárlás. Olykor kifogunk egy peches darabot: olyan 

konfidenciaintervallumot, amely nem tartalmazza a paramétert. 

 

Most már értelmezni tudjuk a 95%-os megbízhatósági szintet! Az összes minta mintegy 95%-ában a populáció 

paramétere beleesik a 

mintabeli százalékarány ± 2 SH 

intervallumba, a minták további 5%-ában nem. A kutatók természetesen nem tudják megmondani, hogy az 

általuk kapott konfidenciaintervallumba beleesik-e a paraméter, vagy sem. Nem ismerik a paramétert, hiszen 

pont azt próbálják megbecsülni. De olyan eljárást használnak, mely az esetek 95%-ában működik: végy egy 

egyszerű véletlen mintát, és mérj fel két standard hibányit a mintabeli arányszámtól mindkét irányban. Olyan ez, 

mintha az adott konfidenciaintervallumot véletlenszerűen húznánk ki egy intervallumokat tartalmazó dobozból. 

A dobozban lévő intervallumok 95%-a „eltalálja‖ a paramétert, és csak 5%-a nem. Jobbak az esélyeink, mint 

használt autó vásárlásakor. 
 

Konfidenciaintervallumot használunk, amikor ismeretlen paramétert becsülünk a minta adatai alapján. Az 

intervallum alsó és felső határt ad meg a paraméterre, valamint annak megbízhatósági szintjét, hogy a valódi 

érték beleesik az intervallumba. 

Kissé bonyolult fogalom a megbízhatósági szint, hiszen nem csak az adott mintában kell gondolkodnunk, hanem 

a többi olyan mintáról is, amelyek kijöhettek volna. Az értelmezést az 1. ábrán illusztráljuk: Felfogadtunk száz 

közvéleménykutatót, hogy becsüljék meg a piros golyók arányát egy nagy dobozban. Ők nem tudják, hogy 80% 

ez az arány. Mindegyikük 2500 darabos egyszerű véletlen mintát vesz, és kiszámítja a 95%-os 

konfidenciaintervallumot a megfelelő képlettel: 

pirosak aránya a mintában ± 2 SH. 

Mintáról mintára változik a piros golyók aránya, a becsült standard hiba úgyszintén. Ennek eredményeképp az 

intervallumok középpontja és hosszúsága is eltérő. Egyes intervallumok eltalálják a piros golyók dobozbeli 

arányát, mások meg nem. Körülbelül 95%-uknak el kell találnia a függőleges vonallal bejelölt valódi 

arányszámot. És tényleg, a 100 közül 96 eltalálja. Ez persze csak az elmélet illusztrálására készített 

számítógépes szimuláció volt; a valóságban csupán egyetlen minta áll a kutató rendelkezésére, és nem ismeri a 

paramétert. 

21.1. ábra - A konfidenciaintervallumok értelmezése. 100 különböző mintából nyert 

95%-os konfidenciaintervallumokat láthatunk. Az intervallum mintáról mintára 

változik. A minták körülbelül 95%-ánál beleesik a konfidenciaintervallumba a 

függőleges vonallal jelölt populációbeli arány.8 

 

Valószínűségekkel dolgozunk, amikor „előrefelé‖ okoskodunk, és a doboz alapján a húzásokra következtetünk; 

konfidenciaintervallumokat használunk akkor, amikor „visszafelé‖ következtetünk a húzásokból a doboz 

                                                           
8Az ábra ötlete Juan Ludlow-tól származik (CIMASS/UNAM, Mexico). 
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tartalmára (lásd idézetünket a fejezet elején). Sok dolgot kellett itt megemészteni, de ne feledjük a fejezet fő 

gondolatát: 
 

A mintában kapott százalékarány a véletlen hiba folytán eltér a populációbeli százalékaránytól. A standard hiba 

mondja meg számunkra az eltérés valószínű nagyságát. 

A gondolat számszerűsítéséhez vezettük be a megbízhatósági szint fogalmát. 

3.1. „C” feladatsor 

1. Valószínűségekről beszélünk akkor, amikor a __________ alapján következtetünk a ____________-ra; 

megbízhatósági szintről beszélünk akkor, amikor a __________ alapján következtetünk a ____________-ra. 

Válaszlehetőségek: 
 

doboz húzások 

2. 

a. A ____________ érték tartalmaz véletlen hibát. Válaszlehetőségek: megfigyelt, várható. 

b. A konfidenciaintervallum a(z) ____________ százalékarányra vonatkozik. Válaszlehetőségek: 
 

mintabeli; alapsokaságbeli. 

3. Térjünk vissza az „A‖ feladatsor 7. és 8. feladatához! A 8. feladat (a) pontjában szereplő személy által kapott 

adatok alapján határozzuk meg az 1-esek dobozbeli arányának 95%-os konfidenciaintervallumát! Számítsuk ki 

ugyanezt a másik két személy esetére is! A három konfidenciaintervallum közül melyikbe esik bele a 

populációbeli százalékarány, azaz az 1-esek dobozbeli aránya? Melyik intervallum nem tartalmazza ezt? (Ne 

feledjük, hogy a 8. feladatban szereplő személyek nem ismerik a doboz tartalmát, mi viszont ismerjük azt a 7. 

feladatból!) 

4. Egy dobozban sok piros és kék golyó van. Ismerjük a pirosak arányát: 50%. Egyszerű véletlen mintavétellel 

100 golyót húzunk a dobozból. A piros golyók mintabeli arányának várható értéke 50%, a standard hiba 5%. 

Igazak-e a következő állítások? Adjon rövid magyarázatot is! 

a. Az 5% az 50% véletlen hibájának valószínű nagyságát adja meg. 

b. A mintában 50% körül lesz a piros golyók aránya, nagyjából plusz–mínusz 5% eltéréssel. 

c. A piros golyók mintabeli arányának közelítőleg 95%-os konfidenciaintervalluma 40%–60% lesz. 

d. Körülbelül 95% a valószínűsége annak, hogy a piros golyók aránya a mintában 40% és 60% közé esik. 

5. Egy dobozban sok piros és kék golyó van, arányuk azonban ismeretlen. Véletlenszerűen kihúzunk 100 golyót, 

melyek közül 53 bizonyul pirosnak. A piros golyók dobozbeli arányát 53%-ra becsüljük, a standard hiba a 

számítások szerint 5%. Igazak-e a következő állítások? Adjon rövid magyarázatot is! 

a. Az 5% az 53% véletlen hibájának valószínűsíthető nagyságát méri. 

b. Az 53% valószínűleg eltér a piros golyók dobozbeli százalékarányától, mégpedig olyan 5%-kal. 

c. A piros golyók dobozbeli százalékarányának 95%-os konfidenciaintervalluma 43%-tól 63%-ig terjed. 

d. A piros golyók mintabeli százalékarányának 95%-os konfidenciaintervalluma 43%-tól 63%-ig terjed. 

6. 1000 fős egyszerű véletlen mintát veszünk annak becsléséhez, hogy mekkora a Demokrata Párt szavazóinak 

aránya egy nagyobb populációban. Az derül ki, hogy a mintába kerültek közül 543 fő szavaz a demokratákra. 
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Mintabeli arányszámuk (543/1000) · 100% = 54,3%. A demokraták mintabeli százalékarányának standard 

hibája a számítás szerint 1,6%. Igazak-e a következő állítások? Adjon rövid magyarázatot is! 

a. A populációbeli arányszám 95%-os konfidenciaintervalluma 54,3% ± 3,2%. 

b. A mintabeli arányszám 95%-os konfidenciaintervalluma 54,3% ± 3,2%. 

c. Körülbelül 95% az esély arra, hogy az 54,3% ± 3,2% intervallumba esik a demokraták aránya a 

populációban. 

7. (A 6. feladat folytatása; nehéz.) Igaz-e a következő, és miért? Ha egy másik közvéleménykutató is 1000 fős 

egyszerű véletlen mintát vesz, 95% körüli esélye van arra, hogy mintájában az 54,3% ± 3,2% intervallumba fog 

esni a demokraták aránya. 

8. Az egyik nagy egyetemen a hallgatók 54,3%-a nő, 45,7%-a férfi. 1000 fős egyszerű véletlen mintát vesznek 

ebből az alapsokaságból. A nők mintabeli százalékarányának standard hibája a számítás szerint 1,6%. Igaz-e a 

következő? A nők mintabeli aránya körülbelül 95%-os valószínűséggel az 54,3% ± 3,2% intervallumba fog esni. 

Adjon magyarázatot is! 

4. 4. Figyelmeztetés 

A fejezetben tárgyalt eljárásokat egyszerű véletlen mintákra dolgozták ki. Másfajta mintáknál nem 

alkalmazhatók. A közvéleménykutató cégek nagy része eléggé bonyolult valószínűségi eljárásokkal választ 

mintát (lásd a 19. fejezet 4. szakaszát), így a standard hibát is sokkal bonyolultabb módszerekkel kell 

becsülniük. De olyan közvéleménykutatók is akadnak, akik mit sem törődnek a valószínűségi módszerekkel. 

Vigyázzunk velük! 
 

Figyelmeztetés: Az egyszerű véletlen mintákra érvényes képletek másfajta mintákra nem alkalmazhatók. 

Nézzük az indoklást! A fejezetben leírt eljárások logikailag mind a négyzetgyökszabályból következnek (lásd a 

17. fejezet 2. szakaszát). Amikor a minta elemszáma kicsi a populáció nagyságához viszonyítva, akkor az 

egyszerű véletlen mintavétel nagyjából ugyanolyan, mintha visszatevéssel véletlenszerűen húznánk egy 

dobozból – erre a helyzetre alkalmazható a négyzetgyökszabály. A „véletlenszerűen‖ szót itt szakkifejezésként 

használtuk: a dobozban lévő összes cédula kiválasztásának minden egyes húzásnál egyforma esélye kell legyen. 

Ha nem véletlenszerűen választjuk ki a mintát, akkor a négyzetgyökszabály nem érvényes, és butaságokat adhat 

eredményül.9 

Sokszor úgy gondolják az emberek, hogy egy statisztikai képlet használata valami módon önmaga igazolja az 

alkalmazhatóságát. Semmi sem állhat ennél távolabb az igazságtól! A statisztikában, akárcsak a klasszikus 

kapitalizmusban, a fogyasztót terheli a felelősség. 

21.2. ábra - 

 

4.1. „D” feladatsor 

1. Az egyik pszichológus egyetemi kurzusára 100 hallgató iratkozott föl. Kitöltet egy passzivitás-tesztet ezekkel 

a hallgatókkal, és azt találja, hogy 20-an 50 pontnál többet értek el. Arra a megállapításra jut, hogy 

                                                           
9Az egyszerű véletlen mintákra vonatkozó standard hibát sokszor a „kézreeső‖ mintákra is kiszámolják. Ezek a számítások bizonyos 

összefüggésben hasznosak is lehetnek. Például, ha azt kívánják bemutatni, hogy a kérdéses mintavételi eljárás mennyire különbözik az 
egyszerű véletlen mintavételtől (amint az a 23. fejezet 6. szakasz ismétlő feladatsorának 26. feladatában szerepelt). 



 A százalékarányok pontossága  

 371  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

általánosságban is 50 feletti pontszám jellemzi a hallgatók mintegy 20%-át. Tisztában van azzal, hogy a becslés 

egy kicsit tévedhet, és ezért a következőképpen becsüli a hiba valószínű nagyságát: 

 

Mit mond erről a statisztikai elmélet? 

2. Egy kis főiskolára 1000 hallgató jár, számuk egyenletesen oszlik meg a négy évfolyam között. Meg szeretnék 

becsülni, hogy a hallgatók hány százaléka szívott már marihuánát. Ehhez a következőképpen vesznek mintát: a 

négy évfolyam mindegyikéből kiválasztanak 25-25 hallgatót véletlenszerűen, visszatevés nélkül. A 100 fős 

mintából 35-en ismerik be, hogy fogyasztottak már marihuánát. Ennek alapján úgy becsülik, hogy az 1000 

hallgató 35%-a vallaná magáról, hogy fogyasztott már marihuánát. Standard hibát is számolnak a becsléshez a 

következőképpen: 

 

Mit mond erről a statisztikai elmélet? 

5. 5. A Gallup intézet közvéleménykutatásai 

A Gallup Intézet nem egyszerű véletlen mintavétellel dolgozik (lásd a 19. fejezet 4. szakaszát). Így azután nem 

is a fejezetben leírt módszerrel becsülik a standard hibát. Érdekes lehet azonban összehasonlítani az általuk 

használt mintát egy azonos méretű egyszerű véletlen mintával. 1952-ben például 51%-ot jósoltak Eisenhower 

számára, 5385 fős minta alapján. Egyszerű véletlen minta esetén: 

 

Eisenhower valójában 55,4%-ot kapott ezen a választáson. A Gallup Intézet becslése 4,4 százalékponttal tért el, 

ami az egyszerű véletlen minta standard hibájának több mint 6-szorosa. Az 1. táblázatban láthatjuk ugyanezt az 

összehasonlítást az 1952 és 1992 közötti összes elnökválasztásra. 

21.1. táblázat - A Gallup közvéleménykutatások az egyszerű véletlen mintával 

összehasonlítva. Az előrejelzési hibák összességében nagyobbak, mint amekkorát azonos 

nagyságú egyszerű véletlen mintánál várnánk. 
 

Évszám Mintanagyság 
Egyszerű véletlen minta 

standard hibája Tényleges hiba 

1952 5385 0,7% 4,4% 

1956 8144 0,5% 1,7% 

1960 8015 0,6% 0,9% 

1964 6625 0,6% 2,7% 

1968 4414 0,7% 0,5% 

1972 3689 0,8% 0,2% 

1976 3439 0,9% 1,6% 
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Évszám Mintanagyság 
Egyszerű véletlen minta 

standard hibája Tényleges hiba 

1980 3500 0,8% 3,7% 

1984 3456 0,8% 0,2% 

1988 4089 0,8% 2,1% 

1992 2019 1,1% 5,8% 

Forrás: Lásd a 19. fejezet 4. táblázatát. 

A 11 választás közül 8-nál a Gallup előrejelzési hibája jelentős mértékben meghaladta az egyszerű véletlen 

mintára kiszámított standard hibát. Ennek egyik oka az, hogy a Gallup előrejelzéseinél a mintának csak egy 

részét veszik figyelembe, nevezetesen csak azokat az embereket, akikről úgy ítélik, hogy valószínűleg elmennek 

szavazni (lásd a 19. fejezet 6. szakaszát). Ez nagyjából felére csökkenti a mintát. A 2. táblázat a Gallup 

előrejelzési hibáit egy akkora egyszerű véletlen minta standard hibájával hasonlítja össze, amennyi a Gallup-

felmérésből valószínű szavazónak minősítettek száma. 

A Gallup természetesen nem cédulákat húz véletlenszerűen egy dobozból, bár az 1992 óta alkalmazott telefonos 

minták a korábban használt eljárásoknál közelebb állnak már az egyszerű véletlen mintavételhez. (Lásd a 19. 

fejezet 4. és 7. szakaszát). Három további problémát is meg kell még említenünk: (i) a nem szavazók kiszűrésére 

alkalmazott eljárás nem mindig működik; (ii) a megkérdezés idején egyes szavazók még nem döntöttek, hogyan 

is szavazzanak; (iii) a közvéleménykutatás ideje és a választás napja között a szavazók meggondolhatják 

magukat, különösen szoros verseny esetén. Egy három indulós, még kétségesebb verseny esetén, mint amilyen 

az 1992-es is volt, mindezen problémák tovább fokozódnak. 

21.2. táblázat - A Gallup közvéleménykutatásainak pontossága akkora egyszerű véletlen 

mintával összehasonlítva, amennyi a valószínű szavazók száma a Gallup mintájában. 
 

Évszám Mintanagyság Egyszerű véletlen minta 

standard hibája 
Tényleges hiba 

1952 3350 0,9% 4,4% 

1956 4950 0,7% 1,7% 

1960 5100 0,7% 0,9% 

1964 4100 0,7% 2,7% 

1968 2700 1,0% 0,5% 

1972 2100 1,1% 0,2% 

1976 2000 1,1% 1,6% 

1980 2000 1,1% 3,7% 

1984 2000 1,1% 0,2% 

1988 2600 1,0% 2,1% 

1992 1600 1,2% 5,8% 
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Megjegyzés: A valószínű szavazók száma kerekített érték. 

Forrás: The Gallup Poll (American Institute of Public Opinion). 

5.1. „E” feladatsor 

1. A Gallup Intézet 1000 fős mintán alapuló választási előrejelzése 65%-ra becsüli a demokrata jelöltre 

szavazók arányát egy bizonyos választásnál. Igaz-e, és miért? A becslés véletlen hibájának valószínű nagysága a 

következőképpen számítható ki: 

 

2. Egy nagy dobozból 1000 cédulát húznak véletlenszerűen, visszatevés nélkül. A kihúzottak közül 651 cédulán 

1-es szerepel. Az 1-esek arányát a dobozban 65%-ra becsülik. Igaz-e, és miért: A becslés véletlen hibájának 

valószínűsíthető nagysága a következőképpen számítható ki: 

 

3. 1988. augusztus 27-én a következő cikk jelent meg a New York Timesban BUSH TALÁN MÁR GYŐZÖTT 

IS főcímmel: 

Az elnökválasztási kampány, noha hivatalosan csak most kezdődött el, tulajdonképpen máris 

lefutottnak tekinthető. Az újságokban ugyan cikkek özöne jelenik meg arról, hogyan fürkészik 

egymást az indulók, hogyan civakodnak a nyilvános vitákkal kapcsolatban, hogyan tüzelnek 

egymásra—de a kocka majdhogynem el van vetve. 

Fontos indikátor a Gallup Intézet közvéleménykutatása, mely ezen a héten Bush alelnök 4 

százalékpontos győzelmét mutatja Michael Dukakis kormányzóval szemben. Az elmúlt fél 

évszázadban, amióta csak George Gallup megkezdte választási közvéleménykutatásait, a 

szeptember utolsó hete körüli „próbafúrás‖ mindig is figyelemreméltó pontossággal mutatta a 

választások végső kimenetelét. 

A néhai James A. Fairly, a demokraták 50 évvel ezelőtti, egészen páratlan taktikusa mindig is 

hangsúlyozta, hogy a szavazók a Munka Napjáraiii kialakítják a maguk véleményét. … Ma már 

megalapozottnak tekinthető az az állítás is, hogy amennyiben sikerül szavazásra buzdítani a 

hagyományosan nem szavazókat – akikre minden jelölt pályázik –, ők is a többi választóval 

azonos arányban töltik ki így vagy úgy szavazócéduláikat. … Szeptember és november között 

jelentős változás már csak a szavazók lelkesedésében következhet be. … 

a. Hogyan magyarázza a cikk a szavazók véleményének szeptember és november között esetlegesen 

bekövetkező változását? 

b. Mi mással magyarázható még a Gallup szeptember végi előrejelzése és a november eleji választási eredmény 

közötti különbség? 

c. Hogy a Gallup szeptember végi előrejelzése és a november eleji választás eredménye néhány százalékponttal 

eltér egymástól, az: nagyon valószínűtlen; valószínűtlen, de lehetséges; vagy nagyon is lehetséges? 

Válasszon a megadott lehetőségek közül, és adjon magyarázatot is! 

6. 6. Ismétlő feladatsor 

Az ismétlő feladatok korábbi fejezetek anyagait is felhasználhatják. 

1. Egy, a lakossági energiafelhasználást vizsgáló felmérés szerint 1990-ben az amerikai háztartások 14,8%-ában 

volt számítógép.10 Egy piackutató cég megismételte ezt a felmérést az egyik, 25 000 háztartást számláló 

                                                           
iiiA Labor Day szeptember első hétfője 
10Statistical Abstract, 1994, 1223. táblázat. Az autótulajdonosok országos adatait lásd az 1026. táblázatban; a 3. feladat adatai nem 
tekinthetők reprezentatívnak az egész országra. 
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városban, 500 háztartásból álló egyszerű véletlen mintán. A mintába került háztartások közül 79-ben volt 

számítógép. 

a. A számítógéppel rendelkező háztartások arányát a városban ___________ %-ra becsülik; ez a becslés 

valószínűsíthetően olyan _________ %-ot téved. 

b. Amennyiben ez lehetséges, határozza meg a város összes háztartása közül számítógéppel rendelkezők 

arányának 95%-os konfidenciaintervallumát! Ha nem lehetséges: Miért? 

2. (Az 1. feladat folytatása.) Az 500 mintába került háztartás közül 498 rendelkezett hűtőgéppel. 

a. A hűtőgéppel rendelkező háztartások arányát a városban ___________ %-ra becsülik; ez a becslés 

valószínűsíthetően olyan _________ %-ot téved. 

b. Amennyiben ez lehetséges, határozza meg a város összes háztartása közül hűtőgéppel rendelkezők arányának 

95%-os konfidenciaintervallumát! Ha nem lehetséges, miért nem? 

3. (Az 1. feladat folytatása.) A mintába került háztartások közül 121-ben nem volt autó, 172-ben egy autó, 207-

ben több autó volt. Becsülje meg, hogy a város háztartásai közül hány százaléknak volt (egy vagy több) autója! 

A standard hibát is adja meg! Amennyiben ez nem lehetséges, miért nem? 

4. A középiskolai oktatás helyzetét rendszeresen vizsgálják országos szinten (a National Assessment of 

Educational Progress program keretében): standardizált teljesítményteszteket vesznek fel a 17 éves tanulók egy 

országos mintáján. Az egyik évben a történelmi és az irodalmi ismereteket mérték fel. A mintát úgy 

tekinthetjük, mintha 6000 fős egyszerű véletlen minta lenne. A mintába került tanulók közül mindössze 36,1% 

tudta, hogy a Canterbury meséket Chaucer írta, 95,2% tudta viszont, hogy a villanykörtét Edison találta fel.11 

a. Becsülje meg, hogy a 17 éves tanulók hány százaléka tudja, hogy a Canterbury meséket Chaucer írta! 

Amennyiben ez lehetséges, adja meg a 95%-os konfidenciaintervallumot! Ha nem lehetséges, miért nem? 

b. Becsülje meg, hogy a 17 éves tanulók hány százaléka tudja, hogy Edison találta fel a villanykörtét! 

Amennyiben ez lehetséges, adja meg a 95%-os konfidenciaintervallumot! Ha nem lehetséges, miért nem? 

5. Igaz-e, hogy egy gondosan megtervezett kérdőíves vizsgálat esetében a mintabeli százalékarány nagy 

valószínűséggel megegyezik a populációbeli százalékaránnyal? Fejtse ki! 

6. (Kitalált példa.) Az egyik évben a New Yorki-i tőzsde 252 kereskedési napot bonyolított. Ebből 131 napon 

emelkedett az IBM részvényeinek értéke. Ez 131 / 252 ≈ 52%-ot jelent. A statisztikus standard hibát is számolt 

a következőképpen: 

 

Ez a megfelelő standard hiba? Válaszoljon igennel vagy nemmel, és indokoljon! 

7. Az egyik nagyvárosban 3500 fős egyszerű véletlen mintát vesznek a 18 éven felüli lakosok közül annak 

megbecslésére, hogy a város (18 éven felüli) lakosai közül hányan olvasnak napilapokat. Az derül ki, hogy a 

mintából 2487 fő olvas napilapot.12 A populációbeli arányszámot a következőképpen becsülik: 

 

A standard hibát 0,8%-ra becsülik, mivel 

 

Valóban 0,8% a megfelelő standard hiba? Válaszoljon igennel vagy nemmel, és indokoljon! 

                                                           
11D. Ravitch és C. E. Finn, Jr. , What Do Our 17-Year-Olds Know? (Harper & Row, 1987). A mintavételt gondosan megtervezték. 
12Az országos adatokat lásd: Statistical Abstract, 1994, 883. táblázat. 
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8. (Kitalált példa.) Egy bank szeretné megbecsülni, hogy mennyi aprópénzt hordanak maguknál az emberek. 

100 fős egyszerű véletlen mintát vesznek, melyben azt találják, hogy átlagosan 73 cent van az embereknél. A 

standard hibát 4 centnek számolják, minthogy 

 

Helyesen számoltak? Válaszoljon igennel vagy nemmel, és fejtse is ki válaszát! 

9. A kenóban 80 golyó szerepel 1-től 80-ig megszámozva, és 20-at húznak ki közülük véletlenszerűen. A dupla 

szám játékban akkor nyerünk, ha mindkét számunkat kihúzták. Az ilyen fogadás 11 az 1-hez fizet, és a nyerés 

esélye közel 6%-hoz.13 Ha 100-szor játszunk meg dupla számot, és minden alkalommal 1$-t teszünk fel, akkor 

_________ körül lesz a nyereményünk, olyan __________ körüli eltéréssel. 

10. Százszor húzunk véletlenszerűen, visszatevés nélkül egy megszámozott cédulákat tartalmazó nagy 

dobozból. Két lehetőség közül választhatunk: 

i. Akkor nyerünk 1$-t, ha a kihúzott számok összege 710-nél nagyobb. 

ii. Akkor nyerünk 1$-t, ha a kihúzott számok átlaga nagyobb 7,1-nél. 

Melyik a kedvezőbb? Vagy egyforma a két lehetőség? Fejtse ki! 

11. Egy havi rendszerességgel végzett közvéleménykutatás 1500 fős mintán alapul, melyet „tudományos 

módszerekkel úgy választottak ki, hogy jól reprezentálja az amerikai nagyközönséget‖. A sajtónak kiadott 

tájékoztató figyelmeztet, hogy becsléseiket véletlen hiba terhelheti, de biztosítanak afelől, hogy az eredmények 

„két százalékpontos hibahatáron belül megbízhatóak‖. A „megbízható‖ kifejezés itt nem kellően egyértelmű. A 

statisztika elmélete szerint a következőképpen értelmezhetjük a fenti garanciát: 

i. Az összes felmérésnél a paramétertől legfeljebb két százalékpontnyira lesznek a becslések. 

ii. A legtöbb felmérésnél a paramétertől legfeljebb két százalékpontnyira lesz a becslés, de az esetek bizonyos 

meghatározott százalékában ennél nagyobb hiba várható. 

Fejtse ki válaszát! 

12. Az  dobozból százszor húzunk véletlenszerűen, visszatevéssel. Az alábbi ábrák egyikén a 

kihúzott golyókon szereplő számok hisztogramja látható, egy másik ábra a kihúzott számok összegének elméleti 

hisztogramját mutatja. A harmadiknak semmi köze a feladathoz. Melyik ábra melyik? Miért? 

 

13. Egy pénzérmét 1000-szer feldobunk. 

i. Tegyük fel, hogy 529-szer kapunk fejet. Mennyi a fejek számának várható értéke, a véletlen hiba, illetve a 

standard hiba? 

ii. Tegyük fel, hogy 484-szer kapunk fejet. Mennyi a fejek számának várható értéke, a véletlen hiba, illetve a 

standard hiba? 

iii. Tegyük fel, hogy 514-szer kapunk fejet. Mennyi a fejek számának várható értéke, a véletlen hiba, illetve a 

standard hiba? 

2. Egy közvéleménykutató cég 1500 fős egyszerű véletlen mintát vesz az egyik nagyváros lakosai közül. A 

mintába került személyek közül 1035 bérlakásban lakik. 

                                                           
13A Kenó szabályait a 17. fejezet 1. jegyzetében magyaráztuk el. Szimpla számnál 20/80 az esély, mivel 20 számot húznak. A dupla szám 
esélye (20 · 19) / (80 ·. 79). 
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a. A bérlők mintabeli százalékarányának várható értéke _____________ 69%. 

b. A bérlők mintabeli százalékarányának standard hibája ____________ 1,2%. 

Töltse ki az üresen hagyott helyeket, és adjon indoklást is! A válaszlehetőségek: 

i. pontosan 

ii. az adatokból kapott becslés szerint 

7. ÖSSZEFOGLALÁS 

1. Egyszerű véletlen mintáknál a mintabeli százalékaránnyal becsüljük az alapsokaságbeli százalékarányt. 

2. A mintabeli százalékarány a véletlen hiba miatt eltér az alapsokaságbeli százalékaránytól. A mintabeli 

százalékarány standard hibája mondja meg számunkra az eltérés valószínűsíthető nagyságát. 

3. Amikor ismeretlen összetételű 0–1 dobozból veszünk mintát, úgy becsüljük meg a doboz szórását, hogy a 0-

k, illetve 1-esek dobozbeli részarányát a mintabeli arányokkal helyettesítjük. Kellően nagy minta esetén jó ez a 

„bootstrap” becslés. 

4. A mintabeli százalékarány konfidenciaintervallumát úgy kapjuk meg, hogy a mintabeli százalékaránytól 

mindkét irányban felmérünk megfelelő számú standard hibát. A megbízhatósági szint a normálgörbéről 

olvasható le. Mindez csak nagy mintáknál alkalmazható. 

5. A valószínűségszámítás klasszikus elméletében a paramétereket nem terheli véletlen hiba. Ezért van az, hogy 

nem valószínűségekről beszélünk, hanem a megbízhatóságra (konfidenciára) vonatkozó állításokat fogalmazunk 

meg. 

6. Az egyszerű véletlen mintákra érvényes képletek általában nem alkalmazhatók másfajta mintákra. Legyünk 

résen, ha nem valószínűségi eljárással választottak mintát! 
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22. fejezet - A foglalkoztatottság és a 
munkanélküliség mérése 

Az ország kiéhezett az információra; minden statisztikai jellegű, vagy akár csak annak tetsző 

számot olyan lelkesedéssel fogadnak, hogy az szinte már szívfacsaró. Nem tanulta még meg a 

nagyközönség, hogy félig-meddig szkeptikusan és kellő kritikával tekintsen az ilyen 

megállapításokra. 
—Francis A. Walker, az 1870-es népszámlálás irányítója 

1. 1. Bevezetés 

A munkanélküliségi ráta az egyik legfontosabb a kormányzat által közzétett számok közül. 1929-ben, a 

tőzsdeválság kirobbanása előtt, mindössze 3% volt a munkanélküliség (lásd az 1. ábrát). A nagy gazdasági 

válság mélypontján elérte a 25%-ot, és meglehetősen magas maradt egészen az USA II. világháborúba való 

belépéséig. Az újabb időkben--a szövetségi jegybank által 1981-ben bevezetett antiinflációs politika 

eredményeképpen--egy mélyebb recessziót élt át a gazdaság 1982-83-ban, és a munkanélküliségi ráta súrolta a 

10%-ot. A ’80-as évek végére ismét 6% alá csökkent a munkanélküliek aránya, és sok nagyvárosban 

kifejezetten hiány mutatkozott szakmunkásokból. A ’90-es évek elején egy kisebb recesszió következtében a 

ráta 7% fölé emelkedett. 

22.1. ábra - A munkanélküliségi ráta alakulása 1929 és 1994 között. 

 

Forrás: Employment and Earnings, 1976 január, A-1 táblázat; 1989 július, A-3 táblázat; 1994 április, A-1 

táblázat. 

A foglalkoztatottsággal kapcsolatos számokért felelős kormányzati szerv a Munkaügyi Statisztikai Hivatal 

(Bureau of Labor Statistics). De honnan tudják ők, hogy ki dolgozik és ki munkanélküli? A foglalkoztatottsági 

statisztikákat egy nagy mintán végzett kérdőíves felvétel, a Current Population Survey (Rendszeres 

Népességfelmérés) alapján becsülik. Ezt a remekül szervezett, igen megbízható felmérést havi rendszerességgel 

bonyolítja a Népszámlálási Hivatal (Census Bureau) a Munkaügyi Statisztikai Hivatal számára.1 Azon a héten, 

                                                           
1Köszönettel tartozunk a Népszámlálási Hivatal munkatársainak: Paul Bettin, Charles Jones, Donna Kostanich és Jay Waite volt 

segítségünkre. Meg kell említenünk Earl Gerson (nyugdíjba vonult) és Daniel Levine (CNSTAT), valamint Morton Boisen és Julius Shiskin 
(azóta elhunyt) nevét is. A harmadik kiadáshoz nyújtott segítségükért a következőknek szeretnénk köszönetet mondani: Marty Riche, Sherry 

Courtland, Greg Weyland. A Népszámlálási Hivatal felelősségi körébe tartozik a mintavétel, az adatgyűjtés, az adatok előállítása, valamint a 

becslések és a megfelelő standard hibák kiszámítása. A Munkaügyi Statisztikai Hivatal végzi el a szezonális kiigazításokat, és a 
kiadványokért valamint az eredmények közgazdasági értelmezéséért felelős. Néhány hasznos kiadvány a Rendszeres Népességfelmérésről: 

Bureau of the Census, The Current Population Survey—A Report on Methodology, Technical Paper No. 7 (1963). 

Bureau of the Census, The Current Population Survey: Design and Methodology, Technical Paper No. 40 (1978). 

Bureau of Labor Statistics, Handbook of Methods, Bulletin No. 1171 (1971). 
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amelyre a hónap 19-edik napja esik, egy 1700 kérdezőből álló stáb végigjárja a mintegy 110 ezer fős országos 

valószínűségi mintát. E felmérés eredményeiből becsülik a munkaerőforrás nagyságát, a munkanélküliségi rátát 

és egy sor más gazdasági és demográfiai adatot (például a jövedelem és az iskolázottság szerinti megoszlást). A 

felmérés költségvetése a ’90-es években évi 40 millió dollár körül alakult. Az eredményeket a következő 

kiadványokban teszik közzé: 

• Havi Munkaügyi Szemle (Monthly Labor Review), 

• A foglalkoztatottság és a keresetek (Employment and Earnings) – havonta 

• A foglalkoztatottság alakulása (The Employment Situation) – havonta 

• Beszámoló a Rendszeres Népességfelmérés eredményeiről (Current Population Reports) –időszakosan 

• Az Egyesült Államok Statisztikai Évkönyve (Statistical Abstract of the United States) –évente 

• Elnöki beszámoló a gazdaságról (Economic Report of the President) – évente. 

Fejezetünkben bemutatjuk a Rendszeres Népességfelmérést részletesen, az alapoktól elindulva. Mindezzel az 

előző fejezetekben megismert gondolatokat szeretnénk illusztrálni és megszilárdítani. Valamint könnyebb lesz 

így megérteni más nagymintás felméréseket is. Az esettanulmány legfontosabb tanulságai: 

• A gyakorlatban a mintavételhez meglehetősen komplikált valószínűségi eljárásokat kell alkalmazni. Az 

egyszerű véletlen mintavétel ezeknek csak építőköve. 

• Az egyszerű véletlen mintákra vonatkozó standard hiba képletek nem alkalmazhatók ilyen bonyolultabb 

elrendezések esetén, a standard hibát más módszerekkel kell becsülni. 

2. 2. A rendszeres népességfelmérés mintájának 
előállítása 

A Népszámlálási Hivatal időről időre átdolgozza a Rendszeres Népességfelmérés mintáját a friss információk 

alapján és az új követelményeknek megfelelően. Az 1990-es évek elején került sor egy nagyobb átdolgozásra, 

melynél már felhasználták az 1990-es népszámlálás adatait. Az új cél pedig az volt, hogy az államonkénti 

foglalkoztatottsági adatokat hatékonyabban lehessen becsülni. Ekkor 3141 megye, illetve önálló nagyváros volt 

az USA-ban. Az átdolgozás első lépésében ezeket 2007 elsődleges mintavételi egységgé (EME) 

csoportosították. Ezek vagy egy nagyvárosból, vagy egy megyéből, vagy pedig szomszédos megyékből álltak.2 

Az így nyert EME-ket 792 rétegbe sorolták oly módon, hogy az egy rétegbe kerültek bizonyos demográfiai és 

gazdasági jellemzők mentén (például a női háztartásfők aránya vagy a kereskedelemben dolgozók aránya 

szerint) hasonlítsanak egymásra. A rétegek nem lépik át az államhatárokat. A legnagyobb elsődleges mintavételi 

egységek, mint például New York vagy Los Angeles, önállóan alkotnak egy réteget. 

Két lépésben vették a mintát. Kiindulásképpen minden rétegből kiválasztottak egy EME-t, mégpedig olyan 

eljárással, mely azt biztosítja, hogy a rétegen belül az egyes EME-k esélye a mintába kerülésre a lélekszámukkal 

legyen arányos. Minthogy 792 réteg volt, az első lépés eredménye az EME-k egy 792 elemű mintája lett. A 

következő (a 2000 évi népszámlálást követő) átdolgozásig ebben a 792 elsődleges mintavételi egységben folyik 

a Rendszeres Népességfelmérés kérdezése, máshol nem. Az 1990-es évek felvételeiben szereplő EME-ket a 2. 

ábrán láthatjuk. 

22.2. ábra - A Rendszeres Népességfelmérés elsődleges mintavételi egységei az 1990-es 

évek felvételeinél. 

                                                                                                                                                                                     

Employment and Earnings vol. 41, no. 4 (April, 1994). 

President’s Committee to Appraise Employment and Unemployment Statistics, Measuring Employment and Unemployment (Washington, 
D.C., 1962). 

M. Thompson and G. Shapiro, „The Current Population Survey: an overview,‖ Annals of Economics and Social Measurement vol. 2 (1973). 
2Pár kivétel van az ország északkeleti részén; Hawaii szintén kivételt jelent. 
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Megjegyzés: Alaszka és Hawaii nem szerepel az ábrán. 

Forrás: Bureau of the Census, Statistical Methods Division. 

Az EME-ket körülbelül 4 lakásbóli álló végső mintavételi egységekre (VME) osztották. Második lépésként 

véletlenszerűen kiválasztottak bizonyos számú végső mintavételi egységet. Végül pedig a kiválasztott EME-k 

kiválasztott VME-iből minden 16 éves vagy idősebb, ott lakó személy bekerült a Rendszeres Népességfelmérés 

mintájába.3 A kiválasztási arány az USA egészét tekintve körülbelül 1 az 1800-hoz, de államonként változik. Az 

alacsony népességű államokban (mint amilyen Alaszka) a legkisebb, körülbelül 1 a 250-hez, és 1 a 3000-hez az 

olyan nagy népességű államokban, mint Indiana. A cél az volt, hogy nagyjából egyforma pontossággal lehessen 

becsülni a munkanélküliségi rátát mind az 50 államban és D.C. Washingtonban (a városban és szűkebb 

környékén). Ez azt jelentette, hogy az 51 alminta nagyságának hozzávetőleg azonosnak kellett lennie (lásd a 20. 

fejezet 4. szakaszát), a mintanagyság népességszámhoz viszonyított aránya tehát államonként eltérő.4 

Az 1990-es évek végi minta még az évtized elején eldőlt, de arról gondoskodtak, hogy az építés alatt álló 

lakásokba később beköltözők is belekerüljenek. És valójában nem egyetlen mintát, hanem 16 különbözőt 

választottak, hogy a mintát havonta rotálni lehessen. Egy-egy lakás 4 hónapig marad a mintában, azután 8 

hónapra kikerül belőle, majd még egyszer bekerül újabb négy hónapra. De miért kell folyamatosan cserélgetni? 

Az egyik ok, hogy az emberek egy idő után már nem látják olyan szívesen a kérdezőbiztost. Emellett a 

megkérdezett szerepére rászokva válaszaik is megváltozhatnak, ami egyre jobban torzíthatja a mintát (ezt 

nevezzük paneltorzításnak). Vannak például adatok arra, hogy az első megkérdezés alkalmával nagyobb 

valószínűséggel mondják az emberek, hogy munkát keresnek, mint másodszorra. De akkor miért nem cserélik le 

havonta a teljes mintát? Sok pénzt lehet megtakarítani azzal, ha egy rész változatlan marad. Emellett könnyebb 

megbecsülni a foglalkoztatottság és a munkanélküliség havi változásait, ha átfedés van a minták között. 

3. 3. A felmérés megvalósítása 

                                                           
iA statisztikusok a lakásegység (housing unit) kifejezést használják, és a szokványostól eltérő esetekre is gondolva pontosan definiálják, mi 
tekintendő lakásegységnek. (A ford.) 
3Néhány nagy végső mintavételi egységet másképpen kezelnek: az elsődleges mintavételi egységen belül úgy sorolják fel a végső 

mintavételi egységeket, hogy csökkentsék a különbségeket, azaz rétegzést végeznek. A mintavételi arány nagyjából ekkora a ’90-es 
években, de idővel változik – különösen a 2000-es népszámlálást követő átdolgozás után. 
4A minta úgy készült, hogy a 11 legnagyobb államban egyforma legyen a havonkénti becslések precizitása, a többi 40 államban pedig az 

éves átlagok pontossága egyezzen meg. (Ezért számít külön államnak Washington D.C.) „Precizitás‖ alatt a munkanélküli személyek 
számára vonatkozó becslés variációs együtthatóját értjük. 
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A ’90-es évek végén érvényes minta nagyjából 66 000, havonta bejárandó lakásból áll. Ebből 9000 alkalmatlan 

a kérdezésre (üresen áll vagy akár le is bontották a minta megtervezése óta). További mintegy 3000 

hozzáférhetetlen, mivel senki sincs otthon, vagy mert az otthon tartózkodók nem hajlandók részt venni a 

felmérésben. Így körülbelül 54.000 lakás marad. Ezekben minden 16 éven felüli személyt megkérdeznek előző 

heti munkavégzéséről. Válaszaik alapján a következőképpen osztályozzák őket: 

• foglalkoztatott (akik valamilyen fizetett munkát végeztek az előző héten, vagy rendes munkájukból 

ideiglenesen maradtak távol); 

• munkanélküli (akik nem álltak munkában az előző héten, de készen álltak a munkavégzésre és kerestek 

munkát az utolsó négy hét folyamán); 

• nem tartozik a munkaerőforrásba (Arisztotelésszel dacolva ezt úgy definiálják, hogy az illető sem nem 

foglalkoztatott, sem nem munkanélküli).5 

A foglalkoztatottaktól megkérdezik, hogy hány órát dolgoznak és milyenfajta állásuk van. A 

munkanélkülieket arról kérdezik, mi volt az utolsó munkájuk, mikor és miért szűnt ez meg, és hogyan 

keresnek munkát. A munkaerőforrásba nem tartozóktól megkérdezik, hogy vajon a háztartást vezetik-e, 

iskolába járnak, munkaképtelenek vagy valami más okból nem dolgoznak (utóbbi esetben megkérik őket, 

hogy részletezzék az okot). Az 1994. márciusi felvétel eredményeit az 1. táblázatban láthatjuk. 

22.1. táblázat - A 16 éven felüli népesség, a katonaság és az intézményben élők nélkül.6 

A Munkaügyi Statisztikai Hivatal becslései, 1994. március. Millió fő. 
 

Foglalkoztatott 120,84   

Munkanélküli 8,87   

Munkaerőforrás  
129,71  

A munkaerőforráson 

kívüli 
 

66,50  

Összesen   
196,21 

6Nem tartoznak bele a büntetésvégrehajtási és az elmegyógyintézetek lakói, valamint a katonaság. Az 1-3 táblázatok adatai nem 

tartalmaznak szezonális kiigazítást. Az adatok az 1990-es évek elején alkalmazott mintavételi eljárással álltak elő, mely kissé eltér a 
szövegben leírttól; utóbbit 1995 júliusában vezették be. 1994 márciusára az átdolgozott adatok is rendelkezésre állnak: lásd az 

Employment and Earnings 1995. januári számát. Az eltérések elhanyagolhatóak. 

Forrás: Employment and Earnings, 1994. április, A-13 táblázat. 

A civil munkaerőforrás definíció szerint azokból a civilekből áll, akik vagy foglalkoztatottak, vagy 

munkanélküliek. 1994. márciusában ez 120,84 + 8,87 = 129,71 millió embert jelentett.7 A munkanélküliségi ráta 

a munkanélküliek százalékaránya a civil munkaerőforráson belül. Ez 

 

A 6,8% átlagos munkanélküliségi ráta, a népesség különféle alcsoportjait együtt tekintve. Mint oly sok átlag, ez 

is elfed bizonyos fontos különbségeket. Az eltéréseket kereszttáblákkal lehet felszínre hozni. Keményebben 

sújtja a munkanélküliség a tizenéveseket és a feketéket, amint azt a 2. táblázat mutatja. 

                                                           
5Foglalkoztatottnak számítanak a saját vállalkozásukban vagy saját földjükön dolgozók; valamint azok is, akik legalább 15 órát dolgoztak 

valamilyen családi vállalkozásban (akár pénzbeli fizetség nélkül). Akiket elbocsátottak, de remélik, hogy visszahívják őket a munkába, 

akkor is munkanélkülinek számítanak, ha nem kerestek más munkát a megadott időszakban. Külön kategóriába („elcsüggedtek‖) kerülnek, 
akik szeretnének munkát vállalni, de már nem keresnek aktívan, mivel nem hisznek abban, hogy munkát találnának. A hivatalos definíciók 

az első, 1940-es felmérés óta lényegében változatlanok. Végrehajtottak valamelyes módosításokat 1994-ben, a felmérés átdolgozásának 

részeként; a kérdőív viszont érzékelhetően változott. Lásd a 13. jegyzetet. 
7A teljes munkaerőforrás a civil munkaerőforrásból plusz a katonaságból áll. 



 A foglalkoztatottság és a 

munkanélküliség mérése 
 

 381  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

22.2. táblázat - A munkanélküliségi ráta bőrszín, életkor és nem szerint. A Munkaügyi 

Statisztikai Hivatal becslései, 1994. március. Százalékban. 
 

  
Életkori csoport 

Bőrszín Nem 16-19 20-64 65 és idősebb 

Fehér férfi 18,2 6,0 4,1 

Fehér nő 14,5 4,9 3,5 

Fekete férfi 40,8 11,7 4,6 

Fekete nő 32,8 11,4 3,4 

Forrás: Employment and Earnings, 1994 április, A-13 táblázat. 

Az összességében vett munkanélküliségi ráta jelentős ingadozást mutat, amint azt az 1. ábrán is láthattuk. A 2. 

táblázat összefüggései viszont sok tekintetben meglehetősen állandók. A feketék munkanélküliségi rátája 

például durván a duplája volt a fehérekének az 1961-1994 közötti időszak során végig. A férfiak 

munkanélküliségi rátája viszont a ’90-es években a nőkénél magasabb lett, ez változás a korábbiakhoz képest. 

A munkanélküliségi adatokat a 2. táblázatban bemutatottnál sokkal finomabb csoportosításban teszik közzé. A 

csoportosító szempontok között ilyenek találhatók: családi állapot, etnikum, életkor, nem, az utolsó munka 

jellege, a munka megszűnésének oka (például elbocsátották vagy kilépett), mióta munkanélküli. Az eredeti 

minta óriási. De mire odaérünk a vezető állásból kilépett 35-44 éves fehér férfiak azon csoportjához, akik 5-14 

hete vannak munka nélkül és az újságok álláshirdetései közt keresnek maguknak munkát—bizony már nem túl 

sok eset marad. A 3. ábra táblázatában láthatjuk a családi állapot, bőrszín, életkor és nem szerint bontott 

becsléseket. 

22.3. ábra - A foglalkoztatottság és a keresetek c. kiadvány A-26 táblázata (36. oldal), 

1994. április. 
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A-26. A A munkanélküliek családi állapot, bőrszín, életkor és nem szerint 

A háztartások adatai 

A szezonális ingadozások kiküszöbölése nélkül 

Megjegyzés: Az 1994-es adatok közvetlenül nem hasonlíthatók össze az 1993-as és korábbi adatokkal. Bővebb 

információért lásd: „Revisions in the Current Population Survey Effective January 1994‖, az Employment and 

Earnings 1994. februári számában. 

Általánosságban is igaz, hogy ha kereszttáblákat készítünk egy nagy mintából, lesznek nagyon kicsi alminták is 

bizonyos kategóriáknál. A populáció megfelelő részcsoportjára levont következtetés ekkor nagyon bizonytalan. 

De tegyük most fel, hogy minden egyes becslés, mondjuk 95%-os megbízhatósággal, 1%-on belül van a valódi 

értéktől. Ezer becslés esetén (körülbelül ennyi szerepel a kiadványokban) cseppet sem lenne meglepő, ha 

néhány becslés 1%-nál kicsit többel térne el. A statisztikai hivatalok azért vesznek nagy mintát, mert sokféle 

becslést kell adniuk a népesség sokféle részcsoportjáról, és kellően bizonyosak szeretnének lenni abban, hogy 

minden becslésük eléggé helytálló. Nem is közlik a becslést akkor, ha egy alminta nagysága az 50 fős 

küszöbérték alá esik. 
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4. 4. A minta súlyozása 

Tegyük fel, hogy az egyik hónapban 4836 munkanélküli akadt a Rendszeres Népességfelmérés 110 000 ezer fős 

mintájában. A mintavételnél átlagosan 1800 16 éven felüli, nem intézményben élő civil lakos közül 1 főt 

választanak ki. Természetes lenne így azt gondolnunk, hogy egy-egy mintába került személy 1800 főt képvisel 

az ország lakosságából. Ekkor úgy becsülhetnénk meg a munkanélküliek számát a népességben, hogy a 

mintabeli számot felszorozzuk 1800-zal: 

1800 · 4836 = 8 704 800 

A statisztikai hivatalok azonban semmit sem csinálnak ennyire egyszerűen. Nem ugyanazzal a számmal 

szoroznak fel mindenkit, hanem csoportokra osztják a mintát (életkor, nem, bőrszín/etnikum és lakóhely 

szerint), és külön-külön súlyozzák az egyes csoportokat. 

Jó oka van annak, hogy így megbonyolítják az eljárást. A mintába kerülési arány eltérő a mintavételnél 

kialakított rétegekben, amit a súlyoknak kell kompenzálniuk, különben torzítást tartalmazna a becslés. A súlyok 

emellett a véletlen hatását is segítenek kézben tartani. Képzeljük el például, hogy a teljes népességen belüli 

arányokhoz viszonyítva túl sok 16-19 éves fehér férfi szerepel a mintában. Körükben magas a munkanélküliség, 

ettől túl magas lesz a munkanélküliségi ráta is a mintában. Azonban a mintában túlreprezentált csoportok 

arányosan kisebb súlyt kapnak, ezzel a minta ismét összhangba kerül a népességgel. Ha pedig egy csoport 

alulreprezentált, valamivel nagyobb súlyt kap. A súlyok ilyetén kiigazítása segít korrigálni a véletlen folytán 

fellépő kiegyensúlyozatlanságokat és csökkenti a mintavételi hibát.8 

5. 5. A standard hibák 

                                                           
8A súlyok meghatározására szolgáló eljárást hányadosbecslésnek (ratio estimation) is szokás nevezni. A Népszámlálási Hivatal által 
alkalmazott módszer valójában a leírtnál valamivel bonyolultabb, ugyanis más demográfiai változók mentén is készítenek összetett 

csoportosításokat. Ezen felül korrekciót végeznek a mintába került végső mintavételi egységek és az országos adatok közötti eltérések 

korrigálására a népszámlálási adatok alapján; és korrigálják az adott havi becslést az előző havi minta adatai alapján is. Végezetül arra 
törekedve is igazítanak a súlyokon, hogy kompenzálják az eltérő mértékű részvételt a népszámlásban (lásd a 12. jegyzetet). 
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A munkanélküliségi ráta becslésénél nagyon is számít a precizitás. Ha például azt mondjuk, hogy a 

munkanélküliségi ráta 7,0% ± 0,1%--világos képet kaptunk a gazdaság állapotáról. A 7% ± 3%-os becslés 

viszont akár fellendülést, akár válságot is jelenthet. Fontos tehát tudnunk, hogy valójában mennyire jók a 

becslések. Az eddig megismert módszert itt most nem használhatjuk, hiszen nem egyszerű véletlen mintavétel 

történt. Nevezetesen: a mintavétel második lépcsőjében végső mintavételi egységeket (VME) választottak ki – 

szomszédos lakásokból álló csoportokat. Innen az összes 16 éven felüli lakó mindenki vagy senki alapon került 

be a mintába: vagy a csoport összes tagja, vagy senki sem (2. szakasz). Az egyazon környéken élő emberek 

jellemzően sok dologban hasonlítanak egymáshoz; valamely információ az egyikükről, a többiekről is elárul 

valamit, például családi hátterüket, iskolatörténetüket, foglalkozási státuszukat tekintve. 

Egyszerű véletlen mintavétel esetén mindezzel szemben egy, a mintába már bekerült személy szomszédainak 

semmivel sincs nagyobb esélyük a mintába kerülésre. Így az egyszerű véletlen minta minden egyes tagja új, a 

korábban kiválasztott személyektől független információval szolgál. A Rendszeres Népességfelmérés 110 000 

fős csoportos mintájának információtartalma tehát kisebb, mint egy ugyanekkora egyszerű véletlen mintáé, mert 

a csoportos mintavétel egy csomó redundanciával jár. Csökkenti a becslések precizitását a csoportos mintavétel. 

Másfelől viszont a súlyozás javít a pontosságon. Mindent egybevetve, finom kis dolog standard hibát számolni a 

Rendszeres Népességfelmérés becsléseihez! 

Mint majd kiderül, egy csoportos mintánál magukból az adatokból is becsülhető a standard hiba, a 

mintafelezéses módszer segítségével. Az eljárás részletei ugyan bonyolultak, és jelentős számítógépes kapacitás 

is szükségeltetik, a lényeg igen egyszerű. Ha a Népszámlálási Hivatal meg szeretné tudni, mennyire volt pontos 

a felmérése, az egyik dolog, amit megtehetne, hogy végez egy másik, az előzőtől független felmérést is, 

pontosan ugyanazt az eljárást követve. A két felvétel közötti eltérés valamelyes képet adna az egyes 

adatállományok megbízhatóságáról. 

Komolyan persze senki sem javasolná a Rendszeres Népességfelmérés megismétlését – újabb évi 40 millió 

dollárért – csak hogy lássuk, mennyire megbízható. De szinte ugyanazt a hatást lehet elérni, ha a felmérést 

felosztják két, egymástól független részre, melyeket a véletlen egyformán befolyásol. (Innen a „mintafelezés‖ 

elnevezés.) Tegyük fel, például, hogy a felmérés egyik feléből 130,5 millióra becsülhető a civil munkaerőforrás, 

míg a másik fele alapján 130,7 millió jön ki. A különbség véletlen hibából fakad. A civil munkaerőforrásra adott 

összesített becslésünk: 

 

Az átlaguktól 0,1 millióval térnek el az egyes becslések. A standard hibát ezzel a 0,1 milliós eltéréssel 

becsülhetjük. 

Persze nem lenne túlságosan megbízható mindössze egyetlen felosztás alapján becsülni a standard hibát. De a 

mintát sokféleképpen fel lehet osztani két részre. A Népszámlálási Hivatal megnéz számos felosztást, és a 

standard hibákat a négyzetes középértékükkel összesíti. Ezzel kész is a mintafelezéses módszer lényege.9 A 3. 

táblázatban megnézhetjük az 1994. márciusi felvétel néhány eredményének becsült standard hibáját. 

22.3. táblázat - Becsült standard hibák, 1994. március 
 

 
Becslés Standard hiba 

Civil munkaerőforrás 129,71 millió 260.000 

Foglalkoztatottak 120,84 millió 281.000 

Munkanélküliek 8,87 millió 144.000 

Munkanélküliségi ráta 6,8% 0,1% 

                                                           
9A ’70-es években alkalmazott eljárásnál először linearizálták a becsléseket, és mintafelezéssel kiszámítottak néhány tömbök közötti 
varianciát. Vázlatos leírását lásd: R. S. Woodruff, „A simple method for approximating the variance of a complicated estimate,‖ Journal of 

the American Statistical Association vol. 66 (1971) 411-414. o. A teljeskörű leírás megtalálható: Technical Paper No. 40. A ’80-as években 

egy részlegesen kiegyensúlyozott replikációs módszert alkalmaztak. Lásd Janice Lent, „Variance estimation for Current Population Survey 
small area estimates,‖ Proceedings of the Section on Survey Research Methods (American Statistical Association, 1991. augusztus). 
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Forrás: Employment and Earnings, 1994 április, 1B és 1C táblázat, 170-171.o. 

Hogyan viszonyulnak vajon a 3. táblázatban szereplő becsült standard hibák egy azonos nagyságú és összetételű 

egyszerű véletlen minta standard hibájához? A számítások azt mutatják, hogy a munkaerőforrás nagyságának 

becslésénél mintegy 5%-kal kisebb a Rendszeres Népességfelmérés standard hibája: a súlyozás megtette hatását. 

A munkanélküliek számának becslésénél viszont kb. 50%-kal rosszabb a felmérés az egyszerű véletlen 

mintánál: ártott a csoportos kiválasztás.10 

De akkor miért nem egyszerű véletlen mintával dolgoznak? Egyrészt azért, mert nincs olyan lista, amelyen az 

összes 16 éven felüli amerikai szerepelne, érvényes lakcímével együtt. De ha lenne is ilyen lista, az ebből 

választott egyszerű véletlen minta az ország minden táján szétszórva élő embereket adna ki, őket végigkérdezni 

hatalmas költséget jelentene. A Népszámlálási Hivatal eljárásánál a minta viszonylag kicsi, jól meghatározott 

területeken lévő bokrokat alkot, így a kérdezés költsége kézben tartható: a ’90-es évek elején háztartásonként 

50$ körül volt. A Népszámlálási Hivatal által alkalmazott mintavételi eljárás költséghatékonysága bámulatos. 

A Rendszeres Népességfelmérés mintája és az egyszerű véletlen minta közötti összehasonlítás rámutat egy 

fontos problémára. A standard hiba tisztességes kiszámításához nem csak az adatokra van szükség – tudnunk 

kell azt is, hogyan választották a mintát. Egyszerű véletlen mintánál van egy standard hiba. Csoportos 

mintavételnél pedig egy másik. Az egyszerű véletlen mintákra érvényes képletek csoportos mintavétel esetén 

általában alulbecsülik a standard hibát. (Ez a kérdés már korábban is felmerült, a Gallup 

közvéleménykutatásokkal kapcsolatban: a 21. fejezet 4. és 5. szakaszában.) 
 

A csoportos mintavétellel előállt minták az azonos méretű egyszerű véletlen mintához képest kevésbé 

informatívak. Ekkor az egyszerű véletlen minta standard hibáját megadó képletek nem érvényesek. 

5.1. „A” feladatsor 

1. Az egyik hónapban 100 000 fős volt a Rendszeres Népességfelmérés mintája. Közülük 60 000 volt a 

foglalkoztatott, és 5000-en voltak munkanélküliek. Igaz-e, és miért? 

a. A minta 65%-a a munkaerőforrásba tartozott. 

b. A Népszámlálási Hivatal 65%-ra becsüli ennek alapján a munkaerőforrásba tartozók arányát a népességben. 

2. A Rendszeres Népességfelmérés mintáját két, egymástól független részre osztják. A minta egyik feléből 

131,5 millióra becsülik a munkában állók számát, a másik feléből 131,3 millióra. A kettő kombinálásából 

milyen becslés adódik? Csatoljon standard hibát is az eredményhez! 

3. (Kitalált példa.) Egy városban 100 háztartásból álló egyszerű véletlen mintát vesz az Egészségügyi Iroda. A 

100 háztartás közül 80-ban minden ott élő megkapta a gyermekbénulás elleni védőoltást. Az Iroda tehát úgy 

becsüli, hogy a város háztartásainak 80%-ában mindenkit beoltottak gyermekbénulás ellen. Ezen információk 

alapján meg tudná-e adni a 80%-hoz tartozó standard hibát? Számítsa ki, vagy pedig fejtse ki, milyen egyéb 

információra lenne szükség! 

4. (A 3. feladat folytatása.) Az Iroda munkatársai a mintába került háztartásokban minden 25 éven felüli 

személyt megkérdeztek. 144 ilyen személy volt, közülük 29-nek volt felsőfokú végzettsége. Úgy becsülik, hogy 

a város 25 éven felüli lakosai közül 20,1% rendelkezik felsőfokú végzettséggel. Ezen információk alapján meg 

tudná-e adni a 20,1%-hoz tartozó standard hibát? Számítsa ki, vagy pedig fejtse ki, milyen egyéb információra 

lenne szükség! 

5. A választások éveiben a Népszámlálási Hivatal a választói magatartásról is készít elemzést a Rendszeres 

Népességfelmérés mintáján. 1992-ben a mintában szereplő választásra jogosultak mintegy 61%-a mondta azt, 

hogy részt vett a szavazáson, míg a megfelelő korú teljes népességből valójában csak 55% szavazott.11 A 

véletlen hiba számlájára írható-e a két adat közötti különbség? Ha nem, hogyan magyarázhatjuk vajon az 

eltérést? (A mintát egyenértékűnek tekinthetjük egy 75 000 fős egyszerű véletlen mintával.) 

                                                           
10A rétegzés csökkenti a standard hibát, ugyanígy a részaránybecslés is. A csoportos mintavétel viszont megnöveli. 
11Statistical Abstract, 1994, 448. és 449. táblázatok. 
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6. A 22. fejezet 3. szakaszában szereplő 2. táblázat vajon a 20-64 éves fehér férfiakra vagy a 20-64 éves fekete 

férfiakra ad biztosabb becslést? Fejtse ki röviden! 

6. 6. Az adatok minősége 

A Rendszeres Népességfelmérés nagyon jó minőségű adatokat állít elő: sok célra a népszámlálásnál is 

pontosabbnak tekintik. Egy nagyszabású „hadműveletnél‖ elkerülhetetlenek a hibák. A Népességfelmérés 

sokkal kisebb a népszámlálásnál, így jobban biztosítható a minőség. A kulcs a terepen dolgozó stáb gondos 

kiválasztása, betanítása és ellenőrzése. A munka megkezdése előtt a kérdezők négy napos kiképzést kapnak a 

kérdezés folyamatáról, és munka közben is havi több órát foglalkoznak velük. Összekötőjük évente legalább 

egyszer megfigyeli őket munka közben. Emellett a havi minta mintegy 3%-át (melyet független valószínűségi 

eljárással választanak ki) az ellenőrök ismételten lekérdezik. Minden eltérést végigbeszélnek a kérdezővel. A 

kérdezők által leadott anyagot ellenőrzik, hogy nem fordult-e elő hiányos vagy belső ellentmondást tartalmazó 

kitöltés. A hibaszázalékok a kérdések legtöbbjénél alacsonyak; az előfordult hibákat újra átveszik azzal, aki 

hibázott. 

7. 7. A torzítás 

A torzítás alattomosabb dolog a véletlen hibánál, különösen ha az egész mintában többé-kevésbé egyformán 

működik. A mintafelezés módszerével – vagy bármely más módszerrel–kiszámított standard hibák nem bökik ki 

az ilyenfajta torzítást. A torzítást – akár csak durván is – mérni kemény munkát jelent, melyhez az adatok mögé 

kell tekinteni. 

Ha a torzítás többé-kevésbé egyformán működik az egész mintában, pusztán az adatokból nem lehet kimutatni. 

A Népszámlálási Hivatal rendkívül alaposan tanulmányozta a Rendszeres Népességfelmérés torzítási 

lehetőségeit. Összességében a torzítás csekélynek tűnik, noha pontos mértéke nem tudható. Először is, a 

felmérés mintája a népszámlálás adataira épít (lásd 2. szakasz), melyből a népesség egy kis hányada hiányzik. 

Hogy mennyi is, azt nem könnyű meghatározni. De még ha tudnánk is, nehéz lenne megfelelően kiigazítani 

(mondjuk) a munkanélküliek becsült számát, hiszen a népszámlálásból kimaradtak nagy valószínűséggel 

különböznek azoktól, akiket a népszámlálás megtalált. Hasonló nehézség merül fel más ponton is. A Rendszeres 

Népességfelmérésből kimarad a népszámláláskor számba vett emberek körülbelül 7%-a. A súlyozás 

valamennyire visszahozza őket a becslésekbe, de nem könnyű meghatározni a nem válaszolók torzítását. A 

felmérésből kimaradtak valószínűleg különböznek a megkérdezettektől, míg a súlyozás úgy tesz, mintha 

egyformák lennének.12 

Azután a „foglalkoztatott‖ és a „munkanélküli‖ közötti megkülönböztetés egy kissé elmosódott a határnál. 

Foglalkoztatottnak tekintik például azokat, akik részmunkaidőben dolgoznak, bár teljes állást szeretnének – 

noha ők valójában részlegesen munkanélküliek. Sőt, a besorolás szerint nem tartoznak a munkaerőforrásba 

azok, akik szeretnének munkát, de már felhagytak a kereséssel. Őket alkalmasint szintén munkanélkülinek 

kellene tekinteni. A munkanélküliség kritériumai, nevezetesen, hogy valakinek nincs munkája, készen áll a 

munkára, és keresett is munkát, szükségszerűen szubjektívek. A gyakorlatban ez némi bizonytalanságot okoz. 

Az újbóli megkérdezés eredményei (lásd a 6. szakaszt) alapján az gyanítható, hogy a Népszámlálási Hivatal 

becsléseinél pár százezerrel magasabb a munkanélküliek száma. Ebben az esetben a torzítás nagyobb a 

mintavételi hibánál.13 A munkanélküliek száma persze 10 milliós nagyságrendű. Ehhez viszonyítva mind a 

mintavételi hiba, mind a nem mintavételi hiba csekély. 

                                                           
12Az 1980-as népszámláláskor számba nem vetteket tárgyalja R. E. Fay-J. S. Passel-J. G. Robinson-C. D. Cowan, The Coverage of the 

Population in the 1980 Census, Bureau of the Census, 1988; lásd még Survey Methodology vol. 18, no. 1, 1992. június. Az 1990-es hiányok 

tárgyalását és korrekciós javaslatokat lásd Jurimetrics vol. 34, no. 1 (1993. ősz), Statistical Science (1994 november), Evaluation Review 
(1996. augusztus). A népszámlálásban és Rendszeres Népességfelmérésben (CPU) való részvétel közötti különbségekről lásd Money Income 

of Households, Families, and Persons in the United States 1992, Current Population Reports, P60-184 (Bureau of the Census, U.S. 

Department of Commerce, Washington, D.C., D-4 o.). 
13A tapasztalat szerint meglehetősen jól sorolják be a teljes munkaidőben dolgozókat és a munkaerőforrásba nem tartozókat. Probléma a 

harmadik csoporttal van: a határeseteket hol részmunkaidős foglalkoztatottnak, hol munkával rendelkező, de nem dolgozónak, hol 

munkanélkülinek sorolják be. A következőképpen néz ki például az 1987. utolsó negyedévi megismételt kérdezésről készült kereszttábla: 

Megjegyzés: Egyeztetés után, súlyozás előtt; 75% 

Forrás: Bureau of the Census, Statistical Methods Division 

Tehát 7511 embert kérdeztek meg ismételten. Az eredeti kérdezéskor 3015 főt soroltak be teljes munkaidőben dolgozóként, de csak 2997 főt 
minősítettek így – feltehetőleg helyesen – az ismételt kérdezéskor. A csökkenés 0,6%. Másfelől 4,5%-kal nőtt a részmunkaidőben dolgozók, 
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8. 8. Ismétlő feladatsor 

Az ismétlő feladatok korábbi fejezetek anyagait is felhasználhatják. 

1. Az egyik hónapban 100 000 ember szerepelt a Rendszeres Népességfelmérés mintájában; közülük 60 000 volt 

foglalkoztatott, 4000 munkanélküli. 

a. Igaz-e, hogy a munkanélküliek arányát a népességben 

 

b. Mi a helyzet a többi 36 000 emberrel? 

2. Az egyik hónapban 100 000 ember szerepelt a Rendszeres Népességfelmérés mintájában, és a 

munkanélküliségi rátát 6,0%-ra becsülték. Igaz-e, vagy sem, hogy az alábbi módon kell becsülni a ráta standard 

hibáját? Miért? 

 

3. A Rendszeres Népességfelmérés mintáját az egyik hónapban két független félre osztották. Az egyik rész 

alapján 9,1 millióra becsülhető a munkanélküliek száma, a másik rész alapján 8,9 millió adódik. Becsülje meg a 

munkanélküliek számát, és csatoljon standard hibát is a becsléshez! 

4. Mit tudna mondani a becslésben rejlő torzításról a 3. feladat adatai alapján? 

5. Az egyszerű véletlen mintát véletlenszerűen, ____________ választjuk ki. Válaszlehetőségek: visszatevéssel; 

visszatevés nélkül. 

6. 250 cédula van egy dobozban. A dobozban lévő 1-esek arányát két ember is meg szeretné becsülni. 

Megegyeznek abban, hogy 100 véletlenszerűen végrehajtott húzás alapján fognak becslést adni. Az A személy 

visszatevéssel akar húzni, B visszatevés nélkül. Melyik eljárás ad pontosabb becslést? Vagy teljesen mindegy? 

7. (Kitalált példa.) Egy közvéleménykutató cég a következő eljárással vesz 100-as mintát egy város 10 000 

háztartása közül: Először is 5 darab, 2000 háztartásból álló körzetre osztják fel a várost, melyek közül 

véletlenszerűen kiválasztanak kettőt. Azután a két kiválasztott körzetben véletlenszerűen kiválasztanak 50-50 

háztartást. 

a. Vajon ez valószínűségi minta? 

b. Vajon ez egyszerű véletlen minta? 

Válaszoljon igennel vagy nemmel, és fejtse is ki válaszát! 

8. Az egyik élelmiszeráruház-lánc minta alapján becsüli fel leltárkészleteit az év végén. Van egy listájuk a 

boltjaikban árult összes áruféleségről. Az ellenőrök mintát vesznek a listából, majd végignézik, hogy a mintába 

került cikkekből mekkora mennyiség és milyen áron található a polcokon. A mintavételhez véletlenszerűen 

                                                                                                                                                                                     
3,7%-kal a munkanélküliek száma. A munkanélküliek teljes számát az eredeti kérdőívek alapján mintegy 7 millióra becsülték. Ennek 3,7%-
a 250.000, tehát a becsült számok torzítása pár százezer embert jelent. A munkanélküliek száma ebben az adatsorban kicsi, a számolás tehát 

csak illusztrálni kívánja a lényeget. Lásd még K. W. Clarkson-R. F. Meiners, „Institutional changes, reported unemployment, and induced 

institutional changes,‖ a Journal of Monetary Economics (1979) melléklete. 

1994-ben jelentősebben átdolgozták a felmérés kérdőívét. Új „ellenőrző‖ kérdéseket tettek bele a ledolgozott órák számáról és a 

munkanélküliség időtartamáról; megváltoztatták az „elcsüggedtek‖ és a kényszerből részmunkaidősek definícióját. Lásd Monthly Labor 
Review, 1993. szeptember és Employment and Earnings, 1994. február. A kérdések átdolgozása észrevehetően megváltoztatta a 

számadatokat, megerősítve, hogy az adatok torzítása (noha kicsi,) valószínűleg nagyobb a mintavételi hibánál. Lásd még T. J. Plewes, 

„Federal agencies introduce redesigned Current Population Survey,‖ Chance vol. 7, no. 1 (1994) 3541.o. 

Elméletben a részaránybecslés okozhat kisebb torzításokat. A gyakorlatban azonban, kellően nagy minta esetén, az ilyenfajta torzítás 

elhanyagolható. A felmérés során nem merül fel az egyik probléma: a háztartásméret torzítása (lásd a 19. fejezet 25. jegyzetét). Ennek oka, 
hogy a kiválasztott háztartások összes 16 éves és idősebb tagja bekerül a mintába, nem csupán egy fő, akit a kérdező otthon talál. 
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választanak egy számot 1 és 100 között. Mondjuk a 17-es lett ez a szám. Ekkor az ellenőrök a 17-edik, a 117-

edik, a 217-edik … árucikket veszik a listából. Ha a véletlen szám a 68, akkor a 68-adikat, a 168-adikat, a 268-

adikat, stb. 

a. Vajon ez valószínűségi minta? 

b. Vajon ez egyszerű véletlen minta? 

Válaszoljon igennel vagy nemmel, és fejtse is ki válaszát! 

9. Egy, a szeszesitalok fogyasztását vizsgáló kutatásban alkoholisták egy mintáját is megkérdezik 

attitűdjeikről.14 Az eseteket véletlenszerűen osztják ki a kérdezőknek, akik között vannak antialkoholisták és 

olyanok is, akik szoktak inni. Mire számítana: a kérdezők két csoportja hasonló eredményekre jut, vagy sem? 

Válaszoljon igennel vagy nemmel, és fejtse is ki válaszát! 

10. A San Francisco Chronicle egyik cikkében (L. M. Boyd tollából) a következő olvasható: „A nagy számok 

törvénye szerint, ha két dobókockával 100-szor dobunk, akkor a kijött számok összege 683 körül lesz.‖ Igaz ez? 

Válaszoljon igennel vagy nemmel, és fejtse is ki válaszát! 

11. Egy közvéleménykutató cég 750 fős egyszerű véletlen mintát vesz egy választókörzet 18 000 

szavazópolgára közül. A mintából 405-en szavaznának a jelöltre. Töltse ki az üresen hagyott helyeket a 

megadott válaszlehetőségek felhasználásával! 

a. A ______________________-nak megfigyelt értéke 405. 

b. A ______________________ -nak megfigyelt értéke 54%. 

c. A ______________________ -nak várható értéke egyenlő a ______________________-val. 

Válaszlehetőségek: 

i. a jelöltre szavazók mintabeli számá- 

ii. a jelöltre szavazók mintabeli százalékarányá- 

iii. a jelöltre szavazók választókörzetbeli százalékarányá- 

12. Kalifornia államban 511 608 fegyverviselési engedély iránti kérelmet nyújtottak be 1993 első 10 

hónapjában. Egy kriminológus egyszerű véletlen mintavétellel kiválasztott a kérelmek közül 193-at, és azt 

találta, hogy mindössze kettőt utasítottak el. Igaz-e, és miért? 

a. 193 közül 2, az 1,04%. 

b. Az 1,04% standard hibája 0,73%. 

c. Az 511 608 kérelem közül elutasítottak arányára 1,04% ± 1,46% a 95%-os konfidenciaintervallum. 

9. 9. Összefoglalás 

1. A Rendszeres Népességfelmérés alapján becsülik a munkanélküliségi rátát az USA-banii. 

2. Ez a felmérés mintegy 110 000 fős országos valószínűségi mintán alapul, melyet havonta végigkérdeznek. Az 

itt alkalmazott mintavételi eljárás bonyolultabb az egyszerű véletlen mintavételnél. 

3. Az adatok feldolgozásakor átsúlyozzák a mintát úgy, hogy életkor, nem, bőrszín, lakóhely és bizonyos egyéb, 

a foglalkoztatottságot befolyásoló jellemzők szerint megegyezzen a népszámlálás eredményeivel. 

4. Ha valószínűségi mintavétellel készült egy minta, akkor nem csupán a paramétert lehet megbecsülni, hanem a 

becslés véletlen hibájának valószínű nagyságát is ki lehet számolni. 

                                                           
14Hyman könyvében (19. fejezet 2. jegyzet) szereplő példa alapján. 
iiA nemzetközi szabványok szerint készül Magyarországon is a felmérés. 
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5. Csoportos mintavétel esetén megkaphatjuk a standard hibákat a mintafelezéses módszerrel: két részre osztjuk 

a mintát és megnézzük, mennyire esnek ezek egybe. 

6. A standard hiba kiszámításakor az alkalmazott valószínűségi mintavételi eljárás részleteit is figyelembe kell 

venni. Az egyszerű véletlen mintára vonatkozó képletek csoportos mintavétel esetén általában alulbecsülik a 

standard hibát. 

7. Ha a torzítás többé-kevésbé egyformán hat a teljes mintában, akkor nem lehet felismerni pusztán az adatok 

alapján. A standard hiba figyelmen kívül hagyja az ilyenfajta torzítást. 

8. A Rendszeres Népességfelmérés az összes kérdőíves felmérésekhez hasonlóan, számos kisebb torzításnak van 

kitéve. A becsült munkanélküliségi ráta torzítása minden bizonnyal nagyobb a standard hibánál. 
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23. fejezet - Az átlagok pontossága 

1. 1. Bevezetés 

Fejezetünk tárgya annak becslése, hogy mennyire pontos valamely, egyszerű véletlen mintából kiszámolt átlag. 

A bevezetés az ezt előkészítő kérdéssel foglalkozik: Mekkora véletlen ingadozást mutat egy dobozból kihúzott 

számok átlaga? Vegyük példának a következő dobozt: 

 

A számítógépet beprogramozták, hogy 25-ször húzzon ebből a dobozból véletlenszerűen, visszatevéssel: 
 

2 4 3 2 5 7 5 6 4 5 4 4 1 2 4 4 6 4 7 2 7 2 5 7 3 

A számok összege 105, átlaguk tehát 105 / 25 = 4,2. A számítógép újfent elvégezte a kísérletet, és ekkor más 

számok jöttek ki: 
 

5 1 4 3 4 5 2 1 7 7 1 2 3 2 4 7 1 6 5 3 6 6 3 3 4 

Most 95 az összeg, tehát az átlag 95 / 25 = 3,8. Véletlen ingadozásnak van kitéve a húzások összege, ennek 

következtében az átlag is. Új feladványunk tehát kiszámítani a kihúzott számok átlagának várható értékét és 

standard hibáját. A példán mutatjuk be ennek módszerét. 

1. példa. Huszonötször húzunk véletlenszerűen, visszatevéssel a következő dobozból: 

 

A kihúzott számok átlaga _____________ körül lesz, nagyjából plusz–mínusz ____________ eltéréssel. 

Megoldás: A doboz átlaga 4, a húzások átlaga tehát 4 körül lesz. A plusz–mínusz érték a standard hiba. Az átlag 

standard hibájának meghatározásához visszamegyünk a számok összegéhez. Az összeg várható értéke: 

(húzások száma) · (a doboz átlaga) = 25 · 4 = 100. 

A doboz szórása 2, így az összeg standard hibája 

 · (a doboz szórása) =  · 2 = 10 

Az összeg 100 körül lesz, úgy 10 körüli eltéréssel pluszban vagy mínuszban. 

Mit jelent ez a húzások átlagára vonatkozóan? Ha az összeg az átlag fölött van egy standard hibányival, vagyis 

100 + 10, akkor a 25 húzás átlaga 

 

Ha pedig az átlag alatt van az összeg egy standard hibányival, vagyis 100 - 10, a 25 húzás átlaga 

 

A húzások átlaga 4 körül lesz, plusz–mínusz olyan 0,4 eltéréssel. A 4-es a kihúzott számok átlagának várható 

értéke. A 0,4 a standard hiba, s ezzel be is fejeztük a feladat megoldását. 

A gondolatmenetet röviden összefoglalva: 

25 húzás összege = 100 ± 10 körüli; 
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Más szavakkal, a húzások átlagának standard hibáját úgy kapjuk meg, hogy egyszerűen visszamegyünk az 

összeghez és vesszük annak standard hibáját, majd elosztjuk ezt a húzások számával. 
 

Ha véletlenszerűen húzunk egy dobozból, 

a húzások átlagának várható értéke = a doboz átlaga; 

 

Az átlag standard hibája megmondja, hogy valószínűsíthetően mennyire fog eltérni a húzások átlaga a doboz 

átlagától. 

23.1. ábra - Az ábra felső részében az 1-estől a 7-esig az összes számot tartalmazó 

dobozból kihúzott 25 szám összegének elméleti hisztogramja látható. Az alsó rész a 

kihúzott számok átlagának elméleti hisztogramját mutatja. Ha standard egységekben 

vesszük fel a hisztogramokat, a kettő tökéletesen megegyezik. 

 

Ha a húzások száma elég nagy, akkor a normálgörbe segítségével határozhatjuk meg különféle átlagok 

valószínűségét. Az 1. ábra alsó részében láthatjuk az 

 

dobozból kihúzott 25 szám átlagának elméleti hisztogramját. Ez a normálgörbét követi, így a hisztogram alatti 

területek a megfelelő normálgörbe alatti területtel közelíthetők. 

De miért is követi az átlagok elméleti hisztogramja a normálgörbét? Ez a 18. fejezetben tárgyaltakból 

következik. A 25 húzás összegének elméleti hisztogramja közel van a normálgörbéhez (lásd az 1. ábra felső 
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részét). A húzások átlaga nem más, mint az összegük elosztva 25-tel. Az osztás pusztán a skála megváltoztatását 

jelenti, standard egységben dolgozva el is tűnik. Az 1. ábra két hisztogramja tehát pontosan ugyanolyan alakú, 

mindkettő a normálgörbét követi. 
 

Amikor véletlen módon húzunk egy dobozból, a kihúzott számok átlagának elméleti hisztogramja a 

normálgörbét követi, még ha a dobozban lévő számok eloszlása másfajta is. A hisztogramot standard 

egységekben kell felvenni, a húzások számának pedig kellően nagynak kell lennie. 1 
1A húzások visszatevéssel és visszatevés nélkül is történhetnek. Utóbbi esetben nagynak kell lennie a húzások számának – és a dobozban 
maradó cédulák számának is; a korrekciós faktorra is szükség lehet a standard hiba kiszámításához (20. fejezet 3. szakasz). Lásd: T 

Höglund, „Sampling from a finite population: a remainder term estimate,‖ Scandinavian Journal of Statistics vol. 5 (1978) pp. 69-71. 
Kisszámú húzás esetén az összeg eloszlása erősen függ a doboz tartalmától, és a normális eloszlástól meglehetősen távol eshet: lásd a 18. 

fejezetet vagy a 26. fejezet 6. szakaszában a t-próbáról mondottakat. 

2. példa. Az 1. példában szereplő dobozból százszor húzunk véletlenszerűen, visszatevéssel. 

a. A kihúzott számok átlaga _____________ körül lesz, olyan ______________ eltéréssel. 

b. Becsüljük meg annak a valószínűségét, hogy a kihúzott számok átlaga 4,2-nél nagyobb lesz. 

Megoldás: A húzások összege az 1. példához hasonlóan 100 · 4 = 400 körüli. Az eltérés plusz–mínusz 

. A kihúzott számok összege 400 körül lesz, plusz–mínusz olyan 20 eltéréssel. A kihúzott számok 

átlaga 400 / 100 = 4 körül lesz, körülbelül plusz–mínusz 20 / 100 = 0,2 eltéréssel. A száz húzás átlagának 

standard hibája 0,2. 

A (b) feladatot normális közelítéssel oldhatjuk meg. 

23.2. ábra - 

 

A keresett valószínűség 16% körül van. Ezzel készen vagyunk a megoldással. 

Az 1., illetve 2. példában, amikor a húzások száma 25-ről 100-ra , azaz 4-szeresére nőtt, akkor az átlag standard 

hibája a  = 2 tényezővel csökkent, 0,4-ről 0,2-re. Ez általában is igaz. 
 

Egy cédulákat tartalmazó dobozból véletlenszerű, visszatevéses húzások esetén, ha a húzások számát 

valamilyen szorzótényezővel (például 4-gyel) megnöveljük, akkor a húzások átlagának standard hibája ezen 

tényező négyzetgyökével (  = 2-vel) csökken. 

A húzások számának növekedésével az összeg standard hibája nagyobb lesz, az átlag standard hibája pedig 

kisebb. Hogy miért is? Megnő az összeg standard hibája, de csak a húzások száma négyzetgyökének 

megfelelően. Az eredmény az, hogy az összeg standard hibája abszolút értelemben ugyan nagyobb lesz, de a 

húzások számához viszonyítva kisebb. Amikor a húzások számával osztunk, ez az átlag standard hibáját 

lecsökkenti. Tartsuk észben a két standard hiba közti különbséget! 

Ha visszatevés nélkül húzunk, akkor a korrekciós szorzó (lásd 20. fejezet, 4. szakasz) segítségével számolhatjuk 

ki az átlag standard hibájának pontos értékét: 

standard hiba visszatevés nélkül = (korrekciós szorzó) · (standard hiba visszatevéssel). 

A húzások száma a dobozban lévő cédulák számához képest általában nagy, és így a korrekciós szorzó olyan 

közel van 1-hez, hogy figyelmen kívül hagyhatjuk. 
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1.1. „A” feladatsor 

1. Száz húzást végzünk véletlen módon, visszatevéssel egy dobozból. 

a. Mennyi a húzások átlaga, ha az összegük 7611? 

b. Mennyi a húzások összege, ha átlaguk 73,94? 

2. A dobozban lévő számok átlaga 75, szórásuk 10. Százat húzunk ebből a dobozból véletlenszerűen, 

visszatevéssel. 

a. Mennyi a valószínűsége (megközelítőleg) annak, hogy a húzások átlaga a 65 és 85 közötti tartományba esik? 

b. És annak, hogy a 74 és 76 közötti tartományba esik? 

3. Egy cédulákat tartalmazó dobozból százszor húzunk véletlenszerűen, visszatevéssel. A cédulákon szereplő 

számok átlaga 200. Kiszámoltuk a húzások átlagának standard hibáját, mely 10-nek adódott. Igazak-e a 

következő állítások? 

a. A cédulákon szereplő számoknak nagyjából 68%-a a 190 és 210 közötti tartományba esik. 

b. Nagyjából 68% a valószínűsége annak, hogy a száz húzás átlaga a 190 és 210 közötti tartományba esik. 

4. Véletlen módon, visszatevéssel húzunk egy megszámozott cédulákat tartalmazó dobozból. 

a. A __________ átlagának várható értéke megegyezik a ___________ átlagával. Válaszlehetőségek: doboz; 

húzások. 

b. A húzások számának növekedésével a húzások _____________ standard hibája nő, a húzások ____________ 

standard hibája viszont csökken. Válaszlehetőségek: összegének; átlagának. 

5. Egy dobozban 10 000 cédula van. A cédulákon szereplő számok átlaga 50, szórásuk 20. 

a. Száz cédulát húzunk véletlenszerűen, visszatevéssel. A kihúzott számok átlaga _____________ körül lesz, 

plusz–mínusz úgy ____________. 

b. És mi van, ha visszatevés nélkül húzunk százat? 

c. Mi a helyzet akkor, ha visszatevés nélkül húzunk, és a doboz csak 100 cédulát tartalmaz? 

6. Az alábbi ábrán az  dobozból való 50 húzás elméleti hisztogramját láthatjuk. Mit jelent a 

bevonalkázott terület? 

 

7. Az alábbi ábrán a 6. feladatban szereplő dobozból történt 50 húzás adathisztogramját láthatjuk. Mit jelent a 

bevonalkázott terület? 

23.3. ábra - 
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8. 

a. Mit jelent az 1. ábra felső részében a 90 fölötti téglalap területe? 

b. Mit jelent az 1. ábra alsó részében a 3,6 fölötti téglalap területe? 

c. Az (a) és (b) feladatokban megadott téglalapok területe pontosan megegyezik. Ez vajon véletlen egybeesés? 

Fejtse ki röviden! 

9. Kétszázszor húzunk véletlen módon, visszatevéssel az  dobozból. Igazak-e a következő 

állítások? Miért? 

a. A húzások átlagának várható értéke pontosan 2. 

b. A húzások átlagának várható értéke 2 körül van, olyan plusz–mínusz 0,05 eltéréssel. 

c. A húzások átlaga 2 körül lesz, kb. plusz–mínusz 0,05 eltéréssel. 

d. A húzások átlaga pontosan 2 lesz. 

e. A doboz átlaga pontosan 2. 

f. A doboz átlaga 2 körül van, úgy plusz–mínusz 0,05 eltéréssel. 

10. Az alábbi ábrán az  dobozból történő 25 húzás összegének elméleti hisztogramja látható. A 

kutatást végző azonban a húzások átlagáról szeretne elméleti hisztogramot, mégpedig sürgősen. Asszisztense ezt 

mondja: „Semmi gond! Csak annyit kell tennünk, hogy átírjuk a vízszintes tengelyen szereplő számokat.‖ Igaz 

ez? Ha igen, milyen számot kell írnia a 25, az 50, illetve az 55 helyébe? Ha nem, mit kell tennie? Fejtse ki 

válaszát! (A függőleges tengelyre itt nincs szükség.) 

 

Kiegészítő megjegyzések: (i) Az 1. ábra alsó részében látható hisztogramot mintavételi eloszlásnak nevezik. A 

mintavételi eloszlás az összes lehetséges minta átlagainak megoszlását mutatja. Kicsit részletesebben: Képzeljük 

el, hogy felsoroljuk az összes mintát, ami csak előfordulhat, és kiszámoljuk az átlagot az egyes mintákra. 

(Igencsak hosszú lesz a listánk.) Bizonyos átlagok gyakrabban fordulnak elő, mások kevesebbszer. A 4,0 fölötti 

téglalap területe azt mutatja, hogy ezen átlagok hanyadrésze egyenlő 4-gyel, és így tovább. 

(ii) Ha egy dobozból véletlen módon, visszatevéssel húzunk, a húzások összegének standard hibája: 

 · a doboz szórása. 

A húzások átlagának standard hibája tehát 

(  · a doboz szórása) / a húzások száma. 

Ezt a következő alakra egyszerűsíthetjük: (a doboz szórása) / , melyet a legtöbb könyvben σ/  

alakban írnak fel, ahol σ jelöli a szórást, n a húzások számát. A σ görög betű „szigmának‖ olvasandó. 

2. 2. A mintából számolt átlag 

A 1. szakaszban ismertük a dobozban szereplő számokat, és feladatunk az volt, hogy mondjunk valamit a 

húzások átlagáról. Ebben a szakaszban az ellenkező – és praktikusabb – irányban okoskodik: mintát veszünk 
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egy ismeretlen összetételű dobozból, feladatunk pedig a doboz átlagának megbecslése. Természetesen a kihúzott 

számok átlagát használjuk becslésként. És a minta átlagának standard hibáját tudjuk majd felhasználni a 

normálgörbe segítségével a becslés pontosságának felbecsülésére. (A 21. fejezetben ugyanezzel a módszerrel 

dolgoztunk százalékarányoknál.) 

Az eljárást egy példán mutatjuk be. Menet közben meg kell majd válaszolnunk két kérdést: 

• Mi a különbség a minta szórása és a minta átlagának standard hibája között? 

• Miért van rendjén, hogy a normálgörbét használjuk a konfidenciaszintek meghatározásához? 

Most lássuk a példát! Képzeljük el, hogy egy városi vezető szeretné megtudni, hogy városában átlagosan 

mekkora a családok jövedelme. Felfogad egy közvéleménykutatót, hogy 1000 elemű mintát vegyen a 

városban élő 25 000 család közül. A mintába került családok összes jövedelme 32 396 714 dollárnak 

bizonyul, jövedelemátlaguk tehát 32 396 714$ / 1000 = 32.400$. A város összes családjának jövedelemátlagát 

32 400$-ra becsülik. Ez a becslés természetesen eltér a valódi értéktől valamilyen véletlen hibával. A feladat 

az, hogy meghatározzuk a becslés plusz–mínusz eltérését: 

32 400$ ± _?_ $ 

A standard hibára van szükségünk, ehhez pedig egy dobozmodellre. A város minden egyes családjának egy 

cédula felel meg a dobozban, melyen az adott család jövedelme szerepel. A felmérés adatai olyanok, mintha 

1000-szer húztunk volna a dobozból. 

 

A mintába került családok jövedelemátlaga olyan, mint a húzások átlaga. A húzások átlagának standard hibáját 

így meghatározhatjuk az 1. szakaszban látott eljárással. Első lépésként a húzások összegének standard hibáját 

kell kiszámolnunk. Minthogy az 1000 csak töredéke a 25 000-nek, nincs igazi különbség visszatevéses és 

visszatevés nélküli húzás között. Az összeg standard hibája: 

 · a doboz szórása. 

A doboz szórását természetesen nem ismeri a közvéleménykutató, de becsülheti azt a minta szórásával. (Újabb 

példa a 21. fejezet 1. szakaszában tárgyalt „bootstrap‖ módszerre.) 
 

Egyszerű véletlen minta esetén a minta szórását használhatjuk a doboz szórásának becslésére. Nagy minta 

esetén ez jó becslést ad. 

A minta 1000 családból áll, akikre a jövedelem szórása 19 000$-nak bizonyult. Az összeg standard hibáját így 

 · 19 000$ ≈ 600 000$-ra becsüljük. 

Az átlag standard hibájának meghatározásához ezt elosztjuk a mintába került családok számával: 600 000$ / 

1000 = 600$. Ez a válaszunk. A húzások átlaga olyan 600$ körüli értékkel tér el a doboz átlagától. A városban 

élő 25 000 család átlagjövedelmét a következőképpen becsülhetjük: 

32 000$ ± 600$. 

Tartsuk észben a 600$ jelentését: ez a becsléshez tartozó hibahatár. Készen vagyunk a feladat megoldásával. 

Egy pontra érdemes még egy kis figyelmet fordítanunk. A húzások összegének várható értéke, azaz a mintabeli 

családok összes jövedelme: 
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1000 · a doboz átlaga. 

A mintába került 1000 család összes jövedelme 32.396.714$ volt. Ez a húzások összegének megfigyelt értéke. A 

megfigyelt érték valahol a várható érték körül van, de eltér attól valamilyen véletlen hibával: 

megfigyelt érték = várható érték + véletlen hiba. 

A véletlen hiba nagyságát nem ismerjük, hiszen a várható érték ismeretlen. A 600 000$ standard hiba azonban a 

véletlen hiba valószínűsíthető nagyságát méri. Másként fogalmazva: a standard hiba megmondja, hogy 

valószínűsíthetően milyen messze esik a megfigyelt érték a várható értéktől. 

A százalékarányok (kvalitatív adatok) konfidenciaintervallumait a 21. fejezet 2. szakaszában tárgyaltuk. 

Ugyanazon gondolatmenettel kaphatjuk meg egy doboz átlagának (kvantitatív adat) konfidenciaintervallumait. 

A városban élő 25 000 család átlagos jövedelmének 95%-os konfidenciaintervallumát például úgy kapjuk meg, 

hogy 2 standard hibányit mérünk fel mindkét irányban a mintaátlagtól: 

32 400$ ± 2 · 600$ = 31 200$- tól 33 600$-ig. 

(A „mintaátlag‖ kifejezés a mintában kapott számok átlagának statisztikai rövidítése.) 

Két különböző szám merült fel számításaink során: 19 000$ volt a minta szórása, 600$ a mintaátlag standard 

hibája. A két szám két különböző dolgot tud: 

• A szórás azt mondja meg, milyen messze esik a családi jövedelem az átlagostól – a tipikus családok esetében. 

• A standard hiba azt mondja el, milyen messze esik a minta átlaga a populáció átlagától –tipikus minták 

esetében. 

Akiknek nem tiszta a szórás és a standard hiba közötti különbség, esetleg azt hihetik, hogy a 32 400$ ± 1200$ 

tartományba esik a városban élő családok 95%-ának jövedelme. De ez nevetséges elképzelés lenne, hiszen a 

jövedelmek szórása valójában 19.000$ körül van. A konfidenciaintervallum egészen másról szól: az összes 

minták 95%-ában igaz az, hogy ha 2 standard hibányit veszünk a minta átlagától mindkét irányban, akkor az 

egész városra vonatkozó átlag bele fog esni konfidenciaintervallumunkba; a minták további 5%-ában viszont 

nem. A „konfidencia‖ szó arra emlékeztet bennünket, hogy a véletlen a mintavételi eljárásban jelenik meg – a 

doboz átlaga nem ingadozik. (Ezeket a kérdéseket korábban, a 21. fejezet 3. szakaszában már tárgyaltuk.) 

3. példa. Egy közvéleménykutatás keretében 400 fős egyszerű véletlen mintát vesznek egy város 25 éven felüli 

lakosai közül. A mintába került személyek összesen 4635 iskolai osztályt végeztek el. Átlagos iskolázottsági 

szintjük tehát 4635 / 400 ≈ 11,6 év. A minta szórása 4,1 év. Mi lesz a város 25 éven felüli lakosai átlagos 

iskolázottsági szintjének 95%-os konfidenciaintervalluma? 

Megoldás: Először felállítjuk a dobozmodellt. Minden egyes 25 éven felüli városbeli lakosnak egy cédula felel 

meg, melyen az általa elvégzett osztályok száma szerepel; ebből a dobozból 400 húzást végzünk véletlen 

módon. Az adatok olyanok, mint a kihúzott számok, a minta átlaga a húzások átlagának felel meg. Ezzel 

modellünk készen is van. 

 

Szükségünk van az átlag standard hibájára. A húzások összegének standard hibája:  · (a doboz szórása). A 

doboz szórását nem ismerjük, de becsülhetjük a minta szórásával: 4,1 évre. A húzások összegének standard 

hibáját így  · 4,1 = 82 évre becsüljük. (A 82 év a 4635-ös összegben rejlő véletlen hiba valószínű nagyságát 

méri.) Az átlag standard hibája 82 / 400 ≈ 0,2 év. A mintában szereplő személyek átlagos iskolai végzettsége 

olyan 0,2 évvel tér el a városi átlagtól. A város összes 25 éven felüli lakosa átlagos iskolázottsági szintjének egy 

közelítő 95%-os konfidenciaintervalluma: 

11,6 ± 0,4 év. 
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Ez a válasz a kérdésre. 

A 95%-os konfidenciaszint a normálgörbe alatti terület –2 és 2 között. De hogyan is kerül ide a normálgörbe? 

Az iskolázottsági szint hisztogramja (a 3. fejezet 3. szakaszában) cseppet sem hasonlít rá. De nem is az 

adathisztogram közelítésére használtuk a normálgörbét, hanem a mintaátlagok elméleti hisztogramjának 

közelítéseként! 

Egy számítógépes szimuláció segíthet abban, hogy mindenki tisztán lássa a kettő közötti különbséget. A 

számítógép dobozában a város minden 25 éven felüli lakosának egy cédula felel meg, melyen az általa végzett 

osztályok száma szerepel. A doboz tartalmának hisztogramját a 2. ábra fölső részében láthatjuk. Ez a városbeli 

összes 25 éven felüli személy iskolázottsági szintjét mutatja. Alakja cseppet sem hasonlít a normálgörbére. (Ne 

feledjük, hogy ez csupán szimuláció: a valóságban a doboz tartalmát nem ismerjük. A matematikai elmélet 

viszont ugyanúgy működik.) 

Most a dobozból 400-at kell húznunk véletlenszerűen, visszatevés nélkül, hogy megkapjuk a mintát. A 

számítógépet beprogramozták erre. A 400 kihúzott szám adathisztogramja az ábra középső részén látható. Ez 

mutatja a 400 mintába került ember iskolázottsági szintjének megoszlását. Nagyon hasonlít az előző 

hisztogramhoz, bár egy kicsit túl sok a 8-9 osztály végzettségű. Ez véletlen eltérés. Az ábrán jól látszik, hogy 

miért becsülhetjük a doboz szórását a minta szórásával: a két hisztogram szinte azonos mértékű szóródást mutat. 

Eddig két hisztogramot láttunk, mindkettő adathisztogram volt. Most egy elméleti hisztogram következik: a 

kihúzott számok átlagának elméleti hisztogramja. Ez az ábra alsó részén látható. Nem adatok szerepelnek rajta, 

hanem a különböző mintaátlagok esélyei. Vegyük például 11,6 és 12,4 év között a hisztogram alatti területet. Ez 

jelenti annak az esélyét, hogy a dobozból kihúzott 400 szám átlaga 11,6 és 12,4 év között lesz. A terület 

nagysága nagyjából 95%-ra rúg. A minták 95%-ában 11,6 és 12,4 év közé fog esni a mintába került személyek 

átlagos iskolázottsága. A maradék 5%-ban a mintaátlag a tartományon kívül lesz. Hasonlóképpen 

interpretálhatunk bármely más területet is az elméleti hisztogram alatt. 

Most tehát láthatjuk, miért helyénvaló a normális közelítés. Amint az ábra mutatja, a normálgörbe jól közelíti a 

húzások átlagának elméleti hisztogramját – még ha az adatok nem is követik a normálgörbét. Ezért használható 

a görbe a konfidenciaszintek meghatározásához. (A normálgörbéről leolvasott területek még nagy minta esetén 

is csak közelítő jellegűek, hiszen normális közelítéssel állnak elő; kis mintánál viszont a normálgörbe nem 

használható – lásd a 26. fejezet 6. szakaszát.) 

23.4. ábra - Számítógépes szimuláció. Az ábra felső részében az egész város 25 éven 

felüli lakosainak iskolázottság szerinti megoszlása látható. A középső részben a minta 

iskolázottság szerinti megoszlását láthatjuk. Ezek adathisztogramok. Az alsó részben a 

dobozból kihúzott 400 szám átlagának elméleti hisztogramja szerepel, mely közel van a 

normálgörbéhez. A városban 12,0 év az átlagos iskolázottsági szint, szórása 4,0 év; a 

mintában 11,6 és 4,1 a megfelelő számok. (Az adathisztogramoknál alkalmazott 

végpontkonvenció: a 12–13 osztásköz például azokat tartalmazza, akik elvégeztek 12 

osztályt, de a 13-adikat nem –középiskolai végzettségűek, akik egy évet sem végeztek 

főiskolán.) 
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2.1. „B” feladatsor 

1. Párosítsa össze az A és B listákon szereplő kifejezéseket! 
 

A lista B lista 

populáció húzások 

populáció átlaga a doboz átlaga 

minta doboz 

mintaátlag húzások száma 

mintanagyság húzások átlaga 

2. A következő kifejezéspárok egyike értelmes, a másikuk nem. Melyik kifejezésnek van értelme? Fejtse ki 

röviden! 
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a. a doboz standard hibája; a doboz szórása. 

b. a doboz átlagának standard hibája; a húzások átlagának standard hibája. 

3. A 23. fejezet 2. szakaszában a jövedelmekre vonatkozó példában: 

a. A doboz szórásának _______________ értéke 19 000$. 

b. A mintaátlag standard hibájának ________________ értéke 600$. 

c. A mintaátlag _________________ értéke 32 400$. 

Töltse ki az üres helyeket a válaszlehetőségek valamelyikével, és adjon magyarázatot is! (Legalább egy válasz 

kimarad.) 
 

ismert a mintából becsült 

várható megfigyelt 

4. A 2. szakasz 3. példájánál képzeljük el, hogy 50 különböző közvéleménykutató cég is 400 fős egyszerű 

véletlen mintát vesz a város 25 éven felüli lakosai közül. Mindenki meghatározza a maga 95%-os 

konfidenciaintervallumát: mintaátlag ± 2 standard hiba. Az intervallumok közül hány fogja tartalmazni a 

populáció átlagát? 

5. Az alábbi ábrán egy számítógépes szimuláció látható a 4. feladatban szereplő kutatásról. Hogy mindegyik 

látszódjon, a konfidenciaintervallumokat egymás fölé rajzoltuk. 

 

a. Miért különböznek az intervallumok középpontjai? 

b. Miért eltérő a hosszúságuk? 

c. Az intervallumok közül hányba esik bele a függőleges vonallal megjelölt populációs átlag (12 év)? 

6. Az egyik egyetemnek 30 000 beiratkozott hallgatója van. Egy felmérés keretében véletlen módon 

kiválasztanak közülük 900-at. A mintába került hallgatók átlagéletkora 22,3 évnek bizonyul, a szórás 4,5 év.2 

a. Az összes (30 000) beiratkozott hallgató átlagéletkorát ________ évre becsüljük. Ez a becslés 

valószínűsíthetően olyan ________ évvel tér el a valódi értéktől. 

b. Határozza meg az összes beiratkozott hallgató átlagéletkorának 95%-os konfidenciaintervallumát! 

                                                           
2Statistical Abstract, 1994, a 269ff táblázatban szerepelnek a beiratkozottakra vonatkozó, életkor és nem szerint bontott országos adatok. 
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7. A Népszámlálási Hivatal évente végez felmérést a lakásügyért és városfejlesztésért felelős hivatal számára.3 

1991-ben például úgy becsülték, hogy 93 millió a lakások száma az országban, melyből 33 millió a bérlemény. 

Ezen lakások átlagos bére 500$ volt, a szórás 300$. 

Az egyik városban 10 000 lakott bérlakás van. Az egyik helyi ingatlaniroda felmérést végez ezekről a 

lakásokról: véletlenszerűen kiválasztanak közülük 250-et, és megkérdezik az ott lakókat. Többet közt az előző 

hónapban fizetett lakbérre is rákérdeznek. A 250 lakbér átlaga 468$, a szórás 285$. Felrajzolják a hisztogramot 

is, és az nem követi a normálgörbét. 

a. Amennyiben ez lehetséges, adja meg az előző hónapban kifizetett lakbérek átlagának 68%-os 

konfidenciaintervallumát a város összes lakott bérleményére vonatkozóan! Ha ez nem lehetséges, fejtse ki, 

miért? 

b. Igaz-e a következő állítás? Miért? A város lakott bérleményeinek körülbelül 68%-ában 450$ és 486$ között 

volt az előző havi lakbér. 

8. (Az előző feladat folytatása; nehéz.) Igaz-e a következő állítás? Miért? Ha másik 250 lakást is kiválasztanánk 

véletlenszerűen, körülbelül 68% lenne az esély arra, hogy az új mintaátlag 450$ és 486$ közé essen. 

9. (Nehéz feladat.) Az egyik városban 25 000 családról áll rendelkezésre népszámlálási adat. A jövedelemátlag 

az összes családra 31 700$, a szórás 20 000$. Egy piackutató cég 400-as egyszerű véletlen mintát vesz a 25 000 

család közül. Az alábbi ábrán láthatjuk a mintában szereplő családok jövedelemátlagának elméleti 

hisztogramját; a tengelyt standard egységekben vettük fel. A 400 megkérdezett család jövedelemátlaga 30 700$ 

lett, a szórás 19 000$. 

a. A hisztogramon +1 standard egység ___________$-nak felel meg. Válaszlehetőségek: 
 

31 660 32 700 49 900 51 700 

 

b. A 30 700$ standard egységre átváltva 
 

0 -0,05 -1 más érték. 

Válaszaihoz adjon magyarázatot is! 

3. 3. Melyik standard hibával kell dolgoznunk? 

A standard hiba mindig ugyanazt jelenti: valamely véletlen hiba valószínű nagyságát. De mintha túl sokféle 

standard hiba volna. Mikor melyiket használjuk? A legjobb, amit tehetünk, hogy felírjuk a dobozmodellt, és 

eldöntjük, hogy mi fog történni a kihúzott cédulákkal. Ebből kiderül majd, melyik standard hibával kell 

dolgoznunk. Négyféle műveletre gondolhatunk: a kihúzott számok összeadása, átlaguk kiszámítása, a számok 

osztályozása és megszámlálása, és a százalékarányok kiszámítása. A megfelelő képletek: 

összeg standard hibája =  · (doboz szórása) 

 
                                                           
3Statistical Abstract, 1994, az 1217-1221 táblázatokk szolgálnak információval a lakásállományról az 1990-es népszámlálás és az 

„American Housing Survey‖ (amerikai lakásfelmérés) alapján. A definíciók az 1219 táblázat lábjegyzetében találhatók. Segítségéért 
köszönettel tartozunk dr. Harry Scarrnak (Bureau of the Census). 
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darabszám standard hibája = összeg standard hibája 0–1 doboz esetén 

 

Az összegre vonatkozó képlet az alap, az összes többi kijön ebből. Mindegyik képlet véletlenszerű, 

visszatevéses húzásokra érvényes. 

A gondolkodás iránya: előrefelé vagy visszafelé? Amikor a doboz alapján a húzásokról gondolkodunk, mint a 

könyv V. részében, akkor a doboz összetételéből egzakt módon ki lehet számolni a standard hibát. Egy véletlen 

mennyiség, mint amilyen a húzások összege, a várható értéke körül fog alakulni – de körülbelül standard 

hibányival el fog térni attól. 

Amikor visszafelé okoskodunk, a húzásokból a doboz tartalmára következtetünk, akkor a mintából kell 

becsülnünk a doboz szórását. Így a standard hiba is csak közelítőleges érték, de hasonlóképpen értelmezhetjük. 

Vegyük például azt, amikor a mintaátlaggal becsüljük a doboz átlagát. Ez a becslés kissé eltér a tényleges 

értéktől, és a standard hiba mondja meg nekünk, hogy körülbelül mennyire. (Kellően nagy minta esetén a 

standard hibában rejlő hiba általában elhanyagolhatóan kicsi.) 

A standard hiba megmutatja az eltérés valószínűsíthető nagyságát. Ez plusz–mínuszban értendő. 

A szóhasználat kissé megzavarhatja az embert. A statisztikusok a mintaátlag standard hibájáról beszélnek. A 

gondolat az, hogy a mintaátlag a populáció átlagának becslése, bár kissé eltér attól: a standard hiba ragadja meg 

az eltérés valószínű nagyságát. Konfidenciaintervallumokat is megadnak a populáció átlagáról: ez a mintából 

kiszámolt intervallum, melybe meghatározott fokú bizonyossággal beleesik a populációs átlag. 

3.1. „C” feladatsor 

A feladatok a korábbi fejezetek anyagait is felhasználhatják. 

1. Véletlen módon, visszatevéssel húzunk a  dobozból. Töltse ki az alábbi táblázatot! 
 

Húzások száma A húzások 

összegének várható 

értéke 

A húzások 

összegének 

standard hibája 

A húzások 

átlagának várható 

értéke 

A húzások 

átlagának standard 

hibája 

25     

100     

400     

2. Százszor húzunk véletlenszerűen, visszatevéssel egy dobozból. A doboz átlaga 3,1. 

a. Igaz-e: a kihúzott számok átlagának várható értéke pontosan egyenlő 3,1-gyel. Ha a megadott információból 

ezt nem lehet meghatározni, mondja meg, mit kellene még tudnunk, és miért? 

b. Mennyi a kihúzott számok átlagának standard hibája? Ha a megadott információból ezt nem lehet 

meghatározni, mondja meg, mit kellene még tudnunk, és miért? 

3. Százszor húzunk véletlenszerűen, visszatevéssel egy dobozból. A kihúzott számok átlaga 3,1. 

a. A kihúzott számok átlagának várható értéke ______________ 3,1 . 

i. pontosan 

ii. az adatokból becsülhetően 

Válasszon és indokolja is választását! 
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b. Mennyi a kihúzott számok átlagának standard hibája? Ha a megadott információból ezt nem lehet 

meghatározni, mondja meg, mit kellene még tudnunk, és miért? 

4. Negyven húzást végzünk véletlen módon, visszatevéssel az  dobozból. 

a. Töltse ki az üres helyeket: A(z) ____________ standard hibája 7,1, a(z) ____________ standard hibája pedig 

0,18. Indokolja is válaszát! 

b. Az alábbi ábrán láthatjuk a húzások összegének elméleti hisztogramját. Mely számok kerülnek a bejelölt üres 

helyekre? 

 

5. Mi a legnagyobb probléma az egyelemű mintával? 

6. Három dobozunk van, mindháromban megszámozott cédulák találhatók; a számok átlaga mindegyik 

esetben 200. Az A doboz szórása azonban 10, B-é 20, C-é pedig 40. Most 

• 100 húzást végzünk az A dobozból, 

• 200 húzást a B dobozból, 

• 400 húzást a C dobozból. 

(A húzások visszatevéssel történnek.) Kiszámoltuk a húzássorozatok átlagát. Íme, ezek az átlagok, 

összekeverve: 
 

203,6 198,1 200,4 

a. Melyik dobozból származnak az egyes átlagok? 

b. Lehetne ez másképp is? 

Fejtse is ki röviden! 

4. 4. Amit ne feledjünk 

Ebben a fejezetben elmagyaráztuk, hogyan értékelendő ki egy egyszerű véletlen mintából kiszámolt átlag 

pontossága. Minthogy a húzások véletlenszerűen történtek, az átlag pontossága felbecsülhető volt pusztán az 

adatok szóródásából és a minta nagyságából. Ez a statisztikai elmélet egyik legnagyobb vívmánya. 

A számolás bármely adatsorra elvégezhető: vegyük a szórást, szorozzuk meg a számok darabszámának 

négyzetgyökével, majd osszuk el a számok darabszámával. Ezzel az eljárással azonban csak akkor kapunk 

értelmes eredményt, ha a húzások véletlenszerűek voltak. Ha az adatok nem ilyen mintából származnak, a 

számolás végeredménye badarság. 

A „kézreeső” emberek kiválasztása nem valószínűségi mintavételi eljárás. (Efféle minta például egy oktató 

elsőéves pszichológia kurzusának hallgatói.) Egyesek azonban ilyen esetekben is alkalmazzák az egyszerű 

véletlen mintákra vonatkozó képleteket. Nagy butaság. Aligha definiálható a „kézreesők‖ kiválasztási esélye; 

így a paraméter és a standard hiba is értelmezhetetlen. 
 

A fejezetben szereplő képletek dobozból történő húzásokra vonatkoznak, nem szabad ezeket gépiesen másfajta 
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esetekre alkalmazni. 

4.1. „D” feladatsor 

A feladatok a korábbi fejezetek anyagait is felhasználhatják. 

1. Az egyik közművállalatnak 50 000 fogyasztója van. Egy, a fogyasztók attitűdjeit vizsgáló felmérés részeként 

kiválasztanak közülük egyszerű véletlen mintavétellel 750 háztartást. A mintába került háztartásokban 1,86 a 

televíziókészülékek átlagos száma, a szórás 0,80. Ha ez lehetséges, adja meg az összes háztartásban lévő 

televíziókészülékek átlagos számának 95%-os konfidenciaintervallumát! 4 Ha nem lehetséges, fejtse ki, miért? 

2. Az előző feladatban szereplő 750 háztartás közül 351-ben van videókészülék. Ha ez lehetséges, adja meg az 

összes háztartás közül videókészülékkel rendelkezők arányának 99,7%-os konfidenciaintervallumát! Ha nem 

lehetséges, fejtse ki, miért? 

3. Az előző feladatban szereplő 750 háztartás közül 749-ben volt legalább egy tévékészülék. Ha ez lehetséges, 

adja meg az összes háztartás közül televízióval rendelkezők arányának 68%-os konfidenciaintervallumát! Ha 

nem lehetséges, fejtse ki, miért? 

4. Az 1. feladatban vázolt felmérésben a 750 kiválasztott háztartásban megkérdeztek minden 16 éven felüli 

személyt. Ez összesen 1528 főt jelentett. A megkérdezett személyek a megelőző vasárnapon átlagosan 5,20 órát 

nézték a tévét, a szórás 4,50 óra volt. Ha ez lehetséges, adja meg az 50.000 háztartás összes 16 éven felüli 

lakójára az előző vasárnap tévénézésre fordított idő átlagának 95%-os konfidenciaintervallumát! Ha nem 

lehetséges, fejtse ki, miért? 

5. 

a. Egy pszichológia oktató az előadására járó összes hallgatót tekinti mintának. Ez vajon csoportos 

mintavételnek számít? 

b. Egy szociológus megkérdezi az első 100 személyt, aki adott napon az egyik bevásárlóközpontba belép. Ez 

vajon csoportos mintavételnek számít? 

6. Száz húzást végzünk véletlenszerűen, visszatevéssel egy dobozból. A húzások összege 297. Meg tudná 

becsülni a doboz átlagát? Meg tudná adni becsléséhez a standard hibát az eddigi információk alapján? Fejtse ki 

röviden! 

7. Egy dobozban 250 cédula van. Ketten is szeretnék megbecsülni a dobozban lévő számok átlagát. 

Egyetértenek abban, hogy 100 cédulából álló mintát vesznek, és a mintaátlagot tekintik majd becslésnek. Az A 

személy véletlenszerűen, visszatevés nélkül akar húzni, B személy egyszerű véletlen mintát akar választani. 

Melyik eljárás vezet pontosabb becsléshez? Vagy mindegy? 

5. 5. Ismétlő feladatsor 

Az ismétlő feladatok a korábbi fejezetek anyagait is felhasználhatják. 

1. Egy dobozban a cédulákon szereplő számok átlaga 100, a szórás 20. Négyszáz húzást végzünk 

véletlenszerűen, visszatevéssel. 

a. Becsülje meg annak esélyét, hogy a húzások átlaga a 80–120 tartományba esik! 

b. Becsülje meg annak esélyét, hogy a húzások átlaga a 99–101 tartományba esik! 

2. Ötszáz húzást végzünk véletlenszerűen, visszatevéssel egy 10 000 cédulát tartalmazó dobozból. A doboz 

átlagát nem ismerjük. A kihúzott számok átlaga viszont ismert: 71,3, a szórás 2,3. Igaz-e, és miért? 

a. A doboz átlagát 71,3-re becsülhetjük, mely valószínűsíthetően úgy 0,1-del tér el a tényleges értéktől. 

                                                           
4Statistical Abstract, 1994, a 882 táblázatban szerepelnek az egész országra vonatkozó adatok. A tévénézéssel töltött időről lásd George 

Gallup, Jr., The Gallup Poll: Public Opinion 1991 (Wilmington, Delaware: Scholarly Resources, Inc., 49. o.). Lásd még Statistical Abstract, 
1994, 884 táblázat. 
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b. A 68%-os konfidenciaintervallum a doboz átlagára: 71,3 ± 0,1. 

c. A dobozban lévő számoknak körülbelül 68%-a a 71,3 ± 0,1 tartományba esik. 

3. Egy ingatlaniroda felmérést végez az egyik városban arról, hogy milyen távolságra ingáznak a háztartásfők a 

város 50 000 háztartásában.5 Kiválasztanak egy 1000 háztartásból álló egyszerű véletlen mintát, megkérdezik az 

ott lakókat, és azt találják, hogy a mintában a háztartásfők átlagosan 8,7 mérföldet (14 km-t) utaznak munkába; 

a szórás 9,0 mérföld (kb. 14,5 km). (A távolságok az egyik irányban értendők; 0-nak értelmezik a távolságot 

azoknál, akik nem dolgoznak.) 

a. A város 50 000 háztartásfőjére az átlagos ingázási távolságot _______mérföldre becsülhetjük, és ez a becslés 

valószínűsíthetően olyan ________ mérfölddel tér el a tényleges értéktől. 

b. Ha lehetséges, adja meg a városban élő háztartásfők átlagos ingázási távolságának 95%-os 

konfidenciaintervallumát! Ha nem lehetséges, fejtse ki, miért? 

4. (Az előző feladat folytatása.) Az ingatlaniroda az összes 16 éven felüli személyt is megkérdezte a mintába 

került háztartásokban; 2500 ilyen személy volt. Ez a 2500 ember átlagosan 7,7 mérföldet (12,4 km-t) utazott 

munkába, a távolságok szórása 10,2 mérföld (16,4 km) volt. (Itt is 0-nak értelmezték a távolságot a nem 

dolgozókra; a távolságok az egyik irányban értendők.) Ha lehetséges, adja meg a városban élő összes 16 éven 

felüli személy átlagos ingázási távolságának 95%-os konfidenciaintervallumát! Ha nem lehetséges, fejtse ki, 

miért? 

5. (Az előző feladat folytatása.) A mintába került háztartások közül 721-ben a háztartásfő kocsival utazott a 

munkahelyére. Ha lehetséges, adja meg a város összes háztartására azon háztartások arányának 95%-os 

konfidenciaintervallumát, ahol a háztartásfő kocsival ingázik a munkahelyére! Ha nem lehetséges, fejtse ki, 

miért? 

6. Az iskolai teljesítményekkel foglalkozó irodai országos felméréseket végez a 17 éves iskolai tanulók 

körében.6 1992-ben a mintába került diákok átlagosan 307 pontra teljesítették a matematika tesztet, a szórás 30 

volt. A 307-es pontszám véletlen hibájának valószínűsíthető nagysága ________ körül van. 

a. Ki tudná tölteni az üres helyet, amennyiben egy 1000 fős csoportos mintán végezték a felmérést? Ha igen: mi 

a válasz? Ha nem: miért nem? 

b. Ki tudná tölteni az üres helyet, amennyiben egy 1000 fős egyszerű véletlen mintán végezték a felmérést? Ha 

igen: mi a válasz? Ha nem: miért nem? 

7. Egy város önkormányzata felmérést végzett a dolgozó nők körében arról, hogy mennyire sikerül 

megbirkózniuk a munkában és otthon rájuk háruló kötelezettségekkel. Különböző cégek, szakszervezetek és 

közösségi szervezetek juttatták el a kérdőíveket olyan helyekre, ahol a nők hozzáférhettek a példányokhoz. A 

2800 válaszoló közül 1678-an, azaz 59,9% egyetértett a kérdőív azon állításával, hogy „komoly problémát jelent 

a stressz‖. Válasszon az alábbiak közül, és fejtse is ki válaszát! 

i. Az 59,9% standard hibája 0,9%. 

ii. Az 59,9% standard hibája egy más szám. 

iii. A fentiek egyike sem igaz. 

8. Az egyik évben az USA-ban mintegy 3000 felsőbb oktatással foglalkozó intézmény volt (beleértve ebbe 

minden intézménytípust). A Carnegie Bizottság folyamatosan vizsgálja a felsőoktatást, ennek keretében 400-as 

egyszerű véletlen mintát vettek az intézmények közül.7 A mintába került 400 intézménybe átlagosan 3700 

                                                           
5Statistical Abstract, 1994, a 1026 táblázatban szerepelnek az egész országra vonatkozó adatok. További információval szolgálhat a 

lakossági energiafogyasztásról készült felmérés (Residential Energy Consumption Survey) közlekedés blokkja és a Federal Highway 
Administration közlekedési szokásokra vonatkozó felmérése (Personal Transportation Survey). 
iNational Assessment of Educational Progress (NAEP) 
6Lásd Ina V. Mullis et al., NAEP 1992 Trends in Academic Progress (Washington, D.C., U.S. Department of Education, Office of 
Educational Research and Improvement, 1992). Bonyolultan megtervezett minta volt, de 1000 fős egyszerű véletlen mintával számolva 

nagyjából a tényleges standard hiba jön ki. Lásd az 1. fejezet 1. szakaszát és a 26. fejezet feladatainak megoldását. 
7A felmérés 1976-ban készült. A Carnegie-vizsgálat előző fázisáról lásd: Martin Trow (szerk.), Teachers and Students (McGraw-Hill, 1975). 
Valójában rétegzett mintával dolgoztak. 1992-ben körülbelül 3600 intézmény működött; a beiratkozottak száma átlagosan 4000 körül volt: 
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hallgató iratkozott be, a szórás 6500 volt. A Bizottság 3700 körülire becsülte az összes intézmény átlagos 

hallgatói létszámát, melyhez plusz–mínusz eltérésként a 325-öt adták meg. Mondja meg a következő 

állításokról, hogy igazak-e, és miért? 

a. A 3000 intézmény átlagos hallgatói létszámának 68%-os konfidenciaintervalluma 3375–4025. 

b. Ha egy statisztikus 400-as egyszerű véletlen mintát vesz a 3000 intézmény közül és a 400 mintába került 

intézmény átlagától jobbra és balra felmér egy standard hibányit, akkor ez az intervallum 68% eséllyel 

tartalmazni fogja a 3000 intézmény átlagos hallgatói létszámát. 

c. A mintába került intézmények körülbelül 68%-ában a 3700 ± 6500 tartományba esik a hallgatói létszám. 

d. A becslés szerint az USA összes felsőbb oktatási intézményének 68%-ában –325 = 3375 és 3700 + 325 = 

4025 között van a hallgatói létszám. 

e. A konfidencia-szintek meghatározásához itt nem használhatjuk a normálgörbét, mivel az adatok másfajta 

eloszlást követnek. 

9. (Az előző feladat folytatása.) A felsőoktatási intézményekben körülbelül 600 000 oktató dolgozott. A 

Carnegie Bizottság a kutatás részeként 2500 fős egyszerű véletlen mintát vett az oktatók közül.8 A mintába 

került oktatók átlagosan 1,7 publikációt jelentettek meg a kutatást megelőző két évben, a szórás 2,3 volt. Ha ez 

lehetséges, adja meg a 600 000 oktató által az előző két évben megjelentetett publikációk átlagos számának egy 

közelítő 95%-os konfidenciaintervallumát! Ha nem lehetséges, fejtse ki, miért? 

10. Egy közvéleménykutató cég 625 háztartásból álló egyszerű véletlen mintát vesz egy városban, melyben 80 

000 háztartás található. A mintába került háztartások átlagosan 2,30 fősek, a szórás 1,75. Mondja meg a 

következő állításokról, hogy igazak-e, és miért? 

a. A mintaátlag standard hibája 0,07. 

b. A mintába került háztartások átlagos nagyságának 95%-os konfidenciaintervalluma 2,16–2,44. 

c. A városi háztartások átlagos nagyságának 95%-os konfidenciaintervalluma 2,16–2,44. 

d. A város háztartásainak 95%-ában 2,16–2,44 fő él. 

e. A 95%-os konfidencia-szint nagyjából stimmel, mivel a háztartásméret a normálgörbét követi. 

f. A 95%-os konfidenciaszint nagyjából stimmel, mivel 625 húzás esetén a húzások átlagának elméleti 

hisztogramja a normálgörbét követi. 

11. Az alábbi ábrán az  dobozból véletlenszerűen, visszatevéssel történő 25 húzás 

átlagának elméleti hisztogramja látható. Vagy lehet, hogy valami nem stimmel az ábrán? Fejtse ki! 

 

12. A Kaliforniai Egyetemen 400 hallgató tett vizsgát a statisztika II. tárgyból az egyik félévben. A lehetséges 

100 pontból átlagosan 65,3-et értek el, a szórás 25 volt. Namármost: 

 

Vajon a 65,3 ± 2,5 tartomány egy 95%-os konfidenciaintervallum? Ha igen, minek a konfidenciaintervalluma? 

Ha nem, miért? 

                                                                                                                                                                                     
Statistical Abstract, 1994, 275 táblázat. Lásd még: Digest of Educational Statistics. A különböző források kategóriái azonban némileg 

eltérnek egymástól. 
8Lásd a 7. jegyzetet és Trow könyvének 6-7. oldalát. Valójában rétegzett mintavétel történt. 
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6. 6. Nagy ismétlő feladatsor 

A feladatok az I-VI részek teljes anyagát felölelik. 

1. Az egyik nagy-britanniai körzetben (Lanarkshire, Skócia) kísérletet végeztek annak meghatározására, hogy 

milyen hatással van, ha ingyen tejet osztanak a kisiskolásoknak.9 Minden iskolában beválasztottak egyes 

gyerekeket az ingyen tejet kapó kísérleti csoportba, másokat a kontrollcsoportba. A kísérleti, illetve 

kontrollcsoportba történő besorolás véletlenszerűen történt, hogy a családi háttér és az egészségi állapot 

tekintetében összevethető legyen a két csoport. 

A véletlen besorolás elkészülte után lehetőséget adtak a tanároknak arra, hogy cseréket hajtsanak végre saját 

megítélésük alapján a két csoport között, így téve kiegyenlítettebbé a csoportokat. Bölcs dolog volt megengedni, 

hogy a tanárok ily módon hasznosítsák a tanulókkal kapcsolatos ismereteiket? Válaszoljon igennel vagy 

nemmel, és indokoljon is röviden! 

2. A porta-cava sönt vizsgálatánál (1. fejezet 2. szakasza) a rosszul megtervezett kontrollcsoportban rosszabb 

volt a túlélési arány, mint a randomizált, kontrollos kísérlet kontrollcsoportjában. Vajon veszélyt jelent-e egy 

rosszul megtervezett vizsgálat kontrollcsoportjába bekerülni? Válaszoljon igennel vagy nemmel, és fejtse is ki! 

3. 

a. Az epidemiológusok többször kimutatták, hogy az alkoholfogyasztók között nagyobb arányban fordulnak elő 

szájüregi rákok. Vajon ha az alkohol szájüregi rákot okoz, ez oda vezet-e, hogy összefüggés mutatkozik az 

alkoholfogyasztás és a szájüregi rák között? Válaszoljon igennel vagy nemmel, és fejtse ki röviden! 

b. Epidemiológusok sokszor mutattak ki összefüggést a magas vérkoleszterinszint és a szívbetegség között, és 

arra a következtetésre jutottak, hogy a koleszterin szívbetegséget okoz. Egy statisztikus azonban azt állítja, 

hogy a dohányzás komolyan „belezavar‖ ebbe az összefüggésbe, nevezetesen: 

i. A dohányzás szívbetegséget okoz. 

ii. A dohányzás szívbetegséget okoz, és a dohányosoknak magas a koleszterinszintjük. 

iii. A dohányosok jellemzően kevésbé egészségesen étkeznek. Így a dohányosok koleszterinszintje magasabb, 

ami pedig szívbetegséghez vezet. 

iv. A magas és az alacsony koleszterinszintű emberek körében nagyjából ugyanakkora a dohányosok aránya. 

Válasszon az állítások közül, és fejtse is ki röviden! 

4. Az 1990-es évek halotti bizonyítványainak egy nagy mintáján végzett vizsgálat azt mutatta, hogy a balkezes 

emberek halálozási életkora átlagosan alacsonyabb a jobbkezesekénél. (Ilyen vizsgálatoknál a túlélő 

hozzátartozókat kérdezik meg.) 

a. Tegyük fel, hogy a balkezesek jobban ki vannak téve a balesetek és megbetegedések kockázatának, ha a 

többi tényező (életkor, nem, bőrszín, jövedelem stb.) egyforma. Magyarázhatja ez az átlagos halálozási 

életkorok különbségét? 

b. A huszadik század folyamán jelentős változások következtek be a gyermekgondozásban és –nevelésben. A 

század első részében a szülők ragaszkodtak ahhoz, hogy a gyermek jobbkezes legyen; a század közepétől 

sokkal inkább elfogadták a balkezességet. Magyarázatot jelenthet ez a balkezesek és a jobbkezesek átlagos 

halálozási életkorának 1990-es évekbeli különbségére? 

c. Mire következtetne Ön a halotti bizonyítványok adataiból? 

5. Az 1994-es sztrájkot megelőzően a nagy baseball ligák 746 játékosának közepes jövedelme (jövedelmeik 

mediánja) 500 000$ körül alakult. A legalacsonyabb fizetés körülbelül 100 000$, a legnagyobb viszont 5 000 

000$ fölött volt. Válasszon az állítások közül, és adjon magyarázatot is! 

i. A tulajdonosok körülbelül 746 · 500 000$ = 373 millió dollárt fizettek ki a játékosaiknak évente. 

                                                           
9E. S. Pearson–J. Wishart, eds., Student’s Collected Papers (Cambridge University Press, 1942). 
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ii. A tulajdonosok 373 millió dollárnál lényegesen kevesebbet fizettek ki a játékosaiknak évente. 

iii. A tulajdonosok 373 millió dollárnál lényegesen többet fizettek ki a játékosaiknak évente. 

6. A Közegészségügyi Szolgálat 1988–91-ben felmérést végzett a 25 éven felüli amerikaiak egy reprezentatív 

mintáján. Többek közt a földrajzi mobilitásra is rákérdeztek: milyen gyakran költözött a megkérdezett? Mintegy 

20% az előző évben költözött. Másik végletként, 15 éve vagy még régebben él ugyanabban a lakásban 

körülbelül 25%; 35 évnél régebben 5%. Az utolsó költözés óta eltelt idő átlagosan 10 év volt, a szórás _______ . 

Töltse ki az üres helyet az alábbi válaszlehetőségek egyikével, és adjon rövid magyarázatot is! 
 

1 év 2 év 10 év 25 év 

7. A tavak víztisztaságának mérésére bevonalkázott üveglemezt nyomnak le a vízbe addig, amíg a vonalak már 

egyáltalán nem látszanak. Ezt a vízfelszín alatti távolságot „Secchi-mélységnek‖ nevezik. Az algákkal való 

szennyezettség mérésére a víz teljes klorofill koncentrációját határozzák meg a tudósok. Az egyik tónál 

áprilistól szeptemberig minden csütörtök délben megmérik a Secchi-mélységet és a teljes klorofill 

koncentrációt. A két változó közötti korreláció pozitív vagy negatív lesz? Fejtse ki röviden! 

8. Egy oktató minden félévben úgy standardizálja a félévközi ZH-t és a félévvégi vizsgát is, hogy az átlag 50, a 

szórás pedig 10 legyen. A ZH és a vizsga közötti korreláció 0,50 körül alakul. Az egyik félévben összegyűjtötte 

azokat a hallgatókat, akik a ZH-n 30 körül teljesítettek, és külön is foglalkozott velük. Ezek a diákok átlagosan 

10 ponttal javultak a vizsgán. Magyarázhatjuk ezt a regressziós effektussal? Válaszoljon igennel vagy nemmel, 

és fejtse is ki röviden! 

9. Az egyik egyetem frissen felvett hallgatóinak matematikai és nyelvi felvételi pontszámai a következőképpen 

összesíthetők: 
 

matematikai teszt átlaga = 525; szórás = 125;  

nyelvi teszt átlaga = 475; szórás = 115; r = 0,66. 

A pontdiagram rögbilabda alakú. Véletlenszerűen kiválasztunk egy hallgatót. Matematikai teszt pontszáma 600. 

Nyelvi teszt pontszámát __________ pontra tippelnénk, és körülbelül 68% eséllyel el is találnánk __________ 

ponton belül a tényleges pontszámát. Töltse ki az üres helyet, és adjon rövid magyarázatot! 

10. Pearson és Lee mintegy 1000 családot vizsgálva a következő eredményeket kapták: 
 

férjek magasságátlaga ≈ 68 

hüvelyk; 
a szórás ≈ 2,7 hüvelyk;  

feleségek magasságátlaga ≈ 63 

hüvelyk; 
a szórás ≈ 2,5 hüvelyk; r ≈ 0,25. 

Becsüljük meg, hogy az 5 láb 4 hüvelyk (= 64 hüvelyk ≈ 163 cm) magas férfiak hány százaléka volt 

alacsonyabb a feleségénél? 

11. Egy, a házastársak jövedelme közötti összefüggést vizsgáló nagyszabású felmérésben a következő 

eredményeket kapták: 
 

férjek jövedelemátlaga ≈ 30 000$; a szórás ≈ 20 000$;  

feleségek jövedelemátlaga ≈ 20 

000$; 
a szórás ≈ 12 000$; r ≈ 0,50. 
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a. A házaspárokat a férj jövedelme szerint (0–4999$, 5000–9999$, 10 000–14 999$ stb.) csoportokba sorolták. 

Az egyes csoportokra kiszámolták a feleségek jövedelemátlagát, majd a megfelelő tartomány középpontjához 

(2500$, 7500$, 12 500$ stb.) tartozó ponttal ábrázolták azt. Kiderült, hogy a pontok nagyon közel esnek egy 

egyeneshez. Ennek az egyenesnek a meredeksége 
 

0,3 0,6 0,83 1 1,67 

körül lehet. Fejtse ki röviden! Ha további információra lenne szüksége, mondja meg, mire és miért? 

b. A felmérésben szereplő egyik párnál 23 000$ volt a feleség jövedelme, a férj adata viszont elveszett. Az (a) 

pontban említett egyenesnek 40 000$-nál lesz 23 000$ a magassága. Jó becslés lesz-e a férj jövedelmére ez a 

40 000$? Vagy túl magasra becsüljük így? Netán túl alacsonyra? Miért? 

12. Az alábbi ábrán egy pontdiagram látható két behúzott vonallal. Az egyik y átlagértékeit becsüli az egyes x 

értékekre, a másik x átlagértékeit az y-okra. Vagy lehet, hogy valami nem stimmel? Fejtse ki röviden! (x átlaga 

50, szórása 17; nagyjából ugyanezek a statisztikák y-ra is.) 

 

13. Öt lapot osztanak egy jól megkevert kártyapakliból. Mennyi a valószínűsége annak, hogy az öt lap között 

lesz egy ász vagy egy király is? (A kártyacsomag 52 lapból áll, 4 ász és 4 király van benne.) 

14. Az egyik előadást 300-an vették fel. Az első ZH-n hatan érték el a maximális pontszámot, a második ZH-n 

kilencen. Véletlenszerűen kiválasztunk valakit az előadásra járók közül. Mennyi a valószínűsége annak, hogy ez 

a személy mindkét ZH-n maximális pontszámot ért el? Ha a megadott információ alapján ez lehetséges, 

számítsa ki! Ha nem lehetséges, mondja meg, milyen információra lenne még szükség, és miért? 

15. Egy dobókockával 6-szor dobunk. Mennyi a valószínűsége annak, hogy az elsőre dobott szám még 3-szor 

kijön, ha 

a. az első dobás egyes lett. 

b. az első dobás hatos lett. 

c. Ha nem tudjuk, hogy hányas lett az első dobás. 

(A dobókockának hat oldala van, 1–6 pöttyel megjelölve; egyforma valószínűséggel esik bármelyik oldalára.) 

16. A nevadai rulettkeréken 38 rekesz van: „0‖, „00‖ és az 1-től 36-ig terjedő számok. Megforgatják a kereket és 

bedobnak egy golyót. A golyó ugyanolyan valószínűséggel áll meg bármelyik rekeszben (lásd a 16. fejezet 4. 

szakasz 3. ábráját). Íme két játéklehetőség: 

i. Nyerünk 1$-t, ha 15 forgatás közül egyszer is kijön a 7-es. 

ii. Nyerünk 1$-t, ha 30 forgatás közül egyszer is kijön a 7-es. 
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Igaz-e következő állítás? Miért? „Az utóbbi játéknál kétszer akkora esélyünk van a nyerésre.‖ 

17. Egy dobókockát 20-szor feldobunk. A dobott egyesek és hatosok számának összege ________ körül lesz, 

olyan __________ eltéréssel pluszban vagy mínuszban. 

18. Egy feleletválasztós tesztben 50 kérdés szerepel. Minden kérdéshez 3 válaszlehetőség van megadva, és 

közülük csak az egyik jó. A helyes válaszért 2 pont jár, viszont a hibás válaszért levonnak 1 pontot. 

a. A teszten 50 ponttal lehet átmenni. Ha egy diák véletlenszerűen válaszol minden kérdésre, vajon mennyi az 

esélye, hogy átmenjen? 

b. Mennyi az esélye akkor, ha már 10 ponttal át lehet menni? 

19. „Dobjunk fel a levegőbe száz pénzérmét, és miután lepotyogtak, jegyezzük fel a fejek számát. Tegyük meg 

ezt párezerszer, és ábrázoljuk hisztogrammal a kapott számokat. Hisztogramunk jól fogja közelíteni a 

normálgörbét, és minél többször dobjuk fel a száz pénzérmét, a hisztogram annál közelebb lesz a 

normálgörbéhez‖.10 Vajon tényleg egyre közelebb kerülünk a normálgörbéhez, ha folytatjuk a száz érméből álló 

pénzkupac feldobálását? Vagy hisztogramunk a száz dobásból kapott fejek számának elméleti hisztogramjához 

fog konvergálni? Válassza ki a helyes választ, és adjon rövid magyarázatot is! 

20. Véletlenszerűen, visszatevéssel 25-ször húzunk az  dobozból. 

a. Egy statisztikus a normálgörbe segítségével számolja ki annak esélyét, hogy a kihúzott számok összege 90 

lesz. Az eredményül kapott valószínűség 
 

túl kicsi túl nagy nagyjából helyes lesz. 

Válassza ki a helyes választ, és adjon magyarázatot is. 

b. Ugyanaz a feladat, csak most annak a valószínűségét kell meghatározni, hogy az összeg 90–110 között lesz. 

Számolásra nincs szükség, csak tekintsen rá a 16. fejezet 5. szakasz 9. ábrájára! 

21. Képzeljük el, hogy a 17. fejezet 5.szakasz 3. táblázatát pontdiagramon ábrázoljuk a következőképpen: 

Felvesszük azt a pontot, melynek x koordinátája az első száz dobás során kapott fejek száma, y koordinátája 

pedig a második száz dobás során kapott fejek száma. Ez a pont a (44; 54) lesz. Azután vesszük azt a pontot, 

melynek x koordinátája a fejek száma a 201–300-adik dobások között, y koordinátája ugyanez a 301–400-adik 

dobások között. Ez a (48; 53) pont. És így tovább. A következő ábrán látható pontdiagramok egyikén ezek az 

adatok szerepelnek. Melyiken? Adjon rövid magyarázatot is! 

                                                           
10A Jensen, „Environment, heredity and intelligence,‖ Harvard Educational Review (1969, 20. o.). Az eredeti szöveget kissé 
megváltoztattuk. 
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22. Egy dobozban 10 000 golyó van: 6000 piros és 4000 kék. Kihúzunk 500 golyót véletlenszerűen, visszatevés 

nélkül. 

a. Tegyük fel, 218 kék golyó került a mintába. Mennyi a kék golyók mintabeli százalékarányának várható 

értéke, megfigyelt értéke, a véletlen hiba és a standard hiba? 

b. Tegyük fel, 191 kék golyó került a mintába. Mennyi a kék golyók mintabeli százalékarányának várható 

értéke, megfigyelt értéke, a véletlen hiba és a standard hiba? 

23. A következő ábra felső részében az A dobozból véletlenszerűen, visszatevéssel történő 25 húzás összegének 

elméleti hisztogramját láthatjuk. Az ábra alsó része a B dobozból véletlenszerűen, visszatevéssel történő 25 

húzás átlagának elméleti hisztogramját mutatja. Válasszon az alábbi állítások közül, és adjon rövid magyarázatot 

is! Ha (iii)-t választja, mondja meg, milyen további információra lenne szükség! 

i. A két doboz egyforma. 

ii. A két doboz különbözik egymástól. 

iii. Ennyi információ alapján ezt nem lehet megmondani. 
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24. Véletlen módon, visszatevéssel húzunk egy dobozból. A húzások számát folyamatosan növeljük. Mondja 

meg a következő állításokról, hogy igazak-e, és miért? (A „konvergál‖ szó jelentése: „egyre közelebb kerül 

hozzá‖.) 

a. A húzások összegének elméleti hisztogramja (standard egységben ábrázolva) a normálgörbéhez konvergál. 

b. A dobozban lévő számok hisztogramja (standard egységben ábrázolva) a normálgörbéhez konvergál. 

c. A kihúzott számok hisztogramja (standard egységben ábrázolva) a normálgörbéhez konvergál. 

d. A húzások szorzatának elméleti hisztogramja (standard egységben ábrázolva) a normálgörbéhez konvergál. 

e. A kihúzott számok hisztogramja (standard egységben ábrázolva) a dobozban lévő számok hisztogramjához 

konvergál. 

25. (Kitalált példa.) Egy kereskedelmi cégnek 1000 boltja van országszerte. Mindegyikben 10–15 alkalmazott 

dolgozik, országos szinten 12 000 fő. A központi személyzeti részleg vizsgálatot végzett a dolgozók körében a 

közhangulat felmérésére. Az elkészült beszámoló a következő mondatokkal kezdődik: 

Eredményeink 250 dolgozó megkérdezésén alapulnak. Egyszerű véletlen mintavétellel kiválasztottunk 50 

üzletet, és a kiválasztott üzletekben 5–5 ott dolgozóval folytattunk beszélgetést. A kérdezést szakképzett 

pszichológusok végezték, akik egy általunk megbízott független kutató intézmény alkalmazottai. Mivel a 

kérdezés névtelenül történt, a megkérdezettek kilétét nem ismerjük… 

Ezen a ponton felmerül egy kérdés. Mi ez a kérdés, és miért fontos? 

26. 1965-ben az USA Legfelsőbb Bírósága döntést hozott a Swain kontra Alabama állam ügyben.11 A fekete 

férfit Alabama államban bűnösnek mondták ki egy fehér nő megerőszakolásáért. Halálra ítélték. A Legfelsőbb 

                                                           
11380 US 202 (1965). A későbbiekben a bíróságok betartották, hogy az esküdtszéknek reprezentálnia kell a lakosságot; az egyszerű véletlen 

mintavétel adja meg, mekkora a még megengedhető eltérés a lakossági arányoktól. A precedenst alkotó döntés a Castaneda ügy (430 US 
482, 1977), különösen a 17. lábjegyzet (496); lásd még az Avery ügyet (345 US 559, 1953), melyben Frankfurter bíró azt rögzítette, hogy 

„az igazságszolgáltatásnak nem csupán vaknak, de tudatlannak is kellene lennie ahhoz, hogy egy ilyen esetet a puszta véletlennek 

tulajdonítson‖. A Batson ügyben (476 US 79, 1986) a Legfelsőbb Bíróság leszűkítette az esküdtekkel szembeni megfellebbezhetetlen 
kifogás jogát. 
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Bíróság elé vitték az esetet arra való hivatkozással, hogy egyetlen fekete tagja sem volt az esküdtszéknek; sőt mi 

több, „Alabama állam Talladega megyéjében emberemlékezet óta nem szerepelt fekete ember egyetlen polgári 

vagy büntető tárgyalás esküdtei között.‖ 

A Legfelsőbb Bíróság elutasította a keresetet, mégpedig a következő alapon. Alabama állam törvényei szerint az 

esküdteket egy körülbelül 100 fős névjegyzékből választják ki. A listán nyolc fekete is szerepelt. (Az 

esküdtszékbe ők nem kerültek be, mivel a vád személyüket elutasította; erre 1986-ig alkotmány biztosította 

lehetőség volt.) Nyolc fekete személy szereplése a listán azt mutatja, hogy „az arányok egyenlőtlensége 

összességében véve kicsiny, és nem utal meghatározott számú néger bevonására vagy kizárására irányuló 

szándékos kísérletre.‖ 

Ebben az időben csak 21 éven felüli férfiak lehettek esküdtek Alabamában. Talladega megyében 16 000 ilyen 

korú férfi élt, közülük 26% volt fekete. Ha ebből az alapsokaságból véletlenszerűen választunk ki 100 embert, 

vajon mennyi a valószínűsége, hogy közöttük 8 vagy annál kevesebb fekete lesz? Milyen következtetést vonna 

le ebből? 

27. Hayward városában (Kalifornia) mintegy 50 000 a regisztrált szavazók száma. Egy politológus 500 fős 

egyszerű véletlen mintát vesz közülük. Következőképpen alakult a mintában a pártpreferencia: 
 

Republikánus 115 

Demokrata 331 

Független 54 

a. Hayward összes regisztrált választópolgára körében ______%-ra becsüljük a függetlenek arányát. 

b. Ez a becslés valószínűsíthetően olyan ________ %-kal tér el a tényleges értéktől. 

c. A _______% és _______% közötti tartomány a _______________________ a függetlenek arányának 95%-

os konfidenciaintervalluma. 

Töltse ki az üresen hagyott helyeket, és adjon rövid magyarázatot is! (Az első négy helyre egy-egy szám kerül, 

az utolsóra egy legfeljebb 25 szavas kifejezés.) 

28. 1990-ben országos szinten tesztelték az iskolások tudományos ismereteit.12 Íme egy kérdés, melyet a 12. 

évfolyamra járóknak tettek fel. 

                                                                                                                                                                                     

A „szóráselemzést‖ mostanra nem csak az esküdtek kiválasztásánál, de a foglalkoztatási diszkriminációval kapcsolatban, sőt trösztellenes 

ügyekben is alkalmazzák. McCleskey szerint (107 S Ct 1756, 1987) a főbenjáró bűnökben ítélkező bíróságok – bárhogy is minősítsük ezt – 
kevésbé hajlandók elfogadni a diszkrimináció statisztikai próbáit. A statisztikai bizonyítékokról különböző megközelítésekben olvashatunk: 

B. Black, „Evolving legal standards for the admissibility of scientific evidence,‖ Science vol. 239 (1988) 1508-1512 o.; vol. 241 (1988) 
1413-1414. o. 

S. Fienberg (ed.), The Evolving Role of Statistical Assessments as Evidence in the Courts (Springer-Verlag, 1989). 

M. Finkelstein, „The application of statistical decision theory to the jury discrimination cases,‖ Harvard Law Review vol. 338 (1966) 353-

356. o. 

M. Finkelstein-B. Levin, Statistics for Lawyers (Springer-Verlag, 1990). 

D. Kaye-D. Freedman, Reference Guide on Statistics (Washington, D.C., Federal Judicial Center, 1994). 

P. Meier-J. Sacks-S. L. Zabell, „What happened in Hazelwood: statistics, employment discrimination, and the 80% rule,‖ American Bar 
Foundation Research Journal (1984) 139-186. o. 

D. W. Peterson (ed.), „Statistical inference in litigation,‖ Law and Contemporary Problems vol. 46, no. 4 (1983). 

D. L. Rubinfeld, „Econometrics in the courtroom,‖ Columbia Law Review vol. 85 (1985). 1048-1097. o. 
12Lee R. Jones et al., The 1990 Science Report Card (Washington, D.C., U.S. Department of Education, Office of Educational Research and 
Improvement, 1992). Lásd 135 és 165.o. 
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Az alábbi ábrán egy hőmérő látható. Hogyan néz ki, amikor 37,5 Celsius-fokot olvasunk le róla? Satírozza be 

megfelelően! 

 

A tesztet kitöltő tanulóknak mindössze 64%-a tudta helyesen megoldani a feladatot. 

Az egyik állam tanügyi főfelügyelője képtelen elhinni ezt az adatot. Ellenőrzésül egyszerű véletlen mintavétellel 

kiválaszt 100 középiskolát az államban, és a kiválasztott iskolákban kitölteti a tesztet 10 véletlenszerűen 

kiválasztott 12. osztályos tanulóval. A tesztet kitöltő 1000 diák közül 661, azaz 66,1% tudja megoldani a 

feladatot. 

A fenti információk alapján meg tudná-e adni a 66,1%-hoz tartozó standard hibát? Számítsa ki, vagy fejtse ki, 

miért nem lehet megadni! 

29. Hússzor húzunk véletlenszerűen, visszatevéssel az  dobozból. Az alábbi ábrák egyike a 

húzások átlagának elméleti hisztogramja. Egy másik a kihúzott számok hisztogramja. A harmadik pedig a doboz 

tartalmának hisztogramja. Melyik ábra melyik? Fejtse ki! 

 

30. Az egyik közvéleménykutató cég néhány évvel ezelőtt áttért a véletlenszám-tárcsázásra. Megbízást kaptak, 

hogy becsüljék meg a spanyol nyelvű rádióműsorokat hallgatók arányát az ország néhány dél-nyugati 

városában. A mintegy 500 000 lakosú Austinban (Texas állam) 1000-es mintával dolgoznak, és elégedettek a 

becslés pontosságával. 

Dallas népessége körülbelül kétszer akkora, ám demográfiai összetétele hasonló. Igaz-e és miért: Ahhoz, hogy 

Dallasban is ugyanolyan pontos becslést kapjanak, mint Austinban, a cégnek itt 2000-es mintát kell vennie. 

7. 7. Összefoglalás és áttekintés 

1. Amikor véletlen módon húzunk egy dobozból, a húzások átlagának várható értéke a dobozban lévő számok 

átlaga. A húzások átlagának standard hibája: a húzások összegének standard hibája osztva a húzások számával. 

2. A húzások átlagát használhatjuk a doboz átlagának becslésére. Ez a becslés a véletlen hiba miatt valamelyest 

eltér a tényleges értéktől. Az átlag standard hibája mondja meg számunkra az eltérés valószínűsíthető nagyságát. 

3. Ha a húzások számát valahányszorosára növeljük, az átlag standard hibája a szorzótényező négyzetgyökének 

arányában csökken (azzal osztandó). 

4. A húzások átlagának elméleti hisztogramja a normálgörbét követi, még ha a dobozban lévő számok eloszlása 

másfajta is. A hisztogramot standard egységekben kell felvenni, a húzások számának pedig kellően nagynak kell 

lennie. 

5. Egyszerű véletlen minta esetén a minta szórását használhatjuk a doboz szórásának becsléseként. A doboz 

átlagának egy konfidenciaintervallumát úgy kaphatjuk meg, hogy a doboz átlagától mindkét irányban felmérünk 

megfelelő számú SH-t. A konfidenciaszintet a normálgörbéről olvassuk le. Mindez csak nagy mintáknál 

alkalmazható. 

6. Az egyszerű véletlen mintákra érvényes képleteket nem szabad gépiesen másfajta mintáknál is használni. 

7. A „könnyen elérhető” személyekből álló mintánál a standard hiba általában értelmezhetetlen. 

8. A könyv ezen részében valószínűségek kiszámításáról áttértünk a statisztikai következtetésekre. A 19. 

fejezetben különbséget tettünk mintavételi hiba és nem-mintavételi hibák között, és megmutattuk, mennyire 

fontos, hogy valószínűségi eljárásokat alkalmazzunk a minta kiválasztására. A gyakorlati munka során a 
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mintavételi hibánál kényesebb és fontosabb problémának bizonyulhat a nem mintavételi hiba. A 20. fejezetben 

kifejtettük az egyszerű véletlen mintákra vonatkozó elméletet. A 21. fejezetben megmutattuk, hogyan 

becsülhetők a populációban érvényes százalékarányok a minta százalékos megoszlásából, és ehhez bevezettük a 

minta adatain alapuló standard hibát és a konfidenciaintervallum fogalmát. A 23. fejezetben az átlagokra 

vonatkoztattuk ugyanezt. 

9. A könyv 20., 21. és 23. fejezetei a 16–18. fejezetekben megismert valószínűségelméletre építenek. E 

gondolatokat a VII. részben a mérési hiba tanulmányozására használjuk majd; a VIII. részben pedig 

továbbgondoljuk ezeket szignifikancia-próbák elvégzéséhez. 

10. A 22. fejezetben a Rendszeres Népességfelmérés példáján megismerkedtünk egy valódi, bonyolultabb 

kérdőíves felvétellel. 



   

   
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

VII. rész - VALÓSZÍNŰSÉGI 
MODELLEK 
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24. fejezet - Modell a mérési hibára 

Mindezekből kitűnik, hogy, ha nagy számú megfigyelésnek Átlagát képezzük, ezzel nagyban 

csökkentjük a kisebb hibák eshetőségét, míg úgyszólván teljesen kiküszöböljük a nagyokét; 

mely utóbbi megfontolás egymagában elegendőnek tűnik hozzá, hogy e módszert jó szívvel 

ajánljuk, ne csak csillagászoknak, de mindenki másnak, aki bármifajta kísérletekkel fáradozik 

(mert ezekre a fenti gondolatmenet ugyanegyképpen vonatkozik). S mennél számosabbak ezek 

a megfigyelések vagy kísérletek, annál kevésbé lesznek következtetéseink hibának kitéve – 

amennyiben azok megengedik, hogy mindahányukra egyforma körülmények közepette 

keríthessünk sort. 
—Thomas Simpson (angol matematikus, 1710–1761) 

1. 1. Becslést adunk egy átlag pontosságára 

A könyvnek ebben a részében a klasszikus valószínűségelméletet mérési hibák és a genetika vizsgálatakor 

fogjuk használni. Történetileg a gyakoriság fogalmán alapuló elmélet egy egészen sajátos problématípus 

kezelésére jött létre: a szerencsejátékok esélyeinek kiszámítására. Valamelyes munkát igényel, ha más helyzetre 

– nem szerencsejátékokra – kívánjuk alkalmazni. A szóban forgó helyzetről minden esetben meg kell 

mutatnunk, hogy hasonlít egy olyan folyamatra – például dobozból való húzásra –, amire az elmélet jól 

alkalmazható. E dobozmodelleket valószínűségi modelleknek, illetve sztochasztikus modelleknek is szokták 

nevezni. Első példánk valószínűségi modellje a mérési hibák viselkedését modellezi. 

Röviden átismételve (6. fejezet), minden mérés ki van téve valamekkora véletlen hibának, s ha megismételjük, 

egy kicsit más eredményt ad. Hogy a véletlen hiba nagyságáról fogalmunk legyen, legjobb, ha néhányszor 

megismételjük a mérést. Az eredmények szóródása, amit a szórás mutat, becslést ad arra, hogy körülbelül 

mekkora lesz a mérési hiba egyetlen mérésben. Eddig jutottunk el a 6. fejezetben. Innen folytatjuk; de most nem 

egyetlen mérésre, hanem egy méréssorozat átlagára fogunk összpontosítani. A feladat: meg kellene becsülnünk, 

hogy körülbelül mekkora lesz az átlag véletlen hibája. Ha a méréseket dobozból való húzásokhoz lehetne 

hasonlítani, akkor használhatnánk az V. és VI. rész módszereit. 

Az NB 10-en végzett mérések eredményeiről fogunk beszélni. Volt, amelyik többel, volt, amelyik kevesebbel, 

de mind 10 gramm alatt voltak. Hogy mennyivel, azt mutatja az 1. táblázat a 6. fejezet 2. szakaszában, 

mikrogrammban. (A mikrogramm a gramm egymilliomod része; egy mikrogramm körülbelül egy porszem 

tömege.) A táblázatbeli 100 szám szórása körülbelül 6 mikrogramm: egy-egy mérés pontatlansága körülbelül 6 

mikrogramm. A legjobb becslés az NB 10 tömegére a 100 mérés átlaga – 404,6 mikrogrammal kevesebb 10 

grammnál. Mivel minden egyes mérésnek van valamekkora hibája, nem lehet egészen pontos az átlag sem. De 

az átlag pontosabb lesz bármelyik egyszeri mérésnél, ami azt jelenti, hogy 6 mikrogrammnál kevesebbet fog 

tévedni. 

Milyen plusz–mínusz értéket tegyünk az átlagra? 

átlag ± ________ 

A válasz éppen az átlag standard hibája (SH) lesz, amit a 23. fejezetben ismertetett módon számíthatunk ki. 

(Alább, a 2. és a 3. szakaszban lesz szó arról a dobozmodellről, melynek alapján számolunk.) A 100 mérés 

összegének standard hibáját így becsülhetjük: 

 · 6 mikrogramm = 60 mikrogramm. 

A 100 mérés átlagának standard hibája tehát 

 

A számítás végére értünk. A táblázatbeli számok átlaga 404,6 mikrogramm. Az átlag valószínű mérési hibáját 

0,6 mikrogrammra becsültük. Ez azt jelenti, hogy az NB 10 valójában körülbelül 404,6 mikrogrammal – plusz–

mínusz körülbelül 0,6 mikrogramm – kisebb tömegű 10 grammnál. 
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Két szám bukkan fel a számítás során: 6 mikrogramm és 0,6 mikrogramm. Az első a 100 mérési eredmény 

szórása, a második az átlaghoz tartozó standard hiba. Mi közöttük a különbség? 

• A szórás azt mondja, hogy egyetlen mérésnek 6 mikrogramm körüli a pontatlansága. 

• A standard hiba azt mondja, hogy 100 mérés átlagának 0,6 mikrogramm körüli a pontatlansága. 

 

1. példa. Százszor lemérünk egy adott súlyt. E mérések átlaga 715 mikrogrammal több, mint egy kilogramm, a 

szórás 80 mikrogramm. 

a. Mennyivel hibázza el egyetlen mérés a pontos tömeget: körülbelül 8 mikrogrammal, vagy körülbelül 80 

mikrogrammal? 

b. Mennyivel hibázza el a 100 mérés átlaga a pontos tömeget: körülbelül 8 mikrogrammal, vagy körülbelül 80 

mikrogrammal? 

Megoldás. Egyetlen mérés véletlen hibája nagyjából akkora, mint a mérési eredmények szórása. Ez 80 

mikrogramm. Az (a) kérdésre tehát 80 mikrogramm a válasz. Nézzük (b)-t: a mérési eredmények összegének 

standard hibáját -ra becsülhetjük. Az átlag standard hibája tehát 800/100=8 mikrogramm. Ez a 

válasz a (b) kérdésre. 

A 8 mikrogramm az 1. példában a mérések átlagához tartozó plusz–mínusz érték. Precíz statisztikusok 

konfidenciaintervallumot használnak erre a célra – úgy, ahogyan a mintavételnél láttuk. Például 95%-os 

megbízhatóságú konfidenciaintervallumot a pontos súlyra úgy kapunk, ha mindkét irányban 2 SH-t mérünk fel 

az átlagtól. Az átlag 715 mikrogrammal töb, mint 1 kilogramm, a 2 SH pedig 2 · 8 = 16 mikrogramm. A pontos 

súly tehát, 95% megbízhatósággal, valamely 699 és 731 mikrogramm közötti értékkel van az 1 kilogramm 

fölött. A számolás: 
 

715 - 16 = 699, 715 + 16 = 731. 

A "megbízhatóság" szó itt is arra emlékeztet, hogy bizonytalanság a mérési folyamatban van, nem a mérendő 

dologban: a pontos súly nincs véletlen ingadozásnak kitéve. (A 21. fejezet 3. szakaszában a mintavétel kapcsán 

beszéltünk valami hasonló dologról.) 
 

A bizonytalanság a mérési folyamatban van, nem a mérendő dologban. 

Konfidenciaintervallumok szerkesztéséhez csak akkor használható a normálgörbe, ha kellően nagy a mérések 

száma. 25-nél kevesebb méréshez a statisztikusok többsége egy másik, az úgynevezett t-eloszláson alapuló 

eljárást használna (26. fejezet 6. szakasz). 

Történeti megjegyzés. Érdekes kapcsolat van a mérési hibák elmélete és a neon-reklámok között. 1890-ben úgy 

gondolták, hogy a légkör nitrogénből (kb. 80%), oxigénből (kicsit kevesebb, mint 20%), széndioxidból és 

vízgőzből áll – semmi másból. Az oxigént, a széndioxidot és a vízgőzt a kémikusok ki tudták vonni. A maradék 

nyilván tiszta nitrogén. Lord Rayleigh nekilátott, hogy egységnyi térfogatú ilyen maradékgáz súlyát 

összehasonlítsa ugyanilyen térfogatú kémiailag tiszta nitrogén súlyával. A maradékgázon elvégzett egyik mérés 

eredménye 2,31001 gramm volt. A tiszta nitrogénen elvégzett egyik mérés eredménye pedig ennél kicsit kisebb, 
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2,29849 gramm. A 0,01152 grammos különbség azonban meglehetősen kicsi volt, nagyságra valójában a mérési 

eljárás okozta hibákhoz hasonló. 

Származhat-e az eltérés véletlen hibából? Ha nem, akkor a maradékgázban kell lennie valaminek, ami nehezebb 

a nitrogénnél. Rayleigh addig ismételte a kísérletet, míg elég mérése nem lett, hogy bizonyítsa: a légköri 

maradékgáz nehezebb a tiszta nitrogénnél. Ezután sikerült is elkülönítenie az argon nevű (a tiszta nitrogénnél 

nehezebb, a légkörben kis mennyiségekben előforduló) nemesgázt. Más kutatók később további hasonló gázokat 

fedeztek fel: a neont, a kriptont és a xenont. Ezek – nyomokban – mind megtalálhatók a légkörben. Ezektől a 

gázoktól ragyognak oly változatos színekben a neonreklámok.1 

1.1. „A” feladatsor 

1. Az NB 10-en elvégzett 100 mérés összege 40 459 mikrogramm volt. Körülbelül mekkora lehet ennek az 

összegnek a véletlen hibája? 

2. Vannak olyan mérlegek, amelyek elektromos súlycellákkal működnek. A súly megoszlik számos ilyen cella 

között. A ráeső súlyt mindegyik cella elektromos árammá alakítja, ami innen egy központi összegző egységbe 

fut be. A központi egység összegzi az áramokat, kiszámítja az összáramnak megfelelő súlyt, és ki is nyomtatja. 

Az egész folyamatot másodpercenként több tucatszor ismétli. Így le lehet mérni egy körülbelül 50 tonnás, 

megrakott zárt vagont azalatt, míg végighalad a speciális vágányon, s a mérési hiba mindössze néhány mázsa.2 

Tegyük fel, hogy egy vagon 25 súlyadatának 82 670 font volt az átlaga, 500 font a szórása. A vagon becsült 

súlya __________; a becslés pontatlansága valószínűleg _________ körül van. 

3. (Kitalált feladat.) Párizsba küldik a hivatalos brit birodalmi „yard‖-ot, hogy a hivatalos „méter‖-hez mérve 

hitelesítsék. 100-szor lemérik a hosszát. A méréssorozat átlaga 91,4402 cm, a szórás 800 mikron. (A mikron a 

méter milliomod része.) 

a. 80 mikron vagy 800 mikron körüliek-e az egyes mérések hibái? 

b. 80 mikron vagy 800 mikron körüli-e a 100 mérés átlagának hibája? 

c. Szerkesszen a birodalmi „yard‖ pontos hosszára vonatkozóan 95%-os konfidenciaintervallumot! 

4. Az NB 10 pontos súlyára vonatkozó 95%-os konfidenciaintervallum a 10 gramm alatti 403,4 mikrogrammtól 

a 10 gramm alatti 405,8 mikrogrammig tart. Állapítsa meg az alábbi kijelentésekről, melyik igaz, melyik hamis 

– és írja le, miért. 

a. Erre a szakaszra esik a mérések körülbelül 95%-a. 

b. Körülbelül 95% az esélye, hogy a legközelebbi mérés ebbe az intervallumba fog esni. 

c. Amikor a Mérésügyi Hivatal 100 mérést végez, majd az átlagtól mindkét irányba 2 SH-t mér – az ilyen 

alkalmaknak a 95%-ában sikerül az eljárással a valódi értéket lefedniük. 

d. Ha a Mérésügyi Hivatal megint lemérné 100-szor az NB 10-est, körülbelül 95% a valószínűsége, hogy az új 

átlag a 10 gramm alatti 403,4 mikrogramm és 405,8 mikrogramm közé esne. 

5. Huszonöt mérést átlagolunk; 5-öd, 10-ed, vagy 25-öd részére csökkenti-e ez a véletlen hiba valószínű 

mértékét? 

2. 2. Valószínűségi modellek 

Az 1. szakaszban láttuk, hogyan lehet megállapítani ismételt mérések átlagának a standard hibáját. A számítás 

bármilyen számsoron egyszerűen elvégezhető, de a módszer használata csak olyankor jogosult, ha az adatok 

változékonysága olyanféle, mint a dobozból húzott számoké. 
 

Ha az adatok növekednek, csökkennek, vagy másféle időbeli szabályosságot mutatnak, a dobozmodell nem 

                                                           
1W. J. Youden, Experimentation and Measurement (Washington, D.C., National Science Teachers Association, 1962.) 
2A Toledo gyárt ilyen berendezést; ebben négy súlycella van, s a vagonok 9 km/órával mehetnek át a hídmérlegen. 
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alkalmazható. 

Indoklás: dobozból végzett egymás utáni húzások számai nem növekednek, nem csökkennek, s másféle időbeli 

szabályosságot sem mutatnak. Erre vonatkoznak a most következő példák. 

2.példa. Az 1. táblázat az USA lakosságát mutatja 1790 és 1990 között. Hasonlít-e ez a számsor dobozból 

végzett véletlenszerű húzásokhoz? 

24.1. táblázat - Az Amerikai Egyesült Államok lakossága, 1790–1990. 
 

1790 3 929 214 1890 62 947 714 

1800 5 308 483 1900 75 994 575 

1810 7 239 881 1910 91 972 266 

1820 9 638 453 1920 105 710 620 

1830 12 866 020 1930 122 775 046 

1840 17 069 453 1940 131 669 275 

1850 23 191 876 1950 151 325 798 

1860 31 443 321 1960 179 323 175 

1870 39 818 449 1970 203 302 031 

1880 50 155 783 1980 226 542 203 

  
1990 248 709 873 

Megjegyzések: Állandó lakosság. 1950-től Hawaii és Alaszka lakossága is. Korrigált 1870-es, 1970-es és 1980-

as adatok. 

Forrás: Statistical Abstract of the United States, 1993., 1. táblázat 

Megoldás. Nem. Az USA lakossága viszonylag állandó ütemben növekszik. Ha egy dobozból húzunk számokat 

véletlenszerűen, azok nem növekednek állandó ütemben: egyszer nőnek, másszor csökkennek. 

3. példa. Az 1. táblázatbeli 21 számnak 86 millió az átlaga, szórásuk 77 millió. Egy kutató megadja az átlag 

standard hibáját, méghozzá a következőképpen: 

az összeg standard hibája  

az átlag standard hibája ≈ 353/21 ≈ 17 millió.. 

Helyes ez így? 

Megoldás. Mint leíró statisztikáknak, az átlagnak és a szórásnak van értelmük. Az 1. táblázat számaiban rejlő 

információ bizonyos részét foglalja össze egyik is, másik is, noha elég jelentős, amit mindkettő elhanyagol: 

például, hogy a számok egyfolytában növekszenek. A 17 milliós standard hiba azonban butaság. A kutató a 

táblázatbeli 21 szám átlagára kiváncsi – ezt rendben ki is számolta; de ekkor nincs semmi dolga a véletlen 

hibával. Esetleg, ha valami másról lenne szó – például ha egy olyan számsor átlagára lett volna kiváncsi, melyen 

az 1790–1990 közötti mindegyik évből volna az Egyesült Államokról népességadat. (Az 1. táblázat ennek a 

számsornak csak minden tizedik elemét mutatja; a közreeső számokat nem ismerjük ilyen pontosan, mert csak 

minden tizedik évben kerül sor népszámlálásra.) A kutató ekkor végezhetne következtetést: használhatná az 1. 
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táblázat átlagát a másik számsor átlagának becsléseként. Becslése ekkor hibázna valamennyit. De a hiba 

mértékének megállapításában nem sok hasznát venné a négyzetgyökszabálynak. Az indok: az 1. táblázat számai 

nem olyanok, mintha dobozból végeztünk volna húzásokat. 
 

A négyzetgyökszabály csak dobozból végzett húzásokra érvényes. 

4. példa. Számsort készítünk a San Francisco-i repülőtér napi csúcshőmérsékleteiből. Hasonlítanak-e ezek az 

adatok dobozból végzett húzásokhoz? 

Megoldás. Nem – az adatokban határozott éves ingadozás van: nyáron melegebb, télen hidegebb az idő. Lokális 

szabályosságot is látunk: egy adott nap hőmérséklete általában az előző napi hőmérséklethez hasonlít. 

A hőmérsékletadatok grafikonja az 1. ábra felső rajzán látható. Az év minden egyes napja fölött egy pont jelzi 

az 1993-as, aznapi csúcshőmérsékletet. Jól kivehető az éves ingadozás mintázata: a pontok összességében 

magasabban vannak nyáron, mint télen. Továbbá lokális mintázatot is látunk: szabálytalan hullám-mintát az 

egyes évszakokon belül. A hullámhegyek néhány melegebb napot jelentenek – egy melegebb periódust; a hideg 

napokat a hullámvölgyek jelzik. 

Ezzel szemben az 1. ábra alsó rajza egy olyan képzeletbeli repülőtérre vonatkozik, amelynek átlagosan 

ugyanolyan az éghajlata, mint San Fransisco-é, a napi csúcshőmérsékletei azonban olyanok, mintha dobozból 

húznák őket. Ezek az adatok véletlenszerűek: sem növekedés, sem csökkenés, sem másfajta szabályosság nem 

mutatkozik bennük egész éven át. Egy ilyen helyen reménytelen volna az időjárást előrejelezni. 

24.1. ábra - 1.ábra. Hőmérsékletek és dobozmodellek. A felső rajz a San-Fransisco-i 

repülőtér 1993-as napi hőmérsékletmaximumait mutatja.3 Éves mintázatot – évszakos 

ingadozást – látunk az adatokban: nyáron melegebb, télen hidegebb van. Helyi 

mintázatok is vannak: rövid meleg és hideg időszakok. Nincs alkalmas dobozmodell. Az 

alsó rajz azt mutatja, milyenek lennének a hőmérsékletek, ha dobozból húzás határozná 

meg őket. 

                                                           
3Köszönet az adatokért Sam Cohennek és Doug Hale-nek (Energy Information Administration). 
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Az 1. szakaszban úgy vettük, mintha az NB 10-en végzett mérések dobozból végzett húzásokhoz 

hasonlítanának. Okosan tettük-e? A 2. ábra felső rajzán látható ezeknek az adatoknak a grafikonja. Mindegyik 

mérésnek egy–egy pont felel meg. A pont x koordinátája azt mondja meg, hányadik mérésről van szó, y 

koordinátája pedig azt, hogy hány mikrogrammal volt 10 grammnál kevesebb a szóban forgó mérés. E pontok 

az időben sem növekedést, sem csökkenést, sem másmilyen mintázatot nem mutatnak; éppolyan 

véletlenszerűnek látszanak, mintha dobozból végzett húzásokat néznénk. Pontosan ilyet: számítógéppel, 

dobozmodell alapján létrehozott adatsort mutat az ábra második rajza.4 Ha nem tudnánk, hogy melyik melyik, a 

két grafikon között nehezen tudnánk különbséget tenni. Erős időbeli mintázatot mutat ezzel szemben a harmadik 

rajz (szintén számítógéppel létrehozott) adatsora: ez nem írható le dobozmodellel. 

24.2. ábra - A felső rajz az NB 10-en végzett egymás utáni méréseket ábrázolja (lásd a 6. 

fejezet 2. szakasz 1. táblázatát). A középső rajz fiktív adatsorát egy dobozmodellt 

                                                           
4A hibadoboz meglehetős cifra volt: a lapok 95%-a a 0 átlagú és 4 mikrogramm szórású normálgörbét követte; a fennmaradó 5% a 0 átlagú 

és 25 mikrogramm szórású normál-görbét. Két normálgörbére volt szükség: egyre a közepes, és egyre a szélsőséges (magányos) értékek (ún. 
outliers) számára. 
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szimuláló számítógép hozta létre. A két rajz nagyon hasonlít, ami azt mutatja, hogy a 

dobozmodell igen jól közelíti az adatokat. Az alsó rajz erős időbeli mintázatot mutató 

adatsor grafikonja. Nem írható le dobozmodellel. 

 

Nem véletlen, hogy az NB 10-en végzett mérések adatai olyanok, mintha dobozból való húzásokat néznénk. 

Munkájuk ellenőrzésére a Mérésügyi Hivatal kutatói rendszeresen használnak a 2. ábra felső rajzához hasonló 

grafikonokat. Bármifajta szabályosságot – növekedést, csökkenést, vagy másféle mintázatot – tapasztalnak, az 

hibára utal, amit ki kell küszöbölni. Ez az elgondolás alapvető a precíziós mérési munkáknál – hasonlóképpen, 

mint a gyártási minőségellenőrzés esetében, amikor a selejt darabszámát ábrázolják az idő függvényében. 

2.1. „B” feladatsor 



 Modell a mérési hibára  

 424  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

1. Feldobunk a levegőbe egy rajzszeget. Vagy heggyel felfelé vagy heggyel lefelé fog leesni. 

 

Valaki ezt a dobozmodellt javasolja: húzzunk visszatevéssel a  dobozból, ahol F jelentése "heggyel 

felfele", L jelentése: "heggyel lefele". Valaki más a  dobozt javasolja. Hogyan dönthetnénk el, 

melyik doboz a jobb? 

2. San Franciscoban egy átlagos évben körülbelül a napok 17%-án esik az eső. Az esős és száraz napok 

egymásutánjára valaki a következő valószínűségi modellt javasolja: húzzunk visszatevéssel egy olyan dobozból, 

melyben egy "esős" és öt "száraz" feliratú kártya van. Jó ez a modell? 

3. Valaki átnézi a telefonkönyvet és feljegyzi mindegyik telefonszám utolsó számjegyét. Modellezhető-e ez a 

 

dobozból végzett (visszatevéses) húzássorozattal? És mi a helyzet az első számjegyekkel? 

4. Valaki listát készít a San Francisco-i telefonkönyvben szereplő összes családnév első betűiből – sorban 

végigveszi a könyvben felbukkanó összes nevekét. Helyes-e, ha egy dobozból való húzásokkal modellezzük ezt 

a betű-sorozatot? (A dobozban 26 kártya volna, rajtuk az angol ábécé egy-egy betűje.) 

5. "A dörzsölt profi szerencsejátékos, ha négyszer egymás után fej jön ki, arra fogad, hogy újra fej lesz. Ha egy 

csapat egyhuzamban hatszor nyer, nyerni fog hetedszer is. Ő a százalékokban hisz. Az amatőr fogadó viszont 

úgy gondolkozik, hogy nem jön ki több fej – mert 'most már írások jönnek'. Az amatőr a nagy számok 

törvényében hisz." – Jimmy the Greek, San Francisco Chronicle, 1975. július 2. 

Addig dobunk Kerrich érméjével (16. fejezet), míg egyhuzamban négy fejet nem kapunk. Tegyük fel, Jimmy azt 

mondaná, 5-öt ajánl 4 ellenében, hogy a következő dobás is fej lesz. (Ha fej lesz, ő fizetne nekünk 5 dollárt; ha 

írás, mi fizetnénk neki 4 dollárt. Elfogadjuk? 

3. 3. A Gauss-modell 

A következőkben részletesebben kifejtjük a mérési hibára vonatkozó dobozmodellt. A kiindulási helyzet: 

valamely mennyiségre vonatkozóan ismételt mérések sorozatát végezzük. A modell szerint minden mérés 

eredménye egy véletlen nagyságú hibával különbözik a pontos értéktől; e véletlen hiba olyan, mintha egy 

lapokat tartalmazó dobozból – a hibadobozból – véletlenszerűen húznánk egyet. Az egymás utáni méréseket 

egymástól függetlenül, változatlan körülmények között végezzük – tehát a hibadobozból visszatevéssel húzunk. 

Annak az elgondolásnak, hogy a véletlen hibák nem következetesen pozitívak és nem is következetesen 

negatívak, azzal adunk kifejezést, hogy a hibadobozban lévő számok átlagát nullának feltételezzük. E modellt 

Karl Friedrich Gauss német matematikusról (1777–1855) nevezték el, aki csillagászati adatokkal kapcsolatban 

foglalkozott a mérési hibákkal. 
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Karl Friedrich Gauss (Braunschweig, 1777–1855.) 

George Arents Research Library, Wolff-Leavenworth gyűjtemény. Syracuse University. 
 

A Gauss-modell szerint minden alkalommal, amikor elvégzünk egy mérést, véletlenszerűen, visszatevéssel 

kihúzunk egy lapot a hibadobozból. A lapon lévő szám lesz a véletlen hiba. Ezt hozzáadjuk a pontos értékhez, s 

így kapjuk a tényleges mérési eredményt. A hibadoboz átlaga 0. 

A modellben a dobozbeli számok szórása határozza meg, hogy milyen nagyságú véletlen hibákra lehet 

számítani. Ezt a szórást általában nem ismerjük, az adatokból kell megbecsülnünk. Például nézzük az NB 10-en 

elvégzett 100 mérést. A modell szerint mindegyik mérési eredmény a pontos súly körül van, de attól eltér 

annyival, amennyit a hibadobozból húzunk: 
 

1. mérés = pontos súly + 1. húzás a hibadobozból 
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2. mérés = pontos súly + 2. húzás a hibadobozból 

. 

. 

. 

100. mérés = pontos súly + 100. húzás a hibadobozból 

 

Visszatérve az NB 10-es adatokra: a hibadoboz szórását nagyszerűen meg lehetne becsülni a 100 húzás 

szórásával.5 Csakhogy hogy a húzásokat nem tudjuk az adatokból rekonstruálni, mert nem ismerjük a valódi 

súlyt. Másrészt viszont a mérési eredmények ingadozása pontosan akkora, mint a húzásoké, mivel a valódi súly 

mérésről mérésre változatlan. Kicsit szakszerűbben: nem változtatja meg a szórást, hogy mindegyik hibához 

hozzáadjuk a pontos súlyt. (Lásd az 5. fejezet 6. szakaszát.) Ezért használhatják a statisztikusok a standard hiba 

számításakor a mérések szórását. Ezzel a végére értünk a fejezetünk 1. szakaszában ismertetett számítások 

indoklásának.6 
 

Ha a Gauss-modell alkalmazható, a hibadoboz szórása becsülhető az ismételt mérések sorozatának szórásával. 

A becslés akkor jó, ha a mérések száma kellően nagy. 

Más úton is eljuthatunk a hibadoboz szórásához. Amikor a mérési folyamatról már sok tapasztalat gyűlt fel, a 

kevés mostani mérés helyett érdemesebb az összes múltbeli adatból becsülni a szórást. Indok: a hibadoboz a 

mérési folyamathoz tartozik, nem a mért dologhoz. 

5. példa. (Kitalált.) A Mérésügyi Hivatal munkatársai elvégeznek az NB 10-esen több száz mérést – e mérések 

során 6 mikrogrammnak találják a szórást –, de azután elveszítik ezt az etalon-súlyt. Mennek hát, és vesznek 

helyette egy másikat. Pontosan ugyanazzal az eljárással mérik a súlyát, ugyanazon a mérlegen, mint az NB 10-ét 

                                                           
5Talán még jobb lenne a négyzetes közép: a doboz átlagáról feltettük, hogy 0. 
6Az NB10-adatok tapasztalati eloszlása ferde s hosszan elnyúlik az egyik irányba (6. fejezet 2. ábra). Mindazonáltal ennek az eloszlásnak 

önmagával vett 100-szoros konvolúciója a normálishoz nagyon közeli; a normalitástól vett kisebb eltéréseit nagyon jól leírja egy 1/n rendű 
Edgeworth-sorfejtés. 
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mérték. Egy hét alatt 25 mérésük gyűlik össze. E mérések átlaga 605 mikrogrammal haladja meg a 10 grammot, 

szórásuk 7 mikrogramm. A Gauss-modell szerint az új súly: 605 mikrogramm plusz–mínusz kb. 
 

6 mikrogrammal 7 mikrogrammal 

1,2 mikrogrammal 1,4 mikrogrammal 

haladja meg a 10 grammot. 

Megoldás. A modell szerint mindegyik mérés véletlen hibája olyan, mint egy húzás a hibadobozból. A 

hibadoboz a mérleghez tartozik, nem a súlyhoz. A hibadoboz szórását az NB 10-re vonatkozó nagy mennyiségű 

régi adatból jobban meg lehet becsülni, mint az új súlyra vonatkozó kevés friss adatból. A hibadoboz szórásának 

becsült értéke 6 mikrogramm. Ebből megtudjuk, mekkora egyetlen mérés hibájának valószínű nagysága. Ennél 

kisebb a 25 mérés átlagában mutatkozó hiba valószínű nagysága. Ennek az átlagnak 1,2 mikrogramm a standard 

hibája. Ez a megoldás. 

A modell szerint a hibadoboz a mérleghez tartozik, nem a mérendő súlyhoz. Mindaddig, míg nagyjából 

egyforma méretű fémdarabokról beszélünk, ez ésszerű. De ha 10 grammos súlyról 100 grammosra váltanánk, a 

hibadoboz sem maradna változatlan. Másrészt amikor a Hivatal 10 grammos etalonjainál élénkebben izgő–

mozgó súlyokról van szó – például csecsemőkről –, akkor korántsem magától, hogyan lehet elválasztani a 

"valódi értéktől" a "véletlen hibát". 

Még egy utolsó szempont. A Gauss-modell itt bemutatott változata azzal a hallgatólagos feltevéssel él, hogy a 

mérési eljárás nem torzít. Amikor torzítás is fellép, az egyes mérések három tag összegeként állnak elő: 

pontos érték + torzítás + véletlen hiba. 

Így az átlag standard hibája már nem mondja meg azt, hogy milyen messze lehet az igazi értéktől az átlag, csak 

azt, hogy a 

pontos érték + torzítás 

összegtől milyen messze van. Azok a módszerek, amelyeket ebben a fejezetben láttunk, nem segítenek 

megbecsülni a torzítást. Az NB 10 méréseivel kapcsolatban nem vettünk tekintetbe torzítást, mert más 

megfontolásokból úgy tűnik, hogy az Országos Mérésügyi Hivatalnál végzett precíziós méréseknek 

elhanyagolható a torzításuk. Van olyan is, amikor a torzítás súlyosabb a véletlen hibáknál – és sokkal 

nehezebben kimutatható.7 

3.1. „C” feladatsor 

1. 

a. Egy 10 grammos ellenőrzősúlyt mérnek. Vegyük alapul a Gauss-modellt, tekintsük 0-nak a torzítást. Ha a 

pontos súly 501 mikrogrammal több, mint 10 gramm, és a hibadobozból kihúzott szám 3 mikrogramm, akkor 

mekkora a mérési eredmény? 

b. És ha a pontos súly 510 mikrogrammal haladja meg a 10 grammot és –6 mikrogramm a hibadobozból húzott 

szám? 

2. Az első mérés szerint az NB 10 súlya 409 mikrogrammal volt kevesebb 10 grammnál. A – torzítás nélküli – 

Gauss-modell szerint 

409 = pontos érték + véletlen hiba. 

Meg lehet-e ebből mondani, hogy a két kifejezés közül melyiknek mennyi a számszerű értéke? 

                                                           
7W. J. Youden, "Enduring values", Technometrics vol.14 (1972), 1-11. oldal. Lásd továbbá M. Henrion és B. Fischhoff, "Assessing 
uncertainty in physical constants", American Journal of Physics vol.54 (1986), 791-97. oldal. 
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3. Az NB 10-en végzett mérésekre vonatkozó Gauss-modellben _________, hogy a hibadoboz szórása=6 

mikrogramm. Írja be az üresen hagyott helyre az alábbi két kifejezés közül a megfelelőt, s röviden indokoljon: 

tudjuk 

úgy becsüljük az adatokból 

4. Az alábbi ábrán egy számítógépes szimuláció eredménye látható: 50 elképzelt kutató nekilát, hogy megmérje 

az NB 10 súlyát a Mérésügyi Hivatal módszerével. Mindegyik kutató elvégez 100 mérést, majd kiszámítja az 

átlagot, a szórást, és az átlag standard hibáját (SH). Az ábrán, hogy látsszanak, egymás alatt ábrázoltuk mind az 

50 "átlag ±2 SH" konfidenciaintervallumot. A szimulációban úgy tekintettük, mintha a pontos súly 405 

mikrogrammal volna kevesebb, mint 10 gramm. 

a. Miért tér el az intervallumok középpontja? 

b. Miért tér el az intervallumok hossza? 

c. Hánynak illenék az intervallumok közül a pontos értéket tartalmaznia? 

d. Hány tartalmazza? 

 

5. A Mérésügyi Hivatal százszor le fog mérni egy egykilós ellenőrzősúlyt, majd kiszámítja e mérések átlagát. A 

Gauss-modell alapján akarnak eljárni, 0-nak tekintve a torzítást; korábbi megfigyeléseik alapján a hibadoboz 

szórását 50 mikrogrammra becsülik. 

a. A 100 mérés átlaga valószínűleg körülbelül _________-mal fog eltérni a pontos súlytól. 

b. A 100 mérés szórása valószínűleg _________ körül lesz. 

c. Becsülje meg, mennyire valószínű, hogy a 100 mérés átlaga nem lesz 10 mikrogrammnál távolabb a pontos 

súlytól. 

6. Tegyük fel, beküldünk a Mérésügyi Hivatalhoz egy névlegesen 10 grammos súlyt, hogy végezzenek rajta 25 

mérést, s közöljék velünk az átlagot. Ugyanazt az eljárást használják, mint az NB 10-nél, ahol néhány száz 

mérésük szórása 6 mikrogramm volt. A 25 mérés átlaga 307 mikrogrammal van 10 gramm alatt, a szórás 5 

mikrogramm. Beküldött súlyunk tehát 307 mikrogramm, plusz–mínusz kb. 
 

5 mikrogrammal 6 mikrogrammal 1 mikrogrammal 1,2 mikrogrammal 

könnyebb 10 grammnál. (Alkalmazható a torzítás nélküli Gauss-modell.) 

7. Huszonöt mérést végeznek a fény sebességére vonatkozóan. Átlaguk 300 007, a szórás =10, a mértékegység 

kilométer per másodperc: km/s. Töltse ki (a)-ban az üresen hagyott helyeket, majd mondja meg a (b–f) 
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kijelentésekről, melyik igaz, melyik hamis; válaszait röviden indokolja. (Alkalmazható a torzítás nélküli Gauss-

modell.) 

a. A fény sebességét _________-nek becsüljük; e becslésnek körülbelül __________ a hibája. 

b. A 25 mérés átlaga körülbelül 2-vel tér el 300 007-től. 

c. Az egyes mérések körülbelül 10-zel térnek el 300 007-től. 

d. A fény sebességére vonatkozó 95%-os konfidenciaintervallum 300 007±4. 

e. A 25 mérés átlagára vonatkozó 95%-os konfidenciaintervallum 300 007±4. 

f. Ha végeznének egy huszonhatodik mérést, 95% a valószínűsége, hogy ez 4-nél kevesebbel térne el a 

fénysebesség pontos értékétől. 

8. Egy földmérő az A, B, C, D és E nevű öt pont közötti távolságokat méri. A pontok mind egy egyenesen 

vannak. Úgy találja, hogy mind a 4 távolság: AB, BC, CD és DE is 1 kilométer, plusz–mínusz 1 centiméter. A 

négy mérést egymástól függetlenül, azonos eljárással végezte. 

 

Az AE távolság körülbelül négy kilométer; de e becslésnek van egy körülbelül 
 

4 centiméteres 2 centiméteres 1 centiméteres 0,5 centiméteres 0,25 centiméteres 

hibája. Röviden indokoljon. (Alkalmazható a torzítás nélküli Gauss-modell.) 

9. A mérési hiba fogalma pszichológiai tesztek eredményeivel kapcsolatosan is felmerül. Az egyenlet ekkor: 

mért teszteredmény = valódi teszteredmény + véletlen hiba. 

A véletlen hiba itt olyan esetleges tényezőkre vonatkozik, mint az alany hangulata vagy szerencséje. Mi a 

véleménye, alkalmazható-e itt a Gauss-modell? 

4. 4. Következtetések 

Az NB 10 csupán egy fémdarab. Egy tányérokból, fogaskerekekből, emelőkből álló szerkezet segítségével 

rendszeresen lemérik a súlyát. A mérési eredmények statisztikai elemzése során előkerült a standard hiba, a 

normálgörbe, szóba kerültek a konfidenciaintervallumok. Mindezt – az NB 10-es matematikáját – a Gauss-

modell fogja egybe. A véletlen hibák olyanok, mintha számokat húznánk egy dobozból; átlaguk olyan, mint a 

húzások átlaga. A húzások száma elég nagy, így az átlagra vonatkozó elméleti hisztogram elég jól közelíti a 

normálgörbét. A modell nélkül nem volna dobozunk, nem lenne standard hibánk, nem lennének megbízhatósági 

szintjeink. 

Statisztikai következtetésről olyankor beszélünk, mikor adatokból valószínűségi módszerek segítségével jutunk 

következtetésre. Például ilyen az, amikor az átlagra standard hibát teszünk. Mármost bármikor számolhatunk 

mechanikusan standard hibát. Ezt akárhány számítógépes program megteszi helyettünk. Az is elérhető, hogy az 

eredmény mellé az outputon a "Standard hiba:" felirat kerüljön. De ne hagyjuk, hogy megbabonázzon a sok 

szakkifejezés vagy az aritmetika. Az eljárásnak a négyzetgyökszabály adja az értelmét. Mindez egy 

hallgatólagos előfeltevésre épül: hogy az adatok olyanok, mint húzások egy dobozból. Ez megint a régi nóta. De 

nem ok nélkül fújjuk mindig ugyanazt: sok kutató figyelmen kívül hagyja az előfeltevést. "Standard hibáik", 

amiket így kapnak, gyakorta teljesen értelmezhetetlenek.8 
 

                                                           
8Az ismételt mérések közötti összefüggést sokszor "megfigyelői torzítás" okozza: a méréseket végző személy, tudattalanul, azt szeretné, 
hogy a második mérés legyen közel az elsőhöz. A Mérésügyi Hivatal kifinomult ellenintézkedésekkel igyekszik ennek a fajta torzításnak 

elejét venni. Például úgy, hogy többféle súlyösszeállítás össztömegét összehasonlítva határozza meg az NB 10 értékét. Az összeállítások a 

Hivatal által megszabott rendben követik egymást. Az, aki a tényleges méréseket végzi, nem ismeri, milyen kapcsolat van az összeállítások 
között, így nem alakulhat ki véleménye arról, mikor milyen eredményt "kellene" kapnia. 
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A statisztikai következtetés csak akkor jogos, ha az adatokra nézve explicit valószínűségi modellt állítottunk 

fel. Dobozmodell nélkül ne következtessünk. 

A II. és III. rész középpontjában a leíró statisztika állt: az adatokat összefoglaló, a lényeges vonásokat kiemelő 

diagramok készítése, ilyen mutatók számítása. Ezeket az eljárásokat egészen általánosan használhatjuk – 

semmiféle rejtett előfeltevés nincs a hátterükben az adatok eredetét illetően. Statisztikai következtetéseknél 

azonban alapvetőek a modellek. 

5. 5. Ismétlő feladatsor 

1. Lézeres magasságméréssel néhány hüvelyknyi (1 hüvelyk kb. 2, 54 cm) pontossággal, torzítás nélkül lehet 

tengerszint feletti magasságokat mérni. Egy kísérlet részeként 25 leolvasást végeztek egy hegycsúcs 

magasságáról. Az átlaguk 81 411 hüvelyk ( kb. 2068 méter) volt, a szórásuk 30 hüvelyk. Töltse ki (a)-ban az 

üresen hagyott helyeket, majd mondja meg a (b–f) kijelentésekről, melyik igaz, melyik hamis; válaszait röviden 

indokolja. (Alkalmazhatja a torzítás nélküli Gauss-modellt.) 

a. A hegycsúcs tengerszint feletti magasságát _________-nek becsüljük; e becslésnek körülbelül __________ 

lehet a hibája. 

b. A hegycsúcs tengerszint feletti magasságára vonatkozó 95%-os konfidenciaintervallum: 81 411±12 hüvelyk. 

c. A 25 leolvasás átlagára vonatkozó 95%-os konfidenciaintervallum: 81 411±12 hüvelyk. 

d. Körülbelül 95% a valószínűsége, hogy a következő leolvasás a 81 411±12 hüvelyk tartományba essen. 

e. Körülbelül a leolvasások 95%-a esik a 81 411±12 hüvelyk tartományba. 

f. Ha végeznének még 25 mérést, körülbelül 95% a valószínűsége annak, hogy az átlaguk a 81 411±12 hüvelyk 

tartományban legyen. 

2. Az NB 10-en elvégzett első 3 mérés 409, 400 és 406 volt. A teljes 100 mérés átlaga 404,6, szórása 6,4 volt; az 

adatok a 2. szakasz 2. ábráján láthatók. Alkalmazhatjuk a torzítás nélküli Gauss-modellt. Írjon egy-egy szót, 

illetve kifejezést az üresen hagyott helyekre; röviden indokoljon. 

a. A 404,6±2·0,64 tartomány 95%-os konfidenciaintervallum az NB 10 valódi súlyára, mert, ha 100-szor 

húzunk, a(z) ________ a normálgörbét követi. 

b. A 409±2·6,4 tartomány nem 95%-os konfidenciaintervallum az NB 10 valódi súlyára, mert a(z) ________ 

nem követi a normálgörbét. 

3. A fénysebességet 2 500-szor mérték. Az átlag 299 774 km/s volt, a szórás 14 km/s.9 Alkalmazzuk a torzítás 

nélküli Gauss-modellt. Adjon meg a fény sebességére 95%-os konfidenciaintervallumot. 

4. A 3. feladatban azt mérték, mennyi idő alatt tesz meg a fény egy bizonyos távolságot. 57-szer megmérték ezt 

a távolságot. A mérések átlaga 1,594265 kilométer volt. Milyen adat kell még ahhoz, hogy meg tudjuk mondani, 

mennyire pontos ez az érték? 

5. A 4. feladat rámutat egy olyan tényezőre, mely a 3. feladatban leírt mérések során torzítást okozhat. Mi ez? 

6. 1993-ban a San Francisco-i repülőtéren kb. 19, 6 oC volt a napi csúcshőmérsékletek átlaga, és 5,1 oC a 

szórásuk (lásd a 2. szakasz 1. ábráját). Mármost 

 

                                                           
9A méréseket Michelson, Pease és Pearson végezte az Irvine Ranch-en, 1929 és 1933 között. Az adatokat a feladatban némileg kerekítettük. 

Az ő átlaguk, mérföld per másodpercre átszámítva, körülbelül 186 270. A mérésekre több szakaszban került sor; bizonyos jegyek arra 

utalnak, hogy különböző időszakokban a szórás más és más volt. 

A fény sebessége ma lényegében meghatározás: "A Súlyok és Mértékegységek Általános Konferenciája 1983-ban kiadott új hivatalos 

meghatározása szerint egy méter az a távolság, melyet a másodperc 1/299 792 458 része alatt a fény légüres térben megtesz." Lásd E. M. 
Purcell, Electricity and Magnetism, 2nd ed. (McGraw-Hill, 1985, Appendix E.). 
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Igaz vagy hamis: a San Francisco-i repülőtér napi csúcshőmérsékleteinek átlagára vonatkozó 95%-os 

konfidenciaintervallum: 19,6±0,52 oC. Röviden indokoljon. 

7. Egy hitelesítő laboratórium éveken át mért ugyanazzal az eljárással egy egykilogrammos ellenőrzősúlyt. 

Többszáz mérésük gyűlt össze így; e mérések szórása 16 mikrogramm volt. Valaki most beküld egy másik 

egykilogrammos súlyt, hogy hitelesítsék ugyanezzel az eljárással. A labor 50 mérést végez az új súlyon, a 

mérések átlaga 78,1 mikrogrammal haladja meg az 1 kg-ot, szórásuk 20 mikrogramm. Ha lehetséges, adjon 

95%-os konfidenciaintervallumot az új súly tömegére vonatkozóan. (Alkalmazható a torzítás nélküli Gauss-

modell.) 

8. Egy számítógépes program végrehajtásához, ahogyan az több futtatássorozat alapján kiderült, átlagosan 58 

másodperc CPU-idő kellett, a szórás 2 másodperc volt. Az adatokban nem mutatkozott sem növekedés, sem 

csökkenés, sem másfajta mintázat. Körülbelül ________ másodperc, plusz–mínusz _________ másodperc CPU-

idő kell ahhoz, hogy a program 100-szor lefusson. (A CPU a számítógép központi végrehajtó egysége [central 

processing unit] – itt végzi a gép a matematikai és a logikai műveleteket.) 

9. Egy gép 125 grammos vaj-adagokat készít; a súlyok szórása 1,5 gramm. Az adatokban sem növekedés, sem 

csökkenés, sem másfajta mintázat nincs. Egy csomag = 4 adag vaj. 

a. Egy csomag súlya _________ gramm, plusz–mínusz _____ gramm. 

b. Egy bolt 100 csomag vajat vesz. Becsülje meg annak a valószínűségét, hogy a kapott vaj súlya 50 kilogramm 

lesz, legfeljebb 60 gramm eltéréssel. 

10. Igaz-e vagy hamis ? "Ha az adatok nem a normálgörbét követik, akkor a megbízhatósági szintek 

számításakor nem használhatjuk a normálgörbét." Indokolja meg! 

11. "Minden mérést kétszer végeztünk el. Ha legalább ketten jelen voltak a személyzetből, akkor a két mérést 

más személy végezte. Hogy a durva hibákat minimalizáljuk, bizonyos önkényes mértéket meghaladó 

eltéréseknél harmadik – szükség szerint negyedik – mérésre is sor került, míg elő nem állt két, egymáshoz a 

megszabott határnál közelebb eső mérési eredmény. Eltérés esetén a mérést végrehajtó személyek döntötték el, 

hogy a három, illetve négy mérési eredmény közül melyik a leginkább "reprezentatív" – ezt vették fel a 

statisztikai adatsorba. Kielégítő egyezés esetén rutinszerűen az első följegyzett adat került az adatsorba." Mi 

erről a véleménye? (röviden)10 

6. 6. Összefoglalás 

1. A mérési hiba Gauss-modellje szerint minden mérés esetén véletlenszerűen, visszatevéssel egy lapot húzunk a 

hibadobozból. A kihúzott lapon lévő szám a véletlen hiba. Ezt hozzáadjuk a mérendő dolog valódi értékéhez, 

így kapjuk a tényleges mérési eredményt. A doboz átlaga 0. Itt tehát elhanyagolhatónak tekintjük a torzítást. 

2. Amikor a Gauss-modell alkalmazható, a nagyszámú mérési eredmény szórása becslést ad a hibadoboz 

szórására. Ez megmondja, mekkora egy egyedi mérés valószínű hibája. 

3. A méréssorozat átlaga pontosabb az egyedi mérésnél – hogy hányszor pontosabb, az a mérések számának 

négyzetgyökéből látszik. Feltétele ennek a számításnak, hogy az adatokra érvényes legyen a Gauss-modell. 

4. Közelítő konfidenciaintervallumot úgy kaphatunk a mérendő dolog pontos értékére vonatkozóan, ha a 

mérések átlagától mindkét irányba felmérjük a standard hiba (SH) megfelelő számú többszörösét. A 

megbízhatósági szint leolvasható a normálgörbéről. A közelítés akkor jó, ha érvényes a torzítás nélküli Gauss-

modell és ha kellően nagy a mérések száma. 

5. A Gauss-modell szerint a mérési hiba a mérési folyamatban van, nem a mért dologban. A "megbízhatóság" 

szó emlékeztet erre. 

                                                           
10Az idézet forrása R. D. Tuddenham és M. M. Snyder, Physical Growth of California Boys and Girls from Birth to Eighteen Years 

(University of California Press, 1954., 191. old.). Némileg módosítottunk rajta. Mint a szerzők folytatják, 

Az utólagos bölcsesség, néhány éves vizsgálati tapasztalat után, azt mondatja velünk, hogy az első feljegyzett mérési 

eredménynél és a "leginkább reprezentatív" mérésnél is pontosabb becslése lett volna az elméleti "valódi értéknek" 
pusztán a mérések [átlaga]". 
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6. Ha a modell nem alkalmazható, akkor a konfidenciaintervallumok szerkesztésének módszere sem 

alkalmazható. Ha például növekedés, csökkenés, vagy másfajta mintázat van az adatokban, akkor valószínű, 

hogy a képleteket végigszámolva butaságot kapunk. 

7. Statisztikai következtetéseket csak akkor szabad levonni, ha az adatokra nézve van explicit valószínűségi 

modell. 
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25. fejezet - Valószínűségi modellek a 
genetikában 

Soha nem fogom elhinni, hogy Isten kockajátékot játszik. 
—Albert Einstein (1879–1955) 

1. 1. Hogyan fedezte fel Mendel a géneket 

Ez a fejezet nehéz, ha az Olvasó kihagyja, nem veszíti el a fonalat. Két okból iktatjuk ide mégis: 

• Mendel örökléstana nagyszerű tudomány; 

• hogy a valóságban lássuk, mennyire hatékony néhány egészen egyszerű valószínűségi modell. 

1865-ben Gregor Mendel megjelentetett egy cikket, amelyben tudományosan magyarázta az öröklést, és amely 

végül forradalmasította a biológiát.1 Sajátos fintora a sorsnak, hogy a cikkre harminc éven át senki sem figyelt 

fel – amikor aztán egyszerre hárman (Correns Németországban, de Vries Hollandiában és Tschermak 

Ausztriában) újra felfedezték az elméletet. Valószínűsíthető, hogy de Vries és Tschermak olvasta Mendel 

közleményét, mielőtt saját cikkét megjelentette volna; míg Correns feltehetőleg önállóan jutott a felismerésre. 

Mendel zöldborsón végezte a kísérleteit; ezek egyikét röviden ismertetjük. A borsó magja vagy sárga vagy zöld 

lehet. (Amint a kifejezés is mutatja, a magszín a mag tulajdonsága2, nem az anyanövényé: egyazon 

anyanövényen gyakran terem kétfajta színű mag.) Mendel kitenyésztett egy tiszta sárga leszármazási vonalat, 

tehát egy olyan vonalat, amelynél minden nemzedék minden növényének csak sárga magja volt; s kitenyésztett 

egy tiszta zöld törzset is. Majd keresztezte a tiszta sárga törzs növényeit a tiszta zöld törzs növényeivel: például 

a zöld növény termőjét egy sárga növényről származó pollennel porozta be. (A másik módszer – a sárga növény 

beporzása zöldről származó pollennel – pontosan ugyanolyan eredményre vezetett.) A sárga–zöld 

keresztezésből származó magokat, továbbá a belőlük kikelő növényeket első generációs hibrideknek nevezzük. 

Az első generációs hibrid borsószemek mind sárgák, megkülönböztethetetlenek a tiszta sárga törzs 

borsószemeitől. Mintha nyoma veszett volna a zöld színnek. 

                                                           
1Hálával tartozunk Everett Dempster és Michael Freeling (genetika tanszék, University of California, Berkeley) szakértő tanácsaiért (melyek 

közül néhányat megfogadtunk). Szintén rendkívül sokat segített G. A. Marx és D. K. Ourecky (New York Állam Mezőgazdasági Kísérleti 

Állomása). Köszönetet mondunk továbbá Ann Lane-nek (University of Minnesota). Két alapvető hivatkozás: 

I. M. Lerner, Heredity, Evolution, and Society (W. H. Freeman, 1968). 

E. Rosenberg, Cell and Molecular Biology (New York, Rinehart and Winston, 1971). 

Két közvetlenül idekapcsolódó munka: 

J. L. Gould, W. T. Keeton and C. G. Gould, Biological Science, 6th ed. (W. W. Norton & Company,1996). 

M. W. Strickberger, Genetics, 3rd ed. (Macmillan, 1985). 

Néhány molekuláris genetikai tankönyv: 

J. D. Watson, N. H. Hopkins, J. W. Roberts, J. A. Steitz and A. M. Weiner, Molecular Biology of the Gene, 4th ed. (Benjamin Cummings, 

1987). 

B. Alberts, D. Bray, J. Lewis, M. Raff, K. Roberts and J. D. Watson, Molecular Biology of the Cell, 3th ed. (New York: Garland Publishing, 

1994). 

Lenyűgöző dolgokat mutat a genetikából a rák biológiája. Két összefoglaló munka: 

J. Cairns, Cancer: Science and Society (W. H. Freeman, 1978). 

L. M. Franks and N.Teich (eds.), Introduction to the Cellular and Molecular Biology of Cancer (Oxford University Press, 1986). 
2Szigorúan véve a mag egy bizonyos részéé, a cotyledoné, azaz sziklevélé. 
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Gregor Mendel, oszták biológus (1822–1884). 

A Morva Múzeum gyűjteményéből, Brno. 

Az első generációs hibrid magokból első generációs hibrid növények nőttek; Mendel ezeket saját magukkal 

keresztezte, s így másodgenerációs hibrid magokhoz jutott. E másodgenerációs hibrid magok közül némelyik 

sárga volt, némelyik pedig zöld. A zöld szín tehát egy generáció tartamára eltűnt, viszont újra megjelent a 

másodikban. Még meglepőbb, hogy nagyon egyszerű arányban jelentkezett: a másodgenerációs hibrid magok 

között körülbelül 75% volt a sárga, 25% a zöld. 
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Mi van e szabályosság hátterében? A magyarázathoz Mendel feltételezte egy olyan entitás létezését, amit ma 

génnek nevezünk.3 Mendel elméletében a génnek két különböző variánsa van, ezek párban határozzák meg a 

borsószem színét. Itt s-sel (sárga) és z-vel (zöld) fogjuk a két variánst jelölni. A borsószemben lévő génpár – 

nem pusztán az anyanövény – határozza meg, hogy milyen lesz a borsószem színe, és a borsószemet felépítő 

összes sejt ugyanazt a génpárt tartalmazza. 

Négyfajta génpár fordulhat elő: s/s, s/z, z/s és z/z. A génpárok a következő szabály szerint határozzák meg a 

borsószem színét: 

• s/s, s/z és z/s : sárga borsószem, 

• z/z : zöld borsószem. 

Genetikusok úgy mondják, hogy az sdomináns, a z pedig recesszív. Ez a modell első része. 

Namármost, a borsószem kikel, és növény lesz belőle; s a növénynek minden egyes sejtje ugyanazt a génpárt 

hordozza, mint a borsószem – egy kivétellel. Az ivarsejtekben – spermiumban és petesejtben egyaránt – csak a 

pár egyik génje van jelen.4 Vegyünk például egy növényt, melynek közönséges sejtjei az s/s génpár hordozói; ez 

csak olyan spermiumot állít majd elő, amik az s gént tartalmazzák; s hasonlóképpen petesejtekből is csak olyat, 

amik az s gént tartalmazzák. Másrészt vegyünk egy olyan növényt, melynek közönséges – testi – sejtjei az s/z 

génpárt tartalmazzák; ez olyan hímivarsejteket is elő fog állítani, amelyek az s gént tartalmazzák, és olyanokat 

is, amelyek a z gént. Sőt: az általa létrehozott hímivarsejtek fele tartalmazza az s, és fele a z gént; petesejtjeinek 

ugyanígy, felében lesz s, és felében lesz z gén. 

E modell magyarázatot ad a kísérletben tapasztaltakra. A tiszta sárga törzs növényeiben s/s a színt meghatározó 

génpár, tehát a sperma- és a petesejtek is az s gén hordozói. Ugyanígy a tiszta zöld törzs növényeiben z/z a 

génpár, így virágporuk és termőjük is csak a z gént tartalmazza. Amikor tiszta sárgát tiszta zölddel keresztezünk, 

az annyit tesz, hogy például s-petesejtet termékenyítünk meg z-spermiummal – s/z génpárú megtermékenyített 

sejtet hozva létre. Ez a sejt osztódni kezd, s előbb-utóbb borsószemmé válik – olyan borsószemmé, melynek 

minden sejtje az s/z génpár hordozója, s amelynek sárga a színe. Tehát a modellből magyarázatot kapunk arra, 

hogy az első generációs hibrid borsószemek miért sárgák mind, miért nincs közöttük zöld. 

És mi a helyzet a második nemzedékkel? Egy első generációs hibrid magból első generációs hibrid növény nő, 

s/z génpárral. A növény spermiumokat hoz létre – felük az s gént fogja tartalmazni, másik felük a z-t; és létrehoz 

petesejteket is – azoknak is fele az s gént fogja tartalmazni, másik fele a z-t. Amikor két első generációs hibridet 

keresztezünk, a létrejövő másodgenerációs hibrid borsószemek mind egy-egy gént kapnak, véletlenszerűen, 

mindkét szülőjüktől – mivel egy pete- és egy spermasejt véletlenszerű kombinációja hozza őket létre. A 

borsószem szempontjából olyan ez, mintha egy-egy lapot húznának véletlenszerűen két doboz mindegyikéből – 

ahol a lapok felére s, másik felére z van írva, mind a két dobozban. A lapok a gének, a dobozok megfelelnek 

egy-egy szülőnek (1. ábra). 

25.1. ábra - Mendel valószínűségi modellje a borsószem magszínének meghatározására: 

mindkét szülőtől egy-egy gént választunk, véletlenszerűen. Az egyes kombinációk 

valószínűsége is látható az ábrán. (A spermiumból származó gént írtuk előre; magszín 

szempontjából a s/z és z/s kombinációk a megtermékenyítést követően 

megkülönböztethetetlenek.5) 

                                                           
3A "gén" kifejezés nem egészen egyértelmű, vonatkozhat a DNS-nek egy fehérjét vagy egy fehérje fő láncát kódoló szakaszára, vagy egy 

ilyen régióban egy konkrét DNS-variánsra. (Talán az "allél" pontosabb megnevezés, ha adott kódpozíción lehetséges DNS-szegmensek 

közül az egyikről akarunk beszélni.) Feltehetőleg egynél több fehérje határozza meg a mag színét. Ha így van, akkor a tiszta sárga törzsben 
és a tiszta zöld törzsben egy hely kivételével megegyeznek ezek az allélek – ezen a helyen vannak a szövegben s/s-sel, illetve z/z-vel jelölt 

párok. Mendel a fenotípusokat meghatározó "entitások"-ról beszél. 
4A hímivarsejtet – a spermiumot – a virágpor tartalmazza, a petesejtet a termő. Szigorú értelemben véve ezek nem sejtmagok és nem is 
sejtek. 
5Ma úgy tartják, hogy néha – "imprinting" alapján – meg lehet különböztetni, hogy egy gén az anyai vagy az apai szervezetből származik-e. 

Lásd C. Sapienza, "Parental imprinting of genes", Scientific American vol. 263 (1990. okt.), 52. skk. Lásd még K. Peterson and C. Sapienza, 
"Imprinting the genome – imprinting, genes, and a hypothesis for their interaction", Annual Review of Genetics vol. 27 (1993), 7–31. o. 
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Mint az 1. ábrán látható, a borsószemnek 25% az esélye arra, hogy két z-t örököljön és így zöld legyen; és 75% 

az esélye arra, hogy génpárjában legyen egy vagy két s, azaz hogy sárga legyen. A borsószemek száma a 

virágporszemcsék számához képest kicsiny, ezért az egyes szemek színét meghatározó kiválasztások 

lényegében függetlenek. Végeredmény: a másodgenerációs borsószemek színe úgy dől el, mintha egy sorozat 

véletlenszerű, visszatevéses húzást végeznénk egy 

 

dobozból. Így ad a modell magyarázatot arra, mitől bukkan fel a zöld a második generációban, a magvak 

körülbelül 25%-ában. 

Merész ugrást tett Mendel, kísérleti bizonyítékaiból következtetve az elméletére. Pusztán statisztikai 

bizonyítékokra alapozott, olyanokra, amilyent az imént mi is láttunk, amikor az öröklés láncolatát próbálta 

modellezni. És igaza lett. A genetika és a molekuláris biológia, mely napjainkban feltárja az öröklés kémiai 

alapjait, bőséges bizonyítékkal szolgál a Mendel által feltételezett entitások létéről. A gének, ahogy ma tudjuk, a 

kromoszómák DNS-ének egyes szegmensei, a kromoszómák pedig a 2. ábrán a sötét foltok. 

Az élet minden formájában, delfinnél és muslicánál, lényegében azonos az öröklés mechanizmusa. A Mendel-

féle öröklésmodell az élet egyik nagy rejtélyére derít fényt: miért lesz a borsószemből mindig borsó, sohase 

paradicsom vagy bálna? S vegyük észre, a válaszban, a fejezet eleji Einstein-idézet dacára, főszerep jut a 

véletlennek. 

1.1. „A” feladatsor 

1. Bizonyos kísérletekben az első generációs hibrid borsót "visszakeresztezik" az egyik szülővel. Ha s/s-sel 

kereszteznek egy s/z növényt, a magoknak körülbelül hány százaléka lesz sárga? 1600 ilyen magból mi az 

esélye, hogy 850-nél több lesz a sárga? 

2. Az oroszlánszáj virágának színét egyetlen génpár határozza meg. A génnek két változata van, a v (vörös) és 

az f (fehér). A szabályok: 
 
v/v : vörös virágok, 
v/f és f/v : rózsaszín virágok, 
f/f : fehér virágok. 

Tehát sem a v, sem az f nem domináns. Hatásuk összeadódik (additív), mint amikor vörös és fehér festéket 

összekeverünk. 

a. Számítsa ki, milyen százalékarányban várhatók vörös, rózsaszín és fehér virágú növények a következő 

keresztezésekből: fehér · vörös, fehér · rózsaszín, rózsaszín · rózsaszín. 

b. 400 rózsaszín · rózsaszín keresztezésű növényből mi az esélye, hogy 190 és 210 között legyen a rózsaszín-

virágúak száma? 

3. Szélessége szerint háromféle lehet az oroszlánszáj levele: széles, közepes, keskeny. Keresztezéses 

kísérletekben az alábbi eredmények adódtak: 
 
széles · széles → 100% széles 
széles · közepes → 50% széles, 50% közepes 
széles · keskeny → 100% közepes 



 Valószínűségi modellek a 

genetikában 
 

 437  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

közepes · közepes → 25% keskeny, 50% közepes, 25% széles. 

a. Milyen genetikai modellel lehetne magyarázni az eredményeket? 

b. Milyen eredményt várna ezekből a keresztezésekből: 

keskeny · keskeny; keskeny · közepes? 

25.2. ábra - Mikroszkópos felvétel. Sejtek egy borsópalánta gyökércsúcsáról, körülbelül 

2000-szeres nagyításban. A középen látható sejt épp osztódni készül. Ebben a fázisban 

mindegyik kromoszóma két egyforma, egymás mellett fekvő darabból áll. Tizennégy 

kromoszómát látunk, hét homológ párban – I-től VII-ig római számok jelölik a párokat. 

A borsószem színét meghatározó génpár az I-es kromoszómapáron van – egyik darabja 

az egyik, másik darabja a másik kromoszómán.6 

                                                           
6A gének kromoszómális elhelyezkedését Lamprecht (Agric. Hortique Genetica, 1961.) tárta fel. Angol nyelven, nemrégről, ugyanerről: S. 

Blixt (ugyanebben a folyóiratban, 1972.). Lásd még: S. Blixt, "The Pea", Handbook of Genetics (Plants, Viruses and Protista), 2. kötet, 9. 

fejezet (ed.: R. C. King; Plenum Press, N.Y.,1974.); S. Blixt, "Why didn't Gregor Mendel find linkage?" Nature vol. 256 (1975), 206.o.; E. 
Novitski and S. Blixt, "Mendel, linkage, and synteny", Biosciences vol. 28 (1978) 34–35.o. 
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4. A szemszínt az embernél egy génpár határozza meg, a barna a domináns, a kék a recesszív. Van egy család; a 

férj szeme barna, az édesapja kékszemű volt. Feleségének kék a szeme. Úgy tervezik, három gyermekük lesz. 

Mi az esélye, hogy mindhárom barna szemű lesz? (Ezt jobb nem normálközelítéssel, hanem pontosan 

kiszámolni.) 
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2. 2. A modellnek megfelelőek voltak-e Mendel adatai? 

A tudományban a legnagyobbak közé sorolják Mendel felfedezését. Elmélete mára többszörösen 

bebizonyosodott, és rendkívül nagy hatású. De mennyire volt jó Mendel eredeti kísérleti bizonyítása? 

Alátámasztották-e adatai az elméletét? Túlságosan is, mondja R. A. Fisher: 

... úgy tűnik, a Mendel által várt értékek és a beszámolója szerint kapott eredmények közötti 

általános egyezés szorosabb, mint azt akár néhány ezer ismétlés legjobbikában is várhatnánk. 

Nyilvánvaló, hogy az adatokat módszeresen megszépítették, és, miután mindenféle 

lehetőséget számba vettem, nincs kétségem afelől, hogy Mendelt az egyik kertésze tévesztette 

meg, aki nagyon is tisztában volt azzal, hogy melyik elvégzett kísérlettől milyen eredményt 

vár a feljebbvalója.7 

Hagyjuk most a kertészt. Fisher azt mondja, hogy Mendel adatait megkozmetikázták. Az indok: Mendel 

tapasztalati gyakoriságai nyugtalanítóan közel esnek az általa elvárt gyakoriságokhoz, sokkal közelebb, mint azt 

a közönséges véletlen ingadozás lehetővé tenné. 

Egy kísérletben például Mendelnek 8023 másodgenerációs hibrid borsószeme volt. Várakozása szerint 1/4 · 

8023 ≈ 2006-nak kellett volna közülük zöldnek lennie – és 2001 lett zöld: az eltérés 5. Az ő valószínűségi 

modellje szerint a borsószemek színadatai olyanok, mint 8023 véletlenszerű, visszatevéses húzás eredményei a 

 

dobozból. Mekkora ebben a modellben az esélye annak, hogy 5 vagy kisebb legyen az eltérés a zöldek tényleges 

és várt száma között? Kicsit átfogalmazva, mi a valószínűsége, hogy a zöldek száma 

1/4 ·8023 – 5 ≈ 2001 és 1/4 · 8023 + 5 ≈ 2011 között lesz? 

Ez olyan, mintha 8023-szor húznánk, visszatevéssel, a 

 

dobozból, és azt kérdeznénk, mi az esélye, hogy az összeg 2001 és 2011 közé esik (a végpontokat is 

beleszámítva). A valószínűség normális közelítéssel becsülhető, a tartományok széleinek figyelembevételével. 

 

A véletlen ingadozás az esetek 88%-ában a Mendel által közöltnél nagyobb eltérést okozna az elvárt és a 

megfigyelt érték között. 

Önmagában ez a bizonyíték nem nagyon erős. Csak az a baj, hogy az egyezés – egy kivétellel, arra alább 

kitérünk – Mendel összes kísérletében ugyanilyen ritka pontos az elvárt és a megfigyelt értékek között. χ2-

próbával (28. fejezet) összesítve az eredményeket, Fisher kimutatta, hogy a Mendel által közölt szintű 

egyezésnek körülbelül 4 százezred az esélye. Nézzük kicsit másképpen: tegyük föl, több millió tudós ismétli 

szorgosan Mendel kísérleteit. Mondjuk, mindegyik tudósnál χ2-statisztikával mérjük az általa megfigyelt és az 

általa várt értékek eltérését. Ekkor a valószínűségszámítás törvényei szerint 100 000 ilyen tudósból körülbelül 

99 996 a Mendel által közöltnél nagyobb eltérésekről számolna be a megfigyelt és az elvárt érték között. Két 

lehetőség marad: Mendelnek 

• vagy megszépítette valaki az adatait, 

                                                           
7Experiments in Plant Hybridisation (Oliver & Boyd, 1965, 53.o.). A könyv újraközli Mendel eredeti dolgozatát, Fisher néhány 

megjegyzésével, az Annals of Science 1. kötetében (1936.; 115–117.o.) megjelent cikk alapján. Fisher érvelését néhány genetikus erősen 

támadja; lásd például F. Weiling, "What about R. A. Fisher's statement of the 'too good' data of J. G. Mendel's Pisum paper?", Journal of 
Heredity vol. 77 (1986), 281–283. o. Mindent összevéve, Fisher érvelése meggyőzőnek látszik. 
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• vagy rettentő nagy szerencséje volt. 

Az első könnyebben hihető. 

Fisher elemzésének egyik szakaszára különösen érdemes odafigyelni. Azonban a most következő leírás eléggé 

technikai – a következő szakasz elejéig átugorható. Mendel a mag színén túl további hat jellegzetességet 

vizsgált. Ilyen a borsóhüvely alakja – mely lehet telt (domináns alak), vagy lapos (recesszív alak). E tulajdonság 

öröklődési mechanizmusa hasonló, mint a magszíné: egyetlen génpáron múlik a hüvelyforma is. Két variánsa 

van ennek a génnek is, t-vel (telt), illetve l-lel (lapos) fogjuk jelölni őket. A t gén a domináns – tehát a t/t, t/l és 

l/t kombináció telt, míg az l/l kombináció lapos hüvelyű borsót terem. (A hüvely formáját meghatározó génpár 

és a mag színét meghatározó génpár egymástól függetlenül hatnak.) 

A magszín s hüvelyforma között az egyetlen különbség: a borsóhüvely alakját az anyanövény határozza meg, 

nincsen rá hatása a beporzó pollennek. Tehát ha egy recesszív – lapos borsóhüvelyű – tiszta törzsből származó 

növényt egy domináns – telt borsóhüvelyű – tiszta törzsből származó növény virágporával poroznak be, a 

létrejövő borsóhüvelyek mindannyian a recesszív, lapos alakot mutatják. Mikor azonban e keresztezésből kikelt 

magok felnőtt első generációs hibrid növényekké érnek s majd maguk is magot teremnek, a rajtuk termő 

magházak már a domináns, telt hüvelyalakot fogják mutatni. 

Első generációs hibrideket egymással keresztezve, a másodgenerációs hibrid növények közt úgy 3/4 rész a 

domináns, 1/4 rész a recesszív alakot mutatja. Látnivaló az 1. ábrán, hogy a domináns – telt – alakot mutató 

másodgenerációs hibrid növények közül körülbelül 

 

rész t/t-nek, s 2/3 rész t/i-nek vagy i/t-nek kellene lennie. Mendel 600 növényt vizsgált, közöttük 201 t/t-t talált – 

ami a várt 200-hoz túl közel van ahhoz, hogy megnyugtató legyen.8 (Ilyen pontos egyezésnek csak 10% a 

valószínűsége.) 

Most jön a feketeleves. Ránézésre a t/t ugyanolyan, mint a t/l vagy az l/t, nem lehet őket megkülönböztetni. 

Hogy osztályozta őket akkor Mendel? Nohát, a borsó, ha nem bántják a botanikusok, békésen beporozza magát. 

Mendel tehát fogta domináns – telt – alakot mutató másodgenerációs hibrid növényeit, s véletlenszerűen 

kiválasztott közülük 600-at. Aztán a kiválasztott növények mindegyikétől fölnevelt 10 utódot. Azt a növényt, 

melynek mind a 10 utódja az ő alakját – azaz a domináns, telthüvelyű alakot – mutatta, Mendel t/t-nek 

kategorizálta; amelyiknek azonban akár egyetlen utódja is a recesszív, lapos alakot mutatta, az a növény a t/l 

vagy l/t osztályba került. 

Ennek az eljárásnak van egy hibája, és erről Mendel, úgy látszik, megfeledkezett. Mint az 1. ábrán látható, arra, 

hogy egy önbeporzott t/l-től származó utód legalább egy domináns t gént tartalmazzon, s így a domináns, telt 

alakot mutassa, 3/4 az esély. Így arra is van (3/4)10≈6%-nyi esély, hogy egy önmaga által beporzott t/l-nek mind 

a 10 utódja a domináns alakot mutassa. Az l/t-kre ugyanez igaz. Így azonban 200-nál valamelyest nagyobb lesz 

a t/t-ként besorolt növények várható gyakorisága, mert az összesen 400 l/t-nek és t/l-nek körülbelül 6%-át 

tévesen a t/t-k közé fogjuk besorolni. Így az – akár helyesen akár tévesen – t/t-ként besorolt növények várható 

száma valójában 

200 + 0,06 · 400 = 224 . 

Ettől a várható értéktől túl messzire esik a Mendel által közölt tapasztalati gyakoriság (201 t/t-nek besorolt 

egyed): csak körülbelül 5% az esély ekkora nagy eltérésre. Fisher záró megjegyzése: "Komoly a baj, nem 

könnyű a kiút." 

3. 3. A regresszió törvénye (visszatérés az átlaghoz) 

Nehéz szakasz, a következő szakasz elejéig átugorható. A III. részben volt szó Galton öröklődéssel kapcsolatos 

munkájáról és arról a felismeréséről, hogy a gyermek átlagosan félúton helyezkedik el a szülő és az átlag között. 

                                                           
8A vizsgálatban öt tulajdonság szerepelt, nemcsak ez az egy. Egy kísérletet Mendel újra elvégzett, mert gyengének találta az egyezést. 
Minden kísérletben 100 növényt használt, így jön ki a szövegbeli 600. 
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1918-ban Fisher egy a Mendel gondolatára alapozott valószínűségi modellt indítványozott9, amely 

magyarázattal szolgált volna a Galton-féle regressziós felismerésen túl arra is, mi az, amitől sok biometriai adat, 

így például a testmagasság (5. fejezet), közel normális eloszlású. A modell egész valósághű lehet, ha vállalunk 

bizonyos bonyodalmakat. A 3. szakasz a modell lecsupaszított verziójával indul, mert ez könnyebben érthető; 

később bizonyos finomításokat is végzünk. Végig testmagasságokkal foglalkozunk, de a gondolatmenet 

ugyanígy más jellemzőkre is végigvihető. 

A modell kiinduló feltevései közül az első szerint 
 

(1) a testmagasságot egyetlen génpár határozza meg. 

A második kiinduló feltevés az, hogy 
 

(2) a testmagasságot a gének tisztán additív módon 

határozzák meg 

Jelölje m*, m**, m' és m'' a magasság-gén négy tipikus variánsát. (Egy gén variánsait "allélek‖-nek nevezik.) A 

(2) feltevés azt jelenti, hogy például m* egy egyed magasságához mindig ugyanazzal a mennyiséggel járul 

hozzá, alkosson párt akár egy másik m*-gal, akár egy m'-vel, akár a magasság-gén valamely további 

változatával. E gének egészen másként hatnak, mint a Mendel-féle borsóknál szereplő – a borsószem színét 

meghatározó – s és z gének: a z adja a borsószem zöld színét, ha másik z-vel van párban, viszont nincs hatása, ha 

s a párja. A magasság-gének inkább az „A‖ feladatsor 2. és 3. feladatában szereplő oroszlánszáj-génekre 

hasonlítanak. 

A (2) feltevés szerint az egyed magasságához mindegyik gén rögzített mennyiséggel járul hozzá. Ezt a 

mennyiséget (mondjuk centiméterben) ugyanazzal a betűvel jelöljük, amivel a gént, de nagybetűvel. Tehát, ha 

valakinek a génpárja m*/m', akkor testmagassága M* + M' -vel lesz egyenlő. A betűk az első eseten a géneket 

jelölik; a második esetben a magassághoz való hozzájárulásokat. 

Fisher, Mendellel összhangban, feltételezi, hogy a gyermek a két szülőtől véletlenszerűen kapja a 

testmagasságát meghatározó génpár egy-egy génjét (3. ábra). Vagy, kicsit pontosabban: van egy testmagasságot 

meghatározó génpárja az apának, és van az anyának is. Most az apa két génje közül véletlenszerűen kiválasztjuk 

az egyiket; ugyanígy az anya két génje közül is véletlenszerűen – s ezek ketten alkotják a gyermekük génpárját. 

25.3. ábra - A testmagasság örökletes meghatározottságára vonatkozó egyszerűsített 

Mendel-Fisher modell. A testmagasságot egyetlen génpár határozza meg, tisztán additív 

genetikai hatással. A gyermek mindkét szülő génpárjából húz egyet véletlenszerűen, így 

áll össze a gyermek génpárja. 

 

Tegyük fel, hogy az apának m*/m** a génpárja, az anyáé pedig m'/m". A gyermek az apjától 1/2 eséllyel m*-ot 

kap, 1/2 eséllyel m**-ot. Ennélfogva az apa hozzájárulásának várható értéke a gyermek testmagasságához 1/2M* 

+ 1/2M** = 1/2(M* + M**) – éppen az apa magasságának a fele. Hasonlóképpen az anya hozzájárulásának várható 

értéke meg az ő testmagasságának a fele. Ha tehát vennénk sok gyermeket, akiknek az apjuk testmagasságát egy 

bizonyos szinten rögzítenénk, és az anyjukét is – egy másik szinten –, akkor ezeknek a gyermekeknek az átlagos 

testmagassága 

                                                           
9"On the correlation between relatives on the assumption of Mendelian inheritance", Transactions of the Royal Society of Edinburgh vol.52 
399–433.o. 
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(3) 1/2(apai testmagasság + anyai testmagasság) 

lenne. A (3) kifejezés a szülők közötti középmagasság. Vegyünk például sok családot, ahol az apák 182 cm 

magasak, az anyák pedig 172 cm magasak; itt a szülök közötti középmagasság 1/2(182 + 172)= 177cm, a 

gyerekek pedig, amikor felnőnek, átlagosan 177cm magasak lennének, valamekkora véletlen hibával. Ez Galton 

"visszatérés az átlaghoz" törvényének – a regresszió-törvénynek – a biológiai magyarázata (lásd a 10.fejezet 4. 

szakaszát). 

Az (1) feltételt, amely szerint a testmagasságot egyetlen génpár határozza meg, nem igazán használtuk az 

érvelésben; haszna annyi volt, hogy nem kellett bonyolult összegekkel dolgoznunk. Ha a magasság 

meghatározásában három génpárnak lenne szerepe, akkor is elég lenne az öröklődő hatások additivitását, 

továbbá azt feltételezni, hogy véletlenszerű, melyik génpárból melyik darabot örökli a gyermek (4. ábra). 

25.4. ábra - A testmagasság örökletes meghatározottságára vonatkozó egyszerűsített 

Mendel–Fisher modell, három tisztán additív hatású génpárt feltételezve. A gyermek a 

két szülő mindegyik génpárjából véletlenszerűen húz egyet, így áll össze a gyermek 

megfelelő génpárja. 

 

A modell eddig nem vette tekintetbe, hogy a nemek nem egyformán magasak. Az egyik korrekciós lehetőség, ha 

"kiigazítjuk"a nők testmagasságait: körülbelül 8%-kal megnöveljük őket, hogy a nők is olyan magasak 

legyenek, mint a férfiak – legalább a modell egyenletei szerint. Vannak elegánsabb – és bonyolultabb – 

módszerek is. 

Mennyire jó a modell illeszkedése? A Pearson–Lee vizsgálatban (lásd a 8. fejezet 1. szakaszában) a fiúk 

testmagasságát a szülőkéből becslő regresszió, közelítőleg10 
 

(4) 

 

volt. A 0,8-as regressziós együttható észrevehetően alacsonyabb, mint amit egy tisztán additív öröklődési 

modellnél várnánk. Valamennyit talán környezeti hatások magyaráznak az eltérésből, és szerepet játszhatnak 

nem additív öröklődő tényezők is. Aztán: a fiúk átlagosan 2,5 cm-rel magasabbak voltak az apáknál. Erre sem 

ad magyarázatot egy tisztán additív öröklésmodell.11 

A fiúk magasságát az apáéból becslő regresszió körülbelül 
 

(5) fiú becsült magassága = 89cm + 0,5 · apa testm. 

                                                           
10Biometrika (1903). Az 1,08-as szorzó nagyjából kiegyenlíti a két nem közötti magasságkülönbséget. A dolgozatban közölt egyenletből, 

kerekítve. 
11A vizsgálatban 1078 család szerepelt, így rendkívül valószínűtlen, hogy a véletlen ingadozás lett volna ekkora. 
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volt. Az (5) egyenlet az additív modellben levezethető a (3)-ból, ha feltesszük, hogy a szülők testmagassága 

között nincs korreláció.12 Ez tulajdonképpen az egymást kioltó hibák esete: az additív modell is téved 

valamennyit, a szülők testmagasságai sem korrelálatlanok; de a két tényező hatása ellenkező irányú, s az (5) 

egyenletben kiegyenlítik egymást. 

Kiegészítő megjegyzés. Ahhoz, hogy a modellből a (3) egyenletet levezethessük, nem kell a különböző 

génpárokról döntő húzások függetlenségét feltételeznünk; elég annyi, hogy minden génnek 50% az esélye arra, 

hogy kihúzzák. A különböző szülőkben lévő gének statisztikai kapcsolatáról sem kell semmit (pl. 

függetlenséget) feltételeznünk. És a gének populációs megoszlását illetően sem kell semmit (pl. egyensúlyi 

állapotot) feltételeznünk. 

4. 4. A modell értékeléséről 

A genetika a statisztika alkalmazásának egyik legtöbb elégedettségre okot adó területe. Fejlődése úgy indult, 

hogy Mendel felfigyelt néhány meglepő tapasztalati tényre – például hogy a recesszív tulajdonságok a 

másodgenerációs hibridek egynegyedében újra felbukkannak – e tények magyarázatára felállított egy 

valószínűségi modellt, és e modellben már ott voltak, amiket ma géneknek nevezünk. Pusztán gondolkodás 

révén fedezte föl ezeket az entitásokat – egyet se látott. Galton és Pearson egy másik tapasztalati 

szabályszerűségre bukkant, tőle függetlenül: hogy a fiú átlagban félúton van apja s az összes fiúk átlaga között. 

Galton és Pearson eredménye első ránézésre nagyon távolinak látszik a Mendelétől – a legkevésbé sem 

nyilvánvaló, hogy lehetne a kettőnek ugyanaz a biológiai mechanizmus a magyarázata. Fisher talált ilyet. 

Magyarázatot adott arra, miért egyezik meg a gyermekek átlagos testmagassága a szülők közötti 

középmagassággal, s magyarázatot adott az átlagtól való eltérésekre is. Ezeket az a véletlen ingadozás 

magyarázza, mely akkor lép fel, mikor a szülők génjei közül véletlenszerűen kiválasztódik, melyek kerülnek át a 

gyermekbe. 

Sok területen használnak ma valószínűségi modelleket. E modellek többnyire pusztán kinyilvánítják, hogy 

bizonyos dolgok olyanok, mintha dobozból való véletlenszerű húzás határozná meg a viselkedésüket – a 

véletlenszerűségre vonatkozó állítás fizikai alátámasztásával azonban nagyon keveset törődnek. Szinte soha nem 

közlik egyértelműen, mi olyan, mint a doboz, és mi olyan, mint a lapok. 

A genetikai modell kivételes abban, hogy válaszol ezekre a kérdésekre. A modellben a véletlenszerűség két fő 

forrása: 

i. véletlenszerűség abban, hogy az ivarsejtek létrejöttekor melyik kromoszómapárból melyik ivarsejtbe melyik 

kromoszóma kerül; 

ii. véletlenszerűség abban, hogy a petesejt megtermékenyítésekor melyik két ivarsejt találkozik össze. 

Most mindkettőt részletesebben kifejtjük. 

A természetben a kromoszómák homológ párokban fordulnak elő. C párját C' jelöli; a C és a C' kromoszóma 

hasonló, de nem egyforma. Egy génpár két génjének egy homológ kromoszómapár két kromoszómáján van a 

helye, egyiknek az egyiken, másiknak a másikon. Testi sejtek osztódással hozhatnak létre újabb sejteket. 

Előkészületi lépésként az anyasejt minden kromoszómája megkettőződik – ahogy a 2. és (vázlatosan) az 5. ábra 

mutatja. A C kromoszómát ebben a megkettőzött állapotban C-C-vel jelöljük. A két darab kémiailag azonos, 

gyenge kötés tartja össze őket. 

25.5. ábra - Ivarsejtek és testi sejtek keletkezése, osztódással. A kromoszómákat itt 

nagybetűkkel jelöljük, pl.: C. A kromoszómák homológ párokban fordulnak elő; az egy 

párhoz tartozó kromoszómákat azonos betűvel jelöljük, az egyikre vesszőt téve. C és C' 

tehát homológ pár: kémiailag hasonlóak, de nem egyformák. A sejt az osztódás 

előkészületi fázisában mindegyik kromoszómáját megkettőzi. C-t e megkettőzött 

                                                           
12Hogy a (3) egyenletből megkapjuk az (5)-öt, képezzünk feltételes várható értéket az apa magassága alapján; válogatás nélküli párválasztást 

feltételezve, az anya magassága helyett vehetjük az anyai testmagasságok átlagát. Valójában 0,25-ös korreláció volt a szülői testmagasságok 
között. 
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állapotában C-C jelöli. E kettős két darabja kémiailag egyforma; gyenge kötés fogja 

őket össze. Ugyanígy megkettőződik C' is, amiből C'-C' lesz.13 

 

Közönséges testi sejtek létrejöttét mutatja az 5.(a) ábra. Az anyasejt kettéosztódik. A két sejtfélből két önálló 

sejt lesz – mindkettő kap egy-egy példányt a megkettőzött kromoszómákból, s így mindkettőjük 

kromoszómakészlete pontosan olyan lesz végül, mint az anyasejté volt a megkettőződés előtt. Az ilymódon 

létrejövő kromoszómákban nincs véletlenszerűség: a teljes készlet lemásolódik. Ilyenkor nem részesülnek 

különleges bánásmódban a homológ kromoszómák. 

Ivarsejtek létrejöttét mutatja az 5.(b) ábra. A megkettőződött kromoszómák felsorakoznak annak a vonalnak a 

két oldalán, melynek mentén a sejt ketté fog hasadni – egymással szemben az azonos homológ párhoz tartozó 

kromoszómakettősök állnak (5.(b) ábra, fent). Melyik kettős melyik oldalra kerül? Ez, úgy tűnik, véletlenszerű – 

mintha pénzfeldobással dőlne el. Egyszer ide, egyszer meg oda – ahogy egy érme is néha fejet dob, néha meg 

írást. A modellben az oldalválasztást véletlenszerűnek tekintjük. 

A sejt ezután az 5.(b) ábra középső részén látható módon kettéhasad. Mindkét darabban kromoszómakettősök 

vannak – de mindegyik homológ párnak csak egyik tagja van képviselve. Azután e töredékek maguk is 

kettéválnak, ahogy az 5.(b) ábra alsó részén látható – e második osztódás eredményezi az ivarsejteket.14 A döntő 

mozzanat a homológ kromoszómakettősök felsorakozása (5.(b) ábra, fent). Az ivarsejtekben közönséges 

kromoszómák vannak, nem kromoszómakettősök – mindegyik homológ párból az egyik tag van jelen. Hogy 

melyik? Amelyik véletlenül idekerült. Ez a mendeli genetikában szereplő véletlenszerűség egyik fizikai forrása. 

                                                           
13A legújabb kutatások arra mutatnak, hogy közönséges sejtosztódáskor a kromoszómák nem mindig másolódnak pontosan. Lásd például J. 

Marx, "Chromosome ends catch fire", Science vol. 265 (1994), 1656-58. o. Úgy tűnik, hogy a "telomer"-ek – a kromoszóma-végek – 

megrövidülnek, ha a sejtben nem termelődik a telomeráz nevű enzim. Lásd még C. W. Greider and E. H. Blackburn, "Telomeres, 
telomerase, and cancer", Scientific American (1996. febr.) 92-97.o., M. Barinaga, "Cells count proteins to keep their telomeres in line", 

Science vol. 275 (1997), 928.o. 
14E vázlatos ismertetésben figyelmen kívül hagytunk bizonyos bonyodalmakat, így a mutációt, és a genetikusok által átkereszteződésnek 
(crossover) nevezett jelenséget. 
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A megtermékenyített petesejt a létrehozott rengeteg hím- és nőivarú ivarsejt közül egynek-egynek az 

egyesüléséből származik. Melyikekéből? Ez véletlenszerűnek látszik – mintha dobozból húzás alapján dőlne el. 

A modellben véletlenszerűnek tekintjük a párosodást. Ez a mendeli genetikában szereplő véletlenszerűség 

második fizikai forrása. 

Valószínűségi modellekről gondolkodva, jó feltenni két kérdést: 

• Milyen fizikai entitásokról feltételezzük/feltételezik, hogy úgy viselkednek, mint a cédulák és a doboz? 

• Valóban úgy viselkednek? 

5. 5. Ismétlő feladatsor 

1. Mendel felfigyelt arra, hogy a borsó éretlen hüvelye vagy sárga vagy zöld lehet. A színt egyetlen génpár 

határozza meg, variánsai s (sárga) és z (zöld), z a domináns. Egy keresztezéses kísérletsorozatban ismert 

hüvelyszínű de ismeretlen genetikus állományú növényeket keresztezett. Az eredményeket az alábbi táblázat 

mutatja. Állapítsa meg mindegyik sorról, milyen lehetett a szülők genetikai állománya – z/z, z/s vagy s/z, s/s.15 
 

Szülők Zöld hüvelyű Sárga hüvelyű 

hüvelyszíne utódok száma 

zöld · sárga 82 78 

zöld · zöld 118 39 

sárga · sárga 0 50 

zöld · sárga 74 0 

zöld · zöld 90 0 

2. Mendel észrevette, hogy a borsószemek vagy simák vagy ráncosak. Kitenyésztett egy tiszta simamagvú 

törzset, és egy tiszta ráncosmagvút. Amikor keresztezte ezt a két törzset, az első generációs hibridek mind 

simamagvúak lettek. Mendel az első generációs hibrideket egymással keresztezte, így jutott másodgenerációs 

hibridekhez; a 7324 másodgenerációs hibrid növény közül 5474 lett sima, 1850 ráncos magvú. Készítsen az 

adatokhoz genetikai modellt. Mi a modellben annak az esélye, hogy az adatok olyan szorosan illeszkedjenek a 

várakozásokhoz, mint Mendel adatai?16 

3. Virágzásának ideje szerint a borsó lehet korai, köztes, vagy késői. A keresztezési kísérletek eredményei: 
 
korai · korai→ korai 
korai · késői → köztes 
késői · késői → késői. 

Tegyük fel, van 2500 növényünk egy 

köztes · köztes 

keresztezésből. Mennyire valószínű, hogy közülük 1300 vagy több a köztes virágzási idejű? 

4. Embernél a nemet egy különleges génpár határozza meg: a férfiak génpárja XY, a nők génpárja XX. Egy X-et 

automatikusan kap a gyermek: az anyától. Apjától, fele-fele eséllyel, vagy X kromoszómát kap és akkor lány 

lesz, vagy Y kromoszómát és akkor fiú lesz. Vannak gének, melyeket csak az X kromoszóma hordoz (az ilyen 

                                                           
15A feladatot, módosítva, Strickbergerből vettük; itt a hüvely színe a kérdés; ott a sziklevél színe (458.skk.o.); a kettő nem ugyanaz. 
16Rasmusson, Hereditas vol. 20 (1935). Ez a feladat is Strickbergertől való. 
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géneket az X kromoszómához kötött géneknek nevezik). Ilyen például a férfias mintájú kopaszodás. (További 

példák: színvakság, vérzékenység.) 

a. Egy férfinak kopasz az apja; nagyobb lesz-e ettől annak az esélye, hogy megkopaszodik? 

b. Egy férfinak kopasz volt az anyai nagyapja; nagyobb lesz-e ettől annak az esélye, hogy megkopaszodik? 

Röviden indokoljon. 

5. A sarlósejtes vérszegénység örökletes betegség. Az Egyesült Államokban főként feketék között gyakori: 

minden négyszáz emberből egy szenved benne. Egyetlen génpár felelős érte, variánsai V és v, ahol a betegséget 

v okozza, de recesszív. 
 
V/V, V/v, v/V – egészséges személy 
v/v – sarlósejtes vérszegénység. 

a. Tegyük fel, az egyik szülőnek V/V a génpárja. Felléphet-e a gyermeknél a sarlósejtes vérszegénység? 

Hogyan? 

b. Tegyük fel, egyik szülőnél sem áll fenn sarlósejtes vérszegénység. Felléphet-e mégis a gyermeknél? Hogyan? 

c. Tegyük fel, mindkét szülőnél fennáll a sarlósejtes vérszegénység. Elkerülhető-e, hogy a gyermeknél is 

fellépjen? Hogyan? 

6. 6. Összefoglalás, áttekintés 

1. Ivaros szaporodásnál az öröklődési mechanizmus mindig génpárokon nyugszik. Az utód mindegyik 

génpárjának egyik génjét az anyai szervezet megfelelő génpárjából kapja, véletlenszerű kiválasztással, a másik 

génjét az apai szervezet megfelelő génpárjából, szintén véletlenszerű kiválasztással. A génpár két tagja nagyon 

hasonlít, de nem egyforma. 

2. Többféle rendje van annak, hogyan határozhat meg valamilyen biológiai tulajdonságot egy génpár. Az egyik 

a dominanciáé. Ilyenkor a gén mindössze két változatban (allél) létezik, jelölje őket d és r. A d/d, d/r és r/d 

génpárok bármelyike a domináns jellegzetességet idézi fel, az r/r a recesszív jellegzetességet. (Példa: 

borsószemek színe.) Másik rend az additivitásé. Ilyenkor a gén minden változatának van valamilyen hatása, s a 

génpár hatása a benne lévő két gén hatásának összege. (Példa: oroszlánszáj virágjának színe.) 

3. Fisher kimutatta, hogy az átlaghoz való visszatérés Galton-féle törvénye matematikailag következik Mendel 

szabályaiból, ha additív genetikai hatásokat feltételezünk. 

4. A genetikai modell megmagyarázza (legalábbis részben), hogy miért hasonlítanak a gyermekek szüleikre – és 

hogy miért különbözőek. 

5. A könyvnek ebben a részében két valószínűségi modellel foglalkoztunk: a mérési hibák Gauss-féle 

modelljével és Mendel öröklési modelljével. E modellek megmutatják, hogyan lehet bonyolult jelenségeket a II. 

és IV–VI. részben felépített eljárásokkal elemezni. 

6. Sok területen használnak ma valószínűségi modelleket. E modellekben többnyire egyszerűen csak kijelentik, 

hogy bizonyos dolgok olyanok, mintha viselkedésüket dobozból való véletlenszerű húzás határozná meg. A 

genetikai modell kivételes, mert fizikailag megalapozza a véletlenszerűségre vonatkozó állítást. 

7. Néhány olyan eljárást nézünk meg a könyv következő részében, amilyeneket a modellek ellenőrzésére 

használnak a statisztikusok. 
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26. fejezet - Szignifikanciapróbák 

Ki tagadhatná, hogy a kommentárok növelik a kétséget és a tudatlanságot? Magyarázatokat 

magyarázni nagyobb szó, mint dolgokat magyarázni. 1 
—Michel de Montaigne (Franciaország, 1533–1592) 

1. 1. Bevezetés 

Véletlen, vagy valami más oka van? E kérdésfajta vizsgálatára dolgozták ki a statisztikusok a 

szignifikanciapróbákat. Ma már szinte nincs is olyan, kutatási témájú cikk, amiben a próbák és a 

szignifikanciaszintek ne bukkannának elő. Érdemes tehát megtudni, mik is ezek. A 26–28. fejezetekben az a 

célunk, hogy elmagyarázzuk a szignifikanciapróbák hátterében meghúzódó elképzeléseket, és a velük 

kapcsolatos nyelvhasználatot. A 29. fejezetben a korlátok egy részére mutatunk rá. Ebben az szakaszban pedig 

egy példát fogunk bemutatni. 

Képzeljük el, hogy egy szenátor beterjeszt egy törvényjavaslatot, amellyel egyszerűsíthetők az adótörvények. 

Állítása szerint a javaslat a bevétel szempontjából semleges: bevezetése esetén a bevételek összességükben nem 

változnának. Ilyen típusú törvényjavaslatok hatását mikroszimulációs modellekkel szokták ellenőrizni; az eljárás 

során szignifikanciapróbákat is igénybe vesznek. Noha a részletek bonyolultak, az alapgondolat egyszerű. 

A Pénzügyminisztérium egy 100 000 reprezentatív adóív adatait tartalmazó számítógépes állomány segítségével 

fogja a szenátor állítását ellenőrizni. Minden adóíven szerepel a régi szabályok alapján fizetendő adó összege. 

Az adóíven feltüntetett részletes adatok alapján a pénzügyesek az új szabályok szerint fizetendő adót is ki tudják 

számítani, így meg tudják nézni, mekkora a változás: 

változás = új szabályok szerinti adó – régi szabályok szerinti adó 

Az előjelek nem lényegtelenek. A pozitív eredmény azt jelzi, hogy az új szabályozás mellett a kincstár többet 

fog beszedni az adófizetőktől; a negatív eredmény azt, hogy kevesebbet. A szenátor szerint a pluszok és a 

mínuszok átlagosan kiegyenlítik majd egymást. 

A mi (részben fiktív) példánkban egy mindössze 100 elemű véletlen mintát vettünk a teljes állományból előzetes 

tájékozódás céljára, és ezen a 100 adóíven dolgoztunk.2 A mintaátlag -219 dollár lett, tehát úgy néz ki, hogy az 

új szabályok az államkincstár számára bizonyos mérvű veszteséget jelentenek. De elég nagy volt a szórás, 725 

dollár. Most a szenátor egyik szaktanácsadója ezekről az eredményekről beszélget egy pénzügyminisztériumi 

tisztviselővel. 

Szaktanácsadó. Kezdjük azon, hogy a szórás nem stimmel. Hogy lehet ennyivel nagyobb az átlagnál? 

Pénzügyes. Ugye, az emberek eléggé különböző összeget adóznak. Van, aki semmit nem fizet. Nagyjából az 

adóívek 20%-a ilyen, itt látszik is. Aztán van, aki néhány ezer dollárt fizet. Olyan is van, aki néhány százezret. 

Az értéktartomány jobbfelé nagyon messzire elnyúlik.3 Vannak adófizetők, akiknek az új szabályok nagy 

változást jelentenének, másoknak meg semekkorát. Higgye el, soronként végigbogarásztuk a programot. Nem 

maradt benne hiba. 

Szaktanácsadó. Szóval, ha jól értem, most azt fogja mondani, hogy javaslatunk a bevétel szempontjából végül is 

nem semleges. 

Pénzügyes. Adófizetőnként körülbelül 200 dollárt veszítünk, ha a törvényt elfogadják. Ez talán nem tűnik 

soknak, de lehet vagy 100 millió adófizető. Ez pedig azt jelenti, hogy körülbelül 20 milliárdról van szó. Lehet, 

hogy többről. 

                                                           
1"A tapasztalásról". Idézi Jerome Frank, Courts on Trial (Princeton University Press, 1949.) Magyarul: Európa Könyvkiadó, Bp., 1992 (42. 

és 45.old.) 
2A mikroszimulációs modellek többé–kevésbé az ismertetett módon működnek, adótörvények módosításainak hatásvizsgálatakor ilyeneket 

használnak. Az adóalanyok viselkedésében bekövetkező változásokat általában nem veszik figyelembe. A párbeszéd természetesen kitalált. 
3Az egyének által fizetendő adóösszegeket a Statistical Abstract 1993-as kiadásának 526. táblázata összegzi. Lásd még Statistical Abstract, 
1988., 489. táblázat; Statistical Abstract, 1994., 524. táblázat; Statistics of Income (SOI) Bulletin vol. 11., no.4 (1992.tavasz), Selected 

Historical and Other Data (green pages), 3. táblázat, 131. o. Az 1991. évi egyéni adók átlaga kb. 5000 dollár volt, a szórásuk kb. 20 000 

dollár; a különbségeken alapuló becsléseket is közölnek. Amikor az adatok valamerre ennyire elnyúlnak, megfontolandó a robusztus 
eljárások alkalmazása: lásd P. Huber, Robust Statistics (John Wiley & Sons, 1981.) 
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Szaktanácsadó. Várjunk egy kicsit. Ön mindezt egy 100 adóíves mintából számolta ki, igaz? 

Pénzügyes. Igaz. 

Szaktanácsadó. Továbbá azt mondja, hogy a szórás 725 dollár. Ez a 219 dollár akkor viszont töredéke csak az 

egy szórásnak. Hát, ha láttam valaha véletlen ingadozást, ez az. 

Pénzügyes. Nem, nem. Standard hibával kell dolgoznunk, nem a szórással. A standard hiba kiszámításához 

pedig dobozmodell kell. Legyen a dobozban 100 000 lap – az adatállománybeli minden adóívhez 1-1; a ráírt 

szám pedig mutassa az illető adóalanyra vonatkozó változást. Száz lapot húzunk véletlenszerűen – így 

keletkezett a mintánk. Az adataink olyanok, mint ez a 100 húzás. 

Szaktanácsadó. Rendben. És mi derül ki ebből? 

Pénzügyes. Arról vitázunk, hogy mekkora a dobozban lévő 100.000 lap átlaga. Önök szerint 0 dollár. Szerintünk 

negatív. 

Szaktanácsadó. Mi meg úgy gondoljuk, hogy a mintavételkor vakszerencse folytán túl sok negatív szám került 

az Önök mintájába, s ettől lett ennyire negatív az Önök átlaga. 

Pénzügyes. Nos, itt jut szerephez a standard hiba. A standard hiba pontos kiszámításához szükség lenne a doboz 

szórására. 

Szaktanácsadó. De azt nem ismerik. 

Pénzügyes. Igaz. Emiatt a doboz szórását az adatok szórásával becsüljük. 

Szaktanácsadó. Szerintem is ésszerű. Mi jön ezután? 

Pénzügyes. A dobozból végzett 100 húzás összegére vonatkozó standard hiba  dollár = 7250 dollár. 

Nagyjából ekkora hibával kell tehát számolnunk a mintába kerülő 100 adóív alapján számított összegnél. Mi az 

átlagot nézzük – tehát végigosztunk 100-zal, így megkapjuk az átlag valószínű hibáját: 7250 dollár / 100 ≈ 72 

dollár. 

Szaktanácsadó. Tehát? 

Pénzügyes. Nos, egy pillanatra tételezzük fel, hogy Önnek van igaza, és a doboz átlaga valóban 0 dollár. 

Eszerint azt kellene várnunk, hogy a minta átlaga 0 dollár körül legyen. Ezzel szemben azt látjuk, hogy -219 

dollár az átlag. Márpedig ez az Ön által várt értéktől 3 standard hibányira van: 

 

Szaktanácsadó. Hűű. 

Pénzügyes. Elég nagy a húzások száma, használhatunk normális közelítést. A normálgörbén a -3-tól balra lévő 

terület 1%-nak körülbelül az egytizede. Mindössze ezerből 1 az esély arra, amit Ön mond. 

Szaktanácsadó. Lehetséges; de hogy kerül ide a normálgörbe? Az adatok hisztogramja egészen biztosan nem 

normális. 

Pénzügyes. Az igaz, de mi a húzások átlagának elméleti hisztogramját közelítjük a normálgörbével. 

Szaktanácsadó. Jó, ezt most értem. 

Pénzügyes. Megteheti, hogy továbbra is kitart eredeti álláspontja mellett: hogy a doboz átlaga – ahogy a 

szenátor szeretné – 0 dollár. Vagy juthat velünk egyező véleményre: hogy az átlag negatív. De ha kitart a 0 

dollár mellett, akkor az adatokat csak egy kisebbfajta csodával magyarázhatja: hogy a mintaátlag ilyen sokkal 0 

alá menjen, arra mindössze 1 ezrelék az esély. 

Szaktanácsadó. Mára talán feladom. Mi lehet az új szabályok hatása az Önök véleménye szerint? 
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Pénzügyes. Mi úgy látjuk, hogy az új szabályozás adófizetőnként körülbelül 200 dollár mínuszt jelenthet. Lehet, 

hogy ez a változás nem igazán nagy, viszont valóságos. Úgy értem, ez a mintaátlag nem intézhető el annyival, 

hogy véletlen ingadozás lenne. 

Ezzel befejeződött első utunk a próbák területén. Időről időre újra előkerül, amiről ez a párbeszéd szólt: 

valamely eltérésről az egyik fél úgy véli, hogy valóságos, a kétkedő viszont mondhatja, hogy véletlen ingadozás. 

A kétkedő fél érveit egy valószínűségi számítással védhetjük ki – ahogy a párbeszédben. Az ilyen számításokat 

nevezik szignifikanciapróbáknak. Az az alapgondolatuk, hogy ha egy megfigyelt érték túl sok standard 

hibányira esik a várható értékétől, azt nehéz véletlennel magyarázni. A témával kapcsolatos statisztikusi 

nyelvhasználat meglehetősen technikai. A legfontosabb szakkifejezéseket – nullhipotézis, ellenhipotézis, 

próbastatisztika, P-érték – a következő szakaszokban bemutatjuk.4 

1.1. „A” feladatsor 

1. Egészítse ki az üresen hagyott helyeket. A fenti példában: 

a. A Pénzügyminisztérium modellje szerint _________ lap volt a dobozban, és _________ húzásra került sor. 

Választható lehetőségek: 
 

100 1000 10 000 100 000 

b. _________, hogy a doboz szórása 725 dollár. Választható lehetőségek: 

Tudták 

Az adatok alapján úgy becsülték 

c. A -219 dollár: _________ érték. A választható lehetőségek: 
 

Megfigyelt várható 

2. Az szakaszbeli példában: 

a. Mr. Jones 3 292 dollárt fizetne az új szabályok szerint és 3 117 dollárt a régiek szerint. Lapjára a(z) 

_________ számot írnák. Egészítse ki az üresen hagyott helyet; röviden indokoljon. 

b. Ms. Smith lapjára -753 $-t írtak. Őneki melyik az előnyösebb: a régi szabályozás vagy az új? 

3. A párbeszéddel kapcsolatban tételezzük fel, hogy a mintába került 100 adóíven 5182 dollár lenne a fizetendő 

összegek átlaga az új szabályok szerint, és 5217 dollár a régiek szerint, de a 100 különbség szórása továbbra is 

725 dollár lenne. Ki nyerne most – a pénzügyes hivatalnok, vagy a szenátor szaktanácsadója? 

4. Százszor dobunk egy dobókockával. A dobott pontszámok összege az elvárt 350 helyett 368. Magyarázható 

ez véletlen ingadozással, vagy cinkelt a kocka? 

                                                           
4Kiegészítő olvasmányok (nehézségek esetére): 

M. J. Moroney, Facts from Figures, 3-dik, átdolgozott kiadás (Penguin Books, 1968.), magyarul: Számoktól a tényekig (Gondolat, Budapest, 
1970.) 

J. L. Hodges, Jr. and E. Lehmann, Basic Concepts of Probability and Statistics, 2nd ed. (Holden-Day, 1970.) 

L. Breiman, Statistics with a View towards Applications (Houghton Mifflin, 1973.) 

J. Rice, Mathematical Statistics and Data Analysis, 2nd ed. (Belmont, California:Duxbury, 1994.) 

P. Bickel and K. Doksum, Mathematical Statistics (Holden-Day, 1977.) 

E. Lehmann, Theory of Point Estimation, 2nd ed. (Pacific Grove, California: Wadsworth & Brooks/Cole, 1983; újranyomás: Chapman and 
Hall, London) 

________, Testing Statistical Hypotheses, 2nd ed. (Pacific Grove, California: Wadsworth & Brooks/Cole, 1983; újranyomás: Chapman and 
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5. Ezerszer dobunk egy dobókockával. A dobott pontszámok összege az elvárt 3500 helyett 3680. Magyarázható 

ez véletlen ingadozással, vagy cinkelt a kocka? 

2. 2. Null- és ellen- 

Az előző szakasz példájában egy 100 adófizető adataiból álló mintáról volt szó. Mindkét fél látta, hogy a 

mintaátlag -219 dollár. (Statisztikus zsargonban fogalmazva -219 dollárt "figyeltek meg".) Vita az értelmezésről 

folyt: mit mond a mintába bekerült 100 adóív a teljes állományban lévő 100 000-ről? A pénzügyminisztériumi 

tisztviselő szerint a megfigyelt eltérés "valóságos". Ez kissé furcsán hangzik: eléggé nyilvánvaló, hogy a -219 

dollár különbözik a 0 dollártól. Amin vitatkoznak, az az, hogy vajon ebben az eltérésben pusztán egy véletlen 

ingadozás mutatkozik-e meg (ahogy a szenátor szaktanácsadója mondja), vagy pedig az új adójogszabályok 

valódi eltérést okoznak a 100 000 adóíves teljes állományt figyelembe véve. 

Amikor a minisztériumi tisztviselő meg akarta győzni a szenátor szaktanácsadóját, készített egy, a kérdéshez illő 

dobozmodellt. A nullhipotézis és az ellenhipotézis egy-egy, a dobozra vonatkozó állítás. Egyik a vitatkozó felek 

egyikének, másik a másikuknak az érveit képviseli. 

• Nullhipotézis: a doboz átlaga 0 dollár. 

• Ellenhipotézis: a doboz átlaga kevesebb 0 dollárnál. 

A párbeszédben a szenátor szaktanácsadója a nullhipotézist védelmezte. A mintaátlag várható értéke szerinte 0 

dollár; pusztán a sorshúzás szeszélye folytán lett -219 dollár a megfigyelt érték. A pénzügyminisztériumi 

tisztviselő az ellenhipotézis mellett érvelt; szerinte a doboz átlaga negatív. Érvelésének lényege: a mintaátlag 

olyan sokkal 0 dollár alatt van, hogy a szenátor szaktanácsadója szinte biztosan téved. Abban a két fél egyetért, 

hogy az adatok olyanok, mint 100 húzás egy dobozból. A doboz átlagát illetően folyik a vita. 
 

A nullhipotézis azt az elgondolást fejezi ki, hogy a megfigyelt eltérést a véletlen okozza. Ahhoz, hogy 

szignifikanciapróbát végezhessünk, az adatokra vonatkozó dobozmodellként kell megfogalmaznunk a 

nullhipotézist. Az ellenhipotézis egy másik állítás, szintén a dobozról; azt mondja, hogy valóságos az eltérés. 

A terminológia nem igazán megnyugtató; gyakran az "ellenhipotézis" az, amit bizonyítani akarunk. A 

"nullhipotézis" ilyenkor az adatok egy ellentétes (és fantáziátlan) magyarázata – eszerint a látottakat véletlen 

ingadozás magyarázza. De nincs mit tenni: ezek a bevett és rögzült szakkifejezések. 

Dobozmodell nélkül nincs korrekt szignifikanciapróba. A próba arra próbál fényt deríteni, valódi-e egy 

megfigyelt eltérés, vagy csupán véletlen ingadozás. Egy valódi eltérés nem csak a szerencse forgandóságát 

mutatja, hanem a dobozról is mond valamit. A párbeszédben a dobozbeli 100.000 számról vitatkoztak, nem a 

mintába került 100 számról. Csak akkor van értelme szignifikanciapróbának, ha a dobozról folyik a vita. Erről a 

29. fejezet 4. szakaszában újra szó lesz. 

2.1. „B” feladatsor 

1. Ahhoz, hogy ellenőrizhessünk egy nullhipotézist, szükségünk van 

i. adatokra 

ii. az adatokra vonatkozó dobozmodellre 

iii. mindkettőre 

iv. egyikre sem 

2. A(z) _________hipotézis azt mondja, hogy a mintában mutatkozó eltérés puszta véletlen; a(z) 

_________hipotézis azt mondja, hogy a mintában mutatkozó eltérés valóságos eltérésre utal. Egészítse ki az 

üresen hagyott helyeket. A választék: null-, ellen-. 

3. Az 1. szakaszbeli párbeszédben a pénzügyminisztériumi tisztviselőnek azért kellett szignifikanciapróbát 

végeznie, 
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i. mert tudta, mi van a dobozban, de nem tudta, hogyan alakulnak az adatok, vagy 

ii. mert tudta, hogyan alakultak az adatok, de nem tudta, mi van a dobozban. 

4. A párbeszédben a nullhipotézis szerint a _________ átlaga 0 dollár. A választék: minta, doboz. 

5. Száz húzást végzünk, véletlenszerűen, visszatevéssel, egy dobozból. A húzások átlaga 102,7, a szórásuk 10. 

Valaki azt állítja, hogy a doboz átlaga 100. Hihető ez? És ha a 101,1 lenne a húzások átlaga? 

3. 3. Próbastatisztikák és szignifikanciaszintek 

Az 1. szakaszbeli párbeszédben a pénzügyes tisztviselő dobozmodellt készített az adatokhoz. Aztán azt mondta, 

tegyük fel, hogy a nullhipotézis a helyes (hogy 0 dollár a doboz átlaga). Megnézte, hány standard hibányira 

lenne ebben az esetben a mintaátlag megfigyelt értéke a mintaátlag várható értékétől: 

 

Amit itt láttunk, az egy próbastatisztika. 
 

A próbastatisztika arra való, hogy mérje, mennyire térnek el az adatok a nullhipotézis alapján várható értéktől. 

Azt a próbastatisztikát, amivel a pénzügyes tisztviselő dolgozott, általában z-nek nevezik: 

 

A z-statisztikán alapuló próbákat általában z-próbáknak hívják. Ne feledje az értelmezést: 
 

A z azt mondja meg, hogy a megfigyelt érték hány standard hibányira esik a nullhipotézis alapján kiszámolt 

várható értékétől. 

Azt, hogy a z számlálójában éppen a 0 dollárhoz, és nem valami más számhoz kell a megfigyelt értéket 

hasonlítani, a pénzügyes tisztviselő a nullhipotézisből tudta. E ponton lép be a nullhipotézis az eljárásba. Ha más 

lenne a nullhipotézis, más szám kerülne a 0 helyére a z számlálójában. A doboz szórását a nullhipotézis nem 

határozta meg: azt az adatokból kellett megbecsülni, így tudtuk kiszámítani a z nevezőjében szereplő standard 

hibát. 

Amikor azt hallotta, hogy a z-statisztikának –3 az értéke, a szenátor szaktanácsadójának elállt a szava. Mi 

lehetett ebben ennyire rémisztő? Végül is a 3 nem olyan rettentően nagy szám. A válasz természetesen az, hogy 

a normálgörbén rettentő kicsi a –3-tól balra lévő terület. Hogy a mintaátlag a várható értéktől 3 standard 

hibányira vagy még távolabb essék, arra körülbelül 1 ezrelék az esély. 

 

(A terület a táblázat szerint 1%-nak 0,135 része; ez kerekítve 1% egytizede, azaz 0,01-nek 0,1-e = 1/1000). 

A szenátor szaktanácsadóját az 1 ezrelékes valószínűség valósággal lehengerelte – hallatára belátta, hogy az új 

szabályozás csökkentené az adóbevételeket, nem pusztán a mintában, hanem az állományban lévő összes 

adóívre vonatkozóan is. Ezt az 1 ezrelékes valószínűséget nevezik a megfigyelt szignifikanciaszintnek. A 

megfigyelt szignifikanciaszintet gyakorta jelölik P-vel (az angol probability: valószínűség szóból), s emlegetik 

P-értékként. A példában végrehajtott próbánál 1 ezrelék volt a P-érték. 

Miért a –3-tól balra lévő területet nézzük? Az első, amit észre kell venni: alakulhattak volna másképp az adatok, 

és akkor más lett volna a z. Ha például ((Label: 481.old, P.observed)). a mintaátlag –239 dollár, a szórás pedig 

590 dollár, akkor 
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Ez erősebb bizonyítékot jelentene a nullhipotézis ellen: ha az átlag 4,1 standard hibával kisebb a 0 dollárnál, az 

a szenátor szaktanácsadója számára rosszabb, mint a 3 standard hibányi eltérés. Másrészt, ha a mintaátlag –162 

dollár és a szórás 630 dollár, akkor 

 

Ez gyengébb bizonyíték. A -3-tól balra lévő terület képviseli azokat a mintákat, melyek a megfigyeltnél még 

szélsőségesebb z-értéket – s így a nullhipotézis elleni erősebb bizonyítékot – adnak. 
 

A megfigyelt szignifikanciaszint: annak valószínűsége, hogy olyan szélsőséges próbastatisztikát kapunk – vagy 

még annál is szélsőségesebbet –, mint amit megfigyeltünk. E valószínűség meghatározásakor feltételezzük, 

hogy a nullhipotézis igaz. Annál erősebb a nullhipotézis ellen szóló bizonyíték, mennél kisebb ez a 

valószínűség. 

Így foglalhatjuk össze a z-próbát: 

 

A z próbastatisztika függ az adatoktól – tehát a P is függ tőlük. Ezért nevezik a P-t "megfigyelt" 

szignifikanciaszintnek. 

Most már világosabban látható a z-próba logikája. Indirekt bizonyításról van szó: azt próbáljuk megmutatni, 

hogy a nullhipotézis abszurd következtetésre vezet, ennélfogva el kell vetni. Megnézzük az adatokat, 

próbastatisztikát számítunk, kapunk egy megfigyelt szignifikanciaszintet. Vegyünk például egy 1 ezrelékes P-t. 

Hogyan értelmezhetjük ezt a számot? Először is feltesszük, hogy a nullhipotézis igaz. Azután elképzelünk sok-

sok kutatót, aki mind elvégzi ezt a kísérletet. Az 1 ezrelékes P azt mondja, hogy a próbastatisztikánk valójában 

rettentően extrém: ezer kutatóból csak egy kapna ennyire szélsőséges értéket (vagy még szélsőségesebbet). A 

nullhipotézis abszurditáshoz vezet, tehát el kell vetni. Általában mennél alacsonyabb a megfigyelt 

szignifikanciaszint, annál inkább el akarjuk vetni a nullhipotézist. "Elvetjük a nullhipotézist" – ez a fordulat is 

emlékeztet, hogy szignifikanciapróbáknál az érvelés indirekt. 

Bonyodalmasnak látszhat, ahogyan a P-t értelmezzük. Tényleg bonyodalmas. Az egyszerűbb értelmezések 

pedig sajnos nem jók. Ha volna igazság a világban, akkor a P azt mondaná meg, hogy milyen valószínűséggel 

igaz a nullhipotézis, ha ilyenek az adatok. De nem ezt teszi: P-t a nullhipotézisből kiindulva számítjuk. Sőt: a 

klasszikus elméletben egyáltalán nincs rá mód, hogy meghatározzuk, milyen valószínűséggel igaz a 

nullhipotézis. A nullhipotézis a dobozról állít valamit. Húzhatunk akárhányszor, a nullhipotézis vagy mindig 

igaz, vagy egyszer sem az, mert a doboz nem változik.5 (Hasonló állítás szerepelt a 21. fejezet 3. szakaszában, 

konfidenciaintervallumokról.) Amit a megfigyelt szignifikanciaszint megmond: milyen valószínűséggel kapunk 

ennyire erős bizonyítékot a nullhipotézis ellen – vagy ennél is erősebbet –, ha a nullhipotézis igaz. 
 

Egy próba P-értéke: annak valószínűsége, hogy ekkora nagy próbastatisztikánk legyen, ha igaz a nullhipotézis. 

A P-ből nem derül ki, milyen valószínűséggel igaz a nullhipotézis. 

z-próbát kellően nagy mintáknál használunk – amikor már alkalmazható a normális közelítés a húzások átlagára. 

(Az átlagot már átszámoltuk standard egységekre, így lett belőle z.) Kis mintáknál más eljárásokat kell 

alkalmazni – lásd majd a 6. szakaszt. 

                                                           
5Bayes követői szerint a gyakorisági próba P-értéke jelentősen eltérhet a nullhipotézis a posteriori valószínűségeként; utóbbinak ugyanis 

függenie kell (i) a próba erejétől és (ii) a nullhipotézis a priori valószínűségétől is. Bővebbet erről: J. Berger and T. Selke, "Testing a point 
null hypothesis: the irreconcilability of P-values and evidence", Journal of the American Statistical Association vol.82 (1987) 112-39.old. 
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3.1. „C” feladatsor 

1. 

a. Ha minden más egyforma, az alábbi P-értékek közül melyik a legkedvezőbb a nullhipotézis szempontjából? 

Röviden indokoljon. 
 

1%-nak az 0,1- e 3% 17% 32% 

b. És az ellenhipotézis szempontjából? 

2. Egy kutató modellje szerint az adatok olyanok, mintha 50 véletlenszerű húzást végeztünk volna egy nagy 

dobozból. A nullhipotézis szerint a doboz átlaga 100; az ellenhipotézis szerint a doboz átlaga nagyobb, mint 

100. A húzások átlaga 107,3, szórásuk 22,1, így a mintaátlagra vonatkozó standard hiba 3,1. Mármost 

 

Igaz vagy hamis? (indokoljon): 

a. Ha a nullhipotézis igaz, akkor csak 1% eséllyel kapunk 2,35 fölötti z-t. 

b. Az adatok alapján a nullhipotézis valószínűsége 1%. 

3. Igaz vagy hamis (indokoljon): 

a. A megfigyelt szignifikanciaszint az adatoktól függ. 

b. Ha a megfigyelt szignifikanciaszint 5%, akkor 95% valószínűséggel az ellenhipotézis igaz. 

4. Egy kutató modellje szerint az adatok olyanok, mint 400 véletlen húzás egy nagy dobozból. A nullhipotézis 

szerint a doboz átlaga 50; az ellenhipotézis szerint a doboz átlaga 50-nél nagyobb. Végül a mintaátlag 52,7 lett, 

a szórás 25. Számítsa ki z-t és P-t. Hogyan döntene? 

5. Az előző feladatban a nullhipotézis szerint a _________ átlaga 50. Az alábbi lehetőségek egyikének 

felhasználásával töltse ki az üresen hagyott helyet, és röviden indokoljon. 
 

doboz minta 

6. Tegyük fel, hogy az 1. szakaszbeli párbeszédes jelenetben csak 10 adóívből áll a pénzügyminisztériumi 

tisztviselő mintája. Mit tanácsol: használja-e P kiszámításához a normálgörbét? Feleljen igennel vagy nemmel; 

röviden indokoljon. 

7. Sok cégnél kísérleteznek a rugalmas munkaidővel ["flex-time"]: az alkalmazottak a vezetés által megszabott 

tág határok között maguk határozhatják meg a saját munkarendjüket.6 A rendszertől egyebek mellett azt várják, 

hogy mérséklődjenek a hiányzások. Egy cégnél tudják, hogy az elmúlt néhány évben az alkalmazottak átlagosan 

évi 6,3 napot mulasztottak (a szabadságoktól eltekintve). Idén bevezetik a rugalmas munkaidőt. A vezetés 100 

fős egyszerű véletlen mintát vesz az alkalmazottak közül, hogy őket figyelemmel kísérje, majd az év végén azt 

tapasztalja, hogy ezek az alkalmazottak átlagosan 5,5 napot mulasztottak (az adatok szórása 2,9 nap). Azt 

jelenti-e ez, hogy a rugalmas munkaidő csökkenti a hiányzást? Vagy véletlen ingadozásról volna szó? 

8. Ugyanaz, mint az előző feladat, de most 5,9 a minta átlaga, 2,9 a szórása. 

4. 4. Hogyan áll össze egy szignifikanciapróba? 

Szignifikanciapróbát készíteni bonyolult feladat. Mi kell hozzá: 

                                                           
61985 és 1991 között az USA-ban 12%-ról 15%-ra nőtt a rugalmas munkaidőben foglalkoztatott dolgozók részaránya. Statistical Abstract, 
1994, 634. táblázat. 
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• meg kell fogalmaznunk a nullhipotézist; ez egy, az adatokra vonatkozó dobozmodell lesz; 

• ki kell választanunk egy alkalmas próbastatisztikát – ezzel fogjuk mérni, mennyire térnek el az adatok a 

nullhipotézis alapján várhatótól; 

• ki kell számítanunk a megfigyelt szignifikanciaszintet, azaz P-t. 

A próbastatisztika megválasztása függ a modelltől és a vizsgált hipotézistől. Az a próba, melyről eddig szó volt, 

az "egymintás z-próba" – a z-statisztikára épül. (A kétmintás z-próbákról a 27. fejezet szól.) Vannak "t-próbák" 

– ezek a t-statisztikára épülnek (lásd 6. szakasz), "χ2-próbák", melyek a χ2-statisztikára épülnek (28. fejezet), és 

sok más próba, melyekről ebben a könyvben említés sem esik. Ezzel együtt minden próba az imént vázolt 

lépéseket követi, s P-értékeik minden edetben ugyanúgy értelmezhetők. 

Természetesen adódik a kérdés, mennyire kell kicsinek lennie a megfigyelt szignifikanciaszintnek ahhoz, hogy a 

kutató elvesse a nullhipotézist. Sok statisztikus 5%-nál húzza meg a határt. 

• Ha P kisebb 5%-nál, akkor statisztikailag szignifikáns-nak nevezzük az eredményt. 

Egy másik határvonal is van, 1%-nál. 

• Ha P kisebb 1%-nál, akkor az eredmény erősen szignifikáns. 

Ezek a bizonyos mértékig önkényes határvonalak újra szóba kerülnek a 29. fejezet 1. szakaszában. 

A sok szokatlan szakkifejezés dacára ne veszítse szem elől a lényeget! Nem jó, ha az adatok nagyon messze 

esnek onnan, ahol az elmélet szerint lenniük kellene. Amikor a megfigyelt érték túl sok standard hibányira esik a 

várható értéktől, olyankor a statisztikában elutasítjuk a nullhipotézist. 

4.1. „D” feladatsor 

1. Igaz vagy hamis: 

a. "Erősen szignifikáns" eredmény nem jöhet ki véletlenül. 

b. Ha az eltérés "erősen szignifikáns", akkor 1%-nál kisebb annak a valószínűsége, hogy a nullhipotézis igaz 

legyen. 

c. Ha az eltérés "erősen szignifikáns", akkor 99%-nál nagyobb valószínűséggel az ellenhipotézis igaz. 

2. Igaz vagy hamis: 

a. Ha P=43%, az azt mutatja, hogy a nullhipotézis tartható. 

b. Ha P=1%-nak a 0,43-a, az azt mutatja, hogy a nullhipotézis nem tartható. 

3. Igaz vagy hamis: 

a. Ha 4% a megfigyelt szignifikanciaszint, az eredmény "statisztikailag szignifikáns". 

b. Ha egy próbánál 1,1% a P-érték, az eredmény "erősen szignifikáns". 

c. Ha egy eltérés "erősen szignifikáns", akkor P kisebb 1%-nál. 

d. Ha 3,6% a megfigyelt szignifikanciaszint, akkor P=3,6%. 

e. Ha z=2,3, akkor a megfigyelt érték 2,3 standard hibányival fölötte van a nullhipotézis alapján várt értéknek. 

4. Egy kutató 250 lapot húz – véletlenszerűen, visszatevéssel – egy dobozból. Mennyire valószínű, hogy a 

húzások átlaga 2 standard hibányinál többel kerül a doboz átlaga fölé? 

5.Száz kutató ellenőrzi – szignifikanciapróbával – azt a nullhipotézist, hogy egy bizonyos dobozban a számok 

átlaga 50. Mindegyikük végrehajt 250 húzást – véletlenszerűen, visszatevéssel –, kiszámítja a húzások átlagát, 

és z-próbát végez. Az eredmények grafikonja az ábrán látható: az 1-es számú kutató 1,9-es z-statisztikát kapott, 
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ezt mutatja az (1; 1,9) koordinátájú pont; a 2-es kutató 0,8-as z-statisztikát kapott, ezt mutatja a (2; 0,8) 

koordinátájú pont; és így tovább. Mármost a nullhipotézis – a kutatók ezt nem tudják – történetesen igaz. 

a. Igaz vagy hamis – indokoljon: a z-statisztika akkor pozitív, ha a húzások átlaga 50-nél nagyobb. 

b. Hány kutatónak illene pozitív z-statisztikát kapnia? 

c. Hányuknak illene 2-nél is nagyobb z-statisztikát kapnia? És valójában hányan kaptak? 

d. Ha z=2, mekkora akkor P? 

 

5. 5. Nulla–egy dobozok 

Használható a z-próba olyankor is, amikor darabszámok alapján kell dönteni. Mindössze arról van szó, hogy 

ilyenkor 0-kat és 1-eseket kell tenni a dobozba (17. fejezet, 5. szakasz). Ebben a szakaszban erre nézünk példát. 

Charles Tart (University of California, Davis) kísérletének parajelenségek demonstrálása volt a célja7. Ehhez 

egy "Aquarius" nevezetű gépet használt. Az Aquariusnak van egy elektronikus véletlenszám-generátora, 

továbbá van 4 "célja". A gép a véletlenszám-generátor segítségével véletlenszerűen kiválasztja a 4 cél 

valamelyikét; de semmivel nem jelzi, melyiket. Most a kísérleti személy gombnyomással megtippeli, melyik a 

kiválasztott cél. Ezt követően a gép kivilágítja azt a célt, amelyik ki volt választva, és csilingeléssel jelzi, hogyha 

jó volt a kísérleti személy tippje. A gép elkönyveli a próbálkozások számát, és a találatokét is. 

Tart 15 kísérleti személlyel dolgozott – olyanok közül választotta őket, akikről elterjedt, hogy látnoki 

képességekkel rendelkeznek. Az alanyok mindegyike 500 alkalommal tippelt az Aquariuson – ez így összesen 

15 · 500=7500 tipp. A 7500 tippből 2006 volt a találat. Persze, ha az alanyok nem volnának „látnokok‖, az 

alkalmak 1/4-ében akkor is helyesen tippelnének. Ez azt jelenti, hogy pusztán véletlenül is 1/4 · 7500=1875 

helyes válasz lenne várható. Igaz, ennél 2006 – 1875 = 131 találattal több van – de vajon nem fér-e bele ez a 

többlet a véletlen ingadozásba? 

Tart ezt a magyarázatot szignifikanciapróba elvégzésével védhette ki – el is végzett egyet, és a próba őt igazolta. 

A próbához készített dobozmodellhez föltételezte, hogy az Aquarius véletlenszerűen generálja a számait úgy, 

hogy a 4 cél mindegyike 1/4 eséllyel választható. Továbbá – a próba kedvéért, egy időre – azt is feltételezte, 

hogy semmiféle parajelenség nincs: minden tipp 1/4 eséllyel talál. 

Az adatok: a rögzített 7500 tipp, mindegyiknél megjelölve, hogy talált-e. A nullhipotézis szerint az adatok 

olyanok, mint 7500 húzás az 

 

dobozból. A pontos tippek száma olyan, mint a dobozból végzett 7500 húzás összege. Ez lesz a nullhipotézishez 

készített dobozmodell. 

                                                           
7A parajelenségek közé soroljuk az ESP-t, a PK-t, és a clairvoyance-t is [ESP: Extrasensory Perception: észlelés érzékelés nélkül; PK: 

parakinesis: tárgyak mozgatása érintésük nélkül; clairvoyance: valaki térben vagy időben távollévő tárgyakat lát – A ford.]. A kísérlet leírása 

megtalálható: C. Tart, Learning to Use Extrasensory Perception (University of Chicago Press, 1976). Az alanyok egyike valójában nem 
csinálta végig az összes fordulót. A "Ten Choice Trainer"-ről is vannak eredmények, lásd az „E‖ sor 6. feladatát. 



 Szignifikanciapróbák  

 458  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

A gép a tippeket találatokra és téves tippekre osztja, majd összeszámolja a találatokat. Ezért kell nulla–egy 

dobozzal dolgoznunk. Miután a nullhipotézist átírtuk dobozmodellé, alkalmazhatjuk a z-próbát: 

 

A "megfigyelt" érték most 2006: ennyi találat volt. A találatok számának várható értéke a nullhipotézisből 

adódik: 1875. A z-statisztika számlálója 2006 – 1875 = 131: a találatokban mutatkozó többlet. 

Áttérünk át a nevezőre. A találatok számának standard hibájára van szükségünk. Nézzük a dobozmodellt. Ebben 

a példában egészen pontosan megmondja a nullhipotézis, hogy mi van a dobozban: egy 1-es és három 0-ás. A 

doboz szórása . A standard hiba . Tehát 

z = 131/37 ≈ 3,5. 

A 2006-os megfigyelt érték 3,5 standard hibányira van a várható érték fölött. P meglehetős kicsiny, 

 

Véletlen ingadozással nem nagyon lehet magyarázni a találatok többletét. Persze ebből nem következik, hogy 

tényleg létezik az érzékeken túli észlelés. Lehetne például, hogy az Aquarius véletlenszám-generátora nem 

egészen jó (29. fejezet 5. szakasza). Vagy a gép adna valami halvány jelzést arról, hogy melyik a kiválasztott 

cél. A különleges képességek meglétén kívül számos ésszerű magyarázat lehet az eredményekre. De a véletlen 

ingadozás biztosan nem tartozik közéjük. Ez derült ki tehát a szignifikanciapróbából, és ezzel zárjuk is a 

parajelenséges példát. 

Ugyanazt a z-statisztikát használtuk a parajelenségeknél, mint az adóreformos példánál: 

 

Noha a képlet ugyanaz, bizonyos különbség van az 1. szakaszban látott, és az ebben az szakaszban bemutatott z-

próba között. 

1) Az 1. szakaszban az átlag standard hibájával dolgoztunk; itt a találatok számára vonatkozó standard hibával. 

Amikor ki akarjuk számolni z-t, először is el kell döntenünk, micsoda a számlálóbeli "megfigyelt": összeget 

figyeltünk-e meg, vagy átlagot; darabszámot vagy százalékot? Innen tudjuk meg, hogy melyik standard hibára 

van szükség a nevezőben. A parajelenséges példában a találatok száma volt a megfigyelt érték; ezért került a 

darabszámra vonatkozó standard hiba a nevezőbe – ahogy azt a következő vázlat is mutatja: 

 

2) Az 1. szakaszban nem ismertük a doboz szórását; a pénzügyminisztériumi tisztviselőnek az adatokból kellett 

megbecsülnie. A parajelenséges példában a nullhipotézis egyértelműen megadta a doboz szórását: nem volt 

szükség becslésre. Az alábbi diagram összefoglalja az 1) és 2) pontot. 

 

3) A pénzügyes példában volt ellenhipotézisünk a dobozról: hogy negatív az átlaga. A parajelenséges példában 

viszont semmilyen értelmes módon nem vagyunk képesek dobozmodellként megfogalmazni az ellenhipotézist. 

Az ok: ha az alanyok rendelkeznek látnoki képességekkel, akkor az egyes tippek találati esélye függhet a 
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korábbi tippek kimenetelétől és esetről esetre változó lehet. Ekkor pedig az adatok nem olyanok, mint sok húzás 

ugyanabból a dobozból.8 

4) Az 1. szakaszban az adatok valóban olyanok voltak, mint egy dobozból végzett húzások, mert a pénzügyes 

tisztviselő egyszerű véletlen mintát vett az adóívek közül: a vita csak a doboz átlagáról folyt. Itt viszont része a 

kérdésnek, hogy egyáltalán, olyanok-e az adatok, mint egy dobozból végzett húzások – legyen az akármilyen 

doboz. 

A 19–24. fejezet a becslésről szólt – mekkora az eltérés? mennyire megbízható a becslés? A hipotézisvizsgálat 

még egyet teker a kérdésen – valós-e az eltérés? vagy származhat véletlenből? 

5.1. „E” feladatsor 

A feladatsor a korábbi fejezetek anyagát is felhasználja. 

1. A Tart-kísérletben a nullhipotézis azt mondja, hogy _________. Az üresen hagyott helyet az alábbi 

lehetőségek egyikének segítségével töltse ki. 

i. az adatok olyanok, mint 7500 húzás a  dobozból. 

ii. az adatok olyanok, mint 7500 húzás a  dobozból. 

iii. a dobozban 2006/7500 az 1-esek részaránya. 

iv. a húzások között 2006/7500 az 1-esek részaránya. 

v. van extraszenzoros percepció. 

2. Frank Alpert egy napon, egy statisztikai vizsgálat keretében, megszólította az első 100 diákot, akivel a 

berkeley-i Kaliforniai Egyetemen, a Sproul Plaza-n találkozott, és megtudakolta tőlük, hogy melyik karra illetve 

college-ba vannak beiratkozva. Mintájába 53 férfi és 47 nő került. Ebben a szemeszterben az egyetemi 

nyilvántartás szerint 25 000 beiratkozott hallgató járt a Berkeley-re, 67%-uk férfi. Mondhatjuk-e, hogy Alpert 

mintavételi eljárása olyan, mint az egyszerű véletlen mintavétel? 

? Töltse ki az üresen hagyott helyeket. Mire a végére ér, elkészült a nullhipotézisnek megfelelő dobozmodell. (A 

dobozra vonatkozóan nincs ellenhipotézisünk.) 

a. Minden, ________________________ megfelel egy kártya a dobozban. 

i. a mintába került személynek 

ii. a Berkeley-re abban a félévben beiratkozott hallgatónak 

b. A férfiakat jelentő kártyákat _________ -val, a nőket jelentőket _________ -val jelöljük. 

c. A dobozban összesen _________ kártya van, a húzások száma _________ . Választható lehetőségek: 100; 25 

000. 

d. A nullhipotézis szerint a minta olyan, mint _________ véletlen _________ a dobozból. (Az első helyre egy 

szám, a másodikra egy szó kerül.) 

e. A dobozban az 1-esek részaránya _________. Választhatóak: 53%; 67%. 

3. (A 2. feladat folytatása.) Töltse ki az üresen hagyott helyeket. Mire a végére ér, kiszámította z-t és P-t is. 

a. A férfiak számának megfigyelt értéke _________ volt. 

b. A férfiak számának várható értéke _________ volt. 

                                                           
8A szövegben adott okok miatt nem tekintjük megfelelőnek az ellenhipotézis olyan 0–1 dobozból végzett húzásokkal való modellezését, ahol 

az 1-esek aránya magasabb 1/4-nél. Ésszerűbb azt mondani, hogy a találatok száma sztochasztikusan nagyobb, mint 7500 húzás összege 
ugyanabból a dobozból. 



 Szignifikanciapróbák  

 460  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

c. Ha a nullhipotézis igaz, a mintába kerülő férfiak száma olyan, mint a számok _________ a dobozból való 

húzáskor. Választhatóak: összege; átlaga. 

d. A férfiak számának standard hibája _________ . 

e. z= _________ , és P= _________ . 

4. (A 2. és 3. feladat folytatása.) Olyan volt-e Alpert mintavételi eljárása, mintha egyszerű véletlen mintát vett 

volna? Feleljen igennel vagy nemmel, s röviden indokoljon. 

5. (Ez is a 2. és a 3. feladat folytatása.) 

a. A 3 (b) pontbeli várható értéket _________ . 
 

a nullhipotézis alapján számítottuk az adatokból becsültük 

b. A 3 (d) pontbeli standard hibát _________ . 
 

a nullhipotézis alapján számítottuk az adatokból becsültük 

6. Egy parajelenségekkel kapcsolatos másik kísérletben a Ten Choice Trainer nevű géppel dolgoztak. Ez olyan, 

mint az Aquarius, de 4 helyett 10 célja van. Tegyük fel, hogy az egyik alany 1000 próbálkozásából 173-szor 

tippelt helyesen. 

a. Fogalmazza meg dobozmodellként a nullhipotézist. 

b. A doboz szórása _________ . Az üresen hagyott helyre írja az alábbi lehetőségek egyikét, és röviden 

indokoljon. 

 

c. Végezze el a z-próbát. 

d. Hogyan döntene? 

7. 10 000-szer dobunk egy érmével, ebből 5167 lesz fej. Ötven százalék-e a fejdobás valószínűsége? Vagy túl 

sok ehhez a fej? 

a. Fogalmazza meg dobozmodellként a null- és az ellenhipotézist. 

b. Számítsa ki z-t és P-t. 

c. Hogyan dönt? 

8. Az előző feladat, de most úgy, mintha a 10 000 dobásból 5067 alkalommal kaptunk volna fejet – ahogy 

annakidején Kerrich (16. fejezet 1. szakasza). 

9. Százszor húzunk véletlenül, visszatevéssel egy dobozból, amelyben számkártyák vannak. A húzott számok 

átlaga 29, szórásuk 40. Látjuk, hogy egy statisztikus számításokat végez: 

 

a. Úgy tűnik, arra a nullhipotézisre nézve végez próbát, mely szerint a _________ átlaga 20. 

Választék:  doboz;   minta. 

b. Igaz vagy hamis: körülbelül 1% az esélye annak, hogy a nullhipotézis igaz. 

Röviden indokoljon. 
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10. Laboratóriumi egerek egy tenyészete néhányszáz egyedből állt. Átlagos súlyuk 30 gramm körüli volt, 5 

gramm körüli szórással. Egy kísérlet részeként egyetemistákat arra kértek, válasszanak ki az egerek közül – 

találomra, bármilyen módszer nélkül – 25 állatot.9 Az így kiválasztott állatok átlagos súlya körülbelül 33 gramm 

volt, a súlyok szórása 7 gramm körüli. Ugyanolyan-e a találomra választás, mint a véletlenszerű sorsolás? Vagy 

ehhez túl sokkal van a 33 gramm az átlag fölött? 

Röviden foglalja össze a helyzetet; fogalmazza meg dobozmodellként a nullhipotézist; számítsa ki z-t és P-t. 

(Nincs szükség a dobozra vonatkozó ellenhipotézis megfogalmazására; el kell viszont dönteni, meghatározza-e a 

nullhipotézis, hogy mekkora a doboz szórása; mert ha nem, akkor ezt az adatokból kell megbecsülni.) 

11. (Nehéz.) Diszkont áruházak sokszor vezetik be extra árkedvezménnyel az újfajta árucikkeket, mert így 

akarnak ösztönözni az áru kipróbálására. Egy pszichológus viszont azzal állt elő, hogy szerinte ez a gyakorlat 

éppenhogy csökkenti végső soron az eladásokat. Egy bolthálózat közreműködésével kísérletet végeztek az 

állítás ellenőrzésére.10 Huszonöt boltpárt vontak be a kísérletbe; helyük és forgalmuk szerint egymáshoz hasonló 

boltokat soroltak egy párba. A boltok nem hirdettek, áruikat hasonló módon helyezték el. 

Mind az 50 üzletben bevezették ugyanazt az új süteményfajtát. Mindegyik boltpárból kisorsolták az egyik 

boltot, és itt kezdetben árengedménnyel árulták az új áruféleséget – hogy aztán két hét múlva az ár a rendes 

szintre emelkedjék; a másik bolt minden párban azonnal a rendes áron kínálta a süteményeket. 

A kísérlet befejezése után mindegyik boltban kiszámították, hogy mennyi volt e süteményekből a teljes 

forgalom a bevezetést követő hat héten. 

A 25 boltpár közül 18-ban az a bolt adott el többet a süteményekből, amelyik a rendes áron vezette be őket. 

Magyarázható-e ez az eredmény véletlen ingadozással? Vagy azt a hipotézist támasztja-e alá, mely szerint az 

árengedményes bevezetés a hosszú távú forgalom csökkenését idézi elő? (Fogalmazza meg a nullhipotézist 

dobozmodellként; nincsen a dobozra vonatkozó ellenhipotézis.) 

6. 6. A t-próba 

Kis minták esetén módosítani kell a z-próbán. Statisztikusok a W. S. Gossett (Anglia, 1876–1936) által 

kidolgozott t-próbát használják. Gossett a Guinness serfőzdéknél volt állásban, miután Oxfordban diplomázott. 

"Student" álnéven publikált – alkalmazói nem akarták, hogy a konkurencia megsejtse, mennyire hasznosak 

lehetnek az eredmények.11 

                                                           
9Valóban végzett ilyen kísérletet W. Meredith professzor – University of California, Berkeley, Lélektan Tanszék. 
10A. N. Doob et al., "Effect of initial selling price on subsequent sales", Journal of Personality and Social Psychology, vol.11 (1969), 345-
50. old. 

Kép35 673.o. 
11A Student-anekdotát W. J. Youden, Experimentation and Measurement (Washington, 1963) közli. 
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Ebben a szakaszban egy példán bemutatjuk, hogyan végezhető a t-próba. De elég sok a technikai részlet – az 

olvasó, ha kívánja, át is ugorhatja. Sokan vizsgálták Los Angelesben a levegő CO-tartalmát (szénmonoxid) az 

autópályák mentén, különféle forgalmi viszonyok mellett. Az eljárás lényege: speciális kis zacskókba 

levegőmintákat vesznek, majd egy spektrofotométer nevezetű műszerrel megmérik, hogy mekkora a CO 

koncentrációja a zacskókban rejlő levegőmintákban. Ezek a műszerek egészen 100 ppm-ig (parts per million: 

milliomod rész, térfogatban) képesek mérni a koncentrációkat, 10 ppm nagyságrendű hibákkal. A 

spektrofotométer azonban kényes műszer, naponta be kell kalibrálni. Ez abból áll, hogy lemérik vele egy külön 

erre a célra előállított gázminta, az etalongáz CO-koncentrációját (az etalongázban pontosan 70 ppm-en tartják a 

koncentrációt). Ha a műszer 70 ppm körüli értéket jelez, lehet vele dolgozni; ha nem, akkor be kell igazítani. 

Bonyolítja a helyzetet, hogy a mérési hiba nagysága napról napra változik. Egy adott napon azonban úgy 

tekinthetjük, hogy az egymás utáni mérési hibák függetlenek és a normálgörbét követik; a szórást nem ismerjük, 

nagysága napról napra változik.12 

                                                           
12A t-próba a legnépszerűbb statisztikai eljárások egyike, igazán sajnáljuk, hogy olyan példán kell bemutassuk, mely száraz és részben 
kitalált. (A szövegben előadott történet egészen odáig igaz, ahol t-próbát végeznek: valójában nem végeznek.) De egyetlen példára sem 

akadtunk, mely valós, érdekes, és ugyanakkor elfogadható is lett volna. Problémánk a következő volt. A t-próbával szignfikanciaszinteket 

számítunk. Kis mintáknál azonban jelentősen eltérítheti a számításokat, ha nem teljesül a normalitás. 

Szemléltetésképpen bemutatjuk az alábbi ábrán, milyen lenne annak a t-statisztikának az elméleti hisztogramja, melyet a  

dobozból végzett 10 – véletlenszerű, visszatevéses – húzás alapján számítanánk. 
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Az egyik nap egy technikus öt leolvasást végez az etalongázról, s ezeket az értékeket kapja: 
 

78 83 68 72 88 

Az öt számból négy van 70 fölött, némelyik nem is kevéssel. Magyarázható-e ez véletlen ingadozással? Vagy 

torzítás okozza, mely feltehetően a műszer hibás beállításából ered? 

Szignifikanciapróbára van szükség, ahhoz pedig dobozmodellre. A Gauss-modellt fogjuk használni (24. fejezet, 

3. szakasz). E modell szerint az egyes mérések eredménye úgy áll elő, hogy a valódi 70 ppm-es értékhez 

hozzáadódik egy, a hibadobozból végzett húzás eredménye (húzások véletlenszerűen, visszatevéssel). A 

hibadobozbeli kártyák átlaga 0, szórásuk ismeretlen. 

                                                                                                                                                                                     

 

A hisztogramot pontosan kiszámítottuk úgy, hogy figyelembe vettük mind a 

 

lehetőséget, ahogyan 10 elemet 3 csoportba lehet sorolni; minden ilyen csoportosításnak kiszámítottuk a valószínűségét, és hogy milyen t-
értéket adna. A t-statisztika értéke az adódó csoportosítások közül 3-ban nincs értelmezve – de ezek együttes súlya sem éri el a 10-5-t; 

további 2%-nál az érték a [-3; 3] intervallumon kívülre esik. A példa könnyen módosítható úgy, hogy a sűrűségfüggvény sima legyen; az 
eltolás paraméterként kezelhető. A szükséges kombinatorika megtalálható: W. Feller, An Introduction to Probability Theory and its 

Applications, 1. kötet, 3-dik kiadás (John Wiley & Sons, 1968., II.4. szakasz). 

Ez azt jelenti, hogy a t-próba alkalmazásához a hibaeloszlásról elég sokat kellene tudnunk, ugyanakkor, amikor a szóródás mértékéről 
viszont nincs világos elképzelésünk – mert ha volna, akkor nem t-próbát kellene alkalmaznunk. Nagy mintáknál nem ilyen fontos a 

normalitástól való eltérés – olyankor a t-statisztika a normálgörbét követi (lásd 18. fejezet, 9.ábra). Részben erre gondolnak a statisztikusok, 
amikor "a t-próba robusztusságáról" beszélnek. De ilyenkor a Student-eloszlások meg a normálishoz tartanak. A mi fogalmaink szerint itt a 

z-próba robusztusságáról van szó, nem a t-próbáéról. Két hivatkozás: 

J. D. Posten, "The robustness of the one-sample t-test over the Pearson system", Journal of Statistical Computation and Simulation vol.9. 
(1979), 133-49. old. 

E. Lehmann and W.-Y.Loh, "Pointwise vs. uniform robustness of some large sample tests and confidence intervals",Scandinavian Journal 
of Statistics vol.17 (1990), 177-87. old. 

A z- és a t-próbák eredményeit jelentősen befolyásolhatják a függetlenségtől való – akár kis mérvű – eltérések. Lásd alább, 14-es jegyzet. 
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A döntő paraméter a torzítás. A nullhipotézis azt állítja, hogy a torzítás 0. E hipotézis szerint az 5 mérési 

eremény átlagának várható értéke 70 ppm; a 70 ppm és az átlag közötti eltérés véletlen ingadozással 

magyarázható. Az ellenhipotézis azt állítja, hogy nem 0 a torzítás, tehát hogy valódi eltérés van a mérések átlaga 

és a 70 ppm között. 

Az alkalmas próbastatisztika, mint eddig is, 

 

Az 5 mérés átlaga 77,8 ppm, szórásuk 7,22 ppm. A hibadoboz szórását 7,22 ppm-nek becsülhetjük. A húzások 

összegére vonatkozó standard hiba . Az átlag standard hibája pedig 16,14/5 ≈ 3,23 ppm. A 

próbastatisztika 

 

Más szóval: a minta átlaga körülbelül 2,4 standard hibányival van a nullhipotézis alapján várható érték fölött. 

Márpedig a normálgörbén a terület 1%-ánál kevesebb van 2,4 standard hibányitól jobbra. Ez a P-érték a 

nullhipotézissel szembeni erős bizonyítéknak látszik. 

De a fentiekből valami kimaradt. Csak becslésünk van a hibadoboz szórására: a mérési eredmények szórása. A 

mérések száma pedig olyan alacsony, hogy a becslés akár nagyot is tévedhet. Ezt az újabb fajta bizonytalanságot 

is figyelembe kell vennünk. Két lépésben fogjuk megtenni. 

1. lépés. Ha kicsi a mérések száma, akkor a hibadoboz szórását nem a mérési eredmények szórásával kell 

becsülni. Ilyenkor a korrigált szórást alkalmazzuk13: 

 
                                                           

13Mostani céljaink szempontjából ez csak konvenció: behelyettesíthetnénk a -es tényezőt a Student-görbéből nyert szorzóba. 

Bizonyos kontextusokban azonban előnyben részesítik a populáció szórásának becsléseként a korrigált szórást a korrigálatlan szórással 

szemben: a korrigált szórás négyzete torzítatlan becslése a populációs szórásnégyzetnek, ami nem mellékes, hogyha sok kis elemszámú 
mintából számított szórásbecslést kell összevonni (pooling). 
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Ez a becslés nagyobb. (A korrigált szórás hátterét illetően lásd: a 4. fejezet 7. szakaszának első bekezdését, 

valamint a 26. fejezet 6. szakaszának kiegészítő megjegyzését.) 

Példánkban a mérések száma 5, szórásuk 7,22 ppm. Tehát a korrigált szórás . A standard 

hibát innen már a szokásos módon kapjuk. Az összeg standard hibája ; az átlag standard 

hibája 18,05/5 = 3,61 ppm. Így a próbastatisztika 

 

2.lépés. A második lépésben meghatározzuk a P-értéket. Ha sok mérésünk volna, akkor ezt normálgörbe 

segítségével tehetnénk. Viszont, amikor kevés a mérésünk, másik görbét kell használnunk – az úgynevezett 

Student-görbét. S mint majd látni fogjuk, a Student-görbével 5% körüli P-értéket kapunk. Márpedig ez jóval 

nagyobb, mint a normál-görbével kapott 1%. 

26.1. ábra - Student-görbék. A szaggatott vonal a Student-görbe (fent a négy 

szabadságfokú, lent a kilenc szabadságfokú). A folytonos vonal a normálgörbe, 

összehasonlításul. 

 

A Student-görbe használata némi munkával jár. Valójában külön görbe tartozik minden egyes szabadságfokot 

jelentő számhoz. Ebben az esetben 

szabadságfok = mérések száma - 1. 

A 4 illetve a 9 szabadságfokhoz tartozó Student-görbe látható az 1. ábrán, és – összehasonlításul – a 

normálgörbe is. A Student-görbék meglehetősen hasonlítanak a normálgörbéhez, de középen nem emelkednek 

olyan magasra, és jobban szétterülnek. Ahogy a szabadságfok egyre nagyobb, a görbék egyre közelebb kerülnek 

a normálgörbéhez, ami megfelel annak a ténynek, hogy a mérési eredmények szórása egyre közelebb lesz a 

doboz szórásához. Mindegyik görbe szimmetrikus a 0 körül, s az alattuk lévő terület mindegyiknél pontosan 

100%.14 

                                                           
14A görbe egyenlete 
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A példában a mérések száma 5, tehát a szabadságfok 5 – 1 = 4. A P-érték meghatározásához meg kell tudnunk, 

hogy a 4 szabadságfokú Student-görbe alatt mekkora terület esik 2,2-től jobbra: 

 

Külön táblázat szolgál a terület meghatározására, ennek egy részét mutatja az 1. táblázat. Minden sornak az 

elejére oda van írva, hogy hány szabadságfokra vonatkozik. Nézzük a 4 szabadságfokra vonatkozó sort. Az első 

szám 1,53, a 10% fejlécű oszlopban. Ez azt jelenti, hogy a 4 szabadságfokhoz tartozó Student-görbe alatt az 

1,53-tól jobbra lévő terület egyenlő 10%-kal. A többi szám ugyanígy értelmezhető. 

 

26.1. táblázat - Kivonatos t-táblázat. 
 

Szabadságfok 10% 5% 1% 

1 3,08 6,31 31,82 

2 1,89 2,92 6,96 

3 1,64 2,35 4,54 

4 1,53 2,13 3,75 

5 1,48 2,02 3,36 

A példában 4 a szabadságfok, t pedig 2,2. Az 1. táblázatból: a 2,13-tól jobbra lévő terület 5%. Tehát a 2,2-től 

jobbra lévő területnek 5% körül kell lennie. A P-érték körülbelül 5%. 

 

A tények a nullhipotézis ellen szólnak, de nem nagyon erősen. Ezzel a példa végére értünk. 

                                                                                                                                                                                     

 

d = szabadságfok 

Γ = az Euler-féle gamma-függvény 

A t-próba szigorú matematikai megalapozását R. A. Fisher végezte el, aki azt is megmutatta, hogy az eljárás jó közelítést ad akkor is, ha a 

hibák nem pontosan követik a normálgörbét: egy kis eltérés a normalitástól még nem baj. Ezt a kismintás tulajdonságot szintén 
"robusztusság"-nak nevezik. (De lásd a 12. jegyzetet.) 
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Student-görbét akkor használunk, ha 

• Olyanok az adatok, mintha egy dobozból végeznénk húzásokat. 

• Nem ismerjük a doboz szórását. 

• A megfigyelések száma kicsi, emiatt a doboz szórását nem tudjuk igazán pontosan megbecsülni. 

• A dobozban lévő számokra vonatkozó hisztogram nem sokkal tér el a normálgörbétől. 

Nagyobb számú megfigyelés esetén (mondjuk 25 fölött) rendszerint a normálgörbét használjuk. Ha ismerjük a 

doboz szórását és ha a dobozbeli számok a normálgörbét követik, akkor kis mintáknál is használhatjuk a 

normálgörbét.15 

 

1. példa. Egy másik nap az etalongázon mért 6 érték 
 

72 79 65 84 67 77 

volt. Jó a műszer beállítása? Vagy torzításra utalnak az adatok? 

Megoldás. A modell ugyanaz, mint az előbb. Az új mérések átlaga 74 ppm, szórásuk 6,68 ppm. Mivel csak 6 

megfigyelésünk van, a hibadoboz szórását az adatok korrigált szórásával kell becsülnünk, nem a szórásukkal. A 

korrigált szórás ppm, tehát az átlag standard hibája 2,99 ppm. Ekkor 

 

A P-érték kiszámításához nem normálgörbét, hanem Student-görbét kell használni, mégpedig a 6 – 1 = 5 

szabadságfokút. 

                                                           
15Ha a dobozbeli számkártyák a normálgörbét követik, akkor a húzások összegére vonatkozó hisztogram is ezt teszi – már egészen kis számú 

húzásnál. Szaknyelven: normálgörbe önmagával való konvolúciója újra normálgörbét ad. Olyankor, amikor a dobozbeli számok eloszlása 
ismert de nem normális, konvolúciók segítégével ki lehet számítani a húzások összegére vonatkozó elméleti hisztogramot. 
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Az 1. táblázatból látható, hogy az 5 szabadságfokú Student-görbénél a görbe alatti terület 1,34-től jobbra eső 

része valamivel 10% fölött van. Úgy tűnik, nincs bizonyíték a műszer elállítódására. Lehet vele dolgozni. 

Hogyan kaptuk a 10%-ot: a táblázat szerint 10% esik 1,48-tól jobbra. Az 1,34 egy kicsit balra van 1,48-tól, így 

tőle jobbra a 10%-nál kicsit több esik. 

 

6.1. „F” feladatsor 

1. Állapítsa meg, mekkora terület esik az 5 szabadságfokú Student-görbe alatt 

a. 2,02-től jobbra. 

b. –2,02-től balra. 

c. –2,02 és 2,02 közé. 

d. 2,02-től balra. 

2. A 4,02-től jobbra eső terület a 2 szabadságfokú Student-görbe alatt 
 

1%-nál kevesebb 1% és 5% között van több 5%-nál 

Válasszon közülük; röviden indokoljon. 

3. Igaz vagy hamis – indokoljon is: ha 4 mérési eredmény alapján végzünk t-próbát, a 4 szabadságfokú Student-

görbét kell használnunk. 

4. Az alábbi (kitalált) adatsorok mindegyike az etalongázon végzett méréseket mutat. Feltételezhetjük, hogy 

érvényes a Gauss-modell, normálgörbét követő hibadobozzal. Viszont torzítás felléphet. Mindegyik esetben 

végezzen t-próbát és állapítsa meg, helyesen van-e beállítva a műszer vagy elállítódott. Az egyik esetben erre 

nincsen mód. Melyikben és miért? 

a. 71, 68, 79 

b. 71, 68, 79, 84, 78, 85, 69 

c. 71 

d. 71, 84 

5. Egy új spektrofotométert kalibrálnak. Nem tudni, hogy a normálgörbét követik-e a hibák, sőt azt sem, 

alkalmazható-e a Gauss-modell. E feltevések két esetben nem tarthatóak. Melyik kettőben, és miért? 

a. 71, 70, 72, 69, 71, 68, 93, 75, 68, 61, 74, 67 

b. 71, 73, 69, 74, 65, 67, 71, 69, 70, 75, 71, 68 

c. 71, 69, 71, 69, 71, 69, 71, 69, 71, 69, 71, 69 
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6. Egy ellenőrzősúlyon elvégzett hosszú méréssorozatban a mérések átlaga 253 mikrogrammal haladta meg a 10 

grammot, szórásuk 7 mikrogramm volt. Az adatok alapján alkalmazhatónak tűnik a Gauss-modell, 

elhanyagolható torzítással. Most átszerelik a mérleget; ez torzítást is okozhat, és a hibadoboz szórását is 

megváltoztathatja. Elvégeznek tíz mérést az ellenőrzősúlyon, az átlag 245 mikrogrammal van 10 gramm fölött, a 

szórás 9 mikrogramm. Torzít-e az átszerelt mérleg? Vagy lehet szó véletlen ingadozásról? (Feltételezhetjük, 

hogy a hibák a normálgörbét követik.) 

7. Több ezer mérést végeznek egy ellenőrzősúlyon; a mérések átlaga 512 mikrogrammal haladja meg az 1 

kilogrammot, szórásuk 50 mikrogramm. Majd megtisztítják a súlyt. A következő 100 mérés átlaga 508 

mikrogrammal van 1 kilogramm fölött, szórásuk 52 mikrogramm. Úgy tűnik, a súly könnyebb lett 4 

mikrogrammal. Vagy véletlen ingadozásról volna szó? (Alkalmazható a torzítás nélküli Gauss-modell.) 

a. Fogalmazza meg egy dobozmodellről tett állításokként a null- és az ellenhipotézist. 

b. 50 vagy 52 grammosnak becsülné-e a doboz szórását? 

c. z- vagy t-próbát használna? 

d. Könnyebb lett-e a súly? Ha igen – mennyivel? 

Kiegészítő megjegyzések. (i) A "szabadságfok" elnevezés kissé dagályos; milyen elgondolás van mögötte? Az 

átlag standard hibáját a mérési eredmények szórásából kapjuk, ezt pedig a mérési eredmények és az átlag közötti 

eltérésekből. Ezeknek az eltéréseknek viszont biztosan 0 az összege – ez pedig azt jelenti, hogy nem 

változhatnak mind teljesen szabadon. A megkötés – hogy az összegüknek 0-nak kell lennie – eggyel csökkenti a 

szabadságfokukat. Ha például 5 mérést néznénk, az 5 eltérés összege 0 lenne; így, ha az eltérések közül 

ismernénk 4-et, ki tudnánk számítani az ötödiket – azaz a szabadságfokok száma csak 4. 

(ii) Miért a korrigált szórással dolgozunk? Mondjuk, van egy ismeretlen szórású dobozból néhány – 

véletlenszerűen, visszatevéssel elvégzett – húzásunk. Ha ismernénk a doboz átlagát, akkor kiszámíthatnánk, 

mekkorák a mintaértékek eltérései ettől az átlagtól, és ezeknek az eltéréseknek a négyzetes közepét 

használhatnánk a dobozbeli szórás becsléseként. De általában nem ismerjük a doboz átlagát, ezt is becsülnünk 

kell (a húzások átlagával). És itt van egy kis baj. A húzások átlaga mozog, többé-kevésbé követi a húzásokat; 

így a húzások átlagához képest mért eltérések többnyire kisebbek lesznek a doboz átlagához képest mért 

eltéréseknél. Ezen a bajon segít a korrigált szórás. 

7. 7. Ismétlő feladatsor 

Az ismétlő feladatok a korábbi fejezetek anyagát is felhasználhatják. 

1. Igaz vagy hamis – indokoljon: 

a. Egy próba P-értéke megegyezik a próba megfigyelt szignifikanciaszintjével. 

b. Az ellenhipotézis az eredmények magyarázatának egyik módja; azt mondja, hogy az eltérés a véletlennek 

tudható be. 

2. Tökéletesen kiegyensúlyozott rulettkeréknél, hosszú távon, 38 esetből 18-szor várható piros szám. Egy 

kaszinóban ellenőrzik a rulettkereket: 3800 pörgetés eredményét jegyzik fel, 1.890 a piros. Túl sok ez? Vagy 

véletlen ingadozás? 

a. Fogalmazza meg a dobozmodellre vonatkozó állításokként a nullhipotézist és az ellenhipotézist. 

b. Számítsa ki z-t és P-t. 

c. Túl sok-e a piros? 

3. Van egy növényfajta; vagy csak kék virágja, vagy csak fehér virágja van. Egy genetikai modell szerint az 

egyik fajta keresztezéskor minden egyes utódnak, a többitől függetlenül, 75% az esélye, hogy kék virágú legyen, 

és 25%, hogy fehér virágú legyen. Felnevelnek 200 magot egy ilyen keresztezésből. A 200 növényből 142 lesz 

kék virágú. Megfelelnek-e az adatok a modellnek? Feleljen igennel vagy nemmel, s röviden indokoljon. 
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4. Egy nagy kurzusnak 900 hallgatója van, akik 30 fős szemináriumi csoportokba is be vannak osztva. A 

szemináriumokat tanársegédek tartják. A záróvizsgán a pontszámok átlaga 63, szórása 20. Az egyik csoportban 

azonban mindössze 55 az átlag. A tanársegéd a következőképpen érvel: 

Ha véletlenszerűen kiválasztunk a hallgatókból 30 diákot, akkor elég jó esély van rá, hogy 

csak 55-ös – vagy még rosszabb – átlagot érjenek el a záróvizsgán. Velem is pontosan ez 

történt – ez véletlen ingadozás. 

Jó ez a védekezés? Feleljen igennel vagy nemmel, s röviden indokoljon. 

5. [USA-beli] országos adatok szerint az egyetemi elsőévesek átlagosan heti 7,5 órát töltenek bulikon.16 Egy 

egyetemi vezető (egyetemén közel 3000 elsőéves tanul) kételkedik benne, hogy őnáluk is érvényesek lennének 

ezek az adatok. Százfős egyszerű véletlen mintát vesz az elsőévesek közül, és kikérdezi őket. Elmondásuk 

alapján ezek a diákok átlagosan heti 6,6 órát töltenek bulikon; a szórás 9 óra. Valós-e ez az eltérés (a 6,6 óra és a 

7,5 óra között)? A választ kezdje azzal, hogy megfogalmazza egy dobozmodellre vonatkozóan a null- és az 

ellenhipotézist. 

6. 1969-ben Spock doktor vádlottként állt Ford bíró előtt a bostoni szövetségi bíróságon. A vád: összeesküvés a 

Hadszolgálati Törvény ellen. "A vádlottak – főként Spock doktor, aki anyák millióinak adott bölcs és jól 

fogadott gyermeknevelési tanácsokat – szóvá tették, hogy kevés a nő az esküdtek között."17 Az esküdteket egy 

olyan 350 fős panelből ("venire") választották, melyet egy hivatalnok állított össze az alkalmas polgárok 

köréből. A panelben csupán 102 nő volt, bár a körzetben az esküdtként szóbajövő polgárok többsége nő volt. A 

most tárgyalt esetről döntő esküdtszék összeállításának következő lépéseként Ford bíró választott ki 100 

lehetséges esküdtet e 350 személy közül. Az ő válogatásába 9 nő került be. 

a. Véletlenszerűen kiválasztunk 350 főt egy nagy populációból, amelyben 50%-nál több a nő. Mi az esélye, 

hogy 102 vagy kevesebb nő kerül közéjük? 

b. Egy csoportból, mely 102 nőből és 248 férfiból áll, véletlenszerűen (visszatevés nélkül) kiválasztunk 100 főt. 

Mennyire valószínű, hogy 9 vagy kevesebb nő kerül a mintába? 

c. Mire következtet Ön ebből? 

                                                           
16A. W. Astin, K. C. Green, W. S. Korn and M. Schalit, The American Freshman: National Norms for Fall 1986 (American Council on 

Education, UCLA, 1987.) 
17Az 1969-es Zeisel-cikk megjelenése után Ford bíró által összeállított első esküdt-csoportban 24% nő volt. 

Hivatkozások: 

Hans Zeisel, "Dr. Spock and the case of the vanishing jurors", University of Chicago Law Review vol.37 (1969), 1-18. o. 

________, "Race bias in the administration of the death penalty:the Florida experience", Harvard Law Review vol.95 (1981), 456-468. o. 
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7. I. S. Wright és munkatársai klinikai vizsgálattal ellenőrizték, hogyan hat a véralvadásgátló szerekkel 

(antikoagulánsokkal) való kezelés a szívkoszorúér-megbetegedésekre.18 Az alkalmas páciensek közül azokat, 

akik a hónap páratlan napjain jelentkeztek felvételre a kísérletben részt vevő kórházak valamelyikében, ezzel a 

terápiával kezelték; a páros napokon jelentkezők lettek a kontroll. Összesen 580 beteg került a kezelt és 442 a 

kontroll csoportba. Egy megfigyelő ezt mondja: "Mivel a páros–páratlan napok alapján való besorolás objektív 

és pártatlan, ez a módszer pontosan olyan jó, mint a pénzfeldobás." Igaza van, vagy nincs igaza? Röviden 

indokoljon. (Tekintse úgy, hogy a kísérlet 30 napos hónapban zajlott.) 

8. A könyves szakma szereti, ha az emberek tanulnak, mivel, mint országos adatokból kiderül, az egyetemi 

végzettségűeknek 71%-a olvasott legalább egy könyvet az előző évben, míg a teljes 18 éven felüli lakosságnak 

csak 54%-a. Az adatokból az is tudható, hogy – a legalább 18 éves lakosság körében – az iskolai végzettség 

átlagos szintje 13 befejezett iskolaév, körülbelül 3 évnyi szórással.19 

Egy könyves cég piackutatást készít egy megyéről – 1000 fős egyszerű véletlen mintát vesz a 18 éves és idősebb 

lakosság köréből. Eredményeik szerint az iskolai végzettség átlaga 14 befejezett iskolaév, szórása 5 év. 

Magyarázható-e véletlen ingadozással a mintabeli és az országos iskolai végzettség átlaga közötti eltérés? Ha 

nem – milyen más magyarázatot lehetne adni? 

9. Egy számítógépet beprogramoznak, hogy végezzen 100 húzást (véletlenszerűen, visszatevéssel) a 

 dobozból, majd számítsa ki az összegüket. A gép ezt 144-szer hajtja végre. A 144 összeg 

átlaga 21,13. A program tehát pompásan működik, vagy mégsem? 
 

Pompásan működik Valami baj van. 

Válasszon a lehetőségek közül, s indokolja meg a választását. 

10. New Yorkban 1965. november 9-én megszűnt az áramszolgáltatás, és egész nap nem is állt helyre – ez volt a 

nevezetes Great Blackout, a Nagy Áramszünet. Kilenc hónap múlva a lapok azt írták, hogy New Yorkban 

                                                           
18S. C. Truelove, "Therapeutic trials" in L. J. Witts (eds.): Medical Surveys and Clinical Trials (Oxford University Press, 1959). A 
randomizáció "vakká tételéről" l.: T. C. Chalmers, P. Celano, H. S. Sacks and H. Smith, Jr., "Bias in treatment assignment in controlled 

clinical trials", New England Journal of Medicine vol.309 (1983), 1358-1361. o. 
19Az "irodalom olvasásáról" Statistical Abstract, 1994., 412. táblázata közöl országos adatokat. Az iskolázottsági adatok a Rendszeres 
Népességfelmérés 1993. márciusi felvételéből származnak. A piackutatás kitalált. 
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népességrobbanás zajlik. A következő táblázatból látható, hányan születtek az egyes napokon abban a 25 napos 

időszakban, amelynek közepe pontosan 9 hónappal és 10 nappal esett a nagy áramszünet utánra.20 E számok 

átlaga 436. New Yorkban ez nem kiugróan magas. De van valami más, ami feltűnhet az adatokban: a három 

vasárnap átlaga mindössze 357. Ha kiválasztanánk ebből a táblázatból véletlenszerűen három számot, milyen 

eséllyel lenne az átlaguk 357 vagy annál is kisebb? Mire következtet ebből? 
 

Dátum Nap Szám 

1 hétfő 451 

2 kedd 468 

3 sze. 429 

4 csüt. 448 

5 pé. 466 

6 szo. 377 

7 vas. 344 

    

8 hétfő 448 

9 kedd 438 

10 sze. 455 

11 csüt. 468 

12 pé. 462 

13 szo. 405 

14 vas. 377 

    

15 hétfő 451 

16 kedd 497 

17 sze. 458 

18 csüt. 429 

19 pé. 434 

                                                           
20Az adatok New York önkormányzatának egészségügyi osztályától származnak. Mi Sandy Zabelltől (a statisztika professzora, Northwestern 

University) kaptuk őket. Hivatkozás: A. J. Izenman and S. L. Zabell, "Babies and the blackout: the genesis of a misconception", Social 

Science Research vol.10 (1981), 282-299. o. A New York Times feltehetőleg elküldte egy riporterét néhány kórházba augusztus 8-án, hétfőn 
és augusztus 9-én, kedden, kilenc hónappal az áramszünet után. A kórházak beszámoltak arról, hogy szülészeti osztályaiknak a szokásosnál 

több a dolguk – talán amiatt, ami általános, hogy a hétvégék békések, a hétfő és a kedd forgalmasak szoktak lenni. Ezek a "felfedezések" 

kerültek azután címlapra szerdán, 1966. augusztus 10-én, "Megugrott születésszám kilenc hónappal a Nagy Áramszünet után" 
szalagcímmel. Úgy tűnik, ez állhat a népességrobbanás mítosza mögött. 
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Dátum Nap Szám 

20 szo. 410 

21 vas. 351 

    

22 hétfő 467 

23 Kedd 508 

24 sze. 432 

25 csüt 426 

Születések száma New Yorkban, 1966. augusztus 1–25. 

11. (Nehéz.) Nagy-Britanniában, az évenkénti Trial of the Pyx (Ostyatartós Próba) során, a tizenharmadik 

század elejétől kezdve mintavételes eljárással vizsgálták a Királyi Pénzverde által kibocsátott pénzeket.21 Ha a 

pontatlanság egy bizonyos hibahatáron – a remedy-n, a jóvátehetőn – belül volt, azt még elnézték, ennél kisebb 

eltérésért nem sújtotta büntetés a Pénzverde Mesterét. (E tűrést a gyártási folyamat fejlődésének megfelelően 

mind szűkebbre szabták.) 

Tegyük fel, hogy ez volt 1799-ben az eljárás menete: véletlenszerűen kiválasztottak 1000 guinea-t nagyon nagy 

számú, abban az évben vert érme közül, betették őket egy, a szertartásnál nélkülözhetetlen szelencébe (a Pyx-be, 

azaz ostyatartóba), s lemérték őket. Ekkoriban egy guinea-nek 128 szemer volt az előírásos súlya (5760 szemer 

– grain – éppen egy font). Ez ezt jelenti, hogy 1000 · 128 szemernyi súlynak kellett a Pyx-ben lennie. E súlynak 

1/200 része: 640 szemer volt a megengedett tűrés – a jóvátehető. A Pénzverde Mesterét szigorú büntetéssel 

sújtották, ha a Pyx-ben lévő érmék súlya az előírásostól a jóvátehetőnél jobban eltért. 

a. Tegyük fel, a Pénzverde Mestere 1799-ben 128 szemer súlyú érméket ver, hozzávetőlegesen 1/200 résznyi 

véletlen hibával. Mekkora esélye van, hogy túlélje az ez évi Trial of the Pyx-et? 

b. És mekkora akkor, ha úgy állítja be a gépét, hogy átlagosan 127,5 szemernyi érméket készítsen? (A véletlen 

hiba marad ugyanaz, mint az előbb.) 

c. Ha a Pénzverde Mestere 100 000 guinea-t ver a 127,5 szemerre beállított géppel, akkor így bezsebel 

_________ szemer aranyat, plusz–mínusz körülbelül _________ . (Ebül szerzett kincsének csak akkor 

örülhet, ha túléli az azévi Ostyatartós Próbát.) 

12.(Nehéz.) Befolyásolja-e a pszichológiai környezet az agy anatómiáját? Ezt a kérdést tanulmányozták kísérleti 

módszerrel Mark Rosenzweig és munkatársai.1 A vizsgálat alanyai genetikailag homogén tenyészetből származó 

patkányok voltak. Minden alomból egy véletlenszerűen kiválasztott egyedet a kezelt, egy másik véletlenszerűen 

kiválasztott egyedet pedig a kontrollcsoporthoz soroltak. A két csoport pontosan ugyanolyan enni- és innivalót 

kapott – annyit, amennyit csak akartak. Hanem a kezelt csoport mindegyik állata 11 társával lakott egy közös 

nagy ketrecben, s e ketrecben naponta új meg új játékszerek voltak. A kontrollállatok elkülönített ketrecekben 

laktak, s nem voltak játékszereik. Egy hónap múltán az állatokat megölték és felboncolták. 

Átlagosan a kontrollcsoport állatainak volt nagyobb a testsúlya, s az agyuk is nekik volt nehezebb – talán, mert 

többet ettek, és kevesebbet mozogtak. Az agykérge (a szürkeállomány, az agy gondolkozó része) azonban 

következetesen a kezelt csoport állatainak volt a nehezebb. A kísérletet sokszor megismételték; az első 5 kísérlet 

adatait foglaljuk össze a következő táblázatban ("kontr."=kontroll). Egy-egy sor egy-egy állatpárra vonatkozik. 

                                                           
21S. M. Stigler, "Eight centuries of sampling inspection: the Trial of the Pyx", Journal of the American Statistical Association vol.72 (1977), 
493–500.old. A mi változatunk kissé stilizált; lehet, hogy nem az egyszerű véletlen mintavétel a pontos modell. 
1M. Rosenzweig, E. L. Bennett and M. C. Diamond, "Brain changes in response to experience", Scientific American vol 210.(1964), 22-

29.old. A a kísérlet valójában nem párokkal, hanem hármasokkal dolgozott, ezek tagjait sorolták véletlenszerűen az ingerben gazdag, a 
standard és az ingerszegény csoportba. 
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Így például az 1-es kísérletbeli első párban a kezelt állat agykérge 689 milligrammos volt, kontrollbeli párjáé 

könnyebb, csak 657 milligrammos. És így tovább. 

?Feladatok formájában bemutatjuk az adatok elemzésének két módját; mindkettő figyelembe veszi az állatok 

párokba állítását, ami ennek a kísérleti elrendezésnek alapvető jellegzetessége volt. (A párba állítás az almon 

belüli randomizációval történt.) 

(a) Első elemzés. Hány pár volt összesen? E párok közül hányban volt a kezelt állat agykérge a nehezebb? 

Tegyük fel, hogy az alkalmazott kísérleti kezelésnek nincs hatása – ekkor mindegyik állatnak 50% az esélye, 

hogy az ő agykérge legyen a nehezebb – az egyes párokban egymástól függetlenül. E feltevés mellett mennyire 

valószínű, hogy egy kutató olyan sok – vagy még több – "a kezelt egyedé a nehezebb agykéreg" típusú párt 

kapjon, mint Rosenzweig kapott? Mire következtet ebből? 

(b) Második elemzés. Számítsa ki mindegyik párra az agykérgek súlykülönbségét (kezelt mínusz kontroll). 

Állapítsa meg e különbségek átlagát és szórását. A nullhipotézis azt mondja, hogy ezek a különbségek olyanok, 

mint hogyha egy olyan dobozból húznánk, visszatevéssel, számkártyákat, melyben a számok átlaga 0 – azaz, 

hogy a kezelésnek nincs hatása. Végezzen e hipotézis ellenőrzésére z-próbát. Mire következtet? 

(c) Hogy az elemzés validitását (érvényességét) garantálni lehessen, a következő rendszabályt vezették be: "Az 

egy párhoz tartozó egyedek agyának boncolását és elemzését közvetlenül egymás után, de véletlen sorrendben 

végezték, az egyedeket csak kódszámmal azonosítva, hogy a munkát végző személy ne tudhassa, melyik 

ketrecből való a patkány." Röviden fejtse ki: mi lehetett e rendszabállyal a céljuk? Jó volt az elgondolásuk? 
 

1.kísérl. 2.kísérl. 3.kísérl. 4.kísérl. 5.kísérl. 

kezelt kontr. kezelt kontr kezelt kontr. kezelt kontr. kezelt kontr. 

689 657 707 669 690 668 700 662 640 641 

656 623 740 650 701 667 718 705 655 589 

668 652 745 651 685 647 679 656 624 603 

660 654 652 627 751 693 742 652 682 642 

679 658 649 656 647 635 728 578 687 612 

663 646 676 642 647 644 677 678 653 603 

           

664 600 699 698 720 665 696 670 653 593 

647 640 696 648 718 689 711 647 660 672 

694 605 712 676 718 642 670 632 668 612 

633 635 708 657 696 673 651 661 679 678 

653 642 749 692 658 675 711 670 638 593 

690 621 680 641 710 694 649 602   

A kísérleti állatok agykérgeinek súlya (milligrammban). A kezelt csoport gazdagabb ingerkörnyezetben élt, míg 

a kontrollcsoport ("kontr.") ingerszegény környezetben. 

8. 8. Összefoglalás 
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1. Egy szignifikanciapróba azzal a kérdéssel foglalkozik, hogy valóságos-e a megfigyelt eltérés (ez az 

ellenhipotézis), vagy pusztán véletlen ingadozás (ez a nullhipotézis). 

2. Ahhoz, hogy szignifikanciapróbát végezhessünk, a nullhipotézist az adatokra vonatkozó dobozmodellként 

kell megfogalmaznunk. Az ellenhipotézis egy másik állítás a dobozról. 

3. A próbastatisztika azt méri, mennyire térnek el az adatok a nullhipotézis alapján várhatótól. A z-próba a 

 

statisztikával dolgozik. A számlálóbeli várható értéket a nullhipotézis alapján számítjuk ki. Ha a nullhipotézis 

azt is megmondja, mekkora a doboz szórása, akkor ennek alapján számítjuk ki a nevezőbeli standard hibát. Ha 

nem, akkor az adatokból kell a szórást megbecsülnünk. 

4. A megfigyelt szignifikanciaszint (P-nek vagy P-értéknek is nevezik) annak a valószínűsége, hogy annyira 

szélsőséges próbastatisztikát kapunk, mint amilyet megfigyeltünk, vagy még szélsőségesebbet. Kiszámításakor 

úgy számolunk, mintha a nullhipotézis igaz lenne. Tehát a P nem azt mondja meg, hogy milyen valószínűséggel 

igaz a nullhipotézis. 

5. A kis P-érték a nullhipotézis ellen szóló bizonyíték: arra utal, hogy véletlen ingadozáson kívül valami 

egyébnek is hatnia kellett, hogy az eltérés létrejöjjön. 

6. Tegyük fel, hogy egy dobozból, melynek tartalma a normálgörbét követi, átlaga 0, szórása pedig ismeretlen, 

kihúzunk néhány kártyát, véletlenszerűen, visszatevéssel. Minden húzást egy ismeretlen állandóhoz adunk, így 

állnak elő a méréseink. A nullhipotézis szerint ez az ismeretlen állandó éppen c-vel egyenlő. Az ellenhipotézis 

azt mondja, hogy az ismeretlen állandó nagyobb c-nél. Az adatok korrigált szórásával becsüljük a doboz 

szórását. Majd kiszámítjuk a húzások átlagának standard hibáját. A próbastatisztika 

 

A megfigyelt szignifikanciaszintet nem a normálgörbe alapján kapjuk, hanem a Student-görbék közül arról, 

amelyre 

szabadságfokok száma = mérések száma - 1. 

Ez az eljárás a t-próba. 
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27. fejezet - További próbák az átlagra 

Vive la difference! 

1. 1. Az eltérés standard hibája 

Ez a fejezet két minta összehasonlításáról szól; ehhez tudnunk kell, mekkora a két mintaátlag közötti eltérés 

standard hibája. Első példánkon ennek matematikáját mutatjuk be. (Valós példák majd utána jönnek.) 

Képzeljünk el egy A és egy B dobozt, az ábrán látható átlaggal és szórással. 

 

Négyszáz húzást végzünk, véletlenszerűen, visszatevéssel, az A dobozból – és, ettől függetlenül, 100 húzást 

végzünk, véletlenszerűen, visszatevéssel, a B dobozból. 

 

Feladat: megállapítani a két mintaátlag közötti eltérés várható értékét és a standard hibáját. Első lépésként 

kiszámítjuk külön az egyes átlagok várható értékét és standard hibáját (23. fejezet 1. szakasz). 
 
az A dobozból végzett 400 húzás átlaga = 110 ± körülbelül 3 
a B dobozból végzett 100 húzás átlaga = 90 ± körülbelül 4 

A különbségük várható értéke tehát 110–90=20, így már csak az a kérdés, hogy rakjuk össze a két standard 

hibát: 

(110±3) – (90±4) = 20 ± _________ ? 

Az első tipp természetesen az, hogy adjuk össze őket: 3 + 4 = 7. De így figyelmen kívül hagynánk, hogy néha a 

hibák semlegesítik egymást. A helyes standard hiba – mely észrevehetően kisebb 7-nél – egy 

négyzetgyökszabály segítségével adódik:2 
 

Két független mennyiség eltérésének standard hibája , ahol 

• a az első mennyiség standard hibája; 

• b a második mennyiség standard hibája. 

                                                           
2Tegyük fel, hogy X és Y véletlen változók, szórásnégyzetük rendre σ2 illetve τ2, korrelációjuk ρ. Ekkor var(X - Y)=σ2 + τ2 – 2ρστ. Ha ρ=1, 

akkor a "véletlen hibák" (azaz az eltérések a várható értéktől) szükségszerűen mind azonos előjelűek, így a különbségben kiejtik egymást – 

ekkor a különbség standard hibája │σ - τ│. Ha ρ=–1, akkor a hibák erősítik egymást, a standard hiba σ+τ. A függetlenség megfelel annak, 

amikor ρ=0, ilyenkor a két véglet között középtájon van a standard hiba: . 
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A példában a két dobozból végzett húzások egymástól függetlenek, tehát a két átlag is független, alkalmazható a 

négyzetgyökszabály. Tudjuk, hogy a egyenlő 3-mal, b pedig 4-gyel, így a két átlag közötti különbség standard 

hibája  

1. példa. Száz húzást végzünk, véletlenszerűen, visszatevéssel, az alábbi C dobozból. E húzásoktól függetlenül a 

D dobozból is elvégzünk 100 húzást, véletlenszerűen, visszatevéssel. Nézzük a C dobozból húzott 1-esek és a D 

dobozból húzott 4-esek száma közötti különbséget; állapítsuk meg ennek a különbségnek a várható értékét és a 

standard hibáját. 

 

Megoldás. Az 1-esek száma 50 körül lesz, tőle kb. plusz–mínusz 5-re. A 4-esek száma is 50 körül lesz, tőle kb. 

plusz–mínusz 5-re. A különbség várható értéke 50 – 50 = 0. A húzások függetlenek, így független a két szám is, 

alkalmazható a négyzetgyökszabály. A különbség standard hibája . 

2. példa. Száz húzást végzünk, véletlenszerűen, visszatevéssel, az 

 

dobozból. Az 1-esek számának 20 a várható értéke, 4 a standard hibája. Az 5-ösök számának is 20 a várható 

értéke, 4 a standard hibája. Igaz vagy hamis? Az 1-esek és az 5-ösök száma közötti különbségnek  a 

standard hibája. 

Megoldás. Hamis. A két szám nem független; mikor egyikük nagy, a másik inkább kicsi. Nem alkalmazható a 

négyzetgyökszabály. 

1.1. „A” feladatsor 

1. Kétszázszor húzunk a 2. példában szereplő dobozból véletlenszerűen, visszatevéssel. Valaki az 

"1-esek száma az első száz dobásból" – "5-ösök száma a második száz dobásból" 

különbségről gondolkozik. Igaz-e vagy hamis (indokoljon), hogy a különbség standard hibája ? 

2. Az A doboz átlaga 100, szórása 10. A B doboz átlaga 50, szórása 18. Huszonöt húzást végzünk, 

véletlenszerűen, visszatevéssel, az A dobozból, és, tőlük függetlenül, 36 húzást, véletlenszerűen, visszatevéssel, 

a B dobozból. Állapítsa meg, hogy az A dobozból végzett húzások átlaga és a B dobozból végzett húzások átlaga 

közötti különbségnek mennyi a várható értéke, és mennyi a standard hibája. 

3. Ötszázszor dobunk egy érmével. Kiszámítjuk a fejek százalékarányát az első 400 dobásból, és kiszámítjuk a 

fejek százalékarányát az utolsó 100 dobásból. Mekkora a várható értéke, és mekkora a standard hibája a két 

százalékarány közötti eltérésnek? 

4. Ötszázszor dobunk egy érmével. Igaz vagy hamis? Indokoljon: 

a. A fejek 500 dobásból számított százalékarányának 2,2 százalékpont a standard hibája. 

b. Az írások 500 dobásból számított százalékarányának 2,2 százalékpont a standard hibája. 

c. A "fejek százalékaránya – írások százalékaránya" különbségnek  százalékpont a standard 

hibája. 

5. Ötezer számkártya van egy dobozban, 50 az átlaguk; a szórásuk 30. Visszatevés nélkül kihúzunk kétszázat. 

Igaz vagy hamis ? Indokoljon: az első 100 húzás átlaga és a második 100 húzás átlaga közötti különbségnek 

közelítőleg  a standard hibája. (Az elinduláshoz: mi volna, ha visszatevéssel húznánk?) 
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6. Száz húzást végzünk, véletlenszerűen, visszatevéssel, az F dobozból: e húzásoknak 51 az átlaga, 3 a szórása. 

Ezektől függetlenül elvégzünk 400 húzást, véletlenszerűen, visszatevéssel, a G dobozból: ezeknek pedig 48 az 

átlaga és 8 a szórása. Valaki azt állítja, hogy a két doboznak ugyanakkora az átlaga. És Ön szerint? 

2. 2. KÉT MINTAÁTLAG ÖSSZEHASONLÍTÁSA 

Hosszú visszaesés után mintha megint javulnának az iskolai eredmények. A National Assessment of 

Educational Progress (NAEP, Országos Iskolai Teljesítményfelmérő Intézet) minden évben felmérést végez 

néhány tantárgyból, a 17 éves diákok egy országos mintáján.3 Matematika tesztre 1978-ban és aztán 1992-ben 

került sor; az átlagos teljesítménypontszám 300,4-ről 306,7-re nőtt. Az eltérés 6,3 pont. Valóságos, vagy csak 

véletlen ingadozás? 

z-próbát használhatunk, de a számítás kissé bonyolultabb, mint a 26. fejezetben volt. Ott a mintaátlagot egy 

külső etalonnal hasonlítottuk össze. Itt két mintánk van, s az átlagaik közötti eltérés a kérdés: 

az 1992-es minta átlagos pontszáma – az 1978-as minta átlagos pontszáma. 

Mindkét átlag ki van téve véletlen ingadozásnak, amit a különbség standard hibájánál figyelembe kell venni. Az 

1. szakaszban látott módszert használhatjuk. 

Hogy standard hibát számíthassunk, ahhoz dobozmodell kell; lényeges az is, hogy milyen mintavételi tervvel 

dolgoztak. Az igazi NAEP iskolai teljesítményvizsgálat eléggé bonyolult mintát használt; mi egy egyszerűsített 

változatot mutatunk be. Úgy vesszük, mintha a felmérést 1978-ban és 1992-ben is az akkor ténylegesen iskolába 

járó 17 éves gyerekek egy-egy 1000 fős, országos, egyszerű véletlen mintáján vették volna fel. 

Ebben az esetben magától értetődik a modell. Két doboz kell a két vizsgálati évhez. Az 1978-as dobozban több 

millió lap van – minden akkor 17 éves, iskolába járó gyerek helyett egy lap. A lapra írt szám azt mutatja, hány 

pontot ért volna el az illető gyerek, ha megírja a NAEP matematika felmérőjét. Olyanok az 1978-as adatok, mint 

1000 húzás ebből a dobozból. Hasonlóan áll elő az 1992-es doboz. Ez megadja a modellt. 

 

A nullhipotézis azt mondja, hogy a két doboz átlaga megegyezik. Ebből kiindulva az átlagok közötti különbség 

várható értéke 0, a megfigyelt eltérés magából a sorshúzásból adódik; az iskolák nem javulnak. Az 

ellenhipotézis azt mondja, hogy az 1992-es doboz átlaga magasabb, mint az 1978-as dobozé – azaz, hogy a 

matematikai eredmények tényleg javultak, és emiatt tér el a két mintaátlag. E két hipotézis között a kétmintás z-

statisztika segítségével tudunk dönteni: 

 

Kezdjük a z-statisztika számlálójával. Ez a két mintaátlag közötti megfigyelt eltéréssel egyenlő: 306,7–

300,4 = 6,3 pont. Tehát az eltérés várható értéke lesz az az érték, amihez a z számlálóját viszonyítjuk. A várható 

                                                           
3Ina V. Mullis et al., NAEP 1992 Trends in Academic Progress (Washington D.C., U.S. Department of Education, Office of Educational 
Research and Improvement, 1992). Az átlagok az eredetiek; az eredeti minta lényegesen nagyobb volt, és erősen struktúrált; a szórásértékek 

kerekítettek; a standard hibák a valódiakhoz közeliek. Az ezekben a standardizált tesztekben elért teljesítménypontszámok, úgy tűnik, 1975 

körül jöttek ki az addigi zuhanórepülésből. Nem használhattuk most a próbastatisztika nevezőjében az összevont mintákból számított 
(pooled) szórást, az egyes populációk szórásai ugyanis – a nullhipotézis teljesülése esetén is – lehetnek különbözők. 
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értéket a nullhipotézis alapján számítjuk. A mintaátlagok különbségének a nullhipotézis szerint 0 a várható 

értéke. Tehát a z-statisztika számlálója 

6,3 – 0,0 = 6,3. 

Most szóljunk a nevezőről. Ide a két mintaátlag közötti eltérés standard hibája kell. Nézzük a mintákat 

egyenként. 1992-ben 30,1 pont volt az 1000 teszteredmény szórása. Eszerint 30,1-re becsülhetjük az 1992-es 

doboz szórását; így -nek becsülhetjük az 1992-es 1000 teszteredmény összegének a standard 

hibáját; az átlag standard hibája tehát 952/1000 ≈ 1,0. 1978-ban 34,9 volt a szórás, és 1,1 az átlag standard 

hibája. Számíthatjuk az előző szakaszban látott módszerrel az eltérés standard hibáját, mert a minták 

függetlenek: 

 

S végül, 

z ≈ 6,3/1,5 ≈ 4,2. 

Másként: az 1992 és 1978 közötti eltérés körülbelül 4 standard hibányival volt a nullhipotézis szerint várható 

értéke fölött – amihez egész kivételes mértékű véletlen ingadozás kellene. Elvetjük a nullhipotézist – marad az 

ellenhipotézis, mely szerint az eltérés valós. 
 

A kétmintás z-próba kiszámításához ismernünk kell 

• a két mintaelemszámot, 

• a két mintaátlagot, 

• a két minta szórását. 

A próba két független, egyszerű véletlen mintára alkalmazható. 

Az NAEP iskolai teljesítményvizsgálatának példájában elég nagyok a minták ahhoz, hogy a két mintaátlagra 

vonatkozó elméleti hisztogramok a normálgörbét kövessék. Tehát z is a normálgörbét követi. Mint a most 

következő példa bemutatja, a kétmintás z-próba százalékarányokra is alkalmazható.4 

                                                           
4Ilyen jellegű feladatokra három további próba is széles körben használatos, a szövegben ismertetetten felül: 

i. A két dobozban az 1-esek részaránya a nullhipotézis szerint egyforma, és, összevonva a két mintát, a következőképpen becsülhető: 

 

Ebből kiindulva becsülhető a dobozok egyforma szórása: 

 

676c 

Ennek az összevont szórásnak a segítségével számíthatjuk ki a próbastatisztika nevezőjében szereplő standard hibát. (Nem alkalmas 
azonban az összevont szórás más célokra – pl. a különbségre vonatkozó konfidenciaintervallumok számítására.) 

ii. A Fisher-féle exakt próba abból indul ki, hogy hány 1-es volt a két mintában összesen. Próbastatisztikája az 1-esek száma – mondjuk – az 
első mintában; a mintaelemszámokat előre adottnak tekinti. A nulleloszlás hipergeometrikus. 

iii. Számíthatunk χ2 statisztikát a 2 × 2-es táblából, és összevethetjük a  eloszlással. 

Ha rögzítjük, hogy hány 1-es van a két mintában összesen, akkor az (i)-es próbastatisztika monoton függvénye az első mintában lévő 1-esek 

számának; tehát az (i)-es és a (ii)-es próba ekvivalens. Ez azt jelenti, hogy a hipergeometrikust közelítettük normálissal, ami – eléggé nagy 
minták mellett – elfogadható. Hasonlóképpen (iii) is ekvivalens (i)-gyel és (ii)-vel; sőt, χ2 º Z1

2, ahol Z1 az összevont szórásból számított z-

statisztika. Ha – mint a szövegben – Z a külön szórásokból számított z-statisztika, akkor Z2>Z1
2. Azonban, mint alább megmutatjuk, ha 

rögzítjük a két mintában összesen előforduló 1-esek számát, akkor Z monoton függvénye az első mintában lévő 1-esek számának. Ez azt 
jelenti, hogy az általunk ismertetett próba ekvivalens az (i)-(ii)-(iii) próbákkal. 
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3. példa Egy nagy egyetem egyszerű véletlen mintát vesz férfi hallgatóinak köréből, s egy másik egyszerű 

véletlen mintát nő hallgatói közül. Mintaelemszámok: 200, illetve 300. A mintába került férfiak közül 107-en 

                                                                                                                                                                                     

Vezessünk be néhány jelölést. Jelölje  a fejek számát n dobásból egy p-érmével, . Jelölje ζ a fejek számát n dobásból egy q-

érmével, . A két érme független. A nullhipotézis szerint p=q; az ellenhipotézis szerint p≠q. Rögzítjük -t. Legyen 
r=s/(m+n). Tehát ezt az r-et is rögzítjük. 

Az (i)-es esetben a variancia 

 

a próbastatisztika pedig 

 

A mi próbastatisztikánkhoz a variancia a 

 

képlettel adódik, a próbastatisztika pedig 

 

m-et, n-et és r=s/(m+n)-et rögzítettnek tekintjük; hallgatólagosan feltételezzük, hogy . Továbbá vezessünk be egy új 

változót, legyen , s így  

Magától értetődik, hogy x-nek csak véges sok fajta értéke lehet. (Később azonban kényelmesebb lesz úgy elgondolni x-et, mintha a 

minimumától a maximumáig terjedő teljes intervallumon végigfutna.) Mármost 

 

 

A két variancia között ez a kapcsolat: 

w = v + bx - cx2, 

ahol 

 

Végül a próbastatisztikánk: 

 

Magától értetődik, hogy w, v és c mind pozitívak; b pozitív és negatív is lehet. Z-nek mint x függvényének a monotonitása az alábbi lemma 

következménye. 

Lemma. Legyen v, c > 0,  b valós. Tekintsük x-et csak azon az intervallumon, amelyen v + bx –cx2>0. 

Legyen 

 

Ekkor az f(x) függvény x szerint monoton nő. 

Bizonyítás. Ha b ≤ 0, az állítás triviális; legyen tehát b > 0. Ekkor 
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voltak, akik rendszeresen használnak személyi számítógépet, a nők közül 132-en voltak ilyenek: 53,5%, illetve 

44,0%. Valóságos-e az arányok közötti eltérés, vagy csupán véletlen ingadozás?5 

Megoldás. Két mintával van dolgunk, tehát az egymintás z-próba helyett a kétmintásra lesz szükségünk (26. 

fejezet). Két dobozra lesz szükség, egyre a férfiaknak, egyre a nőknek. Az adatok kvalitatívak, nem 

kvantitatívak, így a lapokra 1-esek, illetve 0-k kerülnek. 

Lesz egy doboz az egyetem összes férfi diákja számára; a dobozban mindegyiküket egy-egy lap képviseli; a 

lapon 1-es van, ha a diák rendszeresen használ PC-t, különben 0. A férfiakra vonatkozó adatok olyanok, mint 

200 húzás ebből a dobozból. Ugyanez a helyzet a nőknél, 300 húzással. A nullhipotézis azt mondja, hogy a két 

dobozban egyforma az 1-esek aránya. Az ellenhipotézis azt mondja, hogy ez az arány nagyobb a férfiaknál, mint 

a nőknél. 

Ahhoz, hogy z-próbát véghezhessünk, az eltérésre rá kell tennünk ennek az eltérésnek – a mintabeli 

százalékarányok eltérésének – a standard hibáját. Nézzük a mintákat egyenként. A PC-használó férfiak 

számának a standard hibája így becsülhető: 

 

. 

a százalékarányuk standard hibája pedig: 

 

Ugyanígy kapjuk, hogy a PC-használó nők százalékarányának standard hibája 2,9%. Az eltérés standard hibája 

 

A nullhipotézis szerint várható eltérés 0,0%. A megfigyelt eltérés 53,5 - 44,0 = 9,5%. A próbastatisztika tehát 

 

Itt is elvetjük a nullhipotézist P ≈ 2%. 

2.1. „B” feladatsor 

1. "Puszta véletlen okozza a két mintaátlag közötti különbséget?" E kérdés megválaszolásához a statisztikusok a 

__________________ z-próbát használják. Töltse ki az üresen hagyott helyet, és röviden indokoljon. 

2. A HANES (National Health and Nutrition Examination Survey, Országos Egészségügyi és Táplálkozási 

Felmérés) III. körében 12–17 éves fiatalok országos véletlen mintájával dolgoztak. A felmérés céljai közé 

tartozott, hogy becslést kapjanak az írástudatlan fiatalok százalékarányáról.6 A szövegértés mérésére kidolgoztak 

egy tesztet. A teszt hét rövid szövegrészből állt – ezek mindegyikével kapcsolatban feltettek három kérdést, 

valahogy így: 

Lépések hallatszottak, majd kopogtatás az ajtón. Bent mindenki gyorsan felállt. Nem 

hallatszott semmi nesz, csak a tűzhelyen a fazékban zubogott a víz. Senki se moccant. Hallani 

lehetett, ahogy az ajtón túl egyre távolodnak a lépések. 

                                                           
5Országos adatokat közöl: 

A. W. Astin, K. C. Green, W. S. Korn and M. Schalit, The American Freshman: National Norms for Fall 1986 (American Council on 
Education, UCLA, 1987.), 

E. L. Dey, A. W. Astin, and W. S. Korn, The American Freshman: Twenty-Five Year Trends, 1966–1990 (Higher Education Research 
Institute, UCLA, 1991). 
6"Literacy among 12–17 years", Vital and Health Statistics, series 11., no. 131. (Washington, D.C.,1973). A mintavételi terv a Rendszeres 

Népességfelméréséhez hasonlított, a standard hibák becslésére a kutatók a mintafelezéses eljárást használták. A példában szereplő nagyságú 
egyszerű véletlen mintákkal körülbelül akkorák a hibák, amekkorák a valódi kutatásban voltak. 
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• A szobában az emberek 

a. A tűzhely mögé rejtőztek 

b. Gyorsan felálltak 

c. Az ajtóhoz szaladtak 

d. Hangosan felkacagtak 

e. Sírni kezdtek 

• Mi volt az egyetlen nesz a szobában? 

a. Emberek beszélgettek 

b. Madarak daloltak 

c. Zubogott a víz 

d. Egy kutya ugatott 

e. Egy ember kiabált 

• Aki kopogtatott, az legvégül 

a. Bejött a szobába 

b. Kint leült az ajtó elé 

c. Segítségért kiabált 

d. Elment 

e. Betörte az ajtót 

A teszt a negyedikes szintű olvasástudást volt hivatott mérni; arra mondták, hogy nem funkcionális analfabéta, 

aki a kérdések több mint felére helyesen válaszolt. 

Ebben a tesztben bizonyos eltérés mutatkozott a fiúk és a lányok teljesítménye között: a fiúk közül 7% bizonyult 

funkcionális analfabétának, a lányok közül 3%. Tényleges ez a különbség, vagy véletlen ingadozás okozza? 

Tekinthetjük úgy, hogy a kutatók 1600 fős egyszerű véletlen mintát vettek a fiúk közül, s egy másik, ettől 

független 1600 fős egyszerű véletlen mintát a lányok közül. 

a. Egy- vagy kétmintás z-próbát alkalmazna-? Miért? 

b. Fogalmazza meg egy dobozmodellen belül a null- és az ellenhipotézist. Egy vagy két dobozra lesz-e 

szükség? Miért? Hány lap kerüljön a doboz(ok)ba? Mekkora legyen a húzások száma? A teszteredmények, 

vagy nullák és egyesek legyenek a lapokon? Miért? 

c. A fiúk és a lányok között mutatkozó különbséget magyarázhatja-e véletlen ingadozás? 

3. A HANES II. körében 6–11 éves gyermekek országos véletlen mintájával dolgoztak. A felmérés céljai közé 

tartozott, hogy vizsgálják, milyen kapcsolat van a gyermekek intelligenciahányadosa és családi háttere között.7 

A WISC (Wechsler Intelligence Scale for Children, Wechsler-féle intelligenciateszt gyermekek számára) 

szókincs-skáláját használták: ez 40 szóból áll, amit a gyermeknek meg kell határoznia; minden helyes válaszért 

2 pont jár, 1 pont a részben helyesért. 

                                                           
7"Intellectual development of children by demographic and socioeconomic factors", Vital and Health Statistics, series 11., no. 110. 

(Washington, D.C., 1971). A standard hibákat illetően l. az 5. jegyzetet. A gyermekek tesztpontszámai és a szülők iskolázottsága között 0,5-

ös volt a korreláció – a szülők jövedelmét állandó szinten tartva ez 0,3-ra csökkent. "Nagyváros" 3 milliós vagy nagyobb lakosságot jelent. 
Legjobban az 1–3 milliós városokból való gyermekek teljesítettek: átlag 28 pontot értek el. 
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Bizonyos összefüggés mutatkozott a tesztpontszámok, és a szülők lakhelyének településtípusa között. Például a 

nagyvárosi gyermekeknek 26 volt a teszpontszám-átlaga, 10 pontos szórással. Ezzel szemben a falusi 

környezetben élő gyermekeknek csak 25 volt az átlagos tesztpontszámuk (ugyanakkora: 10 pontos szórással). 

Magyarázhatja-e ezt az eltérést a véletlen ingadozás? 

Tekinthetjük úgy, hogy a kutatók 400 fős egyszerű véletlen mintát vettek a nagyvárosi gyermekek közül, s egy 

másik, ettől független, 400 fős egyszerű véletlen mintát a falusi gyermekek közül. 

4. Mint a 3. feladat – de most 400 helyett mindkét minta 1000 elemű. 

5. A 26. fejezet ismétlő feladatsorának 12-es feladata olyan kísérletet írt le, melyben 59 állatot kezelt 

(ingergazdag) környezetbe helyeztek, másik 59 volt a kontroll. A kezelt csoport agykérgének átlagsúlya 683 

milligramm volt, 31 milligramm a szórása. A kontrollcsoport agykérgének átlagsúlya 647 milligramm volt, 29 

millligramm a szórása. Valaki kétmintás z-próbát javasol: 

A kezelt csoportbeli összsúly standard hibája  milligramm 

A kezelt csoportbeli átlagsúly standard hibája ≈ 238/59 ≈ 4,0 milligramm 

A kontrollbeli összsúly standard hibája  milligramm 

A kontrollbeli átlagsúly standard hibája ≈ 223/59 ≈ 3,8 milligramm 

Az eltérés standard hibája  milligramm 

 

Mit mond a statisztikai elmélet? 

6. 1985-ben illetve 1992-ben zajlott a National Household Survey on Drug Abuse (országos háztartásvizsgálat a 

kábítószerhasználatról).8 

a. 21,9%-ról 11,0%-ra csökkent a 18–25 éves személyek körében azok aránya, akik a vizsgálat időszakában 

marihuánafogyastók voltak. Valós ez a különbség, vagy mindössze véletlen ingadozás? 

b. 36,9%-ról 31,9%-ra csökkent a 18–25 éves személyek körében azok aránya, akik a vizsgálat időszakában 

cigarettáztak. Valós ez a különbség, vagy mindössze véletlen ingadozás? 

Úgy tekinthetjük, mintha ezek az eredmények két független, 700–700 fős egyszerű véletlen mintán alapultak 

volna. 

7. Az állami egyetemek elsőévesei heti átlagban 12,2 órányi pénzkereső tevékenységet végeznek, az adatok 

szórása 10,5 óra; a magánegyetemeken 9,2 óra az átlag, 9,9 óra a szórás. Tételezzük fel, hogy ezek az adatok két 

1000 fős, független, egyszerű véletlen mintából származnak.9 Betudható-e az átlagok közötti különbség a 

véletlennek? Ha nem, mi más magyarázhatja? 

8. 1970-ben az egyetemi elsőévesek 56%-a vélte úgy, hogy a halálbüntetést el kellene törölni; 1990-re ez az 

arány 22%-ra csökkent.10 Valós ez az eltérés? És jelentős? Feltehetjük, hogy a százalékarányok két 1000 fős, 

független, egyszerű véletlen mintából származnak. 

9. Egy egyetemen a hallgatók közül egyszerű véletlen mintát vesznek, 132 férfi és 279 nő kerül bele; a 

férfiaknak 53%-a, a nőknek 48%-a számol be arról, hogy 8 óránál többet dolgozott a kérdezés hetében. Egy 

                                                           
8Statistical Abstract, 1994., 210-es táblázat. U.S. National Institute on Drug Abuse, National Household Survey on Drug Abuse. A 

százalékokat kissé megváltoztattuk. A mintavételi terv erősen struktúrált volt; a példabeli mintaelemszámokkal a ténylegeshez közeli 
standard hibák adódnak. Lásd még Morbidity and Mortality Weekly Report, 1995. július 21.; lehet, hogy a kábítószerhasználat megint 

növekszik. 
9A forrást lásd a 4-es jegyzetben. 
10Statistical Abstract, 1994, 287. táblázat. 
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kutató meg szeretné tudni, hogy a százalékarányok közötti különbség statisztikailag szignifikáns-e, és így kezdi 

a számolást: z=(53 –48)/0,053. Jó ez így? 

3. 3. Kísérletek 

Bizonyos típusú kísérletekből származó adatok elemzésére is alkalmas az a módszer, amit a 2. szakaszban 

láttunk – olyanokéra, melyekben a kutatók véletlenszerűen választják ki az alanyok egy részét arra, hogy az "A", 

másik részüket pedig arra, hogy a "B" kezelésben részesüljenek. Például a Salk-féle oltás kipróbálásánál az "A" 

kezelés lehetne az oltás, a "B" pedig a kontrollcsoportnak beadott placebo (1. fejezet). Először bemutatjuk egy 

példán, mik a tennivalók, azután elmagyarázzuk, hogy miért működik ez az eljárás. 

4. példa. 200 kísérleti alany vesz részt a C-vitamin egy kisebbfajta klinikai vizsgálatában. Az alanyok egyik 

felét véletlenszerűen a kezelt csoportba sorolják (kezelés: napi 2000 milligramm C-vitamin), másik felüket a 

kontrollba (2000 milligramm placebo). A kezelt csoport tagjai átlagosan 2,3-szor fáznak meg a kísérlet tartama 

alatt (szórás=3,1). A kontroll kissé rosszabbul jár: ők átlagosan 2,6-szor hűlnek meg (a szórás náluk 2,9). 

Statisztikailag szignifikáns-e az átlagok eltérése? 

Megoldás. A két átlag között –0,3 az eltérés, de tudnunk kellene, mekkora ennek a számnak a standard hibája. 

Pontosan úgy fogunk eljárni, mintha két független mintánk lenne, mindkettő véletlenszerű, visszatevéses 

húzásokból. A kezeltek összegének standard hibája ; a kezeltek átlagának standard hibája 31/100 

= 0,31. Ugyanígy kapjuk, hogy a kontroll átlagának standard hibája 0,29. A különbség standard hibája 

 

Ha a nullhipotézis igaz, a C-vitaminnak nincs hatása. Eszerint a különbségnek 0,0 volna a várható értéke. A 

megfigyelt különbség –0,3 volt. Így 

 

Nyugodtan okozhatta véletlen az eltérést: egy kicsit több érzékeny ember került a kontroll csoportba.11 

Most nézzünk a kulisszák mögé. Úgy jártunk el a megoldás során, mintha a kezelt és a kontroll mintát két külön 

dobozból vettük volna, két független, véletlenszerű, visszatevéses húzássorozattal. Pedig nem így történt. 200 

alanyunk volt; 100-at véletlenszerűen – visszatevés nélkül – kisorsoltunk közülük – ők kapták a C-vitamint; a 

másik 100 placebót kapott. Tehát a húzások visszatevés nélküliek voltak, s a két minta nem volt független. 

(Például elképzelhető, hogy egy vizsgálati személy nagyon megfázós; ha ő a C-vitaminos csoportba kerül, akkor 

nem lehet ugyanő a placebo csoportban; besorolása, valamilyen mértékben, mindkét csoport átlagát 

befolyásolja.) 

Ha ennyi mindent elrontottunk, hogy lehet mégis jó az eredmény: az így kiszámolt standard hiba? Az indoklás 

lelke a dobozmodell. Kísérletet végeznek. Egyeseket az alanyok közül véletlenszerűen kiválasztanak az "A" 

kezelésre, másokat a "B"-re. A dobozban egy-egy lap képviseli az alanyokat, ahogy eddig is, csak most 

mindegyik lapon két szám van. Az egyik azt mutatja, hogy az alany hogy reagálna az A kezelésre; a másik azt, 

hogy hogy reagálna a B-re. (Lásd az 1. ábrát.) A két számból csak az egyiket lehet megfigyelni – egy vizsgálati 

személy a kétfajta kezelés közül csak egyben részesülhet. 

A modell azt mondja, hogy húzzunk valahány lapot – véletlenszerűen, visszatevés nélkül – a dobozból, s 

figyeljük meg rajtuk az A-reakciókat. Az A kezelésre vonatkozó adatok olyanok, mint ez az első reakcióhalmaz. 

Majd végezzünk további húzásokat – véletlenszerűen, visszatevés nélkül – a dobozból, de ezeknél a B-re adott 

reakciókat figyeljük meg. A B kezelésre vonatkozó adatok olyanok, mint ez a második reakcióhalmaz. A 4. 

példában a 200 vizsgálati személy mindegyikét besoroltuk vagy a C-vitaminos, vagy a placebo csoportba. 

Ilyenkor a második minta: azok a lapok, amelyek a dobozban maradtak, miután az első mintát kihúztuk. 

                                                           
11C-vitaminnal folytatott valódi kísérletekre, s velük kapcsolatban a csoportbasorolás vakká tételével kapcsolatos érdekes tudnivalókra 
találhatók hivatkozások a 2. fejezet 12. jegyzetében. 
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27.1. ábra - Sorsolt kontrollú kísérlet az A és a B kezelés összehasonlítására. Minden 

alanyt egy lap képvisel. A lapon két szám van: az egyik az alanynak az A kezelésre adott 

válasza; a másik a B-re adott válasza. Csak az egyiket lehet megfigyelni. 

 

A nullhipotézis szerint a két kezelésre adott válaszok egyformák.12 A kutatók, amikor ezt a hipotézist tesztelik 

(mikor erre nézve végeznek próbát), átlagokat (vagy százalékokat) szoktak összehasonlítani: 

átlagos válasz az A csoportban - átlagos válasz a B csoportban. 

Mekkora ennek a különbségnek a standard hibája? A 4. példa megoldásában két – már említett – ponton is 

vétkeztünk: 

• Visszatevés nélkül húztunk, de a standard hibát úgy számoltuk, ahogy visszatevéses húzásnál kell. 

• A két átlag összefügg, a két standard hibát mégis úgy kombináltuk, mintha az átlagok függetlenek lettek 

volna. 

Ezek a vétségek nem súlyosak, amikor a húzások száma kicsi a dobozban lévő lapok számához képest: 

visszatevéses és visszatevés nélküli húzás között ilyenkor elenyésző a különbség, és az átlagok közötti 

összefüggés sem nagy. Szinte olyan a helyzet, mintha két külön dobozunk lenne, egy a kezeltek és egy másik a 

kontroll számára. De a sorsolt kontrollú kísérletekre ez a "kétdobozos" modell egyáltalán nem illik – hacsak 

nem tényleg egy nagy populációból választják véletlen mintavétellel az alanyokat, márpedig ez módfelett ritka 

(még ha a 27. fejezet 5. szakaszának 8. feladata épp ilyen példát ismertet is). 

Ha viszont a dobozban lévő lapok számához képest nagy a húzások száma – és általában ez a helyzet – akkor 

már önmagában akár az egyik, akár a másik vétség hatása jelentős lehet. Amikor például az alanyok egyik felét 

az egyik, másik felét a másik kezelést kapó csoportba sorolják – mint a 4. példában –, akkor a korrekciós szorzó 

(20. fejezet, 4. szakasz) észrevehetően kisebb lesz 1-nél. Szerencsére a 2. szakaszban látott módszer, amikor 

randomizált (sorsolt csoportbeosztású) kísérletekre alkalmazzák, némileg óvatos (szakszóval: konzervatív): 

hajlamos a standard hibát a valódinál egy kevéssel nagyobbnak becsülni. Ennek pedig az az oka, hogy a két 

vétség egymás ellenében hat: 

i. Az első növeli a standard hibát. 

ii. A második viszont csökkenti. 

Hogy az eredmény jó legyen, mindkét mintaátlag standard hibáját úgy kell számítani, mintha 

VISSZATEVÉSSEL húznánk – még ha valójában VISSZATEVÉS NÉLKÜL húzunk is. Ez ellensúlyozza a két 

minta közötti összefüggést.13 

                                                           
12Néha a nullhipotézis gyengébb változatát használják: a válaszok átlaga egyforma a két kezelés esetében. A szigorúbb nullhipotézisnél 

tulajdonképpen csak egy–egy szám van a lapokon (mindkét mezőbe ezt az egyet írjuk). Sokszor alkalmazható a szigorúbb verzió, melynek 
mindig sajátos bájt ad az egyszerűsége. Valószerűbb viszont az enyhébb változat pl. olyankor, mikor az új kezelés egyes pácienseknek árt, 

másoknak használ. Egyes ellenhipotézisek pedig megkívánják, hogy minden alanyt két számmal jellemezzünk – hogyan reagál a kezelésre 

és hogyan a placebóra. Továbbiak erről a 12. jegyzetben. 
13Tekintsünk egy klinikai tesztet, mely az A és B kezeléseket hasonlítja össze. A gyengébbik fajta nullhipotézissel dolgozunk (lásd a 11. 

jegyzetet); és olyan ellenhipotézissel, mely a reakciókra nézve semmit sem köt ki. Tegyük fel, hogy N alany van, i = 1,...,N sorszámokkal. 

Legyen xi az i-edik alany reakciója az A kezelésre; yi pedig a B kezelésre. Mindegyik i-re vagy xi-t, vagy yi-t figyelhetjük meg, 
mindkettejüket nem. Legyen 
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Ez a modell kellően hajlékony ahhoz, hogy a nullhipotézis gyenge alakját (11. jegyzet) is, és az ellenhipotézis alanyról-alanyra fellépő 

heterogenitását is kezelni tudja. Így például az A és a B kezelés közötti átlagos különbség – a kísérletben résztvevő összes alanyra elvégezve 

az átlagolást – . Ez az "átlagos oksági hatás" azt méri, mekkora a különbség aközött, ha mindenkit az A, és ha mindenkit a B 

kezelésnek vetnének alá. Sokszor az átlagos oksági hatás a legfontosabb paraméter. Becsülni tudjuk, bár egyetlen alanynál sincs rá mód, 

hogy mindkét választ megfigyeljük. Sőt  és τ2 is becsülhető; cov(x,y)-t viszont nem tudjuk a mintabeli kovarianciával becsülni. 

A kezelt és a kontrollcsoportbeli válaszokat gyakran modellezik két eltérő p paraméterű és független binomiálissal, vagy eltérő μ paraméterű 
és független normálissal. E modellek kevéssé látszanak valószerűnek. A két mintaátlag függetlensége általában nem teljesül, s nincs ok 

feltételezni, hogy az egyes csoportokon belül az alanyok felcserélhetők. A randomizáció ezeket a feltevéseket nem támasztja alá, csak mint 
csoportokat teszi őket összehasonlíthatóvá. Emiatt nem teljesülnek pl. a t-próba alkalmazásának elméleti előfeltételei. Meglepő – és biztató 

–, hogy a hagyományos próbastatisztikák permutációs eloszlásai többé-kevésbé egybeesnek a modellünkre alapozott eloszlásokkal, 

legalábbis a szóban forgó összefüggésben. 

Szemléltetésül nézzük, mekkorának adódik az ellenhipotézis szerint a permutációs elrendezésben  varianciája. Legyen S az {1,...,N} 
halmaz n elemű véletlen részhalmaza; ez a csoport kapja az A kezelést, tehát i ε S esetén xi-t figyeljük meg. Legyen T az {1,...,N} halmaz 

egy m elemű véletlen, S-től diszjunkt részhalmaza. Ez a csoport részesül a B kezelésben, tehátj ε T esetén yj-t figyeljük meg. Az  és  
populációs átlagokat az 

 

mintaátlagokkal becsüljük. Kombinatorikai számításokból 

 

Innen 

 

mivel cov(x,y) £στ és 2στ-σ2-τ2£0. A szövegben jelzett "konzervatív becslés" σ2/n+τ2/m. σ2-et és τ2-et a gyakorlatban a mintabeli 
varianciákkal becsüljük. 

Az előjelek talán zavarbaejtőek. Általában, az összes alanyra nézve, azt várnánk, hogy x és y pozitívan korreláljon. De ha nagyon sok magas 

x értékű alany kerül az A kezelésbe, akkor csak kevés magas y értékű marad a B kezelésre. Emiatt az  és  mintaátlagok negatívan 

korrelálnak. Elvben cov(x,y)-nak közel kellene lennie a saját felső korlátjához, στ-hoz, legalábbis, amikor x és y az összes alanyra nézve 
magasan korrelál. Ilyenkor, kellően nagy mintákra, a "konzervatív becslés"-nek elég pontosnak kell lennie. A szövegbeli szigorú 
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Van egy doboz, benne számkártyák. Mindegyik lapon két szám: az egyik megmutatja, milyen választ váltana ki 

az A kezelés; a másik, milyet a B; a két szám közül csak egyiket figyelhetjük meg. Kihúzunk valahány lapot a 

dobozból, véletlenszerűen, visszatevés nélkül; ennél a mintánál az A-ra adott válaszokat figyeljük meg. Azután 

veszünk egy másik mintát a megmaradt lapok közül, véletlenszerűen, visszatevés nélkül. A második mintánál a 

B-re adott válaszokat figyeljük meg. 

A két mintaátlag közötti eltérés standard hibájára konzervatív becslést adhatunk, ha: 

i. kiszámítjuk mindkét átlag standard hibáját, úgy, mintha visszatevéses mintavételből származnának; 

ii. kombináljuk a két standard hibát, úgy, mintha a minták függetlenek volnának. 

Foglaljuk össze: amikor az adatok sorsolt kontrollú kísérletből származnak (mint a 4. példában), akkor a 2. 

szakasz módszere annak ellenére is alkalmazható, hogy a minták nem függetlenek. 

3.1. „C” feladatsor 

1. (Kitalált feladat.) Segít-e a korrepetálás a matematika felvételi ( SAT) eredményes letételében? Kétszáz 

utolsó éves középiskolás jelentkezik önkéntesen egy kísérletre kísérleti személynek; véletlenszerűen 

kiválasztanak 100-at – ők korrepetáláson vesznek részt; a másik 100 lesz a kontroll. Hat hónap múltán mind a 

200-an megírják a matematikai SAT felvételit. Dobozmodell is készül a kísérlethez: 

                                                                                                                                                                                     
nullhipotézis szerint x≡y. Ekkor σ=τ, a nullhipotézis fennállása esetén a számítás egzakt. Lásd az alábbi 15. jegyzetet is. Természetesen ha N 

nagy n-hez és m-hez képest, akkor  és  jószerint függetlenek; a "konzervatív becslés" ekkor is majdnem pontos. 

A többi változók hatását az alábbi módon vehetjük számításba. Jelölje a kezelésfajtát η. Jelölje a válaszreakcióra hatással bíró egyéb 
változók értékét ω. Tegyük fel, létezik olyan f függvény, hogy f(i,η,ω) megadja az i-edik alany válaszreakcióját a kezelésre. Legyen ρ a 

besorolás szerinti változó: ρ(i)=A, ha az i-edik alanyt az A kezeléshez sorolták, és ugyanígy B-re. Feltesszük, hogy ρ és ω független: adott ω 

mellett egyformán valószínű az alanyok minden lehetséges ρ-beosztása egy n számosságú, az A kezelésbe kerülő S, és egy m számosságú, a 
B kezelésbe kerülő T csoportra. A randomizálásnak, a vak kísérleti elrendezésnek, stb. éppen az a céljuk, hogy ezt a feltételt biztosítsák. 

Ekkor érvelésünk minden ω-ra külön is elvégezhető úgy, ha 

xi = f (i,A,ω) minden iεS-re 

yj = f (j,B,ω) minden jεT -re . 

A modell valamelyest visszautal Neyman korai, mezőgazdasági kísérletekkel kapcsolatos munkáira. Néhány forrás: 

J. Neyman, "Sur les applications de la théorie des probabilités aux experiences agricoles: Essai des principes", Roczniki Nauk Rolniczki 
vol.10. (1923) 1–51.old, lengyelül; angol fordítás (D. Dabrowska and T. Speed): Statistical Science, vol.5 (1991) 463–480.o. 

H. Scheffé, "Models in the analysis of variance", Annals of Mathematical Statistics, vol.27 (1936). 

J. L. Hodges, Jr. and E. Lehmann, Basic Concepts of Probability and Statistics, 2nd ed. (Holden-Day, 1970, 9.4) 

D. Rubin, "Estimating causal effects of treatments in randomized and nonrandomized studies", Journal of Educational Psychology, vol.66 

(1974), 688–701.o. 

J. Robins, "Confidence interval for causal parameters", Statistics in Medicine, vol.7 (1988), 773–785.o. 

P. Holland, "Causal inference, path analysis, and recursive structural equations models", Sociological Methodology 1988, ed.: C. Clogg 
(Washington, D.C., American Sociological Association; 13. fejezet). 

L. Dümbgen, "Combinatorial stochastic processes", Stochastic Processes and their Applications, vol.52 (1994), 75–92. o. 

Néhány apró technikai részlet: (i) a releváns centrális határeloszlástétel a visszatevés nélküli mintavételre vonatkozó (23. fejezet 1. jegyzet). 
(ii) A t-eloszlás kis mintáknál sem feltétlenül ad a normálisnál jobb közelítést: nem teljesülnek a t-próba kiinduló feltételei. 
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a. Részt vett a kísérletben bizonyos Érő János. – ő volt a 17-es számú diák. A korrepetált csoportba sorolták. Őt 

is képviselte egy lap a dobozban. Egy, vagy két szám volt-e ezen a lapon? 

b. A húga, Érő Júlia is a résztvevők között volt (ő volt a 18-as diák). A kontrollcsoportba került – nem vett részt 

korrepetáláson. Volt-e A-szám az ő lapján? Ha volt rajta – mit jelentett? Ismerték-e ezt a számot a kutatók? 

c. A korrepetált csoport 486 pontos átlagot ért el a matematikai felvételi vizsgán; a szórás 98 pont volt. A 

kontrollcsoportban 477 pont volt az átlag, 103 pont a szórás. Használt a korrepetálás? Vagy véletlen a 

differencia? 

2. Energiareggeli-e a Wheaties gabonapehely? A kérdés vizsgálatára kísérlet indul egy nagylétszámú bevezető 

statisztika kurzuson. 499-en hajlandók a vizsgálatban részt venni; közülük a félév közepi zárthelyi dolgozat után 

250-et a kezelt csoportba sorsolnak, a másik 249 kerül a kontrollba. A kezelt csoporttal a hét minden napján 

Wheatiest etetnek reggelire. A kontrollcsoport Sugar Popsot kap. 

a. A félév végi vizsgán a kezelt csoport 66 pontos átlagot ért el; szórás: 21 pont. A kontrollcsoportban ezek a 

számok 59 pont és 20 pont voltak. Mire következtet? 

b. A vizsgálat mely aspektusait lehetett volna „vakká‖ tenni? 

Megjegyzés: a Wheaties és a Sugar Pops bejegyzett védjegyek. A vizsgálat csak kitalált. 

3. A 2. feladat folytatása. 

a. A félév közbeni zárthelyin a kezelt csoport átlaga 61 pont volt, a szórás:20. A kontrollban a megfelelő 

értékek 60 pont és 19 pont voltak. Mire következtet? 

b. És mire akkor, ha a kezelt csoport átlagos eredménye a félév közben 68 pont, a szórás 21 pont; míg a 

kontrollnál 59 pont és 18 pont a megfelelő értékek? 

4. Tegyük fel, hogy megismétlik a 4. példában szereplő vizsgálatot 2000 vizsgálati személlyel, akik közül 1000-

et sorolnak a C-vitaminos csoportba, és 1000-et a kontrollba. Tegyük fel, hogy a C-vitaminos csoportban a 

megfázások átlagos száma 2,4, szórásuk 2,9; míg a kontrollban az átlag 2,5, a szórás 3,0. 

a. Statisztikailag szignifikáns-e az átlagok közötti eltérés? Mire következtet? 

b. Mi lehet az oka, hogy az átlagok módosulnak egyik vizsgálatról a másikra? 

5. Az alább látható dobozban mindegyik lapon egy bal oldali és egy jobb oldali szám is van: 

 

(Például a legelső lapon a 0 a bal oldali szám, a 4 a jobb oldali.) Száz húzást végzünk e dobozból, 

véletlenszerűen, visszatevéssel. Az egyik kutató kiszámítja a bal oldali számok átlagát. Egy másik kutató 

kiszámítja a jobb oldali számok átlagát. Igaz vagy hamis ? Indokoljon: 

a. Az első átlag standard hibája 0,2. 

b. A második átlag standard hibája 0,4. 
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c. A két átlag közötti különbség standard hibája . 

4. 4. Továbbra is kísérletekről 

Az előző szakaszban ismertetett eljárás olyan kísérleteknél is használható, melyekben a válasz kvalitatív, nem 

kvantitatív – s ezért a lapokon 0-knak és 1-eseknek kell lenniük. Itt most bemutatunk egy példát; mindenekelőtt 

azonban valamit a háttérről. A gazdasági viselkedés hagyományos elmélete azt feltételezi, hogy a döntéshozatal 

"racionális" – ezt bizonyos formális (és talán valószerűtlen) szabályokkal definiálják. Konkrétan például azt 

mondja az elmélet, hogy a döntéshozók a tények – nem pedig e tények bemutatásának módja – szerint hozzák 

meg a döntéseiket. A pszichológusok ezzel szemben arra a véleményre hajlanak, hogy igenis számít az 

"interpretációs keret", azaz a bemutatás módja (framing). Empirikus vizsgálatok inkább a lélektani álláspontot 

támasztják alá.14 

Egy vizsgálatban, melyet Amos Tversky és munkatársai végeztek, az alanyok arról kaptak tájékoztatást, milyen 

a sebészeti beavatkozás, illetve a sugárkezelés hatásossága tüdőrák esetén. (Egy nyári kurzus 167 orvos 

részvevője volt a vizsgálat alanya a Harvardon.15) A tájékoztatást kétféle formában adták. Az orvosok egyik 

része az A változattal találkozott, melyben a halálozási arányszámokról volt szó: 

A) változat. Száz ily módon megműtött beteg közül 10 fog meghalni a kezelés során, 32 fog meghalni az első év 

végéig, és 66 fog meghalni az ötödik év végéig. Száz, sugárkezelésben részesülő beteg közül senki sem fog 

meghalni a kezelés során, 23 fog meghalni az első év végéig, és 78 fog meghalni az ötödik év végéig. 

A többiek a B változatot kapták kézhez, mely a túlélési arányokról tudósított: 

B) változat Száz ily módon megműtött beteg közül 90 fogja túlélni a kezelést, 68-nál lesz a túlélés egy év vagy 

egy évnél hosszabb, és 34-nél lesz a túlélés 5 év vagy 5 évnél hosszabb. Száz, sugárkezelésben részesülő beteg 

közül mindenki túl fogja élni a kezelést, 77-nél lesz a túlélés 1 év vagy 1 évnél hosszabb, és 22-nél lesz a túlélés 

5 év vagy 5 évnél hosszabb. 

A két változat ugyanazt az információt tartalmazza: például, hogy az operáció alatt 100 betegből 10 hal meg (A 

változat), azaz 90 éli túl (B változat). Az ötödik év végére a tüdőrákos betegek kilátásai nem túl jók. 

A 167 orvos közül a kísérletben véletlenszerűen kiválasztottak 80-at, akiknek az A változatot adták a kezébe; a 

többi 87 a B változatot kapta. Miután elolvasták a tájékoztatót, mindannyian leírták, melyik kezelést javasolnák 

egy tüdőrákos betegnek. Az A változatra válaszul 80 orvosból 40 javasolta a műtétet (1. táblázat). Ezzel 

szemben a B-t olvasóknál a 87 közül 73-an tartották az operációt a jobbnak: 40/80=50%, míg 73/87=84%. 

Ebből úgy látszik, hogy lényeges a bemutatás módja. 

27.1. táblázat - Eredmények egy, az adatok bemutatásának szerepét vizsgáló kísérletből. 
 

 
A változat B változat 

Műtét pártján 40 73 

Sugárkezelés pártján 40 14 

Összesen 80 87 

Műtét pártján, % 50% 84% 

Képzeljünk magunk elé egy, az általánosan elfogadott döntéselmélet pártján álló közgazdászt; felhozhatná 

érvként, hogy az eltérést pusztán véletlen okozza. Ismereteik alapján – melyek a két változatban pontosan 

egyformák – egyes orvosok a műtétet fogják javallani, mások a sugárkezelést; döntésük nem függhet attól, 

                                                           
14A. Tversky and D. Kahnemann, "Rational choice and the framing of decisions", Journal of Business vol.59, no.4., 2. rész (1986), S251–78. 
oldalak. Lásd még D. Kahneman and A. Tversky, "On the reality of cognitive illusions", Psychological Review vol.103 (1996), 582–596. o. 

(részletes kifejtéssel). 
15B. J. McNeil, S. G. Pauker, H. C. Sox, Jr. and A. Tversky, "On the elicitation of preferences for alternative therapies", New England 
Journal of Medicine vol.306 (1982), 1259–1262. o. 



 További próbák az átlagra  

 490  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

melyik változatban kapták az információt. Mindössze arról van itt szó – mondhatná a közgazdász – hogy a 

sorhúzás szeszélye túl sok, a műtét pártján álló orvost juttatott a B csoportba, és túl kevés ilyet juttatott az A-ba. 

Végül is, az A csoport mindössze 80 személy; a B meg csak 87. Van tere itt bőven a véletlen ingadozásnak. 

A vita eldöntéséhez szignifikanciapróbára van szükségünk. Az 1. táblázatban a két százalékarány között 34% a 

különbség – meg kell mondanunk, mekkora e különbségnek a standard hibája. Dolgozhatunk a 4. példa 

módszerével. Tegyünk úgy, mintha két független, visszatevéses mintavételből származó mintánk lenne. Az első 

minta: azok az orvosok, akik az A szövegváltozattal találkoztak. Nyolcvanan voltak, közülük 40-en javallották 

az operációt. Az operációt javallók számának standard hibája 

 

Az operációt javallók százalékarányának a standard hibája 4,5/80 · 100% ≈ 5,6%. A második minta: azok az 

orvosok, akik a B szövegváltozattal találkoztak; közöttük 3,9% az operációt támogatók százalékarányának a 

standard hibája. Az eltérés standard hibája 

 

A nullhipotézis alapján 0,0-nak várnánk a két mintából származó százalékarányok eltérését. A megfigyelt eltérés 

34%. A próbastatisztika 

 

Az 1. táblázatban látható eredményekre a véletlen ingadozás nem jó magyarázat. 

Nézzünk újra a színfalak mögé: egy ehhez a kísérlethez szabott dobozmodellben minden orvost egy lap 

képvisel. Ahogy az előző szakaszban, most is mindegyik lapon két szám áll:  Az első szám az A 

szövegváltozatra adott választ mutatja: 1-es, ha az illető orvos az A szöveg elolvasása után a műtétet pártolná, 0, 

ha sugárkezelést javallana. A második szám ehhez hasonlóan mutatja mindenkinek a B szövegre adott válaszát. 

Nyolcvan húzást végzünk véletlenszerűen, visszatevés nélkül a dobozból, és mindegyiknél az A választ 

figyeljük meg . A kísérletben az A szövegváltozatra adott válaszok olyanok, mint ez az első 80 húzás. Az 

1. táblázatban látható 50% olyan, mint az 1-esek százalékaránya ebben az első húzásadagban. A dobozban 

maradt 87 lap a második minta. Őnáluk a B választ figyeljük meg . A B szövegváltozatra adott válaszok 

olyanok, mint ez a második adag 0-ás és 1-es. Az 1. táblázatban látható 84% olyan, mint az 1-esek 

százalékaránya ebben a második mintában. 

Most már megfogalmazhatjuk ezen a modellen belül a nullhipotézist. A két szövegváltozatban ugyanaz az 

információ; ezért, mondja a közgazdász, biztos, hogy egy orvosnak ugyanaz a válasza az A szövegváltozatra és 

a B-re – a lapján lévő két szám megegyezik (2. ábra). Ezen a dobozmodellen megmutatható, hogy eljárásunk 

konzervatív becslést ad a standard hibára.16 

27.2. ábra - 

                                                           
16A 3. és 12. jegyzetekben megkezdett téma tárgyalását folytatjuk. Összesen 80+87=167 kísérleti személy volt (1. táblázat). Közülük 

40+73=113-en álltak a műtét pártján; a maradék 54 a sugárkezelést javasolta. A szigorú nullhipotézis szerint xºy, így σ=τ, s mindkettő 

számítható az adatokból. Valóban, a nullhipotézis szerint a műtét pártján álló orvosok százalékaránya 113/167·100%≈68%. Így 

 

Ehhez hasonlóan az  és  közötti kovariancia is pontosan kiszámítható. A kifejezés eléri felső korlátját, a στ=σ2 értéket, mivel x és y 
között – az összes kísérleti személyekre nézve – 1 a korreláció. Mármost 

 

A próbastatisztika két alakja (összevont, illetve külön szórások – lásd a 3. jegyzetet) gyakorlatilag azonos. Ha például a nullhipotézis által 
meghatározott modellt nézzük, a két statisztika értéke közötti eltérés négyzetes közepe mindössze 0,013. Továbbá, a normális közelítés is 

meglehetősen pontos: mindkét próbastatisztika körülbelül 4,8% valószínűséggel haladja meg abszolút értékben a 2-t (normáleloszlás esetén 
4,6% volna ez a valószínűség). 
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2. ábra. Nullhipotézis a kísérlethez (döntés sugárkezelés és műtét között, egy azonos információtartalmú A 

illetve B szövegváltozat alapján.) A lapokon az első szám az A szövegre adott választ mutatja; a második a B 

szövegre adottat. A műtétet pártoló választ "1"-es jelzi. 

Kacifántosnak látszhat ez a kísérleti terv – miért nem mutatták meg mindenkinek, egymás után, mindkét 

szöveget? A válasz egyszerű: hogyha valamit megkérdezünk az egyik módon, az befolyásolja, hogy mi lesz a 

válasz akkor, amikor ugyanazt egy másik módon kérdezzük meg.17 

4.1. „D” feladatsor 

1. Megismételték a szövegben ismertetett vizsgálatot egy másik kísérleti csoporton: két egyetem, a Harvard és a 

Stanford MBA-hallgatóin. 

a. Az egyik hallgató a sugárkezelést választaná, ha az A szöveget olvasná, viszont a műtétet, ha a B szöveget 

olvasná. Töltse ki az ő  lapját. 

b. Egy másik hallgatónak  van a lapján. Mi volna az ő válasza az A szövegváltozatra? És a B-re? 

c. A következő három lap közül melyik(ek) van(nak) összhangban a nullhipotézissel? 

i.  

 

ii.  

 

iii.  

 

d. Ezek voltak az eredmények: 
 

 
A változat B változat 

Műtét pártján 112 84 

Sugárkezelés pártján 84 17 

Magyarázhatja-e véletlen a két szövegváltozatra adott válaszok különbözőségét? (Útmutatás: érdemes például 

azzal kezdeni, hány hallgató kapta az A szövegváltozatot; közülük hány százalék volt a sugárkezelés pártján? 

Majd ugyanígy a B változatra.) 

2. A Salk-féle oltás vizsgálatánál 400 000 gyermek vett részt egy sorsolt kontrollú kettős–vak kísérletben; 

körülbelül a felüket véletlenszerűen az oltott csoportba sorolták, a másik felüket a placebo csoportba.18 Az oltott 

                                                           
17D. Kahneman and A. Tversky, "Choices, values and frames", American Psychologist, vol.39 (1984), 341–50.old. 
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csoportban 57 gyermekbénulásos eset volt, a placebo csoportban 142. A véletlennek tulajdonítható-e az eltérés? 

Ha nem – mi magyarázza? 

3. 

a. A HIP-féle szűrővizsgálatban (lásd a 2. fejezet 5. szakasz, 9–10.feladataiban) 39 emlőrákból eredő haláleset 

fordult elő a kezelt csoportban, 63 a kontrollcsoportban. Statisztikailag szignifikáns-e ez az eltérés? 

b. A kezelt csoportban 837 volt a bármilyen okból bekövetkezett halálesetek száma, míg a kontrollban 879. 

Statisztikailag szignifikáns-e ez az eltérés? 

4. Az 1960-as években felmerült, hogy "negatív jövedelmi adót" kellene bevezetni – ebben az alacsony 

jövedelmeket nem adóztatták, hanem kiegészítették volna. Nem késztetné-e ez a jóléti intézkedés arra a 

kedvezményezetteket, hogy ne dolgozzanak? Ezt kiderítendő, kísérletet végeztek három New Jersey-i városban. 

A célpopulációt e városok 10 000 alacsony jövedelmű családja adta. Kiválasztottak közülük véletlenszerűen 

400-at, ez a 400 család lett a kontroll. Választottak véletlenszerűen további 225-öt, ők lettek a kezelt csoport: a 

negatív jövedelmi adó hatálya alá kerültek. Mind a 625 családot figyelemmel kísérték 3 éven át.19 

a. A kontrollbeli családok átlaga 7100 órányi fizetett munka volt a 3 év során, 3900 órás szórással. A „kezelt‖ 

családokban 6200 óra volt az átlag, 3400 óra a szórás. Statisztikailag szignifikáns-e az átlagok közötti 

eltérés? Mire következtet? 

b. A kontrollbeli háztartásfők között 88% volt a foglalkoztatottak aránya, míg a kezelt csoportban 82%. 

Statisztikailag szignifikáns-e a különbség? Mire következtet? 

5. Egy nagy iskolakerületben középiskolások 250 fős egyszerű véletlen mintájával megírattak egy földrajzi 

tesztet. Az egyik kérdésben Európa térképvázlata szerepelt, az országokat csak számok jelölték. A diákoknak ki 

kellett választaniuk Nagy-Britanniát és Franciaországot. Az eredmény az volt, hogy Franciaországot 65,6% 

találta meg, míg Nagy-Britanniát 70,4%.20 Jelentős-e statisztikailag az eltérés? És vajon meg lehet-e ezt 

állapítani a megadottak alapján? 

6. Néhány éve a Gallup-felmérések aziránt is érdeklődnek, milyen mértékben bízik a kérdezett bizonyos 

amerikai intézményekben. Úgy tekinthetjük, mintha az eredmények minden évben egy-egy 1000-fős egyszerű 

véletlen minta megkérdezésén alapulnának; az egyes évek mintái egymástól függetlenek.21 

a. 1987-ben csak a kérdezettek 52%-a mondta, hogy "nagyon vagy meglehetősen" megbízik a Legfelső 

Bíróságban, míg 1979-ben még 60%. Valós-e a különbség? És vajon meg lehet-e ezt állapítani a megadottak 

alapján? 

b. 1987-ben a válaszadók 31%-a mondta, hogy "nagyon vagy meglehetősen" megbízik az újságokban; 28%-uk, 

hogy "nagyon vagy meglehetősen" megbízik a televízióban. Valós-e a 31% és a 28% közötti különbség? És 

vajon meg lehet-e ezt állapítani a megadottak alapján? 

Röviden indokoljon. 

                                                                                                                                                                                     
18A valóságban ennél kicsit bonyolultabban zajlott a randomizáció. Az oltás 3 egymás utáni injekcióból állt, ennek megfelelően a placebo-
csoport is 3 injekciót kapott (placebót). Az injekciós fiolákból 6-ot csomagoltak egy dobozba; e 6 közül 3-ban, közös kódszám alatt, 

oltóanyag volt, másik 3-ban, szintén közös kódszám alatt, placebo. Mindegyik fiola 10 injekcióra való folyadékot tartalmazott. 

Amikor eljött az első injekció beadásának ideje, kivettek a dobozból egy fiolát, s a benne lévő anyaggal beoltottak 10 gyermeket; a kutató 
feljegyezte a gyermekek neve mellé a fiola kódját; ez a 10 gyermek a doboz ugyanilyen kódú másik 2 fiolájából kapta a 2. és a 3. injekciót. 

A következő 10 gyermek a dobozban lévő másik 3 fiola egyikéből kapta a maga első injekcióját (ezen másik kódszám volt, mint a korábban 
kivett első fiolán); az ő nevük mellé ennek a fiolának a kódszámát jegyezték fel; a 2 ugyanilyen kódú fiolából kapták a hátralévő 2 injekciót. 

Az eljárást tekinthetjük úgy, hogy a gyermekeket 10-es csoportok párjaiba sorolták; s aztán minden párról érmefeldobás döntött; egyik 
csoport kapta a kezelést, másik lett a kontroll, 50-50 százalékos eséllyel. Ha elfogadjuk azt a – plauzibilis – feltevést, hogy a 

gyermekbénulásos esetek között nem volt olyan kettő, aki ugyanabból a dobozból kapta volna az injekciót, akkor a szövegben ismertetett 

számítás pontos. Másként módosítani kell a számításon. Ezt a konkrét példát általában kétmintás z-próbával szokták elemezni, a 10-es 
csoportba sorolás figyelembevétele nélkül (1. fejezet, 2. jegyzet). Ezt tesszük mi is. 
19D. N. Kershaw and F. Skidmore, The New Jersey Graduated Work Incentive Experiment (Princeton: Mathematica, 1974). A tőle kapott 

segítségért szeretnénk köszönetet mondani Rob Hollisternek (Swarthmore). A tényleges kísérleti terv bonyolultabb volt; és jelentős mértékű 
volt a lemorzsolódás. Lásd még: L. Neuberg, "Distorted transmission", Theory and Society vol.17 (1988), 487–525. old. 
20D. Ravitch and C. E. Finn, Jr., What Do Our 17-Year-Olds Know? (Harper & Row, 1987., 52.old.). A felismerési hányad a Szovjetunió 

esetében volt a legmagasabb. 
21George Gallup, Jr., The Gallup Poll (Wilmington: Scholarly Resources, 1987.) 
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7. Elterjedt nézet, hogy életük első hónapjaiban a csecsemők egészsége szempontjából a szoptatás előnyösebb, 

mint ha tápszereket kapnak. Több megfigyeléses vizsgálat is arra mutatott, hogy ha egy szülészeten nem adnak 

tápszereket, akkor nagyobb az esélye, hogy a kórházból hazamenve az édesanyák tovább szoptatják a gyereket. 

Ebből adódóan az az általános vélemény, hogy a tápszerek használata nem javalott. 

K. Gray-Donald, M. S. Kramer és munkatársaik kontrollált kísérletet végeztek Montrealban, a Royal Victoria 

Hospitalban.22 A kísérletben két szülészet vett részt. A "hagyományosban" a szokásos módon gondoskodtak az 

újszülöttek táplálékának kiegészítéséről: egy cumisüveget adtak hajnali kettőkor, és további egyet-egyet minden 

alkalommal, amikor szoptatás után a gyermek éhesnek tűnt. A kísérleti szülészeten hajnali kettőkor felkeltették 

az édesanyákat, és megkérték, hogy szoptassák meg a babájukat; a tápszerekről mindenkit lebeszéltek. 

A kísérlet 4-hónapos időtartama alatt, véletlenszerűen, 393 anyát (és velük a gyermeküket) a hagyományos 

szülészetre küldtek, 388-at a kísérletire. A kórházi tartózkodás hossza jellemzően 4 nap volt, ezután – a 

kórházból való hazamenetelt követően – még 9 hétig tartott a nyomonkövetés. 

a. A hagyományos szülészetre került édesanyáknak 54,7%-a szoptatta még a kilenchetes időszak végén is a 

csecsemőjét; a kísérleti csoportban 54,1%-uk. Statisztikailag jelentős-e ez az eltérés? Mire következtet? 

b. Végső soron az édesanyákon múlott, emlőről vagy cumisüvegből táplálják-e a gyermeküket. Változtatott-e 

döntésükön a kezelés? Ennek kiderítésére a kutatók megvizsgálták, melyik osztályon naponta hány milliliter 

(ml/nap) tápszert használtak. A hagyományos szülészeten az átlag, egy gyermekre számítva, 36,6 ml/nap 

volt, a szórás 44,3; a kísérleti szülészeten 15,7 és 43,6 voltak a megfelelő értékek. Mire következtet ebből? 

c. Befolyásolta-e valamiképpen a két szülészet eltérő kezelésmódja a csecsemőket? Ennek tisztázására a 

kutatók megvizsgálták, mekkora volt a kórházi tartózkodás alatt az egyes csecsemők testsúlyvesztesége, a 

születéskori testsúly százalékában kifejezve. A hagyományos szülészeten 5,1% volt az átlag és 2,0% volt a 

szórás; a kísérleti szülészeten 6,0% volt az átlag és 2,0% volt a szórás. Mire következtet ebből? (Talán 

meglepő – életük első néhány napján az újszülöttek veszítenek valamennyit a testsúlyukból.) 

d. Sikeres volt-e a randomizáció? Ennek tisztázására a kutatók megvizsgálták többek között a csecsemők 

születéskori testsúlyát is. A hagyományos szülészeten 3.486 gramm volt az átlagos születési súly, 438 

grammos a szórás; a kísérleti szülészeten 3.459 gramm az átlag és 434 gramm a szórás. Mire következtet 

ebből? 

5. 5. Mikor használhatunk z-próbát? 

Az 1. szakaszban látott négyzetgyökszabályt két független, egyszerű véletlen mintára dolgozták ki. Ilyen 

alkalmazást mutat az 1. példa az 1. szakaszban; szintén ilyenek a 2. szakaszbeli NAEP-eredmények és a 

számítógéphasználatra vonatkozó 3-as példa. Használható az eljárás sorsolt kontrollú kísérleteknél is, amikor 

minden alanynak két lehetséges válasza van, de csak az egyiket figyelik meg. A kezelésre adott választ látják a 

kutatók azoknál az alanyoknál, akik a véletlenszerű besoroláskor a kezelt csoporthoz kerültek; a másik választ 

látják azoknál az alanyoknál, akik a véletlenszerű besorolás nyomán a kontrollhoz kerültek. Ilyen alkalmazásra 

példa a 3. és a 4. szakasz (C-vitamin; racionális döntéshozatal) – és egyúttal egy kisebbfajta csodára: arra, hogy 

kétfajta hiba kioltja egymást. 

Bebizonyítani ezeket a képleteket nem kell tudnia; szükséges viszont, hogy tudja, mikor használhatók és mikor 

nem. Olyankor, amikor a vizsgált személyek mindegyikénél két összefüggő választ figyelnek meg, ezek a 

képletek nem alkalmazhatók. Például ilyen volt a 4. szakasz 5. feladata (a földrajzi teszt) – arra az esetre ezek a 

képletek nem jók. Mindenki két választ adott, mivel mindenki felelt (i) a Nagy-Britannia-kérdésre és (ii) a 

                                                           
22Hivatkozások: 

K. Gray-Donald, M. S. Kramer, S. Munday et al., "Effect of formula supplementation in the hospital on duration of breast-feeding: a 
controlled clinical trial", Pediatrics, vol.75 (1985), 514–518. o. 

K. Gray-Donald and M. S. Kramer, "Causality inference in observational vs. experimental studies: an empirical comparison", American 
Journal of Epidemiology, vol.127 (1988), 885–92. old. 

A kutatók a kontrollos kísérletet megelőzően egy megfigyeléses vizsgálatot is elvégeztek; mindkét részt vevő szülészet a szokásos 
táplálékkiegészítési gyakorlatát folytatta. Ahogy a korábbi vizsgálatokban, itt is erős negatív kapcsolat mutatkozott a szülészeten adott 

táplálékkiegészítés, és a továbbszoptatás között. Technikai értelemben véve nem volt random, hogy ki melyik szülészetre került: a 

jelentkező anyukát arra az osztályra küldték, ahol volt szabad ágy; ezt a beosztást a kórháznak a kísérletbe be nem vont személyzete végezte. 
A publikálatlan adatokhoz a kutatók szívességéből jutottunk. 
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Franciaország-kérdésre is. Mindkét választ megfigyelték, mivel mindkét kérdésre mindenki felelt valamit. És 

nem függetlenek a válaszok, mert aki nagyon otthonosan mozog a földrajzban, az valószínűleg mindkét kérdésre 

jól válaszol, aki viszont még sose látott térképet, az valószínűleg mind a kettőt elrontja. Semmi baj nem lenne 

viszont a képlettel, ha két független mintánk lenne – ha az egyik csoportot Franciaországról kérdeznénk, a 

másikat Nagy-Britanniáról; ez viszont a mintahasználatnak nem elég hatékony módja. 

A 2. szakasz 5. feladata is olyan eset, amikor ezeket a képleteket nem lehet használni. Ez már kicsit faramuci, 

hiszen az adatok egy sorsolt kontrollú kísérletből valók – de mind az 59 állatpártól két, összefüggő válaszunk 

van. Ezzel szemben semmi baj nem lett volna a képleteinkkel, ha a 118 patkány közül véletlenszerűen 59-et a 

kezelt csoporthoz sorsoltak volna, s a másik 59 ment volna a kontrollba; csakhogy az kevésbé lett volna 

hatékony, mint az az elrendezés, amit a kutatók ténylegesen használtak. 
 

A z-próba (1. és 2. szakaszokban) két független mintára vonatkozik. Általában hibás eredményt kapunk, ha a 

képleteket összefüggő mintákra alkalmazzuk. Van kivétel: használhatjuk a z-próbát arra, hogy a kezelt és a 

kontrollcsoportot egy sorsolt kontrollú kísérletben összehasonlítsuk – még olyankor is, amikor a csoportok 

összefüggenek (3. és 4. szakasz). 

Összefüggő minták esetében az 1-es szakaszből ismert négyzetgyökszabály hibás eredményt ad: nem veszi 

tekintetbe az összefüggést. Vannak más képletek, ebben a könyvben ezeket nem tárgyaljuk. Viszont 

végezhetünk egy z-próbát a különbségekre – ahogy a 26. fejezet 1-es szakaszában (módosítások az adóban), 

vagy a 26. fejezet 7. szakaszának 12-es feladatánál.23 Lásd még a 15. fejezetben a 6. feladatot az „A‖ 

feladatsorban, a 11-es feladatot az „Ismétlő feladatsorban‖ vagy a 27. fejezet „E‖ feladatsorában a 11-es 

feladatot, melyek mind az "előjelpróbának" nevezett eljárással dolgoznak. 

                                                           
23Legyenek (Xi,Yi) független, azonos együttes eloszlású valószínűségi változópárok, E(Xi)= α, var Xi=σ2, E(Yi)=β, és varYi=τ2; legyen az Xi és 

Yi korrelációja ρ, tehát cov(Xi, Yi) = ρστ. Legyen  és . A mintaátlagok korrelálnak, 

, ahol 

v = σ2 + τ2 - 2ρστ. 

A v variancia becslése a mintaadatokból 

, 

ahol 

 

és r a mintabeli korrelációs együttható, 

 

A z-próba az  statisztikával dolgozik. 

Vessük ezt össze az Xi-Yi különbségeken alapuló z-próbával. Könnyen látható, hogy , mivel az utóbbi 

 

Az Xi - Yi különbségek függetlenek és egyforma eloszlásúak, E(Xi - Yi) = α - β várható értékkel és var(Xi -Yi) = σ2 + τ2 - 2ρστ = v 

varianciával; természetesen , a fenti v értékre. v-nek a különbségeken alapuló természetes becslése 

 

ami egyezik a varianciának az adatpárokon alapuló becslésével. (Némi számolás kell az egyenlőség belátásához.) Következésképpen a párok 
alapján számolt z-statisztikának és a különbségek alapján számolt z-statisztikának meg kell egyeznie. 
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6. 6. Ismétlő feladatsor 

Az összefoglaló feladatokban a korábbi fejezetek anyaga is szerepelhet. 

1. Ötszázszor húzunk – véletlenszerűen, visszatevéssel – egy számozott kártyákat tartalmazó dobozból; a 

húzások közül 276 pozitív. Valaki azt mondja, hogy a dobozban lévő kártyák 50%-án van pozitív szám. 

Higgyünk-e neki? Feleljen igennel vagy nemmel, és indokoljon! 

2. Százszor húzunk véletlenszerűen, visszatevéssel az A dobozból, 250-szer véletlenszerűen, visszatevéssel a B 

dobozból. 

a. Az A dobozból végzett húzások közül 50 lett pozitív, míg a B dobozból végzett húzások közül 131: ez 50,0% 

illetve 52,4%. Valós-e ez az eltérés, vagy betudható a véletlennek? 

b. Az A-ból végzett húzások átlaga 1,4, szórása 15,3; a B-ből végzett húzások átlaga 6,3, szórása 16,1. 

Statisztikailag szignifikáns-e az átlagok közötti eltérés? 

3. A Gallup-felmérés többek között arról is megkérdezi a válaszadókat, hogyan értékelik különféle területeken 

dolgozó emberek becsületességét és erkölcsi nívóját – nagyon magasra, magasra, átlagosra, alacsonyra vagy 

nagyon alacsonyra.24 Míg 1985-ben még 67% volt, 1992-re 54%-ra csökkent azon válaszadók százalékaránya, 

akik "nagyon magasra vagy magasra" értékelték a papokat. Okozhatták ezt a televíziós igehirdetőkkel 

kapcsolatos botrányok; vagy lehetett véletlen. Röviden fejtse ki! Tekinthetjük úgy, hogy az eredmények a két 

évben két független, 1000 fős egyszerű véletlen mintán alapultak. 

a. Mivel dolgozna: egymintás z-próbával vagy kétmintás z-próbával? Miért? 

b. Fogalmazza meg egy dobozmodellre vonatkozóan a null- és az ellenhipotézist. Egy vagy két dobozra van-e 

szükség? Miért? Hány lap kerüljön a(z egyes) doboz(ok)ba? Mekkora legyen a húzások száma? Mi legyen a 

lapokra írva? Mit mond a doboz(ok)ról a null-, és mit mond róla (róluk) az ellenhipotézis? 

c. Magyarázható-e a 67% és az 54% közötti eltérés véletlen ingadozással? Vagy inkább a botrányokról lehet 

szó? 

4. A 3. feladat folytatása. 1992-ben a megkérdezettek 52%-a adott "nagyon magas vagy magas" osztályzatot az 

orvosoknak; az egyetemi oktatóknak csupán 50%-át értékelték így. Valós ez az eltérés vagy véletlen ingadozás? 

Esetleg további információ kell a döntéshez? Röviden fejtse ki! Feltételezhetjük, hogy az eredmények egy 1992-

es 1000 fős egyszerű véletlen mintán alapulnak; minden válaszadó értékelte a papokat, az orvosokat, az 

egyetemi oktatókat és sok más foglalkozási ág képviselőit.25 

5. Egy kísérletben a University of British Columbia 383 diákja vett részt: közülük véletlenszerűen kiválasztottak 

200-at, akik az A kérdést kapták – 92-en válaszoltak rá "igen"-nel. A fennmaradó 183 a B kérdést kapta; e 

második csoportból 161-en válaszoltak "igen"-nel.26 

A kérdés: Képzelje el ezt a helyzetet: eldöntötte, hogy megnéz egy színdarabot, s ki is fizette 

jegyéért a 10 dollárt. Most, ahogy bemegy a színházba, észreveszi, hogy elveszítette a jegyet. 

Nem jegyezte meg, hova szólt a jegy, ami előkeríthetetlenül eltűnt. Fizetne-e 10 dollárt egy 

másik jegyért? 

B kérdés: Képzelje el ezt a helyzetet: eldöntötte, hogy megnéz egy színdarabot, melyre 10 

dollár személyenként a jegy ára. Most, ahogy bemegy a színházba, észreveszi, hogy valahol 

elveszített egy 10 dolláros bankjegyet. Kifizetné-e ennek ellenére a jegyért a 10 dollárt? 

A közgazdasági elmélet szempontjából nézve a két kérdés pontosan ugyanazokat a tényeket közli, tehát 

ugyanazokhoz a válaszreakcióhoz vezet; a válaszok közötti eltérésekért a véletlen a felelős. Lélektani 

szempontból viszont feltehető, hogy az interpretációs keret módosítani fog a válaszon. Mit mondanak az 

adatok? 

                                                           
24George Gallup, Jr., The Gallup Poll: Public Opinion 1992. (Wilmington: Scholarly Resources). Lásd a 118. oldalt. 
25Forrás: lásd 23. jegyzet. Az eredeti kérdés: "Milyennek értékeli e különböző foglalkozási ágakba tartozó emberek becsületességét és 

erkölcsi nívóját – nagyon magasnak, magasnak, átlagosnak, alacsonynak, nagyon alacsonynak?" A "nagyon magas vagy magas" 

osztályzatok százalékarányai: 
26A. Tversky and D. Kahneman, "The framing of decisions and the psychology of choice", Science vol.211 (1981), 453–458. old. 
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6. Kísérletet végeztek annak megállapítására, segít-e a szöveges feladatok megoldásában a diákoknak a 

zsebszámológép.27 A vizsgálat alanyai: 500 tizenhárom éves gyerek egy adott iskolakerületből. Mindannyiuknak 

az alábbi feladatot kellett megoldaniuk. A csoport egyik felét véletlenszerűen kiválasztották – ők használhattak 

zsebszámológépet; a többieknek csak papír és ceruza állt rendelkezésükre. A számológépes csoportból 18-an 

jutottak a helyes eredményre; a papír-ceruzás csoportból 59-en. Magyarázható-e véletlen ingadozással az 

eltérés? Mire következtet? 

Ez volt a feladat: Harminchat katona fér egy katonai buszba. Ha 1128 katonát kell a kiképzés helyszínére 

szállítani – hány buszra van szükség? 

Megjegyzés: 1128/36=31,33, tehát 32 busz kell. Ennek ellenére gyakori volt a 31,33-as válasz; gyakori válasz 

volt a 31 is. 

 

7. Szabadulásukkor az elítélteknek nincsen semmi pénzük, és magas a "visszaesés": a kiengedett foglyok újra 

elkövetnek valamit, és újra letartóztatják őket. Csökkentené-e a visszaesést, ha szabadon bocsátásuk után, az 

első hónapokban a volt elítéltek újrakezdési segélyt kapnának? A Munkaügyi Minisztérium sorsolt kontrollú 

kísérlettel próbált ennek utánajárni.28 A kísérletet Texas és Georgia bizonyos börtöneiből szabadult elítéltek egy 

kiválasztott csoportján végezték el. A kezelt csoport tagjainak (pl. a munkanélküli segélyhez hasonló) anyagi 

támogatást adtak. Egyetlen kontrollcsoport volt, ők semmilyen anyagi támogatásban nem részesültek, és négy 

különböző kísérleti csoport (ezek a támogatás szintjében valamennyire eltértek egymástól). 

A feladat a georgiai eredményeket veszi alapul, együvé gyűjtve a négy kezelt csoportot. Tételezzük fel, hogy az 

alanyokat sorsolás útján osztották a kezelt illetve a kontrollcsoportba. 

a. A kezelt csoportba 592 fogoly került, 48,3%-ukat tartóztatták le újra a szabadon bocsátását követő évben. 

154-en kerültek a kontrollcsoportba, közülük 49,4%-ot tartóztattak le újra a szabadon bocsátást követő 

évben. Csökkentette-e a visszaesést az anyagi támogatás? Feleljen igennel vagy nemmel, és röviden 

indokoljon. 

b. A szabadulását követő első évben a kezelt csoportba tartozók átlagosan 16,8 hétig végeztek fizetett munkát; a 

szórás 15,9 hét volt. Azok között, akik a kontrollba kerültek, 24,3 hét volt az átlag és 17,3 hét a szórás. 

                                                           
27The Third National Mathemathics Assessment: Results, Trends and Issues (Princeton: ETS/NAEP, 1983.) A kérdés a felmérésből való, az 

eredmények körülbelül megfelelnek az eredetieknek; a zsebszámológépes csoport lényegesen rosszabbul teljesített. A beszámolóból 
azonban nem derül ki világosan, kísérletről vagy megfigyeléses vizsgálatról volt-e szó. 
28P. H. Rossi, R. A. Berk and K.J. Lenihan, Money, Work and Crime: Experimental Evidence (San Diego: Academic Press, 1980.; főként az 

5.1-es táblázat). A vizsgálatot 1976-ban végezték. A kísérleti tervet egyszerűsítettük, de semmilyen lényegi szempontból nem változtattunk 
rajta; hasonlóképpen, a százalékokat is módosítottuk valamelyest, hogy a szignifikancia-kérdést élesebbé tegyük. Rossi és munkatársai úgy 

vélik, hogy az anyagi támogatás igenis csökkentette a visszaesést, csak ezt a hatást elfedi a munkában töltött hetek hatása. Elemzésük 

bírálata, részletesen kifejtve: H. Zeisel, "Disagreement over the evaluation of a controlled experiment", American Journal of Sociology vol. 
88 (1982), 378–396. o. 
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Csökkentette-e az anyagi támogatás a volt foglyoknál a fizetett munkával töltött idő mennyiségét? Feleljen 

igennel vagy nemmel, és röviden indokoljon. 

8. Képesek-e az emberek megjósolni saját viselkedésüket? Befolyásolja-e viselkedésüket az előrejelzés? Egy 

kísérletben kétfajta kezelést vetettek össze, az "előrejelzéses kérés"-t és az "egyszerű kérés"-t.29 Az előrejelzéses 

kérés csoportban az alanyokat először arra kérték, mondják meg előre, hajlandók volnának-e bizonyosfajta 

önkéntes munkára. Majd tényleg megkérték őket egy ilyen munkára. Az egyszerű kérés csoportban egyszerűen 

csak megkérték az alanyokat a munkára; nem kértek tőlük előrejelzést. Az (a-b-c) pontok mindegyikénél kérdés, 

alkalmazható-e a kétmintás z-próba. Ha alkalmazható, alkalmazza. Ha nem alkalmazható – miért nem? 

a. Bloomington (Indiana) 46 lakosát választották ki véletlenszerűen az "előrejelzéses kérés" kísérletre. Őket 

felhívták, és arra kérték, mondanák meg, "beleegyeznének-e, hogy 3 órán keresztül pénzt gyűjtsenek az 

Amerikai Rák Egyesület számára, ha ezzel a kéréssel keresnék meg őket telefonon". A 46-ból 22-en 

mondták, hogy igen. Az "egyszerű kérés" kísérletre ugyanennek a városnak másik 46 lakosát választották ki 

véletlenszerűen: arra kérték őket, fordítsanak 3 órát az Amerikai Rák Egyesület számára végzett 

pénzgyűjtésre. A 46-ból mindössze 2-en voltak erre hajlandóak. Magyarázhatja-e a véletlen a 22/46 és a 2/46 

közötti különbséget? Mire következtet? 

b. Három nappal később újra felhívták az előrejelzéses kérés csoportjának tagjait és arra kérték őket, 

fordítsanak 3 órát az Amerikai Rák Egyesület számára végzett pénzgyűjtésre; a 46-ból 14-en voltak rá 

hajlandóak. Magyarázhatja-e véletlen a 14/46 és a 2/46 közötti különbséget? Mire következtet? 

c. Magyarázhatja-e véletlen a 22/46 és a 14/46 közötti különbséget? Mire következtet? 

9. Egy kutató tudni szeretné, részrehajlóak-e a szociális munkával foglalkozó folyóiratok szerkesztői. Két 

változatban készít el egy cikket, "melyben ideiglenesen elkülönítenek szüleitől egy asztmás gyermeket, hogy ily 

módon enyhítsék e gyakorta pszichoszomatikus betegség tüneteit". Az egyik változat szerint az elkülönítésnek 

pozitív az eredménye, a másik szerint negatív.30 107 folyóiratnak küldik el a cikket; közülük 53 véletlenszerűen 

kiválasztott lap kapja a pozitív verziót, a másik 54 a negatívat. Íme az eredmények: 
 

Pozitív Negatív  

Elfogadta 28 8 

Visszautasította 25 46 

A táblázat első oszlopa szerint a pozitív változatot kapó folyóiratok közül 28 fogadta el közlésre a cikket, 25 

utasította vissza; a második oszlop a negatív változatra vonatkozó eredményeket mutatja. Mire következtet? 

10. Egy kutató azt akarja kimutatni, hogy az elsőszülött gyermekek az intelligenciatesztekben magasabb 

pontszámot érnek el a másodszülötteknél. 400 olyan kétgyermekes családot talál egy bizonyos iskolakerületben, 

ahol mindkét gyermek elemi iskolába jár. Mindegyik gyermekkel elvégezteti a WISC szókincs-vizsgálatot 

(melyet a 27. fejezet 2. szakaszának3. feladatában ismertettünk), az alábbi eredményekkel: 

• A 400 elsőszülött átlaga 29 pont, a szórás 10 pont. 

• A 400 másodszülött átlaga 28 pont, a szórás 10 pont. 

(A pontszámokat az életkor különbségeit figyelembe véve korrigálták.) Majd kétmintás z-próbát végez: 

Az elsőszülött-átlag standard hibája ≈ 0,5. 

A másodszülött-átlag standard hibája ≈ 0,5. 

A különbség standard hibája =  

                                                           
29S. J. Sherman, "On the self-erasing nature of errors of prediction", Journal of Personality and Social Psychology, vol.19 (1980.), 211–221. 

o. 
30Dr. William Epstein; beszámol róla a New York Times 1988. szeptember 27. 
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Van-e valamilyen hozzáfűznivalója a statisztikai próbák alkalmazhatóságát illetően? 

7. 7. Összefoglalás 

1. Két független mennyiség eltérésének a standard hibája , ahol 

• a az első mennyiség standard hibája; 

• b a második mennyiség standard hibája. 

Összefüggő mennyiségek esetére a képlet nem jó. 

2. Tételezzük fel, hogy két kellően nagy, független, egyszerű véletlen mintát veszünk két külön dobozból. A 

nullhipotézis szerint a két doboz átlaga megegyezik, így a két mintaátlag eltérésének várható értéke = 0. Az 

alkalmas próbastatisztika 

 

Az ezen a próbastatisztikán alapuló próbákat kétmintás z-próbáknak nevezik. 

3. Alkalmas a próba olyan helyzetekre is, amikor darabszámokról van szó – ilyenkor 0-k és 1-esek kerülnek a 

dobozokba. 

4. Arra is alkalmas a kétmintás z-próba, hogy a kezelt és a kontroll átlagot (vagy arányt) hasonlítsuk vele össze 

kísérleteknél. Tegyük fel, hogy van egy doboz, és benne lapok. Mindegyik lapon két szám van; az egyik azt 

mutatja, hogy mi lenne a válasz az A kezelésre; a másik, hogy mi lenne a válasz a B-re; a két szám közül csak az 

egyiket lehet megfigyelni. Kihúzunk a dobozból – véletlenszerűen, visszatevés nélkül – valahány lapot, és 

megfigyeljük az A kezelésre vonatkozó válaszokat. Aztán a maradék lapok közül egy második mintát veszünk. 

E második mintában a B-válaszokat fogjuk megfigyelni. A két mintaátlag eltérésének standard hibájára 

konzervatív becslést kapunk, ha 

i. úgy számítjuk a mintaátlagok standard hibáját, mintha visszatevéssel húznánk; 

ii. és úgy kombináljuk a standard hibákat, mintha független volna a két minta. 



   

 499  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

28. fejezet - A χ2-próba 

Nem az a kérdés, mit jelent, hanem hogy hogyan használják. 
—L. Wittgenstein (1889–1951) 

1. 1. Bevezetés 

Mennyire illeszkedik jól a tényekhez? Előbb vagy utóbb minden valószínűségi modellel kapcsolatban fel kell 

tenni ezt a kérdést. Megválaszolni pedig sokszor a χ2-próbával lehet (melyet 1900-ban Karl Pearson talált fel).1 

A χ görög betű, "khi"-nek olvassuk; így a χ2-próba, kiolvasva: khi-négyzet próba. A 26. fejezet 5. szakaszában 

láttunk egy próbát, amellyel ellenőrizni lehetett egy parapszichológiai kísérletre adott valószínűségi modellt. Ott 

két kategóriába soroltuk a tippeket – vagy jók voltak, vagy rosszak. A modell szerint mindegyik tippnek 1/4 

esélye volt, hogy találjon, így a helyes tippek számára azt mondtuk, hogy olyan, mint a 

 

dobozból végzett húzások összege. Ott megfelelt a z-próba, de csak két kategóriánk volt. Kettőnél több 

kategória esetén a statisztikusok z-próba helyett χ2-próbát használnak. Például ellenőrizni szeretnénk, szabályos-

e egy dobókocka. A dobásokat hat kategóriába soroljuk: 

 

A χ2-próba segítségével – a következő példában látható módon – ellenőrizni lehet, egyenlő esélyűek-e ezek a 

kategóriák. 

1. példa. Egy szerencsejátékost azzal gyanúsítanak, hogy cinkelt kockával játszik, de ő ártatlannak vallja magát. 

Az utolsó 60 dobást feljegyezték (1. táblázat), de az adatok értelmezésében nincsen egyetértés. Statisztikust 

hívnak. 

28.1. táblázat - Hatvan dobás egy dobókockával, mely talán cinkelt 
 

4 3 3 1 2 3 4 6 5 6 

2 4 1 3 3 5 3 4 3 4 

3 3 4 5 4 5 6 4 5 1 

6 4 4 2 3 3 2 4 4 5 

6 3 6 2 4 6 4 6 3 2 

5 4 6 3 3 3 5 3 1 4 

Elemzés. Ha a játékos ártatlan, akkor a dobások olyanok, mint 60 húzás (véletlenszerűen, visszatevéssel) az 

 

dobozból. E modell szerint mindegyik számnak körülbelül 10-szer illene kijönnie: mindegyiknek 10 a várható 

gyakorisága. Ahhoz, hogy lássuk, hogyan illeszkednek az adatok az elvárásokhoz, meg kell számolnunk, hogy 

az egyes számok ténylegesen hányszor jöttek ki. E megfigyelt gyakoriságokat mutatja a 2. táblázat. 

Ellenőrizhetjük, jól számoltunk-e: az összegnek mindkét gyakorisági oszlopban 60-nak kell lennie (60 dobás 

                                                           
1K. Pearson, "On the criterion that a given system of deviations from the probable in the case of a correlated system of variables is such that 
it can reasonably be supposed to have arisen from random sampling", Phil. Mag., series V., vol.1 (1900), 157–175. o. 
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adatait jegyeztük fel az 1. táblázatban). ("Gyakoriság": a statisztikában azt, hogy egy dolog hányszor 

következett be, e dolog gyakoriságának nevezik.) 

28.2. táblázat - Megfigyelt és várható gyakoriságok, az 1. táblázatbeli adatok alapján. 
 

Érték Megfigyelt gyakoriság Várható gyakoriság 

1 4 10 

2 6 10 

3 17 10 

4 16 10 

5 8 10 

6 9 10 

összesen: 60 60 

Mint a táblázatból látszik, nagyon sok a 3-as. A 3-asok számára vonatkozó standard hiba , 

így a megfigyelt szám körülbelül 2,4 szórásnyira van a várható szám fölött. De ne ítéljünk elhamarkodottan. A 

statisztikus azt mondja, szerinte nem jó, ha egyenként elemezzük a táblázat sorait: 

• Egynél több sor is gyanús lehet. Például a 2. táblázatban 4-esből is túl sok van. 

• Másrészt, mert a táblázatnak sok sora van, nagyon valószínű, hogy lesz köztük legalább egy gyanús – akkor 

is, ha szabályos a kocka. Mint az orosz rulettnél: aki soká próbálkozik, előbb-utóbb rajtaveszít. 

A táblázat minden sorában van valamekkora eltérés a megfigyelt és a várható gyakoriság között. Most ezekből 

az eltérésekből egyetlen összevont mérőszámot fogunk konstruálni, hogy azzal mérhessük a megfigyelt és a 

várható értékek közötti távolságot. A χ2-statisztika veszi az egyes eltérések négyzeteit, mindegyiket elosztja a 

megfelelő várható gyakorisággal, majd összegez: 

 

A táblázat minden sorának megfelel egy-egy összeadandó. Első ránézésre a képlet talán önkényesnek tűnhet. 

Mégis, egy bizonyos – később tisztázandó – rendkívül előnyös tulajdonsága miatt minden statisztikus használja. 

A 2. táblázat adataiból számolva a χ2-statisztika 

 

Ha a megfigyelt gyakoriság messze esik a várhatótól, akkor az összegben nagy lesz a megfelelő összeadandó; ha 

ezek ketten közel vannak, a megfelelő összeadandó kicsi lesz. Magas χ2-érték arra utal, hogy a megfigyelt és a 

várható gyakoriságok távol esnek egymástól. Alacsony χ2-érték éppen ellenkezőleg: arra utal, hogy a 

megfigyeltek a várhatók közelében maradtak. A χ2 így tulajdonképpen a várható és a megfigyelt gyakoriságok 

közötti távolságot méri.2 

Igaz, még ha szabályos dobókockával végzett 60 dobással állítottuk volna is elő az 1. táblázat számait, eshetett 

volna úgy, hogy 14,2-es vagy még magasabb χ2-értéket kapjunk: lehetne itt is a véletlen ingadozással védekezni. 

                                                           
2Ha valószínűségi modellünk helyes, mindegyik összeadandónak valamivel 1 alatti a várható értéke; az összeg várható értéke pedig n–1, 
ahol n az összeadandók száma. 
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Tartható lenne ez az érv? Ehhez tudni kellene, hogy ha szabályos kockával dobunk 60-at, s a megfigyelt 

gyakoriságokból kiszámítjuk a χ2 értékét, milyen valószínűséggel lenne 14,2 vagy annál is több az eredmény. 

 

Miért "vagy annál is több"? A 14,2-es érték azért bizonyíték a modell ellen, mert nagyon nagy: arra utal, hogy a 

megfigyelt gyakoriságok túl messze esnek a várható értéküktől. A 14,2-nél magasabb értékek így még erősebb 

bizonyítékok a modell ellen. Mennyire valószínű, hogy a modell ennyire erős bizonyítékot adjon saját maga 

ellen? Megtudjuk, ha kiszámítjuk, milyen eséllyel kapnánk 14,2-es vagy magasabb χ2-statisztikát. 

E valószínűség kiszámítása félelmetesen nehéz feladatnak látszik, de számítógépen mindössze néhány pillanat – 

az eredmény 1,4%. Szabályos kocka csupán 1,4% eséllyel produkál akkora χ2-statisztikát (vagy még nagyobbat), 

mint amit mi megfigyeltünk. A statisztikus szerepe itt véget ér. Nem áll jól a játékos szénája. 

Az 1,4%-ot "megfigyelt szignifikanciaszint"-nek nevezzük és P-vel jelöljük, ahogy a 26. fejezetben. Pearson 

korában nem volt számítógép, nem határozhatta meg számítógéppel a valószínűségeket. Olyan módszert 

dolgozott ki, amelynek segítségével P-t kézzel számolva is jól meg lehetett közelíteni. A módszerben fontos 

szerep jut egy új görbének, az úgynevezett χ2-görbének. Illetve pontosabb, ha χ2-görbékről beszélünk: minden 

egyes szabadságfokhoz külön χ2-görbe tartozik.3 Az 5 és 10 szabadságfokú χ2-görbéket mutatja az 1. ábra. 

28.1. ábra - 5 és 10 szabadságfokú χ2-görbe. A görbék jobb felé messzire elnyúlnak. Az 

egyre nagyobb szabadságfokú görbék egyre laposabbak lesznek, és egyre jobbra 

tolódnak. (A folytonos vonalú az 5 szabadságfokú görbe, a szaggatott a 10 

szabadságfokú.) 

                                                           
3A görbe egyenlete 

 

ahol 

d = a szabadságfokok száma 

Γ = az Euler-féle gamma-függvény 
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A szabadságfok meghatározása nem minden esetben egyszerű. Az 1. példában azonban a modell teljesen 

meghatározott volt. Egyetlen paramétert sem kellett az adatokból becsülnünk, mert a modell megmondta, mi 

van a dobozban. Amikor a modell teljesen meghatározott, olyankor egyszerűen meg lehet határozni a 

szabadságfokot: 

szabadságfok = a χ2-beli összeadandók száma – 1. 

Az 1. példában tehát 6 – 1 = 5 a szabadságfok. (Indok: a 2. táblázatban a hat megfigyelt gyakoriságnak 60-at 

kell összegül adnia; ha ismerünk ötöt, már tudjuk a hatodikat: tehát csak öt mozog szabadon; lásd 26. fejezet, 6. 

szakasz.) 
 

χ2-próbánál P közelítőleg akkora, amekkora terület a megfelelő szabadságfokú χ2-görbén a χ2-statisztika 

megfigyelt értékétől jobbra esik. Teljesen meghatározott modellnél (egyetlen paramétert sem becslünk) 

szabadságfok = a χ2-beli összeadandók száma – 1. 

Az 1. Példában 

 

A kérdéses területet táblázatból, vagy statisztikai számológéppel tudjuk meghatározni. Elvben minden 

szabadságfokhoz külön táblázat tartozik – ezt azonban olyan nehéz lenne kezelni, hogy egy másik, a 3. 

táblázatban látható elrendezés a használatos. (A 3. táblázat pedig kivonat a könyv végén található bővebb χ2-

táblázatból.) A területek, százalékban, a táblázat tetején vannak felsorolva; a szabadságfokok a bal oldalon, itt 1-

től 10-ig. Nézzük például az 5%-ra vonatkozó oszlopot, azon belül is az 5 szabadságfokhoz tartozó sort. Itt a 

11,07-es értéket találjuk a táblázat belsejében, és ez azt jelenti, hogy az 5 szabadságfokú görbénél a terület 5%-a 

esik a 11,07-es értéktől jobbra. A táblázatról nem tudjuk leolvasni, hogy mekkora terület esik az 5 

szabadságfokú görbénél 14,2-től jobbra, látszik azonban, hogy ez az érték 5% (a 11,07-től jobbra lévő terület) és 

1% (a 15,09-től jobbra lévő terület) között lesz. Hozzávetőlegesen azt mondhatjuk, hogy 1%-nál valamivel több 

lehet a görbe alatt a 14,2-től jobbra lévő terület. 

 

 

28.3. táblázat - Kicsi χ2-táblázat (részlet a könyv végén található található nagyobból.) 
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Szabadságfok 90% 50% 10% 5% 1% 

1 0,016 0,46 2,71 3,84 6,64 

2 0,21 1,39 4,60 5,99 9,21 

3 0,58 2,37 6,25 7,82 11,34 

4 1,06 3,36 7,78 9,49 13,28 

5 1,61 4,35 9,24 11,07 15,09 

       

6 2,20 5,35 10,65 12,59 16,81 

7 2,83 6,35 12,02 14,07 18,48 

8 3,49 7,34 13,36 15,51 20,09 

9 4,17 8,34 14,68 16,92 21,67 

10 4,86 9,34 15,99 18,31 23,21 

Pearson párhuzamosan dolgozott a χ2-eloszlás és a χ2-statisztika képletein. Arra törekedett, hogy anélkül adjon jó 

közelítést P-re, hogy – a kor lehetőségeihez mérten – félelmetes mennyiségű számítást kelljen elvégezni. 

Mennyire lett jó ez a közelítés? A 2. ábrán látható a szabályos kocka hatvan dobása nyomán keletkező χ2-

statisztika elméleti hisztogramja. Az 5 szabadságfokú χ2-görbét is ábrázoltuk. A hisztogram, bár valamivel 

hepehupásabb a χ2-görbénél, azért elég jól követi a görbét. Így az a terület, mely a hisztogram alatt jobbra esik 

valamely adott értéktől, közel lesz a görbe alatti megfelelő területhez. Az alsó grafikon e jobb oldali területek 

arányát mutatja. 

28.2. ábra - Pearson-közelítés. A felső grafikonon a szabályos kocka 60 dobása nyomán 

számított χ2-statisztika elméleti hisztogramja látható, és, összehasonlításképpen, az 5 

szabadságfokú χ2-görbe. Az alsó grafikonon a valamely értéktől jobbra eső 

maradékterületek arányai láthatók. Nézzük például a 14,2-t a vízszintes tengelyen. A 

hisztogramon a terület 1,4382%-a esik 14,2-től jobbra. A görbe alatti megfelelő terület 

1,4388%. Az arány 1,4382/1,4388 ≈ 0,9996 – ezt az értéket látjuk az alsó grafikonon 14,2 

fölött. Hasonlóképpen jártunk el a többi arány esetében is. 
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P pontos értékét a hisztogramon a 14,2-től jobbra lévő terület adja meg az 1. példában. Ez 1,4382%. A Pearson-

közelítést a görbe alatti, 14,2-től jobbra eső terület mutatja. Ez 1,4388%. Nem rossz. A dobások számát növelve 

a közelítés javul, és a hisztogram kisimul.4 

Hozzávetőlegesen akkor jó a közelítés, ha a táblázat minden sorában legalább 5 a várható gyakoriság. A 2. 

táblázatban mindegyik várható gyakoriság éppen 10 volt, a közelítés pedig pompás. Nem lenne azonban ilyen jó 

a közelítés, ha 100 húzást néznénk az 

 

dobozból. Ebben az esetben az -esek várható száma mindössze 1; ugyanígy a -eseké és a -asoké. A 

várható gyakoriságok túl kicsik ahhoz, hogy a közelítésben megbízhassunk. 

Mikor kell z-próba helyett inkább χ2-próbát használni? Ha számít, hogy melyik fajta lapból hány van a 

dobozban, a χ2-próba a jó; ha viszont csak a doboz átlaga számít, dolgozzunk z-próbával. Tegyük fel például, 

                                                           
4A pontos eloszlást a második kiadáshoz számítottuk ki, IBM PC-XT 286-oson egy 5 perc futásidejű True-BASIC programmal. (90 MHz-es 

Pentiumon ugyanez a program 10 másodperc alatt hajtódik végre.) A program ábécérendben végigment az összes 60-összegű szám-hatoson. 

Mindegyik számhatosra kiszámította, hogy mekkora érték adódik a χ2-statisztikára, továbbá (a polinomiális eloszlás képletével) kiszámította 
az adott számhatos valószínűségét. E valószínűségek összegzésével adódott a megoldás – és a 2. ábrán látható elméleti hisztogram. Úgy 

tűnt, hogy a számítás 15 tizedesjegyig pontos, mivel az összes valószínűség összege 1 – 10-15-nek adódott. A 2. ábrán látható fogazottság 

valós. 600 kockadobásnál a a szakadékok és a csúcsok kisebbek, de a hisztogram továbbra sem sima. 

Sok könyv javasolja a Yates-korrekciót (négyzetreemelés előtt az eltérés abszolút értékéből vonjunk ki 0,5-öt, ha ez – az eltérés abszolút 

értéke – nagyobb 0,5-nél). Egy szabadságfoknál ez a folytonossági korrekcióval (l. a 18. fejezet 4. szakaszát) egyenértékű, és valóban jó, ha 
így teszünk. Egynél nagyobb szabadságfok esetén azonban a számítások azt mutatják, hogy sokszor nem jó, ha így teszünk. A hisztogram 

túl sokkal eltolódik bal felé. Más számításokból kiderül, hogy ha cellánként 5 megfigyelés várható és a szabadságfok sem magas, akkor a χ2-

görbében nagyjából az 5%-os pontig bízhatunk. Ha cellánként 10 megfigyelés várható, akkor az 1%-os ponton jóval túl is bízhatunk a 
görbében. 
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hogy egy olyan dobozból húzunk visszatevéssel, melyben a lapok 1-től 6-ig vannak megszámozva; nem tudjuk, 

hogy az egyes fajtáknak mekkora a részaránya. Ha azt a feltevést akarjuk ellenőrizni (azaz arra a hipotézisre 

nézve akarunk próbát végezni), hogy minden szám a kártyák egyhatodán (16 2/3%-án) szerepel, a χ2-próbát 

fogjuk használni. Lényegében csak egyfajta doboz felel meg ennek a feltételnek: 

 

Másrészről, ha azt a hipotézist ellenőriznénk (vetnénk alá próbának), hogy a doboznak 3,5 az átlaga, akkor z-

próbát használnánk. Magától értetődik, hogy az  dobozon kívül is sok olyan doboz 

van, melynek 3,5 az átlaga. Ilyenek például: 

 vagy  

Foglaljuk össze az eddigieket: 

• A χ2-próba megmondja, hogy adataink olyanok-e, mintha egy adott összetételű dobozból végeztünk volna 

véletlen húzásokat. 

• A z-próba megmondja, hogy adataink olyanok-e, mintha egy adott átlagú dobozból végeztünk volna véletlen 

húzásokat.5 

A szakasz hátralévő részében azt meséljük el, hogyan alkalmazták egy szerencsekerék vizsgálatánál a χ2-próbát.6 

A Kaliforniai Államsorsjáték nyertesei közül bizonyos kiválasztottak részt vehetnek a "The Big Spin" (A Nagy 

Pörgés) című tévéshowban. Minden játékos megpörget egy nehéz, öntött alumínium kereket, melyen száz, 1-től 

100-ig megszámozott rekesz van. Egy nehéz tömörgumi golyó pattog ide-oda a kerék belsejében, majd 

megállapodik az egyik rekeszben, így döntve el, hogy mit nyer a játékos. 

A tét több millió dollár, amiből következik, hogy a szerencsekereket alaposan ellenőrizni kell. Az Állami 

Szerencsejátékhivatal statisztikai szakértője, Don Ylvisaker 800 pörgetést végeztetett a kezelőkkel, akiknek 

minden pörgetés után fel kellett jegyezniük, hogy melyik rekeszben állt meg a golyó. Majd χ2-próbát végzett, 

összehasonlítva a megfigyelt gyakoriságokat az elvárt gyakoriságokkal. A χ2-statisztika értéke 119 volt, 

szabadságfoka 100 – 1 = 99, P ≈ 8%. Úgy tűnt, hogy az eredmény valahol az elfogadhatóság határán van. 

A leggyakrabban a 69-es rekesz jött ki, a legritkábban a 19-es. Ezek egymással szemközt helyezkednek el. 

Alaposabban is szemügyre vették a kereket: az alján, a peremhez erősítve, egy fém nehezéket találtak a 69-es 

rekesz közelében. Nyilván a kereket egyensúlyozták ki vele, úgy, ahogy az autók kerekét szokták 

kiegyensúlyozni. A nehezéket eltávolították, a kereket újra kiegyensúlyozták, majd újra, elejétől fogva 

végrehajtották az ellenőrző procedúrát. Az első 400 szám nem egészen tűnt véletlenszerűnek, onnantól javult a 

helyzet. Kiderült, hogy a kezelők valamikor a négyszázadik pörgetés táján megolajozták a kereket, mivel 

nyikorgott. A szerencsekerék rendben lévőnek nyilváníttatott, azóta is jól működik. (Rendszeresen kenik.) 

                                                           
5Amikor a dobozban csak kétfajta lap van, a χ2-statisztika megegyezik a z-statisztika négyzetével. Mivel egy normális eloszlású változó 
négyzete: egy szabadságfokú χ2, így a χ2-próba ebben az esetben pontosan azt az eredményt adja, mint a (kétoldali) z-próba. Lásd még 27. 

fejezet 3. jegyzet. 
6E példához és a 28. fejezet 2. szakasz 9-es feladathoz az adatokat a Kaliforniai Államsorsjáték (California State Lottery) szívességéből, 
statisztikus szakértőjük, Don Ylvisaker (UCLA) révén kaptuk. A P-értéket numerikusan – többszöri parciális integrálással – számítottuk. A 

szokásos normális közelítések nem működnek igazán jól, van azonban egy megdöbbentően pontos eredményeket adó közelítés: D. B. Peizer 

and J. W. Pratt, "A normal approximation for binomial, F, beta, and other common, related tail probabilities", Journal of the American 
Statistical Association, vol. 63 (1968), 1416–1483. o. 
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2. 2. A χ2-próba felépítése 

Az 1. szakaszban bemutattuk a χ2-próbát. Nézzük, miből is áll? 

(a) Alapadatok. Bizonyos számú megfigyelés (ezt a számot N-nel szokás jelölni). A kockánál az alapadatokat az 

1. táblázat tartalmazta, N értéke 60 volt. A szerencsekeréknél az alapadatok: a 800 pörgetés során följegyzett 

800 szám; N=800. 

(b) Valószínűségi modell. A fejezetben mindeddig egyetlen fajta valószínűségi modell szerepelt: van egy doboz, 

benne lapok, tudjuk, milyenek és melyikből mennyi; véletlenszerű húzásokat végzünk, visszatevéssel; a modell 

szerint az adatok olyanok, mint ezek a húzások. A kockánál a 

 

dobozzal dolgoztunk. A szerencsekeréknél 100 lap volt a dobozban, rajtuk az 1...100 számok. 

(c) A gyakorisági táblázat7. Mindegyik értékre kiszámítjuk a megfigyelt gyakoriságot: összeszámoljuk, hogy 

hány ilyen eset volt az alap-adatok között. A várható gyakoriságot N-ből a valószínűségi modell alapján 

számítjuk ki. A kockára vonatkozóan a 2. táblázat mutatta a megfigyelt és várható gyakoriságokat. A 

szerencsekerékre vonatkozó gyakorisági táblázatnak 100 sora volna. (Ezt nem közöljük.) 

(d) A χ2-statisztika. A képlet alapján számítjuk. A kocka esetében a χ2-statisztika értéke 14,2 volt; a 

szerencsekeréknél – olajozás előtt – 119 volt a χ2-statisztika. 

(e) A szabadságfok. Eggyel kevesebb a χ2-beli összeadandók számánál (ha a modell pontosan megadja a doboz 

tartalmát). A kockánál a szabadságfok 5 volt; a szerencsekeréknél 99. A szabadságfokot a modell alapján 

számítjuk, nem az adatokból. 

(f) A megfigyelt szignifikanciaszint. Megnézzük, hogy a megfelelő szabadságfokú χ2-görbe alatt mekkora terület 

esik a χ2-statisztika kiszámított értékétől jobbra; ezzel a területtel közelítjük P-t. A kockánál P ≈ 1,4%; a 

keréknél P ≈ 8%. 

Nem feltétlenül egyszerűsíti az eligazodást, hogy itt minden "χ2"-tel kezdődik: 

• a χ2-próba az (a–f) lépésekből áll; 

                                                           
7Bizonyos esetekben – például ha a megfigyelések cellánkénti száma nagyon alacsony – érdemes az adatokat csoportosítani. 
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• χ2-statisztikát számítunk az adatokból, amikor χ2-próbát végzünk; 

• két χ2-görbét mutat az 1. ábra; 

• a χ2-táblázat, amelyről a P-értékeket leolvassuk, ilyen eloszlásgörbéket foglal össze. 

Ugyanazok a χ2-táblázatok és görbék alkalmasak P közelítő megadására, akármilyen összeállítású doboz esetén 

(feltéve, hogy N elég nagy). Igazából ez adja a képlet értékét. Ha más próbastatisztikát használnánk, minden 

dobozhoz új görbékre lenne szükség. 

2.1. „A” feladatsor 

1. Állapítsa meg, mekkora terület esik az alábbi értékektől jobbra az 5 szabadságfokú χ2-görbe alatt: 

a. 1,61 

b. 9,24 

c. 15,09 

2. Állapítsa meg, mekkora terület esik 15,09-től jobbra a 10 szabadságfokú χ2-görbe alatt. 

3. Tegyük fel, hogy a 2. táblázatban a megfigyelt gyakoriságok úgy alakultak volna, ahogy az alábbi 4A táblázat 

mutatja. Számítsa ki χ2 értékét, a szabadságfokot és P-t. Mire következtet? (Későbbi feladatokban mindezt a 

"Végezzen χ2-próbát" kifejezéssel rövidítjük.) 
 

4A táblázat 4B táblázat 4C táblázat 4D táblázat 

Érték 
Megfigyelt 

gyakoriság Érték 
Megfigyelt 

gyakoriság Érték 
Megfigyelt 

gyakoriság Érték 
Megfigyelt 

gyakoriság 

1 5 1 9 1 90 1 10 287 

2 7 2 11 2 110 2 10 056 

3 17 3 10 3 100 3 9708 

4 16 4 8 4 80 4 10 080 

5 8 5 12 5 120 5 9935 

6 7 6 10 6 100 6 9934 

4. Tegyük fel, hogy az 1. táblázatban látott megfigyelt gyakoriságok úgy alakultak volna, ahogy a 4B táblázat 

mutatja. Végezzen χ2-próbát. 

5. Tegyük fel, hogy az 1. táblázatban nem 60, hanem 600 megfigyelés szerepelne, a 4C táblázatban olvasható 

megfigyelt gyakoriságokkal. Végezzen χ2-próbát annak a nullhipotézisnek az ellenőrzésére, hogy az adatok egy 

szabályos dobókockával végzett 600 dobásból származnak. 

6. Tegyük fel, hogy az első táblázatban 60 000 megfigyelés szerepel, a 4D táblázatban látható megfigyelt 

gyakoriságokkal. 

a. Számítsa ki, melyik érték hány százalékban fordult elő. 

b. Szabályosnak tűnik-e a kocka? 

c. Végezzen χ2-próbát annak a nullhipotézisnek az ellenőrzésére, hogy az adatok egy szabályos dobókockával 

végzett 60 000 dobásból származnak. 
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7. Alameda megyében (Kalifornia) a nagyesküdtszékeket vizsgálták; összehasonlították az esküdtek demográfiai 

jellemzőit az összlakosságéval, hogy kiderüljön, reprezentatívak-e az esküdtszékek.8 Az életkorra vonatkozó 

eredmények az alábbi táblázatban láthatók. A kutatók azt szerették volna tudni, véletlenszerűen választották-e 

ezt a 66 esküdtet a megye összlakosságából. (Csak a 21. életévüket már betöltött személyeket vették figyelembe; 

a megye életkor szerinti megoszlása az Egészségügyi Minisztérium adataiból ismeretes.) 

a. Igaz vagy hamis: ahhoz, hogy a kutatók kérdésére válaszolhassunk, a táblázat mindegyik sorára vonatkozóan 

z-próbát kell végezni. 

b. Egészítse ki az üresen hagyott helyet: a táblázat soraiban rejlő információt a _________-próba egyetlen olyan 

számba összesíti, mely a megfigyelt és a várható gyakoriságok közötti eltérések összevont mérőszámaként 

használható. Választható lehetőségek: z, χ2. 

c. Igaz vagy hamis: a megfigyelt gyakoriságok a táblázat jobb oldali oszlopában láthatók. 

d. Egészítse ki az üresen hagyott helyet: a χ2-próba elvégzéséhez minden egyes korcsoportra ki kell számítani a 

_________ gyakoriságot. Választható lehetőségek: 

e. várható; megfigyelt. 

f. És most feleljen a kutatók kérdésére. 
 

Életkor Százalékarányuk a megyében Esküdtek száma 

21-40 42 5 

41-50 23 9 

51-60 16 19 

61- 19 33 

    

Összesen 100 66 

8. Valaki azt mondja, hogy oldjuk meg így a 7. feladatot: számoljuk át az összes számot százalékra; például az 5 

a 66-nak a 7,6%-a; számítsuk ki a megfigyelt és a várható százalékarányok közötti különbségeket; emeljük 

ezeket négyzetre; osszunk a várható százalékarányokkal; majd összegezzünk, s így megkapjuk χ2-et. Igaza van-

e? 

9. Sor került egy másik, szintén a Kaliforniai Államsorsjátéknál használt berendezés ellenőrzésére is. Ez 10 

darabos pingponglabda-szettekkel működik; a labdák 0-tól 9-ig meg vannak számozva. A 10 labdát egy nagy 

üvegkehelyben levegőbefúvással összekeverik, majd egyiküket véletlenszerűen kilövik. Az alább ismertetendő 

próbajátékok során úgy tűnt, hogy a berendezés rendben működik, de mintha a labdakészletek némelyike 

rendetlenkedett volna. Egy-egy ellenőrző menet során ugyanabból a készletből 120 sorsolást végeztek, 

visszatevéssel. 

a. Tegyük fel, minden úgy történik, ahogy illik. 120 húzás során várhatóan mindegyik labdát _________-szer 

fogják kisorsolni. 

b. Az alábbi táblázatban 4 labdakészlet ellenőrzésének az eredményét látjuk, kettőnél egy-egy megismételt 

ellenőrzés eredményeivel együtt. Az A és a D készlet is valahol az elfogadhatóság határán járt, ezért 

ellenőrizték őket újra. A B készletet egyből hibásnak minősítették. A C szettet pedig elfogadták. Hogyan 

adódnak ezek a döntések az adatokból? (Hogyan olvassuk a táblázatot: az A szett 0-ás labdáját 13-szor 

sorsolták ki az első ellenőrző menetben; az 1-es számút 11 alkalommal; és így tovább.) 

c. Mi legyen az ismételt ellenőrzés után a döntés az A és a D készlettel kapcsolatban? Röviden indokoljon. 

                                                           
8UCLA Law Review, vol. 20 (1973), 615. o. 
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GYAKORISÁGOK 

 
A szett B szett C szett D szett 

Labda száma vizsgálat 
ismételt 

vizsgálat vizsgálat vizsgálat vizsgálat 
ismételt 

vizsgálat 

0 13 19 22 12 16 8 

1 11 9 8 10 7 15 

2 16 10 7 14 12 22 

3 11 12 8 10 14 11 

4 5 7 19 11 15 15 

5 12 15 20 10 5 8 

6 12 19 10 20 10 17 

7 19 10 11 12 21 9 

8 5 12 6 12 11 8 

9 16 7 9 9 9 7 

10. 

a. Egy statisztikus próbát akar végezni arra a nullhipotézisre (azaz ellenőrizni akarja azt a nullhipotézist), hogy 

adatai olyanok, mint 100 – véletlenszerű, visszatevéses – húzás az  dobozból. 

Ellenhipotézis: adatai olyanok, mint 100 – véletlenszerű, visszatevéses – húzás az 

 dobozból. Alkalmas-e a feladatra a χ2-próba? 

b. Ugyanaz, mint (a), de a dobozok most: 

 

 

3. 3. Hogyan alkalmazta Fisher a χ2-próbát 

Fisher a χ2-próbát használta, amikor Mendel adatairól ki akarta mutatni, hogy kozmetikázottak (25. fejezet).9 

Mendel mindegyik kísérletére vonatkozóan kiszámította a χ2-statisztika értékét. (Ezek a kísérletek mind 

függetlenek voltak, mivel más és más növény-sokaságok szerepeltek bennük.) Ezután összevonta az 

eredményeket. 
 

Független kísérleteknél az eredményeket, a χ2-statisztikák összeadásával, összevonhatjuk (ún. pooling); a 

szabadságfokok is összeadódnak. 

                                                           
9Lásd a 25. fejezet 7. jegyzetét. 
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Például ha egy kísérletben χ2=5,8 volt, 5 szabadságfokkal, egy másik, ettől független kísérletben pedig 2 

szabadságfokkal χ2=3,1, akkor a kettő összevont χ2 statisztikája 5,8+3,1=8,9 lesz, 5+2=7 szabadságfokkal. 

Mendel adataiból Fisher 42-es összesített χ2-et kapott, 84 szabadságfokkal. Körülbelül a terület 4 százezrede esik 

42-től balra a 84 szabadságfokú χ2-görbe alatt. A megfigyelt és a várható gyakoriságok közötti egyezés túl szép 

ahhoz, hogy igaz legyen. 

 

Valami újat látunk: eddig a jobb oldali maradékterületek alapján határoztuk meg P-t, most a bal oldali 

maradékterületből. Miért? 

 

Indok: Fisher nem Mendel valószínűségi modelljét ellenőrizte; azt készpénznek vette. Két másik hipotézis 

között akart dönteni: 

• nullhipotézis: Mendel adatait becsületesen gyűjtötték. 

• ellenhipotézis: Mendel adatait megszépítették, hogy a beszámolóbeli gyakoriságok közel kerüljenek a várható 

gyakoriságokhoz. 

Nagyon kis χ2-érték arra utal, hogy a várható értékekhez nagyon közel esnek a megfigyelt értékek – közelebb, 

mint azt a véletlen ingadozás lehetővé tenné. Azaz itt a kis χ2-értékek támasztják alá az ellenhipotézist: ezek a 

nullhipotézis elleni bizonyítékok. Tehát a bal oldali maradékterület alapján kell P-t meghatározni. 

3.1. „B” feladatsor 

1. Tegyük fel, hogy a 4A és a 4C táblázatokban látható adatok ugyanattól a kockától származnak, úgy, hogy 

először végeztünk vele 60 dobást – ezek eredményét mutatja a 4A tábla –, majd további 600-at (4C tábla). 

Összesíthetjük-e a két próba eredményét? Ha igen, hogyan? 

2. Tegyük fel, hogy a 4A és a 4C táblázatokban látható adatok ugyanattól a kockától származnak, úgy, hogy 

összesen 600 dobást végeztek vele. Az első 60 dobást használták a 4A táblához; a4C-hez viszont mind a 600-at. 

Összesíthetjük-e a két próba eredményét? Ha igen, hogyan? 

3. Mendel keresztezési kísérleteinek egyike az alábbi eredményeket hozta.10 Ellenőrizze χ2-próbával, 

kozmetikázottak-e az adatok. Melyik irányba mutatnak a tények? Döntő-e a bizonyítékok súlya? 
 

Borsófajta Megfigyelt szám Várható szám 

Sima, sárga 315 313 

Ráncos, sárga 101 104 

Sima, zöld 108 104 

Ráncos, zöld 32 35 

                                                           
10Lásd a 25. fejezet 7. jegyzetét. 



 A χ2-próba  

 511  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

4. 4. Függetlenségvizsgálat 

A χ2-próba a függetlenség ellenőrzésére is alkalmas – erről lesz szó ebben a szakaszben. Példán fogjuk 

bemutatni a módszert: független-e a nemektől a jobb-, illetve balkezesség. Legyünk pontosabbak: tekintsük az 

USA 25–34 éves lakosságát. Az a kérdés, ugyanolyan-e a "kezesség" szerinti megoszlás (balkezes, jobbkezes, 

kétkezes) az ebbe a populációba tartozó férfiak között, amilyen a nők között? 

Ha volnának adataink a populációhoz tartozó minden férfiról és minden nőről – azaz, ha mindannyiukról 

tudnánk, balkezes, jobbkezes vagy kétkezes-e –, rövid úton tisztázhatnánk a kérdést: mindössze ki kellene 

számolnunk a megfelelő százalékokat. Ilyen adataink azonban nincsenek. A HANES-vizsgálat (lásd 4. fejezet 2. 

szakasz) során azonban készült a 25–34 éves amerikaiakról egy 2237 elemszámú valószínűségi minta, és ebben 

minden személynek meghatározták többek között a kezességét is. Az eredményeket az 5. táblázat mutatja. 

28.4. táblázat - A kezesség nemek szerinti megoszlása 
 

 
Férfiak Nők 

Jobbkezes 934 1070 

Balkezes 113 92 

Kétkezes 20 8 

Ez egy „3 × 2-es kereszttábla‖: 3 sora és 2 oszlopa van. Általában, amikor két változó kapcsolatát vizsgáljuk, 

melyek közül az egyiknek m, másiknak n értéke van, olyankor m ×  n-es kereszttáblát használunk. Az 5. 

táblázatban nehéz a kezesség nők illetve férfiak közötti megoszlását összehasonlítani, mert több a nő, mint a 

férfi. A százalékra átszámított adatokat a 6. táblázatban látjuk. 

28.5. táblázat - A kezesség nemek szerinti megoszlása 
 

 
Férfiak Nők 

Jobbkezes 87,5% 91,5% 

Balkezes 10,6% 7,9% 

Kétkezes 1,9% 0,7% 

Látható, különböznek az eloszlások. A nők a férfiaknál kicsit nagyobb eséllyel jobbkezesek; viszont a férfiaknál 

kisebb eséllyel lesznek balkezesek vagy kétkezesek. Az idegélettan bizonyos tudósai szerint a jobbkezesség a 

bal agyfélteke dominanciájával jár együtt, azaz azzal, hogy a racionális készségek uralkodnak az érzelmek 

fölött.11 Arra mutat-e tehát a minta, hogy a nők racionálisabbak a férfiaknál? Egy másik értelmezés: a társadalom 

a jobbkezességhez viszonyul jóváhagyólag, a balkezességet deviánsnak tekinti. Tehát nagyobb nyomás 

nehezedik a nőkre, mint a férfiakra, hogy kövessék a kezességre vonatkozó társadalmi normát? 

Egy kevésbé izgalmas értelmezés: az egész puszta véletlen. Hiába volna a populációban pontosan ugyanolyan a 

kezesség szerinti megoszlás a férfiak, mint a nők között, attól a mintabeli eloszlások még alakulhatnának 

különbözőképpen. Lehetne tisztán a vakszerencse folytán aránytalanul kevés jobbkezes férfi a HANES-

mintában, vagy aránytalanul sok jobbkezes nő. Annak eldöntéséhez, hogy a megfigyelt eltérés valóságos-e, vagy 

lehet pusztán a véletlen műve, statisztikai próbára van szükség. Itt jut szerephez a χ2-próba. 

A HANES-vizsgálat mintavételi terve túlságosan komplikált ahhoz, hogy χ2-próbával lehessen elemezni. (Ez a 

probléma már felbukkant a mintavétel kapcsán, ahol azt láttuk, hogy a standard hiba képlete függ a mintavételi 

tervtől; a 22. fejezet 5., és a 23. fejezet 4. szakaszában) A példa kedvéért – hogy a χ2-próba alkalmazását 

                                                           
11A. R. Luria, The Working Brain (New York: Basic Books, 1973). 
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bemutathassuk – a következőkben úgy teszünk, mintha az 5. táblázat adatai egy egyszerű véletlen mintából 

származnának (2237 ember, akiket véletlenszerűen, visszatevés nélkül választottunk volna a populációból). 

Ebből kiindulva fel tudunk állítani az adatokra nézve egy dobozmodellt. A populáció (25–34 éves amerikaiak) 

minden egyes személyét egy cédula helyettesíti a dobozban. A többmillió cédula mindegyikén az alábbi 

feliratok valamelyike olvasható: 

 

Mintavételi modellünk szerint az 5. táblázat adatai úgy jöttek létre, hogy – véletlenszerűen, visszatevés nélkül – 

2237 lapot húztunk ebből az óriási dobozból, majd megszámoltuk, hogy a hat típus közül melyikbe hány esik 

közülük. A doboz százalékos összetételét nem ismerjük, így a modellnek 6 paramétere van. 

Most megfogalmazhatjuk a modell keretei között a nullhipotézist és az ellenhipotézist. A nullhipotézis az, hogy 

kezesség és nem függetlenek: a populációban a férfiak között pontosan akkora a jobbkezesek aránya, mint a nők 

között; és ugyanez a helyzet a balkezesekkel és a kétkezesekkel. E feltevés (e hipotézis) szerint a 6. táblázatban 

a mintabeli százalékok között mutatkozó eltérések pusztán a véletlen ingadozást jelzik. Az ellenhipotézis az 

összefüggőség: az, hogy a dobozban a férfiak között más a kezesség megoszlása, mint a nők között. Tehát az 

ellenhipotézis szerint a mintabeli különbségek populációbeli különbségeket jeleznek. 

Ha χ2-próbával akarjuk ellenőrizni a nullhipotézist, össze kell hasonlítanunk a megfigyelt gyakoriságokat (5. 

táblázat) a várható gyakoriságokkal. A várható gyakoriságok kiszámítása nem egészen egyszerű, később fogjuk 

elmagyarázni, hogy pontosan hogyan megy. Maguk a várható gyakoriságok a 7. táblázatban láthatók. A 

nullhipotézisen, azaz a függetlenség feltételezésén alapulnak. 

28.6. táblázat - Megfigyelt és várható gyakoriságok 
 

 
Megfigyelt Várható 

 
Férfiak Nők Férfiak Nők 

Jobbkezes 934 1070 956 1048 

Balkezes 113 92 98 107 

Kétkezes 20 8 13 15 

Következő lépésként kiszámoljuk, hogy 
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És mennyi a szabadságfok? 
 

Amikor egy m × n-es táblázatban végzünk függetlenségvizsgálatot, akkor (ha a valószínűségekre más megkötés 

nincsen) a szabadságfokok száma (m–1) ·  (n–1). 

A χ2-beli összeg most 6 összeadandóból áll, de csak (3–1) · (2–1)=2 a szabadságfoka. Hogy ezt megértsük, 

vegyük szemügyre az eltéréseket: 
 

–22 22 

15 –15 

7 –7 

(Így számoltuk ki, például a bal felsőt: 934–956 = –22, lásd 7. táblázat.) Az eltérések összege vízszintesen is, 

függőlegesen is 0. Így, ha ismernénk a –22-t és a 15-öt, a többi már adódna: az eltérések közül csak 2 mozog 

szabadon. 

Most, hogy már ismerjük a χ2-statisztikát és a szabadságfokát is, P-t kiszámoltathatjuk számítógéppel (vagy 

kiolvashatjuk táblázatból): 

 

A P megfigyelt szignifikanciaszint a 12-től jobbra eső terület a 2 szabadságfokú χ2-görbe alatt :1%-nak 

körülbelül 0,2 része. (A táblázatból annyi derül ki, hogy a terület jócskán kisebb 1%-nál, de mostani céljaink 

szempontjából ez éppen elég is.) El kell vetni a nullhipotézist. Erős bizonyíték mutat arra, hogy a populációban 

a férfiak körében más a kezesség eloszlása, mint a nők között. Úgy tűnik, hogy a mintában megfigyelt eltérés 

valóságos, a populációban is jelenlévő eltérést jelez, nem véletlen ingadozást. A χ2-próba ennyit mond. (Egy 

alaposabb elemzésnek a mintavétel módját is figyelembe kellene vennie; úgy is ez lett a végkövetkeztetés.12) 

Azt kell még megnéznünk, hogyan keletkeztek a 7. táblázatban látott várható gyakoriságok – s ez igényel némi 

összpontosítást. Először kiszámítjuk az 5. táblázat sor- és oszlopösszegeit, ahogy a 8. táblázat mutatja. 

28.7. táblázat - Sor- és oszlopösszegek 
 

 
Férfiak Nők Összesen 

Jobbkezes 934 1070 2004 

Balkezes 113 92 205 

Kétkezes 20 8 28 

Összesen 1067 1170 2237 

A 8. táblázat alapján a jobbkezesek százalékaránya a mintában 

                                                           
12A HANES-vizsgálat csoportos mintavétellel dolgozott, van tehát az adatokban némi összefüggés, amit a χ2-próba nem vesz figyelembe. 
Használhatjuk a mintafelezéses módszert, hogy nulleloszláshoz jussunk. Következetesen, minden korcsoportban több a nők között a 

jobbkezes, mint a férfiak között. (Lásd: Anthropometric Reference Data and Prevalence of Overweight: United States, 1976–1980. Data 

from the National Health Survey, series 11, no.238., Washington, D.C., U.S. Department of Health and Human Services.) Az 5. táblázatbeli 
adatok közel vannak a valóságosakhoz, ugyanakkor könnyebben követhetővé teszik a számításokat. 



 A χ2-próba  

 514  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

A férfiak száma 1067. Ha független volna kezesség és nem, akkor a mintában a jobbkezes férfiak száma 

1067-nek a 89,6%-a, azaz kb. 956 

volna, vagy valahol a közelében. A 7. táblázatban szereplő többi várható gyakoriságok is hasonlóképpen 

számíthatók ki. 

Várható gyakoriságokat közvetlenül a dobozmodell alapján kell számítani. Viszont a 7. táblázatban a "várható 

gyakoriságokat" a minta alapján becsültük – és a függetlenségre vonatkozó nullhipotézis alapján. Pontosabb 

lenne őket "becsült várható gyakoriságoknak" nevezni – a statisztikusok azonban itt is várható gyakoriságokról 

beszélnek.13 

4.1. „C” feladatsor 

1. A nők százalékaránya a mintában (8. táblázat) 1170/2237 ≈ 52,3%. Valaki úgy próbálja meghatározni a 

kétkezes nők számának várható értékét, hogy kiszámítja a 28-nak az 52,3%-át. Helyes ez így? 

2. (Kitalált feladat.) Egy bizonyos városban a választásra jogosultak száma körülbelül egymillió. A nem és az 

utolsó választásokon való részvétel közötti kapcsolat elemzése céljából 10 000-es elemszámú egyszerű véletlen 

mintát vettek közülük. Az eredmények: 
 

 
Férfi Nő 

Szavazott 2792 3591 

Nem szavazott 1486 2131 

Végezzen χ2-próbát annak a nullhipotézisnek az ellenőrzésére, amely szerint a szavazás a nemtől független. 

A következő néhány feladat azt segít megérteni, hogy mikor melyik próbát kell használni. 

3. Az alábbi táblázat Wyoming állam 25-29 éves lakosságának családi állapot szerinti megoszlását mutatja.14 

Kérdés: tényleg más-e ez az eloszlás a férfiak között, mint a nők között? 

Úgy tekinthetjük, mintha az adatok egy 103 fős egyszerű véletlen mintából származnának, amelyben 48 a férfi, 

55 a nő. Mit használna a kérdés eldöntéséhez: 

i. egymintás z-próbát; 

ii. kétmintás z-próbát; 

iii. χ2-próbát, a doboz tartalmát pontosan megadó nullhipotézissel (1. szakasz); 

iv. függetlenségvizsgálatra való χ2-próbát (4. szakasz). 

Most válaszoljon a kérdésre. Tényleg: ha valóban mások az eloszlások – akkor kihez mennek feleségül a nők? 
 

 
Férfiak Nők: 

Nőtlen, hajadon 43,8% 16,4% 

                                                           
13Természetesen ha a próbát úgy végezzük, hogy adottnak vesszük a marginálisokat, akkor tekinthetjük rögzítettnek a várható értékeket. 

Lásd a 27. fejezet 3. jegyezetét is. 
14Súlyozatlan adatok a Népszámlálási Hivatal által az 1988. márciusi Rendszeres Népességfelmérés számára átadott szalagról. Igaz, a χ2-
próba nem veszi figyelembe a mintavételi tervet, az eltérés azonban valóságos. 
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Férfiak Nők: 

Házas 41,7% 70,9% 

Özvegy, elvált, külön él 14,6% 12,7% 

4. Tegyük fel, hogy a 3. feladatban szereplő számokat a Rendszeres Népességfelmérés 1993. márciusi 

felvételéből vettük volna oly módon, hogy leválogatjuk a 25–29 éves wyomingiakat. Változtatna-e ez a 

válaszokon? Röviden indokoljon. 

5. Egy bizonyos városban felmérik a teljes munkaidőben dolgozó 25-54 éves alkalmazottak jövedelmét. 250 fős 

egyszerű véletlen mintát vesznek a középfokú végzettségűek közül; e mintában az átlagos jövedelem 28 100 

dollár, a szórás 16 000 dollár. Az egyetemet végzettek közül egy másik egyszerű véletlen mintát vesznek, 200 

főset; e mintában 36 400 dollár az átlagos jövedelem, 19 000 dollár a szórás. 

Kérdés: tényleges-e az átlagjövedelmek eltérése, vagy véletlen ingadozás okozza? 

Mit használna a kérdés eldöntéséhez: 

i. egymintás z-próbát. 

ii. kétmintás z-próbát. 

iii. χ2-próbát, a doboz tartalmát pontosan megadó nullhipotézissel (1. szakasz) 

iv. χ2-próbát, függetlenségvizsgálatra (4. szakasz). 

És most feleljen a kérdésre. 

6. A demográfusok úgy vélik, hogy az újszülöttek között 55% a fiú. Egy bizonyos kórházban 568 volt fiú 1.000 

egymás utáni születésből. 

Kérdés: összhangban vannak-e az adatok az elmélettel? 

Mit használna a kérdés eldöntéséhez: 

i. egymintás z-próbát; 

ii. kétmintás z-próbát; 

iii. χ2-próbát, a doboz tartalmát pontosan megadó nullhipotézissel (1. szakasz); 

iv. χ2-próbát, függetlenségvizsgálatra (4. szakasz). 

Most feleljen a kérdésre. 

7. Valaki, hogy ellenőrizze, szabályos-e egy dobókocka, 600 dobást végez vele. Minden egyes dobásról annyit 

jegyez fel, páros volt-e vagy páratlan, és nagy (4,5,6) volt-e, vagy kicsi (1,2,3) – mást nem. Így alakulnak a 

megfigyelt gyakoriságok: 
 

 
Nagy Kicsi 

Páros 183 113 

Páratlan 88 216 

Kérdés: szabályos-e a kocka? 

Mit használna a kérdés eldöntéséhez: 
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i. egymintás z-próbát; 

ii. kétmintás z-próbát; 

iii. χ2-próbát, a doboz tartalmát pontosan megadó nullhipotézissel (1. szakasz); 

iv. χ2-próbát, függetlenségvizsgálatra (4. szakasz). 

Most feleljen a kérdésre. 

5. 5. Ismétlő feladatsor 

Az ismétlő feladatokb a korábbi fejezetek anyagát is felhasználhatják. 

1. Százszor húzunk egy dobozból, véletlenszerűen, visszatevéssel. A megadott lehetőségek valamelyikével 

töltse ki az üresen hagyott helyeket. 

a. Annak a nullhipotézisnek az ellenőrzésére, hogy a doboz átlaga 2, _________ kellene használni. 

b. Annak a nullhipotézisnek az ellenőrzésére, hogy a doboz az -as, a(z) _________ kellene 

használni. 

Lehetőségek (maradhat, amit nem kell használni): 

i. egymintás z-próbát; 

ii. kétmintás z-próbát; 

iii. χ2-próbát, a doboz tartalmát pontosan megadó nullhipotézissel (1. szakasz); 

iv. χ2-próbát, függetlenségvizsgálatra (4. szakasz). 

2. Egy vizsgálat során, amelyben Alameda megyében (Kalifornia) a nagyesküdtszékeket vizsgálták, 

összehasonlították az esküdtek iskolázottságát a megye összlakosságán belüli eloszlással:15 
 

Iskolai végzettség Megye Esküdtek száma 

Alapfok 28,4% 1 

Középfok 48,5% 10 

Valamennyi egyetem 11,9% 16 

Diploma 11,2% 35 

Összesen 100,0% 62 

Lehetséges-e, hogy a megyei megoszlástól ennyire eltérő legyen az iskolai végzettség megoszlása egy, a 

megyéből vett 62 fős egyszerű véletlen mintában? Válasszon a lehetőségek közül, és indokoljon. 

i. Teljességgel lehetetlen. 

ii. Tulajdonképpen lehetséges, de rettentő valószínűtlen. 

iii. Lehetséges, de valószínűtlen – a valószínűsége valahol 1% körül lehet. 

iv. Teljességgel lehetséges – valahol 10% körül lehet a valószínűsége. 

                                                           
15UCLA Law Review, vol. 20 (1973), 616. old. 
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v. Szinte bizonyos. 

3. A Rendszeres Népességfelmérés 1993. márciusi felvételének minden válaszadóját beosztották a 

"foglalkoztatott", "munkanélküli" és "inaktív vagy eltartott" kategóriák valamelyikébe. Így alakult a kaliforniai 

35–44 éves férfiakra vonatkozó adatoknak a családi állapotra vonatkozó kereszttáblázata:16 
 

 
Házas Özvegy, elvált, külön él Nőtlen 

Alkalmazásban 679 103 114 

Munkanélküli 63 10 20 

Inaktív 42 18 25 

Mintha a különböző családi állapotú férfiaknak eltérő volna foglalkoztatottsági viszony szerinti megoszlásuk – 

vagy csak véletlen ingadozásról lenne szó? (Tekinthetjük úgy, mintha a táblázat adatai egyszerű véletlen 

mintából származnának.) 

4. 

a. Adatokat vagy valószínűségeket ábrázol-e a 2. ábrán látható hisztogram? 

b. Az 5 és 5,2 közötti intervallum fölött van egy oszlop. Mit mutat ennek az oszlopnak a területe? (A bal oldali 

végpontjukat hozzászámítjuk az intervallumokhoz, a jobb oldalit nem.) 

c. Melyikre nagyobb az esély, ha egy dobókockával 60-szor dobunk? És el lehet-e ezt dönteni a 2. ábra alapján? 

i. Arra, hogy a χ2-statisztika a 4,8 és 5,0 közötti intervallumba essék. 

ii. Arra, hogy a χ2-statisztika az 5,0 és 5,2 közötti intervallumba essék. 

d. Ha χ2=10, akkor P körülbelül 
 

1%; 10%; 25%; 50%; 

az ábrából nem derül ki. 

5. Egy kutató χ2-próbát végez, mert tudni akarja, hogy a megfigyelt gyakoriságok nincsenek-e túl messze a 

várható gyakoriságoktól. 

a. Ha χ2 ≈ 15, akkor _________ szabadságfok mellett magasabb a P-érték, mint _________ szabadságfok 

mellett. 
 

Választható: 5; 10. 

b. Ha 10 a szabadságfok, akkor χ2= _________ esetén magasabb a P-érték, mint χ2= _________ esetén. 
 

Választható: 15; 20. 

Számításokra nincs szükség; elég az 1. ábrát szemügyre venni. 

                                                           
16A Népszámlálási Hivataltól származó súlyozatlan adatok, egy, a U.C. Research Center által közreadott CD-ROM-ról. A hadseregnél 
szolgálatot teljesítőket alkalmazásban állóknak tekintettük. A χ2-próba nem veszi tekintetbe a mintavételi tervet. Sok hasonló felmérés mutat 

arra, hogy a nőtlen férfiak kevésbé sikeresek a munkában, s hogy ez így van az összes korcsoportban. Ugyanakkor nőknél a hajadonok és a 

házasok csoportjában nagyjából egyforma a munkanélküliek aránya. Az alábbi táblázatokban a Rendszeres Népességfelmérés 1988. 
márciusi felvételéből adjuk a (nemcsak kaliforniai) 35–44 évesekre vonatkozó adatokat. 
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6. Valaki azt állítja, hogy egy pár szabályos dobókockával végez dobásokat. Hogy állítását ellenőrizzük, 360 

dobást végeztetünk vele, és összeszámláljuk, melyik összeg hányszor jön ki. Az eredmények az alábbi 

táblázatban láthatók. (A nagyobb kényelem érdekében azt is feltüntettük, melyik összeg milyen valószínűséggel 

jön ki, ha szabályos kockákkal dobunk.) Játszhatunk-e kockapókert ezzel az egyénnel? Vagy túlságosan közel 

vannak a megfigyelt gyakoriságok az elvárt gyakoriságokhoz? 
 

Összeg Esély Gyakoriság 

2 1/36 11 

3 2/36 18 

4 3/36 33 

5 4/36 41 

6 5/36 47 

7 6/36 61 

8 5/36 52 

9 4/36 43 

10 3/36 29 

11 2/36 17 

12 1/36 8 

7. A Fülöp-szigeteki Nemzetközi Rizskutató Intézet (IRRI: International Rice Research Institute) új, nagy 

terméshozamú, ugyanakkor betegségekkel és rovarkártevőkkel szemben ellenálló rizsfajtákat alakít ki. Az 

eljárásnak része már létező fajták keresztezése abból a célból, hogy új, a lehető legelőnyösebb génösszetételű 

leszármazási vonalak jöjjenek létre; ehhez részletes genetikai modellezésre van szükség. Az egyik kutatási 

feladat az volt, hogy létrehozzanak egy, a "barna növénybolhának" ellenálló vonalat; 374 vonallal próbálkoztak, 

az itt látható eredményekkel:17 
 

 
Vonalak száma 

Minden egyed ellenálló 97 

Vegyes (némely egyed ellenálló, mások érzékenyek) 184 

Minden egyed érzékeny 93 

Az IRRI modellje szerint a vonalak függetlenek; minden egyes vonalnak 25% esélye van arra, hogy ellenálló 

legyen, 50% arra, hogy "vegyes" legyen, és 25% arra, hogy érzékeny legyen. Összhangban vannak-e ezzel a 

modellel a tények? 

8. Ketten el szeretnék dönteni egy dobókockáról, hogy szabályos-e. Dobnak vele 100-at, eredményeik az ábrán 

láthatóak. Egyikük z-próbát csinálna, másikuk χ2-próbát. Melyiküknek van igaza? Röviden indokoljon. 

 

                                                           
17Az IRRI adatai, módosítva. 
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A dobott pontszámok átlaga ≈ 3,43; szórás ≈ 1,76. 

9. A Rendszeres Népességfelmérés 1993. márciusi felvételénél minden válaszadót csoportosítottak életkor és 

családi állapot szerint. Az alábbi táblázat a Montanában lakó 20-29 éves nőkre vonatkozó adatokat mutatja. 

"A" kérdés: mintha a különböző életkorú nőknek eltérő volna a családi állapot szerinti 

megoszlásuk – vagy csak véletlen ingadozásról lenne szó? 

"B" kérdés: ha az eltérés valódi – mi felelős érte? 

a. Tud-e válaszolni e két kérdésre a megadott információ alapján? Ha igen, válaszoljon. Ha nem – miért nem? 

b. Tudna-e válaszolni e két kérdésre, ha a táblázatbeli adatok a Montanában lakó 20-29 éves nők egy egyszerű 

véletlen mintájából származnának? Ha igen, válaszoljon. Ha nem – miért nem? 
 

 
Életkor 

 
20-24 25-29 

Hajadon 28 12 

Házas 21 31 

Özvegy, elvált, külön él 2 7 

Forrás: Rendszeres Népességfelmérés, 1993. március. A Népszámlálási Hivataltól származó súlyozatlan 

adatok, egy, a U.C. Research Center által közreadott CD-ROM-ról. 

10. Az Egyesült Államok számos országgal kötött kétoldalú kiadatási egyezményt. 

A szenátus az Észak-Írországgal kötött kiadatási egyezményhez kiegészítő záradékot fűzött: nem szabad kiadni 

a menekültet, ha vallása miatt negatív diszkrimináció érné. Egy irányt szabó perben a védelem annak 

bizonyítására törekedett, hogy az észak-írországi igazságszolgáltatási rendszerben megjelenik a vallási 

diszkrimináció. 

Érveik egyike a terrorista bűncselekményekkel vádolt személyek 1991-es felmentési arányszámaira alapozott.18 

Katolikusokra, illetve protestánsokra nézve ezek az arányszámok szignifikánsan különböztek: χ2 ≈ 6,2, 1-es 

szabadságfok mellett, P ≈ 1%. Az adatokat táblázatban is közöljük: 15 protestáns közül 8-at mentettek fel, míg a 

65 katolikus közül 27-et. 

a. Helyesen számították-e ki a χ2-et? Ha nem, próbáljon meg rájönni, hol ronthatták el. (Meglehetősen nehéz.) 

b. Milyen dobozmodellre gondolt a védelem? Röviden fejtse ki véleményét e modellről. 
 

 
Protestáns Katolikus 

Felmentették 8 27 

Elítélték 7 38 

6. 6. Összefoglalás 

                                                           
18A James Smyth kiadatási ügyében, a Szövetségi területi törvényszéken tartott meghallgatáson (N.D.Calif., 1993.) bemutatott bizonyítékok, 

átfogalmazva. Lásd a védelem 1993. dec. 10-ki írásos előterjesztését (7–8. old.), a 72.15 sz. felperesi bizonyítékot, és Robert Koyak írásos 

tanúvallomását. A Területi törvényszéknek a kiadatást a valószínűsíthető diszkrimináció alapján elutasító döntése a fellebbezés nyomán 
ellenkezőjére változott. 
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1. χ2-statisztika segítségével ellenőrizhetjük azt a hipotézist, hogy az adatok egy bizonyos valószínűségi 

modellnek megfelelően jöttek létre. 

2. 

 

3. Amikor a modell teljesen meghatározott (egyetlen paramétert sem becslünk az adatokból), olyankor 

szabadságfok = a χ2-beli összeadandók száma – 1. 

4. A megfigyelt szignifikanciaszint – azaz P – azzal a területtel közelíthető, mely a χ2-görbén a χ2-statisztika 

megfigyelt értékétől jobbra esik. A szignifikanciaszint megmondja, milyen eséllyel ad a modell a várható 

gyakoriságoktól olyan messze – vagy még messzebbre – eső megfigyelt gyakoriságokat, mint amiket éppen 

vizsgálunk (a távolságot a χ2-tel mérjük). 

5. Néha tudjuk a modellről, hogy igaz, s azt kell eldöntenünk, nem kozmetikázták-e az adatokat úgy, hogy a 

megfigyelt gyakoriságok közelebb kerüljenek a várható gyakoriságokhoz. P-t ilyenkor a megfigyelt χ2-értéktől 

balra eső terület mutatja. 

6. Ha függetlenek a kísérletek, akkor a χ2-statisztikákat össze lehet vonni: adjuk össze őket. A szabadságfokok is 

összeadódnak. 

7. Függetlenségvizsgálatra szintén alkalmas a χ2-statisztika. Ilyen célra akkor használható, ha egy egyszerű 

véletlen mintából származnak az adatok, és ha a populációra nézve akarunk következtetést levonni. Egy m×n-es 

táblázatnál (ha semmi további megkötés nincs a valószínűségekre) (m-1) · (n-1) a szabadságfokok száma. 
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29. fejezet - Szignifikanciapróbák, 
közelebbről 

A jogra nézve súlyos csapás, [hogy] eszméi betokozódnak a szakkifejezésekbe, és ennélfogva 

hosszú időn át megszűnik további vitákat kiváltó hatásuk. 1 
—Oliver Wendell Holmes, Jr. (Egyesült Államok, 1841–1935) 

1. 1. Szignifikáns-e az eredmény? 

Milyen kicsinek kell P-nek lennie ahhoz, hogy elvessük a nullhipotézist? Mint a 26. fejezet 4. szakaszában 

beszámoltunk róla, sok statisztikus 5%-nál és 1%-nál húzza meg a határt. Ha P kisebb 5%-nál, akkor az 

eredmény "statisztikailag szignifikáns" vagy egyszerűen csak "szignifikáns"; ha P kisebb 1%-nál, akkor az 

eredmény "erősen szignifikáns". De hát a kérdés szinte olyan, mint azt kérdezni, mennyire kell hidegnek lennie 

ahhoz, hogy azt mondhassuk, "Hideg van". Plusz 20oC még enyhe, –30oC igazán hideg, nincs éles határ. 

A próbáknál ugyanez a logikai helyzet. Nincs éles határvonal valószínű és valószínűtlen eredmények között. 

Egy 5,1%-os P-érték szinte pontosan ugyanazt jelenti, mint egy 4,9%-os. Mégis előfordul, hogy másként bánnak 

velük, mert sok folyóirat csak olyan eredményeket hajlandó közölni, melyek "statisztikailag szignifikánsak" (az 

5%-os határ). A rangosabb folyóiratok között vannak olyanok is, akik csak "erősen szignifikáns" eredményeket 

közölnek (az 1%-os határ).2 Ezeket az önkényes határokat olyan komolyan veszik, hogy számos kutató pusztán 

"szignifikáns"-ként vagy "erősen szignifikáns"-ként közli az eredményeit. Nem fárasztják magukat azzal, hogy 

közöljék a P értékét, azzal meg pláne nem, hogy leírják, milyen próbával dolgoztak. 
 

Illik, hogy a kutató összegezze az adatait, leírja, hogy milyen próbát használt, s hogy közölje a P-értékeket is, 

ne csak azt, hogy hogyan viszonyulnak ezek az 1, illetve 5%-hoz. 

Történeti megjegyzés. Honnan erednek az 5%-os és 1%-os határok? Hogy megértsük, idézzük fel, milyen 

szerkezetben közlik a statisztikai táblázatokat. Jó példa erre a t-táblázat (26. fejezet 6. szakasz). Egy részletét 

bemutatjuk az alábbi 1. táblázatban. 

29.1. táblázat - Kivonatos t-táblázat. 
 

Szabadságfok 10% 5% 1% 

1 3,08 6,31 31,82 

2 1,89 2,92 6,96 

3 1,64 2,35 4,54 

4 1,53 2,13 3,75 

                                                           
1225 US 391; idézi: Jerome Frank, Courts on Trial (Princeton University Press, 1949). 
2Ezekkel a szavakkal védelmezte e gyakorlatot a Journal of Experimental Psychology szerkesztőjeként Arthur Melton: 

A cikk értékelésének következő lépéseként arról kellett ítéletet mondanunk, hogy mennyire lehetünk bizalommal az 

eredmények iránt – mennyire bízhatunk abban, hogy a kísérletet a megadott körülmények között megismételve 
ugyanezek az eredmények adódnának. A Journal szerkesztése során jelentős volt a vonakodás a kutatás fő kérdéséhez 

kötődő eredmények elfogadása s közlése iránt, ha ezek – akár 1-, akár 2-oldalú próbával – [csak] a 0,05-ös szinten 

mutatkoztak szignifikánsnak! Ez, egyes bírálók esetleges ilyen véleménye ellenére sem jelenti sem a 0,01, sem 
valamely más szignifikanciaszint szolgai imádatát. Véleményünk szerint azonban a tudományban a kutató 

felelőssége, hogy úgy tevékenykedjék, hogy eredményeit senki se vonhassa kétségbe azt mondván, hogy ezeket egy 

golyó ide-oda pattogása idézte elő. 

Hogy meggyőződjünk az eredmények megismételhetőségéről, annak jobb módszere is van: ragaszkodni kell a fontos kísérletek 

megismétléséhez. Az idézet a Journal – a 64. kötet (1962.), 553-557. oldalán található – vezércikkéből való. Mi David Bakan egy cikkében 
találkoztunk vele; újranyomva: J. Steger (ed.), Readings in Statistics (Holt, Rinehart and Winston, 1971.). Lásd az alábbi 4. jegyzetet is. 



 Szignifikanciapróbák, közelebbről  

 522  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Szabadságfok 10% 5% 1% 

5 1,48 2,02 3,36 

Hogyan használjuk ezt a táblázatot, amikor próbát végzünk? Tegyük fel például, hogy bizonyos kutatók 3 

szabadságfokú t-próbát végeznek. Az 5%-os határral dolgoznak, és tudni szeretnék, milyen értéket kell a t-

statisztikának elérnie ahhoz, hogy "statisztikailag szignifikáns" legyen – azaz, hogy P értéke 5% alá kerüljön. A 

táblázatot úgy szerkesztették, hogy ezt a keresést megkönnyítse. Meg kell nézniük a 3 szabadságfokhoz tartozó 

sort és az 5%-hoz tartozó oszlopot: a 2,35-ös adatot találják itt a táblázat belsejében – a 3 szabadságfokú görbén 

5% a 2,35-től jobbra eső terület. Azaz, az eredmény akkor "statisztikailag szignifikáns", ha t nagyobb, mint 

2,35. Más szóval, a táblázat megadja a "statisztikai szignifikancia" határpontját, azaz az 5%-hoz tartozó 

úgynevezett "kritikus értéket". Ugyanígy adja meg az 1%-hoz tartozó határpontot is (és így adja meg a kritikus 

értékeket az összes, a fejlécben felsorolt szignifikanciaszintekhez). 

R. A. Fisher közölt először statisztikai táblázatokat ilyen szerkezetben, és úgy látszik, hogy az ő ötlete volt ez az 

elrendezés. Egy oldalra csak korlátozott mennyiségű adat fért el. Így a megjeleníthető szintek száma korlátozott 

volt – kiugrottak az 1% és az 5%, mint szép kerek számok, majd hamarosan sajátos varázserőre tettek szert. 

Most, hogy a számítógépek mindenki számára elérhetőek, gyakorlatilag semmi szükség erre a táblázattípusra. 

Ugyanígy történeti relikvia az 5%-os és az 1%-os szint is.3. 

1.1. „A” feladatsor 

1. Igaz vagy hamis ? Indokoljon: 

a. Ha P=1,1%, akkor az eredmény "statisztikailag szignifikáns", de nem "erősen szignifikáns". 

b. Ha P=1%-nak a 0,9-e, akkor az eredmény "erősen szignifikáns". 

2. Igaz vagy hamis? Indokoljon: 

a. Egy próba P-értéke: annak a valószínűsége, hogy a nullhipotézis igaz. 

b. Ha egy eredmény statisztikailag szignifikáns, az azt jelenti, hogy mindössze 100-ból 5 az esélye annak, hogy 

ez az eredmény véletlen, míg 100-ból 95 annak, hogy valóságos. 

2. 2. Szignifikanciavadászat 

Miért végzünk próbákat? Hogy segítsenek elkülöníteni, mikor van dolgunk tényleges eltéréssel, s mikor pusztán 

véletlen ingadozással. Gyakori elképzelés, hogy ha egy eredmény statisztikailag szignifikáns, akkor semmi 

esetre sem magyarázhatja véletlen ingadozás. Tévedés. Időről időre megesik, hogy a húzások átlaga, egészen 

véletlenül, 2 standard hibányival a dobozátlag fölé kerül. Egy kicsit pontosabban: amikor igaz a nullhipotézis, 

akkor is van rá 5%-nyi esély, hogy akkora eltérést kapjunk, amit a próba "statisztikailag szignifikánsnak" nevez. 

Lehet, hogy épp velünk esik meg ez az 5% esélyű eset – nem nagyon valószínű, de egyáltalán nem kizárt. 

Hasonlóképpen, ha igaz a nullhipotézis, akkor 1% valószínűséggel kapunk olyan "erősen szignifikáns" 

eredményt, ami semmit nem jelent, egyszerű véletlen. 

Másként fogalmazva, ha egy kutató elvégez 100 próbát, akkor számíthat arra, hogy e százból ötször 

"szignifikáns" eredményt kap (egyszer pedig "erősen szignifikánsat"), hiába teljesül mind a száz esetnél a 

nullhipotézis – noha ez azt jelenti, hogy mindegyik eltérést a véletlen ingadozás okozta. (Lásd a 26. fejezet 4. 

szakasz 5.feladatát.) Tehát az eltérésről nem tudjuk teljes bizonyossággal megmondani, valóságos-e, vagy a 

véletlennek köszönhető. 

Nem javít az sem a helyzeten, amikor a kutatók csak az adatok megtekintése nyomán döntik el, hogy mik azok a 

hipotézisek, amiket ellenőrizni akarnak – márpedig gyakran ez történik. A statisztikusok ezt 

szignifikanciavadászatnak nevezik. Úgy illendő, hogy a kutató közölje, hány próbát végzett, mielőtt a 

statisztikailag szignifikáns eredményre bukkant. Ha pedig nem akarjuk, hogy egy ilyen véletlenül a 

                                                           
3A történet ismertetésénél G. A. Barnardnak, az Imperial College of Science and Technology volt statisztika professzorának tanúságtételére 
támaszkodtunk. 
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"statisztikailag szignifikáns" tartományba tévedő szám tévútra vezessen, a legjobb, ha hipotézisünket egy másik, 

független adatállományon ellenőrizzük – például megismételjük a kísérletet.4 Kár, hogy kevesen fogadják meg 

ezt a jó tanácsot. 
 

A szignifikanciavadászattal kapott P-értékek lényegében értelmezhetetlenek. 

1. példa. Esethalmozódások. A májrák ritka betegség; lehet, hogy környezeti tényezők okozzák. Viszonylag 

kicsi az esély rá, hogy egy 10 000 lakosú városban ugyanabban az évben 2 vagy több eset is legyen – körülbelül 

fél százalék. Amikor halmozottan fordul elő – több jelentkezik egy kisebb körzetben –, mindig megindul az 

okok utáni nyomozás, például, hogy nem szennyezik-e az ivóvizet kemikáliák.5 

Elemzés. Mondjuk 100 ekkora városban 10 év alatt véletlenül is valószínűleg előfordul néhány esethalmozódás. 

100 · 10=1000 város–év kombinációnk van; és 0,005·1000=5. Aki szünet nélkül nullhipotéziseket ellenőriz, 

előbb-utóbb szignifikáns eltérést is talál. 

Szignifikanciavadászat az is, hogyha az ember még a próba elvégzése előtt megnézi, milyen az átlag: túl nagy-e 

vagy túl kicsi. Sokak szerint az ajánlott ellenintézkedés: használjunk kétoldali próbát egyoldali helyett. 

Érthetőbb lesz egy fiktív példán. Valaki ellenőrizni akar egy érmét, nincs-e cinkelve: 50% eséllyel dob-e fejet? 

Elvégez vele 100 dobást, a 100-ból a 61 fej. Ha az érme szabályos, akkor a fejek várható száma 50, azaz az 50 

és 61 közötti különbség véletlen ingadozásból adódik. E nullhipotézis ellenőrzéséhez dobozmodellre van 

szükségünk. A modell: 100 húzást végzünk a 

 

dobozból. A dobozban lévő 1-esek aránya ismeretlen paraméter, megfelel a fejek valószínűségének. A 

nullhipotézis szerint 1/2 a dobozban az 1-esek részaránya. A próbastatisztika 

 

Elképzelhetünk egy kutatót, aki szerint az ellenhipotézis az, hogy az érme túl sok fejet dob; vagy, átfogalmazva, 

hogy a dobozban 1/2-nél nagyobb az 1-esek aránya. Ekkor a nagy pozitív z-értékek az ellenhipotézis mellett 

szólnának, viszont a nagy negatív z-értékek nem. Tehát a +2,2-nél nagyobb z-értékek támasztanák alá a 

megfigyeltnél is erősebben az ellenhipotézist. 

                                                           
4Elég szomorú, de már egy szerény mértékű szignifikanciavadászat jelentősen torzítja a P-értékeket. Természetesen nem megoldás, ha a 
kutatók – hogy a P-értékeknek baja ne essék – nem nézik meg az adataikat. Ajánlható módszer például a cross-validation: dolgozzuk ki az 

adatok egyik felén a modellt, majd nézzük meg, milyen az illeszkedés, ha egyenleteinket az adatok másik felére alkalmazzuk. Ennél is jobb 

a vizsgálat tényleges megismétlése. A vizsgálatok megismétlése alapvető fontosságú gondolat, mellyel nem foglalkoztunk érdeme szerint. 

Hivatkozások (szignifikanciavadászat és vizsgálatok megismétlése): 

R. Abelson, Statistics as Principled Argument (Hillsdale, N.J., Lawrence Erlbaum Associates, 1995). 

T. K. Dijkstra (ed.) On Model Uncertainty and its Statistical Implications. Springer Lecture Notes No. 307, in Economics and Mathematical 
Systems (1988). 

A. S. C. Ehrenberg and J. A. Bound, "Predictability and prediction", Journal of the Royal Statistical Society, series A, vol.156, part 2 (1993), 
167–206. old. 

D. A. Freedman, "A note on screening regression equations", The American Statistician vol. 37 (1983), 152–155. o. 

M. Oakes, Statistical Inference (Chestnut Hill: ERI, 1986). 
5Példánk stilizált, de a probléma valós. Mi évenként, 100 000 főre számítva, 1 esettel számoltunk, a Poisson-modellt használva. A 
környezetszennyezéssel kapcsolatos aggodalmak dacára a harmincas évektől kezdve folyamatosan csökken a májrákos esetek előfordulási 

aránya az Egyesült Államokban. Részletesebb tárgyalás és további hivatkozások találhatók: D. Freedman and H. Zeisel: "From mouse to 

man: the quantitative assessment of cancer risks", Statistical Science, vol. 3 (1988), 3–56. o., bővebben kifejtve. Lásd még B. N. Ames, L. S. 
Gold and W. C. Willett, "The causes and prevention of cancer", Proceedings of the National Academy of Science, U.S.A., vol. 92 (1995), 

5258–5265. o. Egy vitatott halmozott-előfordulásos esetről ír S. W. Lagakos, B. S. Wessen and M. Zelen, "An analysis of contaminated well 

water and health effects in Woburn, Massachusetts", Journal of the American Statistical Association, vol. 81 (1986), 583–614. o., 
hozzászólásokkal. Izgalmas beszámoló a woburni perről: Jonathan Harr, A Civil Action (Random House, 1995). 
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Így P-t az a terület mutatja, mely +2,2-től jobbra esik a normálgörbén: 

 

Egy másik kutató megfogalmazhatna másik ellenhipotézist: azt, hogy a fejdobás valószínűsége nem 50%, 

hanem attól valamerre eltér. A dobozra nézve ez azt jelentené, hogy az 1-esek aránya különbözik 1/2-től, 

nagyobb vagy kisebb nála. A nagy pozitív z-értékek most is az ellenhipotézis mellett szólnának – de most a nagy 

negatív z-értékek is. Nem tesz jót a nullhipotézisnek, ha a fejek száma 2,2 standard hibányival az 50-es várható 

érték fölött van. Ugyanilyen rossz, ha 2,2 standard hibányival a várható érték alá esik a fejek száma. 

Szélsőségesebb z-értékek, mint a megfigyelt: 

• a +2,2 fölöttiek 

és 

• a –2,2 alattiak 

 

Másképp kapjuk P-t is: 

 

Első alkalommal egyoldali z-próbával határoztuk meg P-t; másodszor kétoldalival. Mikor melyiket használjuk? 

Ez az ellenhipotézis pontos alakjától függ: attól, hogy milyen z-értékek szólnak az adatokból számított z-nél is 

erősebben az ellenhipotézis mellett. Egyoldali próbát használunk, hogyha az ellenhipotézis azt mondja, hogy a 

doboz átlaga nagyobb egy bizonyos értéknél. Kétoldali próbát használunk, ha az ellenhipotézis annyit mond, 

hogy a doboz átlaga eltér egy bizonyos értéktől – kisebb vagy nagyobb nála. 

 

Elvben nem nagy különbség, egyoldali vagy kétoldali próbát végeznek-e a kutatók, feltéve, hogy közlik, mit 

csináltak. Ha például ők egyoldali próbát használtak, és szerintünk kétoldalit kellett volna, elég, ha 

megkétszerezzük a P-értéket.6 Nézzük, miért ekkora a hűhó mégis e kérdés körül: tegyük fel, hogy egy 

kutatócsoport kétoldali z-próbát végez, és az eredményük szerint z=1,85, tehát P ≈ 6%.: 

                                                           
6A szignifikanciavadászat más eseteiben nem ilyen egyszerű a P-érték helyesbítése. Lásd a 4. jegyzetben hivatkozott Dijkstra-könyvet. 

A jelenségnek a tudományos közleményekre gyakorolt hatásáról lásd: 

L. J. Chase and R. B. Chase, "A statistical power analysis of applied psychological research", Journal of Applied Psychology, vol. 61 
(1976), 234–237. o. 
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Persze, szeretnének megjelenni. Csakhogy dolgozatukat a legtöbb tudományos folyóirat így kézbe se veszi – 

eredményük "nem szignifikáns". 

Mit tudnak csinálni? Finomíthatnák a kísérleti technikát; folytathatnák az adatgyűjtést; használhatnának 

ravaszabb elemzési módszereket. Egyik sem egyszerű. De van még egy lehetőség: használhatnak egyoldali 

próbát. Az egy- és kétoldali próbák közötti különbséget a két önkényesen megállapított határ: az 1%-os és az 

5%-os teszi nyomasztóvá. 

 

2. példa. Koleszterin. Az 1970-es években sorsolt kontrollú, kettősvak kísérletettel igyekeztek kimutatni egy 

"cholestyramine" nevű szerről, hogy hatékonyan csökkenti a vér koleszterinszintjét, és segíti a szívinfarktus 

megelőzését. 3806 személy vett részt a vizsgálatban, valamennyien a szívinfarktustól erősen fenyegetett 

középkorú férfiak; 1906-ot a kezelt csoportba sorsoltak, a fennmaradó 1900 alkotta a kontrollt. Hét éven át 

követték nyomon őket. A szer valóban csökkentette a kezelt csoportban a koleszterinszintet (körülbelül 8%-kal). 

Továbbá: a kezelt csoportban 155 infarktus fordult elő, a kontrollban 187: 8,1% illetve 9,8%, z ≈ –1,8, P ≈ 3,5% 

(egyoldali). Ez, ahogy írták, "erős bizonyíték" arra, hogy a koleszterin hozzájárul a szívinfarktus 

kialakulásához.7 

Elemzés. Kétoldali próbával P ≈ 7%, az eltérés nem szignifikáns. (A cikket az 5%-os határhoz szigorúan 

ragaszkodó Journal of the American Medical Association közölte.) A kutatók jelentősebbnek állítják be 

eredményüket, mint amilyen valójában, és erre az bátorítja őket, hogy túl nagy jelentőséget tulajdonítanak a 

"statisztikai szignifikanciának". 

2.1. „B” feladatsor 

1. Száz kutató, szignifikanciapróbával, száz különböző nullhipotézist vizsgál. Történetesen mindegyik 

nullhipotézis igaz, noha ezt egyik kutató sem tudja. Az 1-es számú kutató 55%-os P-értéket kap, ezt mutatja az 

alábbi grafikonon az (1;55) koordinátájú pont. A 2-es kutató 8%-os P-értéket kap, ezt mutatja a (2;8)-as pont; és 

így tovább. Szaggatott vonal jelzi az 5%-ot. 

a. Hány kutatónak illene - körülbelül - statisztikailag szignifikáns eredményt kapnia? 

                                                                                                                                                                                     

K. Dickersin, S. Chan, T. C. Chalmers, H. S. Sacks and H. R. Smith, Jr., "Publication bias and clinical trials", Journal of Controlled Clinical 
Trials vol. 8 (1987), 343–53. old. 

A. Tversky and D. Kahneman, "Belief in the law of small numbers", Psychological Bulletin, vol. 2 (1971), 105–10. old. 

C. B. Begg and J. A. Berlin, "Publication bias and dissemination of clinical research", Journal of the National Cancer Institute, vol. 81 
(1989), 107–115. o. 
7"The Lipid Research Clinics Primary Prevention Trial Results", Journal of the American Medical Association, vol. 251 (1984), 351–64. old. 

A kutatók élettartam-elemzés és blokkos elrendezés alapján kapott, kb. –61,92-es z-értékről számolnak be. Az előzetes kísérleti protokoll 

nem utal rá, egy- vagy kétoldali próbával szándékoztak-e dolgozni; beszámol arról, hogy "szignifikáns morbiditás és mortalitás mutatkozott 

a koleszterinszintet csökkentő szerekkel összefüggésben"; s közli, hogy "mércéül, a kísérleti csoportok közötti eltérések meggyőző 

bemutatása érdekében" az 1%-os szignifikanciaszintet választották. A szövegből határozottan úgy tűnik, hogy szándékuk szerint külön 
elemezték volna a végzetes illetve a nem-végzetes infarktusokat – úgy az eltérések nem szignifikánsak. Lásd Journal of Chronic Diseases, 

vol. 32 (1979), 609–631. o. Úgy tűnik, hogy a kutatók eltértek az előzetes kísérleti protokolltól. Kevésbé formális beszámolók: T. J. Moore, 

Heart Failure (Random House, 1989) és Lifespan (Simon & Schuster, 1993). 

Egy másik kísérletről Buchwald et al. "Effect of partial ileal bypass surgery on mortality and morbidity from coronary heart disease in 

patients with hypercholesterolemia", New England Journal of Medicine, vol. 323 (1990), 946–955. o. számol be. De lásd G. D. Smith and J. 
Pekkanen, "Should there be a moratorium on the use of cholesterol lowering drugs?", British Medical Journal, vol. 304 (1992), 431–434. o.: 

több kísérlet adatai arra mutatnak, hogy a koleszterinszintet csökkentő gyógyszerek éppenhogy növelik a halálozási arányszámot. Másfelől 

egy, a Simvastatin-nal kapcsolatban végzett nagy skandináv vizsgálatban a mortalitás 30%-os csökkenését tapasztalták olyan páciensek 
körében, akiknek kórtörténetében szerepelt szívbetegség. Lásd: "Randomised trial of cholesterol lowering in 4444 patients with coronary 

heart disease: the Scandinavian Simvastatin Survival Study", Lancet, vol. 344 (1994. nov. 19.), 1383–89. old. Van egy skót vizsgálat is, a 

pravastatin-ról, lásd New England Journal of Medicine (1995. nov. 16). Összefoglalót ad A. M. Garber, W. S. Browner and S.B. Hulley, 
"Cholesterol screening in asymptomatic adults, revisited", Annals of Internal Medicine, vol. 124 (1996), 518–531. o. 
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b. És ténylegesen hányan kaptak? 

c. Hánynak illene erősen szignifikáns eredményt kapnia? 

d.  

 

2. A parajelenségekkel kapcsolatos "Ganzfeld"-kísérleteknek két résztvevője van, egy "adó" és egy "vevő", akik 

két külön helyiségben foglalnak helyet.8 A kísérlet egy 25 ábranégyesből álló, rögzített ábrakészlettel folyik. A 

kísérlet folyamán a kísérletvezető végigveszi mind a 25-öt. Az éppen sorra következő ábranégyesből 

véletlenszerűen kiválasztja az egyiket, és megmutatja az adónak (a vevő nem látja). Az adó megkísérli az ábra 

képét gondolatátvitellel eljuttatni a vevőhöz. A vevő mind a 4 ábrát látja, és 1-estől (=legvalószínűbb) 4-esig 

(=legkevésbé valószínű) rangsorolja őket. Miután sorravették a 25 ábra-négyest, a kísérletvezető statisztikai 

elemzéssel állapítja meg, hogy a véletlenszerűnél jobban teljesített-e a vevő. Három próbastatisztikát használ: 

• A "találatok" száma. "Találatot" akkor ér el a vevő, ha éppen a kiválasztott ábrát rangsorolja elsőnek. A 

találatok száma 0 és 25 között lehet. (Ha sok a találat, az a parajelenségek mellett szól.) 

• A "magas rangok" száma. "Magas rangot" ér el a vevő, ha az 1-es vagy a 2-es rangszámot adja a ténylegesen 

bemutatott ábrának. A magas rangok száma 0 és 25 között lehet. (Ha sok a magas rang, az a parajelenségek 

mellett szól.) 

• A kiválasztott ábráknak adott 25 rangszám összege. Ez az összeg 25 és 100 között lehet. (Ha alacsony az 

összeg, az a parajelenségek mellett szól.) 

Tegyük fel, hogy nincsenek parajelenségek, nincs csalás, és hogy a mintákat teljesen véletlenszerűen választják. 

a. A találatok száma olyan, mint _________ húzás összege az  dobozból. Töltse ki az üresen 

hagyott helyet; indokoljon. 

b. A "magas rangok" száma olyan, mint 25 húzás összege a(z) _________ dobozból. Töltse ki az üresen hagyott 

helyet; indokoljon. 

c. Készítsen a rangszámösszeghez dobozmodellt. 

Most a 3. feladathoz adjuk a következő információt. Tegyük fel, hogy 25 lapot húzunk véletlenszerűen, 

visszatevéssel az  dobozból. 
                                                           
8K. R. Rao, ed., "The Ganzfeld debate", Journal of Parapsychology, vol. 49. no. 1 (1985) és vol. 50, no. 4 (1986). Lényeges az eloszlás 
diszkrét volta; a szignifikancia-valószínűségeket konvolúcióval lehet kiszámítani. 
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• körülbelül 3% az esély arra, hogy 11 vagy több 1-es lapot húzzunk; 

• körülbelül 5% az esély arra, hogy 17 vagy több 1-es vagy 2-es lapot húzzunk; 

• körülbelül 5% az esély arra, hogy 53 vagy kevesebb legyen a húzások összege. 

3. (A 2.feladat folytatása.) Tegyük fel, hogy nincsenek parajelenségek, nincs csalás, és hogy a mintákat teljesen 

véletlenszerűen választják. 

a. Száz kutató Ganzfeld-kísérleteket végez. Akkor fognak a parajelenségek "szignifikáns" bizonyítékáról 

beszámolni, ha eléri vagy meghaladja a 11-et a találatok száma. Körülbelül hányan találnak szignifikáns 

bizonyítékot? 

b. Ugyanaz, mint az előző, de a szignifikáns bizonyíték meghatározása most: "ha eléri vagy meghaladja a 17-et 

a magas rangok száma". 

c. Ugyanaz, mint az előző, de a szignifikáns bizonyíték meghatározása most: "ha a rangszámösszeg 53 vagy 

kevesebb". 

4. (A 2. és 3. feladat folytatása.) Tegyük fel, hogy nincsenek parajelenségek, nincs csalás, és hogy a mintákat 

teljesen véletlenszerűen választják. Száz kutató Ganzfeld-kísérleteket végez. Akkor döntik el, melyik próbát 

használják, ha már látták az adatokat: 

• amikor 11 vagy nagyobb a találatok száma, olyankor a találatok számára nézve végeznek próbát. 

• amikor ez nem teljesül, viszont 17 vagy több a magas rangok száma, olyankor a magas rangok számára nézve 

végeznek próbát. 

• amikor ez sem teljesül, viszont 53 vagy kevesebb a rangszámok összege, olyankor a rangszámösszegre nézve 

végeznek próbát. 

Az olyan kutatók száma, akik "szignifikáns" bizonyítékot találnak a parajelenségek létezésére, _________ lesz. 

Töltse ki az üresen hagyott helyet; röviden indokoljon. Választható: 
 

körülbelül 5 5-nél némileg több 5-nél némileg kevesebb 

5. Új vegyületeket abból a szempontból is vizsgálnak, nem okoznak-e laboratóriumi egerekben rákot. Egy ilyen 

bioassayhez 500 egér kell; véletlenszerűen kiválasztanak 250-et, akiknek a táplálékába a vizsgálandó 

vegyületből is tesznek; a másik 250 a szokásos laboratóriumi étrenden él. Harminchárom hónap után – 

kétmintás z-próbával – összehasonlítják a rák előfordulási arányát a két csoportban.9 

A kutatók 25 szervben és szervrendszerben – tüdőben, májban, keringési rendszerben, stb. – keresnek rákot. Egy 

bizonyos vegyületnél z ≈ –1,8-at kaptak a tüdőre, z ≈ 2,4-et a májra, z ≈ –2,1-et a leukémiára – és kaptak még 

további huszonkét, –1,6 és +1,5 közötti z-t. A kutatók következtetése az volt, hogy a vegyület májrákot okoz (z 

≈ 2,4; P ≈ 1%, egyoldali). Fejtse ki röviden, mi a véleménye a statisztikai próbák ilyen használatáról? 

6. Százszor húzunk véletlenszerűen az X dobozból. A húzások átlaga 51,8, szórásuk 9. A nullhipotézis szerint a 

doboz átlaga 50, az ellenhipotézis szerint különbözik 50-től. Egy- vagy kétoldali z-próba-e az alkalmasabb? 

7. Százszor húzunk véletlenszerűen az Y dobozból. A húzások átlaga 51,8, szórásuk 9. A doboz átlaga a 

nullhipotézis szerint 50, az ellenhipotézis szerint 50-nél nagyobb. Egy- vagy kétoldali z-próba-e az 

alkalmasabb? 

8. Egy kutatónak független mintái vannak az A dobozból és a B dobozból. Nullhipotézise szerint a két doboznak 

ugyanakkora az átlaga. Megvizsgálja az 

                                                           
9A bioassay-eredmények kiértékelése komplikált dolog, de a sokvégpontú vizsgálatokkal kapcsolatos nehézség valós. És sok vegyület, ami 
májrákot okoz, ezzel együtt – egerekben – megelőzi a fehérvérűséget. Lásd az 5. jegyzetben hivatkozott Freedman–Zeisel dolgozatot. Lásd 

továbbá T. S. Davies and A. Monro: "The rodent carcinogenicity bioassay produces a similar frequency of tumor increases and decreases: 

implications for risk assessment", Regulatory Toxicology and Pharmacology, vol. 20 (1994), 281–301. o. És lásd T. H. Lin et 
al.,"Carcinogenecity tests and inter-species concordance", Statistical Inference, vol. 10 (1995), 337–353. o. 
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A dobozból vett minta átlaga – B dobozból vett minta átlaga 

különbséget. Kétmintás z-próbával z ≈ 1,79 adódik. Statisztikailag szignifikáns-e az eltérés, 

a. ha az ellenhipotézis azt mondja, hogy az A doboz átlaga nagyobb a B doboz átlagánál? 

b. ha az ellenhipotézis azt mondja, hogy az A doboz átlaga kisebb a B doboz átlagánál? 

c. ha az ellenhipotézis azt mondja, hogy az A doboz átlaga különbözik a B doboz átlagától? 

9. (Nehéz.) Ha fertőzött vér kerül átömlesztésre, az fertőzésveszéllyel jár. (Gondoljunk pl. az AIDS-re.) Az 

orvosnak mérlegelnie kell, mekkora a vérátömlesztéstől remélt haszon, és mekkora a kockázat – ehhez pontos 

adatok kellenek. Chalmers és munkatársai megvizsgálták a szérum-hepatitiszről publikált vizsgálatokat, és úgy 

találták, hogy a nagyobb vizsgálatokban alacsonyabbak a halálozási arányok.10 Mi lehet ennek a magyarázata? 

3. 3. Fontos-e az eredmény? 

Ha egy eltérés statisztikailag szignifikáns, akkor nehezen magyarázhatja véletlen ingadozás. De az, hogy az 

eltérés ebben a technikai értelemben "szignifikáns" – azaz jelentős –, egyáltalán nem jelenti, hogy fontos is 

volna. A statisztikai szignifikancia és a gyakorlati jelentőség két teljesen különböző dolog.11 Mondanivalónkat 

könnyebb lesz egy kitalált példán elmagyaráznunk (a 27. fejezet 2. szakaszának 3. feladatából fogunk kiindulni.) 

Tegyük fel, hogy kutatók 6–9 éves nagyvárosi illetve falusi gyermekek WISC szókincspontszámait akarják 

összehasonlítani. Vesznek egy 2500 fős egyszerű véletlen mintát a nagyvárosi gyermekek közül, s egy másik, 

független, 2500 fős egyszerű véletlen mintát a falusi gyermekek közül. A nagyvárosi gyermekek átlaga 25 pont, 

pontszámaik szórása 10 pont; a falusi gyermekek átlaga 26 pont, pontszámaik szórása 10 pont. Mit jelent ez az 

egypontos különbség? Hogy kiderítsék, a kutatók kétmintás z-próbát végeznek. Az eltérés standard hibája 0,3-

nak becsülhető, így 
 

z ≈ 1/0,3 ≈ 3,3; P ≈ 5/10 000. 

A nagyvárosi gyermekek és a falusi gyermekek között erősen szignifikáns az eltérés, nyelvi készségeik fejlődése 

szempontjából a falusi gyermekek le vannak maradva, tehát a kutatók kampányt kezdenek annak érdekében, 

hogy ömöljön a pénz a falusi iskolákba. 

A józan ész viszont azt diktálja, hogy álljunk meg és gondolkozzunk. A z-próba eredményéből annyit tudunk, 

hogy a mintaátlagok között fellépő egypontos differencia gyakorlatilag nem eredhet véletlen ingadozásból. 

Szűkítsük tovább a kérdést: tegyük fel, hogy a minták hajszálpontos képet adnak a populációkról – tehát tegyük 

fel, hogy az USA-ban élő összes nagyvárosi gyermek (nemcsak a mintába kerültek) 26 pontos átlagot érne el a 

WISC szókincs-skáláján, míg az összes USA-beli falusi gyermekre vonatkozó átlag 25 pont lenne. Mi lenne 

akkor? Véletlen ingadozás nem volna, így bajlódnunk sem kellene vele – tehát semmi értelme nem volna 

szignifikanciapróbát használnunk. Pontosan ismernénk a tényeket, csak az lenne a kérdés, mit jelent a 

különbség. 

A válaszhoz magát a WISC szókincs-skálát kell megnéznünk. Negyven szóból áll, a gyermeknek meg kell őket 

határoznia. Két pont jár minden egyes helyes válaszért, egy a részben helyesért. A nagyvárosi és a falusi 

gyermekek közötti egypontos differencia tehát eggyel több vagy kevesebb szó részben pontos 

meghatározásának felel meg – egyetlen szóénak a negyven szó közül. Ez nem elég szilárd alap egy 

kampányhoz. Éppen ellenkezőleg: az bizonyosodott be a kutatásban, hogy a WISC szókincs-skálán mérve 

gyakorlatilag nincs különbség a falusi és a nagyvárosi gyermekek között.12 

                                                           
10T. C. Chalmers, R. S. Koff and G. F. Frady, "A note on fatality in serum hepatitis", Journal of Gastroenterology and Hepatology, vol. 69 

(1965), 22–26. o. 
11Még rosszabb a helyzet – még inkább keveredik a statisztikai értelemben vett szignifikancia a gyakorlati fontossággal – a korrelációs 
együtthatóknál: ahelyett, hogy r nagyságát vennék figyelembe, az r=0 hipotézist tesztelik, és P-t használják a kapcsolaterősség 

mérőszámaként. A regressziós együtthatóknál is gyakran ez a helyzet. De legélesebben a baj a szóráselemzésnél mutatkozik: vannak, akik 

mindent leírnak – P-értékeket, F-statisztikákat –, viszont nem közlik, hogy mekkorák a hatások. A téma kifejtését lásd P. E. Meehl, 
"Theoretical risks and tabular asterisks: Sir Karl, Sir Ronald, and the slow progress of soft psychology", Journal of Consulting and Clinical 

Psychology, vol. 46 (1978), 806–834. o. 
12Ugyanakkor nagyvárosi és falusi gyermekek olvasási készsége között jelentős különbségek lehetnek, különösen későbbi életkorokban. 
Lásd I. S. Kirch and A. Jungeblut, Literacy: Profiles of America's Young Adults (Princeton: ETS/NAEP,1986). 
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A minta persze nem tükrözi pontosan a populációt, ezért a különbség becslésének standard hibáját is meg kell 

adnunk. A két 2500 fős egyszerű véletlen minta alapján az USA-beli nagyvárosi illetve falusi gyermekek átlagos 

pontszámának különbségét 1 pont plusz–mínusz kb. 0,3 pontra becsülnénk. (Éppen azért 3,3 a z-statisztika, mert 

ennyire pontos a becslésünk.) 

A nagy mintákban az a jó, hogy segítenek pontosan, azaz kis standard hibával mérni az eltéréseket. A z-próba 

viszont a standard hibájukhoz viszonyítja az eltéréseket. Így nagy mintáknál sokszor már egy egészen apró 

eltérés is impozáns z-értéket ad. Előfordul, hogy a z-próba haszontalanul érzékeny. 
 

Egy próba P-értéke függ a mintanagyságtól. Nagy mintáknál kis eltérés is lehet "statisztikailag szignifikáns" – 

kimondhatjuk róla, hogy szinte bizonyosan nem a mintavétel szeszélyéből adódik. Ettől még nem feltétlenül 

lesz fontos. És fordítva: fontos különbség is lehet "nem szignifikáns", ha kicsi a minta. 

3. példa. Mint a 27. fejezet 3. szakaszában beszámoltunk róla, a matematikai vizsgatesztek átlagos pontszámai 

1978. és 1992. között 300,4-ről 306,7-re nőttek. Az átlagok országos mintákon alapultak; z ≈ 4,2, P(egyoldali) ≈ 

1/100 000. Lényeges-e a növekedés? 

Megoldás. A P-érték annyit mond, hogy a növekedést véletlen ingadozással nehezen lehet megmagyarázni. 

Arról, hogy lényeges-e a növekedés, a P-érték semmit nem mond. Az adatok részletesebb elemzése azt mutatja, 

hogy elvégzett iskolaévenként átlagosan 6 ponttal nő a tesztpontszám.13 Ebben a megvilágításban nézve 

igencsak jelentős egy 6-pontos növekedés. Mint ahogy az is, hogy megfordult az eredmények félévszázadon át 

tartó folyamatos romlása. 

3.1. „C” feladatsor 

1. Igaz vagy hamis? Indokoljon: 

a. Egy erősen szignifikáns eltérés mindig nagyon fontos. 

b. Nem jók a nagy minták. 

2. Egy nagy egyetem egy standardizált olvasási teszt segítségével össze akarja hasonlítani alapképzésben részt 

vevő férfi és nő hallgatóinak olvasási teljesítményét, de csak mintavételes vizsgálatra telik. Egy kutató 

véletlenszerűen kiválaszt 100 férfit az alapképzésben részt vevő férfi hallgatók közül, és tőlük függetlenül 100 

nőt. A férfiak átlagosan 49 pontot érnek el a tesztben, pontszámaik szórása 10 pont. A nők átlaga 51 pont, 

pontszámaik szórása nekik is 10 pont. Valóságos-e a pontszám-átlagok közötti eltérés, vagy véletlen ingadozás? 

És egyáltalán: értelmes ez a kérdés? 

3. Újra a 2. feladat; a szórások maradjanak ugyanazok, de a mintaelemszámokat növeljük 100-ról 400-ra. 

4. Valaki így magyarázza el, hogy mi a szignifikanciapróbák lényege:14 "Ha elvetjük a nullhipotézist, akkor az 

eltérés nem jelentéktelen. Nagyobb, mint amekkora véletlenül adódna". Mi erről a véleménye? – fejtse ki 

röviden. 

5. Ha minden más egyforma, mi erősebb bizonyíték a nullhipotézis mellett: P=3% vagy P=27%? 

6. Mielőtt egy közlemény egy tudományos folyóiratban megjelenne, recenziók készülnek róla. Vajon nincs-e 

bennük részrehajlás? Egy pszichológus, akik kíváncsi erre, két változatban készít el egy dolgozatot.15 Mindkét 

változat egy olyan kutatásról számol be, melyben a jutalmazásnak a gyermekek iskolai teljesítményére 

gyakorolt hatását vizsgálták. Az adatoktól eltekintve a két változat megegyezik. Az adatok azonban 

különböznek: az egyik változatban a jutalmak javítják a tanulás motivációját; a másikban nem segítenek. 

Sorsolás döntötte el, hogy a bírálók közül ki melyik változatot kapja. A bírálók valamennyien egy olyan 

folyóirattal álltak kapcsolatban, mely "behaviorista" állásponton volt: a jutalmaknak "működniük kell". 

                                                           
13A 6-pontos becslés egy hozzávetőleges regresszióelemzésből származik, mintavételi hatások is jelentkeznek benne. Lásd Mullis et al., 5. o. 

(idéztük a 27. fejezet 2-es jegyzetében). 
14Egy (összefüggéséből kiemelt) megjegyzés pontos átfogalmazása; a megjegyzés forrása D. T. Campbell, "Reforms as experiments", 
American Psychologist, vol. 24 (1969), 409–29. old. A néhai Merrill Carlsmith, a Stanford University volt pszichológia professzora hívta fel 

rá a figyelmünket. 
15M. J. Mahoney, "Publication prejudices: an experimental study of confirmatory bias in the peer review system", Journal of Cognitive 
Therapy and Research, vol. 1 (1977), 161–175.o. Valamelyest egyszerűsítettük a vizsgálati tervet; az idézeteket is. 
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Továbbá, mint utólag kiderült, mindkét változatban volt valami jelentéktelen ellentmondás a vizsgálat 

leírásában. A kutató kétmintás z-próbát végzett, és arra az eredményre jutott, hogy 

A pozitív változatot bíráló recenzenseknek csak 25%-a vette észre a hibát. 

A negatív változatot bíráló recenzenseknek 71,5%-a vette észre a hibát. A kétmintás z-próba 

alapján az eltérést lényegesnek kell tekinteni: P(egyoldali) ≈ 2%. 

a. Miért használható itt a kétmintás z-próba? És tényleg: használható-e itt? 

b. Körülbelül _________ százalékpont volt az eltérés standard hibája. 

c. Lényeges-e ez a 25% és 71,5% közötti különbség? Válaszoljon igennel vagy nemmel; röviden indokoljon. 

d. Mivel járul hozzá a vitához a z-próba eredménye? 

e. Mit mondanak az adatok a recenzálás elfogulatlanságáról? 

7. Egy közgazdász azt vizsgálja, hogyan alakította ki San Franciscóban és Los Angelesben az autópályák 

nyomvonalát a CALTRANS (a kaliforniai közlekedési minisztérium).16 Valószínűségi modellt dolgoz ki, 

mellyel megbecsülheti különböző változóknak a döntésre gyakorolt hatását. E "külső politikai és társadalmi 

változók" között más állami hivatalok, iskolaszékek, vállalkozások, nagybirtokosok, s birtokostársulások 

véleményét vette figyelembe. Hogy kiderítse, mekkora a hatása ezeknek a tényezőknek az autópályák 

nyomvonalával kapcsolatos döntésekre, a közgazdász szignifikanciapróbát végez. Nullhipotézise szerint a külső 

politikai és társadalmi változóknak egyáltalán nincs hatásuk a döntésekre; a megfigyelt szignifikanciaszint 3%. 

Mivel az eredmény statisztikailag szignifikáns, de nem erősen szignifikáns, a közgazdász következtetése szerint 

"e tényezők valóban hatást gyakorolnak az autópályákkal kapcsolatos döntésekre, hatásuk azonban viszonylag 

gyenge". Következik-e ez a szignifikanciapróba eredményéből? 

8. Egy közgazdász -6-ra becsüli a finomított kőolajszármazékok árrugalmasságát. (A -6-os árrugalmasság azt 

jelenti, hogy az árak 1%-os növekedése a fogyasztás 6%-os csökkenését idézi elő; –4,3-as árrugalmasság azt 

jelentené, hogy az árak 1%-os növekedése 4,3%-os visszaeséshez vezetne az eladásokban, és így tovább.) 

Az árrugalmasság e becslésének 2,5 a standard hibája. A közgazdász szignifikanciapróbát végez annak a 

nullhipotézisnek az ellenőrzésére, hogy az árrugalmasság 0 . 

Eredményei: z = –6/2,5 = –2,4 tehát P(egyoldali) ≈1%. Következtetés: "a becslést 99%-ban megbízható"-nak 

tartja.17 

Úgy tűnik, hogy a Gauss-modell – vagy valami hasonló – járhatott e közgazdász fejében: 

becsült árrugalmasság = tényleges árrugalmasság + hiba. 

A hiba várható értéke 0, standard hibája 2,5, és a normálgörbét követi. E feltevésekkel kapcsolatos véleményét a 

(d) pontban kell majd kifejtenie; a megelőző pontokban használhatja őket. 

a. Adjon a "valódi" árrugalmasságra 99%-os konfidenciaintervallumot. 

b. Mit mond az 1%-os P-érték? 

c. Helyénvaló-e, ahogy a közgazdász a szignifikanciapróbákat alkalmazta? 

d. Mit gondol az árrugalmasságra alkalmazott Gauss-modellről? 

4. 4. A modell szerepe 

                                                           
16Daniel McFadden, "The revealed preferences of a government bureaucracy: empirical evidence", Bell Journal of Economics, vol. 7 (1971), 
55–72. old. A vizsgált időszak: 1958–1962. Egy-egy változó "hatása": a modell egy együtthatója; természetesen maga a modell is vita tárgya 

lehet. Chris Achen, a politikatudományok professzora (University of Michigan) hívta fel figyelmünket a forrásra. 
17W. Hogan és J. Kalt (Harvard) tanúvallomásának átfogalmazása; a tanúvallomásra egy 1987-es, az olajárszabályozás többszöri 
megsértésének tárgyában zajló kormányzati meghallgatáson került sor. Az árrugalmasság az együtthatók egyike egy regressziós modellben. 
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Foglaljuk össze röviden: egy szignifikanciapróba a "Betudható-e a véletlennek az eltérés?" kérdésre felel. 

Képtelen azonban e feladatának eleget tenni, míg meg nem határozzuk, hogy mit értünk pontosan "véletlen"-en. 

Itt jut szerephez a dobozmodell.18 
 

Ahhoz, hogy egy szignifikanciapróbának értelme legyen, dobozmodell szükséges. 

Mivel a próbával kapcsolatos számolásban nem jön elő a dobozmodell, ez a gondolat meglepő lehet. Úgy 

tűnhet, mintha a próba egyenesen az adatokból számolna valószínűséget. De ez érzéki csalódás. A 

valószínűségek a dobozmodellből adódnak. A várható értékekre és standard hibákra vonatkozó képletek mind 

azon a hallgatólagos előfeltevésen alapulnak, hogy az adatok olyanok, mintha egy dobozból végeznénk 

húzásokat. Ugyanez áll a statisztikai táblázatokra (normális, t, χ2) is. Ha a dobozmodell hibás, a képletek és a 

táblázatok nem alkalmazhatók, illetve értelmetlen eredményeket adnak. Ebben a szakaszban erre nézünk néhány 

példát. 

4. példa. Népszámlálási adatokból látható, hogy az Egyesült Államoknak 1970-ben 203 millió lakosa volt, 

közülük 9,8% volt 65 éves vagy idősebb. 1990-ben 249 millió volt a lakosság létszáma, és 12,5% volt 65 éves 

vagy idősebb.19 Statisztikailag szignifikáns-e a százalékok eltérése? 

Elemzés. A kétmintás z-próbát egyszerű végigszámolni (számológéppel különösen), viszont az eredmény 

gyakorlatilag értelmezhetetlen. A népszámlálási adatokban a teljes lakosság szerepel. Nincs mintavételi 

bizonytalanság – foglalkozni sem kell vele. A népszámlálási adatoknál is felléphet sok kisebbfajta hiba, de ezek 

nem olyanok, mint amikor dobozból húzunk. A népesség elöregedése valós, és fontos is. De a statisztikai 

szignifikancia fogalma nem vonatkoztatható erre az esetre. 
 

Indokolt az óvatosság, ha egy szignifikanciapróba a teljes populációra vonatkozó adatokon alapul. 

5. példa. A felvételi iroda feljegyzései alapján összehasonlíthatjuk a férfiakra és a nőkre vonatkozó felvételi 

arányszámokat (University of California, Berkeley). Egy bizonyos évben egy bizonyos szakon így alakult a 

helyzet: 825 férfi jelentkezett, felvették 61,7%-ukat; és 108 nő jelentkezett, felvették 82,4%-ukat.20 

Statisztikailag szignifikáns-e a férfiak és a nők felvételi arányszáma közötti eltérés? 

Elemzés. Ahogy az előbb, most sincsen semmi akadálya, hogy kétmintás z-próbát csináljunk. Viszont, hogy az 

eredményeknek valami értelme legyen, ahhoz dobozmodell kellene, aminek itt se híre, se hamva. Szerepet 

játszhat a véletlen abban, hogy kik jelentkeznek, és abban is, ahogyan eldől, hogy kit vesznek fel. De a szóba 

jöhető jelentkezők alapsokaságát szinte lehetetlen meghatározni; még ha képesek lennénk is erre, a ténylegesen 

jelentkezők e sokaságból egyáltalán nem valószínűségi módszerrel válogatódnak ki. Ahogy a tanszékek sem a 

neveket kalapból kihúzva döntenek a felvételekről (noha nem lenne nagyon rossz gondolat). Erre a kérdésre 

nem alkalmazható a statisztikai szignifikancia fogalma. 

Statisztikusok különbséget tesznek valószínűségi módszerekkel vett minták és ad hoc minták között (23. fejezet 

4-es szakasz). Egy ad hoc minta azokból áll össze, akik éppen kézreesnek – egy elsőéves pszichológia előadás 

                                                           
18Keynes után szabadon, azt mondhatnánk, aki úgy végez szignifikanciapróbát, hogy azt hiszi, nincs szüksége dobozmodellre, annak is 
valószínűleg van, csak nem tud róla. J. M. Keynes, The General Theory of Employment, Interest, and Money (Harcourt Brace and 

Jovanovich, 1935, 383–384. old.) 

A magukat mindennemű elméleti befolyástól mentesnek tudó gyakorlati emberek többnyire valamely kimúlt 
közgazdász rabjai. 

19Statistical Abstract, 1988., 20. táblázat; 1994., 20. táblázat. 
20Ez a vizsgálat már szerepelt a 2. fejezet 4-es szakaszében; hivatkozásokért lásd az ottani 7-es jegyzetet. Ebben a példában z≈5, így P 

meglehetős kicsiny. Értelmezhetjük leíró statisztikaként P-t. Összesen 933 jelentkező volt, 825 férfi és 108 nő. Ha úgy gondoljuk, hogy nem 

és felvétel között nincsen összefüggés, akkor a férfiakra illetve a nőkre vonatkozó felvételi arányszámok összehasonlítása olyan, mint a 
valamelyik 825 emberre vonatkozó felvételi arányszámnak az összehasonlítása a fennmaradó 108-ra vonatkozóval. (Végül is a jelentkezőket 

rengeteg irreleváns módon fel lehet osztani, pl. az ujjlenyomatuk, stb. alapján.) Összesen 

 

-féleképpen lehet a 933 jelentkezőt egy 825 és egy 108 létszámú csoportra kettébontani. Számítsuk ki mindegyik felbontásra z-t. A z-értékek 

ezen sokasága közel normális eloszlású lesz, így a megfigyelt 5-ös z-érték elég rendkívüli. Lásd D. Freedman and D. Lane, "A nonstochastic 
interpretation of reported significance levels", Journal of Business and Economic Statistics, vol. 1 (1983), 292–298. o. 
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hallgatóiból, az első száz emberből, akibe az ember belebotlik, vagy azokból, akik egy adott évben egy adott 

tanszékre felvételiznek. Ad hoc mintánál a valószínűség fogalma nehezen megfoghatóvá válik, nehéz értelmezni 

az "a különbség betudható véletlen ingadozásnak" kifejezést, s ugyanígy a P-értékeket. Ilyen ad hoc mintán 

alapult az 5. példa.21 
 

Indokolt az óvatosság, ha egy szignifikanciapróba kézreeső, ad hoc mintán alapul. 

6. példa. Javultak azoknak a kisebbségi gyermekeknek a tanulmányi eredményei, akik részt vettek a Headstart 

iskolai előkészítő programban, ezek az előnyök azonban előbb-utóbb eltűntek, miután a gyermekek közönséges 

iskolákba kerültek. Ezért a kongresszus útjára indította a Nyomonkövetési Programot (Project Follow Through), 

melynek az volt a célja, hogy folyamatos támogatást adjon a kisebbségi gyermekeknek a közönséges 

iskolákban. Hét szponzorral kötöttek szerződést, hogy indítsanak a programban részt vevő osztályokat; ezeket 

többféle oktatási elv szerint működtették; további osztályokat pedig kontrollként használtak. A Stanfordi 

Kutatóintézetet (Stanford Research Institute, SRI) kérték fel a programnak az Egészségügyi, Oktatási és 

Népjóléti Minisztérium számára történő kiértékelésére.22 Az egyik fontos kérdés az volt, hogy különböznek-e a 

programban részt vevő osztályok a kontroll-osztályoktól. (Természetesen az SRI megvizsgálta azt is, mi az 

egyes programok hatása a gyermekekre.) 

Annak érdekében, hogy el lehessen dönteni, valóságosak-e különbségek, az SRI kialakított a programban részt 

vevő és a kontrollosztályok összehasonlítására egy teljesítmény-pontszámot. A pontszám meghatározásánál 

figyelembe vették például, hogy az egyes osztályokban mennyi idő jut játékra, mennyi önálló munkára, mennyit 

kérdezik a pedagógust, stb. Az egyik szponzorra (Far West Laboratory) vonatkozó eredményeket mutatjuk be a 

2. táblázatban. 

29.2. táblázat - SRI teljesítmény-pontszámok 20 Far West Laboratory-osztályra. A 

pontszámok 0-tól 100-ig terjedhetnek. 
 

Helység Az osztály pontszáma 

Berkeley 73 79 76 72 

Duluth 76 84 81 80 

Lebanon 82 76 84 81 

Salt Lake City 81 86 76 80 

Tacoma 78 72 78 71 

E 20 pontszám átlaga körülbelül 78; szórásuk körülbelül 4,2. A kontrollosztályok átlaga 60 körül volt, tehát 18 

pont volt a különbség. Tehát ami az SRI-féle teljesítménypontszámokat illeti, a Far West osztályai erősen 

különböznek a kontrollosztályoktól. Eddig minden rendben van. Az SRI azonban nem elégedett meg ennyivel. 

z-próbát akartak végezni, 

                                                           
21Kísérletet ritkán végeznek véletlen mintavétellel kapott alanyokon. Általában van valamiféle kezdeti szűrő fázis. Csak a szűrőn átjutott 

személyeket randomizálják, ők pedig leginkább ad hoc mintának tekinthetők. Ennélfogva bizonyos körültekintéssel kell eljárni ilyenkor a 
következtetés feltételeinek megfogalmazásánál. Olyan modellre gondolunk (27. fejezet 11-es és 12-es jegyzet), melyben minden alanynak 

van két lehetséges válasza, az egyik a kezelésre, a másik a kontrolleljárásra. E válaszpárok alkotják a "populációt". Egyetlen alanynál 

sincsen mód mindkét válasz megfigyelésére. A kísérlet nem szolgáltat adatokat a teljes populációra, csak egy részére nézve. A kezelt 
csoporthoz sorolt alanyoknál a kezelésre adott választ, a kontrollhoz sorolt alanyoknál a kontrolleljárásra adott választ figyeljük meg. A 

statisztikai következtetésnél ezen megfigyelt adatokból következtetünk a randomizált alanyok válaszpár-populációját jellemző 

paraméterekre. Nem következtetünk alanyok valamely bővebb populációjára – ilyen általánosításhoz a statisztikánál többre lenne szükség; s 
egy ilyen általánosítás meglehetős problematikus lehet. Alapvetően olyan kísérletekre gondolunk, melyekben az alanyokat random módon 

két csoportba osztják. Mindazonáltal az iméntihez hasonló megjegyzések vonatkoznak például akkorra is, amikor valamilyen eseti eljárással 

párosítjuk az alanyokat, majd minden párnál feldobunk egy érmét, így sorsoljuk ki, melyikük kerül a kezelt, s melyikük a kontrollcsoportba. 
Következtetni itt is a lehetséges válaszok összességét jellemző paraméterekre tudhatunk; a következtetés feltételes, az adott alanypárokra és 

párosításra mint feltételre nézve. 
22Project Follow Through Classroom Evaluation, kiadja az SRI (Menlo Park, California). Jane Stallings volt a kutatásvezető. Az idézeteken 
árnyalatnyi változtatásokat hajtottunk végre. A vizsgálat 1972–73-ban zajlott. 
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hogy ellenőrizzék, hogy a Nyomonkövetéses program osztályainak teljesítménypontszámai 

szignifikánsan nagyobbak-e azokénál, amelyeket nem követtek nyomon. 

Így végezték a számításokat:23 A pontszám-összeg standard hibájának becslése . Az átlag standard 

hibája 19/20≈1, így z≈ (78–60)/1=18. Mármost 

 

A következtetés: 

a Far West osztályok összesített átlaga szignifikánsan eltér a nem nyomonkövetett osztályok 

60-as átlagától. 

Elemzés. A számolással semmi hiba, és első látásra az eljárás is világosnak tűnhet. De van egy lényegi baj, az 

SRI-nek nem volt az adatokra vonatkozó valószínűségi modellje. Nehéz is elfogadhatót találni. Lehet, hogy az 

SRI úgy tekinti a 20 kezelt osztályt, mintha az összes osztályok egy mintája volna. De a 20 osztályt nem 

egyszerű véletlen mintavétellel választották, nem is a valószínűségi mintavétel valamely bonyolultabb 

módszerével. Valójában sehol sem írják le pontosan az egész beszámolóban, hogy milyen eljárással válogatták 

az osztályokat. Ez bizony ad hoc minta, ahogy az meg van írva. 

Lehet, hogy az SRI-nél a mérési hibára gondoltak. Van-e valamiféle "pontos érték" a Far West-re vonatkozóan, 

ami aztán vagy ugyanaz, mint a kontrolloké, vagy különbözik tőlük? Ha van – egyetlen szám? Vagy helységről 

helységre különböző? Osztályról osztályra? Tanárról tanárra? Diákonként? Évenként? Vagy ezek már a 

hibadobozba valók? Ha igen, ugyanaz-e a hibadoboz osztályról osztályra? Helységről helységre? Függetlenek a 

hibák? 

A beszámoló 500 oldal, s az 500-ból ezekkel a kérdésekkel egyetlenegy nem foglalkozik. Magától értetődőnek 

veszik, hogy ha van egy minta, annak az átlagát szignifikanciapróba segítségével egy külső etalonhoz mérhetik, 

származzék a minta akárhonnan. Ezeken a próbákon alapul az egész gondolatmenet, ami igazolja, hogy a 

programot végrehajtó osztályok eltérnek a kontrollosztályoktól; a próbák pedig nem alapulnak semmin. Az SRI-

nek nincs 20 elemű egyszerű véletlen mintája; sem 20 egymást követő mérése ugyanarra a mennyiségre. Húsz 

száma van. E számoknak van véletlen komponensük, de az őket kialakító véletlen mechanizmusokról szinte 

semmit nem tudunk. Ilyen körülmények között szignifikanciapróbát végezni őrültségnek látszik. 

Odautaztunk, hogy megvitassuk mindezt az SRI kutatóival. Ők azzal érveltek, hogy nagyon jó statisztikus 

szakértőktől kértek tanácsot, mielőtt a kutatás megtervezéséhez láttak volna, és pontosan úgy jártak el, ahogyan 

szokás. Mi a magunk érveit hajtogattuk. Órákon át vitatkoztunk. Végül is ezt mondta a kutatás vezetője: 

Nézzenek ide. Volt itt egy tanácsadó, mikor ezt a kutatást terveztük – és ő elmagyarázta, hogy 

egyszer biztos jön majd valaki valahonnan, és az azt fogja mondani, hogy a mi 

statisztikáinknak az égvilágon semmi értelmük. Úgyhogy, láthatják, minden eshetőséget 

számba vettünk. 

4.1. „D” feladatsor 

1. Volt egy félév, amikor 600 diák vizsgázott a statisztika-2 kurzusból a Berkeley-n (University of California). 

65 volt az átlagpontszám, 20 pont volt a szórás. A következő tanév kezdetén a kurzushoz gyakorlatokat tartó 25 

tanársegéd megírta pontosan ezt a tesztet. Nekik 72 pont volt az átlaguk, és nekik is 20 pont a szórásuk.24 

Szignifikánsan jobb volt-e a tanársegédek teljesítménye a diákokénál? Ha a kétmintás z-próba alkalmas a kérdés 

eldöntésére, végezze el. Ha nem alkalmas, indokolja meg, miért nem az. 

                                                           
23Ehhez azt kellene feltételeznünk, hogy a kontroll 60-as átlagát pontosan, hiba nélkül ismerjük. Az SRI valójában kétmintás t-próbát 
használt. Az SRI által alkalmazott pontozási eljárás viszont óhatatlanul összefüggést hozott létre a kezelt és a kontroll pontszámai között, 

mert összevont (pooled) rangsorokon alapult. 
24A számok valódiak, 1976-ból. A tanársegédeknek körülbelül a fele részt vett a vizsgadolgozat javításában; és sokan javítottak más 
negyedévekben hasonló dolgozatokat. 
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2. Két csoportba lehet osztani azt az öt bolygót, amit már a régiek is ismertek: a belső bolygók (a Merkúr és a 

Vénusz) közelebb vannak a Naphoz, mint a Föld; a külső bolygók (Mars, Jupiter és Szaturnusz) messzebb 

vannak a Naptól, mint a Föld. Az alábbi táblázat a sűrűségüket mutatja; 1-nek tekintettük a Föld sűrűségét. 
 

Merkúr Vénusz Mars Jupiter Szaturnusz 

0,68 0,94 0,71 0,24 0,12 

A két belső bolygónak 0,81 az átlagos sűrűsége, a három külső bolygóénak 0,36. Statisztikailag szignifikáns-e 

az eltérés? 25 És egyáltalán, értelmes-e a kérdés? 

3. A pennsylvaniai Dauphin megyében két kutató azt vizsgálta, hogy milyen az összefüggés a 

csecsemőhalandóság és bizonyos környezeti feltételek között. A vizsgálat részeként egy hathónapos időszakban 

a kutatók minden Dauphin megyében született gyermekről feljegyezték, hogy melyik évszakban született, és 

hogy megérte-e az 1 éves életkort.26 Ha alkalmas, végezzen próbát annak eldöntésére, függ-e a 

csecsemőhalandóság attól, melyik évszakban született a gyermek. Ha nem alkalmas, magyarázza meg, miért 

nem. 
 

 
Születés évszaka 

 
júl.-aug.-szept. okt.-nov.-dec. 

Egyéves kora előtt meghalt 35 7 

Túlélte az első évet 958 990 

4. A WISC (lásd 27. fejezet, 2. szakasz, 3. feladat) építőkockás feladatában a gyermeknek színes építőkockákból 

kell többféle, képen bemutatott térbeli mintát felépítenie. A HANES II. körében elvégeztették ezt a feladatot 6–9 

éves korú gyermekek egy országos mintájával; a mintát valószínűségi módszerekkel választották – lényegében 

olyanfajta többlépcsős csoportos mintavételről volt szó, amilyet a Rendszeres Népességfelmérésnél használnak 

(22. fejezet). 1652 olyan gyermek volt a mintában, akinek évi 5000–7000 dollár közötti volt a családjában az 

összjövedelem; ezek a gyermekek a tesztben átlagosan 14 pontot értek el, pontszámaik szórása 8 pont volt. Évi 

10 000–15 000 dollár közötti összjövedelemmel rendelkező családokból 813 gyermek került a mintába; ők 

átlagosan 17 pontot értek el a tesztben, pontszámaik szórása 12 pontos volt.27 Valaki azt kérdezi, magyarázható-

e az átlagok közötti eltérés véletlen ingadozással. 

a. Értelmes-e a kérdés? 

b. Lehet-e rá válaszolni a megadottak alapján? 

5. A politikai elemzők úgy látják, fontos, ki melyik államban lakik: az egyes államoknak különböző politikai 

kultúrája van, az pedig befolyásolja a szavazói attitűdöket.28 A kutatók, miután kiküszöbölték bizonyos 

demográfiai változók hatását, megbecsülik, mekkora hatással van a pártkötődésre (republikánus, illetve 

demokrata) az, hogy ki melyik államban lakik. Az adatbázis az Egyesült Államokban a CBS/New York Times 

által az 1976–82-es időszakban megkérdezett 55 145 személyből áll. A nullhipotézist – hogy nincs eltérés az 

államok között – elutasítják P≈0, az államok közötti többszörös összehasonlítást figyelembe véve). Igaz vagy 

hamis – röviden indokoljon: P nagyon kicsi, tehát az egyes államok politikai kultúrái között nagy az eltérés. 

                                                           
25F. Mosteller and R. Rourke, Sturdy Statistics (Addison-Wesley, 1971., 54. old.) 
26T. A. Ryan, B.L. Joiner and B. F. Ryan, Minitab Student Handbook (Boston: Duxbury Press, 1976., 228. old.) 
27"Intellectual development of children by demographic and socioeconomic factors", Vital and Health Statistics, series 11, no 110. 

(Washington, D.C., 1971). 
28R. S. Erikson, J. P. McIver and G. C. Wright, Jr., "State political culture and public opinion", American Political Science Review, vol. 81 
(1987), 797–813. old. Többtényezős regressziót végeztek, először a demográfiai kategóriákat (pl. alacsony jövedelmű, stb.) mutató 

"dummy"-változókon (0/1 változókon); majd bővítettek a régiót és az államot jelölő dummykkal. Az állam bevonása 0,0898-ról 0,0953-ra 

növelte a korrigált R2-et – viszont 8,35 volt a beléptetési kritérium F - értéke, a számlálóban 40-es – a nevezőben pedig 55 072-es 
szabadságfokkal. A szerzők szerint az eltérések nemcsak statisztikai értelemben, hanem gyakorlatilag is jelentősek; az R2-ből nem ez látszik. 

A szerzők szerint is lehetséges, hogy az „állam-dummy‖-k más, kimaradt változók helyetteseiként működjenek, de érveik szerint itt nem ez 

a helyzet. Az ebben és a 29-es jegyzetben említett dolgozatokról bővebb elemzést ad: D. Freedman, "Statistical models and shoe leather", in: 
P. Marsden (ed.): Sociological Methodology 1991 (Washington, D.C., American Sociological Association; 10. fejezet). 



 Szignifikanciapróbák, közelebbről  

 535  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

6. Egy kutatónak az volt a kérdése, hogy a baloldali nézeteknek a McCarthy-éra alatti elnyomatása "a tömegek 

véleményének vagy az elit véleményének" volt-e betudható29. Az elnyomó jogszabályok elfogadását vizsgálta az 

egyes államok törvényhozásában, és ennek alapján egy -1-től +1-ig terjedő standardizált skálán mérte a tömegek 

véleményének, illetve az elit véleményének a hatását. A vélemények megismerése végett kérdőíves 

vizsgálatokat végzett 

a tömegek véleményét és a politikai elitet képviselő mintákon ... Az elit minták semmiképp 

sem nevezhetők az államok elitjéből vett véletlen mintáknak ... Inkább az mondható, hogy az 

elit minták saját magukat reprezentálják ... A tömegek vélemény[ének a hatása] -0,06; az elit 

véleményéé -0,35 (0,01-nél erősebben szignifikáns). Tehát a viszonylagosan intoleráns elitű 

államokban került sor politikai elnyomásra. Az elit intoleranciáján túl a tömegek véleménye 

gyakorlatilag egyáltalán nem számított. 

Fejtse ki röviden, mi a véleménye a statisztikai próbák ilyen használatáról. 

5. 5. Bizonyítja-e az állítást az eltérés? 

Egy kutató általában azért gyűjt adatokat, hogy valamilyen állítást bebizonyítson. Ha az eredmények véletlennel 

is magyarázhatók lennének, az adatok nem bizonyítanának semmit. A kutató tehát szignifikanciapróbát végez: 

ezzel tudja megmutatni, hogy az általa talált eltérések valóságosak. Viszont a próbának meg kell mondanunk, 

mit értsen "véletlenen". Erre való a dobozmodell. És ha a kutató rossz dobozmodellt csinál, a próba eredménye 

teljesen félrevezető lehet. Ez volt a 4-es szakasz lényege; most folytatjuk az elemzést. 

Példának vegyünk megint egy parajelenségekkel kapcsolatos kísérletet: a kísérletvezető dob egy kockával, az 

alany pedig megpróbálja elérni, hogy a kocka hatost dobjon30. Ezt megismétlik 720-szor. A 720-ból a kocka 

143-szor dob hatost. Ha a kocka szabályos volna és az alany igyekezetének nem volna hatása, akkor a hatos 

dobásának a valószínűsége 1/6 volna. Így 720 dobásból 120 lenne a hatosok számának várható értéke. Ehhez 

képest 143-120=23-as többlet mutatkozik. 

Valóságos-e ez az eltérés, vagy véletlen ingadozás? Itt jut szerephez a szignifikanciapróba. A nullhipotézis 

megfogalmazható dobozmodellel: a hatosok száma olyan, mint 120 húzás összege a  

dobozból. A húzások összegének 

 

a standard hibája. Így tehát z=(143–120)/10=2,3, és P≈1%. Valóságosnak tűnik az eltérés. 

Most lássuk a fő kérdést: bizonyítja-e az eltérés, hogy létezik ilyen típusú parajelenség? Később, a kísérlet egy 

másik szakaszában az alany arra törekedett, hogy a kocka egyest dobjon – akkor is sok volt a hatos. Általában, 

bármilyen számot szuggerált is az alany, a kocka mindig túl sok hatost dobott. A próba nem a parajelenségek 

létét bizonyította, hanem azt, hogy a kocka nem szabályos. 

A szignifikanciapróba annyit képes megmondani, hogy tényleges eltérés van. Nem tudja megmondani az eltérés 

okát. Eltérést okozhat az is, ha a kutató rossz dobozmodellt használ, és az is, ha valami mást ront el a kutatás 

megtervezésekor. 
 

A szignifikanciapróba nem mutatja ki, hogy jó-e a vizsgálati terv. 

Miért vezetett minket félre a parajelenséges kísérletben a z-próba? Nem vezetett félre. Azt kérdeztük: nem túl 

sok-e ahhoz a hatos, hogy véletlennel lehessen magyarázni? És erre, helyesen, azt válaszolta, hogy de igen, túl 

sok. Viszont mi mondtuk meg a próbának, hogy mit értsen "véletlenen": szabályos kockával végzett dobásokat. 

Ebből a feltételből kiindulva számítottuk ki a z-képletbe való várható értéket és standard hibát. A 

                                                           
29J. L. Gibson, "Political intolerance and political repression during the McCarthy era", American Political Science Review, vol. 82 (1988), 

511–39. old. "Hatások": az út-modell együtthatói. A becslésekben mutatkozó véletlenszerűséget a szerző feltehetőleg a modellből eredőnek 
mondaná. A modell megfelelő volta azonban nem nyilvánvaló. 
30Bővebben tárgyalja a kísérletet C. E. M. Hansel, ESP: A Scientific Evaluation (Charles Scribner's Sons, 1966, 11. fejezet). Módosítottuk a 

számokat, hogy egyszerűbb legyen a számolás. A kísérlet célja egy, a szövegben tárgyalt következtetési hiba szemléltetése volt. A forrásra 
Dr. Charles Yarbrough (Santa Rosa, Kalifornia) hívta fel a figyelmünket. 
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szignifikanciapróbának meg kell mondani, hogy milyen véletlennel dolgozzon. Nem a próba tehet arról, ha a 

kutató – mint a parajelenséges kísérletben – rossz dobozmodellt használ. 

7. példa. A 26. fejezet 5. szakaszában tárgyaltuk a parajelenségekkel kapcsolatos Tart-féle kísérletet. Egy 

Aquarius-nak nevezett gép véletlenszerűen kiválasztott egyet négy cél közül, az alanynak pedig el kellett 

találnia, melyiket. 7500 próbálkozásból az alanyok 2006 találatot értek el, szemben a véletlen alapján várható 

1/4 · 7500=1875-tel. Az eltérés 2006–1875=131, z≈3,5, és P(egyoldali) ≈2/10 000. Mit bizonyít ez? 

Elemzés. Nem nagyon lehet az eltérést véletlen ingadozással megmagyarázni. Ez a z-próbából világosan kiderül. 

De parajelenségről van-e szó? A felmerülő egyéb magyarázatok kizárásához szemügyre kellett venni a vizsgálat 

menetét. Vizsgálódásuk során a statisztikusok Tart véletlenszám-generátorához is eljutottak. Úgy találták, hogy 

hibás: ritkán választotta kétszer egymás után ugyanazt a célt. A kísérlet során az Aquarius minden egyes tipp 

után kivilágította a célt. Így ha valaki észlelte a szabályszerűséget vagy akármi más okból minden alkalommal új 

céltárgyra tippelt, akkor a véletlenszám-generátor hibájából javítani tudott az esélyein. A Tart-féle dobozmodell 

tehát – márpedig ebből számították a próbáknál használt valószínűségeket – nem jól írta le, hogy mit csinál 

valójában a véletlenszám-generátor. 

Tart eleinte azt állította, hogy a "véletlen" számokban mutatkozó szabályosság egyáltalán nem érdekes. Végül 

mégis megismételte a kísérletet. Jobb véletlenszám-generátorokat használt, és több más ponton is szigorított a 

kísérleti terven. A megismételt vizsgálatban a találati arányok a véletlenszerű körül mozogtak: nem utaltak 

parajelenségre. Mindkét kísérlet alanyai a Davis-i University of California diákjai voltak. Tart elsősorban a 

diákok attitűdjének a két kísérlet között beállott "drámai megváltozásá"-val magyarázta a replikáció kudarcát.31 

Az utóbbi egy-két évben a diákok megkomolyodtak, erősebb bennük a versenyszellem és a 

teljesítmény-orientáció, mint az első kísérlet idején. E "feszült" attitűdjük kevéssé fér össze 

azzal, hogy erős érdeklődést és motivációt érezzenek olyan "haszontalan" képességek 

kifejlesztése iránt, amilyen a telepátia. A mostani kísérlet során jó néhány résztvevőnél fel is 

tűnt, hogy nem igazán "voltak benne" a kísérletben, igyekeztek minél előbb "túlesni rajta". 

5.1. „E” feladatsor 

1. A 26. fejezet 3.szakasz 7. feladatában szó volt egy kísérletről, melyben egy telephelyen, az alkalmazottak 

közül választott 100 fős minta számára bevezették a rugalmas munkaidőt; a mintában a mulasztott napok átlagos 

száma 6,3 napról 5,9 napra csökkent. Szignifikanciapróbával kimutattuk, hogy az eltérés valóságos. Jogosan 

következtetünk-e ebből arra, hogy a rugalmas munkaidő a felelős az eltérésért? Ha nem: mi mástól 

csökkenhetett a mulasztott napok száma? – mondjon néhány további lehetséges okot. 

2. Az 1. fejezetben ismertettük a gyermekbénulás elleni Salk-féle oltás kipróbálását; a beoltott csoportban jóval 

kevesebb megbetegedés fordult elő, mint a kontrollban. Egy szignifikanciapróba kimutatta, hogy az eltérés valós 

(27. fejezet, 4. szakasz, 2.feladat). Jogos-e itt arra következtetni, hogy az oltás védte meg a gyermekeket a 

gyermekbénulástól? Ha nem, mondjon néhány további lehetséges okot. 

3. Fogyókúrás üdítőitalokban energiaszegény mesterséges édesítőszerként – többek között – szaharint 

használnak. A szaharin azonban egyes aggályok szerint rákot okozhat. Bioassayt végeztek patkányokon (erről a 

vizsgálati módszerről a 29. fejezet 2. szakasz 5. feladatában írtunk.) A kezelt csoportbeli patkányok szaharin 

formájában kapták napi táplálékuk 2%-át. A kezelt csoportban magasabb arányban fordult elő hólyagrák, mint a 

kontroll csoportban – az eltérés erősen szignifikáns volt. A kutatást végző csoport következtetése szerint ez azt 

jelenti, hogy emberben a szaharin valószínűleg hólyagrákot okoz. Helyes módja-e ez a P-érték értelmezésének? 

4. Egy cég 7 férfit és 16 nőt alkalmaz. Viszont a férfiak többet keresnek a nőknél – a cég a bérek 

megállapításában megmutatkozó nemi megkülönböztetés vádjával bíróság elé kerül. A sértett szakértőjének 

érvelése: 

Az alkalmazottak közül 7 · 16=112 olyan pár állítható össze, ahol az első személy férfi, a 

második személy nő. E párok közül 68-ban a férfi keres többet. Ha nem volna nemi 

diszkrimináció, akkor a férfiaknak csak 50% volna az esélyük, hogy ők keressenek többet. 

                                                           
31Úgy látszik, hogy az Aquarius-ban használt véletlenszám-generátort nem ellenőrizték, ellenőriztek azonban hasonló típusúakat. A 
parajelenségekkel kapcsolatos kutatásban semmi sem egyszerű; annak a nagy részével, amit írunk, Tart nem értene egyet: C.Tart et al., 

"Effects of immediate feedback on ESP performance: a second study", Journal of the American Society for Psychical Research, vol.73. 

(1979), 151–165.old. Fordulatos összefoglalást ad a szóban forgó kérdésekről Martin Gardner, Science: Good, Bad, and Bogus (Avon 
Books, 1981.; 18. és 31. fejezet). 
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Olyan a helyzet, mint a pénzfeldobásnál. 112 pénzfeldobásból 56 a fejek várható száma, 

körülbelül 5,3-as standard hibával. Így 

 

P pedig körülbelül 1%. Ha létezik nemi diszkrimináció, akkor ez az. 

És Ön szerint? Válaszoljon igennel vagy nemmel, és indokoljon. 

6. 6. Következtetések 

Amikor kliensüknek keresztkérdésekre kell válaszolnia, az ügyvédek gyakran ezt az instrukciót adják: 

Figyeljen jól oda a kérdésükre, és arra válaszoljon. Ne arra a kérdésre válaszoljon, amit 

kérdezniük kellett volna, és ne is arra a kérdésre, amit Ön hallani szeretne – hanem arra a 

kérdésre válaszoljon, amit ők föltesznek. 

A szignifikanciapróbák homlokegyenest ellenkező stratégia szerint működnek. Kérdezhetünk tőlük bármit, 

mindig ugyanarra az egyetlen kérdésre felelnek: 

Mennyire lehet pusztán véletlen ingadozással megmagyarázni az adatok eltérését a 

nullhipotézis alapján várhatótól? 

A véletlen ingadozást a dobozmodell definiálja. Ezt a modellt a kutató szabja meg (nyíltan vagy 

hallgatólagosan). A próba nem ellenőrzi, hogy a modell illeszkedik-e a vizsgált kérdéshez és ésszerű-e. Az 

eltérés mértékét és fontosságát sem méri. Az eltérés okát sem állapítja meg. A próba tehát csak egyetlen, nagyon 

speciális kérdésre tud felelni. Márpedig mi sokszor nem erre a kérdésre volnánk kiváncsiak. Ilyenkor nem 

szignifikanciapróbával, hanem becsléssel kell megoldani a feladatot. Ez abból áll, hogy dobozmodellt készítünk 

az adatokról; meghatározzuk a modellen belül, hogy mi az, amit becsülni akarunk; ezt megbecsüljük az adatok 

alapján, továbbá megadjuk, hogy mekkora a becslés standard hibája. 

A szignifikanciapróbák napjainkban rendkívül népszerűek. Ennek részben az az oka, hogy a próbák egy hatásos, 

jól felépített matematikai elmélet részét képezik. Az is az okok közé tartozik, hogy a kutatók jó része nem 

szívesen bajlódik valószínűségi modellek felállításával. A szignifikanciapróbákhoz fűződő sajátos 

nyelvhasználat pedig megkönnyíti, hogy az ember a modellt megkerülve "statisztikailag szignifikáns" 

eredményekről beszélhessen. Ez annyira szépen, olyan komolyan hangzik, és a háttérben akkora matematikai 

gépezet zakatol – hogy a próbák akkor is tudományosan korrektnek tűnnek, ha igazából az égvilágon semmi 

értelmük sincs. Jól jellemzi a helyzetet St. Exupéry: 

Ha valami nagyon lenyűgözően rejtélyes, az ember nem meri megtenni, hogy ne 

engedelmeskedjék.32 
—A kis herceg (2.fejezet) 

7. 7. Ismétlő feladatsor 

Az ismétlő feladatok a korábbi fejezetek anyagát is felhasználhatják. 

1. Igaz vagy hamis? Röviden indokoljon is: 

a. Előfordul, hogy egy erősen szignifikáns eltérést pusztán a véletlen okoz. 

b. Ha egy szám statisztikailag szignifikáns, akkor nagy és fontos. 

c. A 4,7%-os P-érték alapvetően egész mást jelent, mint a 5,2%-os P-érték. 

2. Az alábbi kérdések közül melyik(ek)kel foglalkozik a szignifikanciapróba? 

i. Véletlen okozza-e az eltérést? 

                                                           
32A kiadó (Harcourt, Brace & Jovanovich, Inc.) engedélyével. 
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ii. Jelentős-e az eltérés? 

iii. Mit bizonyít az eltérés? 

iv. Jól volt-e megtervezve a kutatás? 

Röviden indokoljon. 

3. Két kutató az X dobozra vonatkozóan ugyanazt a nullhipotézist teszteli (azaz ugyanarra a nullhipotézisre 

nézve végez próbát): hogy a doboz átlaga egyenlő 50-nel. Az ellenhipotézisük is megegyezik: a doboz átlaga 

különbözik 50-től. Abban is egyeznek, hogy mindketten kétoldali z-próbával fognak dolgozni. Az első kutató 

100 lapot húz a dobozból, véletlenszerűen, visszatevéssel. A másik kutató 900 lapot húz, szintén visszatevéssel. 

Mindkettejüknél 10-nek adódik a szórás. Igaz vagy hamis: az kapja közülük a kisebb P-értéket, akinek az átlaga 

me label=""sszebb esik 50-től. Röviden indokoljon.33 

4. A faji diszkriminációval kapcsolatos ítélkezésben a bíróságok azon az állásponton vannak, hogy megáll a faji 

diszkrimináció vádja – hacsak meg nem cáfolják – egy olyan cég ellen, melynek alkalmazottai között 

szignifikánsan alacsonyabb a feketék százalékaránya annál, amekkora a környező földrajzi régióban a feketék 

százalékaránya (a szignifikanciát z-próbával tesztelik). Tegyük fel, van egy város, ahol a lakosság 10%-a fekete. 

Tegyük fel azt is, hogy ebben a városban minden cég olyan eljárást használ a dolgozók felvételénél, amely – 

bőrszín tekintetében – az egyszerű véletlen mintavétellel egyenértékű. Rábizonyosodik-e ezek közül a cégek 

közül akármelyikre is – akármikor – a z-próba segítségével a faji diszkrimináció? Röviden indokoljon. 

5. Belső bolygók (Merkúr, Vénusz) azok, amelyek közelebb vannak a Naphoz, mint a Föld. A külső bolygók 

távolabb vannak. Alább közöljük a bolygók tömegét, 1-nek véve a Földét. 
 

Merkúr Vénusz Mars Jupiter Szaturnusz Uránusz Neptunusz Plútó 

0,05 0,81 0,11 318 95 15 17 0,8 

A belső bolygók tömegének az átlaga 0,43, míg a külsők tömegének az átlaga 74. Statisztikailag szignifikáns-e 

az eltérés?34 Egyáltalán, értelmes ez a kérdés? Röviden indokoljon. 

6. Választási adatok felhasználásával valakik a szavazói magatartásra hatással bíró különféle tényezőket 

vizsgálják. Úgy becsülik, hogy egy bizonyos szavazás során az infláció kérdése 7 százalékponttal járult hozzá a 

republikánus párt eredményéhez. E becslésüknek azonban 5 százalékpont körüli a standard hibája. A 

növekmény tehát nem szignifikáns. A kutatók ennek alapján megállapítják, hogy "ténylegesen, és a széles 

körben elterjedt nézetekkel ellentétesen, az infláció nincsen hatással a szavazói magatartásra."35 Következik-e a 

statisztikai próba eredményéből ez a megállapítás? Feleljen igennel vagy nemmel, és röviden indokoljon. 

7. Népszámlálási adatok szerint 1950-ben az Egyesült Államok lakossága 151,3 millió volt, és a lakosság 

13,4%-a lakott a nyugati államokban. 1990-ben 248,7 millió volt a lakosság, és 21,2%-a lakott a nyugati 

államokban.36 Jelentékeny-e gyakorlati szempontból a százalékarányok megváltozása? És statisztikailag (azaz 

szignifikáns-e)? Egyáltalán, értelmesek ezek a kérdések? Röviden indokoljon. 

8. A Rendszeres Népességfelmérés 1985-ös adatai szerint az Egyesült Államokban a 16 éves vagy idősebb nők 

50,4%-a volt foglalkoztatott; 1993-ra ez a százalékarány 54,1%-ra nőtt.37 Szignifikáns-e a százalékarányok 

megváltozása? 

a. Értelmes-e a kérdés? 

b. Tud-e a megadott információ alapján válaszolni rá? 

                                                           
33A kérdés eredetijét A. Tversky and D. Kahneman használták. Lásd továbbá Steger – a fenti 2. jegyzetben hivatkozott – könyvének 298. 

oldalát. 
34Lásd a 25. jegyzetbeli hivatkozás 68. oldalán. 
35F. Arcelus and A. H. Meltzer, "The effect of aggregate economic variables on congressional elections", American Political Science Review, 

vol. 69 (1965), 1232–69. old., hozzászólásokkal. A forrásra Chris Achen hívta fel a figyelmünket. Az érvelés regressziós modellt használ, 
tehát finomabb, mint a feladat mutatja. (Természetesen maga a modell érvényessége is vita tárgya lehet.) A kutatók hipotézisvizsgálattal 

kapcsolatos álláspontja azonban mondhatni brutális. Lásd Arcelus és Meltzer válaszát Goodman és Kramer hozzászólására. 
36Statistical Abstract, 1988., 21. táblázat; Statistical Abstract, 1994., 26. táblázat. 
37Statistical Abstract, 1994., 616. és 621. táblázat. 
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c. Tud-e rá válaszolni akkor, ha úgy tekintheti, hogy a Rendszeres Népességfelmérés a 16 éves vagy idősebb 

nők egy-egy független, 50 000 fős egyszerű véletlen mintáján alapult a szóban forgó két esztendőben? 

9. 1970-ben az elsőéves egyetemisták 48%-a vélte úgy, hogy "A legjobb, ha az asszonyok tevékenysége az 

otthonra és a családra szorítkozik." 1990-re ez az arány 25%-ra csökkent.38 A százalékok egy többlépcsős 

csoportos mintavétellel kapott országos mintán alapulnak. 

a. Lényeges-e az eltérés? És van-e ennek a kérdésnek értelme? 

b. Értelmes-e azt kérdezni, hogy statisztikailag szignifikáns-e az eltérés? És tud-e rá a megadott információ 

alapján felelni? 

c. Ugyanaz, mint (b), ha feltehetjük, hogy a százalékarányok a két évben az akkori elsőévesek egy-egy 

független, 1000 fős egyszerű véletlen mintáján alapultak. 

10. R. E. Just és W. S. Chern azt állították, hogy a kaliforniai konzervparadicsom felvásárlói piaci súlyukat 

felhasználva rögzíteni próbálták az árakat. Bizonyításképpen a kutatók megbecsülték a paradicsom keresleti 

árrugalmasságát két időszakban – a gépi betakarítás bevezetése előtt, és utána. (-5-ös árrugalmasság például azt 

jelentené, hogy az árak 1%-os növekedése a kereslet 5%-os csökkenését idézi elő.) Megállapították becsléseik 

standard hibáját is. 

Szabadversenyes piacon a gépi betakarítás semmiféle változást nem okozna a kereslet árrugalmasságában: csak 

a kínálatra lenne hatással. A két becsült árrugalmasság – a gépi betakarítás bevezetése előtti, és az azt követő – 

között azonban közel szignifikáns volt az eltérés(z≈1,56, P(egyoldali) ≈5,9%). A kutatók az árrugalmasság 

többféle becslésével megpróbálkoztak, mielőtt véglegesen döntöttek.39 Fejtse ki röviden, hogy mi a véleménye a 

statisztikai próbák ilyen használatáról. 

11. Egy piackutató cég felmérést készít egy város lakóinak 250 fős egyszerű véletlen mintájával; többek között 

azt is megkérdezi, hogy mivel töltötték az idejüket "tegnap". A válaszadók 38%-a töltött 3 órát vagy többet TV-

nézéssel; a válaszadók 30%-a töltött 3 órát vagy többet rádióhallgatással.40 Egy riporter azt kérdezi, vajon 

statisztikailag szignifikáns-e a két százalékarány közötti különbség? Értelmes-e a kérdés? És lehet-e válaszolni 

rá a megadott információ alapján? 

12. Viták zajlottak arról, hogy mennyire érvényesek a büntetőperekben DNS-vizsgálat alapján végzett 

azonosítások. Az egyik probléma, hogy különböző alcsoportokban különböző lehet egyes "allélok" 

(génváltozatok) gyakorisága. Ami ritka az egyik alcsoportban, az egy másikban gyakori lehet. Folyt bizonyos 

empirikus munka az alcsoportok közötti különbségek felmérésére. Egy genetikus szerint41 

A statisztikai szignifikancia a tudományos bizonyíték objektív, egyértelmű, általánosan 

elfogadott kritériuma. Ha az etnikai csoportok között az allélgyakoriságok tekintetében 

statisztikailag szignifikáns az eltérés, az azt jelenti, hogy ezek az eltérések valósak – el kell 

vetni azt a hipotézist, hogy az etnikai csoportok közötti genetikai eltérések elhanyagolhatóak 

lennének. 

Fejtse ki röviden, mi a véleménye a statisztikai szignifikancia fenti értelmezéséről. 

8. 8. Nagy ismétlő feladatsor 

1. Oregon államnak van egy kísérleti kiképzőtábori programja, amellyel a börtönből való szabadulásuk előtt 

megkísérlik az elítélteket visszavezetni a társadalomba. A program célja az, hogy csökkenjen a "visszaesési 

ráta", azaz azok aránya, akik három éven belül újra börtönbe kerülnek. A programban a foglyok számára 

önkéntes a részvétel, mégis sokan kimaradnak a program befejezése előtt. 

                                                           
38Statistical Abstract, 1994., 287. táblázat. 
39R. E. Just and W. S. Chern, "Tomatoes, technology and oligopsony", Bell Journal of Economics, vol.11 (1980), 584–602. old. A kérdést 

taglalja R. Daggett and D. Freedman, "Econometrics and the law: A case study in the proof of antitrust damages", in: L. M. LeCam and R. 
A. Olshen (eds.), Proceedings of the Berkeley Conference in Honor of Jerzy Neyman and Jack Kiefer, vol 1, 123–72. old. (Belmont, Calif.: 

Wadsworth, 1985.) Just és Chern lineáris és loglineáris keresleti függvényeket is megbecsültek; a feladatban említett t-próbát egy lineáris 

keresletfüggvényben az ár együtthatójára alkalmazták. 
40Országos adatokat közöl George Gallup, Jr., The Gallup Poll: Public Opinion (Wilmington, Delaware: Scholarly Resources, Inc., 1991., 

49. old.) Alább kivonatosan közöljük az adatokat. (Különböző tevékenységekre fordított idő "tegnap", önbeszámoló alapján.) 
41Az idézet forrása: D. L. Hartl levele, Nature vol. 372 (1994.), 398. oldal; David Kaye-nek (Arizona State University) tartozunk köszönettel 
azért, hogy felhívta rá a figyelmünket. Áttekintés a DNS-alapú azonosításból származó bizonyítékokról: Jurimetrics vol. 34., no.1 (1993.) 
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A program értékelése során kutatók összehasonlították a programot végigcsináló foglyokat és a kimaradókat. A 

programot végigcsinálók körében 29% volt a visszaesési ráta. A kimaradók körében 74% volt a visszaesési ráta. 

Ezen az alapon a kutatók megállapították, hogy a program hatásos. Egy második kutatócsoportnak azonban 

kételyei voltak. 

a. Megfigyeléses vizsgálat volt-e ez, vagy pedig kontrollos kísérlet? 

b. Mi volt a kezelt csoport? Mi volt a kontroll? 

c. Mi okozhatta a második kutatócsoport kételyeit? 

d. A második kutatócsoport egybevonta a programot elvégzetteket és a kimaradókat. Az összevont csoportban 

36% volt a visszaesési ráta. Ezzel szemben a kezelésre nem jelentkezett elítéltek csoportjában a visszaesési 

ráta 37% volt. 

i. Mi volt a második kutatócsoport összehasonlításában a kezelt és mi a kontroll csoport? 

ii. Azt támasztják-e alá az adataik, hogy a kezelés hatásos? vagy azt, hogy nincs hatása? Válaszát indokolja. 

e. (e) A vizsgálatok leírását és az adatokat is, módosítva, a New York Times-ból vettük át (1993. június 27.) 

Tételezzük fel, hogy ezek a valós számok. Kik voltak többségben a programra jelentkezők között: azok, akik 

azután végigcsinálták a programot, vagy azok, akik abbahagyták? Röviden indokoljon. 

2. Egy baseball-játékosok körében végzett vizsgálat kimutatta, hogy a balkezes játékosok között magasabb a 

halálozási ráta, mint a jobbkezesek között. Egy megfigyelő magyarázata szerint ez az "egybemosás jelenségének 

tulajdonítható: a baseball-játékosok nagyobb eséllyel balkezesek a normál populációnál, és a halálozási ráta is a 

játékosok között magasabb". Jó-e az adatoknak ez a magyarázata? Válaszoljon igennel vagy nemmel; röviden 

indokoljon. 

3. Észak-Írországban az angol rendszer szerint működnek az iskolák. A "Grammar School" és a "Secondary 

Intermediate School" egyaránt nagyjából az USA-beli középiskolának (high school) felel meg, de azok a diákok, 

akik a középiskola után egyetemre akarnak menni, általában Grammar School-ba járnak. A végzős diákok 

mindkét iskolatípusban standardizált jártassági vizsgákat tesznek. 

A Grammar School-okban a katolikus diákok teljesítménye e jártassági vizsgákon valamivel jobb a 

protestánsokénál.42 Igaz vagy hamis – indokoljon is: ha összevonjuk a két iskolatípust, a katolikus diákok 

teljesítménye biztosan valamivel jobb lesz e jártassági vizsgákon a protestánsokénál. 

4. A New Yorki Városi Egyetemnek 21 campuson körülbelül 200 000 hallgatója van. Az alábbi ábra (New York 

Times, 1991.ápr. 5.; átdolgozva) e diákok kor szerinti megoszlását mutatja. Például, hogy 21,1%-uk volt 19 éves 

vagy fiatalabb. A százalékok magasan kezdődnek, aztán egy darabig emelkednek, utána visszaesnek, lassan 

emelkednek, s végül újra visszaesnek. Mi magyarázhatja ezt az időbeli mintázatot? 

 

Megjegyzés: újrarajzolva az eredeti nyomán; Copyright 1991, New York Times; engedéllyel reprodukálva. 

5. Alább a National Health Interview Survey (Országos Interjús Egészségi Felmérés) egyik havi adatait 

mutatjuk be. (A felmérést az Országos Egészségügyi Statisztikai Központ számára havonta végzi a Népszámlási 

Hivatal.) Például a 18–64 éves emberek 70%-a minden nap reggelizik, míg a 65 évesnél idősebbeknek 90%-a. 

                                                           
42A példa alapja egy olyan bizonyíték volt (módosítottunk rajta), melyet a szövetségi kerületi bíróságnak (N. D. Cal., 1993.) terjesztettek be 

a James Smyth kiadatási ügyében tartott meghallgatáson. Defense Exhibit 31, Secondary Analysis of the School Leavers Survey, (1989), 
Standing Advisory Commission on Human Rights (Cormack et al.). 
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Igaz vagy hamis: az adatok azt mutatják, hogy ahogy az emberek idősebbek lesznek, az életmódjuk egyre 

egészségesebbé válik. Válaszát indokolja. Ha hamis – hogyan magyarázza az adatokban látható mintázatot? 
 

Kor Reggelizik Iszik Dohányzik 

18–64 70% 40% 35% 

65 és idősebb 90% 10% 15% 

Megjegyzés: kerekített százalékok. Forrás: Statistical Abstract, 1988., 178. táblázat. 

6. Az Egyesült Államokban az Igazságügyminisztérium megvizsgálta a 75 legnagyobb megyében az államok 

bíróságainak polgári peres ügyekben folytatott gyakorlatát.43 E bíróságokon az 1992. június 30-ával zárult évben 

5949 esetben ítéltek a panaszosnak pénzbeli kártérítést. Az összegek mediánja 50 000 dollár volt, az összegek 

átlaga 450 000 dollár. Az eloszlás percentiliseit is kiszámították. „A‖ kutató megnézi, mekkora a különbség a 

90. percentilis és az 50. percentilis között; „B‖ kutató megnézi, mekkora a különbség az 50-edik percentilis és a 

10-edik percentilis között. Melyik különbség a nagyobb? Vagy nagyjából egyformák? Röviden indokoljon. 

7. Az alábbi pontdiagram ohio-i férjek és feleségek életkorait ábrázolja. Az adatokat a Rendszeres 

Népességfelmérés 1993. márciusi felvételéből vettük. Vagy elrontottunk valamit? Válaszát indokolja. 

 

8. Számítsa ki az alábbi adatok alapján az x-ből y-t jósló regressziós egyenletet. 
 

x y 

1 1 

8 4 

10 6 

10 12 

14 12 

                                                           
43Az adatok forrása: "Civil jury cases and verdicts in large counties", Bureau of Justice Statistics Special Report (1995. július). Összesen 12 
026 esetről határoztak az esküdtszékek. 
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x y 

17 7 

9. Kutatók jövedelem és iskolai végzettség összefüggését vizsgálják az Egyesült Államokban dolgozó 25–54 

éves nők körében. 

a. „A‖ kutató kiszámítja a jövedelem és az iskolai végzettség közötti korrelációt mindezekre a nőkre. „B‖ 

kutató csak azokra a nőkre számítja ki a korrelációt, akiknek jogi, orvosi, műszaki vagy menedzseri típusú 

munkája van. Melyikük mér magasabb korrelációt? Vagy nagyjából ugyanakkora korrelációt találnak? 

Indokoljon. 

b. „C‖ kutató az összes nőre kiszámítja a jövedelem és az iskolai végzettség közötti korrelációt. „D‖ kutató 

külön megnéz minden államot; kiszámítja, mekkora az illető államban az átlagos jövedelem, és mekkora az 

átlagos iskolai végzettség – majd az 50 államra vonatkozó 50 átlagpár alapján számít korrelációt. Melyikük 

mér magasabb korrelációt? Vagy nagyjából ugyanakkora korrelációt találnak? Indokoljon. 

10. Apák és fiúk testmagasságára vonatkozó adatokat összegzünk: 
 

apák átlagos magassága≈172,5 cm; szórás≈7 cm  

fiúk átlagos magassága≈175 cm; szórás≈7 cm, r ≈0,5 

A pontdiagram rögbilabda alakú. Átlagban a 185 cm-es apák fiai _________ magasabbak, mint a 165 

centiméteres apák fiai. Az üresen hagyott helyet egészítse ki az alábbiak valamelyikével; fogalmazza meg, 

milyen gondolatmenet alapján döntött. 

i. körülbelül 20 cm-rel 

ii. 20 cm-nél valamelyest többel 

iii. 20 cm-nél valamelyest kevesebbel 

11. Egy egyetemen vizsgálat készült az összes, az első két évet befejezett hallgatóról. Az elsőéves tanulmányi 

átlagoknak 3,1 volt az átlaga, 0,4 a szórásuk. Az elsőéves és a másodéves tanulmányi átlagok között 0,4 volt a 

korreláció. A pontdiagram rögbilabda alakú. 

Sally Davis is szerepelt a vizsgálatban. Első évben 3,5 volt a tanulmányi átlaga, másodéves átlaga pedig éppen 

átlagos volt – azok között, akiknek 3,5 volt az első évi átlaguk. Mi volt másodéves átlaga alapján Sally 

percentilis-besorolása a vizsgálatban szereplő összes hallgató között? Ha a megadott információ alapján nem 

lehet meghatározni, akkor mondja meg, hogy milyen további információra lenne még szüksége, és miért. 

12. A Környezetvédelmi Társaság egyik jelentésében a légszennyezettség és a halálozási ráták közötti 

összefüggést tárgyalja, az Egyesült Államok nagyvárosainak 47 elemű mintája alapján. A beszámoló szerint az 

átlagos halálozási ráta 9/1000, a szórás 3/1000. A légszennyezettség alapján a halálozási rátákat közelítő 

regressziós egyenesnek 4/1000 a négyzetes középhibája. Van-e ezekkel a számokkal valami baj? Vagy szüksége 

lenne még valami információra, hogy dönteni tudjon? Röviden fejtse ki. 

13. Az Egyesült Államokban az 1993-ban teljes munkaidőben foglalkoztatott 25–54 éves nők körében így 

összegezhető az iskolai végzettség (befejezett iskolaévek) és a jövedelem közötti kapcsolat: 
 

átlagos iskolai végzettség≈13,7 év, szórás≈2,4 év  

átlagos jövedelem≈24 300 USD, szórás≈15 900 USD, r≈0,42 

Nézzük a 8 befejezett iskolaévvel rendelkező nőket; az ő jövedelmeik szórása  _________ lesz. 

Egészítse ki az üresen hagyott helyet a választékból, és röviden indokoljon. 
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Választhatók: „-nál kevesebb‖, „körül‖, „-nál több‖. 

14. 1994-ben körülbelül 1 millió középiskolás tett SAT felvételi vizsgát. A matematikai SAT-pontszámot a 

nyelvi SAT-pontszám alapján előrejelző regressziós egyenes egyenlete 

M-SAT előrejelzés = 0,6 · V-SAT + 245. 

A regressziós egyenes négyzetes középhibája 80 pont. (A számokat kissé egyszerűsítettük; a pontdiagram 

rögbilabda alakú.) A V-SAT-on körülbelül 25 000 diáknak volt 500 pontja. Közülük körülbelül hánynak volt 

500 pontnál jobb a matematika pontszáma? Vagy szüksége lenne még valami információra? 

15. Egy jól megkevert pakli tetejéről három lapot osztunk. Állapítsa meg annak a valószínűségét, 

a. hogy csupa királyt kap. 

b. hogy nem kap királyt. 

c. hogy nem kap figurás lapot. 

d. hogy kap legalább egy figurás lapot. 

(Egy pakli 52 lapból áll. Négy szín van – treff, káró, kőr és pikk. Az egy színhez tartozó 13 lap közül 4 kártyán 

figurák vannak – bubi, dáma, király, ász –, 9 kártyán pedig számok, 2-től 10-ig.) 

16. Hatszor dobunk egy dobókockával. Állapítsa meg annak a valószínűségét, hogy három 1-est és három 6-ost 

dobunk. (A dobókockának 6 oldala van, rajtuk 1 ... 6 ponttal; mindegyik oldal ugyanolyan valószínűséggel kerül 

felülre.) 

17. Az Esquire Magazine szerint 

Rulettezni akar? Játsszon Atlantic City-ben, ahol a bank lehetővé teszi a játékosoknak a 

"békés visszavonulást", ha 0 vagy 00 az eredmény – tétjeik felét visszafizeti. 

A nevadai rulettkeréken 38 rekesz van; egyen a 0 szám van, egy másikon 00, a többi pedig 1-től 36-ig meg van 

számozva (16. fejezet 3.ábra). A 0 és 00 zöld. A többi szám fele piros, fele fekete. Ha 1 dollárt teszünk a pirosra, 

és piros szám jön ki, nyerünk 1 dollárt. Ha fekete szám jön ki, veszítünk 1 dollárt. De ha 0 vagy 00 jön ki, csak 

0,50 dollárt veszítünk – ez a "békés visszavonulás". 

Egy játékos 100 játékot játszik a ruletten Atlantic City-ben; mind a százszor 1 dollárt tesz a pirosra. Állapítsa 

meg annak a valószínűségét, hogy a játékos összességében nyerni fog ezen a 100 játékon. 

18. Egy országos telefonos felmérésnél véletlenszámjegy-tárcsázással dolgoztak (a készülék a telefonszám 

minden egyes jegyét sorsolással választotta ki). Az 1507 megkérdezett közül 3%-a mondta azt, hogy volt 

hajléktalan az elmúlt 5 év során. Van-e mintavételi torzítás ebben a 3%-os becslésben? Milyen irányú ez a 

torzítás? Fejtse ki röviden. 

19. R. C. Lewontin kritikai recenziót írt E. O. Laumann és mtsai. The Social Organization of Sexuality (A 

szexualitás társadalmi szerveződése) című könyvéről. Az adatok, melyekkel Laumann dolgozott, egy 

mintavételes felmérésből származtak; ebben a válaszadókat a szexuális életükről kérdezték, többek között arról, 

hány partnerük volt az elmúlt öt év során. A férfiak átlagosan – csak a heteroszexuálisokat tekintve – kétszer 

annyi partnerről számoltak be, mint a nők. Lewontin szerint ez súlyos ellentmondás, és arra utal, hogy a 

válaszadók "maguknak és másoknak is döbbenetes nagyokat hazudnak". Laumann azzal válaszolt, hogy ilyen 

ferde és valamelyik irányba hosszan elnyúló eloszlások összegzésére nem alkalmas az átlagolás.44 

a. Mi abban az ellentmondás, hogy a férfiak kétszer annyi partnerről számolnak be, mint a nők? 

b. Értékelje Laumann válaszát. 

                                                           
44Lásd R. C. Lewontin, "Sex, lies, and social science" (New York Times Review of Books,1995. április 20, május 25 és augusztus 10). 

Lewontin az R. T. Michael és mtsai. által jegyzett Sex in America: A Definitive Survey (Little Brown) c. könyvet szemlézi, mely az E. O. 

Laumann et al.: The Social Organization of Sexuality: Sexual Practices in the United States (University of Chicago Press) népszerűbb 
kiadása. 
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c. Laumann kutatásának egyik célja az volt, hogy felmérje a kiinduló állapotot az AIDS járványtani szempontú 

vizsgálatához. Ugyanakkor a lakosság 3%-át (így a hajléktalanokat és a börtönbüntetésüket töltőket) 

szándékosan kihagyták a mintából. Lewontin ezt a vizsgálat megtervezésekor elkövetett súlyos hibának 

tekinti. Egyetért vagy nem ért egyet ezzel? Miért? 

d. A válaszmegtagadók aránya 20% körüli volt. Lényeges ez? Indokolja meg a válaszát. 

20. Van egy város, 25 000 család lakik benne. E családoknak átlagosan 1,6 autója van; a szórás 0,90. Viszont 

10%-uknak egyáltalán nincs autója. Egy közvéleménykutatás részeként kiválasztanak a családok közül egy 1500 

elemű egyszerű véletlen mintát. Mekkora annak a valószínűsége, hogy 9% és 11% között lesz a mintába kerülő 

családok között azoknak az aránya, melyeknek nincs autója? A részeredményeket is írja le. 

21. A Népszámlálási Hivatal mintákat fog venni bizonyos városokban, abból a célból, hogy megbecsülje, a 

lakosság hány százaléka él e településeken a szegénységi küszöb alatti jövedelemből. Mindegyik városban 1000 

főt kérdeznek meg. Ha minden más egyforma, 

i. New Yorkban (lakossága kb. 7 000 000) körülbelül annyira lesz pontos a becslés, mint Buffaloban (lakossága 

kb. 300 000). 

ii. New Yorkban lényegesen pontosabb lesz a becslés, mint Buffaloban. 

iii. New Yorkban lényegesen kevésbé lesz pontos a becslés, mint Buffaloban. 

Válassza ki a helyes választ, és indokolja meg röviden a választását. 

22. Egy piackutató cég tudja, hogy egy bizonyos nagyvárosban az autótulajdonosok 20%-ának van 

mobiltelefonja. A cég 500 fős egyszerű véletlen mintát vesz az autótulajdonosok közül. Mi annak a 

valószínűsége, hogy pontosan 100 olyan autótulajdonos kerül a mintába, akinek van mobiltelefonja? 

23. 

a. Mi a baj a kvótás mintákkal? 

b. Miben különbözik egy csoportos minta és egy ad hoc minta? 

c. Az egyszerű véletlen mintával összehasonlítva mik a csoportos mintavétel előnyei, és mik a hátrányai? 

24. (Kitalált feladat.) A Felperesi Jogi Testület becslése szerint tagjainak 10%-a a felelősségmegállapítás nélküli 

gépjárműbiztosítás pártján áll. A becslés 2500 kérdőíven alapul, melyeket a szervezet tagjai töltöttek ki egy 

kongresszuson. Igaz vagy hamis? Indokoljon: A becslés standard hibája 1%-nak a 0,6 része, mivel 

 

25. Egy kábeltévés vállalkozás 350 háztartásból álló egyszerű mintát vesz egy város 37 000 háztartásából. A 

mintába került 350 háztartásban összesen 637 tévékészülék van. Az alább megadott lehetőségeket használva 

egészítse ki az üresen hagyott helyeket. 

a. A _________-nak megfigyelt értéke 637. 

b. A _________-nak megfigyelt értéke 1,82. 

c. A _________-nak várható értéke egyenlő a _________-val. 

i. mintába került háztartásokban lévő összes televíziókészülék számá- 

ii. mintában a televíziókészülékek háztartásonkénti átlagos számá- 

iii. városban a televíziókészülékek háztartásonkénti átlagos számá- 

26. Egy légitársaság kérdőíves piackutatást végez az utazási szokásokról. 225 fős egyszerű véletlen mintát vesz 

egy bizonyos városban a 18 éves és idősebb lakosság köréből, majd 95%-os konfidenciaintervallumot szerkeszt 

arra nézve, hogy mennyi volt az előző évben a szabadságok idején repült átlagos távolság. Az intervallum 
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határai 488 és 592 mérföldre adódnak. Mondja meg az alábbi kijelentések mindegyikéről, igaz-e vagy hamis, és 

indokoljon. Ha a döntéshez még hiányzik valami információ, fejtse ki, mi az, amit még még tudnia kellene. 

a. Körülbelül 540 mérföld a 225 távolság átlaga. 

b. Körülbelül 390 mérföld a 225 távolság szórása. 

c. A 225 távolság hisztogramja nagyjából a normálgörbét követi. 

d. A mintaátlagra vonatkozó elméleti hisztogram közel van a normálgörbéhez. 

e. A populációs átlagra vonatkozó elméleti hisztogram közel van a normálgörbéhez. 

f. Egy 450 fős mintából adódó 95%-os konfidenciaintervallum körülbelül fele olyan széles lenne, mint a 225 

fős mintából számított. 

27. Az Országos Iskolai Teljesítményfelmérő Intézet (NAEP, National Assessment of Educational Progress) 

iskolásgyermekek országos mintáival végez teljesítményméréseket.45 Egy példa az 1992-es matematika 

feladatlapról: 

Az állami jövedelemadóval kapcsolatos egyik terv szerint azoknak a személyeknek, akiknek 

évi 10 000 dollár vagy ennél kevesebb a jövedelmük, nem kellene adót fizetniük, míg 

azoknak, akik jövedelme a 10 000 dollárt meghaladja, csak jövedelmük 10 000 dollárt 

meghaladó része után kellene a mindössze 6%-os adót megfizetniük. Definíció szerint effektív 

adómértéken azt értjük, hogy valaki az összes jövedelmének hány százalékát fizeti ki adóként. 

Lehet-e e szerint a definíció szerint valakinek 5% az effektív adómértéke? És lehet-e 6%? 

[Válasz: akinek 60 000 dollár a jövedelme, az 5%-ot fizet; 6%-ot senki sem fizet.] 

A mintába került 12-dik osztályos tanulók közül mindössze 3% tudott helyesen felelni erre a kérdésre. E 3%-ban 

körülbelül _________-nyi a véletlen hiba valószínű nagysága. 

a. Meg tudja-e mondani, mi kerüljön az üresen hagyott helyre, ha 1000, csoportos mintavétellel kiválasztott 

tanulót vizsgáltak? Ha igen, mi a válasz? Ha nem, miért nem? 

b. Meg tudja-e mondani, mi kerüljön az üresen hagyott helyre, ha 1000, egyszerű véletlen mintavétellel 

kiválasztott tanulót vizsgáltak? Ha igen, mi a válasz? Ha nem, miért nem? 

28. Bírósági döntések alapján a standard hiba és a konfidenciaintervallumok figyelembe veszik a torzítást.46 

Egyetért-e ezzel a döntéssel? Feleljen igennel vagy nemmel, s röviden indokoljon. 

29. A Rendszeres Népességfelmérés az egyik hónapban 54 000 háztartást kérdezett végig, és úgy becsülte, hogy 

az Egyesült Államokban az összes háztartás 94,2%-ában van telefon. Válasszon az alábbiak közül, és 

indokoljon. 

i. E 94,2% standard hibája a következőképpen számítható: 

 

ii. A 94,2% standard hibáját másik módszerrel lehet kiszámítani. 

iii. A fentiek egyike sem igaz. 

30. Dolgozhat a torzítás nélküli Gauss-modellel. Az alábbi kijelentések mindegyikéről mondja meg, igaz-e vagy 

hamis, és hogy miért. Ha (c) igaz, akkor mondja meg, hogyan kell elvégezni a számításokat. 

                                                           
45John A. Dossey et al., Can Students Do Mathematical Problem Solving? (Washington, D.C., U.S. Department of Education, Office of 
Educational Research and Improvement, 1992.; 141. és 172. o.) 
46A vonatkozó peranyagok: Brock vs. Merrell Dow Pharmaceuticals, Inc., 874 F. 2d 307, 311–12 (5th Cir.), módosítás: 884 F. 2d 166 (5th 

Cir., 1989), felülvizsgálati kérelem megtagadása: 494 U.S. 1046 (1990); továbbá: D. H. Kaye and D. A. Freedman, Reference Guide on 
Statistics, Federal Judicial Center, Washington, D.C. (1994., 377. o.) 
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a. Amikor mindössze egyetlen mérés áll rendelkezésünkre, akkor nem tudjuk a benne rejlő véletlen hiba 

valószínű mértékét megbecsülni – ezért el kell végeznünk még egy mérést, hogy lássuk, mennyivel 

különbözik az elsőtől. 

b. Amikor mindössze száz mérés áll rendelkezésünkre, akkor nem tudjuk az átlagukban rejlő véletlen hiba 

valószínű mértékét megbecsülni – ezért el kell végeznünk további száz mérést, hogy lássuk, mennyivel 

különböznek az átlagok. 

c. Amikor mindössze száz mérés áll rendelkezésünkre, akkor meg tudjuk becsülni, (i) hogy mekkora az 

egyetlen mérésben rejlő véletlen hiba valószínű mértéke, és azt is, (ii) hogy mekkora a száz mérés átlagában 

rejlő véletlen hiba valószínű mértéke. 

31. Egy laboratórium 25 ismételt mérést végez, hogy meghatározza egy fehérjemolekula molekulasúlyát (kilo-

Daltonokban). Az átlag 119, a szórás 15. Most bizonyos véletlen hibák valószínű mértékét szeretnék 

megbecsülni. Az alább látható választékból egészítse ki az üresen hagyott helyeket; lesznek, amelyeket nem 

használunk. Alapul veheti a torzítás nélküli Gauss-modellt. Indokolja meg a válaszait. 

a. Az egyetlen mérésben rejlő véletlen hiba körülbelül _________ . 

b. A mérések átlagában rejlő véletlen hiba körülbelül _________ . 

Választható: 

15/25; 15/  15 ·  15 · 25 

32. A Leghorn-csirkék tollazatának színét egyetlen génpár határozza meg, változatai: sz és SZ. Az SZ változat a 

domináns – ez színessé teszi a tollazatot; az sz változat a recesszív – ez fehérré teszi a tollat. Egy genetikus több 

SZ/sz tyúkkal pároztat egy SZ/sz kakast, s így 24 csirkéhez jut. Állapítsa meg annak a valószínűségét, hogy a 

csirkéknek pontosan a fele lesz színes tollú.47 

33. Az Egyesült Államokban két forrása van a bűnügyek előfordulási arányairól szóló országos statisztikáknak: 

(i) az FBI Egységes Bűnügyi Bejelentési Programja, mely összesített adatokat tesz közzé az ország szinte teljes 

lakosságát lefedő körzetekben a rendőrhatósághoz beérkezett összes bűncselekményről; (ii) az Országos 

Bűnügyi Felmérés, mely háztartások országos mintáján felvett interjúkon alapul.48 

1992-ben a mintába került háztartások 4,9%-a mondta a kérdezőknek azt, hogy a megelőző 12 hónap során 

legalább egy alkalommal vált betörés áldozatává. Ugyanebben az évben az FBI szerint 1000 háztartásonként 32 

betörés volt a betörési ráta, azaz 3,2%. Magyarázhatja-e véletlen ingadozás ezt az eltérést? Ha nem, akkor 

hogyan magyarázná? Tekintheti úgy, mintha a Bűnügyi Felmérés a 100 millió háztartás közül egyszerű véletlen 

mintavétellel kiválasztott 50 000 háztartás adatain alapulna. 

34. Egy statisztikus 100 pénzfeldobást végez egy érmével és 60 fejet kap. Nullhipotézise szerint az érme 

szabályos; ellenhipotézise szerint az érme cinkelt: 50%-nál nagyobb a fejdobás valószínűsége. Indokolja meg: 

igaz-e vagy hamis ? 

a. Ha az érme szabályos, akkor körülbelül 3% annak a valószínűsége, hogy 60 vagy több dobás legyen fej. 

b. Ha egy érmével 60 fejet dobtunk, akkor csak körülbelül 3% a valószínűsége annak, hogy az érme szabályos. 

c. Ha egy érmével 60 fejet dobtunk, akkor körülbelül 97% a valószínűsége annak, hogy az érme cinkelt. 

                                                           
47Lásd W. T. Keeton, J. L. Gould, and C. G. Gould, Biological Science, 5th ed. (W. W. Norton & Company, 1993., 445.o.) 
48Hivatkozások: 

Statistical Abstract, 1994: a 70. táblázat szerint 94 401 millió a háztartások száma; a 309. táblázat szerint az FBI 2,980 millió betörésről 

számolt be; a Bűnügyi Felmérés 4,9%-os adata a 310. táblázatban látható. 

Criminal Victimization in the United States (U.S. Bureau of Justice Statistics, évkönyv). 

Crime in the United States (FBI, évkönyv). 

Az Országos Bűnügyi Felmérés erősen struktúrált mintavételi tervvel dolgozik; mintájuk pontossága közelítőleg megegyezik az általunk 
megadott méretű egyszerű véletlen mintáéval. A számokat kerekítettük, de az eredményen nem változtattunk. 
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35. Egy projektben a halmozott rizikófaktorokkal kapcsolatos beavatkozások lehetőségeit kutatták; azt 

vizsgálták, hogyan hat egy bizonyos beavatkozás három, a szívinfarktussal kapcsolatos rizikófaktorra: a vér 

koleszterinszintjére, a vérnyomásra, és a dohányzásra. Kísérleti személyek: 12 866 férfi, 35–57 évesek, a 

szívinfarktus magas kockázatával. Sorsolással 6 428-at a beavatkozásos csoportba soroltak, 6 438-at a 

kontrollhoz. A beavatkozás étrenddel és dohányzással kapcsolatos tanácsadásból, továbbá – egyes esetekben – a 

vérnyomást csökkentő kezelésből állt. A kísérleti személyek nyomonkövetése minimálisan 6 éven át tartott.49 

a. A vizsgálat kezdetén a beavatkozásos csoportban a diasztolés vérnyomások átlaga 91,0 Hgmm volt; a 

szórásuk 7,6 Hgmm. A kontrollcsoport megfelelő értékei 90,9 és 7,7 voltak. Mire következtet? 

b. 6 év elteltével a beavatkozásos csoportban a diasztolés vérnyomások átlaga 80,5 Hgmm volt; a szórásuk 7,9 

Hgmm. A kontrollcsoport megfelelő értékei 83,6 és 9,2 voltak. Mire következtet? 

c. A vizsgálat kezdetén a beavatkozásos csoportban mért vérszérum-koleszterinszintek átlaga 253,8 mg/dl volt; 

a szórásuk 36,4 mg/dl. A kontrollcsoport megfelelő értékei 253,5 és 36,8 voltak. Mire következtet? 

d. 6 év elteltével a beavatkozásos csoportban mért vérszérum-koleszterinszintek átlaga 235,5 mg/dl volt; a 

szórásuk 38,3 mg/dl. A kontroll csoport megfelelő értékei 240,3 és 39,9 voltak. Mire következtet? 

e. A vizsgálat kezdetén a beavatkozásos csoportban 59,3% dohányzott, míg a kontrollban 59,0%. Mire 

következtet? 

f. 6 év múltán a beavatkozásos csoportban 32,3% volt a dohányosok aránya, a kontrollban pedig 45,6%. Mire 

következtet? 

g. A kezelt csoportban 211 férfi halt meg a 6 év során; a kontrollban 219. Mire következtet? 

36. A Gallup-felmérés többek között arról is megkérdezi a válaszadókat, milyennek értékelik különféle 

területeken dolgozó emberek becsületességét és erkölcsi nívóját – nagyon magasnak, magasnak, átlagosnak, 

alacsonynak vagy nagyon alacsonynak. 1992-ben csak a válaszadók 18%-a adott a jogászoknak "nagyon magas 

vagy magas" osztályzatot, míg az építési vállalkozókat a válaszadók 20%-a osztályozta "nagyon magas vagy 

magas"-ra. Valóságos-e a 18% és a 20% között mutatkozó eltérés, vagy véletlen ingadozás? Vagy nem elég a 

döntéshez az információ? Fejtse ki röviden. Úgy tekintheti, mintha az eredmények egy 1992-ben vett 1000 fős 

egyszerű véletlen mintából származnának; minden válaszadó értékelte a papokat, az orvosokat, az egyetemi 

oktatókat, és még sok más szakmát.50 

37. A Rendszeres Népességfelmérés 1993 márciusi felvételének minden válaszadóját kategorizálhatjuk iskolai 

végzettsége és foglalkozása szerint. Az alábbi táblázat a connecticuti 25–34 éves nőkre vonatkozóan mutatja a 

megfigyelt gyakoriságokat. 

i. Úgy tűnik, hogy a különböző iskolázottságú nőknek különböző a foglalkozásuk. Vagy ez csak véletlen? 

ii. Ha valóságos az eltérés, mivel magyarázható? 

a. Tud-e válaszolni ezekre a kérdésekre a megadott információ alapján? Ha tud, válaszoljon rájuk. Ha nem – 

miért nem? 

                                                           
49A randomizációnál blokkos elrendezést is használtak, ezt itt figyelmen kívül hagytuk. Az átlagokat közölték; a szórások ismertetésére J. D. 

Neaton (University of Minnesota, a biostatisztika professzora) szívességéből nyílik módunk. Egy érdekes adalék: a Framingham-adatok 

alapján számított logisztikus regressziók – a rizikófaktorok amúgy szerénynek tűnő csökkenéséből (vérnyomás: 3 Hgmm; vérkoleszterin: 5 
mg/dl; dohányzás: 13%) – a halálozási arányszámok igen jelentős esését jósolták. Felmerült, hogy a kezelt csoport esetleg a valóságosnál 

kisebb mérvű dohányzásról számol be; ennek nyomán – a vér kémiai vizsgálata alapján – az adatokat megfelelően korrigálták. 

Hivatkozások: 

"Multiple Risk Factor Intervention Trial", Journal of the American Medical Association, vol. 248 (1982), 1465–1477. o. 

"Statistical design considerations in the NHLI Multiple Risk Factor Intervention Trial (MRFIT)", Journal of Chronic Deseases, vol. 30 

(1972), 261–275. o. 

"Mortality rates after 10,5 years for participants in the Multiple Risk Factor Intervention Trial", Journal of the American Medical 

Association, vol. 263 (1990), 1795–1901. o. 
50George Gallup, Jr., The Gallup Poll: Public Opinion 1992. (Wilmington: Scholarly Resources). Lásd 118. oldal. A számok kerekítettek. 
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b. Tud-e válaszolni ezekre a kérdésekre, ha tudja, hogy a táblázatban látható adatok a connecticuti 25–34 éves 

nők egyszerű véletlen mintájából származnak? Ha tud, válaszoljon rájuk. Ha nem tud – miért nem? 
 

 
Iskolai végzettség 

 
Középiskola vagy alacsonyabb Középiskolánál magasabb 

Értelmiségi, menedzser, műszaki 7 20 

Egyéb fehérgalléros 21 19 

Kékgalléros 13 9 

Inaktív 23 10 

Megjegyzés: Az "egyéb fehérgalléros" kategóriába tartoznak a bolti és az irodai dolgozók. A "kékgallérosok"-

hoz tartozik a szállodai és az éttermi szolgáltatás, a gyári munka, stb. 

Forrás: Rendszeres Népességfelmérés, 1993. március; a Népszámlálási Hivataltól származó, a U.C. Research 

Center által közreadott CD-ROM-ról. 

38. Részlet egy bíróságnak a statisztikai szignifikanciára adott meghatározásából: "A társadalomtudósok, 

amikor 2 standard hibányi eltérést találnak, azt szignifikánsnak tekintik – ami azt jelenti, hogy körülbelül 1 a 20-

hoz az esélye annak, hogy az eltérés magyarázata a véletlen lehet." Egyetért vagy nem ért egyet a 

szignifikanciának ezzel az értelmezésével? Röviden indokoljon.51 

39. M. S. Kanarek és munkatársai a rákmegbetegedések előfordulási aránya és az ivóvíz azbeszt-tartalma közötti 

kapcsolatot vizsgálták 722 népszámlálási körzetben a San-Franciscoi öböl környékén.52 Miután kiküszöbölték az 

életkor és egyéb demográfiai változók hatását – a dohányzásét nem –, "erős összefüggést" találtak egyrészt a 

tüdőráknak a fehér férfiak körében mért előfordulási gyakorisága, másrészt az ivóvíz azbeszt-koncentrációja 

között: P<1/1000. 

Az azbeszt-koncentráció 100-szoros emelkedése a tüdőrák gyakorisági szintjének körülbelül 1,05-szörös 

emelkedésével járt együtt, átlagosan. (Ha a B körzetben 100-szor akkora az ivóvíz azbeszt-koncentrációja, mint 

az A körzetben, és ha az A körzetben a fehér férfiak között 1000 főre évenként 1 tüdőrákos eset jut, akkor a B 

körzetben 1,05-ös rátára számíthatunk.) 

A kutatók 200-nál több összefüggést ellenőriztek (különböző ráktípusok, különféle demográfiai csoportok, a 

lehetséges egybemosó változók kiküszöbölésének különféle módjai); az általuk kapott összes P-érték között 

messze a fehér férfiak körében előforduló tüdőrákra vonatkozó volt a legkisebb. 

Okoz-e tüdőrákot az ivóvízben lévő azbeszt? Erős-e ez a hatás? Fejtse ki röviden. 

40. Belmont és Marolla egy kutatásban azt vizsgálták, van-e összefüggés a születési sorrendben elfoglalt hely, a 

család nagysága és az intelligencia között.53 Az összes olyan holland férfi a vizsgálat alanya volt, aki 1963 és 

1966 között lett 19 éves. Mindannyian átestek a holland hadsereg kötelező sorozáskori vizsgálatán, amelyhez a 

Raven-féle intelligenciateszt is hozzátartozik. Az eredmények azt mutatták, hogy, ha rögzítjük a születési 

sorrendben elfoglalt helyet, a családméret növekedésével csökken az intelligencia: így például a kétgyerekes 

családok elsőszülöttjei jobban teljesítettek, mint a háromgyermekes családok elsőszülöttjei; ez a helyzet akkor 

sem változott, ha kiszűrték a szülők osztályhelyzetéből adódó különbségeket. Továbbá, minden családméretnél, 

a mért intelligencia a születési sorrend szerinti sorszám növekedésével csökkent – az elsőszülöttek jobban 

                                                           
51Walsome vs. Port Authority, 948 F.2d 1370, 1376 (2nd Cir. 1991); D. H. Kaye and D. A. Freedman, Reference Guide on Statistics, Federal 
Judicial Center, Washington, D.C. (1994., 381. old.). Az idézeten kissé módosítottunk. 
52M. S. Kanarek et al., "Asbestos in drinking water and cancer incidence in the San Francisco Bay Area", American Journal of 

Epidemiology, vol. 112 (1980), 54–72. old. Bővebb taglalás végett lásd a fenti 28. jegyzetben hivatkozott cipő–bőr (shoe–leather) tárgyú 
cikket. Sem a feketék, sem a nők körében nem volt kapcsolat a vízben lévő azbeszt és a tüdőrák között. A publikált adatok erősen arra 

mutatnak, hogy a dohányzás egybemosó változó lehetett. 
53. Lásd a 19. fejezet 19. jegyzetét. Az egykék kivételt képeznek: eredményeik a kétgyermekes családok elsőszülöttjeinek eredményeinél 
valamelyest gyengébbek. 
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teljesítettek a másodszülötteknél, a másodszülöttek a harmadiknak születetteknél, és így tovább. Például 

kétgyermekes családoknál 

• az elsőszülöttek átlagosan 2,575 pontot értek el a tesztben; 

• a másodszülöttek átlagosan 2,678 pontot értek el a tesztben. 

(A Raven-teszt pontszámai 1 és 6 között lehetnek; 1 a legjobb, 6 a legrosszabb.) Az eltérés nem nagy, de 

érdekes következményei lehetnek. 

Hogy az eltérés valóságos voltát igazolja, Belmont és Marolla kétmintás z-próbát végzett. A tesztpontszámok 

szórása az elsőszülöttek és a másodszülöttek körében egyaránt körülbelül 1 volt; ezek is, azok is 30 000-en 

voltak, tehát 

 

az átlag standard hibája ≈ 173/30000 ≈ 0,006 pont 

 

638b 

Így z≈ (2,575–2,678)/0,008 ≈ –13, P pedig egészen elképzelhetetlenül kicsi. Belmont és Marolla következtetése: 

A megfigyelt eltérés tehát erősen szignifikáns volt .... a magas esetszámok folytán 

statisztikailag mindegyik átlagnak nagyfokú a megbízhatósága. 

a. Mi volt a populáció? és mi a minta? Milyen paramétereket becsültek a mintából? 

b. Alkalmazható volt-e erre a helyzetre a kétmintás z-próba? Feleljen igennel vagy nemmel, és indokoljon. 

9. 9. Összefoglalás, áttekintés 

1. Egy eredmény akkor "statisztikailag szignifikáns", ha P kisebb 5%-nál, és akkor "erősen szignifikáns", ha P 

kisebb 1%-nál. E határvonalak azonban némileg önkényesek – a valószínű és valószínűtlen eredmények között 

nincs éles határ. 

2. Úgy illik, hogy a kutató összegezze az adatait, nevezze meg, milyen próbát használt, és közölje a P-értékeket 

– ne csak azt, hogy az 1, illetve 5%-hoz hogyan viszonyulnak. 

3. Attól, hogy egy eredmény szignifikáns, még lehet véletlen. A szignifikanciavadászat lényegében 

értelmezhetetlenné teszi a P-értékeket. 

4. A z-próba lehet egyoldali és kétoldali; az ellenhipotézis alakjától függ, hogy melyiket használjuk. 

5. Egy próba P-értéke a mintanagyságtól is függ. Nagy mintáknál már egy kis eltérés is statisztikailag 

szignifikáns lehet – tehát véletlen ingadozással nehezen magyarázható. Ettől még nem biztos, hogy fontos. És 

megfordítva is: ha kicsi a minta, akkor fontos különbség is lehet "nem szignifikáns". 

6. Ha arra lennénk kiváncsiak, hogy fontos-e a mintában megfigyelt eltérés, akkor képzeljük el, hogy ugyanilyen 

a helyzet a teljes populációban, és gondoljuk meg, mit jelentene ez gyakorlati szempontból. 

7. A szignifikanciapróba mindig azt a kérdést vizsgálja, hogy az eltérés valóságos-e, vagy magyarázhatja 

véletlen ingadozás. Nem mondja meg sem azt, hogy az eltérés mennyire fontos, sem azt, hogy mi az oka. A 

vizsgálati tervet sem ellenőrzi. 

8. Általában értelemetlen a szignifikanciapróba olyankor, amikor a teljes populációról vannak adataink: ilyenkor 

nem lép fel véletlen ingadozás, amit ki kellene szűrnünk. 

9. Amikor ellenőrizni akarjuk, okozhatja-e véletlen az eltéréseket, pontosan meg kell mondanunk, milyen 

véletlenre gondolunk: meg kell határoznunk a valószínűségeket. Erre való a dobozmodell; a 
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szignifikanciapróbának gyakorlatilag semmi értelme, ha nincs az adatokra vonatkozó dobozmodellünk. Például 

ha a szignifikanciapróbát ad hoc mintán végezzük, a P-érték esetleg semmit sem jelent. 

10. A könyv VIII. része bemutatta a z-próbát, amely egy minta átlagát egy külső etalonnal hasonlítja össze (26. 

fejezet); két minta átlagának összehasonlítására is használhatjuk a z-próbát (27. fejezet). A χ2-próba megfigyelt 

gyakoriságokat várható gyakoriságokhoz hasonlít (28. fejezet). 

11. A szignifikanciapróbák azt kérdezik: túl nagy-e az eltérés ahhoz, hogy véletlennel lehessen magyarázni. Az 

eljárások a II. részben megismert leíró statisztikákon, és az V. részben megismert matematikai elméleten 

alapulnak – többek között a négyzetgyökszabályon (17. fejezet) és a centrális határeloszlástételen (18. fejezet). 

12. A szignifikanciapróbák területén sok a csapda, ahogy erre a 29. fejezetben utaltunk. 
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30. fejezet - Feladatmegoldások 

1. I. rész: Kísérletek megtervezése 

1.1. 2. fejezet. Megfigyeléses vizsgálatok 

1.1.1. „A” feladatsor 

1. Téves. A lakosság is nőtt. A halálesetek számát az összlakossághoz kell viszonyítani. 1990-ben az 

összlakosság 248 millió körül volt, 1960-ban 180 millió körül: 248 közül 2,1, ez kisebb arány, mint 180 közül 

1,7 – a halálozási ráta tehát 1990-ben volt alacsonyabb. 1960 és 1990 között igen számottevő mértékben 

növekedett a várható élettartam. 

2. Az alapvető tények: gazdagabb családok inkább vállalkoznak a kísérletre, gyermekeiket inkább veszélyezteti 

a gyermekbénulás (1. fejezet, 1. szakasz). 

a. A táblázat 1. sorából: a két beoltott csoportban nagyjából egyformák a megbetegedési arányok. Ha (például) 

az NFIP-s "hozzájáruló" csoport lett volna a gazdagabb, magasabb lett volna a megbetegedési arányuk. 

b. A táblázat 3. sorából: a két nem-hozzájáruló csoportban nagyjából egyformák a megbetegedési arányok. 

c. A táblázat 2. sorából: az NFIP kísérlet kontrollcsoportjában elég jelentősen alacsonyabb a megbetegedési 

arány, mint a másik kontrollcsoportban. 

d. A nem-hozzájáruló csoport túlnyomóan kisjövedelmű, a gyermekek ellenállóbbak a gyermekbénulással 

szemben. Az NFIP kontrollcsoportjában mindenféle jövedelműek vannak, köztük a legsebezhetőbb 

gyermekek is a magasjövedelmű családokból. 

e. A hozzájárulók különböznek a nem-hozzájárulóktól. 

Megjegyzés (c)-hez. Az NFIP kísérletben a kontrollban előfordult mindenféle családi háttér. A sorsolt 

kísérletbeli kontrollban csak a kísérletben való részvételhez hozzájáruló családok. Ezek a családok gazdagabbak 

voltak, így gyermekeiket jobban veszélyeztette a gyermekbénulás. Az NFIP kísérleti elrendezése az oltás 

ellenében torzított. 

3. A beoltott gyermekek esetleg kevésbé óvakodnak a kockázatos viselkedéstől – ez az oltás ellenében torzít. A 

placebó-hatás viszont az oltás javára torzít. (Az 1. táblázat 1. sorában szereplő számok hasonlósága arra utal, 

hogy ezek a torzítások nem voltak jelentősek.) 

4. Nem: mert a kísérleti területeket az országnak a gyermekbénulás által leginkább veszélyeztetett részeiről 

választották.  Lásd 1. fejezet 1. szakasz. 

5. Akik nem maradtak "vakok", azok megtudták, C-vitamint szednek-e. Akik tudták, hogy C-vitamint szednek 

megelőzésként, azok közül kevesebben fáztak meg. Akik C-vitamint kaptak gyógyszerként, azok hamarabb 

gyógyultak.  Ez placebó-hatás. Lényeges, hogy az alanyok "vakok" legyenek. 

6558/1045 ≈53%, és 1813/2695 ≈ 67%. A nikotinsavas csoportban alacsonyabb a rendesen szedők aránya. 

Valami hiba volt vagy a randomizáció vagy a "vakság" körül. (Például lehetne a nikotinsavnak valamilyen 

kellemetlen mellékhatása, ami miatt az alanyok nem szednék.) 

Az (i)-es kísérletben biztosan volt valami baj a randomizációval. A 49,3% és 69,0% közötti különbség azt 

mutatja, hogy a kezelt csoport már kezdetben kevesebbet dohányzott, és ez minden további összehasonlítást 

eltorzítana. Ez a különbség nem lehet a kezelés hatása, mert az előzetes állapotfelmérés arról szól, milyenek 

voltak az alanyok, mielőtt kezelt, és kontrollcsoportba osztották volna őket. (Erről bővebbet a 27. fejezetben. 

A (ii) válasz megmagyarázza az összefüggést, az (i) válasz nem magyarázza. Válassza a (ii)-t. 

9. 

a. Igen: 39 emlőrák okozta halál a kezelt csoportban, a kontrollbeli 63-mal szemben. 
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b. A kezelt csoportban (szűrésre járók és szűrésre nem járók együtt) azért körülbelül ugyanakkora a halálozási 

ráta, mint a kontrollban, mert a szűrésnek csak kis befolyása van az emlőráktól különböző okból bekövetkező 

halálesetekre. 

c. A szűrésre nem járó nők halálozási aránya azért magasabb, mert szegényebbek, ennélfogva más betegségek 

által veszélyeztetettebbek. 

d. Hasonlítsuk a kontrollcsoportot (A) a kezelt csoportból azokhoz, akik nem jártak szűrésre (B). Az A 

csoportban vannak olyanok is, akik járnának szűrésre, és olyanok is, akik nem járnának.  Az A csoport 

eszerint, átlagosan gazdagabb a B csoportnál. A szűrés egyik csoportra sincs hatással, és az A csoportban 

magasabb arányban fordulnak elő emlőrák okozta halálesetek. 

e. A szűrés nem hat az emlőráktól különböző okból bekövetkező halálesetek előfordulási arányára. Azok a nők, 

akik nem jártak szűrésre, szegényebbek és a legtöbb betegség által sebezhetőbbek – emiatt magasabb a 

halálozási rátájuk. 

Megjegyzések. 

i. Az (a) pontban az egész kezelt csoportot kell összehasonlítani az egész kontrollal. Szokták ezt az elvet úgy 

megfogalmazni, hogy "akit kezelni akartunk". Konzervatív abban az értelemben, hogy a valóságosnál 

kisebbnek mutatja a kezelés hasznát. (Ha minden nő eljárna szűrésre, a haszon nagyobb lenne.) A "szűrésre 

járókat" összehasonlítani a "szűrésre nem járókkal" vagy a kontrollal nem jó: a kezelés ellenében torzít – lásd 

a 10(a) feladatot. 

ii. A Salk-oltás kipróbálását is meg lehetett volna tervezni a HIP-vizsgálat mintájára: (1) meghatározni egy, 

mondjuk, 1 000 000 gyermekből álló vizsgálati alapsokaságot; (2) sorsolással egyik felüket a kezelt, másik 

felüket a kontrollcsoporthoz sorolni – ahol a kezelés: felkérés arra, hogy hozzák el beoltatni a gyermeket; (3) 

összehasonlítani a gyermekbénulásos esetek előfordulási arányát – mekkora a teljes kezelt, és mekkora a 

teljes kontrollcsoportban. Ebben a felállásban nem lenne jogosult csak a beoltott gyerekeket összehasonlítani 

a kontrollal; az egész kezelt csoportot kell az egész kontrollal összehasonlítani. Valójában a Salk-oltás 

kipróbálásakor használt kísérleti elrendezés ennél jobb volt a "kettős-vakság" miatt (1. fejezet 1. szakasz); de 

a HIP-vizsgálatban ez nem látszik jelentős problémának, viszont az általuk használt elrendezés lényegesen 

könnyebben kezelhető. 

10. 

a. Ez nem jó összehasonlítás. A szűrés ellenében torzít. A "szűrésre járók" és a "szűrésre nem járók" 

összehasonlítása megfigyeléses vizsgálat, bár egy kísérlet keretében: a nők maguk döntenek arról, szűrjék-e 

őket. Ugyanúgy, ahogy a clofibrate-kísérletnél is ők döntöttek a kezelési eljárás követéséről (2. szakasz). 

Összemosó változók lépnek fel – pl. jövedelem, iskolázottság – nem lehetünk nyugodtak. Ezek nagyon is 

számítanak – lásd pl. a 9(c) feladatot. Az összehasonlítás azért a szűrés ellenében torzít, mert a szűrésre járók 

gazdagabbak, ezért az emlőrák által veszélyeztetettebbek. 

b. Ez nem jó elmélet: a kezelt csoportban körülbelül ugyanakkora az emlőráktól különböző okból bekövetkező 

halálesetek rátája, mint a kontrollcsoportban; az emlőrák miatti halálozási ráta csökkenése a szűrés 

következménye. 

c. Téves. A szűrés olyan emlőrákot mutat ki, mely már ott van, s amelyet szűrés nélkül csak később mutatnának 

ki. Ez a szűrés értelme. 

Megjegyzések. 

i. A HIP-vizsgálatban magas az egyéb okokból bekövetkező halálesetek rátája - ennek véletlen ingadozása is 

viszonylag nagy lehet, így ez a 837-979 = -42-es különbség nem kimondottan megbízható statisztika. 

Bővebbet erről a 27. fejezetben. Az 1,1 és 1,5 összehasonlítása 10(a)-ban nagyon megbízhatatlan, mert az 

emlőrákok esetszáma nagyon alacsony: 23 és 16. Viszont a 39 és 63 közötti eltérést 9(a)-ban nehéz lenne 

véletlen ingadozással magyarázni. 

ii. A 10(c) pontban, a kezelt csoportban, a szűrésre járó nők között nagyobb arányban fordul elő felismert 

emlőrák, mint a szűrésre nem járók között. A két fő ok: (1) a szűrés kimutatja a rákot; (2) az emlőrák – 

hasonlatosan a gyermekbénuláshoz, de ellentétben a betegségek többségével – jobban sújtjaa gazdagokat, 

mint a szegényeket, a gazdagok pedig nagyobb eséllyel hajlandók szűrésre járni. 



 Feladatmegoldások  

 557  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

iii. 1994-re általánosan elismerték, hogy a mammográfia hasznos az idősebb nők számára; azt illetően még van 

néhány kérdés, hogy ez a hasznosság 50 évnál fiatalabb nőkre is áll-e. (Hivatkozások a 2. fejezet 14-es 

jegyzetében.) 

11. A herpeszfertőzésen átesett nők azok, akik szexuálisan aktívabbak; a bizonyíték nem meggyőző. 

Megjegyzés. Az 1970-es években rákot okozónak gondolták a herpesz vírusát (HSV-2). A nyolcvanas években 

molekuláris biológiából származó új bizonyítékok arra mutattak, hogy a HSV nem elsődleges oksági tényező, 

gyanúba keverték viszont a humán-papillóma vírus egyes törzseit (HPV-16,18). Hivatkozások: lásd a 2. fejezet 

4. jegyzetét. 

12. Ha a nőnek volt már spontán abortusza, és ezért jelenlegi terhességének nagyobb a kockázata, akkor orvosa 

valószínűleg eltanácsolja a terhesség alatti testedzéstől. Ekkor a testedzés a jó egészségi állapot jelzője, s nem 

oka. 

13. Téves. Összesen a 2000 férfiből 900-at vesznek föl, azaz 45%-ot; az 1100 nőből 360-at, azaz 33%-ot. Az ok 

az, hogy a nők inkább a B tanszékre jelentkeznek, és oda nehezebb bejutni. Lásd a 4. szakaszt. 

14. 

a. 39 a 398-ból, nagyjából annyi, mint 40 a 400-ból, azaz 10 a 100-ból, azaz 10%. 

b. 25% 

c. 25% 

d. 50% 

15. 

a. 10%. Ez eloszlik egy 10.000 dolláros tartományon, így a következő három pontban a saccolást végezhetjük 

úgy, mint ha minden százaléknak egy körülbelül 1.000 dolláros tartomány felelne meg. 

b. 1% 

c. 1% 

d. 2% 

2. II. rész: Leíró statisztika 

2.1. 3. fejezet. A hisztogram 

2.1.1. „A” feladatsor 

1. (a) 2%, (b) 3%, (c) 4%, (d) 5%, (e) 15%, (f) 15% 

2. A 10.000 és 11.000 dollár között keresők voltak többen. 

3.(a) B, (b) 20%,(c) 70% 

4. (a) jóval 50% fölött, (b) jóval 50% alatt, (c) 50 % körül 

5. A (b) tanulócsoport 

6. 90-100 közötti pontszámot 

7. A (ii), B (i), C (iii) 

8. A számok nincsenek hozzáigazítva az inflációhoz, az összehasonlítás tehát nem megfelelő. 
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Megjegyzés: 1973-ban egy dollár körülbelül háromszor annyit ért, mint 1992-ben. Az alábbi ábra az 1992-es 

hisztogramot az 1973-as hisztogramnak a vásárlóerő változásának megfelelően korrigált változatával hasonlítja 

össze. A családi jövedelmek nominálértékben körülbelül háromszorosukra nőttek, de reálértékben számolva 

nem sokat változtak; az 1992-es hisztogram talán valamivel nagyobb szóródást mutat. Egy fontos különbség: 

1992-ben sokkal több olyan család volt, ahol a férj és a feleség is dolgozott. (A Statistical Abstract, 1993 

fogyasztói árindexre vonatkozó adatai, 756. táblázat) 

 

2.1.2. „B” feladatsor 

1. Az 1991-es hisztogram a 3. fejezet 3.szakaszában, az 5. ábrán látható, és ugyanitt tárgyaljuk a 

kicsúcsosodások magyarázatát. 

2. Kisimul az ábra 0 és 8 között. 

3. Az iskolázottsági szint magasabb lett. Például többen fejezték be a középiskolát és tanultak tovább 1991-ben, 

mint 1970-ben. 

Megjegyzés: A XX. században jelentős és folyamatos növekedés következett be a népesség iskolázottsági 

szintjében. 1940-ben például a 25 éven felüliek mindössze 25%-a végzett középiskolát. 1993-ra ez az arány 

80%-ra nőtt, és továbbra is emelkedik. Ugyanebben az évben a 25 éven felüliek 7%-a rendelkezett egyetemi 

(masters) végzettséggel vagy magasabb fokozattal. 

4. Emelkedett. 

2.1.3. „C” feladatsor 

1. 15% / 100$ 

2. A válasz (ii), mivel az (i) ábrán nem szerepel beosztás, a (iii) sűrűségbeosztása pedig rossz. 

3. 1750; 2000; 1; 0,5. A sűrűség fogalma: Ha 10 százalékot egyenletesen osztunk el 1 cm = 10 mm hosszúságú 

intervallum mentén, 1 százalék esik minden milliméterre, azaz 1 százalék / mm. 

4. (a) 1,5% / szál · 10 szál = 15% 

(b) 30% (c) 30% + 20% = 50% (d) 10% (e) 3,5% 

2.1.4. „D” feladatsor 

5. 

a. kvalitatív 

b. kvalitatív 

c. kvantitatív, folytonos 
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d. kvantitatív, folytonos 

e. kvantitatív, diszkrét 

6. 

a. A gyermekek száma diszkrét változó 

b.  

 

c. Az iskolázottabb nőknek kevesebb gyermekük van. 

2.1.5. „E” feladatsor 

1. A négygyermekes anyák vérnyomása összességében nézve magasabb. Az oksági kapcsolat nem bizonyított, 

mivel összezavaró tényezőként jelen van az életkor. A négygyermekes anyák idősebbek. (Az életkort 

kontrollváltozóként bevezetve a Drug Studyban azt találták, hogy nincs összefüggés a gyermekek száma és a 

vérnyomás között.) 

2. Bal oldali: 10 hgmm-rel emelkedett Jobb oldali: 10%-kal emelkedett 

2.1.6. „F” feladatsor 

1. (a) 7%, (b) 5%, (c) A tablettaszedők közül többnek magas a vérnyomása. 

2. A tablettaszedés a vérnyomás néhány higanymilliméternyi megnövekedésével jár együtt. 

3. A fiatalabb nők vérnyomása kicsivel magasabb. 

Megjegyzés: Ez egyértelműen anomália. Az amerikai vizsgálatok többségében kimutatják a szisztolés 

vérnyomás emelkedését az életkorral. Más vizsgálatokkal összehasonlítva a Contraceptive Drug Studyban 

résztvevő fiatalabb nők vérnyomása magasabb, míg az idősebb nők vérnyomása alacsonyabb volt. Ez 

valószínűleg a szűrővizsgálatnál használt vérnyomásmérő eljárás torzításából fakad, az eljárás ugyanis hajlamos 

csökkenteni a 140 hgmm fölötti értékek előfordulását. 

2.2. 4. fejezet. Az átlag és a szórás 

2.2.1. „A” feladatsor 

1. 
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Megjegyzés: Két szám esetén az átlag félúton van a számok között. Ha ennél nagyobb számot veszünk fel 

pótlólag a listára, az átlag felfelé mozdul el. (Ha kisebbet, akkor lefelé.) Az átlag mindig valahol a legkisebb és a 

legnagyobb szám között lesz. 

2. Ha 1 az átlag, akkor a lista csupa 1-esből áll. Ha 3, akkor csupa 3-asból. Nem lehet 4 az átlag: 1 és 3 közé kell 

esnie. 

3. (ii) átlaga nagyobb, hiszen a meglehetősen nagy 11-es szám jött hozzá a listához. 

4. (10 · 168 cm + 190 cm) / 11 = 170 cm. Vagy okoskodhatunk a következő módon: az új belépő 22 cm-rel 

magasabb a korábbi átlagnál, így 22 cm / 11 = 2 cm-rel növeli meg az átlagot. 

5. 169 cm. Ahogy a teremben tartózkodók száma nő, egy-egy új belépő egyre kevésbé befolyásolja az átlagot. 

6. 168 cm + 22 · 3 cm = 234 cm: egy zsiráfról van szó. 

 

7. A Sziklás hegység a jobb oldalon található, Florida 0 (a tengerszint) tájékán, a Mariana árok a bal szélen. 

8. A következtetés nem helytálló, ugyanis keresztmetszeti, nem pedig longitudinális adatokról van szó. A magas 

diasztolés vérnyomású férfiak nagyobb valószínűséggel halnak meg korán; ők már nem szerepelnek az ábrában. 

9. Recesszió idején a cégek inkább a kevésbé régi dolgozóikat bocsátják el, akik egyben rosszabbul is fizetettek. 

Ez megemeli a kifizetési listákon szereplők béreinek átlagát. A recesszió elmúltával újra felveszik ezeket a 

rosszabbul fizetett dolgozókat 
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Megjegyzés: Nem mindegy, hogy kik szerepelnek az átlagban és kik maradnak ki belőle. 

2.2.2. „B” feladatsor 

1.(a) 50, (b) 25, (c) 40 

2. (a) medián = átlag, (b) medián = átlag, (c) a medián az átlagtól balra esik – jobbra elnyújtott megoszlásról van 

szó. 

3. 20 

4. Az átlagnak magasabbnak kell lennie a mediánnál, a legjobb tipp tehát a 25. (A pontos szám 27.) 

5. Az átlag: jobboldalt erősen elnyújtott megoszlás. 

6. (a) 1, (b) 10, (c) 5, (d) 5 

(Az „abszolút érték‖ azt jelenti, hogy figyelmen kívül hagyjuk a negatív előjelet.) 

2.2.3. „C” feladatsor 

1. 

a. átlag = 0, négyzetes közép = 4 

b. átlag = 0, négyzetes közép = 10 

2. 

a. 10 (egy tizedesjegyre kiszámolva a pontos érték 9,0) 

b. 20 (egy tizedesjegyre kiszámolva a pontos érték 19,8) 

c. 1 (egy tizedesjegyre kiszámolva a pontos érték 1,3) 

A számok átlaga 0; a négyzetes közép kiszámításakor eltűnik a negatív előjel. 

3. Mindkét listánál 7; minden szám ugyanakkora, 7-es. 

4. A négyzetes közép 3,2. 

5. A négyzetes közép 3,1. 

Megjegyzés: A négyzetes közép az 5. feladatnál kisebb, mint a 4. feladatnál. Ennek megvan az oka. Tegyük fel, 

hogy a listán szereplő számokat valamely tetszőlegesen választott számmal hasonlítjuk össze. Az eltérések 

négyzetes közepe függ a szám megválasztásától. A négyzetes középérték hol nagyobb, hol kisebb lesz. Mikor a 

legkisebb? Be lehet bizonyítani, hogy az átlagra nézve a legkisebb az eltérések négyzetes középértéke. 

6. A hibák jóval nagyobbak a feltételezett négyzetes középértéknél (3,6-nál). Valami baj van a számítógépes 

programmal. 

2.2.4. „D” feladatsor 

1. 

a. 170 cm 24 cm-rel van az átlag fölött, a szórás 8 cm, a 24 cm tehát 3 szórás. 

b. 2 cm = 0,25 szórás 

c. 1,5 · 8 = 12 cm, a fiú 146 – 12 = 134 cm magas. 

d. legalább 146 – 18 = 128 cm magas; legfeljebb 146 + 18 = 164 cm magas. 
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2. 

a. 150 cm – átlagos; a 4 cm csak 0,5 szórásnyi. 

130 cm – szokatlanul alacsony; a 16 cm 2 szórásnyi. 

165 cm – szokatlanul magas. 

140 cm – átlagos. 

b. Nagyjából 68% esett 138–154 cm közé (átlag ± 1 szórás), és 95% 130–162 cm közé (átlag ± 2 szórás). 

3. (iii) esetében a legnagyobb, (ii) esetében a legkisebb. 

Megjegyzés: Mindhárom számsor átlaga 0, és a számok egyformán 0-tól 100-ig terjednek. A (iii) listán azonban 

több az 50-től távol eső szám. Az (ii) listán több az 50-hez közeli szám. A „szóródás‖ többet jelent a számok 

egyszerű terjedelménél. 

4. (a) 1, hiszen az átlagtól való eltérés minden számnál ± 1.; (b) 2 (c) 2 (d) 2 (e) 10 

Megjegyzés: A szórás azt mutatja, milyen messze esnek a számok az átlagtól összességében véve; tehát azt kell 

csak megkérdeznünk magunktól, hogy vajon ezek az eltérések összességében 1-hez, 2-höz vagy 10-hez vannak-

e közelebb. 

5. 20 év. Az átlag 30 körül lehet, ha tehát 5 lenne a válasz, sok ember esne 4 szórásnál távolabb az átlagtól; 50 

év szórást feltételezve pedig mindenki egy szóráson belül lenne. 

6. (a) (i) b (ii) (c) (v) 

7. Az (i) kísérletnél valami hiba történt: a kezelt csoport sokkal súlyosabb a kontrollcsoportnál. (Lásd a 2. 

fejezet 5. szakasz 7. feladatát.) 

8. Az átlagoknak és a szórásoknak nagyjából meg kell egyezniük, de valószínűleg a nagyobb mintában fog 

szerepelni a legmagasabb férfi, valamint a legalacsonyabb is. Minél nagyobb a minta, annál nagyobb a két 

szélső érték közti különbség. A szórás és a terjedelem különböző dolgokat mérnek. 

9. Az átlagra (175 cm) érdemes tippelni. Körülbelül 1/3 az esélye, hogy egy szórásnál, azaz 8 cm-nél nagyobbat 

tévedünk. 

10. 8 cm. A szórás az átlagtól való eltérés négyzetes középértéke. 

2.2.5. „E” feladatsor 

1. (ii) szórása nagyobb; kiszámítva: (i) szórása 1, (ii) szórása 2. 

2. Nem, a szórás különbözik az eltérések abszolút értékének átlagától, az eljárás tehát helytelen. 

3. Nem, a 0 is számít, az eljárás tehát helytelen. 

4. 

a. Mindhárom csoportban azonos az átlag: 50. 

b. A B csoportban legnagyobb a szórás; több diák esik jó messzire az átlagtól. 

c. Mindhárom csoportban ugyanaz a terjedelem. A szóródás több a terjedelemnél; lásd a 4. fejezet 5. szakasz 3. 

feladatát. 

5. 

a. átlag = 4; az eltérések: -3, -1, 0, 1, 3; szórás = 2. 

átlag = 9; az eltérések: -3, -1, 0, 1, 3; szórás = 2. 
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b. A (ii) listát megkaphatjuk az (i) listából, ha minden számhoz hozzáadunk 5-öt. Ez 5-tel megnöveli az átlagot, 

de nem befolyásolja az átlagtól vett eltéréseket. A szórás tehát nem változik. Nem változik meg a szórás, ha a 

listán szereplő összes számhoz hozzáadjuk ugyanazt az értéket. 

6. 

a. átlag = 4; az eltérések: -3, -1, 0, 1, 3; szórás = 2. 

átlag = 12; az eltérések: -9, -3, 0, 5, 9; szórás = 6. 

b. A (ii) listát megkaphatjuk az (i) listából, ha 3-mal megszorzunk minden számok. Ez 3-szorosára növeli az 

átlagot. Háromszorosukra növeli az átlagtól vett eltéréseket is, tehát a szórás is háromszoros lesz. Ha a listán 

szereplő minden számot megszorzunk ugyanazzal a pozitív számmal, akkor a szórás ugyanennyiszeresére nő. 

7. 

a. (i) átlag = 2; az eltérések: 3, -6, 1, -3, 5; szórás = 4. 

(ii) átlag = -2; az eltérések: -3, 6, -1, 3, -5; szórás = 4. 

b. A (ii) listát megkaphatjuk az (i) listából, ha a számok előjelét ellenkezőjére változtatjuk. Ez megváltoztatja az 

átlag és az átlagtól vett eltérések előjelét, de nem befolyásolja a szórást. 

8. 

a. Ez 70 dollárral növelné az átlagjövedelmet, de a szórás nem változna. 

b. Ez 5%-kal megnövelné az átlagot és a szórást is. 

9. A négyzetes középérték 17, a szórás 0. 

10. A szórás sokkal kisebb a négyzetes középnél. 

11. Nem. 

12. Igen, például az 1, 1, 16 számsor átlaga 6, szórása pedig 7 körül van. 

2.3. 5. fejezet. Adatok normális közelítése 

2.3.1. „A” feladatsor 

1. 

a. A 60-as pontszám 10-zel, azaz egy szórással nagyobb az átlagnál. 60 pont tehát +1 standard egység. 

Hasonlóan a 45 pont –0,5, a 75 pont +2,5 standard egység. 

b. A 0 az átlagnak, azaz 50 pontnak felel meg. Az a pontszám, amelynek 1,5 az értéke standard egységben, 1,5 

szórással, azaz 1,5 · 10 = 15 ponttal magasabb az átlagnál, azaz 65 pont. A 22 pont standard egységre 

átváltva: –2,8. 

2. Az átlag 10, a szórás 2. 

a. A lista standard egységben: +1,5, -0,5, +0,5, -1,5, 0. 

b. A standard egységbe átkonvertált lista átlaga 0, szórása 1. (Ez általában is igaz: standard egységre átváltva 

bármely adatsor átlaga 0, szórása pedig 1 lesz.) 

2.3.2. „B” feladatsor 

1. (a) 11%; (b) 34%; (c) 79%; (d) 25%; (e) 43%; (f) 13% 

2. (a) 1; (b) 1,15 
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3. (a) 1,65; (a) 1,30. Ez NEM ugyanaz, mint ami az (a) pontban szerepelt! 

 

4. 

a. 100% - 39% = 61%. 

b. ennyi információ alapján nem lehet meghatározni 

5. 

a. 58% / 2 = 29% 

b. 50% - 29% = 21% 

c. ennyi információ alapján nem lehet meghatározni 

2.3.3. „C” feladatsor 

1. (a) 

 

(b) 69%; (c) 0,2%. 

2. (a) 77%; (b) 69% 

3.A 155–167 cm magas nők aránya pontosan megegyezik a hisztogram, és közelítőleg megegyezik a 

normálgörbe alatti területtel a 2. ábrán. 

2.3.4. „D” feladatsor 

1. 

a. 75%; 

b. 10 200$ 

c. 75%. Következőképpen okoskodhatunk: 90% - 10% = 80% esik a 10 200 és 85 000$ közötti intervallumba; a 

10 000-80 000$ intervallum nagyjából ugyanide esik, csak valamivel kisebb. 

2. 5, 95. 

3. 7.000$. 

4. A 25. percentilistől balra eső terület a teljes terület 25%-a, a 25. percentilisnek tehát 25 mm-nél jóval 

kisebbnek kell lennie. 

5. 

a. Kétoldalt hosszabban elnyúló. 



 Feladatmegoldások  

 565  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

b. 15 körül van az interkvartilis terjedelem. 

2.3.5. „E” feladatsor 

1. 2,14 szórással volt az átlag fölött, a 98. percentilis táján. 

2. Ez a pontszám 0,85 szórással az átlag fölött van, azaz 0,85 · 100 ≈ 85 ponttal magasabb az átlagnál. Ez 535 + 

85 = 620 pont. 

3. 2,75 – 0,50 szórással az átlag alatt. 

2.3.6. „F” feladatsor 

1. 

a.  

 

b. A standard egységbe átváltott adat nem függ az eredeti skálától, a válasz tehát 1,5. 

2.4. 7. fejezet. Pontok és egyenesek ábrázolása 

2.4.1. „A” feladatsor 

1. 

A = (1;2) 

B = (4;4) 

C = (5;3) 

D = (5;1) 

E = (3;0) 

2. x mentén 3-mal nő, y mentén 2-vel nő. 

3. A D pont. 

2.4.2. „B” feladatsor 

1. Mind a négy pont egy egyenesbe esik. 

 

2. (1;2) a kakukktojás, és az egyenes fölött helyezkedik el. 

3. Az összes pont egy egyenesbe esik. 
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x y 

1 3 

2 5 

3 7 

4 9 

 

4. (1;2) kívül, (2;1) belül van a területen. 

5. (1;2) belül, (2;1) kívül van a területen. 

6. (1;2) belül, (2;1) kívül van a területen. 

2.4.3. „C” feladatsor 

1. 
 

 
16. ábra ábra 17. ábra ábra 18.ábra ábra 

Meredekség -1/4 m per kg 5 1 

Tengelymetszet 1 m -10 0 

Megjegyzés: A 18. ábrán a tengelyek a (2;2) pontban metszik egymást. 

2.4.4. „D” feladatsor 

1. 
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2. Az egyenesen. 

3. Az egyenesen. 

4. Az egyenes fölött. 

5. 

 

6. 

 

„E‖ feladatsor 

1. 
 

 
Meredekség Tengelymetszet Magasság x = 2-nél 

(a) 2 1 5 

(b) ½ 2 3 
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2. (a) y = 3/4x + 1; (b) y = –1/4x + 4; (c) y = –1/2x + 2 

3. Mindegyik az y = 2x egyenesen fekszik. 

 

4. Mindegyik az y = x egyenesen fekszik. 

 

5. (a) az egyenesen; (b) az egyenes fölött; (c) az egyenes alatt. 

6. Mindhárom állítás igaz. Ha érti az Olvasó a 4-es, 5-ös, 6-os feladatokat, akkor jó formában vághat neki a III. 

résznek. 

3. III. rész Korreláció- és regressziószámítás 

3.1. 8. fejezet. A korreláció 

3.1.1. „A” feladatsor 

1. 

a. legalacsonyabb apa 150 cm; a fia 165 cm. 

b. legmagasabb apa 190cm; a fia 178 cm. 

c. 193 cm, 163 cm. 

d. kettő: 175 és 178 cm. 

e. átlag = 173 cm. 

f. szórás = 7,5 cm. 

2. 
 

x y 

1 4 

2 3 



 Feladatmegoldások  

 569  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

x y 

3 1 

4 1 

4 2 

3. 

a. x átlaga = 1,5 

b. x szórása = 0,5 

c. y átlaga = 2 

d. y szórása = 1,5 

4. 

 

5. 

a. A, B, F 

b. C, G, H 

c. 20 

d. szórás ≈ 25 

e. átlag ≈ 25 

f. nem igaz 

g. nem igaz, a kapcsolat negatív. 

6. 

a. 75 

b. 10 
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c. 20 

d. a vizsga 

e. a vizsgapontszámok 

f. igaz. 

3.1.2. „B” feladatsor 

1. 

a. Negatív. Minél idősebb az autó, annál alacsonyabb az ára. 

b. Negatív. Minél nehezebb az autó, annál kisebb a hatékonysága. 

2. 

Bal oldali ábra: x átlaga = 3,0, x szórása = 1,0, y átlaga = 1,5, y szórása = 0,5, pozitív korreláció. 

Jobb oldali ábra: x átlaga = 3,0, x szórása = 1,0, y átlaga = 1,5, y szórása = 0,5, negatív korreláció. 

3. A bal oldali diagramnál van közelebb 0-hoz a korreláció, kevésbé hasonlít egy egyenesre. 

4. A korreláció 0,5 körül van. 

5. A korreláció közelítőleg 0. 

Megjegyzés: A pszichológusok ezt a kapcsolat legyengülésének („attenuation‖) nevezik. Ha korlátozzuk egy 

változó értékhatárait, azzal általában lecsökken a korreláció. 

6. 

1. A pontdiagram minden pontja egy felfelé tartó egyenesre esne, 1 lenne tehát a korreláció. 

2. 1-hez közeli; a helyzet hasonlít az (a) pontban leírthoz, némi ingadozással az adatokban. 

Megjegyzés: A Rendszeres Népességfelmérés 1993 márciusi adatai szerint a férjek és feleségek életkora közötti 

korreláció 0,95 volt; a férjek átlagosan 2,7 évvel voltak idősebbek a feleségüknél. 

7. 

a. Közel van –1-hez: minél idősebb valaki, annál korábban született; de van egy kis „maszatosság‖ amiatt, hogy 

egyesek születésnapja a kérdőív kitöltésénél korábbra, másoké későbbre esett. 

b. Kisebb pozitív érték. 

8. 

a. Kisebb pozitív érték. A nők jövedelme ugyan kisebb a családi jövedelemnél, de a kettő között pozitív 

összefüggés van. 

b. Közel van –1-hez. Ha a családi jövedelem gyakorlatilag konstans, akkor minél többet visz haza ebből a 

feleség, annál kevesebbet kereshet a férj. 

Megjegyzés: A Rendszeres Népességfelmérés 1993 márciusi adatai szerint 0,65 volt a feleség jövedelme és a 

teljes jövedelem közötti korreláció. A 45 000 és 55 000$ közötti jövedelemsávba eső családokra a férj és a 

feleség jövedelme közötti korreláció –0,95 volt. 

9. Nem igaz: lásd a 8. fejezet 2. szakaszát. 

3.1.3. „C” feladatsor 
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1. 

a. Igaz. 

b. Hamis. 

2. A szaggatott. 

3. Egy szórásnyival magasabb az átlagnál, így 140 + 20 = 160 font súlyúnak kell lennie. 

4. 

a. Igen. 

b. Nem. 

c. Igen. 

3.1.4. „D” feladatsor 

1. 

a. x átlaga = 4, x szórása = 2 

y átlaga = 4, y szórása = 2 
 

Standard egységek  

x y Szorzat 

-1,5 1,0 -1,50 

-1,0 1,5 -1,50 

-0,5 0,5 -0,25 

0,0 0,0 0,00 

0,5 -0,5 -0,25 

1,0 -1,5 -1,50 

1,5 -1,0 -1,50 

r = a szorzatok átlaga ≈ -0,93 

b. A számítás szerint r = 0,82. 

c. Nincs szükség számolásra: r = –1. Az összes pont az y = 8 – x, jobbra lejtő egyenesen fekszik. 

2. Körülbelül 50%. 

3. Körülbelül 25%. 

4. Körülbelül 5%. 

3.2. 9. fejezet. Kicsit bővebben a korrelációról 

3.2.1. „A” feladatsor 
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1. 

a. Bostonban hűvösebb volt; az 1. ábrán szereplő pontok többségében a 45 fokos egyenes alá esnek. 

b. A napi maximumnak magasabbnak kell lennie a minimumnál. 

2. Nem: az x és y közötti korreláció megegyezik az y és x közöttivel. 

3. Nem változik az r. 

4. Nem változik az r. 

5. r megváltozik. 

6. 

a. Felfelé tart. 

b. Lefelé tart. 

c. Megváltozik az előjel. 

7. 

a. 1 

b. Csökken. 

c. r 1-nél kisebb lesz a mérési hiba miatt. 

8. A korreláció lecsökken (a valóságban 0,25-re). 

9. A teljes évre számított korreláció nagyobb; télen például nagyon hideg, nyáron pedig nagyon meleg van 

mindkét városban. 

Megjegyzés: Ez újabb példa a kapcsolatgyengülésre (attenuációra) (8. fejezet 2 szakasz, 5. feladat). Az alábbi 

pontdiagramon kereszttel jelöltük a júniusi adatokat (r = 0,57); a pontok az év többi napjára vonatkozó adatokat 

mutatják; a korreláció a teljes évre 0,93. Ha csak a júniusi hónapra összpontosítunk, erősen leszűkítjük a 

hőmérséklettartományt, és ezzel lecsökken a korreláció. 
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10. Az (iii) adatsor megegyezik az (ii)-vel, csak felcseréltük x és y sorrendjét; r tehát 0,7857. A (iv) adatsor az 

(i)-ből keletkezett úgy, hogy minden x értékhez hozzáadtunk 1-et; r tehát 0,8571. Az (v) adatsor úgy keletkezett 

az (i)-ből, hogy az y értékeket megszoroztuk 2-vel; r tehát szintén 0,8571. A (vi) adatsor úgy állt elő (ii)-ből, 

hogy az x értékekből kivontunk 1-et, y értékeit pedig megszoroztuk 3-mal, r így 0,7857. 

3.2.2. „B” feladatsor 

1. 0,6 körüli a korreláció külön-külön az egyes pontdiagramoknál. Az összes pont együttvéve sokkal jobban 

hasonlít egy egyenesre, így a korreláció 0,9-hez lesz közelebb—ez a kapcsolatgyengülés (attenuáció) fordítottja. 

2. Nagyobb lesz 0,67-nél. Az előző feladathoz hasonlóan: ha az összes gyereket együtt nézzük, az adatok sokkal 

jobban közelítenek egy egyeneshez. Lásd még a 9. fejezet „A‖ 9. feladatát. 

3. Igen; csak a skálák különböznek. 

4. Igen; ugyanolyan, mint az előző diagramok, tehát r ≈ 0,7. 

3.2.3. „C” feladatsor 

1. Az (i) összefoglalható r-rel, (ii) és (iii) nem. 

2. Nem igaz: lásd az 1. feladat (iii) pontdiagramját. 

3. 1-hez közeli érték. Szoros az összefüggés, de a kapcsolat négyzetes, nem pedig lineáris, a korreláció így nem 

lehet +1. 
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4. Egyik sem igaz. A pontdiagramon ellenőrizhető, hogy nincsenek magányos esetek, illetve hogy a kapcsolat 

nemlineáris. 

3.2.4. „D” feladatsor 

1. 

a. A pontdiagramot nem adtuk meg. 

b. Igaz. 

c. Ezt nem tudjuk eldönteni az adatok alapján (más vizsgálatok szerint azonban igaznak bizonyult). 

2. Nem. Ez a korreláció jelentősen túlbecsülheti a kapcsolat erősségét mivel arányszámokon alapul. 

„E‖ feladatsor 

1. Az időtartamot kétmillió évekre kerekítve mérik; nem könnyű dolog pontosabban meghatározni a változó 

értékét. 

2. Igen, és ez jelentősen túlbecsülheti az összefüggés erősségét. 

3. 

a. Igaz. 

b. Igaz. 

c. Igaz. 

d. Nem igaz. 

A tanulság: az összefüggés nem ugyanaz, mint az oksági kapcsolat. 

4. Talán igaz, de nem következik az adatokból. Lehetséges például, hogy többet tévéznek azok, akiknek gondjuk 

van az olvasással – azaz ellenkező irányú az oksági kapcsolat. Az x és y közötti korreláció végül is megegyezik 

az y és x közötti korrelációval. 

5. A legjobb magyarázatot a kávé- és a cigarettafogyasztás közötti összefüggés adja. A kávéfogyasztók nagyobb 

valószínűséggel dohányoznak, a dohányzás pedig szívbetegséget okoz. 

6. Megfigyeléses vizsgálat, nem pedig kontrollos kísérlet. Ha az ötvenes és a hetvenes évek pontjait is 

berajzoljuk, szétesik az ábra, mint egy homoktorta. 
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A „Phillips-görbe‖ az 1949-74 közötti időszakra 

Forrás: Economic Report of the President, 1975. 

3.3. 10. fejezet. Regressziószámítás 

3.3.1. „A” feladatsor 

1. 

a. 67,5 

b. 45 

c. 60 

Az (a) feladatrész megoldása részletesen: A 75-ös pontszám 1 szórással van az átlag fölött. Az r azonban csak 

0,5. Ha a ZH-n az átlagnál 1 szórásnyival jobban teljesítőket vesszük, a vizsgapontszámok átlaga csak 0,5 

szórásnyival, azaz 0,5 · 15 = 7,5 ponttal lesz jobb a teljes átlagnál. A vizsgapontszámok átlagát tehát 60 + 7,5 = 

67,5 pontra becsülhetjük ebben a csoportban. 

Megjegyzés: A regressziós becslések mindig egy egyenesre – a regressziós egyenesre – esnek. Bővebben lásd 

erről a 12. fejezetet. 

2. 

a. 171 font 

b. 159 font 

c. –9 font 

d. –105 font. 
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Megjegyzés (c)-hez: Ez persze nevetséges. A felmérést végzők természetesen nem találkoztak egy méternél 

alacsonyabb kicsi emberkékkel, így a regressziós egyenes sincs felkészülve erre a lehetőségre. A pontdiagram 

középpontjától távolodva egyre kevésbé bízhatunk a regressziós egyenesben. 

3. Nem igaz. Képzeljük el az összes férfira vonatkozó magasság–testsúly pontdiagramot! Vegyük az átlagos 

magasságú férfiaknak megfelelő, 69 hüvelyk fölötti keskeny sávot. A sávban lévők testsúlyátlagának az átlag 

körül kell lennie. A 45-54 éves férfiaknak azonban nem ez a ponthalmaz felel meg, közülük egyesek beleesnek a 

sávba, sokak viszont nem. A regressziós egyenes a testsúlyátlagnak a magassággal, nem pedig az életkorral való 

kapcsolatáról beszél. (A középkorú férfiak valójában az átlagosnál valamivel súlyosabbak—felduzzad körükben 

a szóródás.) 

 

4. Ezek az emberek 8 osztályt, tehát az átlagnál 4,5 évvel kevesebbet végeztek. 4,5/4 = 1,125 szórással vannak 

az átlag alatt iskolázottságukat tekintve. Becslésünk az, hogy a jövedelmük is alacsonyabb az átlagosnál, de nem 

1,125 szórásnyival, hanem csak r · 1,125 ≈ 0,506 szórásnyival. Dollárban számolva ez 0,506 · 26 700$ ≈ 13 

500$. Jövedelemátlagukat tehát így becsülhetjük: 

teljes átlag – 13 500$ = 30 800$ - 13 500$ = 17 300$ 

5. Az összes pontnak a szórásegyenesre kell esnie, mely most jobbra lejt; lejtése pedig x-szórásonként egy y-

szórás. 

 

3.3.2. „B” feladatsor 

1. 

a. Igaz: az átlagdiagram felfelé tart. A magasabb jövedelmű férjek feleségei többnyire szintén magasabb 

jövedelmet érnek el. Az emberek általában hasonló iskolai végzettségű és hasonló családi hátterű társat 

választanak, emiatt jellemzően a jövedelemszintjük is hasonló. 

b. Véletlen hiba. Az adatok mintából származnak, és ez a pont mindössze 14 párt takar. 

c. Az átlagra adott regressziós becslés kissé alacsonynak bizonyul: a 62 500$-hoz tartozó pötty a regressziós 

egyenes fölött van. (Más pontok viszont alatta). 

2. 
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A keresztek a folytonos vonallal jelölt regressziós egyenesre esnek, a szaggatott vonal a szórás-egyenes. 

3. A két bal oldali ábrán a szórásegyenes szerepel szaggatottan. A két jobb oldalinál a szórásegyenes a folytonos 

vonal, a regressziós egyenes a szaggatott. Tanulság: a regressziós egyenes kevésbé meredek. 

4. 
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3.3.3. „C” feladatsor 

1. 
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a. 67,5 

b. 45 

c. 60 

d. 60 

Ez a feladat az egyénekre vonatkozóan jósol, a 10. fejezet 1. szakasz 1. feladatában a csoportokról volt szó. A 

számítás az (a) – (c) feladatoknál ugyanaz; lásd a 10. fejezet 3. szakaszát. 

2. 

a. 79% 

b. 38% 

c. 50% 

d. 50% 

A megoldás menete az (a) pontnál: 

 

Standard egységben számolva 1,3 volt az illető pontszáma. Regressziós becslésünk az elsőéves eredményre 0,6 · 

1,3 ≈ 0,8 standard egység. 

 

Ez a 79%-os percentilisnek felel meg. A 2. feladatnál a becsült percentilis besorolás csak 69% volt, ami 

közelebb van az 50%-hoz. Ennek az az oka, hogy ott alacsonyabb volt a korreláció. A 2. feladatbanl erősebb a 

közeledés az átlaghoz. 

3. 

a. A szórásegyenes a szaggatott vonal. 

b. A regressziós egyenes a folytonos vonal. 

4. 

1. Csak bizonyos életkor fölött köthető házasság. 

2. Az életkort években szokás megadni: sok 30 éves férj szerepel az ábrában, de nincs 30,33 éves; a 

feleségeknél ugyanez a helyzet. 

5. Nem igaz. A regressziós egyenes a magasság, és nem az életkor függvényében adja meg a testsúlyátlagot. 

Lásd a 10. fejezet 1. szakasz 3. feladatát. 

3.3.4. „D” feladatsor 

1. Nem, ez regresszív hatásnak tűnik. Képzeljünk el egy kontrollos kísérletet, melyet két repülőtéren végeznek. 

Az első repülőtéren az instruktorok megbeszélik a pilótákkal az értékelésüket. A másik repülőtéren megtartják a 

véleményüket maguknak. A második repülőtéren sem sikerülnek tökéletesen egyformán a leszállások, nyilván 

lesznek különbségek. Fellép tehát a regresszív hatás: a legalsó csoport valamelyest javul, a legfelső romlik. 

Valószínűleg csupán ezt látták meg az adatokban a légierőnél. 
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2. Nem. Úgy tűnik, hogy a külön foglalkozások hatottak – a regresszió miatt csak közelebb kerültek volna a 

hallgatók az átlaghoz, de ők az átlag fölé kerültek. 

3. A 61 hüvelyk magas apák fiai átlagosan magasabbak a 62 hüvelyk magas apák fiainál. Ez csak véletlen 

ingadozás. Pearson a véletlen folytán túl sok olyan családról szerzett adatot, ahol az apa 61 hüvelyk magas volt, 

a fia viszont különösen nagyra nőtt. 

Megjegyzés: Csak nyolc olyan család volt, ahol az apa 61 hüvelyk magas, és 15, ahol az apa 62 hüvelyk – tág tér 

nyílott a véletlen hibának. 

3.3.5. „E” feladatsor 

1. Nem igaz. A férfiak teljesen különböző csoportjairól van szó. (Lásd az alábbi ábrát!) A 73 hüvelyk magas 

férfiak a függőleges sávban találhatók. Testsúlyuk átlaga 176 font, amit kereszttel jelöltünk. A 176 font súlyú 

férfiak a vízszintes sávba esnek, magasságátlagukat a pötty mutatja. Ez sokkal kisebb 73 hüvelyknél. 

Ne feledjük, hogy két regressziós egyenes van: 

• az egyik a testsúly magasság szerinti regressziós egyenese, 

• a másik a magasság testsúly szerinti regressziós egyenese. 

 

Ez az egyenes becsüli a magasságot a testsúlyból 

Szórásegyenes 

Ez az egyenes becsüli a testsúlyt a magasságból 

2. Nem igaz. Az apák magasságátlaga 69 hüvelyk; a másik egyenest kell használni. 

3. Nem igaz. Ugyanaz a helyzet, mint az előző feladatoknál. (Az elsőéves vizsgák szerint a 69-edik percentilisbe 

eső tipikus diák az 58-adik percentilisbe várható a felvételije szerint; a másik egyenest kell használni.) 

3.4. 11. fejezet. A regressziós egyenes négyzetes középhibája 

3.4.1. „A” feladatsor 

1. A alacsony és pufók, B pedig magas és vékony. 

2. 

a. Igaz. 

b. Nem igaz. 

3. A hibák: –7, 1, 3, –1, 4; négyzetes középértékük = 3,9. 
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4. 

(a) 0,2; (b) 1; (c) 5. 

5. Párezer dollár. 

6. Azt érdemes használni, amelyiknél kisebb a négyzetes középhiba, hiszen ez fog összességében pontosabb 

előrejelzést adni. 

7. (a) 8 pont; egy négyzetes középhiba. (b) 16 pont; két négyzetes középhiba. 

8. 

a. 12 400$. 

b. A vízszintes egyenesre. Lásd a 11. fejezet 2. szakaszát. 

3.4.2. „B” feladatsor 

1. 

 

2. 

a. Az átlagra érdemes tippelni, ez 65. 

b. 10. Ha a regressziós egyenest használjuk, akkor képletünkből kapjuk meg a négyzetes középhibát (1. feladat). 

Ha az átlagot, akkor a szórás lesz a négyzetes középhiba. (Lásd a 9-10. feladatokat a 10. fejezet 4. 

szakaszában.) 

c. A regressziós egyenest használjuk; a négyzetes középhiba ekkor a képlet szerint 8 pont (lásd az 1. feladatot.) 

3. Utóbbi rendszerint plusz információval szolgál. B-nél lesz kisebb a négyzetes középhiba; a szorzótényező:

 (Lásd a 11.fejezet 2.szakaszát.) 

3.4.3. „C” feladatsor 

1. 

(a) (iii); (b) (ii); (c) (i) 

2. (a) (i) (ii); (b) nem szerepel; (c) (iii) 

3. 

a. y szórása ≈ 1 

b. a maradékok szórása ≈ 0,6 

(c)y szórása ebben a sávban ≈ 0,6, nagyjából ugyanakkora, mint a maradékok szórása. 

Megjegyzés: A sávban megfigyelhető függőleges szóródás nagyjából megegyezik a regressziós egyenes 

négyzetes középhibájával – a teljes diagramon látható függőleges szóródás viszont sokkal nagyobb a sávban 

megfigyelhetőnél. 

3.4.4. „D” feladatsor 

1. 

a. Igaz. 
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b. Igaz; a pontdiagram homoszcedasztikus, így minden függőleges sávban hasonló mértékű tévedésre 

számíthatunk. 

c. Nem igaz, mivel a pontdiagram heteroszcedasztikus; a 9 pont egyfajta átlagos tévedés, és a magasabb 

pontszámoknál nagyobb lesz a hiba. 

2. 

a.  hüvelyk. 

b. 71 hüvelyk, a regressziós eljárás alapján. 

c. 2,3 hüvelyk. A pontdiagram homoszcedasztikus, így a regressziós előrejelzés hasonló mértékben téved az apa 

bármely testmagasságánál. Mégpedig az egyenes négyzetes középhibájával. 

d. A becslés 68 hüvelyk, és ez valószínűsíthetően 2,3 hüvelyk körüli tévedést rejt. 

3. 

a.  

b. 22 000$—a regressziós eljárás alapján. 

c. Ezt nem lehet megmondani a megadott információk alapján. A 12 900$ az egyenes egyfajta átlagos tévedése. 

A diagram viszont heteroszcedasztikus, tehát sávról sávra változik, hogy mekkorát téved az egyenes. Az 

iskolázottabbak körében erősebben szóródnak a jövedelmek, tehát 12 900$-nál nagyobb tévedés várható. 

d. A becslésünk 10 000$. A tévedés mértékét nem lehet meghatározni, de kisebb lesz 12 900$-nál. 

4. a férj életkora 20 év és 30 év között van. 

5. 

a. 50; 15 

b. 50; 15 

c. 0,95 

d. 25; 3,5 

e. 0,65 – kapcsolatgyengülés („attenuáció‖). Lásd a 9. fejezet 1. szakasz 9. feladatát és a 2. szakasz 1-2. 

feladatait. 

6. 

a. Az összes nőre vonatkozó szórás sokkal nagyobb; ez a lényeg a 4-6. feladatoknál is. 

b. A két szórás nagyjából megegyezik. 

Megjegyzés: Ha csak azokat a családokat nézzük, ahol a férj életkora 20-30 év között van, akkor a feleségek 

életkora is sokkal inkább hasonló lesz, a szórás 15 évről mintegy 3,5 évre csökken. A márciusban született 

férjeket tekintve nem csökken a feleségek korának szóródása. Kisebb minta általában nem jelent kisebb szórást. 

Az x értékek tartományának korlátozása viszont általában csökkenti a szórást. 

7. 

a. 68 hüvelyk, az átlag. 

b. 3 hüvelyk, a szórás. 
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c. Regressziós eljárással. Ha az ikerpár egyik tagja 6 láb 6 hüvelyk magas, akkor 6 láb 5 ½ hüvelykre tippeljük 

az ikerpár másik tagjának magasságát. 

d.  hüvelyk. 

Megjegyzés: (i) Ha r = 1 lenne, akkor az ikerpár másik tagját is ugyanakkorának tippelnénk. De r kisebb 

valamivel 1-nél. Előrejelzésünket így egy kicsivel közelebb tesszük az átlaghoz. 

3.4.5. „E” feladatsor 

1. 

a.  

 

b. az új átlag ≈ 63,9 hüvelyk, az új szórás ≈ 2,4 hüvelyk 

 

2. (a) 14% (b) 3% 

3. (a) 38% (b) 60% 

3.5. 12. fejezet. A regressziós egyenes 

3.5.1. „A” feladatsor 

1. 

a. 1400$ · 8 + 4000$ = 15 200$ 

b. 1400$ · 12 + 4000$ = 20 800$ 

c. 1400$ · 16 + 4000$ = 26 400$ 

2. 

a. 240 uncia = 15 font 

b. 20 uncia 
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c. 3 uncia nitrogén 18 font 12 uncia rizshozamot eredményez (1 font = 16 uncia), 4 uncia nitrogén 20 font rizst. 

d. kontrollos kísérlet. 

e. Igen. Az egyenes meglehetősen jól illeszkedik (r = 0,95), és a 3 uncia közel van az egyik alkalmazott 

értékhez. 

f. Nem. Ez túl messze esik a kísérletben alkalmazott értékektől. 

3. 

a. előrejelzés a fiú magasságára = 0,5 · apa magassága + 35 hüvelyk. 

b. előrejelzés az apa magasságára = 0,5 · fiú magassága + 33,5 hüvelyk. 

Megjegyzés: Két regressziós egyenes van, az egyik az apa magasságából ad előrejelzést a fiú magasságára, a 

másik a fiú magasságából az apáéra (lásd a 10. fejezet 5. szakaszát). 

4. A tanúvallomás túloz. Az adatokban megfigyelt együttjárás más változók hatása is lehet. Kísérlet, vagy a 

megfigyelt adatokkal végzett komoly munka híján nem lehetünk biztosak abban, hogy mi lesz egy beavatkozás 

hatása. 

3.5.2. „B” feladatsor 

1. 12 osztály esetén a magasságra adott előrejelzés 69,75 hüvely; 16 osztálynál 70,75 hüvelyk. A magasságra 

nyilvánvalóan nincs hatással a főiskola elvégzése. A megfigyeléses vizsgálatban valamely származással 

kapcsolatos harmadik tényezőnek betudható korrelációt találtunk a magasság és az iskolázottság között. 

2. 439,16 cm, 439,26 cm. Ha nagyobb súlyt akasztunk a húrra, jobban megnyúlik. Hitelt adhatunk a 2. 

feladatban szereplő regressziós egyenesnek, hiszen kísérleten alapul. Az 1. feladatban megfigyeléses 

vizsgálatból származó adatokhoz illesztettünk egyenest. 

3. (a) 520 + 110 = 630 (b) 520 (c) Nagyobb lesz 

4. 

(a) 520; (b) 520; (c) Nagyobb lesz 

Megjegyzés: ha az y átlagával becsüljük y értékét, akkor y szórása lesz a négyzetes középhiba; lásd a 11. fejezet 

1. szakaszát. 

5. A regressziós egyenes esetén lesz a legkisebb a négyzetes középhiba (12. fejezet 2. szakasz). 

4. IV. rész. Valószínűség 

4.1. 13. fejezet. Mik az esélyek? 

4.1.1. „A” feladatsor 

1. 

a. (vi) 

b. (iii) 

c. (iv) 

d. (i) 

e. (ii) 

f. (v) 
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g. (vi) 

2. Körülbelül 500-ra. 

3. Körülbelül 1000-szer. 

4. Körülbelül 14-szer. 

5. A (ii)-es doboz, mert a  többet fizet, mint a , a másik lap meg ugyanolyan. 

4.1.2. „B” feladatsor 

1. 

a. A kérdés a második lapra vonatkozik, nem az elsőre; lásd a 2. példa (a) részét; a megoldás 1/4. 

b. 1/3; 3 lap maradt, amikor kihúztuk a -t. 

2. (a) 1/4; (b) 1/4 

Visszatevéses mintavételnél a doboz változatlan marad. 

3. (a) 1/2; (b) 1/2 

Az 5. dobás esélyei nem függenek az első 4 dobás eredményétől. 

4. (a) 1/52; (b) 1/48 

A 2. példához hasonlít. 

"C" feladatsor 

1. 

a. 12/51 

b. 13/52 · 12/51 = 1/17 ≈ 6% 

2. 

a. 1/6 

b. 1/6 · 1/6 ·1/6 = 1/216 ≈ 1% 1/2-e 

3. 

a. 4/52 

b. 4/52 ·4/51 ·4/50 ≈ 5/10 000 

Megjegyzés. Ebben a feladatban a húzások összefüggenek; a 2. feladatban a dobások függetlenek voltak. 

4. A "legalább egy 1-es" az előnyösebb választás; mintha két olyan vizsga között kellene választani, ahol az 

egyiknél elég, ha az ember hat kérdésből egyre jól felel, a másiknál meg mind a hatra jól kellene felelni. 

5. Persze, teljesen: ez a szorzási szabály. 

6. 

a. 1/8 

b. 1 – 1/8 = 7/8 

c. 7/8; akkor kapunk legalább 1 írást, amikor nem 3 fejet kapunk; (b) és (c) tehát ugyanaz. 
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d. 7/8; csak fel kell cserélni (c)-ben a fejeket és az írásokat. 

4.1.3. „D” feladatsor 

1. 

a. függetlenek: ha fehéret húzunk, 1 a 3-hoz az esély, hogy ez "1"-es, 2 a 3-hoz, hogy "2"-es; ha feketét húzunk, 

ugyanezek az egyes számok esélyei. 

b. függetlenek. 

c. összefüggenek: a fehéreknél csak 1 a 3-hoz az esély a "2"-esre; a feketéknél 2 a 3-hoz. 

2. (a,b) függetlenek; (c) összefüggenek 

Megjegyzés. Ilyen dobozokkal a 27. fejezetben is találkozunk. Az (a) pont indoklása: tegyük fel, hogy húzunk 

egy lapot, amin 4-es az első szám, de nem látjuk a másodikat; ekkor 1/2 az esélye, hogy a második szám 3-as. 

Ugyanez a helyzet, ha az első szám 1-es. Ez a függetlenség. 

3. Tíz év, az 520 hét, tehát a valószínűség 

(999 999/1 000 000)520 ≈ 0,9995 . 

Megjegyzés. New York-ban, az állami lottón körülbelül 1/12 000 000 a valószínűsége annak, hogy az ember 

nyerjen valamit. 

4. 1/6 × (5/6)5 = 3 125/46 656 ≈ 0,067 

5. Ez téves. Olyan, mint valakiről azt mondani, hogy nincs láza, mert elvesztettem a hőmérőt. Hogy független-e 

két dolog vagy nem, azt úgy lehet megtudni, hogy úgy teszünk, mintha tudnánk, mi lett az első kimenetele, s 

aztán megnézzük, változnak-e ettől a második esélyei. A hangsúly azon van, hogy "úgy teszünk". 

6. (a) 5%; (b) 20% 

Hogy jön ki (a): tegyük fel, hogy 80 férfi és 20 nő van a csoportban. Ezen kívül van nálunk 15 "Elsőéves" és 85 

"Másodéves" feliratú lap. Minden diáknak egy lapot kellene adnunk úgy, hogy a nők közül a lehető legkevesebb 

kapjon "Másodéves" feliratút. Stratégia: minden férfinak adjunk "Másodéves" lapot; nálunk marad 5, ezt 5 

nőnek adjuk. A 15 "Elsőéves" feliratot a többi 15 nőnek adhatjuk. 

Megjegyzés. Ha nem és évfolyam szerint függetlenek volnának, a másodéves nők százalékaránya 85%-nak a 

20%-a volna, kb. 17%: a két véglet között. 

7. Téves. A számítás azt feltételezi, hogy minden korcsoportban azonos a nők százalékaránya, de nem az: a nők 

általában tovább élnek, mint a férfiak. (Valójában az USA 1992-es népességének közel 7,5%-át tették ki a 65 

éves és idősebb nők.) 

8. Ha a kísérleti személy a pikk ászt húzza a kisebb halomból, 13 az 52-höz lesz az esélye, hogy a teljes pakliból 

pikket húzva elnyerje a jutalmat. Ugyanez a helyzet, ha a kicsi halomból treff kettest húz. Vagy akármi mást. A 

válasz tehát 13/52=1/4. 

4.2. 14. fejezet. Még mindig a valószínűségről 

4.2.1. „A” feladatsor 

1.  Az esély 4/36. 

2. Leggyakrabban 7; legritkábban 2 és 12. (Az egyes összegek valószínűségének megállapításához jól 

használható az 1. ábra – ahogy az 1. feladatban.) 

3. 25-féle eredmény lehetséges; közülük 5-nél 6 az összeg. Tehát az esély 5/25. (Az ábrát itt nem mutatjuk.) 

4. (a) 2/4; (b) 2/6; (c) 3/6 
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4.2.2. "B" feladatsor 

1. Téves. A feladat azoknak a gyerekeknek a számára vonatkozik, akik ettek akár sütit, akár fagyit – azokat a 

torkosokat is beleértve, akik mindkettőből ettek. A szám a gyerekek választásán múlik – két lehetőséget 

mutatunk: 
 

Csak süti Csak fagyi Mindkettő Egyik sem 

12 17 0 21 

3 8 9 30 

Az első zsúron 12 gyerek csak sütit evett, 17 csak fagylaltot, senki nem evett mindkettőből, és 21 gyerek 

egyikből sem evett. Így 12 + 17 = 29-en voltak, akik ettek fagyit vagy sütit. A második sor másik lehetőséget 

mutat: 9 gyerek sütit is, fagyit is evett. Itt csak 3 + 8 + 9 = 20 azoknak a száma, akik ettek sütit vagy fagyit. 

Ellenőrizzük gyorsan: süteményt evett 3+9=12, fagylaltot evett 8+9=17, épp, ahogy a feladatban. De azok 

száma, akik ettek sütit vagy fagyit, nem 12 + 17: mert így duplán számítanánk a 9 torkost. A sütit vagy fagyit 

evők száma a torkosok számán múlik: azon, hogy hányan ettek mindkettőből. 

 

2. Egyformák. 

3. Téves. Ha egyszerűen összeadjuk a két valószínűséget, duplán számoljuk az egyes és kettes kimenetel 

valószínűségét. Lásd a 14. fejezet 2. szakasz 5. példáját. 

4. Téves. Bármely konkrét húzásnál 1/10 az esély arra, hogy a -est húzzuk, de ezek az események nem 

kölcsönösen kizáróak. 

5. Igaz. 100% - (10% + 20%) = 70%. Használja az összeadási szabályt, a kivonáshoz pedig a 13. fejezet 1. 

szakaszban leírt kivonási szabályt. 

4.2.3. „C” feladatsor 

1. 

a. A játékosok 1/52-e lép előre. 
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b. A játékosok 1/52-e lép előre; 13. fejezet 2. példa. 

c. Azok, akik elsőre a kőr ászt, másodikra pedig a kőr királyt húzták, kétszer lépnek előre. (Ami az utazás 

megnyerését illeti, ez pazarlás.) Azok részaránya, akik kétszer lépnek előre, 1/52 × 1/51. 

d. Téves; (c)-ből is látszik, hogy ezek nem kölcsönösen kizáró események, így az összeadással kétszeresen 

számítanánk az együttes bekövetkezésük esélyét. 

Megjegyzés. a (d)-beli valószínűség 

1/52 + 1/52 – 1/52 × 1/51. 

2. 

a. A játékosok 1/52-e lép előre. 

b. A játékosok 1/52-e lép előre. 

c. Aki elsőre a kőr ászt húzza, nem húzhatja másodikra is a kőr ászt; senki sem lép kétszer előre. 

d. Igaz; (c)-ből is látszik, hogy az események kölcsönösen kizáróak, így jogos az összeadás. 

Megjegyzés. A 2. feladatban a nyerés két lehetősége kölcsönösen kizárja egymást; az 1. feladatban nem ez a 

helyzet. A 2. feladatban jogos az összeadás; az 1.-ben nem az. 

3. (a,b) Igaz; lásd a 13. fejezet 2. példáját. 

a. Téves. "A treff bubi van legfelül" és "a káró bubi van legalul" nem kölcsönösen kizáróak, így 

valószínűségeik összeadása nem megengedett. 

b. Igaz. "A treff bubi van legfelül" és "a treff bubi van legalul" kölcsönösen kizáróak. 

(e,f) Téves; ezek az események nem függetlenek, feltételes valószínűségekkel kell dolgozni. 

4. 

a. Téves; az igaz, hogy 1/2 × 1/3 = 1/6, de lehet, hogy A és B összefügg; B-nek A-ra vonatkozó feltételes 

valószínűségére van szükség. 

b. Igaz; lásd a 13. fejezet 4. szakaszát. 

c. Téves. (Ha "kölcsönösen kizáróak", akkor összefüggenek; a kérdezett valószínűség valójában 0.) 

d. Téves; 1/2 + 1/3 = 5/6, de a valószínűségeket nem lehet összeadni, mert nem tudjuk, hogy A és B 

kölcsönösen kizáróak-e. 

e. Téves; ha függetlenek, akkor van bizonyos esély arra, hogy mindketten bekövetkezzenek, tehát nem 

kölcsönösen kizáróak; nem adhatjuk össze a valószínűségüket. 

f. Igaz. 

Megjegyzés. Ha a 3. vagy a 4. feladat nehéznek tűnne, nézze meg a 14. fejezet 3. szakasz 6. példáját. 

5. Lásd a 13. fejezet 2. példáját. 

(a) 4/52; (b) 4/51; (c) 4/52 × 4/51 

4.2.4. „D” feladatsor 

1. 

a. (i) 

b. (i) (ii) 
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c. (iii) 

d. (ii) (iii) 

e. (i) (ii) 

f. (i) 

2. Az (a) és az (f) fogadások ugyanazt fogalmazzák meg, más szavakkal. Ugyanígy (b) és (e). A (d) fogadás 

előnyösebb (c)-nél. 

3. (a) 3/4; (b) 3/4; (c) 9/16; (d) 9/16; (e) 1 - 9/16 = 7/16 

4. 

a. Annak esélye, hogy ne legyen egyes = (5/6)3 ≈ 58%, így annak esélye, hogy legalább egy egyes legyen, ≈ 

42%. A de Méré-példa, 4 dobás helyett 3 dobásra. 

b. 67% 

c. 89% 

5. 1 - (35/36)36 ≈ 64% 

6. Az esély arra, hogy a 17-es égtáj a 22 dobás során egyszer se jöjjön ki, (31/31)22 ≈ 49,7%. Ennélfogva az 

esély arra, hogy a 22 dobás során valamikor felbukkanjon, 1 - 49,7% = 50,3%. Így ez a fogadás is – ha egy az 

egyhez tették – a Golyóbis Mesterének kedvezett. Szegény Kalandorok. 

7. Az ötven bevetés túlélésére az esély (0,98)50 ≈ 36%. Az események, amelyek valószínűségeit Deighton 

összeadja, nem kölcsönösen kizáróak. 

4.3. 15. fejezet. A binomiális formula 

4.3.1. „A” sorozat 

1. A sorrendek száma 4. 

2. A sorrendek száma 6. 

3. 

a. (a) (5/6)4 = 625 / 1296 ≈48% 

b. 4(1/6)(5/6)3 = 500/1296 ≈ 39% 

c. 6(1/6)2(5/6)2 = 150/1296 ≈ 12% 

d. 4(1/6)3(5/6) = 20/1296 ≈ 1,5% 

e. (1/6)4 = 1/1296 ≈ 1%-nak a 0,08-része 

f. Összeadási szabály: (150 + 20 + 1)/1296 ≈ 13% 

4. Ugyanaz, mint a 3(a-c) feladat. Egyest dobni olyan, mint pirosat húzni, a többi szám (2-6) megfelel a zöldnek. 

Miért? – képzeljünk el két embert, A-t és B-t, amint egy-egy valószínűségi kísérletet végeznek: 

• A négyszer dob egy kockával, és számolja az egyeseket. 

• B négyszer húz véletlenszerűen, visszatevéssel a  dobozból, és számolja a P-okat. 

A használt eszközök különböznek, de ha azt nézzük, hogy milyen valószínűséggel dobunk ennyi vagy annyi 

egyest (vagy húzunk ennyi vagy annyi pirosat), akkor ebből a szempontból a két kísérlet egyenértékű. 
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• Négyszer dobunk, négyszer húzunk. 

• A dobások függetlenek; a húzások is. 

• Mindegyik dobásnak 1/6 esélye van arra, hogy növelje a darabszámot (egyesek); ugyanígy mindegyik 

húzásnak (pirosok). 

5. Annak az esélye, hogy pontosan 5 fejet dobjunk, 

 

Annak az esélye, hogy pontosan 4 fejet dobjunk, 

 

Ugyanennyi az esély arra, hogy pontosan 6 fejet dobjunk. Annak a valószínűsége, hogy a fejek száma 4 és 6 

közé essék, az összeadási szabály szerint 672/1024 ≈66%. 

6. Azt kell tudnunk, hogy milyen valószínűséggel kapunk 7, 8, 9 vagy 10 fejet, ha egy érmével 10-szer dobunk. 

Alkalmazzuk a binomiális formulát és az összeadási szabályt: 

 

Megjegyzés. Inkább véletlen, mint a vitaminok hatása. 

5. V. rész. Véletlen ingadozás 

5.1. 16. fejezet. A nagy számok törvénye 

5.1.1. „A” sorozat 

1. Abszolút számban kifejezve a hiba 50, százalékban 5%. 

2. Abszolút számban kifejezve a hiba 1000, százalékban 1%-nak az 1/10-e. Vesse össze az előző feladattal: 

abszolút számban a véletlen hiba nőtt (50-ről 1000-re), százalékosan kifejezve csökkent (5%-ról az 1% 1/10-

ére). 

3. Téves. A valószínűség marad 50%. 

4. 

a. Tíz dobás. Ahogy nő a dobások száma, egyre valószínűbb, hogy a fejek száma közel lesz az 50%-hoz, s 

egyre kevésbé valószínű, hogy 60% fölött legyen. Nekünk az jó, ha nagy a százalékban kifejezett véletlen 

ingadozás – a kevés dobás előnyösebb a sok dobásnál. 

b. Száz dobás. Mert most viszont nem jó nekünk, ha nagy a százalékban kifejezett véletlen ingadozás – közel 

akarunk maradni az 50%-hoz. Ha sokat dobunk, alacsonyabb a százalékban kifejezett véletlen ingadozás. A 

sok dobás előnyösebb. 

c. Száz dobás; mint (b)-nél. 

d. Tíz dobás. Ahogy nő a dobások száma, egyre kevesebb és kevesebb lesz az esély rá, hogy a fejek száma 

pontosan megegyezzék a fejek várható számával. Képzeljünk el egy extrém példát: 1 000 000-szor dobunk 

egy érmével. Annak valószínűsége, hogy pontosan 500 000 fejet kapjunk – tehát nem 500 001-et és nem is 

500 003-at és nem is 499 997-et vagy más, 500 000-hez közeli számot –, egészen elenyésző. 

5. Az (i) a jobbik. Ugyanaz a helyzet, mint a 4(a) feladatnál. 
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6. A (ii)-es válasz; a véletlen hiba miatt. 

7. Nagyjából egyforma a helyzet, akár visszatevéssel, akár visszatevés nélkül végezzük a húzást. 

8. Egyformák. Mindkettőben 50%  és 50%  van. 

9. Előbb-utóbb lesz nagy negatív véletlen hiba is. Aztán lesz megint pozitív is. A kilengések, abszolút számban 

kifejezve, egyre vadabbak. 

5.1.2. „B” sorozat 

1. 47·1 + 53·2 = 153. 

2. 

a. 100, 200 

b. 50, 50 

c. 50 · 1 + 50 · 2 = 150. 

3. 

a. 100, 900 

b. 33·1 + 33·2 + 33·9 ≈ 400 

Megjegyzés. A 400 nincs 100 és 900 között középen. 

4. Mindháromnál 500 a jó tipp; legjobb a (iii)-as, legrosszabb az (i)-es. 

5. "1"-esre az esély 1 a 10-ből=1/10; a "3 vagy kevesebb" esélye 3/10; a "4 vagy több"-re pedig 7/10 az esély: 7 

esik a 10 szám közül 4 és 10 közé (ha 4-et és 10-et is ideértjük). A 13-14. fejezetben foglalkoztunk a 

dobozokból végzett véletlenszerű húzásokkal. 

6. Az (i)-es doboz a jobb – kevesebb benne a –1, és ebben is ott van a 2-es. 

7. Az (i) és a (ii) jók. A tiszta nyereség a nyereségek és veszteségek előjeles összegeként adódik. 

5.1.3. „C” sorozat 

1. (i) és (ii) egyformák. (iii) szerint mind a tíz húzásnak "1"-esnek kell lennie – ez rosszabb, mint (i). 

2. Az (i) lehetőség nem jó; a húzások összegének semmi köze a tiszta nyereséghez. A (ii) lehetőség nem jó; azt 

mondja, hogy egy fordulóban 2/36 eséllyel nyerhetünk 17 dollárt – nekünk 2/38 az esélyünk. A (iii) válasz jó. 

Ha kételyei lennének, nézze meg újra a 16. fejezet e szakaszának 1. példáját. 

3. Tiszta nyereségünk olyan, mint 10 véletlenszerű, visszatevéses húzás összege a 

 

dobozból. Szörnyű játék. 

5.2. 17. fejezet. A várható érték és a standard hiba 

5.2.1. „A” sorozat 

1. 

a. 100·2 = 200 

b. –25 
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c. 0 

d.  

 

Megjegyzés (d)-hez. A várható érték nem feltétlenül tartozik a lehetséges értékek közé. Valahogy úgy, mint 

amikor azt mondjuk, hogy egy átlagos családban 2,1 gyermek van. Van értelme, noha "az átlagos család" 

statisztikai fikció. 

2. Ez ugyanaz, mint két húzás összege a  dobozból. A megoldás tehát 2·3,5 = 7 

mező. 

3. A modellt megadtuk a 16. fejezet 4. szakaszban. A dobozbeli számok átlaga 

(35$ – 37$)/38 = –2$/38 ≈ –0,05$ 

(Az átlag kiszámításához össze kell adni a dobozbeli lapokon lévő számokat; a  35 dollárt hozzáad az 

összeghez; a 37 darab  viszont elvesz 37-et; ezután osztanunk kell a dobozban lévő lapok számával, 38-cal.) 

A várható tiszta nyereség 100·(-0,05$)=–5$. Körülbelül 5 dollár veszteségre számíthatunk. 

4. A doboz a 16. Fejezet 4. szakaszában látható. A doboz átlaga 

(18$ – 20$)/38 = –2$/38 –0,05$ 

(Az átlag a dobozban lévő számok összege, 38-cal osztva; a 18 egydolláros lap 18 dollárt hozzáad az összeghez, 

míg a 20 mínusz egy dolláros 20 dollárt elvesz belőle.) A várható tiszta nyereség 100·(–0,05$)=–5$. 

Megjegyzés. A 3. és 4. feladat szerint mindkét tétnél (az egy számnál és a piros-vagy-feketénél is) arra 

számíthatunk, hogy játékonként elveszítjük tétünk 1/19-ét. 

5. –50$. Tanulság: aki többet játszik, többet veszít. 

6. A doboz átlaga (18x – 20$)/38. A játék akkor igazságos, ha ez 0. Az egyenlet 18x –20$ = 0. Így x ≈ 1,11$. 

Fizessenek 1,11 dollárt. 

7. A Golyóbis Mesterének 31 fontot kellett volna fizetnie – pontosan ahogy a Kalandorok gondolták. Tanulság: 

lehet a Kalandoroké az izgalom, a haszon azonban a Golyóbis Mesteréé. 

5.2.2. „B” sorozat 

1. 

a. A doboz átlaga 4; szórása =2. Az összeg várható értéke tehát 100·4=400; az összeg standard hibája, 

. 

b. 400 körül, körülbelül plusz–mínusz 20-ra. 

c. Tippeljen 400-ra; a tévedés plusz–mínusz 20 körül lesz. A (b) és (c) pont az (a)-ban megadott számokat 

értelmezi. 

2. A tiszta nyereség olyan, mint 100 húzás összege a  dobozból. A doboz átlaga 0$; a szórás 1$. Száz 

húzás összegére a várható érték 0$; az összeg standard hibája . Tehát tiszta nyereségünk 0$ 

körül lesz, tőle úgy plusz–mínusz 10$-ra. 

3. A (ii) sorbeli számok túl közel vannak 50-hez; egyikük sincs 5-nél messzebb. A (iii)-ban túl szabályosan 

váltakoznak. Az (i) sor az igazi. 

4. A várható érték 150, a megfigyelt érték 157, a véletlen hiba 7, a standard hiba 10. 
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5. Mikor a húzások számát 4-gyel szorozzuk, a várható érték 4-gyel szorzódik, a SH viszont csak -vel. A 

100 húzás összegének tehát 4·50=200 a várható értéke, a SH pedig 2·10=20. 

6. (a) igaz, (b) téves: a húzások öszegének a várható értékét a 

(húzások száma) ·(doboz átlaga) 

képlettel pontosan ki lehet számítani. (c) téves, (d) helyes: az összeg el fog térni a várható értéktől, és hogy 

mennyivel, azt a SH (standard hiba) mondja meg. 

7. Igen, igaz. Ilyen számra az esély kicsi, de pozitív. Ha elég soká várunk, a kis valószínűségű események is 

bekövetkeznek. 

5.2.3. „C” sorozat 

1. 

a. Legkisebb: 100; legnagyobb: 400. 

b. A doboz átlaga 2; szórása =1. Az összeg várható értéke 100·2=200; az összeg standard hibája . 

Az összeg 200 körül lesz, attól úgy plusz–mínusz 10-re. 

c.  

 

2. 

a. Legfeljebb 900; legalább 100. 

b. Esély ≈ 68% 

3. 

a. A várható érték 0, így az összeg 0 körül lesz – leginkább az összeg véletlen ingadozásában bízhatunk: az a jó 

nekünk, ha az összeg távol van a várható értékétől. A véletlen ingadozás a húzások számának emelkedésével 

nő – válasszuk a 100 húzást. 

b. Ugyanaz, mint (a). 

c. Az összeg véletlen ingadozása most ellenünk dolgozik: arra lenne szükségünk, hogy az összeg közel 

maradjon a várható értékéhez – válasszuk a 10 húzást. 

4. 

i. Az összeg várható értéke=500; standard hibája=30. 

ii. Az összeg várható értéke=500; standard hibája=20. 

Az összeg mindkettőnél 500 körül lesz, de az (i)-es összeg messzebbre lesz tőle. A véletlen ingadozás a 

javunkra szolgál (a)-nál és (b)-nél – válasszuk (i)-et. Viszont (c)-nél a véletlen ingadozás ártalmunkra van – 

válasszuk (ii)-t. 
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5. 98%-hoz. 

6. Vagy nyernek 25 000 dollárt (20/38 ≈53% valószínűséggel), vagy veszítenek 25 000 dollárt (18/38≈47% 

valószínűséggel). A válasz 50%. 

Megjegyzés. A kaszinó jobban örül a sok apró tétnek, amikor a haszna szinte biztos, mint egyetlen nagy tétnek, 

melyen jelentős a kockázata. 

7. Az egyik számmal 35 000 dollárt nyer; a többi 37-tel viszont veszít, tehát egész biztos, hogy 2 000 dollárt fog 

veszíteni. 

Megjegyzés. A kaszinó szereti, ha a játékosok szétterítik a tétjeiket. 

8. A (ii)-es válasz a jó; a SH nem nő kétszeresére, csak -szeresére. 

5.2.4. „D” sorozat 

1. 

a. Nem: helyettesítsük az 5-ös szorzót 7–(–2)=9-cel. 

b. Igen. 

c. Igen. 

d. Nem – a számsorban 3 különböző szám van, nem alkalmazható a recept. 

2. A tiszta nyereség olyan, mint 100 húzás összege a 

 

dobozból. A doboz átlaga (2$–1$–1$–1$)/4 = –0,25$. Szórása: 

 

732b 

100 játékból a tiszta nyereség 100 · (–0,25$)=–25$ körül lesz, plusz–mínusz körülbelül . 

3. 

a. A cég szempontjából A főnök kedvencére tett 1 dolláros tét olyan, mint egy húzás a 

 

dobozból. A doboz átlaga [5 ·(–6$) + 33·1$]/38≈ 0,08$. A bank tehát 8 cent nyereséget várhat megtett 

dolláronként. Csoda, hogy ez a főnök kedvence? 

b. A játékos tiszta nyeresége olyan, mint 100 visszatevéses, véletlenszerű húzás összege a 

 

dobozból. A doboz átlaga ≈ - 0,08$; szórása: 

 

Száz játékon a játékos tiszta nyeresége -8 dollár körülre várható, attól cirka 24 dollárra. 
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4. A várható nyereség 100, tucatra tett egydolláros tétből –5$; SH=14$. A várható nyereség 100, pirosra tett 

egydolláros tétből –5$; SH=10$. A várható tiszta nyereség egyforma (i) és (ii) esetén. De (i) esetén nagyobb a 

SH, azaz nagyobb az ingadozás: (a) téves, (b) és (c) helyesek. 

5.2.5. „E” sorozat 

1. 

a. Szavakat nem lehet összeadni – az (i)-es doboz kiesik. A (iii)-as doboznál 3-ból 2 az esély, hogy az összeg 

nőjön, holott csak 2-ből 1-nek kellene lennie. Az (i)-es doboz az igazi. 

b. A doboz átlaga 0,5 és a szórása is 0,5. A 16 húzás összegének 16·0,5=8 a várható értéke; a standard hibája 

. A fejek száma 8 körül lesz, attól körülbelül 2-re. 

2. Új doboz: . Ez ±3 SH, az esély körülbelül 99,7%. 

3. Új doboz: . Ez legalább ±1 SH, az esély körülbelül 16%. 

4. 
 

100-dobásos 

szakasz 
Megfigyelt érték Várt érték Véletlen hiba Standard hiba 

1-100 44 50 –6 5 

101-200 54 50 +4 5 

201-300 48 50 –2 5 

301-400 53 50 +3 5 

5. 68-at várnánk – a 17. fejezet 5. szakasz 5. példa szerint; valójában 69-et látunk. 

6. (a,b) Körülbelül 99,7% – 3 standard hibányi eltérés. 

Megjegyzés. Hogy a dobások száma 10 000-ről 1 000 000-ra nő, a fejek százalékaránya közelebb kerül 50%-

hoz: a 99,7%-os intervallum 
 

(50% ± 1,5%) –ról (50% ± 0,15%) -ra 

zsugorodik. 

7. Várható 30, megfigyelt 33, véletlen hiba 3, SH körülbelül 3,5. 
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8. Tegyünk a dobozba öt 0-st és öt 1-est. És mondjuk neki, hogy 1000-szer húzzon. 

9. Nagyon jó. Ez nem jelenti, hogy az egyesek számának pontosan 16,67-nek kellene lennie, csak azt, hogy 

ekörül várjuk. 

5.3. 18. fejezet. Elméleti hisztogramok normális közelítése 

5.3.1. „A” sorozat 

1. 70 és 80 között (a végpontokat is beszámítva). 

2. 

a. 6,5 és 10,5 közötti; 

b. 6,5 és 7,5 közötti – a 7 fölötti téglalap bal és jobb széle. 

3. 

a. 7 

b. a 7: a legmagasabb oszlop a 2. rajzon. 

c. Nem: puszta véletlen ingadozás. A 4 tényleg kevésbé valószínű az 5-nél – látszik az alsó rajzról. 

d. (iii). A felső rajz tapasztalati hisztogram – megfigyelt százalékokat mutat, nem valószínűségeket. 

4. 

a. 3, 6 

b. Az alsó rajzon – esélyeket az elméleti hisztogram mutat. A 2 és a 3 a szorzatnak egyformán valószínű értéke. 

c. A második rajz mutatja: a 3 jött ki többször. Ez is véletlen ingadozás. 

d. A 14-es értéket a szorzat nem veheti fel; indok: a 14-et csak kétféleképpen tudjuk szorzattá alakítani: 1·14-re 

és 2·7-re; a dobókockákon nincs sem 7-es, sem 14-es. 

e. Az alsó rajz elméleti hisztogram, így az alatta lévő területek valószínűségeket mutatnak: 11,1% a 

valószínűsége, hogy két dobókockával dobva 6 lesz a szorzat. 

5. Az A az (i)-sel, a B a (ii)-sel tartozik össze. A B laposabb, jobban szétterjed, s jobbra fekszik A-tól. B-nek 

tehát mind az átlaga, mind a szórása nagyobb. 

6. Téves. Az összegre vonatkozó elméleti hisztogram az összegre vonatkozó valószínűségekről szól. Arról nem 

szól, hogy zajlanak az egyes húzások. A vonalkázott terület azt mutatja, hogy az összeg milyen valószínűséggel 

esne 5 és 10 közé (végpontokat hozzászámítva). (85 lap volt 0-s, kettő 1-es és tizenhárom 2-es a dobozban.) 

5.3.2. „B” sorozat 

1. 

i. Pontosan 6 fej. 

ii. 3 és 7 között (a végpontokat nem számítva hozzá) 

iii. 3 és 7 között (a végpontokat hozzászámítva) 

2. A hisztogram alatti, 51,5 és 52,5 közötti terület adja a pontos valószínűséget. A normálgörbe csupán közelítés 

(de nagyon jó közelítés). 

3. A fejek számának várható értéke 50; SH=5. A 3. ábráról a 60 fölötti téglalap területére volna szükségünk. 
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Megjegyzés. A pontos valószínűség 1,084%. 

4. A 3. feladatból: minden száz szakaszból körülbelül 1-ben illenék pontosan 60 fejnek lennie. És valóban 

pontosan 1 ilyen szakasz van a száz között (a 6901–7000-es százas). 

5. A fejek számának várható értéke 5000; SH=50. 

a.  

 

b. az esély ≈ 2% (c) az esély ≈ 16% 

6. 

a. Igen. Nagyok az oszlopok. 

b. Nem. Kicsik az oszlopok. 

Megjegyzés az (a) ponthoz. A szélső mezőket figyelembe vevő pontosabb módszerrel 50%-ról 54%-ra módosul 

a becslés. 

5.3.3. „C” sorozat 

1. 

a.  
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b. a 3 valószínűbb a 8-nál: magasabb a 3 fölötti oszlop. 

2. A fejek száma 400 dobásból ezzel a cinkelt érmével olyan, mint 400 húzás összege a  dobozból. A 

fejek várható száma 40; SH=6. A 6. ábra alsó rajzáról a 40 fölötti téglalap területe az, amire szükségünk van. 

 

A táblázat szerint ez a terület 4% és 8% közé esik. (Igazából a terület, és így a valószínűség is 6,6%.) 

3. 1 körül a normálgörbe alacsonyabb a hisztogramnál, így a becslés alacsony lenne. 

4. Igen. Nagyok az oszlopok. 

5. A (ii), B (i), C (iii). Mennél féloldalasabb a doboz, annál ferdébb a hisztogram. 

Megjegyzés. Ha a  dobozból húzunk 25-ször, nem sok -est várhatunk. Az elméleti 

hisztogram bal szélső téglalapja annak a valószínűségét mutatja, hogy az összeg nulla – hogy az összes húzás 

. Ez a valószínűség 36%. A következő téglalap annak a valószínűségét mutatja, hogy az összeg 1: hogy a 

húzások között egy  és 24  lesz. Ez a valószínűség 38%. És így tovább. (A valószínűségeket a binomiális 

formulával – 15.fejezet – lehet kiszámítani.) 

6. (i) 100; (ii) 400; (iii) 900 

Ahogy a húzások száma nő, a hisztogramok egyre közelebb lesznek a normálgörbéhez. 

7. Válassza az (i)-et. 

Megjegyzés. A valószínűségeket az elméleti hisztogramok alatti területek mutatják. Sokszor jó közelítést adnak 

a normálgörbe alatti megfelelő területek – itt nem. A görbe sokkal feljebb megy, mint a hisztogram, így a görbe 

alatti terület sokkal nagyobb, mint a hisztogram alatti terület. 

8. Legnagyobb eséllyel 105; legkisebb eséllyel 101; várható érték 100. 

Megjegyzés. A hisztogram a várható érték közelében behorpad. (100 húzásnál a horpadás kisimul.) 

9. 
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a. Jóval 50% alatti. A 276 000-es érték 0,276 millió, körülbelül félúton fekszik 0,2 és 0,4 között a vízszintes 

tengelyen. Az ettől a ponttól jobbra eső terület 50%-nál sokkal kisebb. (A hisztogram jobbra nagyon hosszan 

elnyúlik – a várható érték sokkal nagyobb a mediánnál.) 

b. 1 000 000/100 = 10 000. 

c. Sokkal valószínűbb, viszonylagosan, a 400 000–410 000 tartomány. A 400 000-rel jobbról szomszédos 

oszlop, viszonylagosan, sokkal magasabb, mint a 400 000-rel balról szomszédos oszlop. A szorzatok elméleti 

hisztogramjai általában igen szabálytalanok. 

6. VI. rész. Mintavétel 

6.1. 19. fejezet. Nagy mintán végzett felmérések 

6.1.1. „A” feladatsor 

1. A populáció: az adott félévre beiratkozott összes hallgató a posztgraduális képzésre járók kivételével. A 

paraméter azon hallgatók aránya, akik a szüleiknél laknak. 

2. 

a. Valószínűségi eljárásról van szó: tökéletesen meghatározott eljárás, a véletlen eltervezett módon lép fel 

(amennyiben véletlen kezdőpontot választunk 1 és 100 között), és senki sem befolyásolhatja, hogy ki kerül 

be a mintába. 

b. Eltér az eljárás az egyszerű véletlen mintavételtől. Például az ábécérendben szomszédos személyek nem 

kerülhetnek mindketten a mintába. (A 4. szakaszban definiáltuk az egyszerű véletlen mintavételt.) 

c. Torzításmentes a minta: minden személynek egyforma esélye van a mintába kerülésre. 

3. (ii) a helyes válasz. Lásd a 2., 3., és 5. szakaszokat. 

4. A minta és a populáció egybeesik, nevezetesen az összes olyan férfi Hollandiában, aki 1968-ban 18 éves volt. 

Mintavételi hibának itt nincs helye. 

5. A telefonon keresztül végzett felmérés torzítást okozhat, mivel a telefonelőfizetők nagy valószínűséggel 

különböznek a telefonnal nem rendelkezőktől. Utóbbiak azonban olyan kevesen vannak, hogy ezt a torzítást 

általában figyelmen kívül hagyhatjuk. (Számíthat viszont ez a torzítás akkor, ha kicsi százalékokról készítünk 

becslést, vagy ha emberek olyasfajta csoportját vizsgáljuk, akiknek körében gyakoribb a telefon hiánya.) 

Komoly torzítást jelenthet viszont, ha telefonkönyvekből dolgozunk, hiszen sok a titkos szám. Lásd a 7. 

szakaszt. 

6. Nem. Várakozásunk szerint a fekete kérdezők által megkérdezett emberek sokkal kritikusabbak. (Így is volt.) 

7. Nem, a település erősen különbözhet más déli területektől. (Így is volt: itt cukrot állítottak elő, amihez sokkal 

több szakképzett munkás szükségeltetik, mint a gyapot termesztéséhez és feldolgozásához.) 

8. Nem. Először is torzíthat a „reprezentáns‖ iskolák kiválasztása. Másodszor pedig az iskolák vehetnek rossz 

módszerekkel mintát a saját diákjaik közül. 

Megjegyzés: Az USA-ban körülbelül 3600 különféle típusú felsőoktatási intézmény működik. Közülük kb. 1000 

nagyon kicsi, mindösszesen a hallgatók 10%-a jár ilyenekbe. Másfelől mintegy 100 intézmény van, melyek 

hallgatói létszáma meghaladja a 20 000-et –ezek adják a hallgatók populációjának egyharmadát. 

9. Kissé eltért. A nem válaszolók általában különböznek a válaszolóktól – a korábban válaszolók valószínűleg 

különböznek a később válaszolóktól. (Ebben a vizsgálatban valamivel nagyobb volt a TBC-sek aránya az utolsó 

200 jelentkező között; talán jobban tartottak attól, hogy betegségük bizonyossá válik.) 

10. Meggyőzőbb lett volna a minta leírása, mint ez a cáfolattal befejezett reklámszöveg. 



 Feladatmegoldások  

 600  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

11. Ha 20 000 kérdőívből 200 érkezik vissza, akkor a nem válaszolók miatti torzítás megsemmisítő csapást 

jelent. 400 kérdőívből 200 válasz esetén megfelelő a válaszolási arány ahhoz, hogy kiderüljön valami fontos: a 

középiskolai tanárok egy tekintélyes része teremtéselméleti nézeteket vall. 

12. Nem igaz. A nem válaszolók miatti torzítás jelent komoly problémát. A tervezett mintanagyság elérése 

érdekében a mintába bevont további emberek nagy valószínűséggel különböznek a nem válaszolóktól, és nem 

oldják meg a nem válaszolók miatti torzítás problémáját. 

6.2. 20. fejezet. Véletlen hibák mintavételnél 

6.2.1. „A” feladatsor 

1. 
 

Populáció a doboz tartalma 

Populációbeli arány 40% 

Minta a húzások 

Mintanagyság 1000 

Mintabeli darabszám a kihúzott 1-esek száma 

Mintabeli arány a kihúzott 1-esek aránya 

A nevező a mintabeli arány kiszámításánál 1000 

2. A dobozmodell: 400-szor húzunk egy olyan dobozból, melyben 10 000 db 1-es és 15 000 db 0-s van. A doboz 

átlaga 0,40, a szórás 0,5 körül van. Az összeg várható értéke tehát 400 · 0,4 = 160, az összeg standard hibája 

 · 0,5 ≈ 10. 

a. a darabszám várható értéke = 160, SH = 10. 

b. a százalékarány várható értéke = (160/400) · 100%, SH = (10/400) · 100% = 2,5%. 

c. 40%; 2,5%. 

Megjegyzés: (i) A (b) és a (c) feladatrész ugyanazokra a számokra kérdez rá, a (c) részben az eredmény 

interpretálása a feladat. (ii) A mintabeli százalékarány várható értéke a populációbeli arány (lásd a 2. szakaszt). 

3. A fejek számának standard hibája:  · 0,5 = 50. A százalékarány standard hibája: (50/10.000) · 100% = 

0,5%. 

4. (a) és (b) is igaz. 

Megjegyzés: Amikor véletlenszerűen húzunk egy 0–1 dobozból, akkor a kihúzott 1-esek százalékarányának 

várható értéke egyenlő lesz az 1-esek dobozbeli arányával. Ez visszatevéses és visszatevés nélküli húzásoknál is 

igaz. A összefüggés pontosan igaz. 

5. Nem igaz. Elfelejtették átalakítani a dobozt a megfelelő modellhez! Az 1-esek száma úgy alakul, mint a 

 

dobozból végrehajtott 400 húzás összege. 
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6. 10% + 1%. A piros golyók száma egy mintában 90 ± 9; ha ez a szám túl nagy, mégpedig egy standard 

hibányival nagyobb, akkor az 90 + 9. Most számítsuk át ezt százalékarányra! Egy százalékarány standard hibája 

hozzáadódik a várható értékhez vagy kivonódik abból. Szó sincs szorzásról. 

7. A teljes megtett távolság az összes dobás összege. Ez olyan, mint 200 (véletlenszerű, visszatevéses) húzás 

összege a következő dobozból: 

 

A doboz átlaga 3,5, a szórás 1,7. Tehát azt várhatjuk, hogy 200 · 3,5 = 700-at léphet előre, nagyjából  · 1,7 

≈ 24 eltéréssel pozitív vagy negatív irányban. 

Sherlock Holmes megfeledkezik a véletlen hibáról. 

6.2.2. „B” feladatsor 

1. 

a. A piros golyók mintabeli százalékarányának várható értéke megegyezik a piros golyók alapsokaságbeli 

százalékarányával. 

b. Ha több golyót húzunk, akkor a piros golyók számának standard hibája a mintában megnő, a piros golyók 

százalékarányának standard hibája viszont lecsökken. 

2. Először fel kell állítanunk a dobozmodellt. 30 000 cédula kerül a dobozba, regisztrált szavazónként egy. 

Ebből 12 000-et 1-essel jelölünk (demokraták), 18 000-et 0-val (republikánusok). A demokraták mintabeli 

aránya olyan, mint a dobozból kihúzott 1000 szám összege. Az 1-esek aránya a dobozban 0,4. Az összeg 

várható értéke 1000 · 0,4 = 400. A doboz szórása  ≈ 0,49. Az összeg standard hibája  · 0,49 ≈ 

15. 

a. A várható érték 400 az 1000-ből, azaz 40%. A százalékarány standard hibája 15 az 1000-ből, azaz 1,5%. 

(Nem meglepetés a várható érték: a regisztrált szavazók 40%-a demokrata.) 

b. A demokraták aránya a mintában valószínűsíthetően 40% körül lesz, olyan 1,5% eltéréssel pluszban vagy 

mínuszban. 

c. Ez ±0,67 SH, 48% körül van a valószínűsége. 

3. 

a. A dobozba 100 000 cédula kerül, személyenként egy. Ebből 60 000-et 1-essel jelölünk (házas), 40 000-et 0-

val. A házasok aránya a mintában olyan, mint a dobozból kihúzott 1600 szám összege. Az összeg várható 

értéke 1600 · 0,6 = 960. A doboz szórása  · 0,4 ≈ 0,5. Az összeg standard hibája  · 0,5 = 20. 

A házasok száma a mintában 960 lesz, körülbelül plusz–mínusz 20 eltéréssel. A 960 az 1600-nak 60%-a, és a 

20 az 1600-nak 1,25%-a. Tehát a minta 60%-a lesz házas, plusz–mínusz olyan 1,25% eltéréssel. 

 

b. A dobozba 100 000 cédula kerül, közülük 10 000 1-essel jelölve (75 000$ fölötti jövedelem), a többi 90 000 

0-val jelölve. A húzások száma 1600. A valószínűség 9% körül van. 
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c. A dobozban 100 000 cédula van, melyek közül 20 000 1-essel van megjelölve (felsőfokú végzettségű), a 

többi 80 000 cédula pedig 0-val. A húzások száma 1600. A valószínűség 68% körül van. 

4. A bevonalkázott terület annak a valószínűségét jelenti, hogy olyan mintát kapunk, amelyben 22% vagy még 

több az évi 50 000$ fölött keresők aránya. 

5. 

a. annak esélyét, hogy 88 magas jövedelmű lesz a mintában. 

b. annak esélyét, hogy 22% magas jövedelmű lesz a mintában. 

c. A 88 a 400-nak 22%a, tehát ugyanazt az esélyt írtuk le kétféle módon. Cseppet sem véletlen az egybeesés. 

6.2.3. „C” feladatsor 

1. (iii) a helyes. Erről szólt ez a szakasz. 

2. 
 

Húzások száma A kihúzott 1-esek arányának SH-ja 

2500 1% 

25 000 0,27% 

100 000 0% 

Megjegyzés: 100 000 húzás után nem marad cédula a dobozban, így a kihúzott 1-esek arányában semmiféle 

bizonytalanság sincs. 

3. 2500 fős minta szükséges. 

4. Mindhárom doboznál ugyanakkora a standard hiba, minthogy ugyanakkora az 1-esek aránya, így a szórás is. 

5. 

 

Megjegyzés: A példa meglehetősen mesterkélt. A dobozban lévő cédulák nagy részét kihúzzuk, így a korrekciós 

tényező valóban nagyon fontos. 

6.3. 21. fejezet. A százalékarányok pontossága 

6.3.1. „A” feladatsor 

1. (a) megfigyelt; (b,c) az adatok alapján becsülhető 

Megjegyzés: Nagy különbség van a 20. és a 21. fejezet között. A 20. fejezetben ismertük a doboz összetételét, és 

pontosan ki tudtuk számolni a várható értéket és a standard hibát. Itt az adatokból kell becsülnünk a doboz 

összetételét. A 20. fejezetben előrefelé okoskodtunk, a doboz alapján a húzásokról. Most visszafelé okoskodunk: 

a húzásokból a dobozra következtetünk. 

2. Az első lépés a modell felállítása. (Szükségünk van rá, hogy kiszámíthassuk a húzások összegének standard 

hibáját.) 100 000 cédula van a dobozban, egyeseken 1-es (jelenleg főiskolára jár), a többin 0 (nem jár főiskolára) 

áll. Azután 500-at húzunk a dobozból, hogy megkapjuk a mintát. A főiskolára járók száma a mintában olyan, 

mint a húzások összege. Az 1-esek aránya a dobozban ismeretlen, de becsülhetjük az 1-esek mintában 

megfigyelt arányával, ami 194 / 500 ≈ 0,388. A doboz szórását így  ≈ 0,49-nek becsülhetjük. Az 
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összeg standard hibája  · 0,49 ≈ 11. Valószínűen ekkora véletlen hibát tartalmaz a 194. A százalékarány 

standard hibája: (11 / 500) · 100% = 2,2%. A város 18-24 éves lakosai közül a főiskolára járók arányát 38,8%-ra 

becsüljük. Ez a becslés valószínűsíthetően olyan 2,2%-ot téved. A becslésünk 38,8%, a plusz–mínusz érték 

2,2%. 

3. A becslés 48%, plusz-mínusz kb. 5%. 

4. A becslés 4%, plusz-mínusz kb. 1%. 

5. A becslés 54%, plusz-mínusz kb. 2,5%. 

6. Nem. Néhány nagy létszámú cégnél dolgozik az emberek többsége. 

7. SH = 2%. 

8. 

a. 18,0% ± 1,9% 

b. 21,0% ± 2,0% 

c. 24,5% ± 2,2% 

Megjegyzés: A harmadik személy pár SH-t téved az 1-esek dobozbeli arányának becslésénél, de a standard hiba 

becslésében így is csak 0,2%-ot téved. Jó a „bootstrap módszer‖ a standard hiba becslésére. 
 

 
Tudjuk, hogy… Becslésünk szerint 

Megfigyelt érték 30,8% NÉ 

Várható érték NÉ 30,8% 

Standard hiba NÉ 1,5% 

Doboz szórása NÉ 0,46 

Húzások száma 1,000 NÉ 

6.3.2. „B” feladatsor 

1. (a) megfigyelt; (b,c) az adatokból becsült 

Lásd az 1.szakasz 1. feladatát. 

2. 

a. 38,8% ± 4,4% 

b. 38,8% ± 6,6% 

c. 38,8% ± 3,3% 

Megjegyzés: A megbízhatósági szint növekedésével a konfidenciaintervallum is nő. A mintanagyság 

növelésével viszont kisebb lesz a konfidenciaintervallum hossza. 

3. 

a. 1 piros golyót várunk, olyan 1 golyónyi eltéréssel pluszban vagy mínuszban. 

b. Lehetetlenség 0-nál kevesebb piros golyót húzni, ennek valószínűsége tehát 0. 



 Feladatmegoldások  

 604  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

c. Körülbelül 16%. (Még rosszabb a helyzet, ha folytonos korrekciót alkalmazunk: 31%, lásd 18. fejezet 4. 

szakasz. 

d. Nem. Amennyiben a valószínűségi hisztogram hasonlít a normálgörbéhez, a görbéről leolvasható a 0-nál 

kevesebb piros golyó kihúzásának valószínűsége. Minthogy 16% ≠ 0% (lásd (b) és (c) pont), a hisztogram 

nem hasonlít a normálgörbére. 

Megjegyzés: A hisztogram itt látható: 

 

4. Nem igaz. Itt nem alkalmazhatjuk a normális közelítést. A mintából adható legjobb becslésünk, hogy a 

dobozban lévő golyók 1%-a piros, 99%-a kék. Ez a 3. feladatban szereplő doboz. Az ebből kihúzott 100 golyó 

közül pirosnak bizonyulók százalékarányának elméleti hisztogramja cseppet sem hasonlít a normálgörbére. (Ha 

10 000 golyóból 100-at húzunk, nincs nagy különbség visszatevéses és visszatevés nélküli mintavétel között.) 

Ha a minta nagyobb lenne, vagy a doboz kevésbé féloldalas, kiválóan megfelelne a normálgörbe. 

6.3.3. „C” feladatsor 

1. Valószínűségekről beszélünk akkor, amikor a doboz alapján következtetünk a húzásokra; megbízhatósági 

szintről beszélünk akkor, amikor a húzások alapján következtetünk a dobozra. 

2. 

a. A megfigyelt érték tartalmaz véletlen hibát. 

b. A konfidenciaintervallum az alapsokaságbeli százalékarányra vonatkozik. 

3. 

a. 18,0% ± 3,8%, beleesik. 

b. 21,0% ± 4,0%, beleesik. 

c. 24,5% ± 4,4%, nem esik bele. 

4. 

a. Nem igaz. A standard hiba pontos érték; a véletlen hiba a pirosak mintabeli százalékarányára vonatkozik, 

nem annak várható értékére. 

b. Igaz. 
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c. Nem igaz. A konfidenciaintervallum a paraméterre vonatkozik, nem a mintában kapott adatokra. Lásd a 3. 

szakaszt. 

d. Igaz. 

5. 

a. Igaz. 

b. Igaz. 

c. Igaz. 

d. Nem igaz; a mintabeli százalékarány 53% 

6. 

1. Igaz. 

2. Nem igaz. A mintabeli arányszámot ismerjük, az beleesik az intervallumba. 

3. Nem igaz. A populációbeli arányszám vagy beleesik az intervallumba, vagy nem – valószínűségről itt nincs 

szó. Lásd a 3. szakaszt. 

7. Nem igaz. A százalékarány standard hibája azt méri, hogy egy mintabeli arányszám valószínűsíthetően 

mennyire tér el a populációbeli arányszámtól; nem pedig két mintabeli arányszám egymástól való eltérését. 

Megjegyzés: Két mintabeli arányszám egymástól való eltérésének várható értéke ennél nagyobb, hiszen mindkét 

minta véletlen hibának van kitéve. A populációbeli arányszám ezzel szemben nem változik. Két mintabeli 

arányszám közötti eltérésről a 27. fejezetben tudhatunk meg majd többet. 

8. Igaz. Valószínűségekről van szó, amikor „előrefelé‖, a dobozból következtetünk a húzásokra; megbízhatósági 

szintekről akkor beszélünk, amikor „visszafelé‖ okoskodunk: a húzásokból a dobozra. Lásd a 3. szakaszt. 

6.3.4. „D” feladatsor 

1. A statisztikai elmélet azt mondja, hogy vigyázzunk ezzel az emberrel. Miféle alapsokaságról beszél? Saját 

hallgatói miért is hasonlítanának egy, az alapsokaságból vett egyszerű véletlen mintára? Amíg ezeket a 

kérdéseket nem tudja megválaszolni, nem érdemes figyelmet fordítanunk az általa kiszámolt standard hibára. 

2. Ez nem egyszerű véletlen minta: garantálták, hogy minden évfolyamról 25 hallgató kerül be, egy egyszerű 

véletlen minta nem biztosítaná ezt. A számítás itt nem alkalmazható. 

6.3.5. „E” feladatsor 

1. Itt nem egyszerű véletlen mintáról van szó, a képletek nem alkalmazhatók. 

2. Ez helyes. 

3. 

a. A választók lelkesedésének megváltozásával. 

b. A véletlen hiba – a Gallup közvéleménykutatás véletlen mintán alapul. 

c. Mint azt a 2. táblázat is mutatja, néhány százalékpontos véletlen hiba nagyon is lehetséges. A szeptember 

végi előrejelzés talán nem is annyira jó kalauz a november eleji választáshoz. (Viszont Bush tényleg 

győzött.) 

6.4. 22. fejezet. A foglalkoztatottság és a munkanélküliség 
mérése 
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6.4.1. „A” feladatsor 

1. 

a. Igaz 

b. Nem igaz. A mintát felosztják bőrszín/etnikum, életkor stb. szerint, majd az egyes csoportokra külön-külön 

állapítják meg a súlyokat. (Lásd a 4. szakaszt.) 

2. 131,4 millió ± 0,1 millió (Lásd az 5. szakaszt.) 

3. Itt a háztartások egyszerű véletlen mintájáról van szó, melyből a háztartásokra vonnak le statisztikai 

következtetést. A doboz szórását  = 0,40-nek becsüljük. Az összeg standard hibája  · 0,40 = 4. 

A százalékarány standard hibája 4%. 

2. Ez a háztartások egyszerű véletlen mintája, az embereket tekintve viszont csoportos mintavétel. (A háztartás a 

csoport.) Az emberekről vonnak le statisztikai következtetést. Így a standard hiba becsléséhez további 

információra van szükség – az egyszerű véletlen mintára vonatkozó képletek itt nem alkalmazhatók (5. szakasz). 

Megjegyzés a 3. és 4. feladathoz: A 3. feladatban a háztartások egyszerű véletlen mintája állt a 

rendelkezésünkre, és a háztartásokra fogalmaztunk meg statisztikai következtetést (hány százalékukban lett 

beoltva az összes ott élő személy). A 4. feladatban az emberek csoportos mintájából végzünk statisztikai 

következtetést az emberekre. 

3. A standard hiba mindössze 0,2%, tehát szinte kizárt, hogy a 61% - 55% = 6% eltérést a véletlen okozta volna. 

Az emberek szívesebben mondják, hogy szavaztak, még ha nem is így történt. 

4. A fehér férfiakra – sokkal nagyobb az esetszám. 

6.5. 23. fejezet. Az átlagok pontossága 

6.5.1. „A” feladatsor 

1. 

a. 7611 / 100 = 76,11 

b. 73,94 · 100 = 7394 

2. Az átlag standard hibája 1. Az (a) feladatrész megoldása: majdnem 100%. A (b) megoldása: 68%. Ne 

keverjük össze a húzások átlagának standard hibáját a doboz szórásával! 

3. 

a. Nem igaz. 

b. Igaz. 

Ismét csak ne keverjük össze a húzások átlagának standard hibáját a doboz szórásával! 

4. 

a. A húzások átlagának várható értéke megegyezik a doboz átlagával. 

b. A húzások számának növekedésével a húzások összegének standard hibája nő, a húzások átlagának. standard 

hibája viszont csökken. 

5. A húzások összegének standard hibája  · 20 = 200. Az átlag standard hibája 200 / 100 = 2. A húzások 

átlaga 50 körül lesz, úgy plusz–mínusz 2 eltéréssel. Ez akkor is igaz, ha visszatevés nélkül húzunk, mivel a 
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céduláknak csak kis töredékét húztuk ki a dobozból. Ha viszont egy 100 cédulát tartalmazó dobozból húzunk 

visszatevés nélkül 100-at, a standard hiba 0 lesz. 

6. Annak valószínűségét, hogy a húzások átlaga 2,25 és 2,75 között lesz. 

7. Azt, hogy 50 húzás közül hány százaléknál jött ki a 4-es. 

8. 

a. Annak az esélyét, hogy 90 lesz az összeg. 

b. Annak az esélyét, hogy 3,6 lesz az átlag. 

c. 3,6 = 90 / 25, tehát ugyanazt az esélyt kaptuk meg két különböző úton. Cseppet sem véletlen az egybeesés. 

Lásd a 20. fejezet 3. szakasz „B‖ 5. feladatát. 

9. Az (a), (c), (e) igaz; (b), (d), (f) nem igaz. A doboz tartalmát ismerjük; az átlag várható értékét ki tudjuk 

számolni hiba nélkül; a kihúzott számok átlaga viszont véletlen hibát tartalmaz. Lásd a 21. fejezet 3. szakasz 6. 

feladatát és a 21. fejezet „C‖ 4.-6. feladatait. 

10. A kihúzott számok átlaga egyszerűen az összegük 25-tel (a húzások számával) elosztva. Tehát a 25-ből 1, az 

50-ből 2, az 55-ből pedig 55/25 = 2,2 lesz. 

6.5.2. „B” feladatsor 

1. 
 

populáció doboz 

populáció átlaga doboz átlaga 

minta húzások 

mintaátlag húzások átlaga 

mintanagyság húzások száma 

2. 

a. A „doboz szórása‖ értelmes, a „doboz standard hibája‖ nem 

b. A „húzások átlagának standard hibája‖ értelmes, a „doboz átlagának standard hibája‖ nem. 

A „szórás‖ szakkifejezés listán szereplő számokra vonatkozik, a „standard hiba‖ egy véletlen eljárásra. A 

dobozban szereplő számok (és átlaguk) rögzített, a húzások viszont véletlenszerűek. 

3. (a,b) „a mintából becsült‖. A minta szórása 19 000$, ezt használjuk a doboz szórásának becslésére. A becsült 

szóráson alapul a standard hiba, így ez is becslés. Ha nem ismerjük a doboz tartalmát, akkor az adatokból kell 

becsülnünk a szórást és a standard hibát.; (c) megfigyelt. 

4. 50-nek a 95%-a ≈ 48. 

5. 

a. Minden közvéleménykutató a saját mintaátlagát veszi fel a konfidenciaintervallum középpontjául. A 

mintaátlagok a véletlen ingadozás miatt eltérnek egymástól. 

b. A minták szórásai eltérőek (véletlen ingadozás), így a becsült standard hibák is eltérőek. Ezért lesz 

különböző az intervallumok hossza. 
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c. 49. 

6. A dobozban 30 000 cédula van, hallgatónként egy, melyen az illető életkora szerepel. Adataink 900 húzásnak 

felelnek meg, a mintaátlag a kihúzott számok átlagának. A doboz szórását 4,5 évre becsüljük, így a húzások 

összegének standard hibája  · 4,5 = 135 év, az átlag standard hibája 135/900 = 0,15 év. 

a. Becslésünk 22,3 év, úgy plusz–mínusz 0,15 év eltéréssel. 

b. 22,3 ± 0,3 év a konfidenciaintervallum. 

7. 

a. 468$ ± 18$ a konfidenciaintervallum. A húzások átlagának elméleti hisztogramja a normálgörbét követi még 

akkor is, ha az adatok nem. 

b. Nem igaz: 18$ a húzások átlagának standard hibája, és nem a doboz szórása. 

8. Nem igaz. Az átlag standard hibája a mintaátlag és a populáció átlaga közötti eltérés valószínűsíthető 

nagyságát adja meg – nem pedig két mintaátlag valószínűsíthető eltérését. Tehát itt nem a 18$ a helyes 

hibahatár. Lásd a 21. fejezet 3. szakasz 7. feladatát. 

9. A elméleti hisztogram a különböző mintaátlagok esélyeit mutatja, és nem az adatokról szól. Itt most az 

elméleti hisztogram van megadva. A feladat (a) része a +1 standard egység átváltására kérdez rá. Ehhez 

szükségünk van a hisztogram középpontjára és szóródására. A középpont a mintaátlag várható értéke, ami 

megegyezik a doboz átlagával. Ezt ismerjük: 31 700$. A hisztogram szóródása a mintaátlag standard hibája. Ezt 

pontosan ki tudjuk számolni, hiszen ismerjük a doboz szórását: 20 000$. Így a húzások összegének standard 

hibája  · 20 000$ = 400 000$. A húzások átlagának standard hibája 400 000$/400 = 1000$. A +1 standard 

egység tehát 31 700$ + 1000$ = 32 700$. Ez a válasz az (a) kérdésre. 

A (b) feladatrész azt kérdezi, hová esik a 30 700$ a hisztogram tengelyén. A várható értéktől balra lesz: 30 700$ 

kisebb a 31 700$-nál. Tehát a tengely negatív felére esik. A várható értéknél 1000$-ral kisebb. És 1000$, az 1 

standard hiba. A 30 700$ tehát standard egységben –1. Ez a válasz a (b) kérdésre. 

Megjegyzések: (i) Egy tipikus mintaátlag körülbelül 1 standard hibányira esik a populáció átlagától. A 

feladatban szereplő mintaátlag 1 standard hibával alacsonyabb a populációs átlagnál—túl kevés gazdag ember 

került bele. 

(ii) Pillantsunk rá a 23. fejezet 1. szakasz 1. ábrájára. A hisztogram a véletlenszerű húzás és átlagolás eljárásáról 

szól, nem egy konkrét húzássorozatról. A hisztogram nem változik meg attól, hogy ha 25 húzás átlaga 

történetesen 3,2-nek bizonyul. Feladatunk ugyanezt illusztrálja, kicsit bonyolultabb „körítéssel‖. 

(iii) A 20 000$ szórást akkor használnánk a standard egységbe való átváltáshoz, ha a város összes családjának 

jövedelmét mutató adathisztogramhoz viszonyítanánk. A 19 200$-os szórás egy másik adathisztogramhoz 

viszonyított átszámításnál működik – ez a 400 mintába került család jövedelmét ábrázolná. 

(iv) A feladat kulcsa az volt, hogy ismertük a doboz átlagát és szórását. 

6.5.3. „C” feladatsor 

1. 
 

Húzások száma A húzások 

összegének várható 

értéke 

A húzások 

összegének 

standard hibája 

A húzások 

átlagának várható 

értéke 

A húzások 

átlagának standard 

hibája 

25 75 10 3,0 0,4 

100 300 20 3,0 0,2 
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Húzások száma A húzások 

összegének várható 

értéke 

A húzások 

összegének 

standard hibája 

A húzások 

átlagának várható 

értéke 

A húzások 

átlagának standard 

hibája 

400 1200 40 3,0 0,1 

2. 

a. Igaz. A húzások átlagának várható értéke megegyezik a doboz átlagával. 

b. Nem lehet megmondani; szükségünk van a doboz szórására. 

3. 

a. Várható értékét 3,1-nek becsülhetjük az adatokból; a várható érték egzakt értékének kiszámításához 

ismernünk kellene a doboz átlagát. 

b. A standard hiba pontos értékének kiszámításához ismernünk kellene a doboz szórását; de a becsléshez is 

szükségünk van a húzások szórására. 

Megjegyzés: A várható érték a véletlenszerű húzás eljárására vonatkozik, nem pedig egy konkrét kihúzott 

számsorozatra. Tegyük fel például, hogy 25-öt húzunk véletlenszerűen, visszatevéssel a  

dobozból. A húzások átlagának várható értéke 3. A konkrétan kihúzott számok átlaga lehet 3,1, amely 0,1-del 

magasabb a várható értéknél; vagy 2,6, ami 0,4-del alacsonyabb. Sok más lehetőség van még. A várható érték 

azonban csak a doboz tartalmától függ, a húzások konkrét kimenetelétől függetlenül mindig ugyanaz. 

4. 

a. A húzások összegének standard hibája 7,1, ahúzások átlagának standard hibája pedig 0,18. 

b. A 100-as várható érték van középen, a következő bejelölt hely 10 „lépcsőfokkal‖ van arrébb, tehát ide a 110 

kerül, és így tovább. 

 

5. A doboz szórását nem tudjuk becsülni, így hibahatárokat sem tudunk számolni. 

6. A 100 húzás összegének várható értéke mindhárom doboznál 200. A húzások átlagának standard hibája 
 

az A doboznál 1 az B doboznál 1,4 az C doboznál 2 . 

a. Nagyon valószínűtlen, hogy 203,6 az A doboz esetén adódjon; ez 3,6 szórásnyira lenne az A dobozból való 

100 húzás átlagának várható értékétől. Az is elég valószínűtlen, hogy a B dobozból származna, hiszen az 

3,6/1,4 ≈ 2,6 standard hibányi, szintén túl sok volna. Tehát a C dobozhoz tartozik. Hasonlóan a 198,1 a B 

dobozhoz tartozik, tehát a 200, 4 marad az A doboznak. 
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b. Előfordulhatna másképp is, de egy ilyen eset nagyon „erőltetett‖ lenne. 

6.5.4. „D” feladatsor 

1. A 95%-os konfidenciaintervallum: 1,86 ± 0,06. 

2. Itt kvalitatív adatokról van szó, a 21. fejezetben megismert módon kell eljárnunk: az intervallum 46,8% ± 

5,5%. 

3. A normálgörbe itt nem használható. Tegyük fel, hogy a minta pontosan tükrözi az alapsokaságot. Ekkor olyan 

dobozból húznak a közvéleménykutatók, melyben 99,87% az 1-esek aránya, és 0,13% a 0-ké. A doboz annyira 

féloldalas, hogy az összeg elméleti hisztogramja cseppet sem hasonlít a normálgörbéhez. Lásd a 21. fejezet 2. 

szakasz „B‖ 3. és 4. feladatát. 

4. Ez nem egyszerű véletlen minta az emberek közül: egy háztartásból vagy mindenki bekerül, vagy senki sem. 

A standard hibát tehát nem becsülhetjük a fejezetben tanult módszerrel. Lásd a 22. fejezet 5. szakasz „A‖ 3. és 

4. feladatát. 

Megjegyzések: (i) Ez csoportos mintavétel az emberek közül—a háztartás a csoport. A mintafelezéses módszert 

használni lehetne a standard hiba meghatározására, de ehhez további információra lenne szükség. 

(ii) Egy háztartás tagjainak jellemzően hasonlóak a tévénézési szokásai, tehát egy ilyen minta az ugyanekkora 

egyszerű véletlen mintához képest kevésbé informatív. A csoportos minták kevésbé pontosak, de sokkal 

olcsóbbak. 

(iii) Csoportos mintavétel esetén a véletlen hiba jelent problémát, nem pedig a torzítás; a feladatban szereplő 

mintavételi eljárás torzításmentes. 

5. 

a. Ez nem csoportos minta; nem is valószínűségi minta: a „kézreesők‖ kiválasztása történt itt. 

b. Ugyanaz a helyzet, mint (a)-nál. 

6. A doboz átlagát a minta átlagával becsüljük: 297/100 ≈ 3,0; a standard hibához viszont a szórásra is 

szükségünk lenne. 

7. A két eljárás ugyanaz: az egyszerű véletlen mintavétel visszatevés nélküli véletlenszerű húzásokat jelent. 

7. VII. rész. Valószínűségi modellek 

7.1. 24. fejezet. Modell a mérési hibára 

7.1.1. „A” sorozat 

1. Az összegre vonatkozó SH-t (standard hibát) kell használni; kiszámítottuk, 60 mikrogramm. 

2. A becslés a mért adatok átlaga, 82 670 font. Hibája valószínűleg az átlagra vonatkozó SH körül, tehát 100 

font körül lehet. 

3. 

a. 800 mikron. 

b. 80 mikron. 

c. 91,4402 cm ± 160 mikron 

4. 

a. (a) Téves. Ez a szakasz az átlagtól nem plusz-mínusz 2 SH-nyira,hanem plusz-mínusz 2 szórásnyira terjed. 
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b. (b) Téves, ugyanazért, amiért az (a). 

c. (c) Igaz. Lásd a 21.fejezet 3. szakaszban a konfidenciaintervallumokról szóló rajzot. 

d. (d) Téves. Ugyanaz a helyzet, mint a 23. fejezet 2. szakasz 8. feladatnál. 

5. Ötödére csökkenne. 

7.1.2. „B” sorozat 

1. Sokszor fel kellene dobnunk a rajzszeget, hogy lássuk, az olyan alkalmak részaránya, amikor heggyel felfele 

áll meg, 50%-hoz van-e közelebb, vagy 67%-hoz. (Függ attól, hogy milyen felületre érkezik: volt egy kísérlet, 

amikor, ha linóleumra dobtuk, 66%-ban volt felfelé a hegye, míg ha szőnyegre, akkor csak 50%-ban.) 

2. Nem jó. Az esős napok az esős évszakban tömörülnek. Ha egy nap esik az eső, megnő az esély, hogy másnap 

esni fog. 

3. Utolsó számjegyek: igen. Első számjegyek: nem. A San Francisco-i telefonkönyvben például az első jegy 

nem lehet 0. Aztán sokkal több szám kezdődik 9-essel, mint 2-essel. 

4. Nem: a kezdőbetűk ábácérendben jönnek. Erre egy doboz nem képes. 

5. Villámsebesen. 50-50% eséllyel nyerünk 5 dollárt vagy veszítünk 4-et. 

7.1.3. „C” sorozat 

1. Mindkét esetben 504 mikrogramm volt a mérési eredmény 10 gramm fölött. 

2. Nem – mint az előző feladatból látszik. 

3. A 6. fejezet 2. szakasz 1. táblázatbeli 100 mérésnek 6 mikrogramm volt a szórása. Ez alapján becsültük meg a 

hibadoboz szórását. Tehát "úgy becsüljük az adatokból". 

4. 

a. Véletlen ingadozás – a kutatók különböző átlagokat kapnak. 

b. Ez is véletlen ingadozás – a kutatók különböző mintaszórásokat kapnak. 

c. Az 50 intervallum körülbelül 95%-ának illene tartalmaznia a pontos értéket, tehát körülbelül 48 

intervallumnak. 

d. 48. (Az egyik intervallum elég szépen elhibázza – a véletlen ingadozás műve ez is.) 

5. A hibadoboz szórásának becsült értéke 50 mikrogramm. 

a. 5 mikrogramm – az átlag standard hibája. 

b. 50 mikrogramm – a hibadoboz becsült szórása. 

c. 95% – két standard hibán belül. 

6. A válasz: 1,2 mikrogrammal. Lásd a 24.fejezet 3.szakasz, 5. példáját. 

7. 

a. 300 007-nek (ennyi az átlag); 2 (az átlag standard hibája). 

b. Téves: az átlag pontosan 300 007. 

c. Igaz: egy számsoron lévő számok a számsor átlagától mind nagyjából 1 szórásnyira vannak. 

d. Igaz; az intervallum: "átlag ± 2 SH". 
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e. Téves: a 25 mérés átlaga pontosan 300 007. 

f. Téves: a standard hiba volt 2, nem a szórás. 

8. A megoldás: 2 centi. Lássuk az indoklást. Mind a négy mérés a megfelelő pontos értéknek és egy-egy 

hibadobozbeli számnak az összegeként áll elő. Az AE távolságra a 4 mérés összege ad becslést; a becslés 

eltérése AE pontos értékétől megegyezik a 4 hibadobozból-húzott szám összegével. A hibadoboznak 0 az átlaga. 

Tehát a hibadobozból húzott 4 szám összege 0 körül lesz, tőle nagyjából standard hibányira. Ez azt jelenti, hogy 

az összegre vonatkozó standard hibát tudjuk plusz–mínusz értékként használni. A doboz szórása 1 centi, az 

összeg standard hibája így  cm = 2 cm. 

9. Mindenkinél más és más lehet a véletlen hibák szórása. Aztán lehet, hogy ha egy emberrel többször 

felvesznek egy tesztet, a hibái nem függetlenek. Nem tűnik jónak a Gauss-modell. 

7.2. 25. fejezet. Valószínűségi modellek a genetikában 

7.2.1. „A” sorozat 

1. Az s/z szülőtől mindegyik borsószem 50% eséllyel kap z-t, 50% eséllyel s-et. A s/s szülőtől biztosan s-et kap. 

Tehát a borsószemnek 50% az esélye, hogy s/z legyen, s így sárga színű; és 50% az esélye, hogy z/z legyen, és 

így zöld színű. Körülbelül a borsószemek 50%-a lesz sárga. 

Az 1600 borsószemből a sárgák száma olyan, mint 1600 húzás összege a  dobozból. A sárgák számának 

várható értéke 1.600 · 1/2= 800, standard hibája  Használhatjuk a normális közelítést: 

 

2. 

a. fehér · vörös → 100% rózsaszín 

fehér · rózsaszín → 50% fehér, 50% rózsaszín 

rózsaszín · rózsaszín → 25% vörös, 50% rózsaszín, 25% fehér. 

Indoklás a rózsaszín · rózsaszínhez: minden szülő v/f, az utód virágszíne tehát úgy határozódik meg, mintha 

az alábbi táblázatból véletlenszerűen kiválasztanánk egy sort és egy oszlopot. 
 

 
v f 

v vörös rózsaszín 

f rózsaszín fehér 

b. (b) 400 növényből a rózsaszínek várható száma 200, SH=10. Normális közelítéssel: 
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3. 

a. A levél szélességét egyetlen génpár szabja meg, variánsai sz (széles) és k (keskeny). Szabályok: sz/sz-ből 

széles, sz/k-ból és k/sz-ből közepes, k/k-ból pedig keskeny levelű növény lesz. 

b. keskeny · keskeny = k/k · k/k → 100% k/k = keskeny 

keskeny · közepes = k/k · k/sz → 50% k/k = keskeny és 50% k/sz = közepes. 

4. B=barna, k=kék. A férj B/k, a feleség k/k. Mindegyik gyermeknek 2-ből 1 az esélye, hogy barna legyen a 

szeme. A három gyermek független, tehát arra, hogy mindhárman barna szeműek legyenek, (1/2)3=1/8 az esély. 

8. VIII. rész.Szignifikanciapróbák 

8.1. 26. fejezet. Modell a mérési hibára 

8.1.1. „A” feladatsor 

1. 

a. 100 000 lap a dobozban, 100 húzás 

b. Az adatok alapján úgy becsülték 

c. megfigyelt 

2. 

a. 3292 $ – 3117 $ = 175 $. (Rosszabbul jár az új szabályok szerint: több adót fizet.) 

b. Az új szabályozás előnyösebb neki: kevesebb adót fizet. 

3. A kétfajta szabályozás szerint számított adóösszegek átlagai között a különbség 5.182 $ - 5217 $ = –35 $. Ha 

az új szabályozás semleges a bevétel szempontjából, akkor e különbség várható értéke 0 $, a 35 $ pedig 

körülbelül fél standard hibányira esik e várható értéktől: 

 

A szenátor szaktanácsadója győz: az eltérés véletlen ingadozásnak tűnik. 

4. Ha a kocka szabályos, a dobott pontszámok összege olyan, mint 100 húzás összege az 

 dobozból. A doboz átlaga 3,5; szórása 1,7. Tehát az összeg várható értéke 350, a 

standard hiba 17. A pontszámok összege 1 standard hibányinál kicsit többel van a várható érték fölött – ez 

véletlen ingadozásnak tűnik. 

5. A feladat ugyanúgy oldható meg, mint a 4. feladat, de a pontszámok összege most több mint 3 standard 

hibányival van a várható érték fölött. Ez nem látszik véletlen ingadozásnak. 
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Megjegyzések. (i) Fontos a mintanagyság; vesse össze a 4. és az 5. feladatot. (ii) A kocka szabályosságára 

vonatkozó teljesebb próba található a 28. fejezetben. 

8.1.2. „B” feladatsor 

1. (iii) 

2. A nullhipotézis azt mondja, hogy a mintában mutatkozó eltérés puszta véletlen; az ellenhipotézis mondja, 

hogy a mintában mutatkozó eltérés valóságos eltérésre utal. 

3. Válassza a (ii)-est. Az adatokat a pénzügyes tisztviselő és a szenátor szaktanácsadója is ismerte, viszont nem 

tudták, hogy mi van a dobozban. A nullhipotézis állít valamit a dobozmodellről, a próbából derül ki, tartható-e 

az állítás. 

4. doboz. A nullhipotézis a dobozról mond valamit. 

5. A doboz szórását becsülhetjük 10-nek; így a 100 húzás átlagára vonatkozó standard hiba becsült értéke 1. Ha 

a doboz átlaga 100, az azt jelenti, hogy a húzások átlaga 2,7 standard hibányira van ennek az átlagnak a várható 

értéke fölött. Ez nem hihető. Ha a húzások átlaga 101,1 volna, ez a véletlen ingadozás tartományán belül lenne – 

mindössze 1,1 standard hibányira a várhatótól. 

8.1.3. „C”feladatsor 

1. 

a. a nullhipotézis szempontjából a P=32% a legkedvezőbb. 

b. az ellenhipotézis szempontjából a P= 1%-nak az 0,1-e a legkedvezőbb. 

A nullhipotézis szempontjából a nagy P jó; a kicsi P nem jó a nullhipotézis szempontjából. 

2. 

a. Igaz. 

b. Téves. Lásd a 26. fejezet 3. szakaszban. 

3. 

a. Igaz; lásd a 26. fejezet 3. szakaszban. 

b. Téves; lásd a feladatsor előtti utolsó bekeretezett állítást. 

4.Az átlag standard hibája ≈ 1,25, tehát z ≈ (52,7–50)/1,25 ≈ 2,16; P pedig, közelítőleg, a 2,16-tól jobbra lévő 

terület a normálgörbe alatt. Ez a táblázat szerint körülbelül 1,6%. Nehéz az eltérést véletlen ingadozással 

magyarázni. Az ellenhipotézis tűnik helyesnek. 

5. doboz. A nullhipotézis a dobozra vonatkozik. 

6. Ne. Az adatok jobb felé messzire elnyúlnak. 10 húzásnál a mintaátlagra vonatkozó hisztogram feltehetőleg 

nemigen fog normálgörbére hasonlítani. 

7. A minta olyan, mint 100 véletlenszerű húzás egy olyan dobozból, amelyben minden alkalmazottat egy-egy 

lap képvisel, s minden lapra rá van írva, hogy az illető hány napot hiányzott. Nullhipotézis: a doboz átlaga 6,3 

nap. Ellenhipotézis: a doboz átlaga kisebb 6,3 napnál. A doboz szórását 2,9 napnak becsüljük, így az átlag 

standard hibája 0,29 nap, tehát z ≈ (5,5 –6,3)/0,29 ≈ –2,8, és P ≈ 1%-nak a 0,3-e. Ez erős bizonyíték a 

nullhipotézis ellen; a hiányzásokban mutatkozó csökkenésre a nullhipotézis nem ad magyarázatot. 

8. Most z ≈ (5,9 – 6,3)/0,29 ≈ –1,4, így P ≈ 8%. A nullhipotézis tarthatónak tűnik. 

8.1.4. „D” feladatsor 

1. 
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a. Hamis. Még amikor a nullhipotézis igaz, olyankor is a kísérletek 1%-ában "erősen szignifikáns" eredményt 

kapunk. 

b. Hamis; l. a 26. fejezet 3. szakasz végét. 

c. Hamis; l. a 26. fejezet 3. szakasz végét. 

2. 

a. Igaz. A nagy P jó a nullhipotézis szempontjából. 

b. Igaz. A kis P rossz a nullhipotézis szempontjából. 

3. 

a. Igaz; l. a 26. fejezet 4. szakaszt. 

b. Hamis; 1% alatti P kellene. 

c. Igaz; l. a 26. fejezet 4. szakaszt. 

d. Igaz; l. a 26. fejezet 3. szakaszt. 

e. Igaz; z=(megfigyelt – várható)/standard hiba; "várható"-t a nullhipotézis alapján számolva. 

4. Körülbelül 2%. 

5. 

1. Igaz; z = (megfigyelt - várható)/standard hiba; "megfigyelt" = a húzások átlaga; "várható" = a doboz átlaga, 

most ismerjük: 50. 

2. Körülbelül 50-nek. 

3. Körülbelül 2-nek; ténylegesen 3-an kaptak. 

4. Körülbelül 2%. Lásd a 4. feladatot. 

8.1.5. „E” feladatsor 

1. Az (i) a helyes: "olyanok" itt azt jelenti, "ami az esélyeket illeti". Minden tipp 1/4 eséllyel talál, minden húzás 

1/4 eséllyel lesz 1-es. A helyes tippek száma így olyan, mint a húzások összege – alkalmazható a 

négyzetgyökszabály. 

A (ii)-es válasz rossz: ha nincs extraszenzoros észlelés, akkor 1/4 és nem 1/3 a helyes tipp esélye. A (iii)-as még 

rosszabb: 2006/7500 – ez az egyesek mintabeli aránya, nem a dobozbeli. A (iv)-es is hibás: azt, hogy a mintában 

hány 1-es volt, tudjuk – erről nincs vita. Az (v)-ös válasz meg nagyon messze jár: a nullhipotézis annak az 

elgondolásnak felel meg, hogy nincs extraszenzoros percepció. 

2. 

a. a Berkeley-re abban a félévben beiratkozott hallgatónak. Indok: a doboz a populációnak felel meg. 

b. 1=férfi, 0=nő. Indok: a férfiakat számoljuk. 

c. A dobozban összesen 25.000 kártya van, a húzások száma 100. Indok: a minta olyan, mint a húzások. 

d. 100, húzás 

e. 67%. Indok: tudjuk, hogy a populációban ekkora a férfiak százalékaránya. 

3. 

a. 53 
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b. 67 

c. összege 

d.  

 

e. z≈ (53 -67)/4,7≈–3 és P≈1/1000. 

4. Nem. Túl sok a 47 nő. P nagyon kicsi, ez azt jelenti, hogy az eltérést nem magyarázza a véletlen. Találomra 

választani emberek közül nem ugyanaz, mint egyszerű véletlen mintát venni (19. fejezet). 

5. 

a. A nullhipotézis alapján számítottuk: 100 · 0,67. A várható értéket mindig a nullhipotézis alapján számítjuk. 

b. A nullhipotézis alapján számítottuk: a nullhipotézisből tudtuk, mi van a dobozban; egyébként az adatokból 

kellett volna a doboz szórását megbecsülnünk. 

6. 

a. Nullhipotézis: a helyes tippek száma olyan, mint 1000 húzás összege egy olyan dobozból, melyben kilenc 0-s 

és egy 1-es lap van. 

b. . A nullhipotézisből ismerjük a doboz összeállítását – használjuk ezt. 

c. z ≈ (173 –100)/9,5≈7,7 és P elenyészően kicsi. 

d. Akármi volt is, biztosan nem véletlen ingadozás. 

7. 

a. Az érmedobálás olyan, mint 10 000 húzás (véletlenszerűen, visszatevéssel) egy 0–1 dobozból, ahol 0=írás, 

1=fej. Nem tudjuk, mekkora a dobozban az 1-esek részaránya. Nullhipotézis: ez a részarány pontosan 1/2. 

Ellenhipotézis: a részarány nagyobb 1/2-nél. A fejek száma olyan, mint a húzások összege. 

b. z=3,34; P≈4/10 000. 

c. Túl nagy a fejek száma ahhoz, hogy véletlen ingadozással lehessen magyarázni. 

8. 

a. Ugyanaz, mint 7(a)-nál. 

b. z=1,34;P≈9%. 

c. Szabályosnak tűnik az érme. 

9. 

a. doboz. A nullhipotézis a dobozra vonatkozik. 

b. Téves; lásd a 26. fejezet 3. szakaszát. 

10. Adataink: a 25 testsúly. A nullhipotézis azt állítja, hogy az adatok olyanok, mintha 25 véletlenszerű húzást 

végeztünk volna egy dobozból. A dobozban a tenyészet mindegyik egyedének egy-egy lap felel meg, ráírva az 

egyed testsúlya. Tehát a doboz átlaga 30 gramm. Szórása pedig 5 gramm, így tehát a 25 húzásból számított átlag 

standard hibája 1 gramm. Eszerint z=(33 – 30)/1=3 és P≈1/1000. 

Megjegyzések. (i) Ebben az esetben a nullhipotézis a doboz szórását is megadja, azt így nem kell az adatokból 

becsülni: a megoldásban nem volt szükség az adatok szórására. 
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(ii) Találomra választani nem ugyanaz, mint egyszerű véletlen mintát venni (19. fejezet). Amikor benyúlunk 

értük a ketrecbe, akkor valószínűleg a szelídebbek jönnek oda, ők pedig valamivel nehezebbek. 

11. A nullhipotézis azt mondja, hogy az árengedmény nincs hatással a forgalomra. Tehát hogy az árengedményt 

nem adó boltnak minden boltpárban épp akkora esélye van rá, hogy ő adjon el többet, mint árengedményes 

társának. Dobozmodellre lefordítva, a nullhipotézis azt mondja, hogy az adatok olyanok, mint 25 húzás a 

 dobozból, ahol 1 azt jelzi, hogy az árengedményes bolt adott el kevesebbet, 0 azt, hogy többet. Az 1-

esek számának várható értéke 12,5, standard hibája 2,5, így z=(18 12,5)/2,5=2,2, és P≈1,4%. Elég erős 

bizonyíték a nullhipotézis ellen. 

Megjegyzés. A most látott eljárást nevezik "előjelpróbának". Lásd a 15. fejezet az „A‖ feladatsorának 6. 

feladatát (kenguruk), és a 11. feladatát (dohányosok). Normális közelítéssel, a folytonossági korrekciót is 

végrehajtva, P≈2,28%-ot kapnánk a binomiális formulából származó 2,16% helyett. 

8.1.6. „F” feladatsor 

1. (a) 5%; (b) 5%; (c) 90%; (d) 95% 

2. A táblázat szerint a 2,92-től jobbra lévő terület 5%, a 6,96-tól jobbra lévő terület 1%. Mivel 4,02 a 2,92 és 

6,96 között van, 5% és 1% közötti nagyságú terület van tőle jobbra. 

3. Nem, hanem a 3 szabadságfokút. 

4. 

a. szabadságfok=2, átlag≈72,7, korrigált szórás ≈5,7, standard hiba≈3,3, t≈ (72,7–70)/3,3≈0,8 

P körülbelül 25%. Következtetés: nagyszerű a beállítás. 

b. P körülbelül 2,5% – be kell állítani. 

c. Egyetlen mérés sohasem elég. 

d. P körülbelül 25%. 

Megjegyzés (d)-hez. Két mérés jobb egy mérésnél, de még jobb volna, ha még több lenne. 

5. Az (a)-ban a 93 szélsőséges érték, amiből úgy tűnik, hogy a hibák nem a normálgörbét követik. (c)-ben a 

számok ide-oda ugrálnak 69 és 71 között. Ez ellene szól a Gauss-modellnek. 

6. A Gauss-modell szerint a 10 új mérés mindegyike a pontos súly, a torzítás, és a hibadobozból húzott szám 

összegeként áll elő. A nullhipotézis szerint nulla a torzítás; az ellenhipotézis szerint van valamekkora torzítás. A 

hibadoboz szórását meg tudjuk becsülni: . (A hibák az átszerelt mérlegéi, ezért itt a régi 7 

mikrogrammos szórásnak nem vesszük hasznát.) Az átlag standard hibája ≈ 3 mikrogramm, t ≈ –2,67. A –2,67-

től balra eső terület a 9 szabadságfokú Student-görbe alatt körülbelül 1% – ez erős bizonyíték a nullhipotézissel 

szemben. 

7. 

a. A Gauss-modell szerint a 100 mérés mindegyike a pontos súly és a hibadobozból húzott szám összegeként áll 

elő. A hibadobozbeli számkártyáknak 0 az átlaga. A pontos súly az ismeretlen paraméter. A nullhipotézis azt 

mondja, hogy ez továbbra is 512 mikrogrammal van 1 kilogramm fölött. Az ellenhipotézis azt mondja, hogy 

ennél kevesebb a pontos súly. 

b. A hibadoboz szórását becsülhetjük a korábbról származó 50 mikrogrammal – a hibadoboz a mérőműszerhez 

tartozik. (Az 52 grammos új szórás lényegtelen.) 

c. 100 mérésnél használjunk z-t, ne t-t. A 100 mérés átlagára vonatkozó standard hiba 5 mikrogramm, így 

z=(508–512)/5=–0,8 és P≈21%. 

(d) Inkább véletlen ingadozásnak tűnik a súlycsökkenés. 
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8.2. 27. fejezet. További próbák az átlagra 

8.2.1. „A” feladatsor 

1. Igaz, a számok itt függetlenek, alkalmazható a négyzetgyökszabály. 

2. A várható érték 100 – 50 = 50, a standard hiba . Alkalmazható a négyzetgyökszabály, az összes 

húzás független. 

3. Mindkét százalékaránynak 50% a várható értéke; standard hibáik 2,5 illetve 5 százalékpontosak. Az eltérés 

várható értéke 0, standard hibája  százalékpont. Alkalmazható a négyzetgyökszabály: független a 

két százalékarány. 

4. (a,b) Igaz.; (c) Téves. A két százalékarány nem független: amikor fejet dobunk, nem dobhatunk írást. Nem 

alkalmazható a négyzetgyökszabály. 

Megjegyzés. A "fejek száma – írások száma" különbség olyan, mint 500 húzás összege a  dobozból, így 

a két szám különbségének standard hibája körülbelül 22, a százalékarányok eltérésének standard hibája pedig 

(22/500) ·  100% = 4,4%. 

5. Igaz. Ha visszatevéssel végeznénk a húzásokat, független lenne a két átlag, s pontosan 760 lenne az 

eltérés standard hibája. A doboz olyan nagy, hogy a visszatevéses és a visszatevés nélküli húzás között 

gyakorlatilag nincs különbség. 

6. Az F doboz szórását becsülhetjük 3-ra, így az F dobozból végzett 100 húzás átlagának standard hibája 0,3; 

hasonlóképpen, a G dobozból végzett 400 húzás átlagának standard hibáját 0,4-re becsülhetjük; a két átlag 

független, így az eltérés standard hibája . Ha a két doboz átlaga egyforma volna, az azt 

jelentené, hogy a megfigyelt eltérés (51–48=3), 6 standard hibányira van a várható értéktől, azaz 0-tól. Ami nem 

nagyon valószínű. 

8.2.2. „B” feladatsor 

1. A kétmintás z-próbát. 

2. Két minta van, kétmintás z-próbára lesz szükség. Az adatok: 1600 1-s illetve 0-ás vonatkozik a fiúkra 

(1=írástudatlan), másik 1600 1-es és 0-s a lányokra. A modellben két doboz van, egy F és egy L doboz. Az F 

dobozban az ország minden megfelelő korú fiú lakosára van egy lap; a lapokon 1 jelzi az írástudatlanokat, 0 az 

írástudókat. Ugyanígy az L doboz, a lányokra. A fiúkra vonatkozó adatok olyanok, mint 1600 húzás az F 

dobozból; ugyanígy a lányokra. Nullhipotézis: a két dobozban egyforma az 1-esek részaránya. Ellenhipotézis: az 

F dobozban magasabb az 1-esek részaránya. Az 1-esek százalékarányának standard hibája a fiúmintában 1%-

nak 0,6-ére becsülhető; a lányok mintájában ez a standard hiba 1%-nak 0,4-e. Tehát az eltérés standard hibája 

 1%-nak a 0,7-e. Innen z≈ (7–3)/0,7≈5,7 és P majdnem 0. Szinte kizárt, hogy a véletlen ekkora 

eltérést okozzon. 

3. Megbecsüljük a két átlag közötti különbség standard hibáját: ez . Így z=(26–25)/0,7≈1,4, és 

P≈8%. Okozhatta véletlen az eltérést. 

4. z=1/0,45≈2,2; P≈1,4%. 

Megjegyzés. A megfigyelt szignifikanciaszint függ a mintanagyságtól. Nagy mintáknál egészen kis eltérések is 

statisztikailag erősen szignifikánsak lesznek. Erről bővebben a 29. fejezetben. 

5. A kezelt és a kontroll átlaga nem független: egy alomból származó patkánypárokkal dolgoztak – ez azt jelenti, 

hogy ha az egyiknek nagy volt az agykéregsúlya, akkor valószínűleg a másiké is nagy volt. Ezt a párosítást a 

standard hiba számítása nem vette figyelembe. 

Megjegyzés. Jobb elemzést ad a 26. fejezet 12-es összefoglaló feladata. 
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6. 

a. A mintaátlagok standard hibái: 1,6% és 1,2%; a két százalékarány közötti eltérés standard hibája 2,0%. A két 

mintaátlag közötti tényleges eltérés 10,9%, így z≈5,4; tehát P≈0%. Tényleges az eltérés. 

b. Az eltérés standard hibája ≈ 2,5%. A két mintaátlag között 5,0% a különbség, így z≈2, és P≈2%. Ez a 

nullhipotézis ellen szól. 

7. A két mintaátlag között 3 óra az eltérés, a standard hiba 0,5 óra. Így z≈6, és P≈0. Nagyon nehéz az eltérést 

véletlennel magyarázni. A magánegyetemek diákjai tehetősebb családból származnak, nagyobb támogatást 

kapnak otthonról. 

8. Az eltérés nagy, és erősen szignifikáns (azaz jelentős) – gyakorlatilag és statisztikailag egyaránt. 

9. A számláló százalékban van, a nevező tizedestörtben. Valójában z= (53–48)/5,3; vagy z= (0,53–0,48)/0,053. 

Megjegyzés. Típushiba, hogy a nevezőt nem számítják át százalékra. Számolhatunk végig tizedestörtben, vagy 

végig százalékban – de nem ugorhatunk át menetközben egyikről a másikra. 

8.2.3. „C” feladatsor 

1. 

a. Két szám. Nem figyelték meg a B-számot; ez mondta meg, mennyi lett volna az eredménye, ha a 

kontrollcsoportba került volna. 

b. Volt. Az A-szám azt mutatta, mi lett volna Júlia eredménye, ha a korrepetált csoportba kerül. Megfigyelni 

nem tudták, mert ő a kontroll csoportba került. A kutatók nem ismerték Júlia A-számát. 

c. Kövessük a konzervatív utat: a korrepetáltak átlagának standard hibája 9,8 pont; a kontroll átlagáé 10,3 pont; 

az eltérésüké  pont. 9 pont volt az eltérés az átlagok között, így z≈9 /14,2≈0,65, és P ≈26%. 

Nyugodtan lehet véletlen ingadozás. 

Megjegyzés. Az 1. feladat más, mint amikor az 1982-es és az 1973-as NAEP teszteredményeket hasonlítottuk 

össze (2. szakasz) – itt nincs két független mintánk. Hasonlít viszont a C-vitaminos kísérletre (4. példa). A 200 

diák mindegyikének 2 lehetséges válasza van – egy akkorra, ha korrepetálnák, és egy másik, korrepetálás 

nélküli. E kettőből a kutatók csak az egyiket láthatják meg, a választás véletlenszerűen történik. Ezért jogos így 

számítani a standard hibát. 

2. 

a. A különbség 66–59=7 pont, standard hibája 1,8 pont. Így z≈3,9 és P≈0. A különbség nehezen magyarázható 

véletlen ingadozással. Használ a Wheaties. 

b. A diákok felismerik, hogy melyik típusú gabonapelyhet eszik, ezt nehezen lehetne előlük eltitkolni. A félévi 

vizsga értékelését viszont lehetne "vakosítva" csinálni. A vizsgálathoz való hozzájárulást jobb a 

randomizáció előtt kérni, nem utána, hogy a szelektív kimaradások számát csökkenteni lehessen. 

3. 

a. Az eltérés 1 pont, standard hibája 1,75 pont. Véletlen ingadozásnak látszik. Összehasonlítható a két csoport – 

jó volt a randomizálás. 

b. Itt 9 pont a különbség, ugyanazzal az 1,75-ös standard hibával. Így z≈5, és P≈0. Valami baj volt a 

randomizálással. 

Megjegyzés. A (b)-beli eltérést nem magyarázhatja a Wheaties-reggeli, mert a pelyheket csak a félév közbeni 

dolgozat után kezdték enni. Lásd a 2. fejezet 5. szakasz „A‖ 7. feladatát. Gabonapelyhekkel kapcsolatos valódi 

vizsgálat található N. Vaisman et al.: "Effect of breakfast timing on the cognitive functions of elementary school 

students", Archives of Pediatric and Adolescent Medicine vol.150 (1996), 1089–1092.old.; a reggeli jót tesz a 

teszteredményeknek. 
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4. 

a. A két mintaátlag között az eltérés 0,1, a standard hiba 0,13. Így z≈0,8,és P≈21%. Véletlen ingadozásnak 

tűnik. 

b. Mások a véletlen számok; továbbá más tényezők is hathatnak – más lehet az időjárás, változhatnak a 

náthavírusok, stb. Végül is a két vizsgálatban nem ugyanazok az emberek vesznek részt, és nem is 

ugyanakkor. 

5. (a,b) Igaz.; (c) Téves. Látjuk mindkét mintaátlagot, nem függetlenek, nem érvényes rájuk a 

négyzetgyökszabály (1. szakasz). 

8.2.4. „D” feladatsor 

1. 

a.  

 

b. Az A változatra: a műtét pártján; a B-re: a sugárkezelés pártján. 

c. Csak a (ii). 

d. Az A változatot olvasó diákok 84+112=196-an voltak; közülük 112/196 · 100%≈57% volt a műtét pártján. A 

B változatot olvasó diákoknak körülbelül 83%-a volt a műtét pártján. Az eltérés közöttük 26%, az eltérés 

standard hibája körülbelül 5,2%. Így z≈5 és P≈0. Az eltérést nehezen magyarázhatja véletlen ingadozás. 

2. "Százalék" annyit tesz, hogy hány darab, százanként. Ebben a feladatban olyan kicsinyek az arányszámok, 

hogy kényelmesebb őket százezrelékben kifejezni. A beoltott csoportban 57/200.000 volt a megbetegedettek 

aránya, ez 28,5 százezrelék. Az esetek számának standard hibája 

 

(A számítási recept tárgyában lásd a 17. fejezet 4. szakaszát.) Így az arányban mutatkozó standard hiba 8/200 

000, ami 4 százezrelék. A placebo csoportban 71 százezrelék volt a betegek aránya, s 6 százezrelék az arányban 

mutatkozó standard hiba. Az arányok közötti eltérés standard hibája így 

 százezrelék. 

Az arányok között az eltérés 28,5–71=–42,5 százezrelék. Ennek az eltérésnek a nullhipotézis alapján 0 a várható 

értéke. Így z≈–42,5/7≈–6. Az arányok közötti eltérést nem magyarázhatja a sorshúzásnak a randomizációkor 

fellépő szeszélye. Működik az oltás. 

3. 

a. z≈–2,4, P≈1%, szignifikáns; a szűrés megelőzi az emlőrák miatti haláleseteket, az eltérés nehezen 

magyarázható véletlen ingadozással. 

b. z≈–1, P≈16%, nem szignifikáns; az emlőrák ritka – a szűrés hatása a teljes halálozási arányszámon nem 

kimutatható. 

4. 

a. A két mintaátlag közötti eltérés 900 órányi, az eltérés standard hibája körülbelül 300 óra. Így z≈3, P 

körülbelül 1 ezrelék. Nehezen magyarázhatja az eltérést véletlen ingadozás. Következtetés: a negatív 

jövedelemadó hatására kevesebbet dolgoztak az emberek, de nem sokkal: 3 év alatt 900±300 órányival. (3 év 

alatt 900 óra, az nagyjából heti 6 óra.) 
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b. A mintabeli százalékarányok eltérése 6%, és ennek az eltérésnek körülbelül 3% a standard hibája. Nehezen 

magyarázható véletlen ingadozással. 

Megjegyzések. (i) a negatív jövedelemadó lehetővé tette, hogy az emberek egy kicsit kevesebbet dolgozzanak; 

legjelentősebbnek ez a hatás a dolgozó feleségeknél tűnt. 

(ii) A számítások hátterében ott húzódik egy hallgatólagos feltevés: hogy a családoknak a negatív 

jövedelemadóra adott válasza független a többi család adóügyi helyzetétől. Ha ez a feltevés komolyan hibás, 

akkor nemigen lehet a negatív jövedelemadó hatását mintavételes módon vizsgálni. 

5. Erre a kérdésre a megadott információ alapján nem lehet válaszolni. Ha a kutatóknak két független mintája 

volna úgy, hogy egyik a Nagy-Britanniára, másik a Franciaországra vonatkozó kérdést kapta volna, akkor 

alkalmazhatnánk a 3. példa módszerét – de nem ez a helyzet, nincs két független minta. A kutatóknak egyetlen 

mintájuk van, s a mintába került mindegyik diáktól két válaszuk: 
 

1 1 Nagy-Britanniát és Franciaországot 

is megtalálta a térképen; 

1 0 megtalálta Nagy-Britanniát; nem 

találta Franciaországot; 

0 1 nem találta Nagy-Britanniát; 

megtalálta Franciaországot; 

0 0 egyik országot sem sikerült 

megtalálnia. 

A kutatók a teszt pontozásakor mindkét választ megfigyelik; emiatt más a helyzet, mint a 4. szakaszben látott 

kísérletben, ahol a két válasz közül csak az egyiket lehetett megfigyelni. 
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Megjegyzés. Ha ismerjük, hogy az előbb felsorolt négy kategória közül melyikbe hány százalék esik, akkor, 

haladottabb statisztikai módszerekkel, lehet a kérdésre válaszolni. 

6. 

a. Becsületes kétmintás z-próba, olyan, mint mint a 2. szakaszban, mert két független egyszerű véletlen mintánk 

van. Az 1979-es százalékarány standard hibája 1,6%-ra becsülhető; ugyanekkora becslés adódik az 1987-es 

százalékarány standard hibájára. Az eltérés standard hibája a négyzetgyökszabály alapján (1. szakasz) 

számítható, . A megfigyelt eltérés 52–60=–8%. A különbséget a nullhipotézis alapján 0-nak 

várnánk. Így lesz z=(megfigyelt–várható)/standard hiba=–8/2,2≈–3,6, és P≈1/10 000. Valósnak tűnik az 

eltérés. 

b. Nem lehet megállapítani. A 2.szakaszban látott módszer itt nem alkalmas, mert nincs két független mintánk. 

A 3–4. szakaszbeli módszer sem jó, mert minden alanynál két választ figyelünk meg. Lásd a 4. feladatot is. 

7. 

a. A két mintából származó százalékarány között 0,6% az eltérés, viszont 3,6% az eltérés standard hibája. Ez 

véletlen ingadozásnak tűnik. Az üvegből táplálás megnehezítésének a későbbi szoptatásra semmilyen hatása 

nincsen. 

b. Az eltérés 20,9 ml/nap, standard hibája 3,1 ml/nap. Ezt gyakorlatilag lehetetlen véletlen ingadozással 

magyarázni. Úgy tűnik, az etetési szokásokra valóban hat a két szülészet eltérő kezelésmódja. 

c. Az eltérés 0,9%, standard hibája 0,14%. Tehát z≈6,4. A táplálék kiegészítésének megnehezítése növeli a 

súlyveszteséget: ez kedvezőtlen mellékhatás. 
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d. A két mintaátlag közötti különbség 27 gramm, a különbség standard hibája körülbelül 31 gramm. Ez véletlen 

ingadozásnak látszik – jól sikerült a randomizáció. 

Megjegyzések. (i) Van (c)-ben egy ravasz buktató. A súlyveszteséget minden csecsemőnél a születéskori súly 

százalékában mérjük. Ezek a százalékok kvantitatív adatok – átlagot és szórást számolunk belőlük. 

(ii) A kísérlet azt mutatja, hogy a táplálék pótlásának megnehezítése nem segíti elő a szoptatást, viszont van egy 

rossz mellékhatása: a súlyveszteség. Ezt a megfigyeléses vizsgálatok nem vették észre. Az ok: egy fontos 

egybemosó-változó. A gondoskodó anyák inkább szoptatnak a kórházban, az ő babáik kevesebb tápszert 

kapnak. Ugyanők később is inkább fogják szoptatni a gyermeket, így a kórházbeli cumisüveg-használat és a 

későbbi szoptatás között negatív kapcsolat jön létre. Ez a kapcsolatot azonban egy harmadik tényező hozza létre 

– az anya személyisége. 

8.3. 28. fejezet. A χ2-próba 

8.3.1. „A” feladatsor 

1. (a) 90%; (b) 10%; (c) 1% 

2. Körülbelül 10%. 

Megjegyzés. Hasonlítsa ezt össze 1(c)-vel. A szabadságfok növekedtével a görbe jobbra tolódik és széjjelebb 

terül, így 10 szabadságfokú görbe alatt nagyobb a 15,09-től jobbra eső terület, mint 5 szabadságfokú görbe alatt. 

3. 
 

χ2=13,2, d=5, 1%<P<5%; valójában P≈2,2%. 

Megjegyzés. d=szabadságfok. Az adatok nem igazán illeszkednek a modellhez. 

4. 
 

χ2=1,0, d=5, 95%<P<99%. 

5. 
 

χ2=10,0, d=5, 5%<P<10%; valójában P≈7.5%. 

Megjegyzés. Hasonlítsa össze a 4-es és az 5-ös feladatot. Pusztán 10-szeresére növeltünk minden megfigyelt 

gyakoriságot. A százalékok ettől egyáltalán nem változtak. De a χ2-próba eredménye függ attól, hogy mekkora a 

minta. Amikor nagy a minta, olyankor a χ2-próba nagyon jó modelleket is megcáfol. Többet erről a következő 

feladatokban és a 29. fejezetben. 

6. 
 

χ2≈18,6, d=5; P<1% – noha a legtöbb célra a kocka annyira 

szabályos, amennyire csak kívánni lehet; többet erről a 

29. fejezetben. 

7. 

a. Téves; jobb a χ2-próba; lásd a 28. fejezet 1. szakaszt. 

b. χ2 

c. Igaz. 
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d. Várható; például az 1. sorban a várható gyakoriság 0,42 ·  66 ≈ 27,7; lásd a 28. fejezet 1. szakaszt. 

e. Lássuk a χ2-próbával kapcsolatos lépéseket: 
 

Életkor Megfigyelt Várható 

21-40 5 27,7 

41-50 9 15,2 

51-60 19 10,6 

61- 33 12,5 

χ2≈61, d=3, P≈0. Egyszerű véletlen mintavételnél gyakorlatilag lehetetlen, hogy az esküdtek összetétele ennyire 

különbözzék a megye életkor-megoszlásától. Következtetés: a nagyesküdtszékeket nem véletlenszerűen állítják 

össze. 

Megjegyzések. (i) A várható gyakoriság törtszám is lehet. 

(ii) A nagyesküdtszékekbe bírák jelölnek, és ők az idősebb esküdteket előnyben részesítik. 

8. Ez nem jó módszer.A χ2-képletben gyakoriságok szerepelnek – darabszámok, nem százalékok. (Lásd a fenti 4. 

és 5. feladatot.) 

9. 

a. 12-szer. 

b. χ2-próbával dolgozunk. A χ2-statisztikák: A) 15,2, B) 26,7, C) 7,5, D) 16,5. 9-es szabadságfoknál 14,68 a 

10%-os szint, 16,92 az 5%-os szint, és 21,67 az 1%-os szint. Ezek szerint A épphogy megfelel, B 

elfogadhatatlan, C teljesen rendben van, D épphogy megfelel. 

c. Az ismételt vizsgálaton az A szettre vonatkozó χ2 14,5 volt, a D-é 18,8. D használhatatlan, s talán A is az. 

10. 

a. A χ2-próba alkalmas a feladatra. 

b. Ezt nem lehet megcsinálni: a két dobozban megegyezik az 1-esek, s ugyanígy a 2-esek, a 3-asok, stb. aránya 

is; nem tudunk köztük a próbával különbséget tenni. 

8.3.2. „B” feladatsor 

1. Összevont χ2=13,2+10=23,2; d=5+5=10; P≈1%. 

2. Nem: nem függetlenek a kísérletek. 

3. χ2≈0,5; d=3; P≈8%. Nem perdöntő, mindazonáltal kozmetikázásra utal. 

8.3.3. "C" feladatsor 

1. Nagyszerű! A szövegben adott eljárás szerint (28/2237) · 1170-et kell kiszámítani. A feladatbeli szerint 

(1170/2237) · 28-at. Ugyanazt az eredményt adják: 28 · 1170=1170 · 28. 
 

Megfigyelt  
Várható  

Eltérés 

2792 3591 6383 
  

2730,6 3652,4 
  

61,4 -61,4 
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Megfigyelt  
Várható  

Eltérés 

1486 2131 3617 
  

1547,4 2069,6 
  

-61,4 61,4 

4278 5722 10 000       

χ2≈6,7, d=1, P≈1%. 

A várható gyakoriságok kiszámítása a 28. fejezet 4. szakaszában bemutatott módon történik: például azon 

férfiak számának várható értéke, akik szavaztak, 4278/10 000) · 6383≈2730,6. 

Megjegyzések. (i) A férfiaknak 65%-a, míg a nőknek 63%-a vett részt a választáson. Az eltérés kicsi, becslése 

viszont pontos, mivel a minta nagy. P-ből nem derül ki más, csak az, hogy magyarázható-e az eltérés véletlen 

ingadozással. Bővebbet erről a 29. fejezetben. 

(ii) 2×2-es táblázatnál z-próbával is, χ2-próbával dolgozhatunk: 27. fejezet 3. jegyzet. 

3. Válassza a (iv)-est; z-próbával a kettőnél több kategória miatt nem dolgozhatunk; a nullhipotézisből pedig 

nem derül ki, hogy mi van a dobozban. 
 

Megfigyelt  
Várható  

Eltérés 

21 9 30 
  

14,0 16,0 
  

7,0 -7,0 

20 39 59 
  

27,5 31,5 
  

-7,5 7,5 

7 7 14 
  

6,5 7,5 
  

0,5 -0,5 

48 55 103       

χ2≈10, d=2, P<1%. 

A várható gyakoriságokat úgy számítottuk ki, mint a 28. fejezet 4. szakaszában: például a nőtlen férfiak várható 

száma (48/103) ·30≈14,0. A nők általában a férfiaknál korábban házasodnak; így a 25–29 éves korcsoportban a 

várhatónál több a nő a házasok között. ("Várható" – úgy értve, mit várnánk annak a nullhipotézisnek az alapján, 

hogy a férfiak és a nők között ugyanolyan a családi állapot szerinti megoszlás.) A hiányzó férjeket a magasabb 

korcsoportokban – pl. 30–34 évesek – találjuk. 

4. A Rendszeres Népességfelmérés mintája nem egyszerű véletlen minta; a képletek erre nem érvényesek; nem 

hagyhatjuk figyelmen kívül a mintavételkor alkalmazott csoportosítást. 

5. Átlagokat vizsgálunk, tehát z-próbát kell használni, nem χ2-próbát. Két mintánk van, nem csak egy, tehát a 

(ii)-es válasz a helyes: z≈ (36 400 USD – 28 100 USD) / 1700 USD ≈ 5, P≈0 . Az eltérés valósnak tűnik: végezz 

egyetemet, többet fogsz keresni. 

6. Mintabeli százalékarányt hasonlítunk külső etalonhoz, így az (i)-es válasz helyes: z≈ (568 – 550) / 15,7 ≈ 

1,15; P(kétoldali) ≈25% . Semmi baj a demográfusok elméletével. 

A feladat a (iii)-as módszerrel is megoldható: a dobozban 55 darab 1-es és 45 darab 0-s van; 1000 húzást 

végzünk, véletlenszerűen, visszatevéssel; végezzünk χ2-próbát. 

Megjegyzés. Amikor csak kétféle lap van a dobozban, akkor a z-próbát is, a χ2-próbát is használhatjuk. A χ2-

próba ilyenkor pontosan azt az eredményt adja, mint a kétoldali z-próba, mivel χ2=z2. 

7. Válassza a (iii)-as válaszlehetőséget. Az, hogy az adatok 2×2-es táblázatban vannak, még nem jelenti, hogy 

függetlenségvizsgálatról van szó. Elvégeztük a χ2-próbát (lásd alább) – csak gyenge bizonyítékot látunk a 

nullhipotézis ellenében. 
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Dobások Valószínűség Várható Megfigyelt 

Páros, nagy 4;6 2/6 200 183 

Páros, kicsi 2 1/6 100 113 

Páratlan, nagy 5 1/6 100 88 

Páratlan, kicsi 1;3 2/6 200 216 

χ2≈6, d=3, P≈10%. 

8.4. 29. fejezet. Szignifikanciapróbák, közelebbről 

8.4.1. „A” feladatsor 

1. 

a. Igaz 

b. Igaz. 

Lásd a 26. fejezet 4. szakaszt. 

2. 

a. Téves. 

b. Téves. 

Lásd a 26. fejezet 3. szakaszt. 

8.4.2. "B" feladatsor 

1. 

a. körülbelül 5-nek. 

b. 4-en. 

c. körülbelül 1-nek. 

Megjegyzés. Ha 100 érmével dobunk, körülbelül 50 fejet várhatunk. Amikor fennáll a nullhipotézis, 5% 

valószínűséggel kapunk "szignifikáns" eredményt; tehát 100 esetből 5-nél számíthatunk erre. 

2. 

a. 25 

b.  

 

c. A rangszámok összege olyan, mint 25 – véletlenszerű, visszatevéses – húzás összege az  

dobozból. 

3. 
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a. Körülbelül hárman. A nullhipotézis szerint a találatok száma olyan, mint 25 húzás összege a 

 dobozból, így körülbelül 3% annak a valószínűsége, hogy "szignifikáns" eredményt 

kapjunk. (A valószínűséget közvetlenül a 3. feladat előtt megadtuk.) 

b. körülbelül 5-en. 

c. körülbelül 5-en. 

4. Ötnél némileg több. Már az első próba körülbelül 3% valószínűséggel "szignifikáns" eredményt produkál; a 

második és a harmadik külön-külön 5-5% valószínűséggel. Így annak a valószínűsége, hogy legalább az 

egyikük talál valamit, valamivel több lesz 5%-nál. 

Megjegyzés. A szignifikanciavadászattal az a baj, hogy szinte teljesen értelmetlenné teszi a 

szignifikanciaszinteket. Aki elég sokáig keres, az biztosan talál előbb vagy utóbb valamit – de amit talál, esetleg 

nem jelent majd semmit. 

5. Szignifikanciavadászat ez is. Huszonöt különböző hipotézis ellenőrzésekor valószínűleg felbukkan egy-két 

szignifikáns eredmény. 

6. Kétoldali. 

7. Egyoldali. 

8. 

a. Igen; P≈4%. 

b. Nem; P≈96%. 

c. Nem; P≈8%. 

9. A vizsgálatot végző orvosok nagyobb valószínűséggel írnak cikket arról, ha szokatlanul magas halálozási 

arányszámmal találkoznak – és erre kis mintáknál nagyobb az esély: ilyenkor könnyebben adódik nagy 

ingadozás. Chalmers megfogalmazása: "Az orvosok hajlamosabbak a szokatlanról beszámolni." 

8.4.3. „C” feladatsor 

1. 

1. Téves. 

2. Téves. 

Lásd a 29. fejezet 3. szakaszát. 

2. A kérdés értelmes, mivel egyszerű véletlen mintákkal van dolgunk, és kétmintás z-próbával lehet rá 

válaszolni: 

a férfiak átlagának standard hibája ≈ 1, a nők átlagának standard hibája ≈ 1 

a különbség standard hibája . 

Ez lehet véletlen ingadozás. 

3. Mindkét átlagnak 0,5 a standard hibája, így a különbségé 0,7 lesz, z≈2,8, és P lecsökken negyed százalékra. 

Megjegyzés. A megfigyelt szignifikanciaszint függ a mintanagyságtól. A kisebb mintánál az eltérést 2±1,4 

pontnak becsülhettük; a nagyobbikban 2±0,7 pontnak. 

4. Tulajdonképpen nincs vele semmi baj. Mégis, előfordul, hogy a nullhipotézist egy jelentéktelen eltérés miatt 

vetjük el, ha a minta nagy. Kis mintáknál pedig egészen nagy eltérés is lehet statisztikailag "nem szignifikáns". 
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5. P=27%. A nullhipotézisnek a nagy P jó, a kis P rossz. 

6. 

a. Használható a kétmintás z-próba. (Az eset a sugárkezelést illetve a műtétet pártoló orvosokról szóló példával 

analóg – 27. fejezet 4-es szakasz.) 

b. Ha P(egyoldali) ≈2%, akkor z≈2. Az eltérés 71,5–25=46,5 százalékpont, azaz a standard hiba úgy 23 

százalékpont körül lehetett. 

c. A 25% és a 71,5% között rettentő nagy a különbség. 

d. Hogy lássuk, mivel járul hozzá a vitához hoz a P-érték, képzeljük el, hogy a folyóirat szerkesztői azt 

mondják, 

Nézze. Van néhány recenzensünk, aki kritikusabb a többinél. A sorshúzás szeszélyéből 

most túl sok ilyen került azok közé, akiknek a negatív változatot kellett megbírálniuk. 

A P-érték annyit mond, hogy a szerkesztők, ha nem akarják magukat kinevettetni, nem védekezhetnek a 

"pusztán balszerencse" érvvel. A 71,5% és a 25% összehasonlításában a P-érték semmit sem segít. 

e. A kutatásban bebizonyosodott, hogy a bírálati eljárás nem elfogulatlan. A recenzensek nagyobb 

valószínűséggel fedeznek fel hibát egy olyan közleményben, amellyel nem értenek egyet – ami teljesen 

érthető. 

Megjegyzés. A megfigyelt eltérés 46 százalékpont volt. E becslésen ±23 pontnyi a standard hiba. Az eltérés 

nagy, becslése viszont nagyon pontatlan. (Pontosabb becsléshez nagyobb mintára lett volna szükség, amit 

nem lett volna könnyű elérni: nem volt több recenzens.) A P-érték annyit mond, hogy az eltérés nehezen 

magyarázható véletlen ingadozással. 

7. A P-érték az eltérés nagyságát nem méri, tehát pusztán a P-értékből semmiképpen sem lehet megmondani, 

erős vagy gyenge-e a hatás. 

8. 99%-os konfidenciaintervallum: –6±2,6 standard hiba, azaz –6±6,5. Ez a becslés nem igazán pontos. A P-

érték arra mutat, hogy az árrugalmasság feltehetőleg nem pontosan 0; de nem is mondta senki, hogy annyi 

lenne. A próbák használata itt nem megnyugtató; maga a modell sem. 

8.4.4. „D” feladatsor 

1. A kétmintás z-próba nem jó, mivel nincsenek véletlen mintáink. Mindenesetre a diákok a tanársegédekhez 

képest igen jól szerepeltek. 

2. Statisztikai szignifikanciának itt nemigen van értelme. A két belső bolygó nem a belső bolygók 

populációjából vett kételemű véletlen minta. Ők a belső bolygók. Ugyanez a helyzet a külsőkkel. 

3. Nem jó ide a szignifikanciapróba. Ez nem valószínűségi minta. 

4. Értelmes a kérdés, mivel valószínűségi mintáról van szó. A megadottak alapján azonban nem lehet rá 

válaszolni. Csoportos mintavételről van szó, az egyszerű véletlen mintára vonatkozó képletek tehát nem 

alkalmazhatók; lásd 21. fejezet 4. szakasz, és 22. fejezet 5. szakasz. 

Megjegyzés. Más vizsgálatokhoz hasonlóan itt is a magasabb jövedelmű családokban jobb a gyermekek 

intelligenciatesztekben nyújtott teljesítménye. 

5. Ilyen nagy mintánál valószínűleg egy egészen kis különbség is erősen szignifikáns lesz. 

Megjegyzés. Vitathatóak lehetnek a vizsgálatban alkalmazott statisztikai módszerek is. 

6. Olyan adatokon végeznénk szignifikanciapróbát, melyek egy teljes populációra – "az elitekre" – vonatkoznak. 

Így itt nincs értelme dobozmodellnek. 

8.4.5. „E” feladatsor 
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1. A vizsgálatban a korábbi évek adataihoz hasonlították a mulasztott napok számát. De az idei év talán más, 

mint a tavalyi (kevésbé szigorú az időjárás, érdekesebb a munka, stb.). Jobb lenne kortárs kontrollal vetni egybe 

a rugalmas munkaidőben dolgozók mulasztásait. Továbbá, hogy akiknek nincs lehetőségük rugalmas 

munkaidőben dolgozni, ne érezzék ezt sérelmesnek, érdemes lehetne teljes munkahelyi egységeket a kezelt 

illetve a kontroll csoportba sorolni. 

2. Ezt a vizsgálatot nagyon jól megtervezték. Jogos arra következtetni, hogy az oltás védte meg a gyerekeket a 

gyermekbénulástól. A kísérleti terv minden más szóbajöhető magyarázatot (például a placebo-hatást) kizárt. 

3. Nem. A P-érték annyit mond, hogy nem okozhatja a növekedést az a véletlenszerűség, ami az állatok két 

csoportba sorolásakor lépett fel. Hogy a patkányoknak adott nagy dózisokról az embereknek adott kis dózisokra 

lehessen általánosítani, abban a P-érték nem segít. 

4. Hol a modell? Miért bizonyítana diszkriminációt az alacsonyabb jövedelem? (Meg kellene nézni a 

képzettséget, a produktivitást, a tapasztaltságot, stb.) S ha ez a szakértő feltétlenül ragaszkodik egy 

szignifikanciapróbához – ezek a párok egyáltalán nem függetlenek. Pl. ha lenne egyetlen kiemelkedő fizetésű 

férfi, ő egymaga 16 párban szerepelne. 



   

 630  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

31. fejezet - Táblázatok 

1. NORMÁLIS ELOSZLÁSTÁBLÁZAT 

 
 

z Magasság Terület z Magasság Terület z Magasság Terület 

0,00 39,89 0 1,50 12,95 86,64 3,00 0,443 99,730 

0,05 39,84 3,99 1,55 12,00 87,89 3,05 0,381 99,771 

0,10 39,69 7,97 1,60 11,09 89,04 3,10 0,327 99,806 

0,15 39,45 11,92 1,65 10,23 90,11 3,15 0,279 99,837 

0,20 39,10 15,85 1,70 9,40 91,09 3,20 0,238 99,863 

0,25 38,67 19,74 1,75 8,63 91,99 3,25 0,203 99,885 

0,30 38,14 23,58 1,80 7,90 92,81 3,30 0,172 99,903 

0,35 37,52 27,37 1,85 7,21 93,57 3,35 0,146 99,919 

0,40 36,83 31,08 1,90 6,56 94,26 3,40 0,123 99,933 

0,45 36,05 34,73 1,95 5,96 94,88 3,45 0,104 99,944 

0,50 35,21 38,29 2,00 5,40 95,45 3,50 0,087 99,953 

0,55 34,29 41,77 2,05 4,88 95,96 3,55 0,073 99,961 

0,60 33,32 45,15 2,10 4,40 96,43 3,60 0,061 99,968 

0,65 32,30 48,43 2,15 3,96 96,84 3,65 0,051 99,974 

0,70 31,23 51,61 2,20 3,55 97,22 3,70 0,042 99,978 

0,75 30,11 54,67 2,25 3,17 97,56 3,75 0,035 99,982 

0,80 28,97 57,63 2,30 2,83 97,86 3,80 0,029 99,986 

0,85 27,80 60,47 2,35 2,52 98,12 3,85 0,024 99,988 

0,90 26,61 63,19 2,40 2,24 98,36 3,90 0,020 99,990 
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z Magasság Terület z Magasság Terület z Magasság Terület 

0,95 25,41 65,79 2,45 1,98 98,57 3,95 0,016 99,992 

1,00 24,20 68,27 2,50 1,75 98,76 4,00 0,013 99,9937 

1,05 22,99 70,63 2,55 1,54 98,92 4,05 0,011 99,9949 

1,10 21,79 72,87 2,60 1,36 99,07 4,10 0,009 99,9959 

1,15 20,59 74,99 2,65 1,19 99,20 4,15 0,007 99,9967 

1,20 19,42 76,99 2,70 1,04 99,31 4,20 0,006 99,9973 

1,25 18,26 78,87 2,75 0,91 99,40 4,25 0,005 99,9979 

1,30 17,14 80,64 2,80 0,79 99,49 4,30 0,004 99,9983 

1,35 16,04 82,30 2,85 0,69 99,56 4,35 0,003 99,9986 

1,40 14,97 83,85 2,90 0,60 99,63 4,40 0,002 99,9989 

1,45 13,94 85,29 2,95 0,51 99,68 4,45 0,002 99,9991 

2. t-TÁBLÁZAT 

 
 

Szabadságfok 25% 10% 5% 2,5% 1% 0,5% 

1 1,00 3,08 6,31 12,71 31,82 63,66 

2 0,82 1,89 2,92 4,30 6,96 9,92 

3 0,76 1,64 2,35 3,18 4,54 5,84 

4 0,74 1,53 2,13 2,78 3,75 4,60 

5 0,73 1,48 2,02 2,57 3,36 4,03 

6 0,72 1,44 1,94 2,45 3,14 3,71 

7 0,71 1,41 1,89 2,36 3,00 3,50 

8 0,71 1,40 1,86 2,31 2,90 3,36 
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Szabadságfok 25% 10% 5% 2,5% 1% 0,5% 

9 0,70 1,38 1,83 2,26 2,82 3,25 

10 0,70 1,37 1,81 2,23 2,76 3,17 

11 0,70 1,36 1,80 2,20 2,72 3,11 

12 0,70 1,36 1,78 2,18 2,68 3,05 

13 0,69 1,35 1,77 2,16 2,65 3,01 

14 0,69 1,35 1,76 2,14 2,62 2,98 

15 0,69 1,34 1,75 2,13 2,60 2,95 

16 0,69 1,34 1,75 2,12 2,58 2,92 

17 0,69 1,33 1,74 2,11 2,57 2,90 

18 0,69 1,33 1,73 2,10 2,55 2,88 

19 0,69 1,33 1,73 2,09 2,54 2,86 

20 0,69 1,33 1,72 2,09 2,53 2,85 

21 0,69 1,32 1,72 2,08 2,52 2,83 

22 0,69 1,32 1,72 2,07 2,51 2,82 

23 0,69 1,32 1,71 2,07 2,50 2,81 

24 0,68 1,32 1,71 2,06 2,49 2,80 

25 0,68 1,32 1,71 2,06 2,49 2,79 

3. χ2-TÁBLÁZAT 

 
 

Szabadsá

gfok 
99% 95% 90% 70% 50% 30% 10% 5% 1% 

1 0,00016 0,0039 0,016 0,15 0,46 1,07 2,71 3,84 6,64 
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Szabadsá

gfok 
99% 95% 90% 70% 50% 30% 10% 5% 1% 

2 0,020 0,10 0,21 0,71 1,39 2,41 4,60 5,99 9,21 

3 0,12 0,35 0,58 1,42 2,37 3,67 6,25 7,82 11,34 

4 0,30 0,71 1,06 2,20 3,36 4,88 7,78 9,49 13,28 

5 0,55 1,14 1,61 3,00 4,35 6,06 9,24 11,07 15,09 

6 0,87 1,64 2,20 3,83 5,35 7,23 10,65 12,59 16,81 

7 1,24 2,17 2,83 4,67 6,35 8,38 12,02 14,07 18,48 

8 1,65 2,73 3,49 5,53 7,34 9,52 13,36 15,51 20,09 

9 2,09 3,33 4,17 6,39 8,34 10,66 14,68 16,92 21,67 

10 2,56 3,94 4,86 7,27 9,34 11,78 15,99 18,31 23,21 

11 3,05 4,58 5,58 8,15 10,34 12,90 17,28 19,68 24,73 

12 3,57 5,23 6,30 9,03 11,34 14,01 18,55 21,03 26,22 

13 4,11 5,89 7,04 9,93 12,34 15,12 19,81 22,36 27,69 

14 4,66 6,57 7,79 10,82 13,34 16,22 21,06 23,69 29,14 

15 5,23 7,26 8,55 11,72 14,34 17,32 22,31 25,00 30,58 

16 5,81 7,96 9,31 12,62 15,34 18,42 23,54 26,30 32,00 

17 6,41 8,67 10,09 13,53 16,34 19,51 24,77 27,59 33,41 

18 7,00 9,39 10,87 14,44 17,34 20,60 59,99 28,87 34,81 

19 7,63 10,12 11,65 15,35 18,34 21,69 27,20 30,14 36,19 

20 8,26 10,85 12,44 16,27 19,34 22,78 28,41 31,41 37,57 

Forrás: Sir R. A. Fisher, Statistical Methods for Research Workers 

(Edinburgh: Oliver & Boyd, 1958.), 112. oldaláról, átdolgozva. 


