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1. fejezet - Bevezetés
Statisztikai adatokkal nap mint nap találkozhatunk, akár a hírösszefoglalókat hallgatjuk, akár egy meccs
közvetítését nézzük. Szó lehet egy terület bortelmeléséről (esetleg részletesebben fajtánként vagy
borvidékenként), egy ország lakosságáról a népszámlálás után (azon belül a férfiak és nők arányáról vagy
életkor szerinti bontásról), arról, hogy egy adott városban milyen a nemzetiségek megoszlása, vagy egy vállalat
eladásainak alakulásáról (például az elmúlt években vagy termékek szerint) és így tovább. A statisztikának azt
az ágát, amely a lehetővé teszi hihetetlen mennyiségű adat elrendezését, áttekintését, ábrázolását, megjelenítését,
illetve bizonyos mérőszámokkal való jellemzését, leíró statisztikának nevezzük. Így több száz vagy több ezer
(népszámlálás esetén több tízmillió) adatot jeleníthetnek meg, "sűríthetnek össze" diagramok, táblázatok vagy
bizonyos mutatók segítségével, mint például az átlag, a medián vagy a szórás. Az ábrázolt adatokból vagy
mutatókból pedig a szakértők folyamatokat, trendeket olvashatnak ki és a későbbiekben esetleg
befolyásolhatnak.
Gyakran előfordul, hogy a lakosság egészségi állapotáról, a Magyarországra beutazó turisták által egy nap alatt
átlagosan elköltött pénzösszegről vagy a turisták állampolgárság szerinti összetételéről szükségesek információk
bizonyos (például egészségvédelemmel vagy marketinggel kapcsolatos) döntések meghozatalához. Ám az
összes turista nem kérdezhető meg, mert egyrészt nagyon sok ideig tartana az adatok feldogozása, másrészt ez
nagyon költséges lenne, sőt lehetetlen és kivitelezhetetlen is. Ezekben az esetekben az alapsokaságból vagy
statisztikai sokaságból (egy adott napon Magyarországon tartózkodó turisták közül) mintát vesznek.
Megkérdezhetik a kiválasztottaktól az állampolgárságukat (amely számokkal nem mérhető), de az általuk egy
nap alatt elköltött összeg hozzávetőleges nagyságát is (ez euróban egy szám). Az így kapott adatokból
becsléseket végeznek, és ebből következtetnek a statisztikai sokaság bizonyos jellemzőire, paramétereire,
például az összes turista költési szokásaira vagy a Magyaroszágra érkezők küldő ország szerinti összetételére.
Az itt leírt módszert matematikai statisztikának nevezzük: egy alapsokaság (véges vagy végtelen halmaz)
valamely jellemzőjére kívánunk következtetni egy minta (az alapsokaság egy véges részhalmaza) elemeiből.
Hasonlóan működnek a piackutatások, közvélemény-kutatások is, melyeknek főbb lépései: 1. A statisztikai
sokaság pontos meghatározása. 2. Az adatfelvétel megtervezése. 3. Adatgyűjtés. 4. Következtetések az
adatokból matematikai módszerekkel. Ebben a jegyzetben ez utóbbival fogunk csak foglalkozni, de az első
három lépés is nagyon fontos.
A közvélemény-kutatásokat ismertető cikkek esetén a közölt módszertanban a megkérdezettek számát is meg
szokták adni. A módszer hatékonyságát jelzi, hogy 1000−1500 fős minta alapján nagyon jól megbecsülhető
például az országos pártpreferencia.
A jegyzetben feltételezzük, hogy az olvasó a kombinatorika és a valószínűség-számítás legalapvetőbb
fogalmaival és állításaival találkozott már a középiskolában, mert ezek középszinten is a matematika-érettségi
részét képezik. Statisztika előismereteket viszont nem feltételezünk. Elsőként a leíró statisztika legfontosabb
fogalmait tekintjük át meglehetősen részletesen.
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2. fejezet - Leíró statisztika
1. A statisztikai adatok grafikus megjelenítése
Adott egy populáció (rendszer, halmaz), melyet sokaságnak is neveznek. Ennek elemei, tagjai vannak, ezek
bizonyos tulajdonságokkal rendelkeznek. A sokaság egyedeinek egy-egy tulajdonságát ismérvnek hívjuk.
Gondoljunk egy csoportra, amelynek tagjai hallgatók, akiktől megkérdezhetjük a lakóhelyüket, születési évüket,
életkorukat, hogy hány nyelvből van középfokú nyelvvizsgájuk, magasságukat, anyanyelvüket, és így tovább.
Az ismérv lehet területi (például: ország, város), időbeli (év, hónap, nap). Lehet továbbá tárgyi ismérv, amelyen
belül megkülönböztetjük a minőségi ismérvet (anyanyelv, iskolai végzettség) és a mennyiségi ismérvet (életkor,
magasság, havi jövedelem). A mennyiségi ismérv tehát megszámolható vagy mérhető ismérvet jelent.
Az adott ismérv lehetséges értékeit ismérvváltozatoknak nevezzük. Ha a születési hónap az ismérv, akkor január,
február,..., december a ismérvváltozatok. A mennyiségi ismérv ismérvváltozatait ismérvértékeknek is hívjuk.
Egy populáció esetén az egyes ismérvváltozatok gyakoriságát többek között kördiagramon vagy
oszlopdiagramon ábrázolhatjuk. Ugyanezt megtehetjük a relatív gyakorisággal is, ilyenkor a gyakoriságot a
sokaság elemszámával osztjuk el.
Példa: Egy 20 fős csoport tagjait megkérdezték, hogy az elmúlt két évben hányszor jártak külföldön. Az alábbi
válaszokat (ismérvértékeket) kapták: 1, 2, 2, 3, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 5, 2, 4, 3, 0, 0, 1, 1, 0, 0.
a) Ábrázoljuk az adatokat oszlopdiagramon és kördiagramon!
b) Ábrázoljuk a relatív gyakoriságokat oszlopdiagramon!
Megoldás: Először rendezzük az adatokat növekvő sorrendbe, mert így áttekinthetőbbé válnak!
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 4, 5.
A gyakoriságok és relatív gyakoriságok táblázata:

ismérvváltozat

gyakoriság

relatív gyakoriság

0

8

0,40

1

5

0,25

2

3

0,15

3

2

0,10

4

1

0,05

5

1

0,05

A gyakoriság kördiagramon:
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és oszlopdiagramon:
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Illetve a relatív gyakoriság oszlopdiagramon:

Láthatjuk, hogy a gyakoriság és a relatív gyakoriság oszlopdiagramja nagyon hasonló, valójában csak a
függőleges tengely skálázódik át.
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Megjegyzés:
Előfordulhat, hogy bizonyos ismérvváltozatokat összevonunk. Ha például egy nagyobb (70 fős) csoportban a 1,
2, 2, 3, 0, 2, 1, 0, 0, 13, 10, 1, 0, 5, 2, 4, 8, 2, 10, 0, 3, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 2, 2, 3, 1, 2, 12, 4, 3, 5, 1, 1, 1, 0, 1 , 0, 0,
1, 0, 5, 2, 4, 3, 19, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 2, 5, 2, 1, 1, 2, 1, 0, 3, 4, 3, 3 válaszokat kapjuk, akkor a rendezett sokaság:
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 8, 10, 10, 12, 13, 19. A könnyebb áttekinthetőség kedvéért
összevonhatjuk az 5 feletti válaszokat, egy kategóriát alkotva:

ismérvváltozat

gyakoriság

relatív gyakoriság

0

18

0,257

1

18

0,257

2

12

0,172

3

8

0,114

4

4

0,057

5

4

0,057

>5

6

0,086

Így könnyen áttekinthető mind a gyakoriságok kördiagramja:

mind a relatív gyakoriságok oszlopdiagramja:
5
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Még jobban szemlélteti az egyes kategóriák összevonásának hasznosságát az alábbi két kördiagram, melyek
közül az első szinte áttekinthetetlen:

Több ismérvváltozat (a 6 és 11 közöttiek, valamint a 12 felettiek) összevonása után a második kördiagram már
könnyen áttekinthető:
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(Forrás: Matematika a középiskolák 11. évfolyama részére, Apáczai Kiadó)
Megjegyzés: Ezzel a lépéssel persze információt veszítettünk el, ez az ára az áttekinthetőségnek.
Gyakran tömöríteni szeretnénk az adatainkat, vagyis szeretnénk a sokaságot könnyebben áttekinteni. Az egyik
lehetőség az osztályba sorolás.
Példa: Határozzuk meg, hogy a 2, 3, 3, 5, 5, 5, 7, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 12, 13, 14, 14, 15, 15, 15, 16, 16,
16, 17, 17, 17, 17, 18, 19, 19, 20, 20, 20, 21, 21, 22, 22, 23, 23, 24, 24, 24, 25, 26, 26, 27, 28, 28, 29, 33, 34, 34,
37, 39, 43 rendezett sokaság értékei közül hány esik a [0,5), [5,10), …, [30,35), [35,∞) intervallumba, majd az
adatokat ábrázoljuk diagrammal!
Megoldás: A gyakoriságok az egyes intervallumokban:

intervallu
m

[0, 5)

[5, 10)

[10, 15)

[15, 20)

[20, 25)

[25, 30)

[30, 35)

[35, ∞)

gyakoriság

3

6

10

13

12

7

3

3

És az adatok ábrázolva:
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Az ilyen ábrát hisztogramnak nevezzük. A hisztogram esetén leggyakrabban egyenlő intervallumhosszokat
használunk.

Feladatok:
1.
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(Forrás: Matematika középiskolák 11. évfolyama részére, Apáczai Kiadó)
2. Rendezzük, majd ábrázoljuk oszlop- és kördiagrammal az alábbi statisztikai sokaságot:
12, 12, 13, 20, 21, 17, 20, 10, 17, 10, 13, 20, 15, 12, 14, 17, 22, 18, 20, 13, 14, 15, 13, 16, 19, 13, 12, 22, 15, 13,
12, 17, 16, 19, 16, 15, 14, 11, 16, 11.
3. Ábrázoljuk oszlop- és kördiagrammal az alábbi rendezett sokaságot úgy, hogy bizonyos ismérvváltozatokat
egy kategóriába összevonunk!
10, 10, 11, 11, 12, 12, 12, 12, 12, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 14, 14, 14, 15, 15, 15, 15, 16, 16, 16, 16, 17, 17, 17, 17,
18, 19, 19, 20, 20, 20, 20, 21, 22, 22.
4. Ábrázoljuk hisztogrammal az alábbi rendezett sokaságot a [10;13), [13;16), …, [22;25) intervallumba eső
elemek gyakorisága segítségével!
10, 10, 11, 11, 12, 12, 12, 12, 12, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 14, 14, 14, 15, 15, 15, 15, 16, 16, 16, 16, 17, 17, 17, 17,
18, 19, 19, 20, 20, 20, 20, 21, 22, 22.

2. A középértékek mérőszámai
A sokaság jellemezhető még tömörebben is. Ebben a fejezetben egy-egy számmal szeretnénk a statisztikai
sokaságot jellemezni, amelyek a "középsőről", "átlagosról" mondanak valamit. Ezek a mérőszámok mennyiségi
ismérvek esetén határozhatók meg.
A középérték mutatók közül elsőként az
átlagról,

9
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mediánról és
móduszról lesz szó.
Ezek egy-egy számmal jellemzik a sokaságot.

2.1. Átlag
A középérték mutatók közül a leggyakrabban az átlagot használják. Az átlagkereset, az átlagéletkor, az
osztályátlag (ami egy osztály érdemjegyeinek átlaga) kifejezéseket gyakran halljuk.
Definíció: Az X1, X2, X3,..., XN, ismérvértékek átlaga az

érték. Jele:

vagy m. (A későbbiekben mindkét jelölést használjuk.)

Megjegyzések:
1. Mivel másféle átlagok is vannak,

-t nevezik számtani átlagnak is.

2. Az átlag érzékeny a szélsőséges adatokra. Ha azt mérjük, hogy mennyit futnak 12 perc alatt egy sportkör
tagjai, és 2,7; 3; 3,1; 3,1; 3,1 km-t teljesítenek, de (tévedésből) 2,7; 3; 3,1; 3,1; 31 kerül a jegyzőkönyvbe, akkor
az átlag a helyes
(km) értékről

-ra változik.

3. Az átlag kiszámolásakor a sokaság összes elemét felhasználjuk.
Példa: Számítsuk ki a 14, 14, 15, 15, 15, 16, 16, 16, 17, 17, 17, 17, 18, 19 rendezett sokaság átlagát!
Megoldás: Az elemszám: 14. Az átlag:
Példa: Számítsuk ki az átlagot, ha az adatok az alábbi formában állnak rendelkezésre:

intervallu
m

[0, 5)

[5, 10)

[10, 15)

[15, 20)

[20, 25)

[25, 30)

[30, 35)

[35, ∞)

gyakoriság

3

6

10

13

12

7

3

3

Megoldás: Ilyenkor az intervallumközepekkel (2,5-tel, 7,5-tel,...,32,5-tel) számolhatunk. Az utolsó
intervallumnál választhatjuk (kicsit önkényesen) például 40-et. Az elemszám: 57. Így az
átlag:
Az átlag tulajdonságai:
1. Ha mindegyik ismérvértékhez hozzáadjuk ugyanazt a valós számot, az átlag ugyanennyivel változik.
2. Ha mindegyik ismérvértéket megszorozzuk ugyanazzal a valós számmal, az átlag ugyanennyiszeresre
változik.
Feladatok:
1. Határozzuk meg a 0, 0, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 8, 10, 10, 12, 13, 19 rendezett sokaság átlagát!
2. Határozzuk meg az átlagot, ha az alábbi adatok állnak rendelkezésre!

intervallum

[0, 10)

[10, 20)

[20, 30)

[30, 40)

10
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

[40, 50)

[50, ∞)

Leíró statisztika

gyakoriság

4

7

8

6

2

1

2.2. Módusz
Definíció: A statisztikai sokaságban leggyakrabban előfordulő ismérvértéket módusznak hívjuk. Jele: MO .
Megjegyzés: Egy statisztikai sokaságban több módusz is lehet.
Példa: Határozzuk meg az alábbi rendezett sokaságok móduszait:
a) 2,7; 3; 3,1; 3,1; 3,1;
b) 12, 13, 14, 14, 15, 15, 15, 16, 16, 16, 17, 17, 17, 17, 18, 19, 19, 20, 20, 20, 21, 21, 22, 22, 23, 23, 24, 24, 24,
25, 26;
c) 12, 13, 14, 14, 15, 15, 15, 16, 16, 16, 17, 17, 17, 17, 18, 19, 19, 20, 20, 20, 21, 21, 22, 22, 23, 23, 24, 24, 24,
24, 25, 26.
Megoldás:
a) A sokaság módusza: 3,1.
b) A sokaság módusza: 17, mert ez négyszer fordul elő, a többi érték ennél kevesebbszer.
c) A sokaság módusza: 17 és 24, mert ezek négyszer fordulnak elő, a többi érték ennél kevesebbszer.
Feladatok:
1. Mennyi a módusza a 0, 0, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 8, 10, 10, 12, 13, 19 rendezett sokaságnak?
2. Mennyi a módusza az 1, 2, 3, 4, 5 sokaságnak?
3. Adjunk meg olyan sokaságot, amelynek módusza megegyezik az átlaggal, és olyat is, amelynek módusza az
átlagtól eltér!

2.3. Medián
Mennyiségi ismérv esetén a sokaság nagyság szerint rendezhető, így rendezett sokaságot kapunk.
Definíció: Mediánnak nevezzük páratlan elemszámú sokaság esetén a rendezett sokaság középső ismérvértékét,
páros elemszámú sokaság esetén a rendezett sokaság két középső ismérvértékének számtani közepét. A medián
jele: Me .
Példa: Adjuk meg az alábbi két sokaság esetén a mediánt!
a) 520, 270, 330, 420, 590, 270, 250, 290, 430, 540, 280, 430, 210;
b) 520, 270, 330, 420, 590, 270, 250, 600; 290, 430, 540, 280, 430, 210.
Megoldás:
a) A rendezett sokaság: 210, 250, 270, 270, 280, 290, 330, 420, 430, 430, 520, 540, 590. A középső ismérvérték
a 7., tehát a medián a 330.
b) A rendezett sokaság: 210, 250, 270, 270, 280, 290, 330, 420, 430, 430, 520, 540, 590, 600. A két középső
ismérvérték a 7. és 8., azaz a 330 és a 420. Tehát a medián:
Megjegyzések:
1. A medián két egyenlő elemszámú részre osztja a sokaságot. Az egyik részben a mediánnál kisebb, a másikban
nála nagyobb értékek találhatók.
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2. A medián nem érzékeny a nagyon nagy vagy nagyon kicsi értékekre. Egy korábban említett példában a futók
2,7; 3; 3,1; 3,1; 3,1 km-t teljesítettek, de (tévedésből) 2,7; 3; 3,1; 3,1; 31 került a jegyzőkönyvbe. A medián
mindkét esetben 3,1. Tekintsük az 520, 270, 330, 420, 59000, 270, 250, 290, 430, 540, 280, 430, −2100
sokaságot. Úgy kaptuk, hogy az 520, 270, 330, 420, 590, 270, 250, 290, 430, 540, 280, 430, 210 sokaságban
590-et 59000-re cseréltük, a 210-et pedig −2100-ra minden más érték változatlan maradt. Ennek a sokaságnak is
330 lesz a mediánja, akárcsak az eredetinek.
Feladatok:
1. Adjunk meg olyan sokaságot, amelyenek mediánja
a) egyenlő az átlaggal;
b) kisebb, mint az átlag;
c) nagyobb, mint az átlag!
2. Határozzuk meg az alábbi rendezett sokaságok mediánját!
a) 10, 10, 11, 12, 12, 13, 14, 16, 16, 17, 17, 17, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22;
b) 10, 11, 12, 12, 13, 14, 16, 16, 17, 17, 17, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22.
3. Egy zh eredményeként 10 elégtelen (1), 14 elégséges (2), 12 közepes (3), 17 jó (4) és 15 jeles (5) született.
Mennyi a sokaság mediánja?

2.4. Kvantilisek
A rendezett sokaságot feloszthatjuk három, négy, öt, tíz vagy (nagy elemszám esetén) akár 100 egyenlő
elemszámú részre is. Az így kapott osztópontokat terciliseknek, kvartiliseknek, kvintiliseknek, deciliseknek,
illetve percentiliseknek hívjuk.
A mediánnal együtt ezeket kvantiliseknek nevezzük. (Figyeljünk arra, hogy a kvantilis és kvartilis csak egy
betűben tér el egymástól, de mást jelent!)
Közülük a kvartilisről lesz szó részletesebben, ilyenkor tehát a rendezett sokaságot négy egyenlő elemszámú
részre osztjuk fel.
Azt az értéket, melynél az adatok legfeljebb negyedrésze kisebb és az adatok legfeljebb háromnegyed része
nagyobb, alsó kvartilisnek nevezzük. Jele:

vagy

. Azt az értéket, melynél az adatok legfeljebb

háromnegyed része kisebb és legfeljebb negyed része nagyobb, felső kvartilisnek hívjuk, jele:

vagy

.

Közöttük helyezkedik el a középső kvartilis, ami nem más, mint a medián.
Az alsó kvartilist a következőképpen számítjuk ki:
Jelölje N a sokaság elemszámát! Meghatározzuk a

értéket, vagyis az

nem nagyobb legnagyobb egész számot és a

értéket, ami

nél
törtrésze.

Ezek segítségével az alsó kvartilis:
ahol Xm és Xm+1 a rendezett sokaság m -edik és (m+1) -edik ismérvértéke.
A felső kvartilis meghatározása hasonlóan történik:
Jelölje
a

N

a

sokaság

elemszámát!

Meghatározzuk

a

értéket.
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Ezek segítségével a felső kvartilis:

.

Példa: Határozzuk meg a 520, 270, 330, 420, 590, 270, 250, 290, 430, 540, 280, 430, 210 sokaság alsó és felső
kvartilisét!
Megoldás:
A rendezett sokaság 210, 250, 270, 270, 280, 290, 330, 420, 430, 430, 520, 540, 590. Az elemszám: 13.
Az alsó kvartilis kiszámolásához szükséges az
az

és

érték.

Ezek segítségével az alső kvartilis:

A felső kvartilis kiszámolásához szükséges a
a

és

érték.

Ezek segítségével a felső kvartilis:

Az adatok nagyon jól jellemezhetőek az úgynevezett box ábrával is. Ez tartalmazza a rendezett sokaság
legkisebb és legnagyobb elemét, a mediánt, valamint az alsó és felső kvartilist. Segítségével sok mindent
gyorsan kiolvashatunk az ábráról. Például azt, hogy hol helyezkedik el az adatok alsó, illetve felső egy negyede,
középső 50%-a, és így tovább.
A 10, 10, 11, 11, 12, 12, 12, 12, 12, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 14, 14, 14, 15, 15, 15, 15, 16, 16, 16, 16, 17, 17, 17,
17, 18, 19, 19, 20, 20, 20, 20, 21, 22, 22 rendezett sokaság mediánja 15, alsó kvartilise 13, felső kvartilise 17,5.
Box ábrája:

Az első függőleges vonal jelzi a legkisebb ismérvértéket (10). A második, a doboz bal oldala az alsó kvartilist
jelenti (13). A harmadik függőleges vonal, a doboz belsejében a mediánt jelképezi (15). A negyedik, a doboz
jobb oldalán a felső kvartilist jelenti (17,5). Végül az ötödik jelzi a legnagyobb ismérvértéket (22).
Könnyen leolvasható a box ábráról például az, hogy az adatok fele 13 és 17,5 közé esik, vagy az, hogy adatok
negyede 10 és 13, szintén negyede 17,5 és 22 közé esik.
Feladatok:
1. Határozzuk meg a 9, 9, 10, 11, 11, 12, 12, 12, 16, 17, 17, 21, 22, 24, 24, 25, 25, 26, 28, 28, 30, 31, 32, 32, 32,
34, 35, 39, 40, 41, 42, 42, 43, 43, 44, 44 rendezett sokaság mediánját, alső és felső kvartilisét!
2. Adjuk meg a 9, 9, 10, 11, 11, 12, 12, 12, 16, 17, 17, 21, 22, 24, 24, 25, 25, 26, 28, 28, 30, 31, 32, 32, 32, 34,
35, 39, 40, 41, 42, 42, 43, 43, 44, 44 rendezett sokaság box ábráját!
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3. Egy zh esetén 10 elégtelen, 14 elégséges, 12 közepes, 17 jó és 15 jeles született. Mennyi a sokaság alsó és
felső kvartilise?
4. Adjunk meg olyan rendezett sokaságot, amelyenek alsó kvartilise
a) egyenlő az átlaggal;
b) kisebb, mint az átlag;
c) nagyobb, mint az átlag!
5. a) Olvassuk le az alábbi box ábráról a sokaság legkisebb és legnagyobb értékét, alsó és felső kvartilisét és
mediánját!
b) Adjunk meg olyan intervallumokat, amelyekbe a sokaság elemeinek fele esik bele!

3. A szóródás mérőszámai
Nézzünk három sokaságot:
a) 40, 40, 40, 40, 40
b) 0, 20, 40, 40, 100
c) 20, 40, 40, 40, 60
Mindhárom sokaság átlaga 40, mediánja 40, sőt a módusza is. Mégis nagyon eltérnek egymástól. Egyetlen
mérőszám (ahogy gondoltuk is) nem jellemzi őket jól, semmit nem mond a köztül lévő különbségekről.
Ebben a fejezetben egy-egy számmal szeretnénk a statisztikai sokaságot jellemezni, amelyek az átlagtól való
eltérés mértékéről adnak tájékoztatást.
A szóródást leggyakrabban az alábbi mutatókkal jellemzik:
terjedelem,
a kvantilisek közötti különbség,
átlagos abszolút eltérés,
szórás és szórásnégyzet.

3.1. Terjedelem
Definíció: A sokaság terjedelme a legnagyobb és a legkisebb ismérvérték különbsége: Xmax - Xmin . Jele: R .
Példa: Adjuk meg az alábbi három minta terjedelmét!
a) 40, 40, 40, 40, 40
14
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b) 0, 20, 40, 40, 100
c) 20, 40, 40, 40, 60
Megoldás:
a) R1 = 40 − 40 = 0 ;
b) R2 = 100 − 0 = 100 ;
c) R3 = 60 − 20 = 40 ;
Megjegyzés: Ez a mutató már ad arról képet, hogy a fenti példánál nagyon különböző sokaságokról van szó.
Feladatok:
1. Mennyi az alábbi rendezett sokaság terjedelme?
9, 12, 12, 26, 28, 28, 30, 31, 32, 32, 32, 34, 35, 39, 40.
2. Az alábbi box ábrákról olvassuk le, hogy melyik minta terjedelme nagyobb!
a)

b)

3.2. Kvartilisek közötti különbség
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Definíció: Az felső és alső kvartilis közötti különbséget (azaz
kvartilisek különbségének (vagy a kvartilisek közötti terjedelemnek).

vagy

értékét) nevezzük a

Példa: Olvassuk le a korábbi két box ábráról a kvartilisek különbségét! Melyik esetben nagyobb ez a mutató?
Megoldás: a) esetben a különbség 17,5 − 13 = 4,5 ; a b) esetben pedig 17 − 15 = 2 . Azaz az a) esetben nagyobb
ez a mutató.
Példa: Határozzuk meg a kvartilisek különbségét a 210, 250, 270, 270, 280, 290, 330, 420, 430, 430, 520, 540,
590 soksaság esetén!
Megoldás: Meghatároztuk már, hogy az alsó kvartilis:

és a felső kvartilis:

Ezeknek különbsége: 475 − 270 = 205.
Megjegyzés: Bizonyos esetekben az kvartilisek közötti terjedelem felével, a félterjedelemmel jellemzik az
adatok szóródását.
Feladatok:
1. Számítsuk ki a kvartilisek különbségét a 9, 12, 12, 26, 28, 28, 30, 31, 32, 32, 32, 34, 35, 39, 40 rendezett
sokaság esetén!
2. Olvassuk le a kvartilisek különbségét az alábbi box ábráról!

3.3. Átlagos abszolút eltérés
Definíció: Az átlagos abszolút eltérés az átlagtól való eltérések
(tehát az

értékek) átlaga, azaz

Példa: Számítsuk ki az átlagos abszolút eltérést a 2,1; 2,5; 2,7; 2,7; 2,8; 2,9; 3,3; 4,2; 4,3; 4,3; 5,2; 5,4, 5,9
rendezett sokasaság esetén.
Megoldás:

Feladatok:
1. Számítsuk ki az átlagos abszolút eltérést a 9, 12, 12, 26, 32, 32, 34, 35, 39, 40 rendezett sokaság esetén!
2. Számítsuk ki az átlagos abszolút eltérést az alábbi esetben: XAAX

intervallu
m

[0, 5)

[5, 10)

[10, 15)

[15, 20)

[20, 25)
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[30, 35)

[35, ∞)
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gyakoriság

3

6

10

13

12

7

3

3

Számoljunk az intervallumközepekkel!

3.4. Szórás és szórásnégyzet
A szóródás mérőszámai közül a legfontosabb és leggyakrabban alkalmazott a szórásnégyzet és a szórás.
Definíció: A szórásnégyzet az átlagtól való eltérések négyzetének átlaga, jele: σ2.

Azaz:

.

A szórásnégyzetet nevezik varianciának is.
A variancia négyzetgyöke a szórás:

Példa: Számítsuk ki szórásnégyzetet és a szórást a 2,1; 2,5; 2,7; 2,7; 2,8; 2,9; 3,3; 4,2; 4,3; 4,3; 5,2; 5,4; 5,9
rendezett soksaság esetén.
Megoldás:
szórásnégyzet:

.

,

ahonnan

A

a

szórás:
A szórás tulajdonságai:
1. σ ≥ 0.
2. σ = 0 csak akkor teljesül, ha minden ismérvérték egyenlő.
3. Ha minden ismérvértékhez hozzáadjuk ugyanazt a valós számot, a szórás változatlan marad.
4. Ha minden ismérvértéket megszorozzuk ugyanazzal az a valós számmal, a szórás az a szám abszolútértékével
szorzódik.
Feladatok:
1. Számítsuk ki szórást a 9, 12, 12, 26, 32, 32, 34, 35, 39, 40 rendezett sokaság esetén, és a kapott értéket
hasonlítsuk össze az átlagos abszolút eltéréssel!
2. Számítsuk ki szórást a 19, 22, 22, 36, 42, 42, 44, 45, 49, 50 rendezett sokaság esetén! (Mielőtt számolni
kezdenénk, pillantsunk rá az 1. feladat ismérvértékeire!)
3. Számítsuk ki szórást a 18, 24, 24, 52, 64, 64, 68, 70, 78, 80 rendezett sokaság esetén! (Mielőtt számolni
kezdenénk, pillantsunk rá az 1. feladat ismérvértékeire!)
4. Adjunk meg olyan sokaságot, amelynek szórása 1!
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3. fejezet - Diszkrét valószínűségi
változó
A matematikai statisztika során szükségünk lesz új fogalmakra. Ilyen például a valószínűségi változó fogalma, a
valószínűségi változó eloszlása, várható értéke, szórása. Ezeket ismerjük meg a következő fejezetekben.
Példa:
a) Feldobunk egy szabályos pénzérmét, és fej esetén 100 Ft-ot, írás esetén 200 Ft-ot nyerünk. Adjunk
matematikai modellt a játékra!
b) Feldobunk egy szabályos dobókockát és 1-es és 2-es esetén 100 Ft-ot, 3-as, 4-es és 5-ös esetén 200 Ft-ot
nyerünk, 6-os esetén 300 Ft-ot vesztünk. Adjunk matematikai modellt a játékra!
Megoldás:
a) Jelölje Y a nyereményt! Y értéke 100 vagy 200 lehet, előre nem tudjuk, hogy mennyi, az esélyeket viszont
megadhatjuk.
Az esélyek:

Rövidebben leírva:

,

Megadtuk (a felső sorban) a nyeremény lehetséges értékeit és alattuk a hozzájuk tartozó valószínűségeket is.
b) Jelölje X a nyereményt! Összesen hatféle számot dobhatunk, mindegyiknek ugyanannyi,
kocka szabályos. X értéke 100, 200 vagy −300 lehet.

az esélye, ha a

Rövidebben:

Láthattuk, hogy X a kísérlet minden lehetséges kimeneteléhez, azaz minden elemi eseményhez hozzárendel egyegy valós számot. Az X valószínűségi változó 1-hez és 2-höz a 100-at, 3-hoz, 4-hez és 5-höz a 200-at, 6-hoz a
−300 -at rendeli.
Definíció: Olyan függvényt, melynek értelmezési tartománya az Ω eseménytér, és a valós számok halmazából
vesz fel értékeket, valószínűségi változónak nevezzük: Y : Ω → ℝ.
Megjegyzés: Az eddigi példákban a valószínűségi változók véges sok értéket vettek fel. Ha egy valószínűségi
változó véges vagy megszámlálhatóan végtelen értéket vesz fel, akkor diszkrétnek nevezzük. Szemléletesen ez
azt jelenti, hogy a lehetséges értékei egymás után felsorolhatók.
Definíció: A valószínűségi változó lehetséges értékeihez tartozó valószínűségeket, azaz
p 1, p2, ... ∈ [0; 1]
értékeket a valószínűségi változó eloszlásának hívjuk.

,azaz 1 valószínűség oszlik el.

Példa: Feldobunk egy dobókockát kétszer, a nyereményünk legyen a nagyobbik dobott szám kétszerese
euróban. Adjuk meg a nyeremény lehetséges értékeit és a hozzájuk tartozó valószínűségeket!
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Megoldás: Mivel mindkét dobás hatféle lehet, ezért 36 elemi esemény van. Az elemi események rendezett
párok, és ezek alkotják az Ω eseményteret. A klasszikus valószínűségi modellt használhatjuk. Mindegyik
kimenetel egyenlően valószínű, ez a valószínűség

.

Az elemi események és a maximumok táblázatba foglalhatók:

Mivel a nyeremény éppen a dobások maximumának kétszerese, ezért a nyeremény 2, ,4 6, 8, 10 és 12 euró
lehet:
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Jelölje Y a nyeremény értékét! Az egyes lehetőségekhez tartozó esélyek:
;
;

;

;
;

.

Rövidebben így írhatjuk le Y eloszlását:

Innen könnyen leolvashatjuk például azt, hogy annak az esélye, hogy 9 eurónál nagyobb lesz a nyereményünk:

Példa: Egy játék során a nyereményt jelölje Y , melynek eloszlása:

Tudjuk továbbá, hogy a vesztés (negatív nyeremény) esélye 0,3.
a) Mennyi a p és q értéke?
b) Mennyi annak az esélye, hogy a nyeremény 3 és 8 közé esik, azaz P(3 < Y < 8) ?
Megoldás:

20
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Diszkrét valószínűségi változó

a) Egyrészt P(Y < 0) = P(Y = −10) = p = 0,3, másrészt

ahonnan q = 0,5.

b) P(3 < Y < 8) = P(Y = 5) = 0,2.
Összefoglalva az eddigieket:
ξ véletlen mennyiségről, vagy valószínűségi változóról akkor beszélünk, ha az
{x1, x2, ...} ⊂ ℝ
véges sok vagy megszámlálhatóan végtelen sok lehetséges értékhez adottak a
p 1, p2, ... ∈ [0; 1]
úgynevezett diszkrét valószínűségeloszlás valószínűségei, ahol

, és

P(ξ = xi) = pi, i = 1, 2, ... .
Feladatok:
1. Feldobunk egy dobókockát kétszer és a nyereményünk legyen a nagyobbik dobott szám euróban. Jelölje Y a
nyereményt! Adjuk meg Y eloszlását!
2. Addig dobunk egy dobókockával amíg párosat nem kapunk. Jelölje Y a nyereményt! Adjuk meg Y eloszlását!
3. Feldobunk egy dobókockát kétszer. Megkapjuk a nagyobbik dobott szám kétszeresét euróban, de játék jogáért
7 eurót kell fizetnünk. Jelölje Y a nyereményt a díjat is figyelembe véve! Adjuk meg Y eloszlását!
4. Két kockával dobunk, és annyi eurót nyerünk, mint a dobott hatosok száma. A nyereményt jelölje Y! Adjuk
meg Y eloszlását!

1. Az eloszlásfüggvény
Definíció: Ha minden x valós számhoz hozzárendeljük a P(Y < x) valószínűséget, Y valószínűségi változó
eloszlásfüggvényét kapjuk: F(x) = P(Y < x)
Ha több valószínűségi változó is van egy feladatban, a P(Y < x) = FY(x) jelölést használjuk.
Példa:

a) Adjuk meg az

valószínűségi változó eloszlásfüggvényét!

b) Mennyi az eloszlásfüggvény értéke az x = 1,7, illetve az x = 3,8 esetén?
Megoldás:
a) Ha egy 1-nél nem nagyobb x értéket választunk P(Y < x) = 0 lesz.
Ha 1 < x ≤ 2 akkor

2 <x ≤ 3 esetén

míg x > 3 értékekre

Röviden így adhatjuk meg az eloszlásfüggvényt:
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és F(3, 8) = 1.

b)
Feladatok:

1. Ábrázoljuk az így kapott eloszlásfüggvényt!
2. Feldobunk egy dobókockát kétszer és a nyereményünk legyen a dobások minimuma euróban. Jelölje Y a
nyereményt! Adjuk meg és ábrázoljuk Y eloszlásfüggvényét!

2. A diszkrét valószínűségi változó várható értéke
Az
valószínűségi változó (mellyel az előző fejezetben egy játék kapcsán
találkoztunk) negatív értéket is felvehet, mégis érezzük, hogy érdemes játszani a hozzá kapcsolódó játékot. Ha
"jó sokat" játszanánk és a játszmák számát N jelölné, akkor hozzávetőlegesen
nyeremény, körülbelül
esetben lenne 200 és mintegy
nyeremény). Így az N játékra jutó nyeremény hozzávetőlegesen

esetben lenne 100 Ft a

esetben lenne 300 a veszteség (azaz −300 a

Ft lenne.
Az egy játékra jutó átlagos nyereményünk így hozzávetőlegesen:
Ft. A játékot érdemes játszani, sőt, még akkor is, ha díjat kell fizetni a játék jogáért (ha a díj
játszmánként

Ft, vagy annál kevesebb).

Észrevehetjük, hogy a
N-nel először szoroztunk, majd osztottunk).

eloszlás esetén az egymás alatti számokat szoroztuk össze (hiszen

Megjegyzés: Véletlenről lévén szó persze akár az is előfordulhatna, hogy minden játékban 200-at nyerünk vagy
minden játékban 300-at vesztünk, de ha "reálisan" tervezünk, akkor az átlagos nyereménnyel kell számolnunk.
Definíció: Az Y valószínűségi változó várható értéke:
, vagy rövidebben:

ha

Megjegyzések:
1.

azt jelenti, hogy az összes i értékre összegzünk. Az összeadandók száma lehet véges vagy végtelen is.

2.
feltételre azért van szükség, hogy a ne fordulhasson elő, hogy xi ⋅ pi értékeket más-más
sorrendben összeadva eltérő összegeket kapunk.
Példa:
Feldobunk egy dobókockát kétszer. Megkapjuk a nagyobbik dobott szám kétszeresét euróban! Jelölje Y a
nyereményt!
a) Adjuk meg Y várható értékét!
b) Érdemes-e játszani a játékot, ha a játék jogáért 6, illetve ha 10 eurót kell fizetni?
Megoldás:
Y eloszlását már ismerjük:
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a)

b) A várható érték jóval nagyobb, mint 6 euró, ezért érdemes játszani a játékot, ha ekkora a díj. 10 euró esetén
már nem érdemes játszani. (Persze csak anyagi szempontból vizsgálva a kérdést.)
Példa:
Zsolt feldob három szabályos pénzérmét, és ha csak fej vagy csak írás van, akkor kap 400 Ft-ot Krisztitől,
különben ő ad 100 Ft-ot Krisztinek.
a) Igazságos-e a játék? Kinek a számára előnyös?
b) Kinek kellene a játék jogáért fizetnie, és mekkora összeget, hogy igazságos legyen a játék?
Megoldás:
a) Kriszti nyereményét jelöljük Y-nal! Összesen 2 ⋅ 2 ⋅ 2 = 8 elemi esemény van, ebből két esetben veszít
Kriszti, hat esetben nyer. Y eloszlása:

Kriszti nyereményének várható értéke:

Ft.

Nem igazságos a játék, Krisztinek hátrányos.
b) Ahhoz, hogy igazságos legyen a játék, Zsoltnak kellene minden játék elején 25 Ft-ot fizetnie Kriszti számára.
Megjegyzések:
1. A diszkét valószínűségi változó legvalószínűbb értékét a valószínűségi változó móduszának hívjuk.

Például az
valószínűségi változó módusza 12. Előfordulhat, hogy egy valószínűségi változónak több módusza is van.
2. Ha Y valószínűségi változó értékeit négyzetre emeljük, a valószínűségeket nem változtatjuk meg, Y2
valószínűségi változóhoz jutunk. Például az

valószínűségi változó esetén

azaz

Így ha ennek a várható értékére vagyunk kíváncsiak:
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Feladatok:
1. Feldobunk egy dobókockát kétszer. Megkapjuk a nagyobbik dobott szám kétszeresét euróban, de játék jogáért
7 eurót kell fizetnünk. Jelölje Y a nyereményt (figyelembe véve a játék jogáért kifizetett összeget is)! Adjuk meg
Y várható értékét!
2. Feldobunk egy dobókockát kétszer. Megkapjuk a nagyobbik dobott szám négyszeresét euróban. Jelölje Y a
nyereményt! Adjuk meg Y várható értékét!
3. A fejezet egyik példájában két kockát feldobva a nagyobbik dobott szám kétszerese volt a nyereményünk. Az
ott kapott várható értéket hasonlítsuk össze az 1. és 2. feladatban kiszámolt várható értékkel! Mit vehetünk
észre? Melyik játékot érdemes játszani?

3. Diszkrét valószínűségi változó szórása
Ha választani kellene aközül, hogy valaki kapjon (egészen biztosan) 3000 Ft-ot vagy 5 cédula közül húzzon
egyet, és 1, 2, 3 és 4 esetén 4000 Ft-ot kap, 5-ös esetén semmit, a tapasztalatok szerint (ami nagy számú
egyetemista között is beigazolódott) egyáltalán nem egyformán döntenek az emberek. Ha a nyereményt Y-nal
jelöljük, a nyeremény eloszlását könnyen felírhatjuk a cédulahúzás esetén:

Innen a várható érték:
(Ft). Csupán a várható értéket nézve (és a kérdés
elhangzásakor ezt az egyetemisták már ki tudják számolni, fejben is), a cédulahúzást kellene választani, de a
bizonytalanság sok embert kedvét elveszi ettől.
Valamilyen módon a bizonytalanság, a várható értéktől való eltérés mértékét is jellemezni kell. Ennek egyik
mérőszáma a szórás.
Definíció: Az Y valószínűségi változó szórása:

ahol

feltételezve, hogy

azaz egy valós szám.
Megjegyzések:
1. Igazolható hogy

A példák nagy részében könnyebb a
a

képlettel kiszámolni a szórást, mint a mint

definíció alapján.
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2.
a szórásnégyzet. Ha egy feladatban a szórást kérdezik, általában akkor is a
szórásnégyzetet számoljuk ki először.
Példa: Számoljuk ki az

valószínűségi változó szórását!
Megoldás:
és

Innen

a

szórásnégyzet:

ahonnan

a

szórás:
Feladatok:
1. Számítsuk ki az

valószínűségi változó szórását!
2. Feldobunk egy dobókockát kétszer. Megkapjuk a nagyobbik dobott szám kétszeresét euróban. Jelölje Y a
nyereményt! Adjuk meg Y szórását!
3. Feldobunk egy dobókockát kétszer. Megkapjuk a nagyobbik dobott szám kétszeresét euróban, de játék jogáért
7 eurót kell fizetnünk. Jelölje Y a nyereményt a díjat is figyelembe véve! Adjuk meg Y szórását!
4. Feldobunk egy dobókockát kétszer. Megkapjuk a nagyobbik dobott szám négyszeresét euróban. Jelölje Y a
nyereményt! Adjuk meg Y szórását!
5. Mit vehetünk észre, ha az előző három (2., 3., 4.) feladatban a szórásra kapott értéket összehasonlítjuk
egymással?

4. Nevezetes diszkrét valószínűségi változók
4.1. Diszkrét egyetlenes eloszlás
Példa: Dobjunk fel egy szabályos dobókockát és a dobott szám legyen a nyereményünk euróban, melyet
jelöljön Y!
a) Adjuk meg Y eloszlását!
b) Számítsuk ki Y várható értékét!
c) Számítsuk ki Y szórását!
Megoldás:
a) Az Y eloszlása:
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.
b) A nyeremény várható értéke:

c) A szóráshoz először az E(Y2) értékét számoljuk ki, ahol

Innen a szórás:
Általánosan: Legyen
x 1, x2, …, xn

ℝ

és

Ekkor a Ydiszkrét egyenletes eloszlású valószínűségi változó, melynek várható értéke és szórása:

Megjegyzések:
1. A diszkrét egyenletes eloszlású valószínűségi változó tehát minden értékét ugyanakkora,
Az 1 egységnyi valószínűséget egyenletesen osztjuk el.

eséllyel veszi fel.

2. Az eloszlás fontosságát a statisztikai becsléseknél is látni fogjuk majd.
Feladat: Egy dobozban 5 egyforma cédula van, a 4, 7, 9, 11, 17 számokat írtuk rájuk. Egy cédulát kihúzunk.
Nyereményünk a húzott szám lesz. A nyereményt jelölje Y!
a) Adjuk meg Y eloszlását!
b) Számoljuk ki Y várható értékét és szórását!

4.2. Binomiális eloszlás
Példa: Háromszor húzunk visszatevéssel a magyar kártyából. (Minden húzás után alaposan megkeverjük.)
Legyen Y a kihúzott királyok száma! Adjuk meg Y eloszlását!
Megoldás:
0, 1, 2, 3 lehet a kihúzott királyok száma. Mivel minden húzás 32-féle lehet, ezért összesen 323 laphármas jöhet
ki.
Egy király se lesz 283 laphármas esetén.
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Ha egy király lesz, az állhat az első, második és harmadik helyen is. Az első király, a második és harmadik nemkirály 4 ⋅ 282 elemi esemény esetén valósul meg. Ugyanennyi lehetőség van, ha a király a második, illetve ha a
harmadik helyen áll.
Összesen 3 ⋅ 4 ⋅ 282 elemi esemény esetén lesz pontosan egy király.
Így
Hasonlóan gondolkodva megkapjuk Y eloszlását:

Rövidebben is leírhatjuk az eloszlást:
hogy a király húzásának esélye (
megjelenik az eloszlásban.

Észrevehetjük,
) és a komplementer esemény valószínűsége (

) is

Definíció: Elvégzünk n független kísérletet (azaz a kísérletek eredményei semmilyen módon nem befolyásolják
egymást).
Azt figyeljük meg, hogy egy p ≠ 0 és p ≠ 1 valószínűségű A esemény hányszor következik be. A
bekövetkezések számát Y-nal jelöljük.
Ybinomiális eloszlású valószínűségi változó.
Megjegyzések:
1. A binomiális eloszlásnak két paramétere van: n (a kísérletszám) és p (a megfigyelt esemény valószínűsége).
Azt, hogy Y binomiális eloszlású szokás így jelölni:
Y

B(n; p).

2. A binomiális eloszlással találkozhatunk visszatevéses mintavétel (húzás) esetén, de például dobókockadobásoknál is.
3.

Bizonyítható,

hogy

a

binomiális

eloszlás

várható

értéke:

E(Y) = n ⋅ p,

szórása

pedig:
4. Nem mindegy, hogy visszatevéssel vagy visszatevés nélkül húzunk. Az utóbbival a hipergeometrikus eloszlás
fejezetben találkozunk majd.
5. Meg is jeleníthetjük a valószínűségeket, így sokkal könnyebben áttekinthetjük az egyes lehetőségek esélyét
(és egymáshoz viszonyított nagyságát, a móduszt, és így tovább). Például: Y B(10; 0,32) esetén a
valószínűségek:

Ábrázolásuk:
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Ha 20-szor feldobunk egy szabályos érmét, a fejek száma Y

B(20; 0,5) lesz. Ábrázolva a valószínűségeket:

Kiszámolhatjuk annak esélyét , hogy 20 dobásból pontosan 14 fej lesz:
Ábrázolva:
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Példa: Egy szabályos kockát tízszer feldobunk. Jelölje ξ a dobott hatosok számát!
a) Mennyi annak valószínűsége, hogy legalább kétszer kapunk hatos eredményt?
b) Mennyi a ξ valószínűségi változó várható értéke és szórása?
Megoldás:
a) n = 10 és

így

b) A fenti képletek alapján:
és
Feladatok:
1. Ötször feldobunk egy szabályos dobókockát. Jelölje Y a dobott hatosok számát!
a) Adjuk meg Y eloszlását!
b) Adjuk meg Y móduszát!
c) Számoljuk ki Y várható értékét!
2. 5 golyót dobunk bele 10 dobozba úgy, hogy minden golyó minden dobozba egyenlő eséllyel kerül. A dobások
függetlenek egymástól. Jelölje Y az első dobozba kerülő golyók számát!
a) Adjuk meg Y eloszlását!
b) Melyik eseménynek nagyobb az esélye az A és B közül?
A: Az első dobozba legfeljebb egy golyó kerül.
B: Az első dobozba legalább egy golyó kerül.
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3. Tízszer húzunk egy magyar kártyából visszatevéssel. Y jelölje a kihúzott zöldek számát!
a) Adjuk meg Y eloszlását!
b) Számoljuk ki Y várható értékét!
c) Mire érdekes fogadni: 3-nál kevesebb zöld lesz vagy legalább 3 zöld lesz?

4.3. Hipergeometrikus eloszlás
Példa: Visszatevés nélkül választunk 3 lapot a magyar kártyából. Legyen Y a kihúzott hetesek száma!
a) Adjuk meg Y eloszlását!
b) Mennyi Y legvalószínűbb értéke, azaz módusza?
c) Mennyi Y várható értéke?
Megoldás:
a) 0, 1, 2 vagy 3 hetes lehet. Az egyes lehetőségek valószínűsége (a klasszikus valószínűségi modellt és az
ismétlés nélküli kombinációt használva):

b) Y módusza 0, mert a P(Y = 0) valószínűség a legnagyobb.
c)
Általánosan: Legyen az N elemszámú halmaz elemei közül M számú megjelölt (például fém, kerek, zöld és így
tovább). Válasszunk találomra n számú elemet, és jelölje Y a megjelöltek számát a kiválasztottak között. Ekkor a
lehetséges értékek
0, 1, 2, …, n
és ha a mintavétel visszatevés nélkül történik, akkor

Y eloszlását hipergeometrikus eloszlásnak hívjuk. Bizonyítható, hogy a hipergeometrikus eloszlás várható értéke
és szórása:

ahol

a megjelölt, illetve a nem megjelölt elemek választásának esélye.

30
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Diszkrét valószínűségi változó

Megjegyzés: Ha 10 lapot húzunk a magyar kártyából és a zöldek számát jelenti Y, akkor maximum 8 lehet a
valószínűségi változó értéke. Hasonlóan: ha 30 lapot húzunk ki, akkor legalább 6 (vagyis 6 vagy 7 vagy 8) zöld
lesz a kihúzottak között. A valószínűségi változónál tehát figyelnünk kell arra, hogy milyen értékek jöhetnek
szóba. A szóbajövő értékeket az eloszlás megadásánál egyenlőtlenségekkel adtuk meg.
Példa: Egy dobozban tíz fehér és tizenöt piros golyó van. Találomra kiválasztunk öt golyót visszatevés nélkül.
Jelölje ξ a kiválasztott pirosak számát!
a) Mennyi annak a valószínűsége, hogy legfeljebb három piros lesz a kiválasztottak között?
b) Mennyi ξ, vagyis a kiválasztott pirosak számának várható értéke és szórása?
Megoldás:
a) P(ξ ≤ 3) = P(ξ = 0) + P(ξ = 1) + P(ξ = 2) + P(ξ = 3) =

b) A várható érték:
a szórás pedig:

,
.

Feladat:
Egy dobozban 4 sárga és 5 piros golyó van. Visszatevés nélkül választunk 4 golyót. Jelölje Y a kihúzott pirosak
számát!
a) Adjuk meg Y eloszlását!
b) Adjuk meg Y várható értékét!
c) Adjuk meg Y szórását!
d) Mennyi az esélye annak, hogy több sárga lesz, mint piros a kiválasztottak között?
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4. fejezet - Folytonos valószínűségi
változó
Elképzelhető, hogy egy valószínűségi változó lehetséges értékei (legalább) egy intervallumot kitöltenek.
Ilyenkor nem tudjuk őket felsorolni és a valószínűségüket megadni. Használhatjuk viszont a már korábban
említett és definiált eloszlásfüggvényt:
F(x) = P(Y < x).
Egy másik, új segédeszköz is rendelkezésre áll ebben az esetben, a valószínűségi változó sűrűségfüggvénye.
Ennek görbe alatti területe (azaz a függvénygörbe és az x tengely közötti terület) 1. A sűrűségfüggvény nem
vehet fel negatív értéket, gyakran fY(x) vagy f(x) jelöli. Az alábbi ábrán szemléltetésként néhány
sűrűségfüggvény látható eltérő színnel:

Mindhárom esetben 1 a besatírozott görbe alatti terület.

Az Y valószínűségi változó sűrűségfüggvénye legyen:
Ennek grafikonja:
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Ha a valószínűségi változó egy adott intervallumba esésének valószínűségét akarjuk meghatározni, akkor a
sűrűségfüggvény görbe alatti területét kell kiszámolni az adott intervallumon. Ha például a P(0 < Y < 1)
valószínűséget akarjuk megtudni, akkor a sárgával jelölt, ha a P(1 < Y < 2) valószínűséget szeretnénk
meghatározni, akkor a pirossal jelölt területet kell kiszámolni.

A rajzról "leolvasható", hogy annak esélye, hogy Y > 2, rendkívül kicsi, hiszen a kékkel jelölt terület "alig
látható".
Tekintsük egy másik valószínűségi változó, ξ sűrűségfüggvényét is, amely legyen:

Grafikonját az előző sűrűségfüggvénnyel együtt ábrázoltuk:
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Itt is megvizsgálhatjuk az 0 < ξ < 1 és az 1 < ξ < 2 esemény valószínűségét, amely a sárgával, illetve pirossal
jelölt síkidomok területével lesz ez egyenlő:

Láthatjuk, hogy ebben az esetben a P(ξ > 2) valószínűség (a kék terület nagysága) korántsem mondható kicsinek
vagy elhanyagolhatónak.
Természetesen a fenti valószínűségeket ki kell számolnunk. Az integrálszámítás segítségével tehetjük ezt meg.
Az elsőként említett valószínűségi változó esetén:

Míg a ξ valószínűségi változó esetén:
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Összefoglalva, kiegészítve és pontosítva az eddigieket:
Ha a lehetséges értékek az egész számegyenest, vagy annak egy intervallumát kitöltik, Y eloszlása egy

úgynevezett

valószínűségi

sűrűségfüggvénnyel

(vagy

rövidebben

sűrűségfüggvénnyel)

jellemzhető,

és

melyre

Folytonos eloszlásról beszélünk, és használjuk a

monoton nem csökkenő úgynevezett eloszlásfüggvényt, melyre teljesül az f sűrűségfüggvény x
folytonossági helyein, hogy
F'(x) = f(x).
Ha az I ⊂ ℝ intervallum végpontjai a és b, akkor
P(Y

I) = F(b) − F(a).

Feladatok:
1. Legyen egy Y valószínűségi változó sűrűségfüggvénye:

a) Ábrázoljuk a sűrűségfüggvényt!
b) Ellenőrizzük, hogy a görbe alatti terület 1!
c) Ellenőrizzük, hogy fY(x) nem vesz fel negatív értéket!
d) Számítsuk ki a P(0,1 < Y 0,7) valószínűséget!
e) Számítsuk ki a P(Y ≥ 0,5) valószínűséget!
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2. Egy Y valószínűségi változó sűrűségfüggvénye:

a) Ábrázoljuk a sűrűségfüggvényt!
b) Ellenőrizzük, hogy a görbe alatti terület 1.
c) Ellenőrizzük, hogy fY(x) nem vesz fel negatív értéket!
d) Számítsuk ki a P(−0,5 < Y 0,5) valószínűséget!
e) Számítsuk ki a P(Y ≥ 0,5) valószínűséget!

1. A folytonos valószínűségi változó várható értéke és
szórása
A várható érték és a szórás sem számolható ki a a diszkrét eloszlásoknál ismertetett módon.
Helyettük az

illetve a

improprius integrálokat kell kiszámolnunk (ez utóbbi a
megfelelője folytonos
esetben), feltételezve a fenti integrálok abszolút konvergenciáját. Láthatjuk, hogy a várható érték kiszámolása
után már csak a

integrált kell kiszámolnunk a szórás meghatározásához.
Megjegyzések:
1. Nem minden valószínűségi változónak van várható értéke és szórása.
2. Az integrálszámításról, azon belül az improprius integrálról a matematikai analízis tárgy keretein belül
tanulhatunk részletesen.
Példa: Számítsuk ki a valószínűségi változók várható értékét és szórását, ha Y, illetve ξ valószínűségi változó
sűrűségfüggvénye:

a)

b)
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Megoldás:

a) A várható érték:

.

A szórásnégyzet:

, ahonnan a szórás:
.

b)

.

aho
nnan a szórás is
Feladatok:

1. Egy Y valószínűségi változó sűrűségfüggvénye:
a) Számoljuk ki Y várható értékét!
b) Mennyi Y szórásnégyzete, illetve szórása?

2. Egy Y valószínűségi változó sűrűségfüggvénye:
a) Számoljuk ki Y várható értékét!
b) Mennyi Y szórásnégyzete, illetve szórása?

2. Nevezetes folytonos eloszlású valószínűségi
változók
A nevezetes eloszlások közül csak azokat vizsgáljuk meg, amelyeket a későbbiekben használni fogjuk.
Különösen a normális eloszlás lesz a fontos a tárgyalt statisztikai problámák vizsgálatakor.

2.1. A folytonos egyenletes eloszlás
Definíció: Az Y valószínűségi változó folytonos egyenletes eloszlású, ha sűrűségfüggvénye:

37
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Folytonos valószínűségi változó

Ilyenkor az eloszlásfüggvény:

Ez a valószínűségi változó csak a és b közötti értékeket vehet fel.
Például, ha a ξ folytonos egyenletes eloszlású valószínűségi változó −1 és 1,5 között vehet csak fel értékeket,
akkor sűrűségfüggvénye:

Ennek grafikonja:

A valószínűségi változó eloszlásfüggvénye ekkor:

Az eloszlásfüggvény grafikonja:

A folytonos egyenletes eloszlású valószínűségi változó várható értékének kiszámolása:
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.

Hasonlóan számolható ki a szórásnégyzet is:

, ahonnan a szórás:
Azaz folytonos egyenletes eloszlás esetén:

Példa:
Legyen Y folytonos egyenletes eloszlású valószínűségi változó, amely a [−2; 4] intervallumról vehet fel
értékeket!
a) Adjuk meg Y a sűrűségfüggvényét és eloszlásfüggvényét!
b) Számítsuk ki Y a várható értékét!
c) Számítsuk ki Y szórását!
d) Mennyi annak az esélye, hogy Y értéke a várható értékének szórás sugarú környezetébe esik?
Megoldás:
a) Mivel b − a = 4 − (−2) = 6, ezért

b)

c) A várható érték:
a szórás:

,
.

d) Az (1 − 1,7321; 1 + 1,7321) = (−0,7321; 2,7321) intervallumba esés valószínűségét keressük. Mivel ez teljes
egészében a [−2; 4] intervallumba esik, ezért egy téglalap területének mérőszámával egyezik meg a keresett
valószínűség:
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.

Megjegyzés: Persze a

határozott integrált is kiszámíthatjuk,

vagy számolhatunk a P(Y ∈ I) = F(b) − F(a) segítségével is:

Feladat: Legyen Y folytonos egyenletes eloszlású valószínűségi változó, amely a [−6; 14] intervallumról vehet
fel értékeket!
a) Adjuk meg az Y valószínűségi változó sűrűségfüggvényét és eloszlásfüggvényét!
b) Számítsuk ki az Y várható értékét!
c) Számítsuk ki Y szórását!
d) Mennyi annak az esélye, hogy Y értéke a várható értékének fél-szórás sugarú környezetébe esik?

2.2. Normális eloszlás
A normális eloszlást fogjuk leggyakrabban használni a későbbiekben. Mielőtt általánosan definiálnánk,
vizsgáljunk meg egy speciális esetet, a standart normális eloszlást!
A standard normális eloszlás
Egy

valószínűségi változó standard normális eloszlású, ha sűrűségfüggvénye:

.
Az eddig használt f jelölés helyett most Φ szerepel, ezzel is megkülönböztetjük és kitüntetjük ezt a
sűrűségfüggvényt.
Φ(x) függvény grafikonja:
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A későbbiekben kihasználjuk azt a tulajdonságát, hogy páros függvény,

hiszen Φ(x) = Φ(-x), ugyanis

.

Ezt az alábbi grafikon is jól szemlélteti:

A grafikon jól szemlélteti továbbá azt is, hogy a sárgával és pirossal jelölt terület nagysága egyenlő. Mivel a
sűrűségfüggvény görbe alatti területe 1, ezért mindkét terület 0,5.
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Gyakran azt a valószínűséget kell meghatározni, hogy egy standard normális eloszlású valószínűségi változó
egy bizonyos x értéknél kisebb értéket vesz fel, azaz az alábbi rajzon sárgával jelölt terület nagyságát:

A
integrál értékét nem egyszerű meghatározni, de meglehetősen sok valós x szám esetén
kiszámolták és táblázatba foglalták. A Φ(x), x ∈ ℝ függvényt a standard normális eloszlás
eloszlásfüggvényének hívjuk. Fontossága miatt az addigi eloszlásfüggvényektől eltérően jelöljük, F(x) helyett
Φ(x)-szel. Φ(x) táblázatát a mellékletben találhatjuk meg.
Példa: Legyen a

standard normális eloszlású valószínűségi változó!

a) Mennyi annak az esélye, hogy

értéke 1,45-nél kisebb?

b) Mennyi annak az esélye, hogy

értéke legalább 1,45?

c) Mennyi annak az esélye, hogy

értéke nagyobb, mint 1,45?

Megoldás:
a) A P( < 1,45) = Φ(1,45) valószínűséget a standard normális eloszlás eloszlásfüggvényének táblázatából
kereshetjük ki: Φ(1,45) = 0,9265.
b) P(

≥ 1,45) = 1 − P(

c) P(

> 1,45) = P(

Példa: Legyen a

< 1,45) = 1 − Φ(1,45) = 1 − 0,9265 = 0,0735.

≥ 1,45) = 0,0735, mivel annak az esélye, hogy

pontosan 1,45 értéket veszi fel nulla.

standard normális eloszlású valószínűségi változó!

a) Mennyi annak az esélye, hogy

értéke −1-nél kisebb?

b) Mennyi annak az esélye, hogy

értéke −2,34-nél kisebb?

Megoldás:
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Az alábbi, pirossal jelölt terület nagyságát kell kiszámolni (a rajzon a
látható):

függvény grafikonja

A táblázatban a Φ(−1) érték nem található, mert csak pozitív x-ek szerepelnek. A sárgával jelölt terület
nagyságát viszont ki tudnánk számolni:

A sárga és piros terület egyenlő nagyságú a szimmetria miatt:
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A görbe alatti terület 1, a szürke terület nagysága Φ(1)

Ezért a sárga és piros terület nagysága: 1 − Φ(1) = 1 − 0,8413 = 0,1587. Ezt a valószínűséget kerestük.
Az összefüggés általánosan is igaz, és a fentiekhez hasonló módon igazolható:
Φ(-x) = 1 −Φ(x)
b) P(

< −2,34) = Φ(−2,34) = 1 − Φ(2,34) = 1 − 0,9904 = 0,0096.

Példa: Legyen a

standard normális eloszlású valószínűségi változó!

a) Mennyi annak az esélye, hogy
b) Mennyi a

értéke −2 és 2 közé esik?

valószínűség?

c) Mennyi annak az esélye, hogy

értéke −1,08 és 1,64 közé esik?
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Megoldás:
a) esetben a pirossal, b) esetben a sárgával jelült terület nagyságát keressük.

a) P(−2 <

< 2) = Φ(2) − Φ(−2) = Φ(2) − (1 − Φ(2)) = 2 · Φ(2) − 1 = 2 · 0,9772 − 1 = 0,9544.

b)
c)
P(−1,08 < < 1,64) =
0,9495+0,8599 − 1 = 0,8094.
Megjegyzés:
hogy

Φ(1,64) − Φ(−1,08) =

Φ(1,64) − (1 − Φ(1,08)) =

valószínűség

A

is

0,0456

lenne,

mert

Φ(1,64)+Φ(1,08) − 1 =
annak

az

esélye,

.

Példa: Legyen a

standard normális eloszlású valószínűségi változó!

Adjunk meg olyan intervallumot, amelybe

értéke 0,8 valószínűséggel beleesik!

Megoldás:
Több lehetőségünk van, kereshetünk (-a; a), (-∞; b) vagy (c; ∞) típusú intervallumot is. A feladatban a standard
normális eloszlás eloszlásfüggvényének táblázatából, a 2. oszlopból kell a megfelelő értékeket kikeresnünk.
a) P(-a <

< a) = Φ(a) − Φ(-a) = Φ(a) − (1 − Φ(a)) = 2 · Φ(a) − 1 = 0,8.

Innen Φ(a) = 0,9, ahonnan a ≈ 1,28. Így a (−1,28; 1,28) intervallumhoz jutottunk.
b) P(

< b) = Φ(b) = 0,8, ahonnan a ≈ 0,84, így a kapott intervallum: (-∞; 0,84).

c) P( > c) = 1 − P( ≤ c) = 1 − P( < c) = 1 − Φ(c) = 0,8. Innen Φ(c) = 0,2, vagyis Φ(-c) = 1 − 0,2 = 0,8.
Ahonnan -c = 0,84, azaz c = −0,84. A (−0,84; ∞) intervallumot kaptuk.
Miután a standard normális eloszlást megismertük, az általános normális eloszlást vizsgáljuk meg.
Definíció: A

valószínűségi változó normális eloszlású, ha sűrűség-, illetve eloszlásfüggvénye:
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ahol

a standard normális eloszlás sűrűség-, illetve eloszlásfüggvénye.
Az eloszlás paraméterei:
E( ) = m, D( ) = σ.
Annak jelölése, hogy

eloszlása normális m és σ paraméterrel:

∼ �(m; σ).

Megjegyzések:
1. Legyen a, b ∈ ℝ, a, b ≠ 0. Ekkor az m, σ paraméterű, normális eloszlású
valószínűségi változó a· + b
transzformáltja szintén normális eloszlású valószínűségi változó, melynek paraméterei: a·m + b és
.
2. Független normális eloszlású valószínűségi változók összege is normális eloszlású. Ha
η ∼ �(m2; σ2) függetlenek, akkor

∼ �(m1; σ1) és

Az összefüggés több független, normális eloszlású valószínűségi változóra is általánosítható.
3. Megmutatható, hogy sok független, azonos eloszlású valószínűségi változó összegének eloszlása közelítően
normális eloszlású lesz. Ez növeli a normális eloszlás fontosságát és súlyát.
4. A binomiális eloszlás is közelíthető normális eloszlással, ugyanis egy ilyen változó n-számú, független, 0,
illetve 1 értéket felvevő
n · min{p, 1 − p} > 10 teljesül.

véletlen mennyiség összege. Ez a közelítés akkor kielégítő, ha

Az alábbi grafikonon egy Y binomiális eloszlású valószínűségi változóhoz tartozó valószínűségeket ábrázoltuk.
Az Y két paramátere: n = 100 (a kísérletek száma) és p = 0,2 (a megfigyelt esemény valószínűsége).
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Az Y várható értéke: E(Y) = n · p = 100 · 0,2 = 20,
szórása:
Ha ábrázoljuk az m = 20 várható értékű és σ = 4 szórású normális eloszlású valószínűségi változó
sűrűségfüggvényét, megdöbbentő hasonlóságot tapasztalunk az előző ábrával:

A fenti binomiális eloszlású valószínűségi változó igen jól közelíthető az azonos paraméterekkel rendelkező
normális eloszlású valószínűségi változóval, például ha a P(Y < 30) valószínűséget kell kiszámolnunk.
Vizsgáljuk meg normális eloszlású, σ = 1 szórású valószínűségi változók sűrűségfüggvényét, más-más várható
érték (m = 0, m = −1 és m = 2) esetén! Ilyenkor a sűrűségfüggvények rendre:
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A sűrűségfüggvények grafikonjai:

Láthatjuk, hogy eltolással egymásba vihetőek a görbék. Maximumhelyük minden esetben a várható érték.
Vizsgáljuk meg, hogyan változik a sűrűségfüggvény, ha a szórást változtatjuk meg!
Az m = 0 várható értékű, normális eloszlású
grafikonjuk, σ = 1, σ = 2, illetve σ = 3 esetén rendre:

valószínűségi

változók
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Láthatjuk, hogy egyre jobban ellaposodik a sűrűségfüggvény, ahogy a szórást növeljük, vagyis az értékek egyre
kevésbé koncentrálódnak a várható érték (a fenti esetben m = 0) körül.
A sűrűségfüggvény m = 2 várható értékű, normális eloszlású valószínűségi változók esetén, ha σ = 2, illetve
σ = 1:
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Megfigyelhetjük, hogy σ = 1 esetén jóval nagyobb az 1 és 3 közé esés valószínűsége (a sárga síkidom területe)

mint ugyanez a valószínűség σ = 2 esetén (a szürke síkidom területe):
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Az alábbi ábrán szemléltetésként láthatjuk az m = 2 várható értékű, σ = 1 szórású, normális eloszlású
valószínűségi változó eloszlásfüggvényét:

Példa: Legyen Y normális eloszlású véletlen mennyiség m = 12 várható értékkel és σ = 2 szórással!
a) Adjuk meg a P(11 < Y <14) valószínűséget!
b) Milyen x értéknél lesz Y értéke kisebb 0,98 valószínűséggel?
Megoldás:
a)
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b)

ahonnan

innen pedig x = 16,1.
Példa: Legyen Y normális eloszlású véletlen mennyiség m = 4 várható értékkel és σ = 0,5 szórással! Adjunk
meg olyan, a várható értékre szimmetrikus intervallumot, amelybe Y valószínűségi változó értéke
a) 0,8,
b) 0,95 valószínűséggel beleesik!
Megoldás: a) (4 − a; 4 + a) alakban keressük az intervallumot. Teljesül rá, hogy P(Y ∈ (4 − a; 4 + a)) =
P(4 − a < Y < 4 + a) = 0,8.

így

Innen

ahonnan

A keresett érték a = 0,64 tehát a (4 − 0,64; 4 + 0,64) = (3,36; 4,64) intervallumba esik Y valószínűségi változó
értéke 0,8 valószínűséggel.
b) A példa a) részének megoldásához hasonlóan elindulva a
jutunk.
(4 − 0,98; 4 + 0,98) = (3,02; 4,98).

egyenlethez

és így a = 0,98. A keresett intervallum tehát:

Innen

Feladatok:
1. Legyen

normális eloszlású véletlen mennyiség m = 17 várható értékkel és σ = 3 szórással!

a) Adjuk meg a P(14 <
b) Mely értéknél lesz
2. Legyen

< 23) valószínűséget!
értéke kisebb 0,98 valószínűséggel?

normális eloszlású valószínűségi változó m = 17 várható értékkel és σ = 3 szórással!

a) Adjuk meg olyan, a várható értékre szimmetrikus intervallumot, amelybe a valószínűségi változó értéke 0,9
valószínűséggel beleesik!
b) Mely értéknél lesz kisebb a valószínűségi változó értéke 0,9 valószínűséggel?
c) Mely értéknél lesz nagyobb a valószínűségi változó értéke 0,9 valószínűséggel?
A normális eloszlásból újabb eloszlások származtathatók. Közülük azt a kettőt emeljük ki, amelyeket a
későbbiekben használni fogjuk.

2.3. A Student-féle t-eloszlás
Definíció: Tegyük fel, hogy Y1, Y2

Yn, valamint X egymástól független, standard normális eloszlású

valószínűségi változók! Ekkor
eloszlásnak vagy Student-eloszlásnak hívjuk.

valószínűségi változó eloszlását n szabadsági fokú t-

Az ábrán az 1, 2, 3, és 100 szabadsági fokú t-eloszlás sűrűségfüggvényének grafikonja látható (rendre piros,
zöld, sárga és fekete színnel):
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Láthatjuk, hogy páros függvényről van szó minden esetben (a grafikon az y-tengelyre szimmetrikus).
Az n szabadsági fokú Student-eloszlású valószínűségi változó esetén táblázatba foglalták meglehetősen sok
0 < p < 1 értékhez azt a tp számot, melyre teljesül, hogy
Erre a táblázatra a későbbiekben
szükségünk lesz, a mellékletben található meg.
Példa: legyen 12 szabadsági fokú Student-eloszlású valószínűségi változó! Adjunk meg olyan intervallumot,
amelybe a értéke 0,8 valószínűséggel beleesik!
Megoldás: Ha a 0-ra szimmetrikus intervallumot akarunk megadni, akkor először keressük a t0,2 értéket, melyre
teljesül, hogy
keresett intervallum: (−1,356; 1,356).

A Student-eloszlás táblázatának 12. sorából: t0,2 = 1,356. Vagyis a

Megjegyzés: Szemléltetésül nézzük meg az alábbi két ábrát, melyen a 12 szabadsági fokú Student-eloszlás
sűrűségfüggvénye látható! Először azzal foglalkoztunk, hogy a pirossal jelölt terület 0,2 legyen:

Így a sárgával jelölt terület 0,8 lesz:

Példa:
legyen 12 szabadsági fokú Student-eloszlású valószínűségi változó! Adjuk meg azt az értéket,
amelynél kisebb lesz értéke 0,95 valószínűséggel!
Megoldás: Ha a a keresett érték, akkor P(
a) = 0,05 szintén teljesül. Vagyis:
szabadsági fok 12): a = t0,1 = 1,782.

> a) = 0,05. A sűrűségfüggvény szimmetriája miatt P(
<A keresett érték tehát (figyelembe véve, hogy a

Az alábbi ábrán feketével rajzoltuk meg a 100 szabadsági fokú t-eloszlású valószínűségi változó
sűrűségfüggvényének grafikonját, piros szaggatott vonallal a standard normális eloszlású valószínűségi változó
sűrűségfüggvényének grafikonját. Látható, hogy a kettő gyakorlatikag egybeesik:
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Észrevezetjük, hogy a Student-eloszlás táblázatában az utolsó sornál ∞ található. Ezt a sort használjuk a
standard normális eloszlású valószínűségi változóra vonatkozó feladatokban, ha egy p valószínűséghez azt a
tp értéket akarjuk meghatározni, melyre
.
Példa: Legyen Y standard normális eloszlású valószínűségi változó! Adjunk meg olyan, a 0-ra szimmetrikus
intervallumot, amelybe a valószínűségi változó értéke 0,8 valószínűséggel beleesik!
Megoldás: Használjuk a Student-eloszlás utolsó (∞-nel jelölt) sorát! Megkülönböztetésül t helyett használjunk
u-t! u0,2 = 1,282, tehát
. Így P(−1,282 < Y < 1,282) = 0,8. A keresett intervallum
tehát: (−1,282; 1,282).
Feladatok:
1.
legyen 17 szabadsági fokú Student-eloszlású valószínűségi változó! Adjunk meg olyan intervallumot,
amelybe a értéke 0,9 valószínűséggel beleesik!
2.

legyen 9 szabadsági fokú Student-eloszlású valószínűségi változó! Adjuk meg azt az értéket, amelynél

a) kisebb;
b) nagyobb lesz a valószínűségi változó értéke 0,9 valószínűséggel!
3. Legyen Y standard normális eloszlású valószínűségi változó. Adjunk meg olyan, a 0-ra szimmetrikus
intervallumot, amelybe a valószínűségi változó értéke 0,95 valószínűséggel beleesik!

2.4. A χ2 (khi négyzet)-eloszlás
Szintén a normális eloszlású valószínűségi változókból származtatható a χ2-eloszlású valószínűségi változó.
Definíció: Legyen Y1, Y1
Ekkor

Yn egymástól független, standard normális eloszlású valószínűségi változó!
valószínűségi változó eloszlását n szabadsági fokú χ2-eloszlásnak hívjuk.

Láthatjuk, hogy n darab standard normális eloszlású valószínűségi változó négyzetösszegének eloszlásáról van
szó. Nyilvánvaló, hogy

negatív értéket nem vehet fel.

Pirossal, zölddel, illetve kékkel rajzoltuk meg az 1, 2, és 3 szabadsági fokú khi-négyzet eloszlású valószínűségi
változó sűrűségfüggvényének grafikonját:

54
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Folytonos valószínűségi változó

Legyen Y valószínűségi változó eloszlása χ2. Ekkor jónéhány p ∈ [0; 1] valószínűséghez (például 0,01; 0,05;
0,1; 0,5; 0,9; 0,99 értékhez) táblázatból kikereshető az az xp szám, melyre P(Y > xp) = p. A táblázat a
mellékletben található.
Példa: Legyen

! Adjunk meg olyan intervallumokat, amelybe Y értéke 0,9 valószínűséggel beleesik!

Megoldás:
a) A χ2 -táblázat n = 10 szabadsági fokhoz tartozó sorából kikeressük azt az értéket, amelyre P(Y > x0,9) = 0,9.
Az x0,9 = 4,865 értéket kapjuk, így egy megfelelő intervallum: (4,865; ∞).
b) Kikereshetjük azt az értéket, amelyre P(Y > x0,1) = 0,1. Az x0,1 = 15,987 értéket kapjuk, így egy megfelelő
intervallum: (0; 15,987), hiszen a χ2-eloszlású valószínűségi változó negatív értéket nem vehet fel.
c) A táblázatból: x0,95 = 3,940 és x0,05 = 18,307 (ha a szabadsági fok 10), így a (3,940; 18,307) intervallumba is 0,9
valószínűséggel esik az Y valószínűségi változó értéke.
Feladat: Adjunk meg olyan intervallumokat, amelybe egy
valószínűséggel esik bele!
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5. fejezet - A várható érték és a
szórás tulajdonságai
Mind diszkrét, mint folytonos eloszlású valószínűségi változók várható értékére és szórására érvényesek az
alábbi állítások.
Ha

Ha
P(

, η véletlen mennyiségek, és a, b ∈ ℝ, akkor

és η még függetlenek is, azaz
∈ A, η ∈ B) = P(

∈ A) ⋅ P(η ∈ B), A, B ⊂ ℝ,

akkor teljesül, hogy

A szórás jelentősége abban is áll, hogy tetszőleges valószínűségi változó esetén becsléseket adhatunk bizonyos
valószínűségekre.
Annak esélye, hogy egy Y valószínűségi változó értéke az (E(Y) − k⋅ D(Y); E(Y) + k⋅ D(Y)) intervallumba esik,
legalább

(ha a szórás és a várható érték létezik). Ha például E(Y) = 5 és D(Y) = 1,5, akkor az

(5 − 2⋅ 1,5; 5 + 2⋅ 1,5) = (2; 8) intervallumba esik a valószínűségi változó értéke legalább
valószínűséggel. Az egyenlőtlenséget Csebisev-egyenlőtlenségnek hívjuk, és tömören így fogalmazhatjuk meg:

Példa: Korábban kiszámoltuk már, hogy az

várható értéke:
, a szórása pedig:
,
mert
Adjuk meg az

valószínűségi változó várható értékét és szórását!
Megoldás: Észrevehetjük, hogy X = 100⋅ Y + 10.
Így a várható érték: E(100⋅ Y + 10) = 100⋅ E(Y) + 10 = 100⋅ 1,83 + 10 = 183 + 10 = 193.
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A várható érték és a szórás
tulajdonságai
A
szórás:
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6. fejezet - A statisztika alapfogalmai
Statisztikai feladatnak nevezzük, amikor egy alapsokaság (véges vagy végtelen halmaz) valamely jellemzőjére
kívánunk következtetni egy minta (az alapsokaság egy véges részhalmaza) elemeiből. A sokaságból tehát n
elemű mintát veszünk. A mintát x = x1, x2
xn jelöli, ahol x1, x2
xn értéket mintaelemeknek hívjuk. Az index
a mintavétel sorszámát mutatja. Ha a mintaelemeket nagyság szerint sokba rakjuk, a rendezett mintát kapjuk. A
rendezett minta:

ahol

Következtetéseinket egy ilyen adathalmazból nyerhető eredmény, úgynevezett statisztika (vagy becslő
statisztika) segítségével hozzuk meg.
A becslő statisztika maga is valószínűségi változó, hiszen másik mintavétel esetén más eredményeket kapnánk.
Gondoljunk például arra, hogy 10 lapra felítjuk az 1, 2, 3,..., 9, 10 számokat, melyeket egy ismerősünk nem
ismer. Négy lapot húz visszatevés nélkül, és ebből szeretné a kártyákra írt (számára ismeretlen) számok
jellemzőit (például átlagát, mediánját, szórását) megbecsülni. A kihúzott lapok lehetnek például 3, 2, 7, 6 (vagy
növekvő sorrendbe állítva 2, 3, 6, 7). Persze az 1, 2, 3, 4 vagy a 7, 8, 9, 10 rendezett minta is kijöhet. Ezekből
kell (a később ismertetett módon) az általa nem ismert sokaság jellemzőit megbecsülnie.
A mintavételt reprezentatívnak hívjuk, ha minden mintát ugyanakkora eséllyel kapunk meg.
Az alkalmazások köre rendkívül széles, az alábbi három (megoldás nélküli) példa csak a szemléltetést szolgálja.
1. Példa: Egy évfolyam zh-ját 120 fő írta meg. Véletlenszerűen kiválasztunk 20 zh-t visszatevés nélkül, és
megnézzük az érdemjegyeket. Csak a 20 mintaelemet ismerjük, és az ismérvértékek felhasználásával szeretnénk
becsléseket adni a 120 fős sokaság érdemjegyeinek bizonyos paramétereire. Például:
a) A minta alapján adjunk becslést a 120 fős sokaság jeles osztályzatának relatív gyakoriságára!
b) A minta alapján adjunk becslést a 120 fős sokaság móduszára!
c) A minta alapján adjunk becslést a 120 fős sokaság érdemjegyeinek átlagára!
Ezeknél a feladatoknál pontbecslésről van szó. A 120 elemű sokaság egy ismeretlen paraméterét becsüljük meg
a minta (például: 5, 4, 3, 4, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 1, 3, 4, 5, 2, 3, 2, 1, 1, 2) segítségével.
2. Példa: Tekintsük megint a 120 fős évfolyamot! 20 véletlenszerűen kiválasztott zh érdemjegye alapján adjunk
meg olyan intervallumot, amelybe
a) a 120 fős sokaság (ismeretlen) átlaga 0,8 valószínűséggel beleesik!
b) a 120 fős sokaságban a jeles osztályzat (ismeretlen) aránya 0,95 valószínűséggel beleesik!
Ezeknél a feladatoknál intervallumbecslésről van szó. Olyan intervallumot kell megadni, amely a 120 elemű
sokaság egy ismeretlen paraméterét (az átlagot, illetve a jeles osztályzat arányát) lefedi adott (0,8, illetve 0,95)
valószínűséggel.
3. Példa: Egy gép 100000 csavart gyártott tegnap. Tudjuk, hogy az így kapott sokaságban a csavarhossz
normális eloszlású σ = 1 mm szórással, a várható érték ismeretlen. A gyártmányból véletlenszerűen kiveszünk
húsz csavart, és hosszuk átlaga 102 mm lesz. Elfogadjuk-e azt a feltételezést, hogy a sokaságban az átlag
100 mm? Itt egy feltételezést, hipotézist kell megvizsgálni, és elfogadni vagy elvetni.
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7. fejezet - Pontbecslés,
alapstatisztikák
Statisztikai feladatokban sokszor az alapsokaság valamely mennyiségi jellemzőjére kell következtetnünk,
aminek ésszerű módja, ha a minta hasonló jellemzőjével, tehát egy statisztika vagy becslő statisztika értékének
kiszámításával válaszolunk. Természetesen másik minta esetén, következtetésünk is más lesz, ezért erre az
eljárásra, a bizonytalanságot is kifejező becslés kifejezést használjuk. Egy ismeretlen a paraméter becslését
(becsült értékét)

jelöli.

Az alábbiakban felsorolunk néhány gyakran használt jellemzőt és a megfelelő becslését. Az alapsokaság, illetve
a minta elemeinek egy adott ismérv szerinti értékeit jelölje X1, X2
XN illetve x1, x2
xn.
A rendezett sokaság, illetve a rendezett minta:

1. Az arány becslése
Ha az N elemű alapsokaság elemei között M számú rendelkezik egy adott tulajdonsággal, akkor a
becslése egy n elemű mintából
Jelölése:

arány

ha a minta elemei közül k számú rendelkezik az adott tulajdonsággal.

2. A középértékek mérőszámainak becslései
2.1. A módusz becslése
Ha az alapsokaság elemei közül a legtöbb az MO értékkel rendelkezik, és a mintában ez az érték mo, akkor az

becslést használjuk. Természetesen az is előfordulhat, hogy több ugyanilyen gyakori érték van akár az
alapsokaságban, akár a mintában, ilyenkor többes móduszról beszélünk.

2.2. A medián becslése
Páratlan elemszámú alapsokaság, illetve minta esetén a rangsorban középső elem jellemzőjének

értéke. Páros elemszám esetén

a számtani közép. A medián becslése:

2.3. Az átlag becslése
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1. Az alapsokaság

átlagának becslése az

(minta-) átlag statisztika, tehát

3. A szóródás mérőszámainak becslései
3.1. A terjedelem becslése
A legnagyobb és legkisebb érték különbsége, azaz

tehát

3.2. Az átlagos abszolút eltérés becslése
Az átlagtól való eltérések abszolút értékének átlaga

tehát

3.3. Az átlagos négyzetes eltérés, a szórásnégyzet, illetve a
szórás becslése
Az átlagtól való négyzetes eltérések átlaga

és (az eredeti mértékegység elnyeréséhez) gyököt vonva:

tehát

Megjegyzések:
1. A minta jellemzőit a megkülönböztetés hangsúlyozása érdekében esetenként a minta, illetve empirikus
jelzőkkel is szokták illetni (például: mintaátlag, empirikus szórás, és így tovább).
2. A medián fogalmának természetes kiterjesztése a p-kvantilis, ami a minta esetén

ahol
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Ezzel teljesül me = q0,5, továbbá q0,25, q0,75az úgynevezett alsó és felső kvartilisek.
3. Ellenőrizhetők, hogy igazak a mintából számolt statisztikákra az alábbi összefüggések:

4. Sok esetben a mintából rendelkezésre állnak sorrendben az egyes
x 1 < x2 < … < xk
értékek, és előfordulásuk
f 1, f2, …, fk ∈ ℕ
mintabeli gyakorisága. Ekkor a minta elemszáma, az empirikus átlag és szórásnégyzet statisztikák:

5. Nagy elemszámú, mennyiségi adatokat tartalmazó minta esetén szokás a minta elemeit csoportokba, egymást
követő osztályokba sorolva megadni. Ekkor az osztályok
x 1 < x2 < … < xk
középpontjaival, és
f 1, f2, …, fk ∈ ℕ
elemszámaival:

becslések használhatók.
6. Ha az alapsokaság N elemszáma nagy, illetve végtelen, a jellemzők egy ún. sűrűségfüggvénnyel adhatók meg.
Például az alapsokaság átlagának és szórásának értéke, ha az alapsokaság jellemzőjének eloszlása
az

sűrűségfüggvénnyel adható meg:

Példa: Egy egyetem hallgatóiból kiválasztottak közül 30 fő az A kar, 35 a B kar, 22 a C kar és 33 a D kar
hallgatója. Becsüljük a hallgatók százalékos megoszlását az egyes karok között! Adjuk meg a sokaság
móduszának becslését!
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Megoldás: A mintát és a számolt arányokat (melyek a valószínűségek becslései) tartalmazza az alábbi táblázat:

Tehát a hallagtók becsült megoszlása szakonként 25%, 29%, 18% és 28%, legnagyobb létszámúnak a B kart
becsüljük, mivel a minta módusza: mo = B.
Példa:
Egy négyévfolyamos középiskola tanulóiból véletlenszerűen választott mintából 31 tanuló első, 34 tanuló
második, 22 tanuló harmadik és 33 tanuló negyedik osztályos. Az iskola legnépesebb évfolyamának melyiket
becsüljük? Becsüljük meg a kvartiliseket!
Megoldás: A mintát, valamint a kumulált gyakoriságokat tartalmazó táblázat:

Tehát legnépesebbnek a második évfolyamot becsüljük, mivel mo = 2, a kvartilisek a mintában (amelyek a
sokaság kvartiliseinek becslései is) pedig:
q 0,25 = 1, mert (120 + 1) ⋅ 0,25 = 30,25;
me = 2, mert (120 + 1) ⋅ 0,5 = 60,5;
q 0,75 = 4, mert (120 + 1) ⋅ 0,75 = 90,75.
Példa: Egy cég éves nyereség adatai a 2007. évtől kezdődő négy év során az alábbiak voltak:
1,024

1,105

1,154

1,201

millió Ft

Számítsuk ki az évi nyereség adatok átlagát, szórását, mediánját, terjedelmét és átlagos abszolút eltérését!
Megoldás: Az alábbi táblázatban elrendeztük a szükséges adatokat:

Év

xi

xi 2

2007

1,024

1,0486

2008

1,105

2009

1,154

1,3317

2010

1,201

1,4424

σ

4,484

5,0437

1,211
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A nyereség adatok kért statisztikái (n = 4 adat áll rendelkezésre):

Példa: Egy cég éves nyereség adatai a 2007. évtől kezdődő négy év során az alábbiak voltak:
1,024

1,105

1,154

1,201

millió Ft

Az évenkénti relatív növekedés adatokat úgy kapjuk, hogy egy nyereség adatnak és az előző évi nyereségnek a
hányadosát tekintjük minden év esetén. (Így egy háromelemű mintát kapunk.) Számítsuk ki az évenkénti relatív
növekedés átlagát, szórását, mediánját, terjedelmét és átlagos abszolút eltérését!
Megoldás: A nyereség és százalékban kifejezett relatív növekedési adatokból álló minta az alábbi táblázatba
rendezhető, kiegészítve a számoláshoz szükséges adatokkal:

A relatív növekedés adatokból (n = 3 elemű mintából) kapjuk:

Példa: Egy zh-t 100 hallgató írta meg, 40 dolgozatot kiválasztottunk véletlenszerűen. A 40 fő a következő
eredményt érte el: 10 hallgató 2,5 pontot, 15 hallgató 5,5 pontot, 10 hallgató 12,5 pontot, és 5 hallgató 17,5
pontot ért el. Becsüljük a 100 fős sokaság mérőszámait, azaz adjuk meg a minta statisztikai jellemzőit!
Megoldás:
Adatainkat táblázatba rendezzük:

Tehát az átlag és szórás értéke a mintában, illetve a 100 fős mintára vonatkozóan ezeknek becslése:
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Az átlagos abszolút eltérés és terjedelem értéke a mintaelemekből számolva, illetve a 100 fős mintára
vonatkozóan ezeknek becslése:

A módusz és a kvartilisek a mintában, illetve a 100 fős mintára vonatkozóan ezeknek becslése:
A módusz: mo = 5,5.
Az alsó kvartilis: q0,25 = 0,75 ⋅ 2,5 + 0,25 ⋅ 5,5 = 3,25, mert 0,25 ⋅ 41 = 10,25.
A medián: me = 5,5, mert 0,5 ⋅ 41 = 20,5.
A felső kvartilis: q0,25 = 12,5, mert 0,75 ⋅ 41 = 30,75.
Példa: Egy országúti sebességmérés során, a megengedett sebességet túllépők közül 10 gépjármű 5 km/óra
sebességnél kevésbé, 15 gépjármű 5 és 10 km/óra közötti, 10 gépjármű 10 és 15 km/óra közötti, 5 gépjármű 15
km/óra sebességnél nagyobb mértékben tért el a megengedettől. A legnagyobb sebesség-túllépés mértéke 20
km/óra volt. Adjuk meg a sebesség túllépés mértékének statisztikai jellemzőit az adott minta esetén!
Megoldás: Az osztályközökkel adott mintát kiegészítjük az intervallumok középpontjaival. Adatainkat
táblázatba rendezzük:

Tehát az átlag és szórás értéke a minta esetén:

Az átlagos abszolút eltérés a minta esetén:

Feladatok:
1. Egy zh-t 100 fő írt meg, véletlenszerűen kiválasztottak 40 főt. Ők az alábbi pontszámokat érték el:
10 fő 22 pont,

15 fő 32 pont,

10 fő 42 pont,

5 fő 52 pont.

a) Adjunk becslést 100 fős sokaság átlagpontszámára és a pontszám szórására a minta alapján!
b) Becsüljök meg a 100 fős sokaság móduszát a minta alapján!
2. Egy hét egymást követő napjain az alábbi maximum-hőmérsékleteket mérték Celsius-fokban:
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7,5

5,6

10

5,6

6,5

4,2

4,5

Adjuk meg a minta alsó és felső kvartilisét!
3. Egy hét egymást követő napjain az alábbi hőmérsékelti maximumokat mérték:
10,3

9,5

15,2

8,8

10,0

12,5

12,2

Adjuk meg a rendezett mintát, a minta átlagát, mediánját, alsó és felső kvartilisét és szórását!
4. Egy 20 fős tanulócsoport tagjai egy tantárgyból az alábbi osztályzatokat kapták:
1-es 3 fő,

2-es 6 fő,

3-as 7 fő,

4-es 3 fő,

5-ös 1 fő

Számítsuk ki az eredmények átlagát és szórását!
5. Egy munkahely dolgozói közöl véletlenszerűen kiválasztottak 25 főt. Az ő havi bérük a következő határok
között van:
120 ezer Ft alatt 5 fő,
0 ezer Ft felett 2 fő.

120 ezer Ft és 160 ezer Ft között 15 fő,

160 ezer Ft és 200 ezer Ft között 3 fő,

20

a) Adjunk becslést a minta alapján a munkahely dolgozói bérének átlagára, mediánjára, alsó és felső
kvartilisére!
b) Adjunk becslést a minta alapján a munkahely dolgozói bérének szórására!
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8. fejezet - A statisztikai becslések
tulajdonságai
A becslések valószínűségi változók, várható értékkel, szórással.
Azek lehetőséget adnak arra, hogy valamilyen módon értékeljük, hogy jó-e egy becslés, illetve összehasonlítsuk
ugyanannak a paraméternek különböző becsléseit.

1. A várható érték és a szórás becslésének
tulajdonságai
Példa: Számítsuk ki a véges sokaságból vett minta átlagának várható értékét és szórását, ha a mintavétel
visszatevéssel történik! Számítsuk ki továbbá az empirikus szórásnégyzet várható értékét, ha a mintavétel
visszatevéssel történik!
Megoldás:
Legyenek az alapsokaság elemei
X 1, X2

XN ∈ ℝ

és jelölje

az alapsokaság átlagát és szórását. Tekintsük a mintavétel
x 1, x2

xn

eredményeit, mint véletlen mennyiségeket, melyek közös eloszlása diszkrét egyenletes eloszlás X1, X2
lehetséges értékekkel, és így

ezért

A mintavétel visszatevéssel történik, ezek a véletlen mennyiségek függetlenek, ezért

Számoljuk ki most az
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XN

A statisztikai becslések tulajdonságai

empirikus szórásnégyzet várható értékét a visszatevéses mintavétel esetén:

mivel

Láthatjuk, hogy
statisztika (amiről tudjuk, hogy egy valószínűségi változó) várható értéke megegyezik
m értékével (amelyet becsülünk, de nem ismerünk).
Definíció: Egy
becslést torzítatlannak nevezünk, ha várható értéke megegyezik az a paraméter (valódi)
értékével. Ha egy becslés nem torzítatlan, akkor torzítottnak hívjuk.
Azt mondhatjuk tehát, hogy a visszatevéses mintavétel esetén a várható érték becslése torzítatlan. Vegyük észre,
hogy szórásnégyzet fenti becslése nem torzítatlan, hiszen az empirikus szórásnégyzet várható értéke nem
egyezik meg σ2 értékével. Ugyanakkor ha s2 helyett az
szórásnégyzetet tekintjük, akkor ez már a σ2 torzítatlan becslése lesz.

, úgynevezett korrigált empirikus

Megjegyzés: Ha az alapsokaság N elemszáma nagy, illetve végtelen, a jellemzők egy ún. sűrűségfüggvénnyel

adhatók meg. Ilyenkor m és σ paraméterek kiszámolása:
ha az alapsokaság jellemzőjének eloszlása az

,
sűrűségfüggvénnyel adható meg.

Ebben az esetben a várható érték és a korrigált empirikus szórásnégyzet torzítatlanságáról szóló eredmények a
visszatevéses esetnek megfelelően érvényesek, azaz várható érték becslése torzítatlan lesz, a szórásnégyzet
esetén pedig a korrigált empirikus szórásnégyzet ad torzítatlan becslést.
Definíció: Ha
és
két torzítatlan becslése az a paraméternek, akkor azt tekintjük hatásosabbnak,
amelyiknek kisebb a szórása.
Azaz

becslést hatásosabbnak (jobb becslést adónak) mondjuk, mint

ha

Láthattuk, hogy

mivel

,

.

, akármekkora is n, azaz mindig torzítatlan a becslés. Ugyanakkor

, ezért az a becslés hatásosabb, amelyik több mintaelemből történik.

A torzítatlan becsések között esetleg van egy "legjobb".
Definíció: Az a paraméternek azt az
torzítatlan becslését, amelynek szórása az összes torzítatlan becslés
szórásainak minimumával egyenlő (ha ez a minimum létezik), a paraméter hatásos becslésének nevezzük.

2. Az arány, illetve valószínűség becslésének
tulajdonságai
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Ha az N elemű alapsokaság elemei között M számú rendelkezik egy adott tulajdonsággal, akkor a
becslése egy n elemű mintából
Vizsgáljuk a

arány

ha a minta elemei közül k számú rendelkezik az adott tulajdonsággal.

becslés tulajdonságait, ha visszatevéssel történik a mintavétel (vagy nagy, ill. végtelen

alapsokaságból)! Ekkor a k véletlen mennyiség binomiális eloszlású. Ezért a

várható értéke:

Tehát a becslés torzítatlan.
A

statisztika szórása (vagy más néven a becslés standard hibája):

Megjegyzés: Mivel
amelynek maximumhelye

(hiszen az f(x) = x⋅ (1 − x) grafikonja egy lefelé nyíló parabola,
és maximumértéke

), ezért

értékére felső becslés adható:

Megjegyzés: A képletben szereplő p érték ismeretlen (hiszen ezt akarjuk becsülni), de az egyenlőtlenség jobb
oldala mindig használható.
Példa: Egy közvéleménykutatás során 800 megkérdezett közül 350 fő válaszolt egy kérdésre igennel.
a) Becsüljük meg az "igen"-t választók arányát az érintettek teljes körében (azaz a teljes sokaság esetén)!
b) Becsüljük meg a

értéket, azaz a becslés standard hibáját!

c) Hány főt kellene megkérdezni, hogy a standard hiba biztosan kisebb legyen, mint 0,01?
Megoldás:
a)
binomiális eloszlású valószínűségi változó, mely most a
az ismeretlen valószínűség becslése.
b)

Mivel

értéke

p

nem

értéket vette fel, ez

ismert,

ezért

erre

csak

becslést

adhatunk:
c)

, ezért n = 2500 fő megkérdezése biztosan elég.

, azaz
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9. fejezet - Intervallum becslés
Láttuk már, hogy sokaság ismeretlen paraméterét becsülni tudjuk, sőt a becsléseket jellemezni is lehet
(torzítatlanság, hatásosság).
Most szeretnénk olyan véletlen intervallumot megadni, amely egy bizonyos (gyakran (1 − p) -vel vagy (1 − α)val jelölt) valószínűséggel fedi le az ismeretlen paramétert.
Egy a paraméter (1 − α)-szintű intervallum becslése olyan t1 < t2 statisztikapár megadását jelenti, amelyre
teljesül, hogy
P(t1 ≤ a ≤ t2) = 1 − α
A (t1; t2) tehát egy véletlen intervallum, amely az ismeretlen a paramétert (1 − α) valószínűséggel lefedi.
Gyakran így merül fel a kérdés: a paraméter (általunk ismeretlen) értékének becslése
számot, melyre

. Keressük azt a c

Az
véletlen intervallumot az (1 − α) megbízhatósági szinthez tartozó konfidencia-intervallumnak

hívjuk.
Ahhoz, hogy t1 és t2 statisztika (valószínűségi változó), illetve
és
statisztika esetén valószínűséget
számolhassunk, ismernünk kell az eloszlásukat. Ehhez pedig az eredeti sokaság eloszlásáról kell bizonyos
dolgokat feltételeznünk. (Egyes esetekben például azt, hogy normális eloszlású, vagy hogy ismert a szórása, és
így tovább.)

1. Az átlag, illetve a várható érték intervallumbecslése
Egy nagyon nagy vagy végtelen elemszámú sokaság legyen normális eloszlású. A sokaság ismeretlen átlagát,
illetve várható értékét jelölje m, és tegyük fel, hogy a σ0 szórás ismert. Egy n elemű minta elemeit jelölje
x 1, x2

xn

melyek ekkor független, �(m; σ0) eloszlású véletlen mennyiségek, ezért

(Bizonyítható, hogy független normális eloszlású valószínűségi változók összege normális, a várható érték nszeresre nő, a szórás csak
-szeresre.)
Ha

-t osztjuk n-nel, a várható érték és a szórás is

-szeresre változik:

Innen azt kapjuk, hogy

Válasszuk meg a 0 < α << 1 valószínűséghez táblázatból az uα kritikus értéket úgy, hogy ha u ∼ �(0; 1),
akkor
legyen!
Ekkor
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amit alakítva

Tehát az m paramétert (1 − α) valószínűséggel lefedő intervallum:

Megjegyzések:
1. A becslés pontosságának nevezik az

értéket, vagyis a becslő intervallum hosszának felét.

2. Ha a sokaság normális eloszlású, de nem ismert sem a szórása, sem a várható értéke, akkor is adható a
várható értékre intervallum-becslés, de az eddigiektől eltérő módon (mivel a statisztikák eloszlása más lesz).
Ezzel az esettel most nem foglalkozunk.
Példa: Egy normális eloszlású sokaság ismert szórása σ0 = 0,01, várható értéke ismeretlen. Három mérés
eredményéből az átlag
lett.
a) Becsüljük 90%-os biztonsággal az ismeretlen várható értéket!
b) Hány elemű mintát vegyünk ahhoz, hogy a 95%-os szintű intervallum-becslés pontossága (vagyis a kapott
intervallum fele) 0,005 legyen?
Megoldás: a) Feltehetjük, hogy a mérések eredménye
érték paraméter, és σ0 = 0,01 az ismert szórás, tehát

∼ N(m, σ0) eloszlású, ahol m az ismeretlen várható

Táblázatból kapjuk, hogy u0,1 = 1,645. Ezt felhasználva megkapjuk a 90%-os határokat:

Az ismeretlen várható értékre a 90%-os intervallumbecslés:
(12,121; 12,139)
b) Mivel 0,95 = 1 − α, így α = 0,05, és ezért u0,05 = 1,96. Mivel

, ezért a becslés pontossága:

tehát n = 16 mérés szükséges.
Feladat:
Egy σ0 = 0,05 szórású, ismeretlen várható értékű, normális eloszlású sokaságból n = 3 elemű mintát vettünk,
az
értéket kaptuk.
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a) Milyen határok között van az ismeretlen várható érték 0,95-os szint mellett?
b) Hány elemű mintát kell venni ahhoz, hogy a 95%-os szintű határok pontossága (azaz a kapott intervallum
fele) 0,02 legyen?

2. Az arány, illetve a valószínűség
intervallumbecslése
Egy sokaságban bizonyos (megjelölt) egyedek ismeretlen arányát jelölje p, és becsüljük ezt egy n elemű
mintában talált k számú megjelölt ismeretében. Ha a mintavétel visszatevéssel történt (vagy a sokaság
elemszáma elég nagy), a k véletlen mennyiség binomiális eloszlású. Ha még n is elég nagy (n ⋅ p > 10), k
eloszlása megközelítőleg normális lesz n p várható értékkel és
szórással. Innen következik, hogy

azaz u eloszlása az úgynevezett standard normális eloszlás, melynek várható értéke
E(u) = 0 és szórása D(u) = 1.
Válasszuk a 0 < α << 1 valószínűséghez táblázatból az uαkritikus értéket úgy, hogy ha u ∼ �(0; 1),
akkor
. Ekkor

Ezt átalakítva kapjuk:
P(p1 ≤ p ≤ p2) = 1 − α,
ahol

Ha
elhanyagolható (ami a szokásos n >> 100 esetekben, és 2-höz általában közeli uα érték esetén mindig
megtehető), akkor a

(1 - α)-szintű intervallumbecslést kapjuk.
Példa: Egy cég egy adott alkatrészt gyárt. Nagy számú termék közül kiválasztottak 1000 darabot, közöttük 10
darab volt selejtes. Határozzuk meg az
a) 95%-os, illetve a
b) 90%-os megbízhatósági szintnek megfelelő konfidencia-intervallumot a selejt gyártás valószínűségére
vonatkozóan.
Megoldás: A konfidencia-intervallum végpontjait az egyszerűsített

képlettel számoljuk ki (mivel az

érték mindkét esetben elhanyagolható).

a) Mivel u0,05 = 1,96, ezért a valószínűség 95% szintű intervallumbecslése:
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= (0,003833; 0,016167)
b)

u0,1 = 1,645,

ezért

a

valószínűség

90%

szintű

intervallumbecslése:
= (0,0048241; 0,015176).
Megjegyzések:
1. Természetesen mindkét esetben 0,02 az intervallumok végpontjainak összege, mert 0,01-től ugyanannyit
mozdulunk el jobbra és balra.
2. Látható, hogy nagyobb megbízhatósági szint esetén az intervallum hossza is nagyobb lesz.
3. Ha
akkor az alsó végpontot 0-nak választjuk, ha
felső végpontot 1-nek tekintjük.

, akkor a

Példa: Egy tantárgy vizsgáján a 100 vizsgázóból 30 hallagató kapott jelest.
Feladatok:
b) 90%-os megbízhatósági szintnek megfelelő konfidencia-intervallumot a jeles osztályzat arányára az egész
sokaságban (azaz ha mindenki kitöltötte volna az értékelést).
2. Egy közvéleménykutatás során 1000 megkérdezettből 50 fő nem válaszolt.
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10. fejezet - Hipotézis vizsgálat
Hipotézis vizsgálatnak azt az eljárást nevezzük, amikor az alapsokaság valamely "minőségi" jellemzőjére, tehát
egy tulajdonság meglétére, illetve hiányára kell következtetnünk a megfigyelt minta alapján. Egy ilyen
tulajdonság általában egy feltételezésként fogalmazható meg. Ezt null-hipotézisnek nevezzük (és H0-lal jelöljük),
vele együtt megfogalmazzuk annak tagadását, az úgynevezett alternatív hipotézist (jelölése: H1).
Egy H0 hipotézisről, vagyis a megfelelő tulajdonság meglétéről úgy döntünk, hogy kijelöljük a megfigyelhető
minták egy alkalmas K részhalmazát, az úgynevezett kritikus tartományt, és ha a megfigyelt x mintára teljesül,
hogy:
1. x ∈ K ⇒ H0-t elutasítjuk, azaz a H1 alternatív hipotézist fogadjuk el;
2. x ∉ K ⇒ H0-t elfogadjuk.
Ezt az eljárást statisztikai próbának nevezzük.
Egy ilyen eljárás, pontosabban a K kritikus tartomány megválasztása akkor tekinthető "ésszerűnek", ha a
véletlen kísérlet eredményének tekintett minta H0 teljesülése esetén csak kis (α ≤ 0,05) valószínűséggel esik a
kritikus tartományba, azaz
P

H 0 (∈

K) = α kicsi.

(Az α értéket az eljárás elején meg kell választani, ezt felhasználva és a H0-t feltételezve határozzuk meg a
kritikus tartományt, majd utána vizsgáljuk meg, hogy az x minta a kritikus tartománybe esik-e vagy sem.)
Döntésünket x ∈ K (azaz H0 elutasítása) esetén az indokolja, hogy kis valószínűségű esemény bekövetkezésében
kételkedünk, az x ∉ K esetben pedig nincs okunk ilyen kételyre.
Az eljárás során hibákat követhetünk el.
Következtetésünk hibás lesz, ha
• H 0 igaz, de x ∈ K. Vagyis igaz a hipotézis, de elvetjük. Ez az elsőfajú hiba, aminek valószínűsége éppen a
P

H 0 (x

∈ K)

ami egy előre megadott érték
• H 1 igaz, de x ∉ K. Vagyis hamis a hipotézis, de elfogadjuk. Ez a másodfajú hiba, aminek valószínűsége
β = PH (x ∉ K)
1

függ az alternatív hipotézistől. A kétféle hiba valószínűsége csak egymás rovására javítható.
Természetesen nincs hiba igaz hipotézis elfogadása, illetve hamis hipotézis elvetése esetén.
Megjegyzések:
1. Az itt ismertetett próba paraméteres próba (egy paraméterről felteszünk valamit és azt vizsgáljuk, hogy a
minta a kritikus tartományba esik-e vagy sem). Mint látni fogjuk, léteznek nem paraméteres próbák is, mint
például az illeszkedés-vizsgálat. Ilyenkor azt vizsgáljuk, hogy egy minta származhat-e valamilyen (feltételezett)
eloszlásból.
2. Sem egy hipotézis elfogadásakor, sem elvetésekor nem állíthatjuk teljes bizonyossággal, hogy jól döntöttünk.
Két esetet vizsgálunk meg. Ezekben az ismeretlen m paraméterrel kapcsolatos feltételezések, hipotézisek
vizsgálata történik, de a feltételek eltérnek egymástól. A különbség annyi, hogy míg az első esetben ismert a
szórás, a második esetben ez is ismeretlen.

1. Az egymintás u-próba
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Legyen az x = (x1, x2 ,
xn) minta egy �(⋅ ; σ0) eloszlású véletlen mennyiség n ismételt megfigyelésének
eredménye, ahol σ0 adott (ismert), a várható érték paraméter ismeretlen.
Vizsgáljuk a H0 : m = m0 hipotézist a H1 : m ≠ m0 alternatívával szemben, ahol m0 adott (hipotetikus,
feltételezett) érték. A normális eloszlás tulajdonságaiból következik, hogy H0 esetén

Válasszuk
esetén

a

0 < α << 1
értékhez
legyen. Ekkor

táblázatból

uα

értékét

úgy,

hogy

u ∼ �(0; 1)

tehát a

α-terjedelmű, kétoldali kritikus tartományt kaptuk.
Megjegyzések:
1. Ha a minta konkrét értékeiből számított
értékre a
egyenlőtlenség teljesül,
akkor a minta adatai és a feltételezés között ellentmondás van és a H0 : m = m0 feltevést elvetjük. Ilyenkor azt
mondjuk, hogy az m várható érték és az m0 feltételezett érték között az eltérés jelentős vagy szignifikáns 1 − α
valószínűségi szinten. Ebben az esetben az elsőfajú hibát követhetjük el, amelynek esélye α
2. Ha a minta konkrét értékeiből számított
értékre a
egyenlőtlenség teljesül,
akkor olyan esemény következett be, amelynek valószínűsége H0 teljülése esetén 1 − α azaz közel van 1-hez.
Ekkor H0-t elfogadjuk.
3. Hasonlóan nyerhetők a

ugyancsak α-terjedelmű, úgynevezett féloldali kritikus tartományok.
Példa: Egy normális eloszlású véletlen mennyiség szórása ismert: σ0 = 0,14. Az
értéket kaptuk
n = 16 ismételt megfigyeléséből. Döntsünk 90%-os szinten arról a hipotézisről, hogy az ismeretlen várható érték
12,30!
Megoldás: 1 − α = 0,9, ezért α = 0,1. Így most uα = u0,1 = 1,645.
A nullhipotézis: H0 : m = 12,30. A próbastatisztika értéke:
= 1,4286. Ezért a kritikus tartomány a (-∞; −1,645) ∪ (1,645; ∞), vagyis a −1,645-nél kisebb és az 1,645-nél
nagyobb számokból áll.
Mivel 1,4286 nem eleme a kritikus tartománynak, ezért a H0-t elfogadjuk.
Példa: Egy normális eloszlású véletlen mennyiség szórása ismert: σ0 = 0,1, n = 21 ismételt megfigyeléséből
az
értéket kaptuk . Elfogadjuk-e azt a feltételezést, hogy az ismeretlen várható érték 12,30, ha
97,5%-os szinten kell döntenünk?
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Megoldás: Mivel 1 − α = 0,975, ezért α = 0,025. Így most a táblázati érték: uα = u0,025 = 2,241. A kritikus
tartomány: (-∞; −2,241) ∪ (2,241; ∞). A próba statisztika értéke:
kritikus tartományba esik, ezért a nullhipotézist elvetjük.

Mivel ez a

Megjegyzés: Ha már 97,5%-os szinten is elvetünk valamit, akkor ott nagyon kicsi (0,025) a hibázás (rossz
döntés) esélye.
Feladatok:
1. Egy normális eloszlású véletlen mennyiség szórása ismert: σ0 = 0,04. Az
értéket kaptuk n = 9
ismételt megfigyeléséből. Döntsünk 95%-os szinten arról a hipotézisről, hogy az ismeretlen várható érték 1,32!
2. Egy normális eloszlású véletlen mennyiség szórása ismert: σ0 = 0,3, n = 25 ismételt megfigyeléséből
az
értéket kaptuk . Elfogadjuk-e az azt a feltételezést, hogy az ismeretlen várható érték 23, ha
90%-os szinten kell döntenünk?

2. Az egymintás

-próba

Legyen az x = (x1, x2 ,
xn) minta egy �(⋅ ; ⋅ ) normális eloszlású véletlen mennyiség n
megfigyelésének eredménye, ahol a várható érték és a szórás paraméter is ismeretlen.

ismételt

Vizsgáljuk a H0 : m = m0 hipotézist a H1 : m ≠ m0 alternatívával szemben, ahol m0 adott (hipotetikus) érték.
Bizonyítható, hogy ekkor H0 esetén

vagyis (n −1)-szabadsági fogú, Student-eloszlású valószínűségi változó.
Válasszuk a 0 < α << 1 értékhez táblázatból tα értékét úgy, hogy
Ekkor

esetén

legyen.

tehát a

α-terjedelmű, úgynevezett kétoldali kritikus tartományt kaptuk.
Hasonlóan nyerhetők a

ugyancsak α-terjedelmű, féloldali kritikus tartományok.
Példa: Egy normális eloszlású véletlen mennyiség n = 16 ismételt megfigyeléséből az
és a
s* = 0,14 értékeket kaptuk. Döntsünk 90%-os szinten arról a feltételezésről, hogy az ismeretlen várható érték
12,40!
Megoldás: H 0 : m = 12,30 és H1 : m ≠ 12,30.
Mivel n = 16, ezért a szabadásági fok: n − 1= 15. Továbbá 1 − α = 0,9 miatt α = 0,1, és így tα = t0,1 = 1,753
értéket kapjuk a táblázatból. A kritikus tartomány tehát a (-∞; −1,753) ∪ (1,753; ∞), vagyis a −1,753-nál kisebb
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és az 1,753-nál nagyobb számokból áll.
nincs a kritikus tartományban, a H0 hipotézist elfogadjuk.

. Mivel ez

Példa: Egy normális eloszlású véletlen mennyiség n = 21 ismételt megfigyeléséből az
és
s*(x) = 0,11 értékeket kaptuk. Elfogadjuk-e azt a hipotézist, hogy az ismeretlen várható érték 12,3, ha 80%-os
szinten döntünk?
Megoldás: H 0 : m = 12,30 és H1 : m ≠ 12,30. A szabadsági fok: 21 − 1 = 20 és α = 0,2, így (a
táblázatból) tα = t0,2 = 1,325. A kritikus tartomány tehát a (-∞; −1,325) ∪ (1,325; ∞), vagyis a −1,325-nél kisebb
és az 1,325-nél nagyobb számokból áll. Mivel
kritikus tartományba esik, ezért a H0 hipotézist elvetjük.

, és ez az érték a

Feladatok:
1. Egy normális eloszlású véletlen mennyiség n = 25 ismételt megfigyeléséből az
és s*(x) = 0,13
értéket kaptuk. Elfogadjuk-e azt a hipotézist, hogy az ismeretlen várható érték 12,02, ha 95%-os szinten
döntünk?
2. Egy normális eloszlású véletlen mennyiség n = 16 ismételt megfigyeléséből az
és s*(x) = 0,21
értéket kaptuk. Elfogadjuk-e azt a hipotézist, hogy az ismeretlen várható érték 2,75, ha 90%-os szinten döntünk?
Eddig olyan feltételezések ellenőrzésével foglakoztunk, melyek az alapsokaság mennyiségi jellemzőivel,
paraméterekkel fogalmazhatók meg. Vannak azonban olyan hipotézisek, amelyek nem parméterekkel
kapcsolatosak. Ezekkel foglalkoznak a nem-paramáteres próbák. Közülük az illeszkedés-vizsgálatról lesz szó,
ami az alapsokaság eloszlásával kapcsolatos hipotézist vizsgálja. Többfajta módszert dolgoztak ki rá, közülük a
χ2-próbáról lesz szó.

3. Illeszkedés vizsgálat χ2-próbával
Legyen az alapsokaság elemeinek megoszlása egy adott szempont szerint a p1, p2 ,
jellemezhető (
értékei

pr ismeretlen arányokkal

), és a mintabeli hasonló szempont szerinti megoszlás gyakorisági

Vizsgáljuk a H0 : pi = pi0, i = 1, 2, …, r hipotézist, ahol
valószínűségeloszlás. Ekkor, ha n elég nagy (n ⋅ pi > 10), H0 esetén:

adott hipotetikus (véges) diszkrét

azaz eloszlása (r − 1) szabadsági fokú khi-négyzet.
Válasszuk 0 < α << 1 értékhez a

kritikus értéket úgy, hogy ha

α-terjedelmű kritikus tartományt kapjuk.
Megjegyzések:
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1. A módszert diszkrét és folytonos eloszlásoknál is alkalmazhatjuk. Az utóbbi esetben (általában egyenlő
hosszúságú) intervallumokat hozunk létre, és a feltételezett pi0, i = 1, 2, …, r valószínűségek az ezekbe esés
valószínűségét jellemzik, a mintabeli f1, f2 ,
fr értékek az egyes intervallumokba esés gyakoriságai.

2. A
statisztikában szereplő n pi0 értékek az egyes kategóriákba eső elemek számának
várható értéke a H0 feltétel mellett.
Példa: Szabályosnak tekinthető-e az a dobókocka, melyet 120-szor dobva, az alábbi gyakoriságokat figyeltük
meg? Döntsünk 97,5%-os szinten!

Megoldás: Vizsgáljuk a
hipotézist χ2-próbával. Azt feltételezzük tehát,
hogy minden szám ugyanakkora eséllyel jön ki. Mivel 120 dobás volt, ezért ha a H0 igaz, minden szám
gyakoriságának várható értéke:

.

Tehát a próba statisztika értéke:

A szabadsági fok: 6 − 1 = 5, ezért a

értéket kapjuk a táblázatból.

Mivel

tehát a próbastatisztika értéke a kritikus tartományba esik, a H0 hipotézist elutasítjuk 0,025 elsőfajú hibával,
vagyis a kockát nem tekinthetjük szabályosnak.
Példa: Döntsünk 90%-os szinten arról a H0 hipotézisről, hogy egyenletes
eloszlású-e a [0; 1] intervallumon az a véletlen mennyiség, melynek megfigyelt értékei az alábbi
intervallumokba a feltüntetetett gyakorisággal esnek!

[0; 0,2]

(0,2; 0,4]

(0,4; 0,6]

(0,6; 0,8]

(0,8; 1]

12

15

14

10

9

Megoldás:
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Mivel egyenletes eloszlást feltételezünk [0; 1] intervallumon , a feltételezett sűrűségfüggvény

Ennek grafikonja:

A fenti, 0,2 hosszúságú intervallumokba esés valószínűsége 0,2 (a sűrűségfüggvény görbe alatti területe), ha H0
hipotézis igaz. Mivel 60 megfigyelt érték van, ezért (ha H0 igaz) a gyakoriság várható értéke minden
kategóriában n ⋅ pi0 = 12.

A próba statisztika értéke: 2,1667.
A szabadsági fok: 5 − 1 = 4, így a táblázati érték:
Mivel 7,78 ≮ 2,1667, ezért a H0 hipotézist (90%-os szinten) elfogadjuk.
Feladatok:
1. Szabályosnak tekinthető-e az a dobókocka, melyet 240-szer dobva, az alábbi gyakoriságokat figyeltük meg?
Döntsünk 95%-os szinten!

2. Egy évfolyam hallgatói közül 12 fő elégtelen, 15 fő elégséges, 14 fő közepes, 10 fő jó és 9 fő jeles gyakorlati
jegyet kapott. Állíthatjuk-e, hogy minden jegy azonos eséllyel szerzehető meg? Döntsünk 97%-os szinten!
3. Döntsünk 95%-os szinten arról a H0 hipotézisről, hogy egyenletes eloszlású a [0; 1] intervallumon az a
véletlen mennyiség, melynek megfigyelt értékei az alábbi intervallumokba a feltüntetetett gyakorisággal esnek!

[0; 0,2]

(0,2; 0,4]

(0,4; 0,6]

(0,6; 0,8]
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11. fejezet - Függelék
1. A standard normális eloszlás
eloszlásfüggvényének értékei
x

Φ(x) x

Φ(x)

x

Φ(x) x

Φ(x)

x

Φ(x) x

Φ(x)

x

Φ(x) x

Φ(x)

0.00 0.500 0.35 0.6368 0.70 0.758 1.05 0.8531 1.40 0.919 1.70 0.9554 2.00 0.977 2.60 0.9953
0
0
2
2
0.01 0.504 0.36 0.6406 0.71 0.761 1.06 0.8554 1.41 0.920 1.71 0.9564 2.02 0.978 2.62 0.9956
0
1
7
3
0.02 0.508 0.37 0.6443 0.72 0.764 1.07 0.8577 1.42 0.922 1.72 0.9573 2.04 0.979 2.64 0.9959
0
2
2
3
0.03 0.512 0.38 0.6480 0.73 0.767 1.08 0.8599 1.43 0.923 1.73 0.9582 2.06 0.980 2.66 0.9961
0
3
6
3
0.04 0.516 0.39 0.6517 0.74 0.770 1.09 0.8621 1.44 0.925 1.74 0.9591 2.08 0.981 2.68 0.9963
0
4
1
2
0.05 0.519 0.40 0.6554 0.75 0.773 1.10 0.8643 1.45 0.926 1.75 0.9599 2.10 0.982 2.70 0.9965
9
4
5
1
0.06 0.523 0.41 0.6591 0.76 0.776 1.11 0.8665 1.46 0.927 1.76 0.9608 2.12 0.983 2.72 0.9967
9
4
9
0
0.07 0.527 0.42 0.6628 0.77 0.779 1.12 0.8686 1.47 0.929 1.77 0.9616 2.14 0.983 2.74 0.9969
9
4
2
8
0.08 0.531 0.43 0.6664 0.78 0.782 1.13 0.8708 1.48 0.930 1.78 0.9625 2.16 0.984 2.76 0.9971
9
3
6
6
0.09 0.535 0.44 0.6700 0.79 0.785 1.14 0.8729 1.49 0.931 1.79 0.9633 2.18 0.985 2.78 0.9973
9
2
9
4
0.10 0.539 0.45 0.6736 0.80 0.788 1.15 0.8749 1.50 0.933 1.80 0.9641 2.20 0.986 2.80 0.9974
8
1
2
1
0.11 0.543 0.46 0.6772 0.81 0.791 1.16 0.8770 1.51 0.934 1.81 0.9649 2.22 0.986 2.82 0.9976
8
0
5
8
0.12 0.547 0.47 0.6808 0.82 0.793 1.17 0.8790 1.52 0.935 1.82 0.9656 2.24 0.987 2.84 0.9977
8
9
7
5
0.13 0.551 0.48 0.6844 0.83 0.796 1.18 0.8810 1.53 0.937 1.83 0.9664 2.26 0.988 2.86 0.9979
7
7
0
1
0.14 0.555 0.49 0.6879 0.84 0.799 1.19 0.8830 1.54 0.938 1.84 0.9671 2.28 0.988 2.88 0.9980
7
5
2
7
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0.15 0.559 0.50 0.6915 0.85 0.802 1.20 0.8849 1.55 0.939 1.85 0.9678 2.30 0.989 2.90 0.9981
6
3
4
3
0.16 0.563 0.51 0.6950 0.86 0.805 1.21 0.8869 1.56 0.940 1.86 0.9686 2.32 0.989 2.92 0.9982
6
1
6
8
0.17 0.567 0.52 0.6985 0.87 0.807 1.22 0.8888 1.57 0.941 1.87 0.9693 2.34 0.990 2.94 0.9984
5
8
8
4
0.18 0.571 0.53 0.7019 0.88 0.810 1.23 0.8907 1.58 0.942 1.88 0.9699 2.36 0.990 2.96 0.9985
4
6
9
9
0.19 0.575 0.54 0.7054 0.89 0.813 1.24 0.8925 1.59 0.944 1.89 0.9706 2.38 0.991 2.98 0.9986
3
3
1
3
0.20 0.579 0.55 0.7088 0.90 0.815 1.25 0.8944 1.60 0.945 1.90 0.9713 2.40 0.991 3.00 0.9987
3
9
2
8
0.21 0.583 0.56 0.7123 0.91 0.818 1.26 0.8962 1.61 0.946 1.91 0.9719 2.42 0.992 3.20 0.9993
2
6
3
2
0.22 0.587 0.57 0.7157 0.92 0.821 1.27 0.8980 1.62 0.947 1.92 0.9726 2.44 0.992 3.40 0.9997
1
2
4
7
0.23 0.591 0.58 0.7190 0.93 0.823 1.28 0.8997 1.63 0.948 1.93 0.9732 2.46 0.993 3.60 0.9998
0
8
4
1
0.24 0.594 0.59 0.7224 0.94 0.826 1.29 0.9015 1.64 0.949 1.94 0.9738 2.48 0.993 3.80 0.9999
8
4
5
4
0.25 0.598 0.60 0.7257 0.95 0.828 1.30 0.9032 1.65 0.950 1.95 0.9744 2.50 0.993 4.00 1.0000
7
9
5
8
0.26 0.602 0.61 0.7291 0.96 0.831 1.31 0.9049 1.66 0.951 1.96 0.9750 2.52 0.994 4.20 1.0000
6
5
5
1
0.27 0.606 0.62 0.7324 0.97 0.834 1.32 0.9066 1.67 0.952 1.97 0.9756 2.54 0.994 4.40 1.0000
4
0
5
5
0.28 0.610 0.63 0.7357 0.98 0.836 1.33 0.9082 1.68 0.953 1.98 0.9761 2.56 0.994 4.60 1.0000
3
5
5
8
0.29 0.614 0.64 0.7389 0.99 0.838 1.34 0.9099 1.69 0.954 1.99 0.9767 2.58 0.995 4.80 1.0000
1
9
5
1
0.30 0.617 0.65 0.7422 1.00 0.841 1.35 0.9115
9
3
0.31 0.621 0.66 0.7454 1.01 0.843 1.36 0.9131
7
8
0.32 0.625 0.67 0.7486 1.02 0.846 1.37 0.9147
5
1
0.33 0.629 0.68 0.7517 1.03 0.848 1.38 0.9162
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3

5

0.34 0.633 0.69 0.7549 1.04 0.850 1.39 0.9177
1
8

2. Student-eloszlás értékei
tp, melyre

Szabadsági p
fok
0.20

0.10

0.05

0.02

0.01

0.005

0.002

0.001

1

3.078

6.314

12.706

31.820

63.657

127.321

318.309

636.619

2

1.886

2.920

4.303

6.965

9.925

14.089

22.327

31.599

3

1.638

2.353

3.182

4.541

5.841

7.453

10.215

12.924

4

1.533

2.132

2.776

3.747

4.604

5.598

7.173

8.610

5

1.476

2.015

2.571

3.365

4.032

4.773

5.893

6.869

6

1.440

1.943

2.447

3.143

3.707

4.317

5.208

5.959

7

1.415

1.895

2.365

2.998

3.499

4.029

4.785

5.408

8

1.397

1.860

2.306

2.897

3.355

3.833

4.501

5.041

9

1.383

1.833

2.262

2.821

3.250

3.690

4.297

4.781

10

1.372

1.812

2.228

2.764

3.169

3.581

4.144

4.587

11

1.363

1.796

2.201

2.718

3.106

3.497

4.025

4.437

12

1.356

1.782

2.179

2.681

3.055

3.428

3.930

4.318

13

1.350

1.771

2.160

2.650

3.012

3.372

3.852

4.221

14

1.345

1.761

2.145

2.625

2.977

3.326

3.787

4.140

15

1.341

1.753

2.131

2.602

2.947

3.286

3.733

4.073

16

1.337

1.746

2.120

2.584

2.921

3.252

3.686

4.015

17

1.333

1.740

2.110

2.567

2.898

3.222

3.646

3.965

18

1.330

1.734

2.101

2.552

2.878

3.197

3.610

3.922

19

1.328

1.729

2.093

2.539

2.861

3.174

3.579

3.883

20

1.325

1.725

2.086

2.528

2.845

3.153

3.552

3.850
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21

1.323

1.721

2.080

2.518

2.831

3.135

3.527

3.819

22

1.321

1.717

2.074

2.508

2.819

3.119

3.505

3.792

23

1.319

1.714

2.069

2.500

2.807

3.104

3.485

3.768

24

1.318

1.711

2.064

2.492

2.797

3.090

3.467

3.745

25

1.316

1.708

2.060

2.485

2.787

3.078

3.450

3.725

26

1.315

1.706

2.056

2.479

2.779

3.067

3.435

3.707

27

1.314

1.703

2.052

2.473

2.771

3.057

3.421

3.690

28

1.313

1.701

2.048

2.467

2.763

3.047

3.408

3.674

29

1.311

1.699

2.045

2.462

2.756

3.038

3.396

3.659

30

1.310

1.697

2.042

2.457

2.750

3.030

3.385

3.646

31

1.309

1.695

2.040

2.453

2.744

3.022

3.375

3.633

32

1.309

1.694

2.037

2.449

2.738

3.015

3.365

3.622

33

1.308

1.692

2.035

2.445

2.733

3.008

3.356

3.611

34

1.307

1.691

2.032

2.441

2.728

3.002

3.348

3.601

35

1.306

1.690

2.030

2.438

2.724

2.996

3.340

3.591

36

1.306

1.688

2.028

2.434

2.719

2.991

3.333

3.582

37

1.305

1.687

2.026

2.431

2.715

2.985

3.326

3.574

38

1.304

1.686

2.024

2.429

2.712

2.980

3.319

3.566

39

1.304

1.685

2.023

2.426

2.708

2.976

3.313

3.558

40

1.303

1.684

2.021

2.423

2.704

2.971

3.307

3.551

42

1.302

1.682

2.018

2.418

2.698

2.963

3.296

3.538

44

1.301

1.680

2.015

2.414

2.692

2.956

3.286

3.526

46

1.300

1.679

2.013

2.410

2.687

2.949

3.277

3.515

48

1.299

1.677

2.011

2.407

2.682

2.943

3.269

3.505

50

1.299

1.676

2.009

2.403

2.678

2.937

3.261

3.496

60

1.296

1.671

2.000

2.390

2.660

2.915

3.232

3.460

70

1.294

1.667

1.994

2.381

2.648

2.899

3.211

3.435
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Függelék

80

1.292

1.664

1.990

2.374

2.639

2.887

3.195

3.416

90

1.291

1.662

1.987

2.369

2.632

2.878

3.183

3.402

100

1.290

1.660

1.984

2.364

2.626

2.871

3.174

3.391

120

1.289

1.658

1.980

2.358

2.617

2.860

3.160

3.373

150

1.287

1.655

1.976

2.351

2.609

2.849

3.145

3.357

200

1.286

1.652

1.972

2.345

2.601

2.839

3.131

3.340

300

1.284

1.650

1.968

2.339

2.592

2.828

3.118

3.323

500

1.283

1.648

1.965

2.334

2.586

2.820

3.107

3.310

∞

1.282

1.645

1.960

2.326

2.576

2.807

3.090

3.291

3. Khi-négyzet eloszlás értékei
sz.f.

0,995

0,990

0,975

0,950

0,900

0,100

0,050

0,025

0,010

0,005

1

0.000

0.000

0.001

0.004

0.016

2.706

3.841

5.024

6.635

7.879

2

0.010

0.020

0.051

0.103

0.211

4.605

5.991

7.378

9.210

10.597

3

0.072

0.115

0.216

0.352

0.584

6.251

7.815

9.348

11.345

12.838

4

0.207

0.297

0.484

0.711

1.064

7.779

9.488

11.143 13.277

14.860

5

0.412

0.554

0.831

1.145

1.610

9.236

11.070 12.833 15.086

16.750

6

0.676

0.872

1.237

1.635

2.204

10.645 12.592 14.449 16.812

18.548

7

0.989

1.239

1.690

2.167

2.833

12.017 14.067 16.013 18.475

20.278

8

1.344

1.646

2.180

2.733

3.490

13.362 15.507 17.535 20.090

21.955

9

1.735

2.088

2.700

3.325

4.168

14.684 16.919 19.023 21.666

23.589

10

2.156

2.558

3.247

3.940

4.865

15.987 18.307 20.483 23.209

25.188

11

2.603

3.053

3.816

4.575

5.578

17.275 19.675 21.920 24.725

26.757

12

3.074

3.571

4.404

5.226

6.304

18.549 21.026 23.337 26.217

28.300

13

3.565

4.107

5.009

5.892

7.042

19.812 22.362 24.736 27.688

29.819

14

4.075

4.660

5.629

6.571

7.790

21.064 23.685 26.119 29.141

31.319

15

4.601

5.229

6.262

7.261

8.547

22.307 24.996 27.488 30.578

32.801
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Függelék

16

5.142

5.812

6.908

7.962

9.312

23.542 26.296 28.845 32.000

34.267

17

5.697

6.408

7.564

8.672

10.085 24.769 27.587 30.191 33.409

35.718

18

6.265

7.015

8.231

9.390

10.865 25.989 28.869 31.526 34.805

37.156

19

6.844

7.633

8.907

10.117 11.651 27.204 30.144 32.852 36.191

38.582

20

7.434

8.260

9.591

10.851 12.443 28.412 31.410 34.170 37.566

39.997

21

8.034

8.897

10.283 11.591 13.240 29.615 32.671 35.479 38.932

41.401

22

8.643

9.542

10.982 12.338 14.041 30.813 33.924 36.781 40.289

42.796

23

9.260

10.196

11.689 13.091 14.848 32.007 35.172 38.076 41.638

44.181

24

9.886

10.856

12.401 13.848 15.659 33.196 36.415 39.364 42.980

45.559

25

10.520

11.524

13.120 14.611 16.473 34.382 37.652 40.646 44.314

46.928

26

11.160

12.198

13.844 15.379 17.292 35.563 38.885 41.923 45.642

48.290

27

11.808

12.879

14.573 16.151 18.114 36.741 40.113 43.195 46.963

49.645

28

12.461

13.565

15.308 16.928 18.939 37.916 41.337 44.461 48.278

50.993

29

13.121

14.256

16.047 17.708 19.768 39.087 42.557 45.722 49.588

52.336

30

13.787

14.953

16.791 18.493 20.599 40.256 43.773 46.979 50.892

53.672

40

20.707

22.164

24.433 26.509 29.051 51.805 55.758 59.342 63.691

66.766

50

27.991

29.707

32.357 34.764 37.689 63.167 67.505 71.420 76.154

79.490

60

35.534

37.485

40.482 43.188 46.459 74.397 79.082 83.298 88.379

91.952

70

43.275

45.442

48.758 51.739 55.329 85.527 90.531 95.023 100.425 104.215

A khi-négyzet eloszlás táblázata: P(Y > xp) = p.
Például 12 szabadsági fokú khi-négyzet eloszlású valószínűségi változó esetén P(Y > 3,571) = 0,99.
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