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Bevezetés 

Az anyag az ELTE Társadalomtudományi Karán zajló Közgazdaságtan alapképzés Valószínűségszámítás és 

matematikai statisztika tárgyához készült, hézagpótló segédanyag. Főként a kurzus témáihoz szorosan illeszkedő 

feladatsorokból áll - ilyenekben a tankönyvpiacon komoly hiány mutatkozik. Egy-két elméleti részhez rövid 

összefoglalók is találhatók benne - főként a könnyebb áttekinthetőséget szolgálják, tartalmuk fellelhető bármely 

valószínűségszámítási illetve statisztikai tankönyvben. Van azonban egy hosszabb elméleti rész, mely a két-

változós összefüggésekkel kapcsolatos fogalmakról és alapvető összefüggésekről szól. Ez a tárgykör ilyen 

összeállításban és ilyen - viszonylag egyszerű - tárgyalásban nemigen lelhető fel máshol. 

Felépítésében az anyag azt a tradíciót követi, amikor az előadás végén az oktató kiosztott a hallgatóságnak 

néhány nyomtatott lapnyi feladatot, óravázlatot, elméleti összefoglalót. Ilyen, elsősorban kinyomtatásra szánt 

handoutokból áll. 

A kisebb betűs szedés az elméleti handoutokon háttérként szolgáló, a vizsgán nem kért bizonyításokat, 

indoklásokat, és kiegészítő anyagot jelöl; a feladatok között pedig korábbi feladatok többé-kevésbé változatlan 

ismétlését, amit azután rendes szedéssel követ "az igazi" kérdés. 

A csillaggal jelölt feladatok nehezebbek. 
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1. fejezet - Handout: Kísérletetek, 
események, eseményműveletek, 
valószínűségek (elmélet) 

1. Események 

Események: azokat a "dolgokat" hívjuk így, amiknek valószínűséget tulajdonítunk (amikhez valószínűséget 

rendelünk: a valószínűségnek mint függvénynek ők az értelmezési tartománya.) 

Speciális események: 

a biztos esemény, jele:  

és a lehetetlen esemény, jele: . 

2. Műveletek eseményekkel 

     : ez pontosan akkor következik be, amikor A nem következik be 

        (más jelölése: ; olvasva: "nem A", "A komplementer"); 

 : ez akkor következik be, ha A és B közül legalább az egyik bekövetkezik 

        (más jelölései:  ) (olvasva : A vagy B, A unió B, A plusz B); 

 : ez pontosan akkor következik be, ha A és B mindketten bekövetkeznek 

        (más jelölései: ) (olvasva : A és B, A metszet B, vagy csak "AB"); 

Adott kísérletnél és adott kiinduló eseményeknél ezeket a műveleteket mindig elvégezhetőnek tekintjük; a 

belőlük adódó eseményeket is "az összes események" közé tartozónak tekintjük. ["az összes események" 

szaknyelvi elnevezése: eseményalgebra.] 

Az eseményműveletek alapvető azonosságai: 
 

A A=A 
  

A A=A 

A B=B A 
  

A B=B A 

(A B) C=A (B C) 
  

(A B) C=A (B C) 

(A B) C=(A C) (B C) 
  

(A B) C=(A C) (B C) 

A =  
  

A =A 

A =A 
  

A =  

A =  
  

A =  

=  
  

=  
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(Az utolsó sorban az ún. De Morgan-azonosságok láthatók.) 

3. Még néhány, eseményekkel kapcsolatos fogalom 

A és B egymást kölcsönösen kizáró események (röviden: kizáró események), ha  =  , azaz ha A és B 

egyszerre való bekövetkezése lehetetlen. 

  egymást páronként kizáró események, ha  esetén  . 

A és nemA pl. mindig ilyenek (meggondolni) 

 teljes eseményrendszer, ha 

(1)   egymást páronként kizáró események, és 

(2)  

Ha például az a kísérletünk, hogy egy logikai szettből (mely piros, kék, sárga és zöld  négyzetekből, körökből és 

háromszögekből áll, melyek lehetnek kicsik és nagyok, likasak és tömörek: az alapszett tehát 4x3x2x2=48 

darabos) véletlenszerűen kiválasztunk egy darabot, akkor 

• kizáró események pl: A=pirosat húzunk és B=sárgát húzunk 

• kizáró események pl: A=kicsi kört húzunk és B=nagy négyzetet húzunk 

• páronként kizáró események pl: A=kicsi kört húzunk, B=nagy négyzetet húzunk, C=nagy kék kört húzunk; 

• teljes eseményrendszer pl. ez a két esemény: A=piros, B=nem piros; 
 

vagy ez a négy esemény: A=piros, B=kék, C=sárga, D=zöld, 
vagy ezek: A=négyzet, B=kör, C=háromszög, 
és pl. ezek is: A=piros, B=nem piros de szegletes, C=nem piros és nem is szegletes. 

Feladat: 

1. Kísérlet = egy kockadobás 

a. adjon példát 2 olyan eseményre, melyek kizárják egymást, és teljes eseményrendszert alkotnak; 

b. adjon példát 2 olyan eseményre, melyek kizárják egymást, de nem alkotnak teljes eseményrendszert; 

c. adjon példát 4 olyan eseményre, melyek kizárják egymást, és teljes eseményrendszert alkotnak; 

d. adjon példát 4 olyan eseményre, melyek kizárják egymást, de nem alkotnak teljes eseményrendszert; 

e. adjon példát 6 eseményből álló teljes eseményrendszerre. 

2. Kísérlet = két egymás utáni dobás egy érmével 

• adjon példákat két eseményből álló teljes eseményrendszerekre 

• adjon példát három eseményből álló teljes eseményrendszerre 

• adjon példát négy eseményből álló teljes eseményrendszerre 

• (*) adjon példát egyetlen eseményből álló teljes eseményrendszerre. 

4. Valószínűségek - néhány alapvető szabály 
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Egy A esemény valószínűségét P(A) jelöli. 

0 ≤ P(A)  ≤ 1 (valószínűség 0 és 1 közötti szám lehet) 

P( )=1 (a biztos esemény valószínűsége=1) 

• ha A és B kizáró események, akkor P(A B) = P(A) + P(B) 

        (ez az ún. összeadási szabály) 

• következmény(1) (meggondolandó): P( ) = 0   (a lehetetlen esemény valószínűsége=0) 

• következmény(2) (meggondolandó): ha    egymást páronként kizáró események, akkor 
 

 (1.1) 

Megjegyzés: 

- P(A)=0 -ból nem következik, hogy A= : 

szabályos érmével addig dobunk, míg fejet nem sikerül dobnunk; jelölje A azt az eseményt, hogy sohasem 

kapunk fejet. Ekkor A nem lehetetlen esemény, ugyanakkor világos, hogy P(A)<1/2,  P(A)<1/4,  P(A)<1/8, stb.: 

bármely pozitív egész n-re igaz, hogy  ; emiatt azonban P(A) nem lehet pozitív szám - csakis 0 lehet.   

Hasonlóan adódik, hogy 

- P(A)=1 -ből nem következik, hogy A= : 

tekintsük az előző kísérletben azt az eseményt, hogy "előbb-utóbb sikerül fejet dobni". 

5. A feltételes valószínűség 

Egy B eseménynek az A eseményre vonatkozó feltételes valószínűsége megmutatja, hogy azon eseteknek, 

amikor A teljesül, hányadrészében teljesül B esemény is. (Úgymond leszűkítünk az A eseményre: most ezt 

tekintjük 100%-nak). Jele:   P(B|A) , (olvasva "pé bé feltéve a", "pé bé ha a").  Az értelmezésnek megfelelő 

definíciója : 
 

 (1.2) 

Ebből egyszerű felszorzással kapható az ún. szorzási szabály: 
 

 (1.3) 

6. A teljes valószínűség tétele és a Bayes-tétel 

a. a szorzási szabály és az összeadási szabály együttes alkalmazásával adódik a teljes valószínűség tétele: 

ha   teljes eseményrendszer, B esemény, akkor 
 

 (1.4) 

[biz., kb.:  /összeállítás kizáró eseményekből/, 

így    (összeadási szabály), ez pedig, a szorzási szabály szerint,  

b. Ikertestvére az ún. Bayes-tétel: 

ha  teljes eseményrendszer, B esemény, akkor 
 

 (1.5) 
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indoklása: a feltételes valószínűség definíciója szerint   ; 

a számlálót a szorzási szabálynak megfelelően, a nevezőt a teljes valószínűség tételének megfelelően 

átalakítva éppen a tétel állítását kapjuk. 

1.1. példa - dobozban öt zseton, 3 sárga, 2 zöld. Visszatevés nélkül, egymás után 

kiveszünk kettőt. 

a. mi a valószínűsége annak, hogy zöld lesz a második? 
 

 (1.6) 
 

 (1.7) 
 

 (1.8) 

b. mi a valószínűsége annak, hogy zöld volt az első, feltéve hogy zöld a második? 

(Azaz az olyan - kéthúzásos - játékoknak, melyekben másodikra zöldet húzunk, hányadrészében volt zöld az 

elsőnek húzott zseton?) 
 

 
(1.9) 

Irodalom 

[bib_1] Statisztika. Szerzői jog © 2005. Typotex, Bp.. IV.. Freedman, D., Pisiani, R., és Purves, R.. 

[bib_2] Valószínűségszámítás és matematikai statisztika. Reimann, József és Tóth, Julianna. Szerzői jog © 

1991. Tankönyvkiadó, Bp.. 13-36. 
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2. fejezet - Valószínűségek - bevezető 
feladatsor 

1. (A) ELEMI BEVEZETŐ FELADATOK 

1.) Tíz zseton van egy dobozban, 3 kék, 7 sárga (a zsetonok tapintásra teljesen egyformák és jól meg vannak 

keverve; a dobozba nem lehet belelátni). Kísérlet=egy húzás ebből a dobozból (belenyúlunk és kiveszünk egy 

zsetont). 

• mi a valószínűsége annak, hogy kéket húzunk? 

• milyen valószínűséggel fogunk sárgát húzni? 

• milyen valószínűséggel húzunk feketét? 

• mi a valószínűsége annak, hogy színes zsetont húzunk? 

2.) Alaposan megkeverünk egy pakli franciakártyát (Az 52-lapos franciakártya /más néven römikártya/ pakli 4 

"szín"-ből - kőr, káró, pikk és treff - áll; egy-egy színhez 13 lap tartozik: 2,3,4,5,6,7,8,9,10, Bubi, Dáma, Király 

és Ász. A "színek" közül a kőrt piros szív, a kárót piros rombusz, a pikket fekete "lándzsahegy"-levél, a treffet 

fekete háromágú levél jelöli.), majd egy lapot leemelünk a pakli tetejéről. 

• milyen valószínűséggel húzzuk éppen a treff dámát? 

• mi a valószínűsége, hogy pikket húzunk? 

• mi a valószínűsége annak, hogy valamelyik királyt húzzuk? 

• milyen valószínűséggel húzunk fekete lapot? 

• milyen eséllyel (=mekkora valószínűséggel) húzunk "nagy" lapot? ("Nagy lapok" a Bubik, Dámák, Királyok 

és Ászok, mind a 4 színből.) 

3.) Kísérlet = egy dobás egy szabályos dobókockával; 

• P(hármast dobunk)=? 

• P(páros számot dobunk)=? 

• P(1-est vagy 2-est dobunk)=? 

• P(legalább ötöst dobunk)=? 

• P(hárommal osztható számot dobunk)=? 

3') Kísérlet = egyetlen dobás egy olyan cinkelt dobókockával, amelynél az 1-es dobásának 50% a valószínűsége, 

a többi számokénak 10-10%. 

• P(hármast dobunk)=? 

• P(páros számot dobunk)=? 

• P(1-est vagy 2-est dobunk)=? 

• P(legalább ötöst dobunk)=? 

• P(hárommal osztható számot dobunk)=? 

4.) Dobozban 10 zseton - 3 fekete, 7 fehér; rajtuk számok: a feketék közül kettőn 10-es, egyen 20-as, a fehérek 

közül négyen a 10-es, hármon a 20-as szám. Találomra kihúzunk egy zsetont ebből a dobozból. 
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• milyen valószínűséggel húzzuk a fekete 20-ast? 

• milyen valószínűséggel húzunk fehér 10-est? 

• milyen valószínűséggel húzunk fehéret? 

• milyen valószínűséggel húzunk 20-ast? 

• milyen valószínűséggel húzunk fehér 20-ast? 

5.) Egy preparált kártyapakliban csupa franciakártyák vannak - de nem tudjuk, milyen arányban. Azt azonban 

tudjuk, hogy - egy lapot kihúzva - 15% a pikk és 25% a treff húzásának az esélye. Következik-e ebből, hogy 

15%+25%=40% valószínűséggel húzunk fekete lapot? 

6.) Egy preparált kártyapakliban csupa franciakártyák vannak - de nem tudjuk, milyen arányban. Pénzben 

játszunk - és akár király, akár pikk a kihúzott lap, mi nyerünk. Azt biztosan tudjuk, hogy - egy lapot kihúzva - 

25% az esély arra, hogy pikket húzunk; és 5% az esély arra, hogy királyt húzunk. 

a. Következik-e ebből, hogy 25%+5%=30%-os az esélyünk a nyerésre? 

b. Ha nem ennyi, akkor tudható-e, hogy mennyi az esélyünk a nyerésre? 

c. Ha nem tudható pontosan - mi tudható róla? Mekkora legalább? Mekkora legfeljebb? 

7.) Egy preparált kártyapakliban csupa franciakártyák vannak - de nem tudjuk, milyen arányban. Pénzben 

játszunk. Akár király, akár pikk a kihúzott lap, mi nyerünk. Azt biztosan tudjuk, hogy - egy lapot kihúzva - 25% 

az esély arra, hogy pikket húzunk; és 5% az esély arra, hogy királyt húzunk. Még azt is tudjuk, hogy a pikk 

király húzására mindössze 3% az esély. 

a. Következik-e ebből, hogy 25%+5%=30%-os az esélyünk a nyerésre? 

b. Ha nem ennyi, akkor tudható-e ennyiből, hogy mennyi az esélyünk a nyerésre? 

c. Ha nem tudható pontosan - mi tudható róla? Mekkora legalább? Mekkora legfeljebb? 

8.) Szabályos dobókockával háromszor dobunk; 

a. milyen valószínűséggel lesz 6-os a három dobás között? 

b. milyen valószínűséggel lesz 6-os mind a három dobás? 

c. mi annak a valószínűsége, hogy a háromból egyszer sem sikerül hatost dobnunk? 

2. (B) SZORZÁSI SZABÁLY, FELTÉTELES 
VALÓSZÍNŰSÉGEK 

1.) Két húzást végzünk, visszatevés nélkül, egy jól megkevert [52 lapos] franciakártya-pakliból. 

a. Mekkora annak a valószínűsége, hogy elsőre királyt húzunk, másodikra pedig dámát? 

b. Mekkora annak a valószínűsége, hogy elsőre királyt húzunk? 

c. Mennyire valószínű, hogy másodikra dámát húzunk, feltéve, hogy elsőre királyt húztunk? 

d. *Mennyire valószínű, hogy elsőre dámát húztunk, feltéve, hogy másodikra királyt húzunk? 

2.) Két húzást végzünk, visszatevés nélkül, egy jól megkevert [52 lapos] franciakártya-pakliból. 

a. Mekkora annak a valószínűsége, hogy elsőre pikket húzunk, másodikra pedig kőrt? 

b. Mennyire valószínű, hogy elsőre pikket húzunk? 
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c. Mennyire valószínű az, hogy másodikra kőrt húzunk, feltéve, hogy elsőre pikket húztunk? 

d. * Mennyire valószínű, hogy elsőre pikket húztunk, feltéve, hogy másodikra kőrt húzunk? 

3.) Szabályos érmével egymás után két dobást végzünk. Mekkora a valószínűsége annak, hogy mindkétszer fejet 

dobunk? 

4.) Szabályos érmével egymás után két dobást végzünk. Mekkora a valószínűsége annak, hogy elsőre fejet, 

másodikra pedig írást kapunk? 

5.) Szabályos érmével egymás után három dobást végzünk. Mekkora a valószínűsége annak, hogy 

mindháromszor fejet dobunk? 

6.) Egymás után kétszer dobunk egy olyan cinkelt érmével, amelynél 0,6 a fejdobás valószínűsége. 

a. Mennyire valószínű, hogy mindkétszer fejet kapunk? 

b. Mennyire valószínű, hogy mindkétszer írást kapunk? 

7.) Egymás után háromszor dobunk egy olyan cinkelt érmével, amelynél 0,6 a fejdobás valószínűsége. 

a. Mennyire valószínű, hogy mindhárom alkalommal fejet kapunk? 

b. Mennyire valószínű, hogy mindhárom alkalommal írást kapunk? 

8.) Egy dobozban három golyó van, egy zöld, egy kék, és egy sárga. Egymás után két húzást végzünk a 

dobozból. Mennyire valószínű, hogy mindkétszer zöldet húzunk, 

a. hogyha a húzásokat visszatevés nélkül végezzük? 

b. hogyha visszatevéssel végezzük a húzásokat? 

9.) Három húzást végzünk, visszatevés nélkül, egy jól megkevert [52 lapos] franciakártya-pakliból. 

a. mekkora a valószínűsége annak, hogy elsőre, másodikra és harmadikra is kőrt húzunk? 

b. mekkora a valószínűsége annak, hogy elsőre, másodikra és harmadikra is királyt húzunk? 

c. mekkora a valószínűsége annak, hogy elsőre királyt, másodikra dámát, harmadikra pedig bubit húzunk? 

10.) Egymás után 3 dobás egy szabályos dobókockával; 

a. mennyire valószínű, hogy mindhárom dobás hatos lesz? 

b. mennyire valószínű, hogy mindhárom dobás hatnál kisebb (1...5) lesz? 

c. mennyire valószínű, hogy egyik dobás sem lesz hatos? 

d. mennyire valószínű, hogy lesz hatos a három dobás között? 

11.) Egy dobozban 20, amúgy egyforma gömb van: 10-re F betű, 10-re pedig Í van írva. Egymás után két húzást 

végzünk a dobozból, visszatevéssel. Mekkora a valószínűsége annak, hogy mindkétszer F-et húzunk? 

12.) Egy dobozban 20, amúgy egyforma gömb van: 10-re F betű, 10-re pedig Í van írva. Egymás után három 

húzást végzünk a dobozból, visszatevéssel. Mekkora a valószínűsége annak, hogy mindháromszor F-et húzunk? 

(Van-e a két utolsó feladatnak közeli rokona a korábbiak között?) 

3. (C) ÖSSZEADÁSI SZABÁLY 

1.) Ötven gyerek vett részt egy zsúron, ahol sütit és fagyit is felszolgáltak: 12 gyerek evett sütit; 17 evett fagyit. 

Igaz vagy hamis: biztosan 29 olyan gyerek volt, aki evett akár sütit, akár fagyit. Indokoljon röviden. 
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2.) Jól megkevert pakli tetejéről két lapot osztanak. Választhatok: 

i. 1 dollárt nyerek, ha az első lap ász vagy a második lap ász; 

ii. 1 dollárt nyerek, ha a két lap közül legalább az egyik ász. 

Melyik az előnyösebb? Vagy egyformák? Indokoljon röviden. 

3.) Két kockával fogunk dobni. Annak, hogy 1-es jöjjön ki az elsőn, 1/6 az esélye. Annak, hogy 2-es jöjjön ki a 

másodikon, 1/6 az esélye. Igaz vagy hamis: annak az esélye, hogy az elsőn 1-es jöjjön ki vagy a másodikon 2-es 

jöjjön ki, 1/6 + 1/6. Indokoljon röviden. 

4.) Egy dobozban tíz lap van, 1-től 10-ig meg vannak számozva. Öt húzás következik, véletlenszerűen, 

visszatevéssel, ebből a dobozból. Igaz vagy hamis: 5 a 10-hez, azaz 5/10 az esély arra, hogy legalább egyszer a 

7-est húzzuk. Indokoljon röviden. 

5.) Egy dobozból véletlenszerűen kihúzunk egy számot. 20% az esély arra, hogy ez a szám 10 vagy kisebb 

legyen. 10% az esély arra, hogy a szám 50 vagy nagyobb legyen. Igaz vagy hamis: 70% az esély arra, hogy a 

szám 10 és 50 közé essék (a végpontokat kizárva). Indokoljon röviden. 

6.) Egy dobozban 5 kártyalap van, 2 kőr és 3 pikk. Egymás után két húzást végzünk a dobozból. Mi annak a 

valószínűsége, hogy lesz kőr a kihúzottak között, ha 

a. visszatevéssel húzunk 

b. *visszatevés nélkül húzunk. 

7.) Egy dobozban 5 kártyalap van, 2 kőr és 3 pikk. Egymás után két húzást végzünk a dobozból. Mi annak a 

valószínűsége, hogy sikerül elsőre kőrt vagy másodikra pikket húznunk, ha 

a. visszatevéssel húzunk 

b. * visszatevés nélkül húzunk. 

8.) Egy dobozban 1 király és 4 tízes van. Két húzást végzünk, visszatevés nélkül. Szeretnénk kiszámítani annak 

a valószínűségét, hogy a kihúzott lapok között lesz a király. Így okoskodunk: 

• a keresett esemény így írható fel: "Király lesz az első húzás VAGY Király lesz a második húzás"; 

• 5 lap közül egy a király, így 1/5 annak a valószínűsége, hogy "király lesz az első húzás"; 

• az 5 lap bármelyikéből egyforma eséllyel lehet a másodiknak kihúzott lap, így annak is 1/5 a valószínűsége, 

hogy "Király lesz a második húzás"; 

• tehát 1/5 + 1/5=2/5 annak a valószínűsége, hogy "Király lesz az első húzás VAGY Király lesz a második 

húzás". 

Jó ez így? vagy hibás? esetleg ki kellene egészíteni valamivel? 

9.) Egy dobozban 2 király és 3 tízes van. Két húzást végzünk, visszatevés nélkül. Szeretnénk kiszámítani annak 

a valószínűségét, hogy a kihúzott lapok között lesz király. Így okoskodunk: 

• a keresett esemény így írható fel: "Király lesz az első húzás VAGY Király lesz a második húzás"; 

• az 5 lap közül 2 király, így 2/5 annak a valószínűsége, hogy "király lesz az első húzás"; 

• az 5 lap bármelyikéből egyforma eséllyel lehet a másodiknak kihúzott lap, így annak, hogy "Király lesz a 

második húzás", szintén 2/5 a valószínűsége; 

• tehát 2/5 + 2/5=4/5 annak a valószínűsége, hogy "Király lesz az első húzás VAGY Király lesz a második 

húzás". 

Jó ez így? vagy hibás? esetleg ki kellene egészíteni valamivel? 
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4. (D) FELTÉTELES VALÓSZÍNŰSÉGEK ÉS 
FÜGGETLENSÉG 

1.) Egy dobás egy szabályos kockával - 

A arra fogad, hogy az eredmény páros lesz; 

B arra fogad, hogy legalább 4 lesz az eredmény. 

a. mekkora A esélye a nyerésre? 

b. Megvolt a dobás, A még nem ismeri az eredményt, látja viszont B arcán, hogy B nyert. Mekkora ez alapján - 

most - az esély arra, hogy A nyer? 

c. Jó hír A-nak, ha B nyer? Rossz hír? Mindegy? 

Úgy játszanak, hogy A ráér később dönteni: megvárhatja, amíg lezajlik a dobás, és csak ezután kell 

megmondania, befizet-e erre a menetre. Ennek megfelelően A természetesen nem látja a dobás eredményét - 

viszont látja B arcát; így azt is tudja, nyert-e a dobással B.) 

d. Amikor A mérlegeli, hogy fogadjon-e az épp lezajlott - általa nem ismert kimenetelű - dobásra, érdemes-e 

tekintetbe vennie, hogy nyert-e B? 

Mikor jobb fogadnia: amikor B nyer? amikor B nem nyer? mindegy? 

e. segíti-e A-t a saját nyerési esélye meghatározásakor, ha tudja, hogy B nyert vagy nem nyert? 

f. független-e - valószínűségszámítási értelemben - A sikere B sikerétől? 

2.) (Az előző feladat, részben fordított szereposztásban.) 

Egy dobás egy szabályos kockával - 

A arra fogad, hogy az eredmény páros lesz; 

B arra fogad, hogy legalább 4 lesz az eredmény. 

a. mekkora B esélye a nyerésre? 

b. Megvolt a dobás, B még nem ismeri az eredményt, látja viszontAarcán, hogy A nyert. Mekkora ez alapján, 

most, az esély arra, hogy B nyer? 

c. Jó hír-e B-nek, hogy A nyert? Vagy rossz? Vagy mindegy? 

Most B ér rá később dönteni. Megvárhatja, míg lezajlik a dobás - ennek az eredményét ő nem látja -, elég ezután 

megmondania, befizet-e erre a menetre. 

d. Amikor B mérlegeli, hogy fogadjon-e az épp lezajlott -általa nem ismert kimenetelű - dobásra, érdemes-e 

tekintetbe vennie, hogy nyert-e A? 

Mikor jobb fogadnia: amikor A nyer? amikor A nem nyer? mindegy? 

e. segíti-e B-t a saját nyerési esélye meghatározásában, ha tudja, hogy A nyert vagy nem nyert? 

f. független-e - valószínűségszámítási értelemben - B sikere A sikerétől? 

3.) Játék: dobozban 10 számkártya, rajtuk a számok 1-től 10-ig. Egyet kihúznak a kártyák közül. 

Anna mindig arra fogad, hogy az eredmény páros lesz. 

Balázs mindig arra fogad, hogy az eredmény osztható lesz 3-mal. 
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- az összes játékok kb. hány százalékában fog nyerni Anna? 

Annának módja nyílik a fogadással megvárni, míg kiderül, nyert-e Béla. 

- javít-e Anna esélyén, ha csak olyankor játszik, amikor Béla nyer? 

- javít-e Anna esélyén, ha csak olyankor játszik, amikor Béla veszít? 

Az olyan játékoknak, amikor Béla nyer, hány százalékában nyerne Anna? 

Az olyan játékoknak, amikor Béla veszít, hány százalékában nyerne Anna? 

Segít-e Annának a saját nyerési esélyeit megbecsülni, ha odafigyel rá, hogy nyer-e Béla? 

Jelölje A azt az eseményt, hogy az adott húzásnál Anna nyer(ne), azaz hogy párost húznak; 

jelölje B azt az eseményt, hogy az adott húzásnál Béla nyer, azaz hogy 3-mal oszthatót húznak; 

- független-e a B eseménytől az A esemény? 

5. (E) ÖSSZEADÁSI ÉS SZORZÁSI SZABÁLY EGYÜTT 
(előkészítő feladat a teljes valószínűség tételéhez és a 
Bayes-tételhez) 

- Van két doboz; az I-esben 50 ezüst és 50 arany golyó van, a II-esben 90 ezüst, 10 arany. A játék - azaz a 

kísérlet - 3 lépésből áll: 

1.lépés: a játékmester egy szabályos dobókockával egyszer dob; ha az eredmény 1,2,3, vagy 4 akkor az I-es, ha 

5 vagy 6, akkor a II-es dobozt teszi a játékosok elé. A játékosok nem látják, mi jön ki a kockán, és így nem 

tudják, melyik doboz kerül eléjük. 

2.lépés: A játékos (Aladár) találomra kivesz a dobozból 1 golyót; feljegyzik, hogy ez arany vagy ezüst, a golyót 

visszateszik a dobozba, a doboz tartalmát alaposan megkeverik; 

3.lépés: B játékos (Béla) találomra kivesz ugyanabból a dobozból 1 golyót; feljegyzik, hogy ez arany vagy 

ezüst, a golyót visszateszik a dobozba, a doboz tartalmát alaposan megkeverik. 

(Tegyük fel továbbá, hogy aranyat húzni jobb, és hogy a játékmester nem csal.) 

Képzelje el, hogy megfigyelünk 3000 ilyen játékot. 

a.) a 3000 játékból kb. hányban fognak az I-es, és hányban a II-es dobozból húzni a játékosok? 

b.) a 3000 játék közül várhatóan (kb.) hányban húz aranyat az A játékos? 

c.) a 3000 játék közül kb. hányban húz aranyat B? 

d.) a 3000 játék közül várhatóan (kb.) hányban húz ezüstöt A ? 

a') mi ennél a játéknál annak a valószínűsége, hogy az I-es dobozból húznak a játékosok? 

b') mi ennél a játéknál annak a valószínűsége, hogy az A játékos aranyat húz? 

c') mi ennél a játéknál annak a valószínűsége, hogy a B játékos aranyat húz? 

d') mi ennél a játéknál annak a valószínűsége, hogy A ezüstöt húz? 

e.) a 3000 kísérletből kb. hányban várható, hogy mindkét játékos aranyat húz? 

e') mi egy ilyen játékban annak a valószínűsége, hogy mindkét játékos aranyat húz? 
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f.) a 3000-ből kb. hány játékban jut A-nak ezüst, B-nek arany? 

g.) a 3000-ből kb. hány játékban jut A-nak arany, B-nek ezüst? 

h.) a 3000-ből kb. hány játékban jut A-nak is, B-nek is ezüst? 

/ f'), g') és h') értelemszerűen a megfelelő események valószínűségét kérdezi./ 

i.) az olyan játékoknak, melyekben A aranyat húzott, hányadrészében (hány százalékában) húz B is aranyat? 

j.) az olyan játékoknak, amikor A ezüstöt húzott, hányadrészében (hány százalékában) húz B aranyat? 

k.) az olyan játékoknak, melyekben A aranyat húzott, hányadrészében (hány százalékában) húz B ezüstöt? 

l.) és az olyan játékoknak, amikor A ezüstöt húzott, hányadrészében (hány százalékában) húz B ezüstöt? 

A fentiek alapján mit mondana, 

i') ha A aranyat húzott, milyen valószínűséggel húz B is aranyat? 

j') ha A ezüstöt húzott, milyen valószínűséggel húz B aranyat? 

k') ha A aranyat húzott, milyen valószínűséggel húz ezüstöt B? 

l') ha A ezüstöt húzott, milyen valószínűséggel húz ezüstöt B is?  

m) jó hír-e B-nek, ha A aranyat húz? rossz? mindegy? 

A feladatok közül kapcsolódott-e valamelyik a De Morgan azonosságokhoz? 

Irodalom 

[bib_3] Statisztika. Szerzői jog © 2005. Typotex, Bp.. 13-14. fejezet. Freedman, D., Pisiani, R., és Purves, R.. 
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3. fejezet - Események 
függetlenségével kapcsolatos 
kérdések (feladatok) 

1) Szabályos dobókockával egyszer dobunk. Független események-e A és B, ha 
 

a) A=(párosat dobunk) B=(hárommal oszthatót dobunk) 

b) A=(párosat dobunk) B=(egyest vagy hatost dobunk) 

c) A=(párosat dobunk) B=(legalább 4-est dobunk) 

d) A=(hárommal oszthatót dobunk) B=(legalább 4-est dobunk) 

e) A=(3-mal oszthatót dobunk) B=(egyest vagy hatost dobunk) 

f) A=(párosat dobunk) B=(öttel oszthatót dobunk) 

g) A=(1-est vagy 2-est dobunk) B=(1-est vagy 6-ost dobunk) 

h) A=(1, 2, 3 vmelyikét dobjuk) B=(1-est vagy 6-ost dobunk) 

2) Egyszer dobunk egy olyan cinkelt dobókockával, melynél a hatosnak  1/2 a valószínűsége, a többi számoknak 

mindnek 1/10. Független események-e A és B, ha 
 

a) A=(párosat dobunk) B=(hárommal oszthatót dobunk) 

b) A=(párosat dobunk) B=(egyest vagy hatost dobunk) 

3) Szabályos dobókockával egymás után kétszer dobunk. Független-e az A és a B esemény, ha 
 

a) A=(elsőre párosat dobunk) B=(a dobott két számnak páros az összege) 

b) A=(elsőre párosat dobunk) B=(a dobott két számnak páros a szorzata) 

c) A=(elsőre 1-et dobunk) B=(a dobott két szám összege éppen 7) 

d) A=(elsőre 1-et dobunk) B=(a dobott két szám összege nem nagyobb 5-nél) 

e) A=(elsőre 1-et dobunk) B=(a dobott két szám összege legalább 5 és legfeljebb 

7) 

f) A=(elsőre 1-et dobunk) B=(a dobott számok között előfordul az 1-es) 

4) Egymás után kétszer dobunk egy olyan cinkelt dobókockával, melynél a hatosnak  1/2 a valószínűsége, a 

többi számoknak pedig mindnek 1/10. Független események-e A és B, ha 
 

a) A=(elsőre párosat dobunk) B=(a dobott két számnak páros az összege) 
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b) A=(elsőre párosat dobunk) B=(a dobott két számnak páros a szorzata) 

c) A=(elsőre 1-et dobunk) B=(a dobott két szám összege éppen 7) 

d) A=(elsőre 1-et dobunk) B=(a dobott két szám összege nem nagyobb 5-nél) 

e) A=(elsőre 1-et dobunk) B=(a dobott két szám összege legalább 5 és legfeljebb 

7) 

f) A=(elsőre 1-et dobunk) B=(a dobott számok között előfordul az 1-es) 

5) Jól megkevert 52-lapos pakli tetejéről (visszatevés nélkül) leveszünk két lapot. 

        1/52 annak az esélye, hogy az első lap a pikk király; 

        1/52 annak az esélye, hogy a második lap a pikk király. 

Igaz-e: 1/52 x 1/52 annak az esélye, hogy az első lap is a pikk király lesz és a második lap is a pikk király lesz. 

6) Jól megkevert 52-lapos pakli tetejéről (visszatevés nélkül) leveszünk két lapot. 

        4/52=1/13 annak az esélye, hogy az első lap király lesz; 

        4/52=1/13 annak az esélye, hogy a második lap király lesz. 

Igaz-e: 1/13 x 1/13 az esélye, hogy az első lap is király lesz és a második lap is király lesz. 

7) Jól megkevert 52-lapos pakli tetejéről – visszatevéssel – két lapot húzunk. 

        1/52 annak az esélye, hogy az első lap a pikk király; 

        1/52 annak az esélye, hogy a második lap a pikk király. 

Igaz-e: 1/52 x 1/52 annak az esélye, hogy az első lap is a pikk király lesz és a második lap is a pikk király lesz. 

8) Jól megkevert 52-lapos pakli tetejéről – visszatevéssel – két lapot húzunk. 

        4/52=1/13 annak az esélye, hogy az első lap király lesz; 

        4/52=1/13 annak az esélye, hogy a második lap király lesz. 

Igaz-e: 1/13 x 1/13 az esélye, hogy az első lap is király lesz és a második lap is király lesz. 

9)  Jól megkevert franciakártya-pakliból húzunk egy lapot. Független-e a B eseménytől az A esemény, hogyha 
 

a) A=(pirosat húzunk) B=("számos"-at húzunk) 

b) A=(pirosat húzunk) B=(kőrt húzunk) 

c) A=("számos"-at húzunk) B=(királyt húzunk) 

d) A=(pirosat húzunk) B=(kőrt vagy pikket húzunk) 

e) A=(2-est vagy 4-est húzunk) B=(4-est vagy 6-ost húzunk) 

(pirosak: a kőr és a káró;  a "számos" lapok: 2,3,4,...,10) 

10)  Egy lapot húzunk egy olyan pakliból, mely mindössze 6 lapból áll: 
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        a pikk, a treff és a kőr királyból, továbbá 

        a kőr, a káró és a pikk dámából. 

        1/2 annak a valószínűsége, hogy királyt húzunk; 

        1/3 annak a valószínűsége, hogy pikket húzunk. 

Igaz-e: 1/2 x 1/3 annak a valószínűsége, hogy pikk királyt húzunk? 

11)  Egy lapot húzunk egy olyan pakliból, mely mindössze 6 lapból áll: 

        a pikk, a treff és a kőr királyból, továbbá 

        a kőr, a káró és a pikk dámából. 

        1/2 annak a valószínűsége, hogy királyt húzunk; 

        1/6 annak a valószínűsége, hogy kárót húzunk. 

Igaz-e: 1/2 x 1/6 annak a valószínűsége, hogy káró királyt húzunk? 

12)  Egy lapot húzunk egy olyan pakliból, mely mindössze 6 lapból áll: 

        a pikk, a treff és a kőr királyból, továbbá 

        a kőr, a káró és a pikk dámából. 

a. független-e a kihúzott lap színe (színe szerint a kártya lehet pikk, treff, kőr és káró) és a rajta lévő figura? (ld. 

Freedman-Pisani-Purves:Statisztika, 265-267.old.) 

b. független-e ez a két esemény: 

        
 

 
A=(királyt húzunk) B=(treffet húzunk) 

c. független-e ez a két esemény: 
 

 
A=(királyt húzunk) B=(pikket húzunk) 

d. független-e ez a két esemény: 
 

 
A=(királyt húzunk) B=(pirosat húzunk) 

e. független-e ez a két esemény: 
 

 
A=(királyt húzunk) B=(kőrt húzunk) 

12')  Egy lapot húzunk egy olyan pakliból, mely mindössze 6 lapból áll: 

        a pikk, a treff és a kőr királyból, továbbá 

        a pikk, a treff és a kőr dámából. 

a. független-e a kihúzott lap színe (színe szerint egy kártya pikk, treff, káró vagy kőr lehet) és a rajta lévő 

figura? 
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b. független-e ez a két esemény: 
 

 
A=(királyt húzunk) B=(treffet húzunk) 

c. független-e ez a két esemény: 
 

 
A=(királyt húzunk) B=(pikket húzunk) 

d. független-e ez a két esemény: 
 

 
A=(királyt húzunk) B=(pirosat húzunk) 

e. független-e ez a két esemény: 
 

 
A=(királyt húzunk) B=(kőrt húzunk) 

13) Szabályos dobókockával egymás után kétszer dobunk.  Jelölje 

• A azt az eseményt, hogy az első dobás páros, 

• B azt az eseményt, hogy a második dobás páros, 

• C azt az eseményt, hogy a két dobás összege páros. 

Igaz-e, hogy 

a. P(AB)=P(A)P(B)         ? 

b. P(AC)=P(A)P(C)        ? 

c. P(BC)=P(B)P(C)         ? 

d. P(ABC)=P(A)P(B)P(C)        ? 

14) Egy érmével egymás után 3-szor dobunk.  Jelölje A azt az eseményt, hogy volt a dobások között fej is, írás 

is;  B azt, hogy 1-nél több fejet dobtunk.  Független-e A és B ? 

15) Két – egy kék, egy zöld – kockával dobunk; jelölje A azt az eseményt, hogy a két pontszám összege 

páros;  B azt, hogy a kékkel 2-est dobtunk;  C azt, hogy dobtunk 2-est.  Független-e 

a.)        A és B ?        b.)        A és C ? 

16) 25 vizsgatétel közül 22 a "jó", 3 a "rossz". Két diák – X és Y – egyszerre jön be, majd egymás után kihúznak 

(és kidolgozásra az asztalukhoz visznek) egyet-egyet. (Hogy melyikük húz előbb, azt pénzfeldobással döntik 

el.)   

Jelölje A azt az eseményt, hogy X húz elsőként;   B azt, hogy X jót húz;  C azt, hogy Y jót húz. 

a.) független-e A és B ?        b.) független-e B és C ?        

c.) hogyan változik az a.) kérdésre adandó válasz, ha másként sorsolják ki az elsőséget (mondjuk olyan módon, 

mely p  (0<p<1) valószínűséggel X-et hozza ki első-húzóként, 1–p valószínűséggel Y-t)? 

17) Aladár zsebében három érme van, kettő cinkelt – ezek 0,8 valószínűséggel dobnak fejet – és egy szabályos. 

Kísérlet=véletlenszerűen húz egy érmét, majd dob vele egymás után kétszer. Jelölje  azt az eseményt, hogy az 

első dobás fej,  azt, hogy a második dobás fej. 

Független események-e  és     ? 
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18) Dobozban 10 számkártya, rajtuk a számok 1-től 10-ig.  Kísérlet=két húzás ebből a dobozból, visszatevés 

nélkül. Jelölje  (i=1,..10) azt az eseményt, hogy i-edikre éppen az i számmal jelölt szelvényt húzzuk. Független 

események-e  és  ? 

Irodalom 

[bib_4] Statisztika. Szerzői jog © 2005. Typotex, Bp.. 13. fejezet. Freedman, D., Pisiani, R., és Purves, R.. 

[bib_5] Valószínűségszámítás és matematikai statisztika. Reimann, József és Tóth, Julianna. Szerzői jog © 

1991. Tankönyvkiadó, Bp.. 36-39. 
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4. fejezet - A teljes valószínűség 
tétele és a Bayes-tétel (feladatok) 

1.) 52-lapos franciakártya-pakliból egymás után 2 lapot húzunk, visszatevés nélkül. Milyen valószínűséggel lesz 

király a másodiknak húzott lap? 

2.) 52-lapos franciakártya-pakliból egymás után 3 lapot húzunk, visszatevés nélkül. Milyen valószínűséggel lesz 

király a harmadiknak húzott lap? 

3.) Három kapus áll a diszkó ajtajában; A ellenőrzi a vendégek 20%-át, B a 30%-ukat, és C a maradék 50%-ot. 

Ha valakinek érvénytelen a tagságija, azt  A 75% valószínűséggel, B 50% valószínűséggel, míg C mindössze 

20% valószínűséggel veszi észre. (A megadott százalékokon belül véletlenszerű, hogy kit melyikük ellenőriz, a 

vendég nem válogathat.) 

– X-nek lejárt a tagságija – milyen valószínűséggel jut be? [Egyszeri próbálkozásról van szó.] 

4.) Bergengóciában a szőkéknek 80%-a okos, a barnáknak 50%-a. Még azt is tudjuk, hogy Bergengóciában az 

emberek 40%-a szőke. 

a. Az emberek hány százaléka okos Bergengóciában? 

b. Az összes bergengóc nevét bedobjuk egy nagy kalapba; találomra kihúzunk egy nevet –  mennyire valószínű, 

hogy okos ember nevét húzzuk? 

c. Az összes bergengóc nevét bedobtuk egy nagy kalapba; találomra kihúztunk egy nevet. Az illetőt 

megvizsgálták, okos. Mennyire valószínű, hogy szőke? 

5.) Összeöntünk 10 liter 15 térfogatszázalékos (A) és 20 liter 10 százalékos alkohol-oldatot; 

• hány százalékos az oldat? 

• a benne lévő alkoholnak hány százaléka jött az (A) oldatból? 

6.) Amazónia lakosságának 70%-a nő, 30%-a férfi; Bergengócia lakosságának 20%-a nő, 80%-a férfi. A két 

állam egyesül; a lakosság 40%-a való Amazóniából, 60%-a Bergengóciából. 

• az új állam lakosságának hány százaléka nő? 

• a nők hány százaléka amazoniai származású? 

7.) Egy három-válaszlehetőséges tesztfeladatnál Aladár p=0,2 valószínűséggel tudja a választ; ha nem tudja, 

találomra választ a három lehetőség közül. 

a. mi a valószínűsége, hogy jó választ ad? 

b. feltéve, hogy helyes választ írt be, mi a valószínűsége, hogy tudta is a választ? 

8.) Egy három-válaszlehetőséges tesztfeladatnál a vizsgázók egy része tudja a választ. A többiek találomra 

választanak a három lehetőség közül. A javítás eredménye: a 600 vizsgázó közül 300 adott helyes választ. Kb. 

hány vizsgázó tudta a helyes választ? 

9.) Egy szóbeli vizsga huszonöt vizsgatétele közül három a "jó". Cecil és Demeter egymás után érkeznek, egy-

egy tételt húznak; a kérdést távozásig maguknál tartják. Mi a valószínűsége, hogy 
 

a.) Cecilnek b.) Demeternek c.) mindkettőjüknek jó tétel jut? 

10.) Új fertőző betegség tűnt fel Burgundiában, a feketekór. A fertőzés utáni első két évben jól kezelhető –

  tünetei viszont csak a harmadik év után jelentkeznek. Segíthet ezen a problémán, hogy kidolgoztak egy új 
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szűrővizsgálatot, és ez olyan pontos, hogy a fertőzöttek 95%-ánál kimutatja a betegséget (ugyanakkor 

mindössze az egészségesek 3%-ánál – pontosabban 155/4900 részénél – jelez fertőzést). 

Burgundia lakosságának jelenleg 2%-a fertőzött (ezt az adatot az egészségügyi hatóságok még nem ismerik).   

Burgundia összlakossága 5 millió. 

A teljes lakosságon elvégzik a szűrővizsgálatot. 

a. /Kb./ hány embert minősítenek a vizsgálat során fertőzöttnek? Hány százaléka ez az összlakosságnak? 

A fertőzöttnek minősítettek között lesznek fertőzöttek – és kerülhetnek közéjük (a vizsgálat hibájából) 

egészségesek is: 

b. a fertőzöttnek minősített személyeknek kb. hány százaléka lesz ténylegesen fertőzött? 

És hány százalékuk lesz olyan, akit csak a vizsgálat hibájából minősítenek fertőzöttnek, noha valójában 

egészséges? 

11.) Urnában 3 piros, 2 kék, 4 zöld golyó; visszatevés nélkül kihúzunk – egyenként – hármat; 

a. mi annak a valószínűsége, hogy másodikra kéket húzunk, ha az elsőre húzott golyó piros? 

b. mi annak a valószínűsége, hogy az elsőre húzott golyó piros volt (nem figyeltünk), ha másodikra kéket 

húztunk (ezt már néztük) 

12.) Két-gyermekes családok; jelölje fl az olyan családokat, ahol az első gyermek fiú, a második lány; tegyük 

fel, hogy a 4 lehetséges eset (ll, lf, fl, ff) mind egyformán valószínű. Ezek alapján mi egy kétgyermekes 

családban annak a valószínűsége, hogy ha az egyik gyerek fiú, akkor a másik is fiú? 

13.) És annak mi a valószínűsége, hogy ha az első gyerek fiú, akkor a másik is fiú? 

14.)* Alaposan megkevert 52-lapos franciakártya-paklit négyfelé osztunk. A játékosok egyike Péter. Mi az 

alábbi események valószínűsége: 

        A = (Péter legfelső lapja a kőr ász) 

        B = (Péter legfelső lapja ász) 

        C = (Péternél van a kőr ász) 

        D = (van Péternél ász) 

        E = (mindenkinél 1-1 ász van) 

        F = (pontosan két ász van Péternél) 

– Határozza meg az alábbi feltételes valószínűségeket: 

P ( C | A ) P ( A | C ) P ( B | D ) P ( A | D ) P ( C | E ) 

P ( F | A ) P ( F | D ) P ( F | C ) 

15.) Az (A) zsákban 3 piros, 7 másszínű zseton van; a (B) zsákban 6 piros és 4 más színű; a (C)-ben 9 piros és 1 

más színű. Azt, hogy melyikből húzunk majd egyetlen zsetont, kockadobással sorsoljuk ki; ha 1-es, akkor az (A) 

zsákból; ha 2-es vagy 3-as, akkor a (B)-ből; ha 4, 5 vagy 6 jön ki, akkor a (C) zsákból húzunk. (Szabályos a 

kocka) Mi annak a (feltételes) valószínűsége, hogy 1 volt a kockán, ha pirosat húztunk? 

16.) Egy zsákban 5 piros, 3 kék és 2 sárga golyó; visszatevés nélkül kihúzunk egyet, majd még egyet. 

Mi annak a valószínűsége, hogy először pirosat húztunk, ha két egyforma golyót húztunk? 

17.) Három kétfiókos szekrényke közül az egyikben 2 aranygyűrű van; a másikban 1 arany- és 1 ezüstgyűrű; a 

harmadikban 2 ezüst gyűrű (minden fiókocskában 1 gyűrű). Találomra választunk egyet a szekrénykék közül, és 
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találomra kihúzzuk az egyik fiókját; ebben aranygyűrű van. Mi a valószínűsége, hogy ez éppen az első 

szekrényke? (Bertrand-probléma) 

18.) Három, szemre teljesen egyforma zsák közül az elsőben 1 piros, 9 kék; a másodikban 5 piros, 6 kék; a 

harmadikban 9 piros, 1 kék zseton van. Találomra választunk egyet a zsákok közül és kiveszünk belőle egy 

zsetont. Majd – visszatevéssel – még egyet kiveszünk. 

a. Milyen valószínűséggel lesz piros az első húzás? 

b. Milyen valószínűséggel lesz piros a második húzás? 

c. Milyen valószínűséggel lesz piros mindkét húzás? 

d. Független-e az első és a második húzás? 

19.) (Három fogoly/1.) Egy börtönben három halálraítélt van; egyiküket holnap reggel kivégzik. Hogy melyiket, 

azt 1/3-1/3 valószínűséggel sorsolják ki. A foglár már tudja az eredményt; a rabok még nem. Azt, ami rájuk 

vonatkozik, nem is szabad megtudniuk. Azonban egyikük, X. úr, mindenképpen szeretne többet tudni; azt 

mondja a foglárnak, hogy mivel a másik kettő – Y. úr és Z. úr – közül biztosan lesz, aki életben marad, azzal, ha 

mond közülük, akit nem végeznek ki, még nem szegi meg a szabályt. A foglár beleegyezik; azt mondja, Y.-t 

nem végzik ki.  X. úr elszomorodik: eddig 2/3 volt az esélye, hogy életben maradjon, most viszont – 

szomorkodik – már csak 1/2.   Igaza van-e? 

19') (Három fogoly/2.) Börtönben három rab; hogy másnap hajnalban melyiküknek kell szenet rakodni, azt 

mindig már az este – 1/3-1/3 valószínűséggel – kisorsolja a börtönvezetés. A foglár tudja az eredményt, a 

foglyok még nem. Ami rájuk vonatkozik, arról semmit nem is szabad megtudniuk (majd hajnalban, 

ébresztéskor). Egyikük, X. úr azonban mindenképpen szeretne többet tudni; azt mondja a foglárnak, hogy mivel 

a másik kettő – Y. és Z. – közül biztosan lesz, aki tovább alhat, azzal, ha mond közülük, akit nem keltenek 5-

kor, még nem szegi meg a szabályt. A foglár beleegyezik; azt mondja, Y.nem rakodik holnap.   X. úr 

elszomorodik: eddig 2/3 volt az esélye, hogy alhasson, most már csak 1/2.   Igaza van-e? 

20.) Aladár zsebében 3 érme van (tapintásra megkülönböztethetetlenek); közülük egy szabályos, kettő cinkelt 

(ezek 90% valószínűséggel dobnak fejet). Kísérlet=Aladár találomra (1/3–1/3 valószínűséggel) kivesz egyet az 

érmék közül, majd ezzel az érmével egymás után kétszer (későbbi feladatoknál háromszor) dob. 

– Határozza meg az alábbi (feltételes illetve feltétel nélküli) valószínűségeket: 

a) P(első dobás=Fej) 

b) P(Szabályost húzunk ÉS első dobás=Fej) 

c) P(Szabályost húztunk HA fej az első dobás) 

d) P(Szabályost húztunk HA írás az első dobás) 

c’) P(Cinkeltet húztunk HA fej az első dobás) 

d’) P(Cinkeltet húztunk HA írás az első dobás) 

e) P(fej lesz a második dobás, ha fej volt az első dobás) 

f)  P(fej lesz a második dobás, ha írás volt az első dobás) 

e’) P(írás lesz a második dobás, ha fej volt az első dobás) 

f’)  P(írás lesz a második dobás, ha írás volt az első dobás) 

g) P(cinkeltet húztunk HA fej az első és a második dobás is) 

h) P(szabályost húztunk HA az első két dobásból egy volt a fej és egy volt az írás) 

i) P(fej lesz a harmadik dobás HA az első és a második dobás is fej) 



 A teljes valószínűség tétele és a 
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j) P(az első három dobás mind fej) 

k) P(az első három dobás közül kettő fej, egy írás) 

21.) (az előző feladat folytatása) – jelölje  azt, ha fej az első dobás,  ha fej a második dobás 

• függetlenek-e ezek az események?   

• Hogyan értelmezi az eredményt? 

Irodalom 

[bib_6] Valószínűségszámítás és matematikai statisztika. Reimann, József és Tóth, Julianna. Szerzői jog © 

1991. Tankönyvkiadó, Bp.. 32-36. 
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5. fejezet - Változók – bevezető 
feladatsor  (eloszlás, várható érték és 
szórás) (feladatok) 

1.) Szabályos kockával egyszer dobunk; milyen értékek jöhetnek ki? melyik milyen valószínűséggel? 

2.) Szabályos kockával kétszer dobunk; (a) milyen értékeket vehet fel az összeg? melyiket milyen 

valószínűséggel? és (b)  milyen értékeket vehet fel a két pontszám szorzata?  melyiket milyen valószínűséggel? 

3.) Egy dobozban három, tapintásra egyforma számkártya van, egy 0-s, egy 1-es, és egy 10-es.  Kísérlet=1 

húzás.  X=a kihúzott szám.  Határozza meg X eloszlását [azaz: milyen értékeket vehet fel X?  melyiket milyen 

valószínűséggel?]. 

4.) Egy dobozban nyolc, tapintásra egyforma számkártya van, öt 0-s, két 1-es, és egy 10-es.  Kísérlet=1 

húzás.  X=a kihúzott szám.  Határozza meg X eloszlását. 

5.) Egy dobozban három, tapintásra egyforma számkártya van, egy 0-s, egy 1-es, és egy 10-es.  Kísérlet=2 

húzás, visszatevés nélkül.   

a. X=a két kihúzott szám összege.  Határozza meg X eloszlását. 

b. Y=a másodjára húzott szám.   Határozza meg Y eloszlását. 

6.) Egy dobozban nyolc, tapintásra egyforma számkártya van, öt 0-s, két 1-es, és egy 10-es.  Kísérlet=2 húzás, 

visszatevés nélkül.    a) X=a két kihúzott szám összege.  Határozza meg X eloszlását.b) Y=a másodjára húzott 

szám.   Határozza meg Y eloszlását. 

7) mint 5.) és 6.), de visszatevéses húzással 

8.) mint 5)–7), de az összeg helyett a két dobás szorzatának eloszlását kell meghatározni. 

9.) Szabályos érmével kétszer dobunk; jelölje X  az "a kapott fejek száma" szöveget. Milyen értékeket vehet fel 

X?  Melyiket milyen valószínűséggel?  [Azaz: határozza meg X eloszlását.] 

10.) Szabályos érmével játszunk; fejért 1 Ft-ot, írásért 10 Ft-ot fizet a bank; két dobást figyelünk meg; milyen 

értékeket vehet fel az "össznyeremény"? melyiket milyen valószínűséggel? 

11.) Szabályos érmével játszunk; fejért semennyit, írásért 1 Ft-ot fizet a bank; két dobást figyelünk meg; milyen 

értékeket vehet fel az "össznyeremény"? melyik értéket milyen valószínűséggel? 

12.) Szabályos érmével játszunk; az írásért 1 Ft-ot fizet a bank, de ha fejet dobunk, mi fizetünk a banknak 1 Ft-

ot; két dobást figyelünk meg; milyen értékeket vehet fel az össznyereményünk? melyik értéket milyen 

valószínűséggel? 

13.) Szabályos érmével játszunk; az írásért 2 Ft-ot fizet a bank, de ha fejet dobunk, mi fizetünk a banknak 1 Ft-

ot. Két dobást figyelünk meg; milyen értékeket vehet fel az össznyereményünk? melyik értéket milyen 

valószínűséggel? 

14.) Mint a 9.-13. feladatok, de 3 dobásra. 

15.) Hogyan alakulna a helyzet a 9-13. feladatokban, ha nem szabályos érmével játszanánk, hanem olyan cinkelt 

érmével, melynél a fejdobásnak 0,6 és az írásénak 0,4 a valószínűsége? 

16.) Szabályos érmével háromszor dobunk; változónk: a  fejek száma; milyen értékeket vehet fel, melyiket 

milyen valószínűséggel? 
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17.) Dobozban 10 kék és 10 zöld golyó, tapintásra megkülönbözhethetetlenek; egymás után hármat húzunk 

(visszatevéssel), X="kékek száma a húzottak között". Milyen értékeket vehet fel, melyiket milyen 

valószínűséggel? 

18.) ugyanez, visszatevés nélküli húzásra. 

19.) Cinkelt érmével, melynél a fejdobásnak 0,6 a valószínűsége, hármat dobunk; X:=a fejek száma. Milyen 

értékeket vehet fel? melyiket milyen valószínűséggel? 

20.) Dobozban 6 kék és 4 zöld golyó, tapintásra megkülönbözhethetetlenek; egymás után hármat húzunk 

(visszatevéssel), X="kékek száma a húzottak között"; milyen értékeket vehet fel, melyiket milyen 

valószínűséggel? 

21.) ugyanez, visszatevés nélküli húzásra. 

22.) Szabályos érmével dobunk, mígcsak nem sikerül fejet dobnunk.  X:="ahányadik dobásra először fejet 

dobtunk". Milyen értékeket vehet fel X?  Melyiket milyen valószínűséggel? 

23.) Szabályos kockával dobunk, míg ki nem jön a hatos.   X:="ahányadik dobásra először hatost kaptunk". 

Milyen értékeket vehet fel X?  Melyiket milyen valószínűséggel? 

24.) Cinkelt érmével, melynél a fejdobásnak 0,6 a valószínűsége, addig dobunk, míg nem sikerül fejet 

dobnunk.  X:="ahányadik dobásra először fej jött ki". Milyen értékeket vehet fel X?  Melyiket milyen 

valószínűséggel? 

25.) Tíz számkártya egy dobozban: hét 1-es, két 2-es és egy 9-es. Kísérlet: 3 húzás, visszatevéssel; X:=a 

húzások összege.  Határozza meg X eloszlását, és ábrázolja oszlopdiagramon. (Oszlopdiagram: a változó által 

felehető értékek fölött egy-egy, a felvételük valószínűségével arányos magasságú oszlop vagy "pózna".) 

26.) Határozza meg az előző feladatokban szerepelt változóknál (eloszlásoknál), hogy melyiknek mennyi a 

várható értéke (a 22-24. feladatok kivételével). 

27.) Határozza meg az 1-25. feladatokban szerepelt változóknál (eloszlásoknál), hogy melyiknek mennyi a 

szórása (a 22-24. feladatok kivételével). 

Irodalom 

[bib_7] Statisztika. Szerzői jog © 2005. Typotex, Bp.. 16. fejezet/2-3;17. fejezet/1-2. Freedman, D., Pisiani, R., 

és Purves, R.. 

[bib_8] Valószínűségszámítás és matematikai statisztika. Reimann, József és Tóth, Julianna. Szerzői jog © 

1991. Tankönyvkiadó, Bp.. 40-45, 63-76. 
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6. fejezet - Valószínűségi változók: 
eloszlás, sűrűségfüggvény, 
eloszlásfüggvény; várható érték, 
variancia, kovariancia és 
szórás (elmélet) 

1. Valószínűségi változók 

Amikor egy valószínűségi kísérlet eredménye egy, a kísérlet által egyértelműen meghatározott szám, olyankor 

valószínűségi változóról beszélünk. (Teljesebb néven számértékű valószínűségi változóról – 

megkülönböztetésül a később előkerülő vektor-értékű valószínűségi változóktól, más néven valószínűségi 

vektorváltozóktól.) 

2. Eloszlás, sűrűségfüggvény, eloszlásfüggvény 

A változó eloszlása – azaz hogy milyen értékeket milyen valószínűséggel vehet fel  –, többféleképpen is 

jellemezhető. Ha az értékkészlet véges, akkor felsorolhatjuk egy táblázatban a változó lehetséges értékeit, és 

hogy melyiket milyen valószínűséggel veszi fel (eloszlástáblázat). 

A végtelen, diszkrét eloszlások értékkészlete végtelen halmaz, de eloszlásukat meg tudjuk adni "ugyanígy": az 

értékkészlet minden egyes eleméhez hozzárendelünk egy-egy nem-negatív számot, azaz annak a valószínűségét, 

hogy a változó éppen ezt az értéket veszi fel. (Pl. legyen a változónk az, hogy hányadik dobásra sikerül először 

hatost dobni egy szabályos dobókockával.) 

• Abszolút folytonos eloszlásoknak nevezzük azokat, melyek megadhatók sűrűségfüggvénnyel. Az fX(x) 

függvény az X valószínűségi változó sűrűségfüggvénye, ha  esetén  annak  valószínűsége, hogy az X 

változó értéke az A halmazba esik, megadható f-nek  A-n vett integráljával: 
 

 (6.1) 

• Bármely számértékű valószínűségi változónak van eloszlásfüggvénye (más néven kumulatív 

eloszlásfüggvény). Az X változó eloszlásfüggvényének, FX(x) -nek a definíciója: 
 

 (6.2) 

 tehát annak a valószínűségét adja meg, hogy az X változó valamely, az x számnál kisebb értéket vesz fel: 

mintegy összegyűjti, kumulálja az x-nél kisebb számokat, illetve az ezekre jutó összes valószínűségeket. 

Sűrűségfüggvények néhány tulajdonsága: ha fX(x)  sűrűségfüggvény, akkor 

a.  

b.  

Eloszlásfüggvények néhány tulajdonsága:   eloszlásfüggvény, akkor 

a.  

b.  

c.  monoton nő, és 
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d.  minden valós x-ben balról folytonos1 

Összefüggés sűrűségfüggvény és eloszlásfüggvény között: hogyha az X változó abszolút folytonos eloszlású 

(azaz ha van sűrűségfüggvénye), akkor 
 

 (6.3) 

3. Várható érték 

3.1. A véges értékkészletű X valószínűségi változó várható értéke 
 

 (6.4) 

Arra vagyunk kiváncsiak, hogy ha nagyszámú kísérletet végeznénk az X változóra, akkor kb. mekkora lenne e 

sok kísérletben a megfigyelt értékekek átlaga. (Ha pl. a kísérlet valamely hazárdjáték, X pedig – előjelesen – azt 

mutatja, hogy hány forintot nyerünk az adott játékban, akkor amiről most szó van, az a játékonkénti átlagos 

nyereség.) 

Végezzünk N kísérletet. Az N alkalomból kb. NP(X=  ) alkalommal várható, hogy a változónk értéke    lesz. 

Ennek megfelelően 

az N alkalomból várható összes nyereség kb.  érték  hányszor fordul elő ez az érték azaz  

lesz; 

a várható átlag (azaz a várható érték) pedig ennek 1/N-ed része,  . 

3.2. Végtelen értékkészletű diszkrét X valószínűségi változó 
várható értéke 
 

 (6.5) 

Pontosabban: 

 bontsuk fel két darabra a fenti végtelen összeget: az egyik darab a pozitív x-ekre összegez, a másik a 

negatívakra:  ,   . 

Ha mindkét részösszeg véges, akkor a várható érték képezhető a definíció szerint (és az összegzésbeli tagok 

tetszés szerint csoportosíthatók). 

Ha a két részösszeg közül az egyik végtelen, a másik véges, akkor a várható érték értelemszerűen plusz illetőleg 

mínusz végtelen. 

Amikor viszont mindkét részösszeg végtelen, akkor az eloszlásnak nincs várható értéke (nem definiálunk neki). 

(Háttér: ha egy  végtelen sor olyan, hogy  , ugyanakkor az  és az  végtelen részösszegek 

egyike sem korlátos, akkor az eredeti végtelen összeg átrendezhető úgy, hogy konvergáljon nullához; hogy 

plusz végtelen legyen  a határértéke; hogy mínusz végtelen legyen a határértéke; vagy bármely tetszőleges  

valós szám esetén úgy, hogy éppen ehhez az  számhoz konvergáljon – emiatt jobb az ilyen végtelen összegekre 

azt mondani, hogy értékük meghatározatlan.) 

3.3. Abszolút folytonos eloszlású változók várható értéke 

ha az X változónak van sűrűségfüggvénye, akkor  . 

                                                           
1 - a legtöbb helyen folytonos is. Ahol nem folytonos, ott a monotonitás miatt ugrása van. Ezekben az ugrásokban pedig (meggondolandó!) 
balról folytonos. 
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Indoklás2 : 

– ahogy az integrálás bevezetésénél, feloszthatjuk az X változó értékkészletét  intervallumokra. Az 

intervallumok belsejéből válasszunk ki egy-egy   értéket, majd közelítsük a folytonos X változót azzal a 

diszkrét X' változóval, melyet úgy kapunk X-ből, hogy amikor  , olyankor X':=  . (Tehát minden, az  

intervallumba eső érték helyett a hozzá közel eső    -t vesszük). 

Ekkor X közel lesz X'-höz, emiatt 
 

 (6.6) 

 

 (6.7) 

Előfordul, hogy eredeti – és ismert fX(x) sűrűségfüggvényű – X változónk valamely függvényével (a 

leggyakrabban négyzetével; esetleg pl. logaritmusával, stb.) foglalkozunk, és ennek a g(X) változónak a várható 

értékére van szükségünk. Ezt így kapjuk: 
 

 (6.8) 

Indoklása: felosztjuk X értékkészletét  intervallumokra, az intervallumok belsejéből kiválasztunk egy-

egy    értéket, majd a folytonos X változót azzal a diszkrét  X' változóval közelítjük, melyet úgy kapunk, 

hogy amikor  olyankor X':=  ..  Ekkor – hogyha a g(x)függvény folytonos –, a g(X') változó közel lesz a 

g(X) változóhoz, s így 
 

 (6.9) 
 

 (6.10) 
 

 (6.11) 

Bár az indoklás kétszer is kihasználja  a g(x) függvény folytonosságát /a két közelítésnél/, az állítás nem-

folytonos g(x) függvényekre is igaz. Ennek bizonyítása azonban bonyolultabb. 

Speciálisan, sokszor van szükségünk változó négyzetének a várható értékére – ez így határozható meg: 
 

 (6.12) 

Megj.: a diszkrét esethez hasonló korlátozások vonatkoznak olyankorra, ha az  , és az    

"részösszegek" valamelyike vagy mindegyike végtelen: amikor csak egyikük végtelen, akkor a várható értéket 

értelemszerűen plusz ill. mínusz végtelennek definiáljuk; hogyha mindketten végtelenek, akkor nem definiálunk 

várható értéket. 

3.4. A várható érték néhány tulajdonsága 

(a) E(c) = c                                /ahol c egy olyan változót jelöl, melynek értéke a konstans c szám/ 

(b) E(c+X)=c + E(X) 

(c) E(cX)=c E(X) 

(d) E(X+Y)=E(X) + E(Y)                /ahol X és Y valószínűségi változók véges E(X) és E(Y) várható értékkel/ 

és 

(e) ha  X és Y független valószínűségi változók véges E(X) és E(Y) várható értékkel, akkor 

                                                           
2 – inkább indoklás-vázlat  (célja csupán, hogy a képletet érthetővé tegye; a bizonyításhoz komolyabb elméleti apparátus szükséges). 
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E(XY)=E(X) E(Y) 

Ha a véges várható értékű X és Y nem függetlenek, akkor összefüggésük jellemezhető az E(XY)–E(X)E(Y) 

különbséggel – neve: X és Y kovarianciája, jel.: cov(X,Y). 

(f) Másik felírása: cov(X,Y) = E( (X–E(X)) (Y–E(Y)) 

Az elnevezés (ko-variancia, együtt-változás) magyarázata: a második felírásbeli mennyiség akkor lesz pozitív, 

ha X és Y többé-kevésbé ugyanakkor térnek ki – a saját átlagukhoz képest – felfelé, és ugyancsak egyszerre 

térnek ki lefelé; míg, ha döntően  ellentétesen mozognak – amikor X nagy, olyankor Y többnyire kicsi és 

fordítva –, akkor az (X-E(X))(Y-E(Y)) szorzat-változó tipikusan negatív lesz – így várható értéke is negatív 

lesz.) 

(d) indoklása véges értékkészletű diszkrét eloszlásokra: 

jelölje                  

 /az X eloszlását megadó valószínűségek/, 

  /az Y eloszlását megadó valószínűségek/, 

ekkor         

                 

                 

/Első átalakítás: definíció szerint / második: zárójel felbontása / harmadik: két összegre bontás / negyedik: 

összegzés két menetben / ötödik: egy-egy összegzésből az ott változatlan tagok kiemelése / hatodik: cella-

valószínűségek összegzése / hetedik: def. szerint / 

(e) indoklása véges értékkészletű diszkrét eloszlásokra: 

– ha X és Y független, akkor  ; 

jelölje most  ; 

ekkor  

                           

      

/első átalakítás: várható érték definíciója szerint /  második: függetlenség miatt / harmadik: átcsoportosítás / 

negyedik: összegzés két menetben / ötödik: a belső összegzésben változatlan tagok kiemelése / hatodik: E(Y) 

def. szerint / hetedik: számszorzó kiemelése / nyolcadik: E(X) def. szerint/ 

(f) indoklása, a két felírás ekvivalenciája: E( (X-E(X)) (Y-E(Y) )   =   E(XY – E(X)Y – E(Y)X + E(X)E(Y))   = 

=  E(XY) – E(X)E(Y) – E(Y)E(Y) + E(X)E(Y)    =    E(XY) – E(X)E(Y),  ahol 

– az első átalakításnál felbontottuk az E(...) -kifejezésen belüli zárójeleket, azaz elvégeztük a kijelölt szorzást, 

– a másodiknál az E(cX)=cE(X) átalakítást alkalmaztuk a második és a harmadik tagra /a szorzóként szereplő 

E(X) ill. E(Y) itt egyszerű szám-szorzók. 

4. Szórás, szórásnégyzet 
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Az E(X) véges várható  értékű X valószínűségi változó szórásnégyzete (másként: varianciája): a várható 

értéktől való eltérés négyzetének a várható értéke: 
 

 (6.13) 

Jel.: D2(X) ill. var(X). 

A szórás – jele D(X) – a variancia négyzetgyöke. (Más elnevezése még: standard hiba, röv.: S.H., ang.: S.E.) 

"Felhasználói szempontból" a szórás azt mutatja, körülbelül mennyivel tér el a változó a várható értékétől: 

mekkora a közepes eltérése, nagyjából milyen körben szóródnak az értékei a várható értéke körül. 

Matematikailag a szórás ezeknek az eltéréseknek a négyzetes közepe. 

(Amikor a  várható értéktől vett eltéréseket igyekszünk mérni, gondolhatnánk az eltérések átlagára /számtani 

közepére/ – ez azonban mindig zérus, így nem informatív. Vagy próbálkozhatnánk az eltérések abszolút 

értékeivel /az átlagos abszolút eltérés a gyakorlatban is használt mérőszám/ – az abszolút érték azonban 

matematikailag nehezen kezelhető, és az átlagos abszolút eltérés nem rendelkezik azokkal a "szép" 

tulajdonságokkal, amikkel a szórás igen – nevezetesen nem érvényes rá pl. az úgynevezett négyzetgyökszabály.) 

Fontos fejben tartani, hogy a szórás:  közepes eltérés. Előfordulnak nála kisebb és nála nagyobb eltérések is. 

A szórásnégyzet másik felírása: a szórásnégyzet számítása néha egyszerűbb a   képlet alapján. 

(A két felírás ekvivalenciája: jelöljük ideiglenesen m-mel az E(X) számot; ekkor 

D2(X)  =   E( (X – m)2 )   =   E(X2 – 2mE(X) + m2)   = E(X2) – 2mE(X) + m2    =E(X2) – 2 m2  + m2  = E(X2) –

  m2  = E(X2) – (E(X))2 

– a második egyenlőségjelnél elvégeztük az E(...) -kifejezésen belüli négyzetreemelést, 

– a harmadiknál az E(X+Y)=E(X)+E(Y) átalakítást, továbbá az E(c)=c átalakítást alkalmaztuk, 

– a negyediknél és a hatodiknál pedig kihasználtuk, hogy m=E(X) ) 

A szórásnégyzet és a szórás néhány tulajdonsága: 
 

D2(c)=0 D(c)=0  

D2(c+X)=D2(X) D(c+X)=D(X)   

D2(cX)= c2 D2(X) D(cX)= c D(X)  

továbbá, ha X és Y függetlenek, D2(X) és D2(Y) – véges – szórásnégyzetekkel, akkor 

 D2(X+Y)=D2(X)+D2(Y)          . 

Általában – tehát ha nem tudjuk, hogy X és Y függetlenek: 

  D2(X+Y) = D2(X) + D2(Y) + 2 cov (X,Y) . 

(Az utóbbi két állítás bizonyítása: 

D2(X+Y) = E((X+Y)2) – (E(X+Y))2 = 

= E(X2 + 2XY + Y2)                          –                                 (E(X)+E(Y))2 = 

= E(X2) + 2E(XY) + E(Y2)           –                  (E(X))2   –  2E(X)E(Y)  –   (E(Y))2   = 

= E(X2)  –  (E(X))2                 +         E(Y2)  –   (E(Y))2           +         2E(XY)  –  2E(X)E(Y) = 

= D2(X)                                         +                D2(Y)                                 +                2cov(X,Y) 
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/a szórásnégyzet alternatív képletéből indulunk; a harmadik sorban két háromtagú összeghez jutunk, a negyedik 

sort ezek átcsoportosításával kapjuk/) 

5. Mintaösszeg és mintaátlag várható értéke és 
szórása visszatevéses mintavételnél:a négyzetgyök-
szabály 

5.1. Két segédállítás 

(1) Legyenek  független valószínűségi változók, rendre  várható értékkel és  szórással; 

jelölje X az összegüket (  ). Ekkor   és  

(2) Legyen a kísérlet: n húzás egy olyan dobozból, melyben a számok átlaga=m, szórásuk=d (akár 

visszatevéssel, akár visszatevés nélkül). Jelölje  az i-edik húzás eredményét. Ekkor 

        E( )=m ,   D( )=d 

(Egy dobozból végzett i-edik húzásnak ugyanolyan a – valószínűségi – eloszlása, amilyen a dobozban lévő 

számok – leíró statisztikai értelemben vett – eloszlása.) 

5.2. A négyzetgyökszabály 

Legyenek egy dobozban számkártyák, átlaguk:=m, szórásuk:=d. Kiveszünk közülük, visszatevéssel, n darabot. 

Jelölje a mintába került számok összegét  – a mintaösszeget – X, a mintába került számok átlagát – tehát a 

mintaátlagot – pedig Y. 

Ekkor 

 

továbbá 

 

(biz.:  , ahol az  valószínűségi változók – melyek egy-egy húzás eredményét mutatják – függetlenek, s 

mindnek m a várható értéke, d2 a szórásnégyzete. [Mindegyik  -nek pontosan olyan a – valószínűségi 

változókénti – eloszlása, amilyen a számok megoszlása a dobozban; várható értékük=a doboz átlaga, szórásuk=a 

doboz szórása.]  Ebből adódnak a mintaösszegre vonatkozó állítások.  A mintaátlagra vonatkozók ezen felül 

onnan, hogy Y=X/n .) 

Azaz, amikor egy m átlagú, d szórású populációból n elemű (visszatevéses) egyszerű véletlen mintát 

veszünk, akkor a mintaösszeg mint valószínűségi változó az nm várható érték körül szóródik, méghozzá 

 szórással – a mintaátlag pedig az m várható érték körül fog mozogni,  szórással. 

6.1. példa - 

tegyük fel, hogy valakik a burgund populáció átlagos jövedelmét szeretnék  közelítőleg megmérni mintavételes 

vizsgálattal, egy n=100 fős, visszatevéses, egyszerű véletlen minta alapján. Tegyük fel továbbá, hogy a 

tényleges populációs átlag 1000 tallér, a populációs szórás 2000 tallér. Ekkor a kapott mintaátlag (ezt látják 

majd a kutatók) valahol 1000 tallér körül várható, körülbelüli hibája azonban – amit a szórás mutat –  kb. 200 

tallér: igen nagy. Úgy tűnik, érdemi méréshez a százas mintanagyság nem elég nagy. 

Hasonlóan kapjuk, hogy 

– egy 400-as mintából származó mintaátlag közepes hibája (standard hibája,szórása) 100 tallér lenne, 

– 1600 elemű mintából származó mintaátlagé 50 tallér, és még 
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– 10.000-es esetszámnál is 20 tallér volna a mérés közepes (körülbelüli) pontatlansága. 

Ugyanezek az egyenlőségek alkalmazhatók olyankor is, amikor valamilyen ismérv előfordulási arányát akarjuk 

mintavételes vizsgálattal megbecsülni –  mondjuk a balkezesek arányát. A minket érdeklő minta-statisztikák 

ekkor a mintabeli darabszám (hány balkezes kerül a mintánkba;  szakszóval: a gyakoriság), és a mintabeli 

részarány (a mintának hányadrésze balkezes; – szakszerűen: relatív gyakoriság) lesznek. Ezeket is tekinthetjük 

mintaösszegnek illetve mintaátlagnak, ha populációnkat – benne balkezesekkel és másokkal – egy absztraktabb 

másik populációval helyettesítjük/modellezzük: 

– tegyük fel, hogy a populációban 3 millió balkezes és 7 millió jobbkezes van; a közülük való mintavételt 

modellezhetnénk 

(1) úgy, hogy egy dobozba beteszünk 10 millió kártyát, 3 millión a "B", 7 millión a "J" felirattal, s innen húzunk 

pl. 1000-szer, majd leszámoljuk, hogy hány B-s lap került kihúzásra. Ha azonban 

(2) minden "B" lap hátára ráírjuk az 1-es számot, és minden "J" hátára a 0-t, akkor elég, ha  "összeadjuk a húzott 

számokat", ezzel egyben le is számláltuk a "B"-s lapokat. 

Emiatt fontos a számunkra a következő állítás: 

[0/1] dobozok szórása:  ha egy számpopulációban csak nullák és egyesek vannak – méghozzá p részarányban 1-

esek és (1–p) részarányban nullák – akkor ennek a számpopulációnak    a szórása. 

(bizonyítása házi feladat.) 

példa: legyen valamely ismérv (pl. a szőke haj) előfordulási aránya a populációban 20%-os. Mennyire pontosan 

tudnák megállapítani 100 fős mintavételes vizsgálatból ezt olyan kutatók, akik a 20%-os értéket nem ismerik? 

(a), darabszám=gyakoriság. Kísérletük – mintavétel a populációból és a szőkehajúak mintabeli számának 

megállapítása – közelítőleg úgy modellezhető, mintha 100 húzást végeznének, visszatevéssel, egy olyan 

dobozból, melyben 1-es és 0-s számkártyák vannak: 20% egyes és 80% nullás – majd kiszámítanák a minta 

összegét. 

E változónak 20 a várható értéke. A változó standard hibájának megállapításához szükségünk van a dobozbeli 

számpopuláció szórására. Ennek kiszámítása:  d=  .  Ennek alapján a gyakoriság standard hibája = 

 4 fő – eredményük tehát a várható (a pontos) 20-tól kb. 4 fővel fog eltérni. 

(b), részarány=relatív gyakoriság. Kísérletük – mintavétel a populációból és a szőkehajúak mintabeli arányának 

megállapítása – közelítőleg úgy modellezhető, mintha 100 húzást végeznének, visszatevéssel, egy olyan 

dobozból, melyben 1-es és 0-s számkártyák vannak: 20% egyes és 80% nullás – majd kiszámítanák a minta 

átlagát. 

E változónak 0,20 a várható értéke. A változó standard hibájának megállapításához szükségünk van a dobozbeli 

számpopuláció szórására. Ennek kiszámítása:  d=  .  Ennek alapján a gyakoriság standard hibája = 

 0,04 – mérésük körülbeli hibája várhatóan 4 százalék lesz: az általuk kapott eredmény a pontos 20%-tól kb. 

4%-kal fog eltérni. 

6. Felső korlát nagy eltérések részarányára illetve 
valószínűségére: a Csebisev-egyenlőtlenség 

a. Csebisev-egyenlőtlenség valószínűségi változókra: hogy egy valószínűségi változó legalább a szórás k-

szorosával eltérjen a maga várható értékétől, annak a valószínűsége 1/k2-nél nem nagyobb. 

b. Csebisev-egyenlőtlenség szám-populációkra3: egy számpopulációban  az olyan esetek részaránya, melyek 

eltérése a számpopuláció átlagától eléri a szórás k-szorosát, legfeljebb 1/k2 lehet. 

Biz.,kb.: 

                                                           
3 – kb.: számhalmazokra;   azonban a szóban forgó számpopulációkban ugyanaz a szám többször is szerepelhet  – míg egy számhalmaznak 
egy szám vagy eleme lenne, vagy nem, de nem szerepelhetne benne többször. 
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– mindkét oldalt (kD)2-tel osztva, kapjuk, hogy 

 

6.2. példa - 

Bergengóciában a lakosság átlagos havi jövedelme 100 tallér, a jövedelmek szórása 200 tallér. 

a. Legfeljebb a lakosság hány százaléka kereshet havi 900 tallérnál is többet? 

Megoldás: használhatjuk a számpopulációkra vonatkozó Csebisev-egyenlőtlenséget. A kérdés így: legfeljebb 

hány százalék lehet egy populációban az átlagtól 4 szórásnyinál (900–100=800=4 200) távolabb? Válasz: 

kevesebb, mint 1/42 részük, azaz kevesebb mint 6,25%-uk. 

b. Legfeljebb hány százaléknak lehet 2100 tallér feletti a jövedelme? 

mego.: a 2100 tallér a szórás tízszeresére van az átlagtól – ennél legfeljebb a lakosság 1/102 része: 1%-a eshet 

az átlagtól: a lakosságnak legfeljebb 1%-a lehet ilyen gazdag. 

Hasonlóan, pl. 6100 tallérnál (30 szórásnyi távolság) legfeljebb a lakosság 1/900-adának jövedelme lehet 

nagyobb; stb. 

Megjegyzés: a Csebisev-egyenlőtlenség lényegében semmit nem tesz fel a vizsgált – populációs illetve 

valószínűségi – eloszlás alakjáról. Ezért olyankor is használható, amikor erről az eloszlásról nem tudjuk, hogy – 

akár csak közelítőleg is – normális lenne (lásd később). Ennek megfelelően azonban nem is tudja megadni a 

vizsgált "nagy eltérések" valószínűségét. Csak egy felső korlátot ad rájuk: egy olyan számot, aminél biztosan 

nem nagyobbak. 

7. Mintaösszeg és mintaátlag standard hibája 
visszatevés nélküli mintavételnél: a "korrekciós 
szorzó" 

Visszatevéses mintavételnél van képletünk a szórásra mintaösszeg, mintaátlag, mintabeli gyakoriság 

(darabszám) és mintabeli relatív gyakoriság (részarány) esetén is. Ha mintavételünk visszatevés nélküli4, akkor 

Dvisszatevés nélkül = K  Dvisszatevéses 

ahol  

(N a populáció darabszámát,  n a minta elemszámát jelöli.) 

Ha pl. visszatevés nélküli mintavételnél szeretnénk ismerni a mintaösszeg szórását – kiszámítjuk, mekkora lenne 

a mintaösszeg szórása visszatevéses mintavételnél, majd ezt szorozzuk a korrekciós szorzóval. 

6.3. példa - 

N=8.000.000-s populációból n=1000 fős egyszerű véletlen mintát véve, 120.000 Ft-os mintaátlagot kaptunk; 

ennek az adatnak a szórására eddig, visszatevéses mintavételre számolva, 4750 Ft-os szórás adódott. Mekkora a 

mintaátlag szórása (azaz standard hibája) akkor, ha figyelembe vesszük, hogy mintavételünk visszatevés nélkül 

zajlott? 

                                                           
4de továbbra is egyszerű véletlen minta: a populáció összes eleme egy dobozban – innen húzunk egymás után n-szer, most visszatevés 
nélkül. 
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Megoldás: az eddigi, visszatevéses mintára számított szórást meg kell szoroznunk a korrekciós tényezővel, így 

kapjuk, hogy 

 

Feladat: mi alakulna a példában másként, hogyha 800 fős lenne a populáció és 100-fős a minta? 

És 200-fős populáció, 100-fős minta esetén? 

Irodalom 

[bib_9] Statisztika. Szerzői jog © 2005. Typotex, Bp.. 16-17. fejezet 411-415. Freedman, D., Pisiani, R., és 

Purves, R.. 

[bib_10] Valószínűségszámítás és matematikai statisztika. Reimann, József és Tóth, Julianna. Szerzői jog © 

1991. Tankönyvkiadó, Bp.. 112-117,222. 

[bib_11] Valószínűségszámítás. Rényi, Alfréd. Szerzői jog © 1981. Tankönyvkiadó, Bp.. 208. 
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7. fejezet - Várható érték, szórás. 
kovariancia (feladatok) 

1. A sorozat 

1.)Két játék közül választhatunk. 

• az A játékban 50% eséllyel nyerünk 12 dollárt, 50% eséllyel pedig nem nyerünk semmit; 

• a B játékban 30% eséllyel nyerünk 18 dollárt, 70% eséllyel pedig nem nyerünk semmit. 

Melyik a jobb?1 

2.) Két játék közül választhatunk. 

• az A játékban 50% eséllyel nyerünk 12 dollárt, 50% eséllyel pedig nem nyerünk semmit; 

• a B játékban 30% eséllyel nyerünk 20 dollárt, 70% eséllyel pedig nem nyerünk semmit. 

Melyik a jobb? 

3.)  Két játék közül választhatunk. 

• az A játékban 30% eséllyel 100 dollárt is nyerhetünk – azonban 70% az esélye annak, hogy csak 10 dollár 

lesz a nyereményünk 

• a B játékban a nagy nyeremény 250 dollár (erre 10% az esély); viszont 90% valószínűséggel csak 12 dollár 

lesz a nyereményünk. 

Melyik a jobb? 

3')  Két játék közül választhatunk. 

• az A játékban 30% eséllyel 100 dollárt is nyerhetünk – azonban 70% az esélye annak, hogy csak 10 dollár 

lesz a nyereményünk 

• a B játékban a nagy nyeremény 250 dollár (erre 10% az esély); viszont 90% valószínűséggel csak 15 dollár 

lesz a nyereményünk. 

Melyik a jobb? 

4.) Döntési ponthoz értünk; az A döntésről azt gondoljuk, hogy vezethet 100.000 dolláros nyereséghez (10% 

valószínűséggel); viszont 70% valószínűséggel csak csekély 5000 dolláros nyereségre számíthatunk – és 20% az 

esély arra is, hogy belefussunk egy 40.000 dolláros veszteségbe. 

A B döntésnél 25% az esélyünk egy 20.000 dolláros nyereségre; 50% egy 1200 dolláros nyereségre; és 25% az 

esély arra, hogy egy centet se nyerjünk (de ne is veszítsünk semmit). 

Melyik a jobb? 

5.) Egy játékban 90% az esélye, hogy nem nyersz semmit – 10% valószínűséggel viszont 10 dollárt nyerhetsz. 

a. mennyi ebben a játékban a várható nyereség? 

b. mekkora itt a nyeremények szórása? (Legyen a kísérlet egyetlen ilyen játék, és jelölje X az ebben a játékban 

a játékoshoz kerülő nyeremény értékét – a b) kérdés ennek az X változónak a szórására kérdez.) 

6.) Egy játékban 99% az esélye, hogy nem nyersz semmit – 1% valószínűséggel viszont 100 dollárt is nyerhetsz. 

                                                           
1(a) melyiknél nagyobb a várható nyereségünk? (b) hosszú távon játszva (ugyanannyi fordulót), melyiktől várható nagyobb nyereség? 
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a. mennyi ebben a játékban a várható nyereség? 

b. mekkora itt a nyeremények szórása? 

7.) Egy játékban 50% az esélye, hogy nem nyersz semmit – és 50% a valószínűsége, hogy 2 dollárt nyerj. 

a. mennyi ebben a játékban a várható nyereség? 

b. mekkora itt a nyeremények szórása? 

8.) Az 5-7. feladatokban szereplő 3 játék közül melyik a jobb? Milyen értelemben? 

9.) Az 5-7. feladatokban szereplő 3 játék közül melyiket ajánlaná 

• egy szorongó, kockázatokat kerülő személynek? 

• olyan valakinek, aki kedveli a kockázatokat? 

10.) Az X változónak csupa pozitív értékei vannak.  Lehetséges-e, hogy szórása  (mely a várható értéktől vett 

közepes eltéréseket mutatja) nagyobb legyen, mint a várható értéke? 

11.) Dobozban egy tízmilliós populáció testmagasságait reprezentáló számkártyák (tízmillió számkártya, rajtuk 

rendre Bergengócia tízmillió lakosának a testmagassága, centiméterben). 

Bergengócia lakosságának átlagos magassága=120 cm, a testmagasságok szórása 10 cm. 

Kísérlet: 100 húzás ebből a dobozból, visszatevéssel. Jelölje X a húzott számok összegét. 

a. mekkora a doboz átlaga? mekkora a doboz szórása? 

b. E(X)=? 

c. var(X)=? 

d. S.H.(X)=? 

11') Dobozban egy tízmilliós populáció testmagasságait reprezentáló számkártyák (tízmillió számkártya, rajtuk 

rendre Bergengócia tízmillió lakosának a testmagassága, centiméterben). 

Bergengócia lakosságának átlagos magassága=120 cm, a testmagasságok szórása 10 cm. 

Kísérlet: 100 húzás ebből a dobozból, visszatevéssel. Jelölje a mért mintaátlagot, azaz a húzott számok átlagát 

Y. 

a. mekkora a doboz átlaga? mekkora a doboz szórása? 

b. E(Y)=? 

c. var(Y)=? 

d. S.H.(Y)=? 

12.) Dobozban számok,  átlaguk m, szórásuk d. Kísérlet: n húzás a dobozból, visszatevéssel. Jelölje X az n 

húzás összegét. 

a. határozza meg az X változó várható értékét; 

b. határozza meg az X változó varianciáját; 

c. határozza meg az X változó standard hibáját. 

Jelölje Y az n húzás átlagát. 

d. határozza meg az Y változó várható értékét; 
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e. határozza meg az Y változó varianciáját; 

f. határozza meg az Y változó standard hibáját. 

2. B sorozat 

1.) Egy dobozban hét 1-es, két 2-es és egy 9-es zseton van. Két húzást végzünk, visszatevéssel. Jelölje X1 az első 

húzás eredményét, X2 a másodikét. 

a. határozza meg, mennyi lesz X1 várható értéke. 

b. határozza meg, mennyi lesz X2 várható értéke. 

c. határozza meg a két húzás összegének a várható értékét. 

d. határozza meg a két húzás szorzatának a várható értékét. 

e. D2(X1)=?;  D2(X2)=? 

f. cov(X1, X2)=? 

g. D2(X1+X2)=? 

h. D(X1)=?;  D(X2)=? 

i. D(X1+X2)=? 

2.) Egy dobozban hét 1-es, két 2-es és egy 9-es zseton van. Két húzást végzünk, visszatevés nélkül. Jelölje X1 az 

első húzás eredményét, X2 a másodikét. 

a. határozza meg, mennyi lesz X1 várható értéke. 

b. határozza meg, mennyi lesz X2 várható értéke. 

c. határozza meg a két húzás összegének a várható értékét. 

d. határozza meg a két húzás szorzatának a várható értékét. 

e. D2(X1)=?;  D2(X2)=? 

f. cov(X1, X2)=? 

g. D2(X1+X2)=? 

h. D(X1)=?;  D(X2)=? 

i. D(X1+X2)=? 

3.) Egy – egyébként szabályos – dobókocka két oldalára az 1-es, kettőre a 2-es és kettőre a 3-as számot 

ragasztjuk, mégpedig úgy, hogy egyforma számok kerüljenek egymással szembe (tehát úgy, hogy amikor fent 1-

es van, akkor lent is 1-es legyen). Kétszer dobunk ezzel a kockával, jelölje X1 az első dobás eredményét, X2 a 

másodikét. 

a. határozza meg, mennyi lesz X1 várható értéke. 

b. határozza meg, mennyi lesz X2 várható értéke. 

c. határozza meg a két dobás összegének a várható értékét. 

d. határozza meg a két dobás szorzatának a várható értékét. 

e. határozza meg X1 és  X2 kovarianciáját. 
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f. határozza meg  X1 varianciáját;  határozza meg  X2 varianciáját. 

g. határozza meg a két dobás összegének varianciáját. 

4.) Egy – egyébként szabályos – dobókocka két oldalára az 1-es, kettőre a 2-es és kettőre a 3-as számot 

ragasztjuk, mégpedig úgy, hogy egyforma számok kerüljenek egymással szembe (tehát úgy, hogy amikor fent 1-

es van, akkor lent is 1-es legyen). Egyszer dobunk ezzel a kockával; jelölje X1 a felülre került számot, X2 az 

alulra kerülőt. 

a. határozza meg, mennyi lesz X1 várható értéke. 

b. határozza meg, mennyi lesz X2 várható értéke. 

c. határozza meg az X1 + X2 összeg várható értékét. 

d. határozza meg az X1 * X2 szorzat várható értékét. 

e. határozza meg X1 és  X2 kovarianciáját. 

f. határozza meg  X1 varianciáját;  határozza meg  X2 varianciáját. 

g. határozza meg a két dobás összegének a varianciáját. 

5.) Egy – egyébként szabályos – dobókocka két oldalára az 1-es, kettőre a 2-es és kettőre a 3-as számot 

ragasztjuk, mégpedig úgy, hogy 1-essel 3-as, és 2-essel 2-es kerüljön szembe (tehát amikor fent 1-es van, akkor 

3-as lesz lent). Kétszer dobunk ezzel a kockával, jelölje X1 az első dobás eredményét, X2 a másodikét. 

a. határozza meg, mennyi lesz X1 várható értéke. 

b. határozza meg, mennyi lesz X2 várható értéke. 

c. határozza meg a két dobás összegének a várható értékét. 

d. határozza meg a két dobás szorzatának a várható értékét. 

e. határozza meg X1 és  X2 kovarianciáját. 

f. határozza meg  X1 varianciáját;  határozza meg  X2 varianciáját. 

g. határozza meg a két dobás összegének varianciáját. 

6.) Egy – egyébként szabályos – dobókocka két oldalára az 1-es, kettőre a 2-es és kettőre a 3-as számot 

ragasztjuk, mégpedig úgy, hogy 1-essel 3-as, és 2-essel 2-es kerüljön szembe (tehát amikor 1-es van fent, akkor 

3-as lesz lent). Egyszer dobunk ezzel a kockával; jelölje X1 a felülre került számot, X2 az alulra kerülőt. 

a. határozza meg, mennyi lesz X1 várható értéke. 

b. határozza meg, mennyi lesz X2 várható értéke. 

c. határozza meg az X1 + X2 összeg várható értékét. 

d. határozza meg az X1 * X2 szorzat várható értékét. 

e. határozza meg X1 és  X2 kovarianciáját. 

f. határozza meg  X1 varianciáját;  határozza meg  X2 varianciáját. 

g. határozza meg a két dobás összegének varianciáját. 

7.) Egy dobozból, melyben 3 arany és 7 vasgolyó van (tapintásra megkülönböztethetetlenek), egymás után 

visszatevés nélkül kiveszünk kettőt. Jelölje Y2, hogy hány arany került a kihúzottak közé. E(Y2)=? 

7'.) Egy dobozból, melyben 3 arany és 7 vasgolyó van (tapintásra megkülönböztethetetlenek), egymás után 

visszatevés nélkül kiveszünk hármat. Jelölje Y3, hogy hány arany került a kihúzottak közé. E(Y3)=? 
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8.) Egy dobozból, melyben 3 arany és 7 vasgolyó van (tapintásra megkülönböztethetetlenek ), egymás után, 

visszatevéssel, kiveszünk kettőt. Jelölje Y2, hogy hány arany került a kihúzottak közé. E(Y2)=? 

8'.) Egy dobozból, melyben 3 arany és 7 vasgolyó van (tapintásra megkülönböztethetetlenek), egymás után, 

visszatevéssel, kiveszünk hármat. Jelölje Y3, hogy hány arany került a kihúzottak közé. E(Y3)=? 

3. C sorozat 

1.)  Az X változó egyenletes eloszlású a  intervallumon. 

a. Ábrázolja grafikusan a sűrűségfüggvényt. 

Határozza meg 

b. az X változó várható értékét 

c. a sin X változó várható értékét 

d. az X2 változó várható értékét 

e. a sin2 X változó várható értékét. 

2.)   Az X változó értékeit a  intervallumon veszi fel – sűrűségfüggvénye,    itt – máshol 0. 

a. Ábrázolja grafikusan a sűrűségfüggvényt. 

Határozza meg 

b. az X változó várható értékét 

c. a sin X változó várható értékét 

d. az X2 változó várható értékét 

e. a sin2X változó várható értékét. 

3.)   Az X változó értékeit a  intervallumon veszi fel – sűrűségfüggvénye,  itt – máshol 0. 

a. Ábrázolja grafikusan a sűrűségfüggvényt. 

Határozza meg 

b. az X változó várható értékét 

c. a sin X változó várható értékét 

d. az X2 változó várható értékét 

e. a sin2 X változó várható értékét. 

Hasonlítsa össze a fenti feladatok b)...e) pontjainak eredményeit (a (b) pontokat egymással, a (c) pontokat 

egymással stb.) és értelmezze az eltéréseket. 

Irodalom 

[bib_12] Valószínűségszámítás és matematikai statisztika. Reimann, József és Tóth, Julianna. Szerzői jog © 

1991. Tankönyvkiadó, Bp.. 63-76,222. 

[bib_13] Valószínűségszámítás. Rényi, Alfréd. Szerzői jog © 1981. Tankönyvkiadó, Bp.. 208. 
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8. fejezet - Négyzetgyökszabály, 
mérések hibája (feladatok) 

1.)  Az ABC cég – feliratuk szerint 1000 grammos – hálós narancsairól lesz szó. 

Tegyük fel, hogy a csomagok súlyának populációs átlaga 100 deka, a populációs szórás pedig 5 deka. 

a. 25 csomagot rendelünk; a 25 csomag összsúlya ______ kg körül lesz, tőle kb. +/-______ dekányira. 

b. 100 csomagot rendelünk; a 100 csomag összsúlya ______ kg körül lesz, tőle kb. +/-______ dekányira. 

a. ' 25 véletlenszerűen kiválasztott csomag átlagsúlya ______ kg körül lesz, tőle kb. +/-______ dekányira. 

b. ' 100 véletlenszerűen kiválasztott csomag átlagsúlya ______ kg körül lesz, tőle kb. +/-______ dekányira. 

(A feladatban úgy tekinthetjük, mintha a rendelésre szállított csomagokat egyszerű véletlen mintavétellel 

választanák az összes csomagok populációjából.) 

2.) Egy dobozban számkártyák vannak – 200 az átlaguk, 80 a szórásuk. Ebből húznak a játékosok, egyenként, 

visszatevéssel. Megfigyelünk 100 húzást. 

a. a 100 húzás összege körülbelül _______ lesz, de ettől el fog térni úgy _______-nyival. 

b. a 100 húzás átlaga körülbelül _______ lesz, de ettől el fog térni úgy _______-nyival. 

(Egészítse ki a mondatokat.) 

2') Egy dobozban számkártyák vannak – 200 az átlaguk, 80 a szórásuk. Ebből húznak a játékosok, egyenként, 

visszatevéssel. Megfigyelünk 400 húzást. 

a. a 400 húzás összege körülbelül _______ lesz, de ettől el fog térni úgy _______-nyival. 

b. a 400 húzás átlaga körülbelül _______ lesz, de ettől el fog térni úgy _______-nyival. 

(Egészítse ki a mondatokat.) 

3.) A .... cég vizes zsemléi átlagosan 55 grammosak (13 gramm a súlyok szórása). Véletlenszerűen kiválasztunk 

e zsemlék közül 10 darabot. 

a. mennyi lesz ennek a tíz zsemlének az összsúlya?   

        (i) pontosan 550 gramm (ii) kb. 550 gramm (válassza ki a megfelelőt) 

b. mennyi lesz a tíz zsemle összsúlyának a várható értéke?   

        (i) pontosan 550 gramm (ii) kb. 550 gramm (válassza ki a megfelelőt) 

c. c) A tíz zsemle összsúlya ________ körül várható – de valószínűleg el fog ettől térni, kb. _______ grammal. 

(Egészítse ki a mondatot.) 

4.) A Bergengóc Fogyasztóvédelem méri a .... cég vizes zsemléit. Ezekről mi tudjuk – de a bergengóc 

fogyasztóvédők nem tudják – hogy átlagosan 55 grammosak (13 gramm a súlyok szórása). Véletlenszerűen 

kiválasztanak e zsemlék közül 10 darabot. 

a. mennyi lesz ennek a tíz zsemlének az átlagsúlya?  (i) pontosan 55 gramm (ii) kb. 55 gramm (válassza ki a 

megfelelőt) 

b. mennyi lesz a tíz zsemle átlagos súlyának a várható értéke?  (i) pontosan 55 gramm (ii) kb. 55 gramm 

(válassza ki a megfelelőt) 
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c. A tíz zsemle átlagos súlya ________ körül várható – de valószínűleg el fog ettől térni, kb. _______ grammal. 

(Egészítse ki a mondatot.) 

5.) X megye 18 éves fiataljainak az átlagmagasságát kívánjuk mintavételes vizsgálattal megállapítani. A 

mérésnek viszonylag pontosnak kell lennie: arra vagyunk kíváncsiak, tart-e még az akceleráció, és ezért a 

mostani adatokat korábban – 5 éve – mért adatokkal akarjuk összehasonlítani. Az átlagos növekedés – ha van is 

– nemigen több néhány milliméternél. Ezért azt szeretnénk, hogy a mérésünk eltérése a populációs átlagtól – 

azaz a szórás - kb. 1 mm legyen. 

a. minek a szórását akarjuk 1 milliméterre korlátozni?  A választék : 

minta / mintaösszeg / mintaátlag / populáció / populációs összeg / populációs átlag   

Tegyük fel, hogy a 18 évesek testmagasság-adatainak populációs szórása 20 cm. 

b. 25 fős mintát veszünk – mekkora lesz ekkor, körülbelül, a mérés pontatlansága? 

c. 100 fős mintát veszünk – mekkora lesz ekkor, körülbelül, a mérés pontatlansága? 

d. legalább hány fős minta kell ahhoz, hogy a mérés körülbelüli pontatlansága (standard hibája) mindössze 1 cm 

legyen? 

e. legalább hány fős minta kell ahhoz, hogy a mérés közepes hibája (standard hibája) mindössze 1 mm legyen? 

6.) Mintavételes vizsgálattal kívánjuk megmérni a gazdaságilag aktívak havi nettó jövedelmeinek a populációs 

átlagát. Mekkora lesz körülbelül a mérésünk pontatlansága, ha 

a. 100 fős mintából dolgozunk 

b. 400 fős mintából dolgozunk? 

(Tegyük fel, hogy a gazdaságilag  aktívak között a havi nettó jövedelem populációs átlaga 130.000Ft, 

populációs szórása pedig 100.000Ft: 

– 100 fős mintánál a mintaátlag ____ körül lesz, attól kb. +/– ____ Ft-ra. 

– 400 fős mintánál a mintaátlag ____ körül lesz, attól kb. +/– ____ Ft-ra.) 

c. Mekkora mintára lenne szükségünk ahhoz, hogy a mérés pontatlansága (standard hibája) csak havi 1000Ft 

legyen? 

d. Mekkora minta kellene ahhoz, hogy a pontatlanság (a standard hiba) csak havi 100Ft legyen? 

7.) Egy dobozban számkártyák vannak, méghozzá csak nullás és egyes kártyák (0/1-doboz). 

Mekkora ennek a doboznak (pontosabban: a dobozban lévő számoknak, számpopulációnak) a szórása, ha 

a. a dobozban két kártya van, egy 1-es és egy 0-s; 

b. a dobozban öt kártya van, egy 1-es és négy 0-s; 

c. a dobozban öt kártya van, négy 1-es és egy 0-s; 

d. a dobozban tíz lap van, egy 1-es és kilenc 0-s; 

e. a dobozban tíz lap van, kilenc 1-es és egy 0-s. 

8.) Egy dobozban számkártyák vannak, méghozzá csak nullás és egyes kártyák (0/1-doboz). 

Mekkora ennek a doboznak (pontosabban: a dobozban lévő számoknak, számpopulációnak) a szórása, ha 

a. a dobozban húsz kártya van, tíz 1-es és tíz 0-s; 

b. a dobozban húsz kártya van, négy 1-es és tizenhat 0-s; 
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c. a dobozban húsz kártya van, tizenhat 1-es és négy 0-s; 

d. a dobozban húsz lap van, két 1-es és tizennyolc 0-s; 

e. a dobozban húsz lap van, tizennyolc 1-es és két 0-s. 

9.) Egy dobozban számkártyák vannak, méghozzá csak nullás és egyes kártyák (0/1-doboz). 

Mekkora ennek a doboznak (pontosabban: a dobozban lévő számoknak, számpopulációnak) a szórása, ha 

a. a dobozban az egyesek aránya p=0,5; 

b. a dobozban az egyesek aránya p=0,2; 

c. a dobozban az egyesek aránya p=0,8; 

d. a dobozban az egyesek aránya p=0,1; 

e. a dobozban az egyesek aránya p=0,9; 

– vagy nem lehet megmondani, mert kevés hozzá az adat? 

10.) Egy dobozban számkártyák vannak, méghozzá csak nullás és egyes kártyák (ún. 0/1-doboz). 

Kísérlet: 100 húzás e dobozból, visszatevéssel.  Változó:= a húzások összege. Mekkora ennek a változónak a 

standard hibája, ha 

a. a dobozban az egyesek aránya p=0,5; 

b. a dobozban az egyesek aránya p=0,2; 

c. a dobozban az egyesek aránya p=0,8; 

d. a dobozban az egyesek aránya p=0,1; 

e. a dobozban az egyesek aránya p=0,9. 

Hogyan egészítené ki az alábbi mondatot az a),  hogyan a b), …. és hogyan az e) doboz esetén? 

A száz húzás összege _______ körül lesz, tőle kb.+/- _________-ra(re). 

11.) Mintavételes vizsgálattal akarják megmérni néhány városban a rabszolgatartás visszaállítását támogatók 

arányát.   

a. Tegyük fel, hogy A városban 50% a támogatók és 50% az ellenzők aránya. 

Egy, az A városból vett 

1. n=100 fős mintánál a mintában a támogatók aránya _____% körül lesz, attól +/-  kb.______%-ra. 

2. n=400 fős mintánál a mintában a támogatók aránya _____% körül lesz, attól +/-  kb.______%-ra. 

3. n=900 fős mintánál a mintában a támogatók aránya _____% körül lesz, attól +/-  kb.______%-ra. 

4. n=1600 fős mintánál a mintában a támogatók aránya _____% körül lesz, attól +/-  kb.______%-ra. 

b. Tegyük fel, hogy B városban csak 40% a támogatók és 60% az ellenzők aránya. 

Egy, a B városból vett 

1. n=100 fős mintánál a mintában a támogatók aránya _____% körül lesz, attól +/-  kb.______%-ra. 

2. n=400 fős mintánál a mintában a támogatók aránya _____% körül lesz, attól +/-  kb.______%-ra. 



 Négyzetgyökszabály, mérések hibája 

(feladatok) 
 

 40  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

3. n=900 fős mintánál a mintában a támogatók aránya _____% körül lesz, attól +/-  kb.______%-ra. 

4. n=1600 fős mintánál a mintában a támogatók aránya _____% körül lesz, attól +/-  kb.______%-ra. 

c. Tegyük fel, hogy C városban csak 20% a támogatók és 80% az ellenzők aránya. 

Egy, a C városból vett 

1. n=100 fős mintánál a mintában a támogatók aránya _____% körül lesz, attól +/-  kb.______%-ra. 

2. n=400 fős mintánál a mintában a támogatók aránya _____% körül lesz, attól +/-  kb.______%-ra. 

3. n=900 fős mintánál a mintában a támogatók aránya _____% körül lesz, attól +/-  kb.______%-ra. 

4. n=1600 fős mintánál a mintában a támogatók aránya _____% körül lesz, attól +/-  kb.______%-ra. 

d. Tegyük fel, hogy D városban 95% a támogatók és csak 5% az ellenzők aránya. 

Egy, a D városból vett 

1. n=400 fős mintánál a mintában a támogatók aránya _____% körül lesz, attól +/-  kb.______%-ra. 

2. n=900 fős mintánál a mintában a támogatók aránya _____% körül lesz, attól +/-  kb.______%-ra. 

3. n=1600 fős mintánál a mintában a támogatók aránya _____% körül lesz, attól +/-  kb.______%-ra. 

4. n=10.000 fős mintánál a mintában a támogatók aránya _____% körül lesz, attól +/-  kb.______%-ra. 

e. Tegyük fel, hogy E városban 5% a támogatók, viszont 95% az ellenzők aránya. 

Egy, az E városból vett 

1. n=400 fős mintánál a mintában a támogatók aránya _____% körül lesz, attól +/-  kb.______%-ra. 

2. n=900 fős mintánál a mintában a támogatók aránya _____% körül lesz, attól +/-  kb.______%-ra. 

3. n=1600 fős mintánál a mintában a támogatók aránya _____% körül lesz, attól +/-  kb.______%-ra. 

4. n=10.000 fős mintánál a mintában a támogatók aránya _____% körül lesz, attól +/-  kb.______%-ra. 

f. Tegyük fel, hogy F városban 80% a támogatók aránya, viszont csak 20% az ellenzőké. 

Egy, az F városból vett 

1. n=100 fős mintánál a mintában a támogatók aránya _____% körül lesz, attól +/-  kb.______%-ra. 

2. n=400 fős mintánál a mintában a támogatók aránya _____% körül lesz, attól +/-  kb.______%-ra. 

3. n=900 fős mintánál a mintában a támogatók aránya _____% körül lesz, attól +/-  kb.______%-ra. 

4. n=1600 fős mintánál a mintában a támogatók aránya _____% körül lesz, attól +/-  kb.______%-ra. 

g. ==> hogyan függ a { p; (1-p) } értékpártól a standard hiba? 

12.)  Egy dobozban 200 zseton van, nyertesek (arany színűek) és vesztesek (feketék). A nyertesek aránya 

20%.  Megfigyelünk 100 húzást (visszatevéssel).  E 100 húzásból 

a. a nyertes húzások száma várhatóan kb. 20 lesz – körülbelül, mert lesz ettől egy +/- kb. ____  darabos eltérés. 

b. a nyertes húzások száma pontosan 20 lesz. 

Melyik igaz? Ha a.), akkor egészitse is ki. 
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13.) Egy dobozban 100 zseton van, nyertesek (arany színűek) és vesztesek (feketék). A játék vezetője szerint a 

100-ból 20 az arany-zseton. Egy felháborodott játékos szerint legfeljebb 10 az arany-zseton a 100 között.   

a. ha a játék vezetőjének van igaza, akkor 25 húzásból kb. ___-szor nyer az aktuális játékos, ettől kb. +/-____ 

lehet az eltérés. 

b. ha csak (pontosan) 10 arany- zseton lenne a 100 között, akkor 25 húzásból kb. ___-szor nyerne az aktuális 

játékos; ettől kb. +/-____ lenne az eltérés. 

Elégnek tűnik-e 25 húzás ahhoz, hogy a vitát megnyugtatóan el lehessen dönteni? 

14.) Egy – 500 Ft bedobásával működő - játékautomatáról az ismertető azt írja, hogy "Nagyjából minden tizedik 

játékos megnyeri a  főnyereményt".  Ezt úgy kell érteni (kisbetűs megjegyzésben el is magyarázzák), hogy a 

játékosnak minden játékban pontosan 10% esélye van a főnyeremény megnyerésére. 

Ha a berendezés a leírásnak megfelelően működik, akkor 100 játékból kb. ___-szor nyeri el az aktuális játékos a 

főnyereményt;   ettől a számtól kb. ____  lesz az eltérés. 

14.) Bergengóciában a Barna párt támogatottsága valahol 15-25% között lehet. Mintavételes vizsgálattal 

szeretnék ezt az arányt pontosabban megmérni: olyan pontosan, hogy a mintabeli százalékaránynak ne legyen 

1%-nál nagyobb a standard hibája. Mekkora minta elég ehhez? 

Rávezető kérdések: 

a. Ha a barnapártiak pontosan 15%-nyian lennének a populációban, akkor mekkora minta esetén lenne éppen 

1% a barnapártiak mintabeli százalékarányának a standard hibája? 

b. Ha a barnapártiak pontosan 25%-nyian lennének a populációban, akkor mekkora minta esetén lenne éppen 

1% a barnapártiak mintabeli százalékarányának a standard hibája? 

A rávezető kérdésekre rávezető kérdések: 

a. ha a barnapártiak pontosan 15%-niyan lennének a populációban, akkor 

1. egy n=100 fős mintában a barnapártiak százalékaránya _____% körül lenne, attól +/-  kb. ___%-nyira; 

2. egy n=400 fős mintában a barnapártiak százalékaránya _____% körül lenne, attól +/-  kb. ___%-nyira; 

3. egy n=900 fős mintában a barnapártiak százalékaránya _____% körül lenne, attól +/-  kb. ___%-nyira; 

4. egy n=1600 fős mintában a barnapártiak százalékaránya _____% körül lenne, attól +/-  kb. ___%-nyira; 

b. b) ha a barnapártiak pontosan 25%-niyan lennének a populációban, akkor 

1. egy n=100 fős mintában a barnapártiak százalékaránya _____% körül lenne, attól +/-  kb. ___%-nyira; 

2. egy n=400 fős mintában a barnapártiak százalékaránya _____% körül lenne, attól +/-  kb. ___%-nyira; 

3. egy n=900 fős mintában a barnapártiak százalékaránya _____% körül lenne, attól +/-  kb. ___%-nyira; 

4. egy n=1600 fős mintában a barnapártiak százalékaránya _____% körül lenne, attól +/-  kb. ___%-nyira. 

16.) Bergengóciában újra terjed a TBC.  Mintavételes vizsgálattal akarják megállapítani a fertőzöttek arányát. 

(Tegyük fel, hogy a mintába beválasztott emberek elérhetők, hozzájárulnak a vizsgálathoz, és hogy a vizsgálat 

hiba nélkül megállapítja, fennáll-e TBC-s fertőzés a vizsgált személynél.) A legutóbbi vizsgálatnál 5%-os 

fertőzöttséget mértek. Azt akarják, hogy a mérés1 pontatlansága (standard hibája)  csak 0,5% legyen.   

a. Minimálisan mekkora mintát kell ehhez venniük? 

b. és mekkora mintát kellene venniük ahhoz, hogy a mérés körülbelüli pontatlansága 0,1%-ra csökkenjen? 

Nagyobbat? Kisebbet?   (hányszor nagyobbat? hányszor kisebbet?) 

                                                           
1 a mérés pontatlansága itt legyen a mintából számolt százalékarány pontatlansága 



 Négyzetgyökszabály, mérések hibája 

(feladatok) 
 

 42  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Mintán a fenti feladatok mindegyikében is egyszerű véletlen minta értendő, mégpedig visszatevéses egyszerű 

véletlen minta. Ezt úgy kell elképzelni, hogy egy nagy sorshúzó-gömbbe a populáció minden egyes elemének 

képviseletében egy zsetont teszünk (a zsetonok egyformák), és közülük egymás után annyiszor húzunk – 

viszatevéssel – ahány elemű mintát akarunk. (Így megeshet, hogy a mintában kétszer is előfordul ugyanaz az 

egyed.) 

Irodalom 

[bib_14] Statisztika. Szerzői jog © 2005. Typotex, Bp.. 16-17.fejezet. Freedman, D., Pisiani, R., és Purves, R.. 
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9. fejezet - Változók:  eloszlás, 
eloszlásfüggvény, sűrűségfüggvény, 
várható érték (feladatok) 

1) Kétszer húzunk, visszatevéssel, az [1, 1, 2, 3] dobozból1; 

a. határozza meg a két húzás összegének az eloszlását (készítsen eloszlástáblázatot). 

b. határozza meg a két húzás szorzatának az eloszlását. 

2) ugyanez, visszatevés nélkül. 

3) Háromszor húzunk, visszatevéssel, az [1, 5] dobozból. 

a. határozza meg a húzások összegének az eloszlását (készítsen eloszlástáblázatot). 

b. határozza meg a húzások szorzatának az eloszlását. 

Hasonlítsa össze az (a)- és a (b)-beli eloszlás alakját. Mit tapasztal? 

4) Szabályos dobókockával egyszer dobunk. Változónk,   X:= a dobott szám.  Határozza meg és ábrázolja  a 

változó eloszlásfüggvényét. 

5) Legyen az X változó sűrűségfüggvénye 1/10 az [5, 15] intervallumon – kívüle pedig 0. Határozza meg ezeket 

a valószínűségeket: 

a. P(X<10) 

b. P(X<5) 

c. P(X<8 | X<10) 

d. P(X<10 | X>8)          

e. mennyi az eloszlás mediánja? 

f. mennyi az eloszlás várható értéke? 

g. mennyi az eloszlás első kvartilise? 

6) Legyen az X változó sűrűségfüggvénye 1/10 az [5, 15] intervallumon – kívüle pedig 0.  Határozza meg és 

ábrázolja az X változó eloszlásfüggvényét. 

7) Legyen az X változó sűrűségfüggvénye, 
 

 =   0,5 x ha x ∈  [0; 1] 
 

 
0,5 ha x ∈  [1; 2] 

 

 
–0,5x + 1,5 ha x ∈  [2; 3] – egyébként 0. 

Határozza meg és ábrázolja az X változó eloszlásfüggvényét. 

8) Szabályos érmével kétszer dobunk,  X:=a fejek száma.    Határozza meg és ábrázolja  a változó 

eloszlásfüggvényét. 

                                                           
1 értsd: egy dobozban 4  – tapintásra,... teljesen egyforma – számkártya van, rajtuk az 1, 1, 2 és 3 számokkal ... 
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9) Legyen az X változó sűrűségfüggvénye 
 

 f(x)=   0,04 x  a [0, 5] intervallumon 

 
–0,04 x + 0,4 az [5, 10] intervallumon 

 
 mindenhol máshol 0. 

 

a. sűrűségfüggvény-e ez? 

Határozza meg ezeket a valószínűségeket: 

b. P(X<10) 

c. P(X<5)        

d. P(X<3) 

e. P(X<3 | X<5) 

f. P(X<5 | X>3)          

g. mennyi az eloszlás mediánja? 

h. mi lehet az eloszlás várható értéke? 

i. mennyi az eloszlás első kvartilise? 

j. határozza meg (és ábrázolja)  a változó eloszlásfüggvényét. 

10) Legyen  az X változó sűrűségfüggvénye 1/10 az [5, 10] intervallumon és szintén 1/10 az [15, 20] 

intervallumon – ezeken kívül pedig 0.   

a. határozza meg és ábrázolja az X változó eloszlásfüggvényét. 

b. P(X<8)=? 

c. P(8<X<16)=? 

11) Legyen  az X változó sűrűségfüggvénye 1/10 az [5, 10] intervallumon és 1/20 a [15, 25] intervallumon – 

ezeken az intervallumokon kívül pedig 0.   

a. határozza meg és ábrázolja az X változó eloszlásfüggvényét. 

b. P(X<8)=? 

c. P(8<X<16)=? 

12)  Először egy – szabályos – érmével dobunk; ezután 

• ha fej jött ki, dobunk egyet egy szabályos kockával – változónk értéke e dobás számértéke; 

• ha írás jött ki,  kérünk egy számot egy olyan berendezéstől, mely U[1,6]-os eloszlás2 szerint ad számokat – 

most ennek az értéke lesz a kísérlet eredménye, tehát a vizsgált változó értéke.  Készítse el az így definiált 

változó eloszlásfüggvényét. 

13) Amikor az eloszlásfüggvényt az F(x) := P(X<x) formulával definiáljuk, ebből adódik, hogy 
 

                                                           
2 tehát olyan – abszolút folytonos – eloszlás szerint, melynek van sűrűségfüggvénye, mégpedig egy olyan függvény, melynek értéke az [1,6] 
intervallumon mindenütt 0,2 – máshol 0. 
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(a)  (b)  (c) F monoton növekszik és (d) F balról folytonos. 

Definiálhatnánk másképpen is az eloszlásfüggvényt – pl. lehetne F(x):=P(X ≤ x). 

(Meggondolható: ennek a módosított eloszlásfüggvénynek ugyanaz volna az információ-tartalma, mint az 

eredetinek./valóban, szokták is ezt nevezni eloszlásfüggvénynek./) 

Mi alakulna ekkor másképpen a fenti (a)–(d) tulajdonságok közül?  Volna-e változás? 

14) Definiálhatnánk megint másképpen az eloszlásfüggvényt – pl. lehetne F(x):=P(X>x). 

(Ennek a megint módosított eloszlásfüggvénynek is ugyanaz az információ-tartalma, mint az eredetinek.) 

Mi alakulna most – az eredetihez képest – másképpen a fenti (a)–(d) tulajdonságok közül?   

15) Hogyan olvashatók le egy – nem feltétlenül folytonos! – eloszlásfüggvényről az alábbi valószínűségek: 
 

a) P(X≤a) b) P(X≥a) c) P(X>a) 

d) P(a<X<b) e) P(a<X≤b) f) P(a≤X≤b) 

16) Hogyan olvashatók le egy sűrűségfüggvényről az alábbi valószínűségek: 
 

a) P(a<X<b) b) P(a<X≤b) c) P(a≤X≤b) 

17) Ismerjük az X változó sűrűségfüggvényét. Az Y változó X kétszerese, Y=2X.  Hogy néz ki  Y 

sűrűségfüggvénye? 

18) Ismerjük az X változó eloszlásfüggvényét. Az Y változó X kétszerese, Y=2X.  Hogy néz ki  Y 

eloszlásfüggvénye? 

19) Legyen az X változó sűrűségfüggvénye 
 

 =   0,25 x az [0, 2] intervallumon 
 

 
–0,25 x +1 az [2, 4] intervallumon mindenütt máshol pedig 0. 

Legyen Y:=2X. 

Ábrázolja közös koordinátarendszerben  a két változó sűrűségfüggvényét: -et és  . 

20) Az X változó eloszlása ún. λ=5 paraméterű exponenciális eloszlás; eszerint sűrűségfüggvénye a t<0 

tartományban nulla, a pozitív félegyenesen pedig   f(t)=λ  e- λt , esetünkben f(t)=5  e – 5t , 

a. ellenőrizze: sűrűségfüggvény-e ez? 

b. számítsa ki  a P(X>10) és a P(X>110 | X>100) értékeket; hasonlítsa össze őket. 

c. igazolja, hogy bármely t0>0 és t1>0 –ra teljesül, hogy 3 

P(X> t0) = P( (X >  t1+ t0) |  (X> t1)  ) 

21) Szabályos érmével 2-szer dobunk,  X:=a fejek száma. Határozza meg az X változó várható értékét, E(X)-et. 

22) Szabályos érmével 3-szor dobunk,  X:=a fejek száma. Határozza meg az X változó várható értékét, E(X)-et. 

                                                           
3az exponenciális eloszlás ún. örökifjú tulajdonsága 
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23) 2-szer húzunk a [0, 1] dobozból, visszatevéssel. X:=a húzott számok összege. Határozza meg E(X)-et. 

24) 3-szor húzunk a [0, 1] dobozból, visszatevéssel. X:=a húzott számok összege. Határozza meg E(X)-et. 

25) 2-szer húzunk az [1, 10] dobozból, visszatevéssel. X:=a húzott számok szorzata. Határozza meg E(X)-et. 

26) 3-szor húzunk az [1, 10] dobozból, visszatevéssel. X:=a húzott számok szorzata. Határozza meg E(X)-et. 

27) 2-szer húzunk a [0, 0, 1, 1] dobozból, visszatevés nélkül. X:=a húzott számok összege. Határozza meg E(X)-

et. 

28) 3-szor húzunk a [0, 0, 1, 1] dobozból, visszatevés nélkül. X:=a húzott számok összege. Határozza meg 

E(X)-et. 

29) 2-szer húzunk a [1, 1, 10, 10] dobozból, visszatevés nélkül. X:=a húzott számok szorzata. Határozza meg 

E(X)-et. 

30) 3-szor húzunk a [1, 1, 10, 10] dobozból, visszatevés nélkül. X:=a húzott számok szorzata. Határozza meg 

E(X)-et. 

31) 2-szer húzunk a [0, 0, 1, 1] dobozból, visszatevés nélkül. X1:= az elsőre húzott szám,  X2:= a másodikra 

húzott szám, 

X:=a húzott számok összege. Határozza meg E(X1 )-et,  E(X2)-t,  E(X)-et, továbbá cov(X1,X2)-t. 

32) 2-szer húzunk az [1, 1, 10, 10] dobozból, visszatevés nélkül. X1:= az elsőre húzott szám,  X2:= a másodikra 

húzott szám, 

X:=a húzott számok összege. Határozza meg E(X1 )-et,  E(X2)-t,  E(X)-et, továbbá cov(X1,X2)-t. 

33*) (végtelen/1)  Szabályos dobókockával dobálunk, míg csak nem sikerül hatost dobnunk. 

Változónk, X:=hányat kellett ehhez dobnunk (=hányadikra sikerült először hatost dobni). 

Határozza meg X várható értékét. 

34) (végtelen/2: az ún. pétervári paradoxon) Valaki fej vagy írást játszik egy igen világos és észszerű, 

véleménye szerint biztos nyerést garantáló szisztéma szerint. 

Ez a szisztémája: feltesz a fejre 1 tallért – ha nyer, befejezi a játszmát. Ha nem nyert, megduplázza a tétet. Ha 

most nyer, befejezi a játékot (3 tallért elhasznált, 4 tallért nyer: nettó 1 tallér pluszban van). Ha nem nyer, 

megint megduplázza a tétet – egészen addig, míg végre nyer. Akkor befejezi a játékot. (Szabályos érmével 

játszanak.)   

– Jó-e ez a szisztéma?  Ha igen,  miért nem gazdagodtak meg már sokan ezen a kézenfekvő módon?)4 

néhány további kérdés: 

a. mi a nyerés valószínűsége ennél a szisztémánál? (tehát annak, hogy a játékos előbb vagy utóbb nyerni fog?) 

b. mennyi a nettó nyeremény várható értéke? 

c. mennyi a várható értéke a nyeréshez szükséges tőkének azaz Y-nak? (Y azt mutatja, hogy összesen hány 

tallért kellett a játék során tétként felhasználni.) 

35*) (végtelen/3:  megbolygatott Pétervári paradoxon) Szabályos érmével, valaki a következő szisztéma szerint 

játszik: addig dob, míg össze nem jön az első fej. 

Ha ez már elsőre sikerül, nyer 1 tallért. 

Ha csak másodikra sikerül, 2 tallért fizet; 

                                                           
4 a http://www.mik.vein.hu/erdosprog/feladatok/logika/index.html oldalról, módosítva. 
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ha csak harmadikra jön össze az első fej, 4 tallért kap, 

ha csak negyedikre, akkor fizet 8 tallért, s.í.t. 

(Tét nincsen: nem kell a játékért – előre – fizetni.) 

a. mi a valószínűsége annak, hogy a játék – előbb vagy utóbb – befejeződik? 

b. mi a nettó nyeremény – előjeles – várható értéke?   

(33-35-höz lásd (6)-os handout 2.oldal alja.) 

Irodalom 

[bib_15] Valószínűségszámítás és matematikai statisztika. Reimann, József és Tóth, Julianna. Szerzői jog © 

1991. Tankönyvkiadó, Bp.. 40-75. 
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10. fejezet - Várható érték és szórás 
folytonos eloszlásoknál;   egyéb 
feladatok        (feladatok) 

1.) Legyen az X változó egyenletes eloszlású a [0;1] intervallumon – azaz sűrűségfüggvénye ezen az 

intervallumon 1, máshol 0.   (Azaz legyen az X változó U[0;1] eloszlású.) 

a. ábrázolja a sűrűségfüggvényt 

b. ábrázolja az eloszlásfüggvényt 

c. határozza meg X várható értékét, E(X) -et 

d. határozza meg X szórását, D(X) -et 

e. határozza meg X szórásnégyzetét, D2(X) -et 

f. határozza meg a változó négyzetének a várható értékét, E(X2)-et 

2.) Legyen az X változó egyenletes eloszlású az [5;10] intervallumon – azaz legyen a sűrűségfüggvénye ezen az 

intervallumon 0,2 , máshol 0.   

a. határozza meg X várható értékét, E(X) -et 

b. határozza meg X szórását, D(X) -et 

c. határozza meg X szórásnégyzetét, D2(X) -et 

3.) Legyen az változó sűrűségfüggvénye, f(x)=1+x a [–1;0] intervallumon; legyen  f(x)= 1–x a [0;1] 

intervallumon; mindenütt máshol legyen az értéke 0. 

a. valóban sűrűségfüggvény-e f(x)? 

b. E(X)=? 

c. D2(X)=?;   D(X)=? 

4.) Legyen az X változó sűrűségfüggvénye a [10;11] intervallumon f(x)=x–10;  legyen a [11;12] intervallumon 

f(x)= 12–x ; mindenütt máshol legyen f(x) értéke 0. 

a. sűrűségfüggvény-e valóban f(x)? 

b. E(X)=? 

c. D2(X)=?;   D(X)=? 

5.) Legyen az X változó sűrűségfüggvénye 

a [0, 6] intervallumon  f(x)= x/18, mindenhol máshol 0. 

a. sűrűségfüggvény-e ez? 

b. Határozza meg E(X)-et. 

6.) Legyen az X változó U[0;5] eloszlású. Határozza meg X várható értékét és szórását. 

7.) legyen az X változó sűrűségfüggvénye f(x)=0,3 a [2;3] intervallumon; f(x)=0,2 az [1;2] és a [3;4] 

intervallumon; f(x)=0,15 a [0;1] és a [4;5] intervallumon. Ábrázolja a sűrűségfüggvényt.  Határozza meg X 

várható értékét és szórását. 
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8.) legyen az X változó sűrűségfüggvénye f(x)=0,5 a [2;3] intervallumon; f(x)=0,2 az [1;2] és a [3;4] 

intervallumon; f(x)=0,05 a [0;1] és a [4;5] intervallumon. Ábrázolja a sűrűségfüggvényt.  Határozza meg X 

várható értékét és szórását. 

9.) legyen az X változó sűrűségfüggvénye f(x)=0,70 a [2;3] intervallumon; f(x)=0,10 az [1;2] és a [3;4] 

intervallumon; f(x)=0,05 a [0;1] és a [4;5] intervallumon. Ábrázolja a sűrűségfüggvényt.  Határozza meg X 

várható értékét és szórását. 

10.) legyen az X változó sűrűségfüggvénye f(x)=0,1 a [2;3] intervallumon; f(x)=0,15 az [1;2] és a [3;4] 

intervallumon; f(x)=0,3 a [0;1] és a [4;5] intervallumon. Ábrázolja a sűrűségfüggvényt.  Határozza meg X 

várható értékét és szórását. 

11.) legyen az X változó sűrűségfüggvénye f(x)=0,1 az [1;4] intervallumon; f(x)=0,35 a [0;1] és a [4;5] 

intervallumon. Ábrázolja a sűrűségfüggvényt.  Határozza meg X várható értékét és szórását. 

12.) Az X változó eloszlása ún. λ=5 paraméterű exponenciális eloszlás; eszerint sűrűségfüggvénye a t<0 

tartományban nulla, a pozitív félegyenesen pedig   f (t)=λ  e- λt , esetünkben tehát f(t)=5e- 5t . 

Határozza meg az  X változó várható értékét és szórását. 

13.) Legyen f(x)=  ha x>1, máshol legyen f(x)=0. 

a. sűrűségfüggvény-e f(x)? 

b. E(X)=? 

c. D2(X)=?;   D(X)=? 

14.) Legyen f(x)=  ha x>1, máshol legyen f(x)=0. 

a. sűrűségfüggvény-e f(x)? 

b. E(X)=? 

c. D2(X)=?;   D(X)=? 

15.) Legyen f(x)=  ha x>1, máshol legyen f(x)=0. 

a. sűrűségfüggvény-e f(x)? 

b. E(X)=? 

c. D2(X)=?;   D(X)=? 

16.) Legyen f(x)=  ha |x|≥1, máshol legyen f(x)=0. 

a. sűrűségfüggvény-e f(x)? 

b. E(X)=? 

c. D2(X)=?;   D(X)=? 

(13-16-hoz lásd (6)-os handout 2. és 3. oldal alja.) 

17.) Lehetséges-e, hogy pozitív x1, x2, ..., xn számok szórása nagyobb (lényegesen nagyobb) legyen az 

átlaguknál? 

18.) Egy dobozban nyolc 1-es és két 10-es zseton van. Két húzást végzünk, visszatevéssel. Jelölje X1 az első 

húzás eredményét, X2 a másodikét. Jelölje Y= X1 + X2 a két húzás összegét. 

a. D2(X1)=?   D(X1)=? 

b. D2(X2)=?   D(X2)=? 
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c. D2(Y)=?    D(Y)=? 

d. covar( X1 , X2)=? 

19.) Egy dobozban nyolc 1-es és két 10-es zseton van. Két húzást végzünk, visszatevés nélkül. Jelölje X1 az első 

húzás eredményét, X2 a másodikét. Jelölje Y= X1 + X2 a két húzás összegét. 

a. D2(X1)=?   D(X1)=? 

b. D2(X2)=?   D(X2)=? 

c. D2(Y)=?    D(Y)=? 

d. covar( X1 , X2)=? 

18') Egy dobozban nyolc 1-es és két 10-es zseton van. Két húzást végzünk, visszatevéssel. Jelölje X1 az első 

húzás eredményét, X2 a másodikét. Jelölje Y= X1 – X2 a két húzás különbségét. 

a. D2(Y)=?    D(Y)=?                        

b. covar( X1 , X2)=? 

19') Egy dobozban nyolc 1-es és két 10-es zseton van. Két húzást végzünk, visszatevés nélkül. Jelölje X1 az első 

húzás eredményét, X2 a másodikét. Jelölje Y= X1 – X2 a két húzás különbségét. 

a. D2(Y)=?    D(Y)=?                        

b. covar( X1 , X2)=? 

20.) Egy dobozban  kilenc 1-es és egy 11-es zseton van. Két húzást végzünk, visszatevés nélkül. Jelölje X1 az 

első húzás eredményét, X2 a másodikét. Jelölje Y= X1 + X2 a két húzás összegét. 

a. E(X1)=?        

b. E(X2)=?        

c. D2(X1)=?   D(X1)=?                

d. D2(X2)=?   D(X2)=? 

e. D2(Y)=?    D(Y)=? 

Irodalom 

[bib_16] Statisztika. Szerzői jog © 2005. Typotex, Bp.. V. rész. Freedman, D., Pisiani, R., és Purves, R.. 

[bib_17] Valószínűségszámítás és matematikai statisztika. Reimann, József és Tóth, Julianna. Szerzői jog © 

1991. Tankönyvkiadó, Bp.. 4. fejezet. 

[bib_18] Valószínűségelmélet és matematikai statisztika. Meszéna, György és Ziermann, Margit. Szerzői jog © 

1981. Közgazdasági és Jogi. 87–181. 
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11. fejezet - Rulett(1: várható érték, 
szórás)      (feladatok)   

1.) Valaki európai ruletten játszik. (Itt a rulettkeréken 37 rekesz van, megszámozva 1-től 36-ig, továbbá a 0, 

amit a nyereményfajták általában külön, rendkívüliként kezelnek1.)  Egymás után százszor fogja megjátszani az 

első tucatot, mindig egy dollárral. (3 dollárt nyer olyankor, amikor az 1..12 számok valamelyike jön ki; ha más 

jön ki, nem nyer semmit.) 

a. mi várható a száz játék végére? pluszban vagy mínuszban lesz? kb. hány dollárral? 

b. kb. mekkora lesz az eltérés az (a) pontban kiszámított várható érték, és a száz játék során ténylegesen adódó 

nettó össznyeremény között? 

(Azaz: mennyire lesznek közel a ténylegesen előforduló össznyeremények az (a)-ban kiszámított értékhez? 

mennyire ingadoznak körülötte? Gyakran átlépik-e a nullát, vagy többé-kevésbé mindig pluszban /többé-

kevésbé mindig mínuszban/ maradnak?) 

1’) Valaki nevadai ruletten (Freedman, 320.skk.: itt a rulettkeréken 38 rekesz van – ebből harminchat 1-től 36-ig 

megszámozva, továbbá a 0 és a 00 – utóbbi kettőt a nyereményfajták általában külön, rendkívüliként kezelik ) 

játssza meg egymás után százszor, mindig egy dollárral, az “első tucat”-ot. (3 dollárt nyer olyankor, amikor az 

1..12 számok valamelyike jön ki; ha más jön ki, nem nyer semmit.) 

a. mi várható a száz játék végére? pluszban vagy mínuszban lesz? kb. hány dollárral? 

b. kb. mekkora lesz az eltérés az (a) pontban kiszámított várható érték, és a száz játék során ténylegesen adódó 

nettó össznyeremény között? 

2.) Százszor egymás után meg akarjuk tenni ruletten az “első tucatot”, mindig egy dollárral. Hogy érdemesebb: 

a. európai ruletten? 

b. nevadai ruletten? 

3.) Európai ruletten fogjuk egymás után ezerszer megjátszani az “első sor”-t, mindig egy dollárral. (Olyankor 

nyerünk, amikor az 1,2,3 számok valamelyike jön ki – ilyenkor 12 dollárt kapunk. Ha más jön ki, nem nyerünk 

semmit.) 

a. mi várható az ezer játék végére? pluszban vagy mínuszban leszünk? kb. hány dollárral? 

b. és kb. mekkora lesz az eltérés az (a) pontban kiszámított várható érték, és az ezer játékból ténylegesen adódó 

nettó össznyeremény között? 

3’) Nevadai ruletten fogjuk egymás után ezerszer megjátszani az “első sor”-t, mindig egy dollárral. (Amikor az 

1,2,3 számok valamelyike jön ki, 12 dollárt nyerünk. Ha más jön ki, nem nyerünk semmit.) 

a. mi várható az ezer játék végére? pluszban vagy mínuszban leszünk? kb. hány dollárral? 

b. kb. mekkora lesz az eltérés az (a) pontban kiszámított várható érték, és az ezer játékból ténylegesen adódó 

nettó össznyeremény között? 

4.) Ezerszer egymás után meg akarjuk tenni ruletten az “első sort”, mindig egy dollárral. Hogy érdemesebb: 

a. európai ruletten? 

b. nevadai ruletten? 

5.) Hosszú távú nyereségesség szempontjából melyik a kedvezőbb: 

                                                           
1 Azaz - ellentétben a nevadai rulettel - itt csak egyetlen 0 van, 00 nincs; ennek megfelelően nem 38, csak 37 rekesz van a rulettkeréken. 
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a. sokszor megtenni, mindig egy dollárral, az első tucatot 

b. ugyanennyiszer megtenni, mindig egy dollárral, az első sort. 

6.) 1000 dollárral játszunk, nevadai ruletten; 

Melyik esetben nagyobb az esélyünk arra, hogy rendes nyereséggel (mondjuk legalább 500 dollár pluszban) 

jöjjünk ki a végén: 

• ha egyszer, 1000 dollárral megtesszük a pirosat (ha a 18 piros szám valamelyike jön ki, 2000 dollárt kapunk; 

ha más, nem kapunk semmit) 

• vagy pedig ha 1000-szer, mindig 1 dollárral játsszuk meg a pirosat (amikor az 1000-ből a 18 piros szám 

valamelyike jön ki, olyankor kapunk 2 dollárt; amikor más szám jön ki, olyankor nem kapunk semmit). 

Irodalom 

[bib_19] Statisztika. Szerzői jog © 2005. Typotex, Bp.. 320-323.o.;   330/1., 3., 4-6., 340/4.,  347/9. feladatok. 

Freedman, D., Pisiani, R., és Purves, R.. 
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12. fejezet - 
Normális  eloszlástáblázat 
olvasása (feladatok) 

1.) A Z változó eloszlása: 0 várható értékű és 1 szórású, normális eloszlás. Mekkora valószínűséggel esik Z 

értéke az alábbi halmazokba: 

{z < 1}        {z < 1,5}        {z < 2}        {z < 3,40}        (- ∞ ; 2,40) 

{z ≥ 1}        {z ≥ 1,5}        {z ≥ 3}        [3,4 ; +∞) 

(- ∞; -1)        {z < -2 }        

[1; 2)        [2,5; 3,5)        

[ -1; +1)        [ -2; +2)        [ -2; +2]        [ -2,5; +2,5] 

[ -1; +2] 

• 95% valószínű, hogy a Z változó kisebb, mint ___ (milyen számot írhatunk az aláhúzás helyére?) 

• 99% valószínű, hogy a Z változó kisebb, mint ___ (milyen számot írhatunk az aláhúzás helyére?) 

• 95% valószínű, hogy a Z változó nagyobb, mint ___ (milyen számot írhatunk az aláhúzás helyére?) 

• 99% valószínű, hogy a Z változó nagyobb, mint ___ (milyen számot írhatunk az aláhúzás helyére?) 

• 95% valószínű, hogy a Z változó a 0 körüli _____ sugarú intervallumba esik (milyen számot írhatunk az 

aláhúzás helyére?) 

• 99% valószínű, hogy a Z változó a 0 körüli _____ sugarú intervallumba esik (milyen számot írhatunk az 

aláhúzás helyére?) 

2.) Az X változó eloszlása: 4 várható értékű és 1 szórású, normális eloszlás. Mekkora valószínűséggel esik X 

értéke az alábbi halmazokba: 

{x < 5}        {x < 5,5}        {x < 6}        {x < 7,40}        (- ∞; 6,40) 

{x ≥ 5}        {x ≥ 5,5}        {x ≥ 7}        [7,4 ; +∞) 

(- ∞; 3)        {x < 2 }        

[5; 6)        [6,5; 7,5)        

[ 3; 5)        [ 2; 6)        [ 2; +6]        [ 1,5; 6,5] 

[ 3; 6] 

• 95% valószínű, hogy az X változó kisebb, mint ___ (milyen számot írhatunk az aláhúzás helyére?) 

• 99% valószínű, hogy az X változó kisebb, mint ___ (milyen számot írhatunk az aláhúzás helyére?) 

• 95% valószínű, hogy az X változó nagyobb, mint ___ (milyen számot írhatunk az aláhúzás helyére?) 

• 99% valószínű, hogy az X változó nagyobb, mint ___ (milyen számot írhatunk az aláhúzás helyére?) 

• 95% valószínű, hogy az X változó a 4 körüli _____ sugarú intervallumba esik (milyen számot írhatunk az 

aláhúzás helyére?) 
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• 99% valószínű, hogy az X változó a 4 körüli _____ sugarú intervallumba esik (milyen számot írhatunk az 

aláhúzás helyére?) 

3.) Az X változó eloszlása: 100 várható értékű és 1 szórású, normális eloszlás. Mekkora valószínűséggel esik 

X értéke az alábbi halmazokba: 

{x < 101}        {x < 101,5}        {x < 102}        {x < 103,40}        (- ∞ ; 102,40) 

{x ≥ 101}        {x ≥ 101,5}        {x ≥ 103}        [103,4 ; +∞) 

(- ∞; 99)        {x < 98 }        

[101; 102)        [102,5; 103,5)        

[ 99; 101)        [ 98; 102)        [ 98; 102]        [ -97,5; 102,5] 

[ 99; 102] 

• 95% valószínű, hogy az X változó kisebb, mint ___ (milyen számot írhatunk az aláhúzás helyére?) 

• 99% valószínű, hogy az X változó kisebb, mint ___ (milyen számot írhatunk az aláhúzás helyére?) 

• 95% valószínű, hogy az X változó nagyobb, mint ___ (milyen számot írhatunk az aláhúzás helyére?) 

• 99% valószínű, hogy az X változó nagyobb, mint ___ (milyen számot írhatunk az aláhúzás helyére?) 

• 95% valószínű, hogy az X változó a 100 körüli _____ sugarú intervallumba esik (milyen számot írhatunk 

az aláhúzás helyére?) 

• 99% valószínű, hogy az X változó a 100 körüli _____ sugarú intervallumba esik (milyen számot írhatunk 

az aláhúzás helyére?) 

4.) Az X változó eloszlása: 0 várható értékű és 2 szórású, normális eloszlás. Mekkora valószínűséggel esik X 

értéke az alábbi halmazokba: 

{x < 2}        {x < 3}        {x < 4}        {x < 6,80}        (- ∞ ; 4,80) 

{x ≥ 2}        {x ≥ 3,0}        {x ≥ 6,0}        [6,80 ; +∞) 

(- ∞; -2)        {x < -4 }        

[2; 4)        [5,0; 7,0)        

[ -2; +2)        [ -4; +4)        [ -4; +4]        [ -5; +5] 

[ -2; +4] 

• 95% valószínű, hogy az X változó kisebb, mint ___ (milyen számot írhatunk az aláhúzás helyére?) 

• 99% valószínű, hogy az X változó kisebb, mint ___ (milyen számot írhatunk az aláhúzás helyére?) 

• 95% valószínű, hogy az X változó nagyobb, mint ___ (milyen számot írhatunk az aláhúzás helyére?) 

• 99% valószínű, hogy az X változó nagyobb, mint ___ (milyen számot írhatunk az aláhúzás helyére?) 

• 95% valószínű, hogy az X változó a 0 körüli _____ sugarú intervallumba esik (milyen számot írhatunk az 

aláhúzás helyére?) 

• 99% valószínű, hogy az X változó a 0 körüli _____ sugarú intervallumba esik (milyen számot írhatunk az 

aláhúzás helyére?) 

5.) Az X változó eloszlása: 0 várható értékű és 5 szórású, normális eloszlás. Mekkora valószínűséggel esik X 

értéke az alábbi halmazokba: 
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{x < 5}        {x < 7,5}        {x < 10}        {x < 17}        (- ∞ ; 12,0) 

{x ≥ 5}        {x ≥ 7,5}        {x ≥ 15}        [17,0 ; +∞) 

(- ∞; -5,0)        {x < -10 }        

[5; 10)        [12,5; 17,5)        

[ -5; +5)        [ -10; +10)        [ -10; +10]        [ -12,5; +12,5] 

[ -5; +10] 

• 95% valószínű, hogy az X változó kisebb, mint ___ (milyen számot írhatunk az aláhúzás helyére?) 

• 99% valószínű, hogy az X változó kisebb, mint ___ (milyen számot írhatunk az aláhúzás helyére?) 

• 95% valószínű, hogy az X változó nagyobb, mint ___ (milyen számot írhatunk az aláhúzás helyére?) 

• 99% valószínű, hogy az X változó nagyobb, mint ___ (milyen számot írhatunk az aláhúzás helyére?) 

• 95% valószínű, hogy az X változó a 0 körüli _____ sugarú intervallumba esik (milyen számot írhatunk az 

aláhúzás helyére?) 

• 99% valószínű, hogy az X változó a 0 körüli _____ sugarú intervallumba esik (milyen számot írhatunk az 

aláhúzás helyére?) 

6.) Az X változó eloszlása: 100 várható értékű és 2 szórású, normális eloszlás. Mekkora valószínűséggel esik 

X értéke az alábbi halmazokba: 

{x < 102}     {x < 103}      {x < 104}        {x < 106,80}        (- ∞ ; 104,80) 

{x ≥ 102}        {x ≥ 103,0}        {x ≥ 106,0}        [106,80 ; +∞) 

(- ∞; 98)        {x < 96 }        

[102; 104)       [105,0; 107,0)        

[ 98; 102)       [ 96; 104)        [ 96; 104]        [ 95; 105] 

[ 98 ; 104] 

• 95% valószínű, hogy az X változó kisebb, mint ___ (milyen számot írhatunk az aláhúzás helyére?) 

• 99% valószínű, hogy az X változó kisebb, mint ___ (milyen számot írhatunk az aláhúzás helyére?) 

• 95% valószínű, hogy az X változó nagyobb, mint ___ (milyen számot írhatunk az aláhúzás helyére?) 

• 99% valószínű, hogy az X változó nagyobb, mint ___ (milyen számot írhatunk az aláhúzás helyére?) 

• 95% valószínű, hogy az X változó a 100 körüli _____ sugarú intervallumba esik (milyen számot írhatunk 

az aláhúzás helyére?) 

• 99% valószínű, hogy az X változó a 100 körüli _____ sugarú intervallumba esik (milyen számot írhatunk 

az aláhúzás helyére?) 

7.) A bergengóciai testőrök testmagasságának eloszlása 180 cm-es átlagú, 10 cm-es szórású normális eloszlás. 

a. hányadrészük alacsonyabb 170 cm-nél? 

b. hányadrészük magasabb 204 cm-nél? 

c. "99%-uk testmagassága 180 cm+/-________cm közé esik" – mit írjunk az aláhúzás helyére, hogy a mondat 

igaz legyen? 
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8.)  Az XXX céghálózat fagylalt-adagoló berendezései által kimért adagok súlyának eloszlása 40 gramm átlagú, 

8 gramm szórású normális eloszlás. Mi a valószínűsége egy 60 grammos vagy még nagyobb adagnak? 

Irodalom 

[bib_20] Statisztika. Szerzői jog © 2005. Typotex, Bp.. 100-119. Freedman, D., Pisiani, R., és Purves, R.. 

[bib_21] Valószínűségszámítás és matematikai statisztika. Reimann, József és Tóth, Julianna. Szerzői jog © 

1991. Tankönyvkiadó, Bp.. 103-106. 
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13. fejezet - Normális közelítés 
(feladatok)   

1. "A" SOROZAT: 

1.) Bergengóciában közvéleménykutatást terveznek abból a célból, hogy megtudják, a tízmillió 

választópolgárnak hányadrésze támogatna egy keresztényellenes bevándorlási törvényt. n=1000 véletlenszerűen 

kiválasztott választópolgárt fognak megkérdezni. Mennyire lesz pontos ez a mérés? 

Tételezzük fel, hogy a populációban (a bergengóc választópolgárok között) pontosan 25% a törvényjavaslat 

támogatóinak aránya. 

a. "A mintában a támogatók száma pontosan / körülbelül 250 lesz " (húzza alá a dőltbetűsek közül a 

megfelelőt). 

b. Igaz vagy hamis? : "Az, hogy hány támogató kerül a mintába, véletlen változó". 

c. Igaz vagy hamis? : "A mintába kerülő támogatók száma hipergeometrikus eloszlású változó, mert a mintánk 

visszatevés nélküli". 

d. Igaz vagy hamis?: "A mintába kerülő támogatók száma jó közelítéssel binomiális eloszlású változó, mert, 

bár a mintánk visszatevés nélküli, a minta nagysága eltörpül a populációhoz képest." 

e. "A mintába kerülő támogatók számának az eloszlása olyan binomiális eloszlással közelíthető, melynél p 

=___ ,  n =___  "  (egészítse ki). 

f. E binomiális eloszlásnak ____ a várható értéke, és ______ a standard hibája (azaz a szórása): tehát a mintába 

kerülő támogatók száma _____ körül várható, attól kb. _______ eltéréssel. 

g. Egészítse ki: mivel _______, ezért a mintába kerülő támogatók száma jó közelítéssel normális eloszlású 

változó. (választék: a minta elég nagy /  a populáció jó közelítéssel normális eloszlású ) 

h. Egészítse ki: a mintába kerülő támogatók száma olyan normális eloszlással jellemezhető, melynek várható 

értéke ______, standard hibája (azaz a szórása) pedig _____. 

i. ' A fentiek alapján 95% biztonsággal állítható, hogy a mérés _____% +/-______% közötti támogatói arányt 

fog kimutatni. 

j. '' A fentiek alapján 99% biztonsággal állítható, hogy a mérés _____% +/-______% közötti támogatói arányt 

fog kimutatni. 

2.) Bergengóciában mintavételes felmérést terveznek abból a célból, hogy megbecsüljék a 25-45 éves korosztály 

átlagos jövedelmét.  n=1600 fős mintát fognak venni a célpopulációból. Mennyire lesz pontos a mérés? 

Tegyük fel, hogy a megcélzott populációban 12.000 aranytallér az éves jövedelmek átlaga és 15.000 aranytallér 

a jövedelmek szórása. 

a. Igaz vagy hamis: "A mintabeli jövedelmek átlaga valószínűségi változó". 

b. Igaz vagy hamis: "A mintabeli jövedelmek átlaga jó közelítéssel normális eloszlású változó, mert maga a 

populáció is jó közelítéssel normális eloszlású". 

c. Igaz vagy hamis: "a mintabeli jövedelmek átlaga jó közelítéssel normális eloszlású változó, mert a 

mintaelemszám elég nagy". 

d. A mintabeli jövedelmek átlaga egy olyan normális eloszlású változóval közelíthető, amelynek _____ a 

várható értéke és ______ a szórása  (egészítse ki). 

e. Ezek szerint: 
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f.  95% biztonsággal kijelenthető, hogy a mintabeli jövedelmek átlaga legfeljebb ______ tallérra lesz a várható 

_______ tallértól (azaz, hogy a mérés pontatlansága csak 5% valószínűséggel lesz _____-nál nagyobb). 

(egészítse ki) 

g. 99% biztonsággal kijelenthető, hogy a mintabeli jövedelmek átlaga legfeljebb ______ tallérra lesz a várható 

_______ tallértól (azaz, hogy a mérés pontatlansága csak 1% valószínűséggel lesz _____-nál nagyobb). 

(egészítse ki) 

3) Bergengóciában mintavételes vizsgálatot terveznek az XYZ bolthálózatban árusított szuper-engedményes 

strucctojások átlagos tömegének meghatározására. A strucctojások drágák, ezért csak kis mintára van pénz: 25 

véletlenszerűen kiválasztott tojást fognak megvizsgálni. (A mintavételi eljárás egyenértékűnek tekinthető azzal, 

mintha az összes, az adott évben forgalomba kerülő tojást – vagy még inkább mind helyett egy-egy golyót – 

betennék egy nagy gömbbe és gondos keverés után innen vennének ki 25-öt.) Arra vagyunk kiváncsiak, 

mennyire lesz pontos a mérés (mennyire ad pontos eredményt ez a kismintás vizsgálat). 

Tegyük fel, hogy a strucctojások (populációs) átlagos tömege 8 kg, 1 kg szórással. 

a. Igaz vagy hamis: "A mintába kerülő strucctojások tömegének átlaga véletlen változó". 

b. Igaz vagy hamis: "A mintába kerülő strucctojások tömegének átlaga jó közelítéssel normális eloszlású 

változó, mert maga a populáció is jó közelítéssel normális eloszlású." 

c. Igaz vagy hamis: "A mintába kerülő strucctojások tömegének átlaga jó közelítéssel normális eloszlású 

változó, mert a mintaelemszám elég nagy." 

d. A mintába kerülő strucctojások tömegének átlaga egy olyan normális eloszlású változóval közelíthető, 

amelynek _____ a várható értéke és ______ a szórása. (egészítse ki) 

e. Ezek szerint: 

f. 95% biztonsággal kijelenthető, hogy a mintába kerülő strucctojások tömegének az átlaga legfeljebb ______ 

kilogrammra lesz a valódi _______ kilogrammtól (tehát a mérés pontatlansága csak 5% valószínűséggel lesz 

ennél nagyobb). (egészítse ki) 

g. 99% biztonsággal kijelenthető, hogy a mintába kerülő strucctojások tömegének az átlaga legfeljebb ______ 

kilogrammra lesz a valódi _______ kilogrammtól (mindössze 1% valószínűséggel lesz ennél nagyobb a 

mérés pontatlansága).  (egészítse ki) 

2. "B" SOROZAT: 

1.) Van egy láda krumplink. Nagyon vegyes: mindenféle fajta és mindenféle méret van közötte. Azt tudjuk, 

hogy egy-egy szem átlagosan 10 deka, és hogy a súlyok szórása 5 deka. Két kérdésre lennénk kiváncsiak: a 

krumplik kb. hány százaléka lehet (a) 25 dekánál nehezebb? (b) 50 dekásnál is nehezebb? 

Jó-e itt a normális közelítés? 

2.) Folyami sóder (kavics, egészen apró és jó nagy, vegyesen); a súlyok eloszlását nem ismerjük; mindössze 

annyit tudunk, hogy a kavicsszemek átlagosan 2 dekásak, és hogy a súlyok szórása 10 deka. Két kérdésre 

lennénk kiváncsiak: a kavicsok hányadrésze lehet (a) fél kilósnál (b) egy kilósnál is nehezebb? 

Jó-e itt a normális közelítés? 

3.) Szinte semmit nem tudunk a burgund polgárok vagyon szerinti megoszlásáról. Mindössze annyi szivárgott ki 

a Vagyonnyilvántartó- és Adóhivataltól, hogy a polgáronkénti átlagos vagyon 100 aranytallér, a vagyonok 

szórása pedig 2000 tallér. Burgundia összlakossága 10 millió polgár. Az alábbi két kérdésre szeretnénk választ 

kapni: 

a. Állítólag nagyon sok a gazdag burgundi. Lehetséges-e, hogy 1000-nél többen rendelkeznek 100.000 tallér 

fölötti vagyonnal? 

b. Legfeljebb hány burgundi polgárnak lehet 10.000 tallérnál többje? 
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Jó-e itt a normális közelítés? 

4.) Az ABC cég kilós kenyereiről tudható, hogy tömegük várható értéke 1000 gramm, szórása 30 gramm.  Jó-e 

az alábbi a-d. kérdésekhez a normális közelítés? 

a. A kenyereknek legfeljebb mekkora hányadának eshet a súlya 940 gramm alá vagy 1060 gramm fölé? 

b. A kenyerek legfeljebb hányad részének a súlya térhet el 15  dekánál  többel az 1 kilótól? 

c. A kenyerek legfeljebb hányad része lehet 70 deka alatti vagy 130 deka fölötti súlyú? 

d. *) A kenyerek legfeljebb hányad része lehet 70 dekánál könnyebb? 

5.) Az előző feladatban szereplő kenyerekből, véletlenszerűen, 16 darabos szállítmányt állítanak össze.  Jelölje 

X egy ilyen tizenhat-darabos szállítmány összsúlyát. 

a. E(X)=?    D2(X)=?   D(X)=? 

b. Használható-e az alábbi b-h. kérdések eldöntésénél a normális közelítés? 

c. kb. mekkora annak a valószínűsége, hogy a 16 darab összsúlya a várható 16 kilótól legalább 24 dekával 

eltér? 

d. kb. mekkora a valószínűsége, hogy a 16-darabos szállítmány súlya a várható 16 kilótól 36 dekánál többel tér 

el? 

e. kb. mekkora a valószínűsége annak, hogy az összsúly 15 kiló alatti? 

f. Jelölje a 16 darabos szállítmányban az átlagsúlyt Y.  E(Y)=?  D(Y)=? 

g. kb. mekkora a valószínűsége annak, hogy a 16 darab átlagsúlya 3 dekánál többel fog az 1 kilótól eltérni? 

h. kb. mekkora valószínűsége lehet az 5 dekánál nagyobb eltérésnek (annak, hogy a 16 darab átlagos súlya 95 

deka alatti vagy 105 deka fölötti lesz)? 

i. kb. mekkora valószínűsége lehet a 1,5 dekánál nagyobb eltérésnek (annak, hogy a 16 darab átlagos súlya 

98,5 deka alatti vagy 101,5 deka fölötti lesz)? 

j. kb. mekkora valószínűsége lehet a 2,25 dekánál nagyobb eltérésnek (annak, hogy a 16 darab átlagos súlya 

97,75 deka alatti vagy 102,25 deka fölötti lesz)? 

6.) Száz darabos szállítmány az előző két feladatban is szerepelt kenyerekből, X=a száz kenyér összsúlya, Y=a 

száz kenyér átlagos súlya.   E(X)=?  E(Y)=?  D(X)=?  D(Y)=?   

a. Ez azt jelenti, hogy a 100 kenyér összsúlya _____ kg. körül várható, attól kb. ______ dekányira. 

b. Használható-e az alábbi b-e. kérdések eldöntésénél a normális közelítés? 

c. kb. mekkora lehet annak a valószínűsége, hogy a 100 darab összsúlya a várható 100 kilótól legalább 24 

dekával eltér? 

d. kb. mekkora a valószínűsége, hogy a 100-darabos szállítmány összsúlya a várható 100 kilótól 36 dekánál 

többel tér el? 

e. kb. mekkora a valószínűsége annak, hogy a 100 darab átlagsúlya 3 dekánál többel fog az 1 kilótól eltérni? 

f. kb. mekkora valószínűsége lehet az átlagban az 5 dekánál nagyobb eltérésnek (annak, hogy a 100 darab 

átlagos súlya 95 deka alatti vagy 105 deka fölötti lesz)? 

g. mekkora lehet kb. annak a valószínűsége, hogy  99 kiló alatti összsúly adódik? 

h. kb. mekkora az átlagban a valószínűsége az 5 grammnál nagyobb eltérésnek (annak, hogy a 100 darab 

átlagos súlya 99,5 deka alatti vagy 100,5 deka fölötti lesz)? 
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i. kb. mekkora az átlagban a valószínűsége az 1 dekánál nagyobb eltérésnek (annak, hogy a 100 darab átlagos 

súlya 99 deka alatti vagy 101 deka fölötti lesz)? 

7.) Az Óperenciántúli Területeken a jövedelem  populációs átlaga 100 tallér, a jövedelmek (szintén populációs) 

szórása 200 tallér.   

Ezekre lennénk kiváncsiak: körülbelül hány százaléknak lehet (a) 500 tallér fölötti  (b) 1000 tallér 

fölötti  (c) 2000 tallér fölötti jövedelme?   

Használható-e ezeknél a normális közelítés? 

8.) [az előző feladat folytatása] n=400 elemű egyszerű véletlen mintát veszünk az Óperenciántúli Területek 

lakosságából.  Jelölje X a mintabeli átlagjövedelmet.  (Maga a mintavétel a kísérlet.)  E(X)=?   D(X)=?   Ezekre 

a kérdésekre szeretnénk választ: kb. mekkora a valószínűsége annak, hogy a mintabeli átlagjövedelem (a) 500 

tallér fölöttinek  (b) 1000 tallér fölöttinek  (c) 50 tallér alattinak fog adódni? Használható ezeknél a kérdéseknél 

a normális közelítés? 

A  9.-13. feladatoknál használja a normális közelítést! (lehet? miért?) 

9.) Rátóton a lakosság 60%-a férfi, 40%-a nő.  1000 fős mintát veszünk;   

a. arra lennénk kiváncsiak, hogy a mintában a nők aránya milyen valószínűséggel lesz 35% alatti vagy 45% 

fölötti. 

b. 99%, hogy a mintában a nők aránya _____ és _____ közé esik (egészítse ki). 

10.) Rátóton a lakosság 50%-a szőke, 50%-a barna.  1000 fős mintát veszünk;   

a. arra lennénk kiváncsiak, hogy a mintában a szőkék aránya milyen valószínűséggel lesz 45% alatti vagy 55% 

fölötti.   

b. 99%, hogy a mintában a szőkék aránya _____ és _____ közé esik (egészítse ki). 

c. Hogy változik az a) kérdésre adandó válasz, ha figyelembe vesszük, hogy mintánk visszatevés nélküli? 

(Tegyük fel, hogy Rátót lakossága százezer fő.) 

11.) Rátóton a lakosság 90%-a okos, 10%-a még okosabb.  1000 fős mintát veszünk;   

a. arra lennénk kiváncsiak, hogy a mintában a még-okosabbak aránya milyen valószínűséggel lesz 5% alatti 

vagy 15% fölötti.   

b. 99%, hogy a mintában a még-okosabbak aránya _____ és _____ közé esik (egészítse ki). 

c. Hogy változik az a) kérdésre adandó válasz, ha figyelembe vesszük, hogy mintánk visszatevés nélküli? 

(Tegyük fel, hogy Rátót lakossága százezer fő.) 

12.) Dobókockával 6000-szer dobtunk, és 1000 helyett mindössze 710 hatost kaptunk – tudjuk-e cáfolni, hogy a 

kocka szabályos? 

és abban a kevésbé "ordító" helyzetben, ha a 6000 dobásból csak 925 lenne a hatos? 

13.) Dobókockával 600-szor dobtunk, és 100 helyett mindössze 71 hatost kaptunk – tudjuk-e cáfolni, hogy a 

kocka szabályos? 

és abban a kevésbé "ordító" helyzetben, ha a 600 dobásból csak 92 lenne a hatos? 

3. "C" SOROZAT: 

1.) Egy milliós nagyvárosban pontosan 50% a férfi és 50% a nő. Kísérlet: n=1600 fős egyszerű véletlen mintát 

veszünk közülük. Változónk: a mintába kerülő nők száma.  (Milyen eloszlású ez a változó? Mennyi a várható 

értéke? mennyi a szórása?) 
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a. milyen valószínűséggel lesz a mintában 820 vagy kevesebb nő? 

b. milyen valószínűséggel lesz a mintában 840 vagy kevesebb nő? 

c. milyen valószínűséggel lesz a mintában 780 vagy kevesebb nő? 

d. milyen valószínűséggel lesz a mintában 760 vagy kevesebb nő? 

e. Mennyi a valószínűsége annak, hogy a mintában 780 és 820 közé fog esni a nők száma? 

f. Mennyi a valószínűsége annak, hogy a mintában 760 és 840 közé fog esni a nők száma? 

g. Közel bizonyos - 95% valószínű -, hogy nem lesz _________-nél több nő a mintában. 

h. Közel bizonyos - 99% valószínű -, hogy nem lesz _________-nél több nő a mintában. 

i. Közel bizonyos - 99,9% valószínű -, hogy nem lesz _________-nél több nő a mintában. 

j. Eléggé valószínűtlen - mindössze 5% valószínűségű -, hogy _________ alá kerüljön a nők száma a mintában. 

k. Eléggé valószínűtlen - mindössze 1% valószínűségű -, hogy _________ alá kerüljön a nők száma a mintában. 

l. Eléggé valószínűtlen - mindössze 0,1% valószínűségű -, hogy _________ alá kerüljön a nők száma a 

mintában. 

m. 95% biztonsággal állítható, hogy a mintában a nők száma 800± _________ között lesz. 

n. 99% biztonsággal állítható, hogy a mintában a nők száma 800± _________ között lesz. 

(g-n: Milyen számot írjunk az üresen hagyott helyre, hogy igaz legyen a mondat?) 

1’.) Hogyan változnak az 1. feladat kérdéseire adandó válaszok – melyik hogyan? –, ha figyelembe vesszük, 

hogy mintánk visszatevés nélküli? (Tekintsük úgy, hogy a szóban forgó városnak pontosan egymilliós a 

lakossága.) 

2.) Egy milliós nagyvárosban pontosan 50% a férfi és 50% a nő. Kísérlet: n=400 fős egyszerű véletlen mintát 

veszünk közülük. Változónk: a mintába kerülő nők száma.  (Milyen eloszlású változó ez?  Várható 

értéke?  Szórása?) 

a. Milyen valószínűséggel lesz a mintában 220 vagy kevesebb nő? 

b. Milyen valószínűséggel lesz a mintában 230 vagy kevesebb nő? 

c. Milyen valószínűséggel lesz a mintában 180 vagy kevesebb nő? 

d. Milyen valószínűséggel lesz a mintában 170 vagy kevesebb nő? 

e. Mennyi a valószínűsége annak, hogy a mintában 180 és 220 közé fog esni a nők száma? 

f. Mennyi a valószínűsége annak, hogy a mintában 170 és 230 közé fog esni a nők száma? 

g. Közel bizonyos - 95% valószínű -, hogy nem lesz _________-nél több nő a mintában. 

h. Közel bizonyos - 99% valószínű -, hogy nem lesz _________-nél több nő a mintában. 

i. Közel bizonyos - 99,9% valószínű -, hogy nem lesz _________-nél több nő a mintában. 

j. Mindössze 5% az esély rá, hogy a mintában _________ alá kerüljön a nők száma. 

k. Mindössze 1% az esély rá, hogy a mintában _________ alá kerüljön a nők száma. 

l. Mindössze 0,1% az esély rá, hogy a mintában _________ alá kerüljön a nők száma. 

m. 95% biztonsággal állítható, hogy a nők száma a 200± _________ intervallumba fog esni. 
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n. 99% biztonsággal állítható, hogy a nők száma a 200± _________ intervallumba fog esni. 

(g-n: Milyen számot írjunk az üresen hagyott helyre, hogy igaz legyen a mondat?) 

3.) Egy milliós nagyvárosban pontosan 50% a férfi és 50% a nő. Kísérlet: n=1600 fős egyszerű véletlen mintát 

veszünk közülük. Változónk: a mintába kerülő nők százalékaránya.  (Milyen eloszlású változó ez?  mennyi a 

várható értéke?  és a szórása?) 

a. Milyen valószínűséggel lesz a mintában 51%-nál több nő? 

b. Milyen valószínűséggel lesz a mintában 51%-nál kevesebb nő? 

c. Milyen valószínűséggel lesz a mintában 52%-nál több nő? 

d. Milyen valószínűséggel lesz a mintában 53%-nál több nő? 

e. Milyen valószínűséggel lesz a mintában 54%-nál több nő? 

f. 95% biztonsággal állítható, hogy a nők aránya 50%± _________%-on belül marad. 

g. 99% biztonsággal állítható, hogy a nők aránya 50%± _________%-on belül marad. 

(f,g: Milyen számot írjunk az üresen hagyott helyre, hogy igaz legyen a mondat?) 

4.) Egy milliós nagyvárosban pontosan 50% a férfi és 50% a nő. Kísérlet: n=400 fős egyszerű véletlen mintát 

veszünk közülük. Változónk: a mintába kerülő nők százalékaránya.  (Milyen eloszlású változó ez?  mennyi a 

várható értéke?  és a szórása?) 

a. Milyen valószínűséggel lesz a mintában 51%-nál több nő? 

b. Milyen valószínűséggel lesz a mintában 51%-nál kevesebb nő? 

c. Milyen valószínűséggel lesz a mintában 52%-nál több nő? 

d. Milyen valószínűséggel lesz a mintában 53%-nál több nő? 

e. Milyen valószínűséggel lesz a mintában 54%-nál több nő? 

f. 95% biztonsággal állítható, hogy a nők aránya 50%± _________%-on belül marad. 

g. 99% biztonsággal állítható, hogy a nők aránya 50%± _________%-on belül marad. 

(f,g: Milyen számot írjunk az üresen hagyott helyre, hogy igaz legyen a mondat?) 

5.) A bergengóc összlakosságnak pontosan 20%-a támogatja az XXX pártot. (Ezt csak mi tudjuk, a bergengócok 

nem tudják.) Kísérlet: egy közvéleménykutató cég n=1000 fős egyszerű véletlen mintát vesz, hogy megbecsülje 

az XXX párt támogatottságát. 

a. 99% az esély rá, hogy a kutatók nem tévednek _________%-nál többet. 

b. 95% az esély rá, hogy a kutatók nem tévednek _________%-nál többet. 

c.  _________ az esély arra, hogy a kutatók 20%±1,3%-on belüli eredményt kapnak. (Azaz annak, hogy 

mintájukban 187 és 213 közé esik majd az XXX párt támogatóinak az aránya.) 

d.  _________ az esély arra, hogy a kutatók 20%±2,5%-on belüli eredményt kapnak. (Azaz annak, hogy 

mintájukban 175 és 225 közé esik majd az XXX párt támogatóinak az aránya.) 

(a,b: milyen számot írjunk az üresen hagyott helyre, hogy igaz legyen a mondat?) 

6.) Burgundiában a sorköteles férfiak populációs átlagmagassága m=180 cm (a testmagasságok szórása d=15 

cm); kísérlet: 100 fős egyszerű véletlen mintát veszünk közülük. 

a. Milyen valószínűséggel lesz a mintában 185 cm fölötti az átlagmagasság? 
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b. Milyen valószínűséggel lesz a mintában 183 cm fölötti az átlagmagasság? 

c. Milyen valószínűséggel lesz a mintában 181 cm fölötti az átlagmagasság? 

7.) Az X cég Y típusú villanykörtéinek m=1000 óra az átlagos élettartama a cég adatai szerint,  d=250 óra 

szórással. Veszünk egy n=100 darabos véletlen mintát ilyen körtékből, és egyfolytában égetjük őket; mindnek 

meghatározzuk az élettartamát, majd átlagot számítunk. (a) Körülbelül milyen valószínűséggel esik az átlagos 

élettartam 900 óra alá (ha pontosak a cég adatai)? (b) És 950 óra alá? 

8.) Egy dobozban nyereménykártyák vannak (a játékos annyi pénzt kap, ahányas lapot húz). A dobozban a 

számok szórása 20$, átlaguk 10$. Megfigyelünk 100 húzást (húzások visszatevéssel); utána átlagot számítunk. 

a. milyen valószínűséggel lesz 8$ alatti az átlag? 

b. milyen valószínűséggel lesz 9$ alatti az átlag? 

c. Mindössze 5% az esély arra, hogy az átlag _________$ alá menjen. 

d. Mindössze 1% az esély arra, hogy az átlag _________$ alá menjen. 

(c,d: milyen számot írjunk az üresen hagyott helyre, hogy igaz legyen a mondat?) 

9.) Borítékos sorsjegy, minden harmadik sorsjegy nyer. (Ezt úgy érthetjük, hogy a cég által kibocsájtott összes 

sorsjegynek pontosan az egyharmada nyerő; ezek a nem nyerőkkel jól - véletlenszerűen - el vannak keverve.) 

Veszünk 300 sorsjegyet. 

a.  _________% biztonsággal állítható, hogy lesz köztük legalább 86 nyerő. 

b.  _________% a valószínűsége, hogy 120 vagy több nyerő lesz köztük. 

c. 99% biztonsággal állítható, hogy _________  vagy több nyerő lesz köztük. 

d. 99% biztonsággal állítható, hogy 100± _________ között lesz köztük a nyerők száma. 

e. 95% biztonsággal állítható, hogy _________  vagy több nyerő lesz köztük. 

f. 95% biztonsággal állítható, hogy 100± _________ között lesz köztük a nyerők száma. 

(a-f: milyen számot írjunk az üresen hagyott helyre, hogy igaz legyen a mondat?) 

10.) Egy bizonyos javaslatot a szavazójogosult populáció 40%-a támogat. Egy közvéleménykutató cég n=1000 

fős egyszerű véletlen mintát vesz. 

a. milyen valószínűséggel tévednek legalább 1%-ot? (Tehát milyen valószínűséggel mérnek 41%-nál 

magasabb, vagy 39%-nál alacsonyabb támogatottságot)? 

b. milyen valószínűséggel tévednek legalább 2%-ot? 

c. milyen valószínűséggel tévednek legalább 3%-ot? 

d. milyen valószínűséggel tévednek legalább 4%-ot? 

e. milyen valószínűséggel tévednek legalább 5%-ot? 

11.) Egy bizonyos javaslatot a szavazójogosult populáció 20%-a támogat. Egy közvéleménykutató cég n=1000 

fős egyszerű véletlen mintát vesz. 

a. milyen valószínűséggel tévednek legalább 1%-ot? (Tehát milyen valószínűséggel mérnek 21%-nál 

magasabb, vagy 19%-nál alacsonyabb támogatottságot)? 

b. milyen valószínűséggel tévednek legalább 2%-ot? 

c. milyen valószínűséggel tévednek legalább 3%-ot? 
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d. milyen valószínűséggel tévednek legalább 4%-ot? 

e. milyen valószínűséggel tévednek legalább 5%-ot? 

12.) Egy bizonyos javaslatot a szavazójogosult populáció 10%-a támogat. Egy közvéleménykutató cég n=1000 

fős egyszerű véletlen mintát vesz. 

a. milyen valószínűséggel tévednek legalább 1%-ot? (Tehát milyen valószínűséggel mérnek 11%-nál 

magasabb, vagy 9%-nál alacsonyabb támogatottságot)? 

b. milyen valószínűséggel tévednek legalább 2%-ot? 

c. milyen valószínűséggel tévednek legalább 3%-ot? 

d. milyen valószínűséggel tévednek legalább 4%-ot? 

13-15.) Mint  10–12., n=500-as mintanagyságra. 

16-18.) Mint  a  13–15., n=2500-as mintanagyságra. 

19.) Szabályos érmével végzünk dobásokat; 

a. 100 dobásból: 95% valószínűséggel 50%± _________%-on belül lesz a fejek száma. 

b. 400 dobásból: 95% valószínűséggel 50%± _________%-on belül lesz a fejek száma. 

c. 900 dobásból: 95% valószínűséggel 50%± _________%-on belül lesz a fejek száma. 

d. 1600 dobásból: 95% valószínűséggel 50%± _________%-on belül lesz a fejek száma. 

e. 10.000 dobásból: 95% valószínűséggel 50%± _________%-on belül lesz a fejek száma. 

f. 40.000 dobásból: 95% valószínűséggel 50%± _________%-on belül lesz a fejek száma. 

(a-f: milyen számot írjunk az üresen hagyott helyre, hogy igaz legyen a mondat?) 

20.) Olyan cinkelt érmével végzünk dobásokat, amelynél a fejdobás valószínűsége p=0,4; 

a. 100 dobásból: 95% valószínűséggel 40%± _________%-on belül lesz a fejek száma. 

b. 400 dobásból: 95% valószínűséggel 40%± _________%-on belül lesz a fejek száma. 

c. 900 dobásból: 95% valószínűséggel 40%± _________%-on belül lesz a fejek száma. 

d. 1600 dobásból: 95% valószínűséggel 40%± _________%-on belül lesz a fejek száma. 

e. 10.000 dobásból: 95% valószínűséggel 40%± _________%-on belül lesz a fejek száma. 

f. 40.000 dobásból: 95% valószínűséggel 40%± _________%-on belül lesz a fejek száma. 

(a-f: milyen számot írjunk az üresen hagyott helyre, hogy igaz legyen a mondat?) 

21.) Olyan cinkelt érmével végzünk dobásokat, amelynél a fejdobás valószínűsége p=0,49; 

a. 100 dobásból: 95% valószínűséggel 49%± _________%-on belül lesz a fejek száma. 

b. 400 dobásból: 95% valószínűséggel 49%± _________%-on belül lesz a fejek száma. 

c. 900 dobásból: 95% valószínűséggel 49%± _________%-on belül lesz a fejek száma. 

d. 1600 dobásból: 95% valószínűséggel 49%± _________%-on belül lesz a fejek száma. 

e. 10.000 dobásból: 95% valószínűséggel 49%± _________%-on belül lesz a fejek száma. 
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f. 40.000 dobásból: 95% valószínűséggel 49%± _________%-on belül lesz a fejek száma. 

(a-f: milyen számot írjunk az üresen hagyott helyre, hogy igaz legyen a mondat?) 

22.) Körülbelül hány dobás alapján lehetne nagy biztonságal eldönteni egy érméről, hogy szabályos-e, vagy 

pedig a 20.) feladatban említett módon cinkelt (40% valószínűséggel fejet dobó)? 

23.) Körülbelül hány dobás alapján lehetne nagy biztonságal eldönteni egy érméről, hogy szabályos-e, vagy 

pedig a 21.) feladatban említett módon cinkelt (49% valószínűséggel fejet dobó)? 

24.) Az XXX intelligenciateszt eredményeként adódó IQ (intelligencia-hányados) pontszámok populációs 

szórása d=10 pont. A populációs átlagot nem ismerjük; mintavételes vizsgálattal szeretnénk a nagyságát 

megbecsülni. Egyszerű véletlen mintával dolgozunk. 

a. Ha n=100-as mintát veszünk, akkor szinte biztos - pontosabban: 99% valószínűségű -, hogy a mintaátlag a 

populációs átlagtól _________ pontnál kevesebbel tér el. (Ekkor tehát szinte biztosra mondhatnánk, hogy 

mérésünk hibája nem nagyobb, mint ez az itt megadott érték.) 

b. Ha n=400-as mintát veszünk, akkor 99% bizonyossággal mondhatjuk, hogy mintánk átlaga a populációs 

átlagtól _________ pontnál kevesebbel tér el. 

c. Ha n=900-as mintát veszünk, akkor 99% bizonyossággal mondhatjuk, hogy mintánk átlaga a populációs 

átlagtól _________ pontnál kevesebbel tér el. 

d. Ha n=1000-es mintát veszünk, akkor 99% bizonyossággal mondhatjuk, hogy mintánk átlaga a populációs 

átlagtól _________ pontnál kevesebbel tér el. 

e. A kutatók 0,25 pont pontossággal szeretnék mérni az IQ jelenlegi populációs átlagát (pontosabban: azt 

szeretnék, hogy mérésük szórása ne legyen több 0,25 pontnál). Mekkora mintát kell ehhez venniük? 

f. A kutatók 0,25 pont pontossággal szeretnék mérni az IQ jelenlegi populációs átlagát (pontosabban: azt 

szeretnék, hogy mérésük hibája legfeljebb 1% valószínűséggel legyen 0,25 pontnál több). Mekkora mintát 

kell ehhez venniük? 

(a-d: milyen számot írjunk az üresen hagyott helyre, hogy igaz legyen a mondat?) 

Irodalom 

[bib_22] Statisztika. Szerzői jog © 2005. Typotex, Bp.. 350–372., 402–411.o.. Freedman, D., Pisiani, R., és 

Purves, R.. 
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14. fejezet - Rulett/2 (normális 
közelítés)  (feladatok)   

Az A, B, C és D sorozat feladatai főként az E sorozat kérdéseinek előkészítésére szolgálnak. 

 A ruletthez ld. pl. Freedman–Pisani–Purves: Statisztika, 320-323.o. 

1. A sorozat, 100 játék 

1.) Jean (európai: 37-mezős) ruletten egymás után száz játékban egy-egy dollárt tesz a Pirosra. Ha nyer, 

visszakapja a tétjét és még egy dollárt. Ha veszít, nem kap semmit. (Nyer a 37 mező közül 18-cal – veszít 19-

cel.) 

a. milyen valószínűséggel “lesz nyerésben” a száz játék után (mennyire valószínű, hogy a száz játék mérlege 

pozitív lesz a számára, tehát hogy a száz játék során legalább annyit nyer, mint amennyit tétként kifizet)? 

b. mi annak a valószínűsége, hogy a száz játék nettó nyeresége eléri a 30%-ot azaz a 30 dollárt (tehát hogy 

legalább 30 dollárral többet nyer, mint amennyit tétként kifizet)? 

2.) Jean (európai: 37-mezős) ruletten egymás után száz játékban egy-egy dollárt tesz az “első tucat”-ra. Ha nyer, 

visszakapja a tétjét és még két dollárt. Ha veszít, nem kap semmit. (Nyer a 37 mező közül 12-vel – veszít 25-

tel.) 

a. milyen valószínűséggel “lesz nyerésben” a száz játék után (mennyire valószínű, hogy a száz játék mérlege 

pozitív lesz a számára, tehát hogy a száz játék során legalább annyit nyer, mint amennyit tétként kifizet)? 

b. mi annak a valószínűsége, hogy a száz játék nettó nyeresége eléri a 30%-ot azaz a 30 dollárt (tehát hogy 

legalább 30 dollárral többet nyer, mint amennyit tétként kifizet)? 

3.) Jean (európai: 37-mezős) ruletten egymás után száz játékban egy-egy dollárt tesz az “első sor”-ra. Ha nyer, 

visszakapja a tétjét és még tizenkét dollárt. Ha veszít, nem kap semmit. (Nyer a 37 mező közül 3-mal [az 1-

essel, 2-essel és a 3-assal] – veszít 34-gyel.) 

a. milyen valószínűséggel “lesz nyerésben” a száz játék után (mennyire valószínű, hogy a száz játék mérlege 

pozitív lesz a számára, tehát hogy a száz játék során legalább annyit nyer, mint amennyit tétként kifizet)? 

b. mi annak a valószínűsége, hogy a száz játék nettó nyeresége eléri a 30%-ot azaz a 30 dollárt (annak tehát, 

hogy többet nyer, legalább 30 dollárral, mint amennyit tétként kifizet)? 

2. B sorozat, 1000 játék 

1.) Jean (európai: 37-mezős) ruletten egymás után ezer játékban egy-egy dollárt tesz a Pirosra. 

a. milyen valószínűséggel “lesz nyerésben” az ezer játék után? 

b. mi annak a valószínűsége, hogy a nettó nyereség eléri a 30%-ot azaz a 300 dollárt? 

c. mi annak a valószínűsége, hogy az ezer játék nettó nyeresége eléri a 30 dollárt? 

d. mi annak a valószínűsége, hogy az ezer játék nettó nyeresége eléri a 95 dollárt? 

2.) Jean (európai: 37-mezős) ruletten egymás után ezer játékban egy-egy dollárt tesz az “első tucat”-ra. Ha nyer, 

visszakapja a tétjét és még két dollárt. Ha veszít, nem kap semmit. (Nyer a 37 mező közül 12-vel – veszít 25-

tel.) 

a. milyen valószínűséggel “lesz nyerésben” az ezer játék után? 

b. mi annak a valószínűsége, hogy a nettó nyereség eléri a 30%-ot azaz a 300 dollárt? 
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c. mi annak a valószínűsége, hogy az ezer játék nettó nyeresége eléri a 30 dollárt? 

d. mi annak a valószínűsége, hogy az ezer játék nettó nyeresége eléri a 95 dollárt? 

3.) Jean (európai: 37-mezős) ruletten egymás után ezer játékban egy-egy dollárt tesz az “első sor”-ra. 

a. milyen valószínűséggel “lesz nyerésben” az ezer játék után? 

b. mi annak a valószínűsége, hogy a nettó nyereség eléri a 30%-ot azaz a 300 dollárt? 

c. mi annak a valószínűsége, hogy az ezer játék nettó nyeresége eléri a 30 dollárt? 

d. mi annak a valószínűsége, hogy az ezer játék nettó nyeresége eléri a 95 dollárt? 

3. C sorozat, 10.000 játék 

1.) Jean (európai: 37-mezős) ruletten egymás után tízezer játékban egy-egy dollárt tesz a Pirosra. 

a. milyen valószínűséggel “lesz nyerésben” a tízezer játék után? 

b. mi annak a valószínűsége, hogy a nettó nyereség eléri a 30%-ot azaz a 3000 dollárt? 

c. mi annak a valószínűsége, hogy a tízezer játék nettó nyeresége eléri a 30 dollárt? 

d. mi annak a valószínűsége, hogy a tízezer játék nettó nyeresége eléri a 300 dollárt? 

2.) Jean (európai: 37-mezős) ruletten egymás után tízezer játékban egy-egy dollárt tesz az “első tucat”-ra. Ha 

nyer, visszakapja a tétjét és még két dollárt. Ha veszít, nem kap semmit. (Nyer a 37 mező közül 12-vel – veszít 

25-tel.) 

a. milyen valószínűséggel “lesz nyerésben” a tízezer játék után? 

b. mi annak a valószínűsége, hogy a nettó nyereség eléri a 30%-ot azaz a 3000 dollárt? 

c. mi annak a valószínűsége, hogy a tízezer játék nettó nyeresége eléri a 30 dollárt? 

d. mi annak a valószínűsége, hogy a tízezer játék nettó nyeresége eléri a 300 dollárt? 

3.) Jean (európai: 37-mezős) ruletten egymás után tízezer játékban egy-egy dollárt tesz az “első sor”-ra. 

a. milyen valószínűséggel “lesz nyerésben” a tízezer játék után? 

b. mi annak a valószínűsége, hogy a nettó nyereség eléri a 30%-ot azaz a 3000 dollárt? 

c. mi annak a valószínűsége, hogy a tízezer játék nettó nyeresége eléri a 30 dollárt? 

d. mi annak a valószínűsége, hogy a tízezer játék nettó nyeresége eléri a 300 dollárt? 

4. D sorozat 

1.) Száz játéknál, játékonként 1-1 dollárt téve, mekkora a száz játékból várható nettó össznyereség várható 

értéke, ha 

a. száz alkalommal  a pirosra teszünk ? 

b. száz alkalommal  az első tucatra teszünk? 

c. száz alkalommal  az első sorra teszünk? 

2.) Mekkora a nettó össznyereség standard hibája (száz játéknál, játékonként 1-1 dollárt téve), ha 

a. mindig a pirosra teszünk ? 
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b. mindig az első tucatra teszünk? 

c. mindig az első sorra teszünk? 

1’) Ezer játéknál, játékonként 1-1 dollárt téve, mekkora az ezer játékból várható nettó össznyereség várható 

értéke, ha 

a. mindig a pirosra teszünk ? 

b. mindig az első tucatra teszünk? 

c. mindig az első sorra teszünk? 

2’) Mekkora a nettó össznyereség standard hibája (ezer játéknál, játékonként 1-1 dollárt téve), ha 

a. mindig a pirosra teszünk ? 

b. mindig az első tucatra teszünk? 

c. mindig az első sorra teszünk? 

1”) Tízezer játéknál, játékonként 1-1 dollárt téve, mekkora a tízezer játékból várható nettó össznyereség várható 

értéke, ha 

a. mindig a pirosra teszünk ? 

b. mindig az első tucatra teszünk? 

c. mindig az első sorra teszünk? 

2”) Mekkora a nettó össznyereség standard hibája (tízezer játéknál, játékonként 1-1 dollárt téve), ha 

a. mindig a pirosra teszünk ? 

b. mindig az első tucatra teszünk? 

c. mindig az első sorra teszünk? 

5. E sorozat 

1.) Tétünkhöz képest legalább 50%-ot szeretnénk nyerni (azaz: ha összesen 100 dollárt költünk, szeretnénk 

legalább 150 dollárt nyerni). Melyik esetben van erre a leginkább esélyünk? 

a. százszor téve 1-1 dollárt a pirosra? 

b. százszor téve 1-1 dollárt az első tucatra? 

c. százszor téve 1-1 dollárt az első sorra? 

2.) Tétünkhöz képest legalább 50%-ot szeretnénk nyerni (azaz: ha összesen 10.000 dollárt költünk, szeretnénk 

legalább 15.000 dollárt nyerni). Melyik esetben van erre a leginkább esélyünk? 

a. százszor téve 100-100 dollárt a pirosra? 

b. ezerszer téve 10-10 dollárt a pirosra? 

c. tízezerszer téve 1-1 dollárt a pirosra? 

d. egyszer téve 10.000 dollárt a pirosra? 
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15. fejezet - Nevezetes eloszlások 
(elm.) 

1. Diszkrét eloszlások 

Geometriai eloszlás (p paraméterrel): 

15.1. példa - 

szabályos dobókockával addig dobálunk, amíg végre sikerül hatost dobni. Legyen a változónk értéke az, hogy 

ehhez hány dobás kellett (X=1, ha rögtön elsőre sikerült, X=2, ha csak másodikra, stb.) 

- általánosan: egy alapkísérletet addig ismétlünk, míg egy bizonyos - az alapkísérlettel kapcsolatban 

megfogalmazott - p valószínűségű A esemény be nem következik. Az ismételt kísérletek egymástól függetlenek. 

Az X változó azt mutatja, hogy hányadik ismétlésnél következett be először az A esemény. 
 

 (15.1) 

várható értéke  , szórása  

Negatív binomiális eloszlás (p és r paraméterekkel): 

15.2. példa - 

szabályos dobókockával addig dobálunk, amíg össze nem jön összesen 3 hatos (nem kell, hogy ezek egymást 

követő dobások legyenek). Legyen a változónk értéke az, hogy ehhez hány dobás kellett (X=3, ha rögtön 

harmadikra sikerült, azaz ha az első, a második és  a harmadik dobás is hatos volt; X=4 ha az első háromban 

még nem volt három hatos, de az első négyben már igen, stb.) 

általánosan: egy alapkísérletet addig ismétlünk, míg egy bizonyos - az alapkísérlettel kapcsolatban 

megfogalmazott - p valószínűségű A esemény r-szer be nem következik. Az ismételt kísérletek egymástól 

függetlenek. Az X változó azt mutatja, hogy hányadik ismétlésnél következett be r-edszer az A esemény. Ekkor 

(r-nél nem kisebb k-kra) 
 

 (15.2) 

(indok kb.: egy jó dobássorrend [r "ilyen" , (k-r) "másféle") valószínűsége =   pr(1-p)k - r ; 

a jó sorrendek száma pedig - az első k-1 dobásban hányféleképpen helyezkedhet el az első r-1 "hatos":  ) 

Állítás: egy (p,r) paraméterű negatív binomiális változó előáll r darab p paraméterű geometriai változó 

összegeként. (Biz.: meggondolni.) 

Kérdés: igaz-e, hogy  egy (p,r) paraméterű negatív binomiális változó előáll r darab független, 

p paraméterű geometriai változó összegeként? 

Várható értéke E(X)=  , szórása D(X)=  

Hipergeometrikus eloszlás (N, M, és n paraméterekkel): 

15.3. példa - 

dobozban 10 golyó, 6 kék 4 sárga; kiveszünk ötöt (visszatevés nélkül; vagy egyszerre). Mi a valószínűsége, 

hogy éppen 3 a kék? 
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általánosan: dobozban /populációban/ összesen N elem -  M "egyik fajta", a többi N-M másfajta. Visszatevés 

nélkül kiválasztunk n elemet - jelölje X, hogy hány egyikfajta került a mintába. Kombinatorikus 

valószínűségszámítási logikával adódik, hogy ekkor 
 

 
(15.3) 

várható értéke E(X)=  , szórása D(X)=  

Binomiális eloszlás (p és n paraméterekkel): 

15.4. példa - 

dobozban sok golyó, egyharmaduk kék, a többi sárga; visszatevéssel tízet húzunk. Mi a valószínűsége, hogy 

éppen 4 húzás a kék? 

 

15.5. példa - 

szabályos kockával tízet dobunk. Mi a valószínűsége, hogy éppen 2 dobás lesz hatos? 

 

-  általánosan: egy alapkísérletet n-szer ismétlünk.  Az X változó azt mutatja, hogy az n alkalom közül hányszor 

következik be egy bizonyos - az alapkísérlettel kapcsolatban megfogalmazott - p valószínűségű A esemény. Az 

ismételt kísérletek egymástól függetlenek.   

 

(indok kb.: egy jó n-es sorrend [k "ilyen" , (n-k) "más") valószínűsége =   pk (1 - p)n - k ; 

a jó sorrendek száma pedig, ahányféleképpen a k "hatos" elhelyezkedhet az n "dobás" között =  ) 

Megj.: akár a hipergeometrikus, akár a binomiális eloszlás előáll több igen egyszerű változó összegeként. 

a. Jelöljön pl. az N, M, és n paraméterű hipergeometrikus eloszlás kapcsán  (i=1,..n) egy olyan változót, mely 

megmutatja (indikálja), hogy az i-edik húzásra éppen "ilyen" elemet húztunk-e  -  legyen az értéke 1, ha igen, 

0, ha nem. Ekkor  . 

(Modellezhető ez a kísérlet úgy, hogy egy dobozba N számkártyát teszünk;  M-re  1-est, (N-M)-re 0-t 

írunk;  majd elvégzünk, visszatevés nélkül, n húzást. Ekkor X éppen a húzások összege lesz.) 

b. Vagy jelöljön az n és p paraméterű binomiális eloszlás kapcsán  (i=1,..n) egy olyan változót, mely 

megmutatja (indikálja), hogy az i-edik kísérletnél bekövetkezett-e a figyelemmel követett A esemény -

  legyen    értéke 1, ha  A bekövetkezik és  0, ha nem. Ekkor  . 

(Modellezhető ez a kísérlet úgy, hogy egy dobozba sok számkártyát teszünk;   

p részükre  1-est, (1-p) részükre 0-t írunk.  Majd elvégzünk, visszatevéssel, n húzást. X ekkor éppen a 

húzások összege lesz.) 

A fenti két példában szereplő  -ket indikátorváltozóknak nevezik (1-es értékükkel jelzik, ha egy esemény 

bekövetkezik, 0-sal, amikor az esemény nem következik be. 
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Eloszlásukat - az (a) esetben M/N paraméterű, a (b) esetben pedig p  paraméterű - Bernoulli-eloszlásnak 

nevezzük. 

Poisson-eloszlás (λ paraméterű): 

-  ha tekintjük (n,p) paraméterű binomiális eloszlások egy sorozatát, úgy, hogy n-et egyre növeljük, p-t pedig 

egyre csökkentjük  - méghozzá úgy, hogy np (azaz a várható érték) konstans maradjon - 

akkor1  np=:λ  paraméterű Poisson-eloszláshoz jutunk. Ekkor 
 

 (15.4) 

Jó közelítéssel ilyen pl., ha kezdődő esőben azt figyeljük, hogy hány csepp esik egy perc alatt egy-egy tíz centis 

oldalú négyzetbe. (Érdekes példát hoz Warren Weaver: Szerencse kisasszony c. könyvében (Kairosz, 1997.; 

231-237.o.): hosszú éveken át megfigyelve, hogy melyik évben hány katona hunyt el lórúgás következtében az 

angol hadseregben, e számok jó közelítéssel Poisson-eloszlásúnak mutatkoztak.) 

A λ paraméterű Poisson-eloszlás várható értéke, E(X)= λ  , szórása, D(X)=  

2. Folytonos eloszlások 

Az [a;b] intervallumon egyenletes eloszlás: 

- jele  U[a;b] (az angol uniform szóból) 

- sűrűségfüggvénye az [a;b] intervallumon  , máshol =0. 

exponenciális eloszlás (λ paraméterű): 

-  sűrűségfüggvénye f(t) = λ  e-λ t ha t > 0 , és   f(t) = 0 ,  ha t < 0 . 

15.6. példa - 

a. megfigyelünk egy hasadásra hajlamos, radioaktív atomot; jelölje t - pl. mostantól számítva -  azt a pillanatot, 

amikor a hasadás bekövetkezik. Ekkor  t  exponenciális eloszlású. 

b. exponenciális eloszlásúnak szokták tekinteni azt az időtartamot, ami egy szövőgépen két szálszakadás között 

eltelik. 

várható értéke, E(X)=  , szórása, D(X)=  

gamma-eloszlás (λ és n paraméterű): 

-  n független, λ  paraméterű  exponenciális eloszlás összegeként áll elő. 

Ennek megfelelően, várható értéke, E(X)=  , szórása, D(X)=  

Alapvető fontosságú a 

normális eloszlás (μ várható értékú és σ szórású): 

-  sűrűségfüggvénye    

Gyakorló feladat annak ellenőrzése, hogy a várható érték valóban μ, a szórás valóban σ. 

Speciális esete a 

standard normális eloszlás (0 várható értékú és 1 szórású normális eloszlás), 

                                                           
1n-et minden határon tún növelve, p-vel 0-hoz tartva. (A Poisson-eloszlás az említett eloszlások határértékeként, mint határeloszlás, áll elő.) 
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melynek  sűrűségfüggvénye    

Normális eloszlásúak, közelítőleg, bizonyos populációs eloszlások, így testméretek (magasság; súly), mérési 

hibák gyártáskor (kilós kenyerek súlyai; literes palackokban lévő üdítő tényleges térfogata; bizonyos típusú 

csapágy belső átmérője) - vagy méréskor (csapágygolyó mikrométerrel mért átmérői több mérésből). 

Normális eloszlásúak lesznek továbbá bizonyos valószínűségi eloszlások - így, ha az a kísérletünk, hogy egy 

adott populációból (lényegében bármilyen eloszlású populációból) nagy n elemszámú mintát veszünk és 

kiszámítjuk (a) a minta összegét, vagy (b) a minta átlagát, ezek mindketten jó közelítéssel normális eloszlásúak 

lesznek. (Az összeg is, az átlag is valószínűségi változó: az aktuális mintától függően lehetnek kisebbek vagy 

nagyobbak  -  a várható értékük körül ingadoznak). 

Ennek megfelelően, amikor valós vizsgálatoknál kellően nagy mintákból származó mintaátlagokkal van 

dolgunk, ezek viselkedését a normális eloszlással írhatjuk le - ez alapján tudjuk megítélni, hogy a kapott 

eredmény az elvártnak megfelelő-e, vagy jelentékeny mértékben eltér attól. 

Fontos jellemzőjük: két vagy több független, normális eloszlású változó összege szintén normális eloszlású. 

Az alábbi, normális eloszlásból származtatott eloszlásoknak jelentős szerepük lesz a hipotézisvizsgálat 

témájánál. 

Khi-négyzet-eloszlás:  n szabadságfokú khi-négyzet-eloszlást kapunk, ha képezzük  n darab független, standard 

normális változó négyzetösszegét, azaz: 

ha  független, standard normális eloszlású változók, akkor az  változó eloszlása n 

szabadságfokú khinégyzet-eloszlás lesz (jele: χ2 ). 

Várható értéke=n, varianciája=2n. 

t- más néven Student-eloszlás: 

ha X és Y független valószínűségi változók, melyek közül X  eloszlása standard normális,  Y -é pedig  n 

szabadságfokú khi-négyzet-eloszlás, akkor  a  változó eloszlása  n szabadságfokú t-eloszlás, más 

néven  n szabadságfokú Student-eloszlás. 

n>1 esetén várható értéke=0,   n>2 esetén varianciája=  . 

F-eloszlás: ha X és Y független változók n illetve m szabadságfokú khi-négyzet-eloszlással, akkor az  

változó ún. (n,m) szabadságfokú F-eloszlást követ. 

Irodalom 

[bib_23] Valószínűségszámítás és matematikai statisztika. Reimann, József és Tóth, Julianna. Szerzői jog © 

1991. Tankönyvkiadó, Bp.. 80-111. 

[bib_24] Valószínűségelmélet és matematikai statisztika. Meszéna, György és Ziermann, Margit. Szerzői jog © 

1981. Közgazdasági és Jogi. 

[bib_25] Statisztikai következtetések elmélete. Bolla, Marianna és Krámli, András. Szerzői jog © 2005. Typotex. 

372-376. 
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16. fejezet - Nevezetes eloszlások – 
várható értékek, szórások, 
valószínűségek 

(részben számolási gyakorlatok) 

1) Igaz-e, hogy egy (n,p) paraméterű binomiális változó n független, azonos eloszlású indikátorváltozó összege? 

2) Igaz-e, hogy egy (N,M,n) paraméterű hipergeometrikus változó n független, azonos eloszlású 

indikátorváltozó összege? 

3) Igaz-e, hogy egy (n,p) paraméterű binomiális változó n azonos eloszlású indikátorváltozó összege? 

4) Igaz-e, hogy egy (N,M,n) paraméterű hipergeometrikus változó n azonos eloszlású indikátorváltozó összege? 

5) Igaz-e, hogy egy (p,r) paraméterű negatív binomiális eloszlás r darab független, p paraméterű geometrikus 

eloszlás összege? 

6) Igazolja az (n,p) paraméterű binomiális eloszlás várható értékére és szórására vonatkozó képleteket. 

7) Igazolja az (N,M,n) paraméterű hipergeometrikus eloszlás várható értékére és szórására vonatkozó 

képleteket. 

8*) Igazolja a p paraméterű geometrikus eloszlás várható értékére vonatkozó képletet. 

9) Igazolja a  λ paraméterű exponenciális eloszlás  várható értékére és szórására vonatkozó képleteket. 

10) Igazolja a  λ, n paraméterű gamma-eloszlás eloszlás  várható értékére és szórására vonatkozó képleteket. 

11) Egy adott radioaktív izotóp egyes atomjainak élettartamát λ paraméterű exponenciális eloszlás adja meg. 

Mennyi lehet ennek az izotópnak a felezési ideje? (Ennyi idő alatt bomlik el sok ilyen atomnak az 50%-a.) 

12) Legyen X egy λ paraméterű exponenciális eloszlású változó. Igaz-e, hogy 

P(X > t + t0 | X > t0) = P(X > t) 

(Mesével: igaz-e, hogy ha egy ilyen eloszlással jellemzett élettartamú részecske ugyanolyan valószínűséggel éli 

túl a létrejötte utáni első t órát, mint amilyen eséllyel megél még t órát, feltéve, hogy az első t0 órát túlélte? Ha 

ez igaz, azt úgy is mondhatjuk, hogy az ilyen részecskék rendelkeznek az örökifjúság tulajdonságával: nem 

öregszenek.) 

13) Legyen X egy p paraméterű geometriai eloszlás. Igaz-e, hogy 

P(X > k + k0 | X > k0) = P(X > k) 

(pl: igaz-e, hogy ha egy szabályos kocka az első k0=10 dobásra nem dobott hatost, akkor most ugyanakkora az 

esélyünk arra, hogy mostantól a második dobás (k=2) legyen az első hatos, mint amekkora esélyünk a kísérlet 

kezdetén volt erre [tehát arra, hogy  mostantól a második dobás – a kísérletkezdetétől számított második dobás 

– legyen az első hatos]?)  (Ha ez igaz, az körülbelül egyenértékű azzal, hogy "a kockának nincs emlékezete".1) 

14) A bergengóc őserdei őslakosok testméretei atavisztikusak, testmagasságuk 140 cm-es átlagú 10 cm szórású 

normális eloszlást követ. 

a. hány százalék éri el közülük a 160 cm-es testmagasságot? 

b. és a 165 cm-t? 

                                                           
1Csak érdekességképpen: az ún. rulettstratégiákban erről nem tudnak, azt ajánlják például, hogy várjunk 5 egymás utáni feketét  tét nélkül, 
utána tegyünk tétet pirosra. http://rulettstrategiak.com/kezdostrategiak.html (A lektor megjegyzése.) 
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c. hány százalékuk testmagassága esik 130 és 150 cm közé? 

d. hány százalékuk testmagassága esik 130 és 160 cm közé? 

e. hány centiméternél van a testmagasságok első decilis osztópontja? 

15) X, Y és Z független, normális eloszlású változók, 

• várható értékük rendre 5, 10 és 20, 

• szórásuk rendre  10, 20 és 20. 

        W:=X+Y+Z 

a. határozza meg W eloszlását 

b. E(W)=? 

c. D(W)=? 

d. P(W>10)=? 

15') X, Y és Z független, normális eloszlású változók, 

• várható értékük rendre 5, 10 és 20, 

• szórásuk rendre  10, 20 és 20. 

W:=X+Y–Z 

a. határozza meg W eloszlását 

b. E(W)=? 

c. D(W)=? 

d. P(W>10)=? 
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17. fejezet - Nagy számok törvénye, 
centrális 
határeloszlástétel                (elm.) 

1. A nagy számok törvénye (LLN, Law of Large 
Numbers) 

a. valószínűségre és  relatív gyakoriságra: 

"Ugyanazt" a kísérletet sokszor elvégezzük - egy p valószínűségű A esemény bekövetkeztét figyeljük minden 

alkalommal. A kísérletek egymástól függetlenek. Jelölje xn az  A esemény bekövetkezésének a relatív 

gyakoriságát az első n kísérlet során (=ezen n eset hányadrészében következett be A); ekkor, bármely ε>0 

poz. valós szám esetén, 
 

 (17.1) 

Szöveggel, körülbelül: a mintaelemszám  növekedtével 0-hoz tart annak valószínűsége, hogy a relatív 

gyakoriság  (a mintabeli részarány) és a valószínűség (a populációbeli részarány) között adott pozitív 

számnál nagyobb eltérés legyen. 

b. intervallum mérési szintű változókra és  várható értékre: 

legyenek  azonos M várható értékű, és azonos D szórású, független1 valószínűségi változók. Jelölje 

 az első n példánynak az átlagát.  Ekkor, bármely ε>0 poz. valós szám esetén, 
 

 (17.2) 

Szöveggel, körülbelül: a mintaelemszám növekedtével 0-hoz tart annak valószínűsége, hogy a mintaátlag és 

populációs átlag között adott pozitív számnál nagyobb eltérés legyen. 

(A bizonyítás lényegében a Csebisev-egyenlőtlenség – ld. (6)-os handout – alkalmazása a két helyzetre: 

mindkétszer egy-egy "X–E(X)" típusú kifejezés áll  az abszolút értékben; ha ε -t egyenlővé tesszük a 

Csebisev-ben  ( P(|X-E(X)|<k D(X))  ) szereplő k  D(X) kifejezéssel, akkor, a négyzetgyökszabály 

alkalmazásával  -  helyettesítéssel – 

 -ből  k-ra azt kapjuk, hogy  ;  eszerint  . 

Következésképpen a Csebisev jobboldalán lévő és a valószínűség felső korlátját adó  nullához konvergál.) 

2. Centrális határeloszlástétel (CLT, Central Limit 
Theorem) 

Legyenek     azonos eloszlású (közös, M várható értékű, és közös, D szórású) független valószínűségi 

változók. Jelölje  az Xi-k közül az első n darab összegének a standardizáltját. 

(Standardizálásnak nevezzük, amikor egy X változót, az  transzformációval,  0 várható 

értékűvé   és 1 szórásúvá transzformálunk.) 

Ekkor n növekedésével Yn eloszlása jó közelítéssel standard normális eloszlás lesz. 

                                                           
1matematikai szövegekben itt "teljes függetlenség" áll, kiemelve, hogy a változók nemcsak páronként függetlenek. 
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Pontosabban: bármely  valós számra áll, hogy 

 

ahol Φ(x) a standard normális eloszlás eloszlásfüggvényét jelöli. 

Szöveggel, körülbelül: (Yn-ről tudjuk, hogy várható értéke M, szórása  pedig  .  Az állítás kb. az, hogy az 

összeg eloszlása nagyjából megfelel egy  M várható értékű,  és  szórású normálisénak) – azaz azt kapjuk, 

hogy, lényegében tetszőleges populáció esetén, az ebből a populációból vett kellően nagy minta összegének is, 

átlagának is normális lesz az eloszlása. 

Irodalom 

[bib_26] Statisztika. Szerzői jog © 2005. Typotex, Bp.. 350-372. Freedman, D., Pisiani, R., és Purves, R.. 

[bib_27] Valószínűségszámítás és matematikai statisztika. Reimann, József és Tóth, Julianna. Szerzői jog © 

1991. Tankönyvkiadó, Bp.. 112-120. 

[bib_28] Valószínűségszámítás. Rényi, Alfréd. Szerzői jog © 1981. Tankönyvkiadó, Bp.. 147-149 és  372-

395.o. 

[bib_29] Valószínűségelmélet és matematikai statisztika. Meszéna, György és Ziermann, Margit. Szerzői jog © 

1981. Közgazdasági és Jogi. 209-222. 
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18. fejezet - Hipotézisvizsgálat/1 –  z-
próba, bevezető 
feladatok                 (feladatok) 

1. A sorozat: 

1.) Van egy dobókockánk; arra volnánk kiváncsiak, szabályos-e abból a szempontból, hogy átlagosan mekkora 

számokat dob. Százszor dobunk vele – a száz dobásnak 308 az összege. 

Lehet ez véletlen? Vagy baj van a kockával? //összeg~N(100*3,5; 10*1,708)~N(350,17);  eltérés=–42=–

2,46SH; P~1,4%, (*)// 

2.) Van egy dobókockánk; arra volnánk kiváncsiak, nem dob-e túl gyakran hatost. Száznyolcvanszor dobtunk 

vele – e 180-ból 42 lett hatos. 

Lehet ez véletlen? Vagy baj van a kockával? //hatosok száma ~N(30; 5);  eltérés=+12=–2,4SH; P~0,8% (**)// 

3.) A játékosok egy olyan – zárt – dobozból húznak, visszatevéssel, amelyben a játék szervezője szerint 1000 a 

számok átlaga és 1500 a számok szórása. (Minden húzás annyi forintot ér, ahányas kártyát húz a játékos: pl. aki 

1200-ast húz, 1200 forintot kap; a húzás jogáért persze fizetni kell.) 

Megfigyelünk 200 húzást – a húzott számok átlaga mindössze 820: nem éri el az 1000-et. 

Lehet ez véletlen? Vagy baj van a dobozzal? //H0 szerint az átlag~N(1000; 106) – eltérés=–180~–1,70 SH; 

P~4,5% (*)// 

4.) “Európai” ruletten azt vizsgáljuk, nem jön-e ki akár túl gyakran akár túl ritkán “piros” szám. 

(A ruletten 37 szám van – bármelyik ugyanakkora esélyű. Közülük 18 a piros.) 370 pörgetés alapján döntünk –

  kicsit sok, 195 a piros. 

Lehet ez véletlen? Vagy baj van a rulettel? //H0 szerint kb. 180 lenne piros – eloszlás~N(180; 9,6) – az 

eltérés=+1,56 SH; P~6% [vagy inkább P~12% – mert a "legalább ennyire durva eltérés"-be most mindkét irányú 

eltéréseket bele kell számoljuk: nem tudtuk előre, hogy túl sok vagy túl kevés pirosat kapunk-e] – egyik esetben 

sem szignifikáns // 

1.1. B sorozat: 

1.) Van egy dobókockánk; arra volnánk kiváncsiak, szabályos-e abból a szempontból, hogy átlagosan mekkora 

számokat dob. Százszor dobunk vele – a száz dobásnak 308 az összege. 

(Lehet ez véletlen? Vagy baj van a kockával? ) 

• mi itt a nullhipotézis? és mi az ellenhipotézis? 

• milyen próbastatisztika alapján fogunk dönteni? (milyen számot figyelünk, hogy az alapján döntsünk: milyen 

valószínűségi változót használunk a döntésünkhöz) 

• mi ennek a próbastatisztikának a várható értéke, ha a nullhipotézis áll fenn? (a nullhipotézis a két vitázó 

álláspont közül az, mely szerint az eltérés puszta véletlen; amely szerint nincs baj; s amely alapján a döntés 

alapjául szolgáló P-értéket számítjuk) 

• mekkora ennek a próbastatisztikának a standard hibája, ha a nullhipotézis áll fenn? 

• a várható értéktől számított milyen irányú eltérések szólnak támasztják alá az ellenhipotézist? (az 

ellenhipotézis a két vitázó álláspont közül az, mely szerint az eltérés valós: nem puszta véletlen; amely szerint 
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baj van; amikor a P-érték definíciójában "ekkora eltérés"-ről van szó, mindig az ellenhipotézist bizonyító, 

amellett szóló eltérésekre gondolunk.) 

• milyen ennek a próbastatisztikának az eloszlása, ha a nullhipotézis áll fenn? 

• mekkora a megfigyelt értéknek a várható értéktől való eltérése? hány standard hibányi? 

2.)-4.) hasonlóan:  az A sorozat 2-4. feladata, ezekkel kiegészítve: 

• mi itt a nullhipotézis? és mi az ellenhipotézis? 

• milyen próbastatisztika alapján fogunk dönteni? 

• mi ennek a próbastatisztikának a várható értéke, ha a nullhipotézis áll fenn? 

• mekkora ennek a próbastatisztikának a standard hibája, ha a nullhipotézis áll fenn? 

• a várható értéktől számított milyen irányú eltérések szólnak támasztják alá az ellenhipotézist? 

• milyen ennek a próbastatisztikának az eloszlása, ha a nullhipotézis áll fenn? 

• mekkora a megfigyelt értéknek a várható értéktől való eltérése? hány standard hibányi? 

2. C sorozat: 

1a)  Dobókockát tesztelünk, szabályos-e abból a szempontból, hogy átlagosan mekkora számokat dob. Száz 

dobást végzünk; a dobások összege=325.  Lehet ez véletlen? Vagy baj van a kockával? 

1b)  Dobókockát tesztelünk, szabályos-e abból a szempontból, hogy átlagosan mekkora számokat dob. Száz 

dobást végzünk; a dobások összege=320. Lehet ez véletlen? Vagy baj van a kockával? 

1c)  Dobókockát tesztelünk, szabályos-e abból a szempontból, hogy átlagosan mekkora számokat dob. Száz 

dobást végzünk; a dobások összege=308. Lehet ez véletlen? Vagy baj van a kockával? 

1d)  Dobókockát tesztelünk, szabályos-e abból a szempontból, hogy átlagosan mekkora számokat dob. Száz 

dobást végzünk; a dobások összege=305. Lehet ez véletlen? Vagy baj van a kockával? 

1e) Mi a fenti vizsgálatoknál a nullhipotézis? 

1f) Melyik esetben mekkora a megfigyelt szignifikancia (azaz a P-érték)? 

1’a)  Dobókockát tesztelünk, szabályos-e abból a szempontból, nem dob-e átlagosan túl keveset. Száz dobást 

végzünk; a dobások összege=325.  Lehet ez véletlen? Vagy baj van a kockával? 

1’b)  Dobókockát tesztelünk, szabályos-e abból a szempontból, nem dob-e átlagosan túl keveset. Száz dobást 

végzünk; a dobások összege=320. Lehet ez véletlen? Vagy baj van a kockával? 

1’c)  Dobókockát tesztelünk, szabályos-e abból a szempontból, nem dob-e átlagosan túl keveset. Száz dobást 

végzünk; a dobások összege=308. Lehet ez véletlen? Vagy baj van a kockával? 

1’d)  Dobókockát tesztelünk, szabályos-e abból a szempontból, nem dob-e átlagosan túl keveset. Száz dobást 

végzünk; a dobások összege=305. Lehet ez véletlen? Vagy baj van a kockával? 

1’e) Mi a fenti vizsgálatoknál a nullhipotézis? 

1’f) Melyik esetben mekkora a megfigyelt szignifikancia (azaz a P-érték)? 

2.) Van egy dobókockánk; arra volnánk kiváncsiak, nem dob-e túl gyakran hatost. Száznyolcvanszor dobtunk 

vele – 

a. a 180-ból 15 lett hatos. 

b. a 180-ból 38 lett hatos. 
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c. a 180-ból 39 lett hatos. 

d. a 180-ból 42 lett hatos. 

e. a 180-ból 43 lett hatos. 

Lehet ez véletlen? Vagy baj van a kockával? 

f. Mi a fenti vizsgálatoknál a nullhipotézis? 

g. Melyik esetben mekkora a megfigyelt szignifikancia (azaz a P-érték)? 

2’) Van egy dobókockánk; arra volnánk kiváncsiak, szabályos-e abból a szempontból, hogy milyen 

valószínűséggel dob hatost. (Szabálytalannak tekintjük, akár túl sok, akár túl kevés hatost dob.) 

Száznyolcvanszor dobtunk vele – 

a. a 180-ból 15 lett hatos. 

b. a 180-ból 38 lett hatos. 

c. a 180-ból 39 lett hatos. 

d. a 180-ból 42 lett hatos. 

e. a 180-ból 43 lett hatos. 

Lehet ez véletlen? Vagy baj van a kockával? 

f. Mi a fenti vizsgálatoknál a nullhipotézis? 

g. Melyik esetben mekkora a megfigyelt szignifikancia (azaz a P-érték)? 

3.) A játékosok egy olyan – zárt – dobozból húznak, visszatevéssel, amelyben a játék szervezője szerint 1000 a 

számok átlaga és 1500 a számok szórása. (Minden húzás annyi forintot ér, ahányas kártyát húz a játékos: pl. aki 

1200-ast húz, 1200 forintot kap; a húzás jogáért persze fizetni kell.) 

Megfigyelünk 200 húzást; 

a. a húzott számok átlaga   900. 

b. a húzott számok átlaga 1100. 

c. a húzott számok átlaga   820. 

d. a húzott számok átlaga   790. 

e. a húzott számok átlaga   740 

Lehet ez véletlen? Vagy baj van a dobozzal? 

f. f) Mi ezeknél a vizsgálatoknál a nullhipotézis? 

g. g) Melyik esetben mekkora a megfigyelt szignifikancia (azaz a P-érték)? 

4.) “Európai” ruletten azt vizsgáljuk, nem jön-e ki akár túl gyakran akár túl ritkán “piros” szám. 

(A ruletten 37 szám van – bármelyik ugyanakkora esélyű. Közülük 18 a piros.) 370 pörgetés alapján döntünk –

  ebből 

a. 170 a piros 

b. 190 a piros 

c. 198 a piros 
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d. 157 a piros 

Lehet ez véletlen? Vagy baj van a rulettel? 

e. Melyik esetben mi volt a nullhipotézis? 

f. Melyik esetben mekkora a megfigyelt szignifikancia (azaz a P-érték)? 

4’.) “Európai” ruletten azt vizsgáljuk, nem jön-e ki túl gyakran “piros” szám. 

(A ruletten 37 szám van – bármelyik ugyanakkora esélyű. Közülük 18 a piros.) 370 pörgetés alapján döntünk –

  ebből 

a. 170 a piros 

b. 190 a piros 

c. 198 a piros 

d. 157 a piros 

Lehet ez véletlen? Vagy baj van a rulettel? 

e. Melyik esetben mi volt a nullhipotézis? 

f. Melyik esetben mekkora a megfigyelt szignifikancia (azaz a P-érték)? 

3. D sorozat: 

1.)  Dobókockákat vizsgálnak abból a szempontból, hogy nem dobnak-e átlagosan túl nagy számokat. Egy-egy 

kockával száz dobást végeznek. Azokat a kockákat, melyekről (*) szinten – azaz 5%-os megfigyelt 

szignifikanciával – bebizonyosodik, hogy cinkeltek, megsemmisítik. 

a. Ezt a munkát betanított – statisztikában képzetlen – munkaerővel végeztetik. A nekik szóló utasítás pontosan 

fogalmaz: “Azt a kockát, amelyiknél a száz dobás átlaga _______, meg kell semmisíteni.” – milyen 

értéktartomány-meghatározás kerüljön az aláhúzás helyére? 

b. Tételezzük fel, hogy a dobókockák mind tökéletesek. Lehet-e mégis olyan köztük, amelyikről (*) szinten 

bebizonyosodik, hogy cinkelt? Ha igen – körülbelül hányadrészük jár így? 

2.)  Dobókockákat tesztelnek, szabályosak-e abból a szempontból, hogy átlagosan mekkora számokat dobnak. 

Egy-egy kockával száz dobást végeznek. Azokat a kockákat, melyekről (*) szinten – azaz 5%-os megfigyelt 

szignifikanciával – bebizonyosodik, hogy cinkeltek, megsemmisítik. 

a. Ezt a munkát betanított – statisztikában képzetlen – munkaerővel végeztetik. A nekik szóló utasítás pontosan 

fogalmaz: “Azt a kockát, amelyiknél a száz dobás átlaga _______, meg kell semmisíteni.” – milyen 

értéktartomány-meghatározás kerüljön az aláhúzás helyére? 

b. Tételezzük fel, hogy a dobókockák mind tökéletesek. Lehet-e mégis olyan köztük, amelyikről (*) szinten 

bebizonyosodik, hogy cinkelt? Ha igen – körülbelül hányadrészük jár így? 

Irodalom 

[bib_30] Statisztika. Szerzői jog © 2005. Typotex, Bp.. 26. fejezet, 1-5 alfejezetei. Freedman, D., Pisiani, R., és 

Purves, R.. 
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19. fejezet - Hipotézisvizsgálat/2 – 
egymintás z-próba, bevezető 
feladatok (feladatok) 

1.) Egy érmét figyelünk: 100 dobásból 62 fejet dob. Mi a véleménye: lehet ez véletlen? Vagy valami baj van az 

érmével? //SH=5, z=2,4, P-érték kb. 1,6%:    *   , az eltérés statisztikailag szignifikáns// 

2.) Egy új hipermarketban előrecsomagolt narancsot is árulnak. A cég szerint a csomagok súlya átlagosan 1 kiló, 

a súlyok szórása pedig 5 dekagramm. 

A fogyasztóvédelem vizsgálatot végez. Lemérnek 25 véletlenszerűen kiválasztott csomagot - csak 96,5 

dekagramm a mintába került csomagok súlyának átlaga. 

Bizonyítja ez, hogy a névlegesnél kisebbek a csomagok? Vagy lehet véletlen az eltérés?  (A szórás megfelelt a 

névlegesnek: körülbelül 5 deka volt.) 

// SH=1 deka; eltérés= –3,5SH  (azaz z= – 3,5) =>  P-érték ≈ 0,02% < 0,1%  :  *** // 

3.) Az előző feladatban, ha a csomagok súlya olyan, mint ahogy a cég állítja, akkor 25 csomag átlagos súlyának 

(ez egy véletlen változó) jó közelítéssel _____ várható értékű és ____ standard hibájú (szórású) _______ 

eloszlás  volna az eloszlása. Ebben az esetben 96,5  dekás vagy még kisebb átlagra kb.  ______ lenne az esély, 

ami ______ (nagyobb/kisebb) 5%-nál;  és ez arra mutat, hogy az eltérés _______ (lehet / nem lehet) véletlen. 

4.) Egy új dobókocka első 600 dobásából az "illendő" 100 helyett mindössze 81 a hatos. Bizonyítja-e ez, hogy 

baj van a kockával? Vagy lehet véletlen az eltérés? //z= –2,1...// 

5.) Egy populációban 5 éve 20% volt a feketehajúak aránya. Most mintavételes vizsgálatban (n=1000 fő) 

vizsgálják, változott-e a helyzet. 

a. melyik legyen a null-, és melyik az ellenhipotézis?  (a változás és a változatlanság közül) 

1. ha a mintában a 20%-nál sokkal kevesebb volna a feketehajúak aránya, bizonyítaná-e ez (a statisztikai 

hipotézisvizsgálat bizonyításfogalmának megfelelően), hogy a populációban is csökkent az arányuk? 

2. ha a mintában pontosan 20%-nak adódna a feketehajúak aránya, bizonyítaná-e ez (a statisztikai 

hipotézisvizsgálat bizonyításfogalmának megfelelően), hogy a populációban is pontosan 20% maradt az 

arány? 

b. Lezajlott a vizsgálat: az 1000 főbe a korábbiak alapján várható 200 helyett mindössze 172 feketehajú került. 

1. Bizonyíték-e az eltérés? 

2. mire bizonyíték? 

3. milyen szintű bizonyíték? 

6.) Öt évvel ezelőtt 40% volt a bergengóc felnőtt populációban az analfabéták aránya. Azóta az állami televízió 

az olvasást propagáló kampányba kezdett. Mintavételes vizsgálattal kívánják eldönteni, hatásos volt-e a 

kampány. 

a. Melyik állítást kellene bizonyítani: (I.) hogy hatásos volt (II.) hogy nem történt változás? 

b. Melyiket lehet - a statisztikai hipotézisvizsgálat keretei között - bizonyítani? 

1. ha az 1000 fős véletlen mintában is pontosan 40% lenne  analfabéta, bizonyítaná-e ez, hogy a 

populációban nem történt javulás? 
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2. ha az 1000 fős véletlen mintában 40%-nál sokkal kevesebb lenne az analfabéta, bizonyítaná-e ez, hogy a 

populációban sem maradhatott fent az 5 évvel ezelőtti helyzet? 

c. Lezajlott a vizsgálat - az 1000 fős véletlen mintában 360 analfabéta volt. 

1. Bizonyíték-e ez? 

2. mire bizonyíték? 

3. milyen szintű bizonyíték? 

7.) Szabályos érmével egymás után 100-szor dobunk; a fejeket számoljuk. Mennyire valószínű, hogy a fejek 

száma eléri a 62-t? 

a. a fejek száma ______ eloszlású (választék: binomiális / hipergeometrikus) 

b. mivel a dobások száma elég nagy, a fejek számának eloszlása jól közelíthető a ____ várható értékű és ____ 

standard hibjájú (szórású) normális eloszlással. 

c. tehát annak a valószínűsége, hogy legalább 62 fej lesz,  kb. _____. 

8.) Egy érméről kell eldöntenünk, nem dob-e túl gyakran fejet. 100 dobást figyelünk meg – a 100-ból 62-szer 

jön ki fej. Ennek az eltérésnek  _____ a megfigyelt szignifikanciája (azaz a P-értéke)  –  eszerint tehát az érme 

feltehetően _____ (szabályos / szabálytalan). 

Irodalom 

[bib_31] Statisztika. Szerzői jog © 2005. Typotex, Bp.. 525–540, továbbá 604–624.old. (továbbá a normális 

közelítéshez 375–471, az értelemszerű kihagyásokkal). Freedman, D., Pisiani, R., és Purves, R.. 

[bib_32] Valószínűségszámítás és matematikai statisztika. Reimann, József és Tóth, Julianna. Szerzői jog © 

1991. Tankönyvkiadó, Bp.. 170–178, és 180–181.oldal. 
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20. fejezet - Hipotézisvizsgálat /3 – 
döntési eljárások, 1- és 2oldali 
eljárás; és kérdések        (feladatok) 

1.) A és B egy érméről vitatkoznak – az érme A szerint szabályos, B szerint cinkelt. Kísérletet végeznek a vita 

eldöntésére: a 400 dobásból 225 lett fej. 

Bizonyítja-e ez B állítását? ha igen, milyen szintű a bizonyíték? mekkora a P-érték? 

a. ... ha B annyit állít, hogy az érme – valahogyan – cinkelt; 

b. ... ha B azt állítja, hogy az érme aránytalanul sok fejet dob; 

c. ... ha B azt állítja, hogy az érme aránytalanul kevés fejet dob. 

2.)  Egy döntési kísérletet elvégezve (**)-os bizonyíték adódott az ellenhipotézisre. Igaz vagy hamis: ez azt 

jelenti, hogy 99% valószínűséggel az ellenhipotézis igaz? 

3.) X megyében két éve a felnőtt lakosság 40%-a dohányzott. Mintavételes vizsgálatot végeznek annak 

kiderítésére, hatásos volt-e az elmúlt két év dohányzás-ellenes kampánya. 

"Ha a 100- fős mintában .... -nál kevesebb lesz a dohányos, az (*) szintű bizonyíték a kampány hatásossága 

mellett"   

• hogyan lehetne a pontok helyére írandó számot meghatározni? 

• mi lehet itt a nullhipotézis? 

• mi az ellenhipotézis? 

4.)  Egy döntési eljárás során kísérletet végeztünk - 1oldali ellenhipotézisnél (*) szintű bizonyíték, 

pontosabban  4%-os P-érték adódott. 

• ha kétoldali lett volna az ellenhipotézis, akkor milyen szintű bizonyíték lett volna ugyanaz az eltérés? 

Mekkora lett volna a P-érték? 

5.) X megyében két éve a felnőtt lakosság 40%-a dohányzott. Mintavételes vizsgálatot végeznek annak 

kiderítésére, hatásos volt-e az elmúlt két év dohányzás-ellenes kampánya. 

"Ha az 1000 fős mintában .... -nál kevesebb lesz a dohányos, az (*) szintű bizonyíték a kampány hatásossága 

mellett"   

• hogyan lehetne a pontok helyére írandó számot meghatározni? (a konkrét szám meghatározása nem 

szükséges) 

• mi lehet itt a nullhipotézis? 

• mi az ellenhipotézis? 

6.) Az előző példában a nullhipotézis a dohányosoknak a _______-beli arányára tesz állítást. (választék: minta / 

populáció) 

7.) Az alábbi három állítás mindegyikéről döntse el, igaz vagy hamis. 

a. nagyobb eltérésnek nagyobb a bizonyító ereje. 

b. nagyobb eltéréshez kisebb P-érték tartozik. 

c. kisebb  P-értéknek nagyobb a bizonyító ereje. 
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8./a) Minek mitől való eltéréséről van szó az előző feladat a) és b) kérdésében? 

b) Mit bizonyít az előző feladat c) kérdésében a "kicsi P-érték"? (választék: nullhipotézis / ellenhipotézis) 

9.) Segédmunkások dobókockákat ellenőriznek abból a szempontból, nem dobnak-e túl ritkán hatost. 

Mindannyian akkor selejteznek ki egy kockát, ha az eltérés legalább az egycsillagos  (*) szinten szignifikáns. 

Ezen a héten 10.000 dobókockát tesztelnek. Feltéve, hogy a kockák mindannyian tökéletesen szabályosak – 

várhatóan lesz-e köztük olyan, amelyiket mégis hibásnak találnak? 

10.)  Döntési eljárás során kísérletet végeztünk - 1oldali ellenhipotézisnél (*) szintű bizonyíték, 

pontosabban  1,75%-os P-érték adódott. 

• ha kétoldali lett volna az ellenhipotézis, akkor milyen szintű bizonyíték lett volna ugyanaz az eltérés? 

Mekkora lett volna a P-érték? 

11.) Igaz vagy hamis: "a P-érték  annak a valószínűsége, hogy a nullhipotézis igaz" ? 

B/1.) Érmét tesztelünk: nem dob-e túl sok fejet. Az eljárás: 200 dobást végzünk, és hogyha ebből legalább 114 

fej, akkor az érmét kiselejtezzük. 

a. mi a nullhipotézis?    mi az ellenhipotézis? 

b. mi a kísérlet? 

c. mi a megfigyelt változó? (amelyre majd a döntést alapozzuk) 

d. ha véletlenül csupa abszolút szabályos érmét ellenőriznénk – lenne-e közöttük olyan, amit ezzel az eljárással 

kiselejteznénk? 

e. ha a d)-re igen a válasz – kb. hány százalék (vagy hány ezrelék, stb.) járna így? 

f. mi itt az elfogadási tartomány?   és az elutasítási tartomány? 

g. mekkora az eljárás elsőfajú hibavalószínűsége? 

B/2.) A előző feladatban részletezett ellenőrzési eljárást elvégzik tízezer - történetesen teljesen szabályos – 

érmével. Várhatóan körülbelül hányat fognak közülük kiselejtezni? 

B/3.) Vita folyik egy érméről, nem dob-e aránytalanul sok fejet. Megfigyelik az első 200 dobást: 114 fej, 86 írás. 

Szabálytalan-e az érme? Vagy véletlen az eltérés? Mekkora a P-érték? 

B/4.) Vita folyik egy érméről, nem dob-e aránytalanul sok fejet. 200 dobást fogunk megfigyelni, ez alapján 

döntünk; ha a 200-ból legalább ______ a fej, az (*) szintű bizonyíték az érme cinkeltségére.  (Milyen számot 

írjunk az aláhúzás helyére?) 

C/1.) Érmét tesztelünk: nem cinkelt-e. Az eljárás: 200 dobást végzünk, és hogyha ebből legalább 114 fej vagy 

legalább 114 írás, akkor az érmét kiselejtezzük. 

a. mi a nullhipotézis?    mi az ellenhipotézis? 

b. mi a kísérlet? 

c. mi a megfigyelt változó? (amelyre majd a döntést alapozzuk) 

d. mi itt az elfogadási tartomány? és mi most az elutasítási tartomány? 

e. mekkora az eljárás elsőfajú hibavalószínűsége? 

C/2.) A előző feladatban részletezett ellenőrzési eljárást elvégzik tízezer - történetesen teljesen szabályos – 

érmével. Várhatóan körülbelül hányat fognak közülük kiselejtezni? 

C/3.) Vita folyik egy érméről, nem cinkelt-e (akármelyik irányban). Megfigyelik az első 200 dobást: 114 fej, 86 

írás. Szabálytalan-e az érme? Vagy véletlen az eltérés? Mekkora a P-érték? 
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D/1) A fogyasztóvédelem ellenőriz egy játéktermi nyerőautomatát, a nyerés valószínűségének a szempontjából. 

Egy- vagy kétoldali eljárást célszerű használniuk? 

D/2) A gyártó cég szervizese ellenőriz egy játéktermi nyerőautomatát, a nyerés valószínűségének a 

szempontjából (ti. hogy pontosan van-e a gép beállitva). Egy- vagy kétoldali eljárást célszerű használnia? 

D/3) A tulajdonos-üzemeltető ellenőriztet egy játéktermi nyerőautomatát, a nyerés valószínűségének a 

szempontjából. Az érdekli, nem állította-e el valaki a gépet úgy, hogy ő rosszul járjon.Egy- vagy kétoldali 

eljárást célszerű használnia? 

E/1) Segédmunkások dobókockákat ellenőriznek abból a szempontból, nem dobnak-e túl ritkán hatost. 

Mindannyian akkor selejteznek ki egy kockát, ha az eltérés legalább az egycsillagos  (*) szinten szignifikáns. 

Ezen a héten 10.000 dobókockát tesztelnek. Feltéve, hogy a kockák mindannyian tökéletesen szabályosak – 

várhatóan és körülbelül hány lesz köztük olyan, amelyiket mégis hibásnak találnak? 

E/2) Igaz vagy hamis: "a P-érték  azt mutatja meg, milyen valószínűséggel igaz az ellenhipotézis" ? 

Irodalom 

[bib_33] Statisztika. Szerzői jog © 2005. Typotex, Bp.. 26.fejezet, továbbá 29.fejezet/2: szignifikanciavadászat;. 

Freedman, D., Pisiani, R., és Purves, R.. 

[bib_34] Valószínűségszámítás és matematikai statisztika. Reimann, József és Tóth, Julianna. Szerzői jog © 

1991. Tankönyvkiadó, Bp.. 170–178, és 180–181.oldal. 
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21. fejezet - Hipotézisvizsgálat/4  –  pl. 
hibavalószínűségek                (feladat
ok) 

1.) Egy érmét figyelünk; 100 dobás alapján kell döntenünk arról, szabályos-e, vagy túl sok fejet dob. 

a. milyen eredményt tekintenénk (*)-os bizonyítéknak az ellenhipotézisre? 

b. milyen eredményt tekintenénk (**)-os bizonyítéknak az ellenhipotézisre? 

c. milyen eredményt tekintenénk (***)-os bizonyítéknak az ellenhipotézisre? 

d. melyik ebben a példában az ellenhipotézis  a két állítás (szabályos / túl sok fejet dob) közül? 

2.) Egy érmét figyelünk; 100 dobás alapján kell döntenünk arról, hogy szabályos-e, vagy túl sok fejet dob. Az 

lesz az eljárásunk, hogy ha a fejek száma meghaladja az 55-öt (ez 10%-os eltérés a várhatótól), akkor hibásnak 

tekintjük az érmét; egyébként elfogadjuk szabályosnak. 

1. - mekkora ennek az eljárásnak az elsőfajú hibavalószínűsége, azaz: jó érmét milyen valószínűséggel minősít 

hibásnak ez az eljárás? 

3.) Egy érmét figyelünk; 100 dobás alapján kell döntenünk arról, szabályos-e, vagy túl sok fejet dob. Az lesz az 

eljárásunk, hogy ha a fejek száma meghaladja az 55-öt (ez 10%-os eltérés a várhatótól), akkor hibásnak 

tekintjük az érmét; egyébként elfogadjuk szabályosnak. Azt is tudni lehet, hogy csak olyan cinkelt érme lehet a 

szállítmányban, amelynél 65% a fejdobás valószínűsége. 

• mekkora az eljárás másodfajú hibavalószínűsége azaz: cinkelt érmét milyen valószínűséggel minősít 

hibátlannak ez az eljárás? 

• mi most a nullhipotézis? és mi az ellenhipotézis? 

4.) Alaposan betanított munkások a 2.) feladatban ismertetett eljárást elvégzik 1000  érmén.  Tulajdonképpen a 

munkásokat teszteljük: mindegyik érme tökéletesen szabályos, azt vizsgáljuk, hogy ezekkel milyen eredményre 

jutnak.. 

• lesz-e várhatóan olyan az érmék között, amelyet hibásnak minősítenek? 

• ha igen – meg tudná-e mondani, hogy az 1000-ből körülbelül hány ilyen lesz? 

5.) Egy érmét figyelünk; 100 dobás alapján kell döntenünk arról, szabályos-e, vagy szabálytalan (akármelyik 

irányban). 

a. milyen eredményt tekintenénk (*)-os bizonyítéknak az ellenhipotézisre? b) milyen eredményt tekintenénk 

(**)-os bizonyítéknak az ellenhipotézisre? 

b. milyen eredményt tekintenénk (***)-os bizonyítéknak az ellenhipotézisre? 

c. a két állítás (szabályos / szabálytalan) közül melyik ebben a példában az ellenhipotézis? 

6.) Érméről kell eldöntenünk, cinkelt vagy szabályos. Azt is tudjuk (ilyen cinkelt-érme-szállítmány érkezett), 

hogy ha cinkelt, akkor  60% valószínűséggel dob fejet. 

a. n=100 dobás megfigyelése alapján fogunk dönteni: 

1. olyan eljárást keresünk, melynél 5% az elsőfajú hibavalószínűség. Mi lesz az eljárás? Mekkora ennek az 

eljárásnak a másodfajú hibavalószínűsége? 
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2. olyan eljárást keresünk, melynél 1% az elsőfajú hibavalószínűség. Mi lesz az eljárás? Mekkora ennek az 

eljárásnak a másodfajú hibavalószínűsége? 

3. olyan eljárást keresünk, melynél mindössze 0,1% az elsőfajú hibavalószínűség. Mi lesz az eljárás? 

Mekkora ennek az eljárásnak a másodfajú hibavalószínűsége? 

4. olyan eljárást keresünk, melynél körülbelül ugyanakkora az első- és a másodfajú hibavalószínűség. Mi 

legyen az eljárás? Mekkora ennek az eljárásnak az első-, és mekkora a másodfajú hibavalószínűsége? 

b. n=400 dobás megfigyelése alapján fogunk dönteni: 

1. olyan eljárást keresünk, melynél 5% az elsőfajú hibavalószínűség. Mi lesz az eljárás? Mekkora ennek az 

eljárásnak a másodfajú hibavalószínűsége? 

2. olyan eljárást keresünk, melynél 1% az elsőfajú hibavalószínűség. Mi lesz az eljárás? Mekkora ennek az 

eljárásnak a másodfajú hibavalószínűsége? 

3. olyan eljárást keresünk, melynél mindössze 0,1% az elsőfajú hibavalószínűség. Mi lesz az eljárás? 

Mekkora ennek az eljárásnak a másodfajú hibavalószínűsége? 

4. olyan eljárást keresünk, melynél körülbelül ugyanakkora az első- és a másodfajú hibavalószínűség. Mi 

legyen  az eljárás? Mekkora ennek az eljárásnak az első-, és mekkora a másodfajú hibavalószínűsége? 

c. n=900 dobás megfigyelése alapján fogunk dönteni: 

Olyan eljárást keresünk, melynél körülbelül ugyanakkora az első- és a másodfajú hibavalószínűség. Mi lesz az 

eljárás? Mekkora ennek az eljárásnak az első-, és mekkora a másodfajú hibavalószínűsége? 

7.)  Bergengóciában 10% a parlamentbe jutás küszöbe. A Fekete párt valahol a bejutási küszöb körül lehet. A 

kormány szeretné a választásokat úgy kitűzni, hogy a Fekete párt ne jusson be a parlamentbe. Mintavételes 

vizsgálattal akarják eldönteni, alkalmas-e az időpont – 1600 fős mintát fognak megkérdezni. 

a. mit akar a kormány bizonyítva látni? 

b. mi lehet ebben a helyzetben a nullhipotézis? és mi az ellenhipotézis? 

c. mire vonatkoznak a hipotézisek (választék: a feketék mintabeli részarányára / a feketék populációs 

részarányára) 

d. mi legyen a döntési eljárás? "Ha a mintában a feketepártiak részaránya ______ (választék:alatt/fölött) 

lesz,  az (**) szintű bizonyíték arra,  hogy a feketék (választék: bejutnak /  nem jutnak be)" – egészítse ki egy 

számmal ill. a megfelelően kiválasztott kifejezésekkel. 

8.)  Bergengóciában 10% a parlamentbe jutás küszöbe. A Fekete párt valahol a bejutási küszöb körül lehet. A 

kormány szeretné a választásokat úgy kitűzni, hogy a Fekete párt jusson be a parlamentbe. Mintavételes 

vizsgálattal akarják eldönteni, alkalmas-e az időpont –1600 fős mintát fognak megkérdezni. 

a. mit akar a kormány bizonyítva látni? 

b. mi lehet ebben a helyzetben a nullhipotézis? és mi az ellenhipotézis? 

c. mire vonatkoznak a hipotézisek (választék: a feketék mintabeli részarányára / a feketék populációs 

részarányára) 

d. mi legyen a döntési eljárás? "Ha a mintában a feketepártiak részaránya ______ (alatt/fölött) lesz,  az (**) 

szintű bizonyíték arra,  hogy a feketék (bejutnak /  nem jutnak be)." – egészítse ki egy számmal ill. a 

megfelelően kiválasztott kifejezésekkel. 

10.) A Csodapék Rt. zsemléi a cég szerint átlagosan 70 grammosak.  (A cég azt is közli, hogy a technológia 

olyan, hogy a súlyok nem pontosak: van egy 10 grammos szórásuk.) A fogyasztóvédelem egy 25-darabos 

véletlen minta alapján ellenőrizni fogja, hogy nem súlyhiányosak-e a zsemlék. 

a. milyen mintabeli átlagsúly lenne a súlyhiányra (*) szintű bizonyíték? 
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b. milyen mintabeli átlagsúly lenne a súlyhiányra (**) szintű bizonyíték? 

c. milyen mintabeli átlagsúly lenne a súlyhiányra (***) szintű bizonyíték? 

(Egy másik ellenőrzés során a megadott szórást ellenőrizték – a megadott szórás-adat stimmel, az egyes zsemle-

súlyok szórása tekinthető 10 grammosnak.) 

11.) A Csodapék Rt. zsemléi a cég szerint átlagosan 70 grammosak.  (A cég azt is közli, hogy a technológia 

olyan, hogy a súlyok nem pontosak: van egy 10 grammos szórásuk.) A fogyasztóvédelem egy 25-darabos 

véletlen minta alapján ellenőrizni fogja, hogy nem súlyhiányosak-e a zsemlék. Eljárásuk a következő: 

megállapítják a mintabeli zsemlék átlagos súlyát, és ha ez nem éri el a 65 grammot, azt a súlycsonkítás 

bizonyítékának tekintik, az ügyet átadják a bergengóc rendőrségnek. 

• mekkora ennek az eljárásnak az elsőfajú hibavalószínűsége? 

12.) Tegyük fel, hogy a Csodapék Rt. értesül a várható fogyasztóvédelmi vizsgálatról és patika-pontossággal 

beállítja a zsemlegyártó gépsort. Ezután megérkezik a hatóság és elvégzi a 11.) feladatban ismertetett 

vizsgálatot. 

a. lehetséges-e, hogy bizonyítottnak találják a súlycsonkítást? 

b. ha igen – mekkora erre az esély? 

13.) A Csodapék Rt. zsemléi a cég szerint átlagosan 70 grammosak.  (A technológia olyan, hogy a súlyok nem 

pontosak: van egy 10 grammos szórásuk.) A gyári minőségellenőrzés egy 25-darabos véletlen minta alapján 

ellenőrizni fogja, jól van-e beállítva az adagolás: nem súlyhiányosak vagy túlsúlyosak-e a zsemlék. 

a. milyen mintabeli átlagsúly lenne a súlyhiányra (*) szintű bizonyíték? 

b. milyen mintabeli átlagsúly lenne a súlyhiányra (**) szintű bizonyíték? 

c. milyen mintabeli átlagsúly lenne a súlyhiányra (***) szintű bizonyíték? 

(A megadott szórást egy másik próbával már ellenőrizték – stimmel, tekinthető 10 grammosnak az egyes 

zsemle-súlyok szórása.) 

14.) A Statisztikai Minőségellenőrző Szakiskola elsőévesei (1000 diák) félévkor azt a feladatot kapják, hogy 

egy-egy – a feladatlapot is tartalmazó lezárt borítékban nekik átadott – pénzérméről, 50 dobás alapján, 5%-os 

elsőfajú hibavalószínűségű eljárást alkalmazva  /azaz  (*)  szinten döntve/,  állapítsák meg,  szabályos-e. Akinek 

a döntése hibás (aki cinkeltet szabályosnak, vagy szabályosat cinkeltnek minősít), az nem vizsgázhat, félévet 

ismétel. A diákok mindannyian teljesen szabályszerűen járnak el, nem csalnak, lépéseiket pontosan 

dokumentálják. Az érmék mind tökéletesen szabályosak. 

a. várhatóan lesz-e olyan a diákok közül, aki hibásan dönt, azaz az általa tesztelt érmét cinkeltnek találja? 

b. ha véleménye szerint  lesz(nek) ilyen(ek),  meg tudná-e azt is mondani, hogy körülbelül hányan lesznek? 

c. mennyire valószínű, hogy 35-nél kevesebben járnak ilyen balszerencsésen? 

15.) Fagylaltok súlyáról lesz szó. Az adagok súlya a cég szerint 40 gramm átlagú; a szórás 10 

gramm.  Fogyasztóvédelmi egyesület vizsgálódik, mert súlycsonkításra gyanakszik. Gyanúját akkor tekintheti 

bizonyítottnak – akkor publikálhatja – ha legalább (**)-os szintű eltérést tapasztal. Úgy akarják megtervezni a 

vizsgálatot – akkora mintát akarnak venni –, hogy, ha gyanújuk jogos, akkor legalább 95% esélyük legyen arra, 

hogy bizonyítékot is találnak rá. 

Legalább mekkora mintára van ehhez szükségük, ha 

a. 4 grammos adagonkénti átlagos súlyhiányt feltételeznek? 

b. 2 grammos adagonkénti átlagos súlyhiányt feltételeznek? 

c. 1 grammos adagonkénti átlagos súlyhiányt feltételeznek? 
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15’) Fagylaltok súlyáról lesz szó. Az adagok súlya a cég szerint 40 gramm átlagú; a szórás 10 

gramm.  Fogyasztóvédelmi egyesület vizsgálódik, mert súlycsonkításra gyanakszik. Gyanúját akkor tekintheti 

bizonyítottnak – akkor publikálhatja – ha legalább (**)-os szintű eltérést tapasztal. Úgy akarják megtervezni a 

vizsgálatot – akkora mintát akarnak venni –, hogy, ha gyanújuk jogos, akkor legalább 99% esélyük legyen arra, 

hogy bizonyítékot is találnak rá. 

Legalább mekkora mintára van ehhez szükségük, ha 

a. 4 grammos adagonkénti átlagos súlyhiányt feltételeznek? 

b. 2 grammos adagonkénti átlagos súlyhiányt feltételeznek? 

c. 1 grammos adagonkénti átlagos súlyhiányt feltételeznek? 

16.) Kenyerek súlyáról lesz szó, többek között. A bergengóc királyi kamarás haragszik a Koronagyémánt pékség 

tulajdonosára – de Bergengócia jogállam. Mit tehet a kamarás: sűrűn ellenőrizteti a pékséget, nem 

súlyhiányosak-e a cég kilós fehérkenyerei. Minden nap kimegy egy ellenőr, 25-darabos mintán elvégzi az 

ellenőrzést. Egymintás z-próbát használ; tudja – helyesen tudja –, hogy a kenyerek súlyának a technológiából 

adódó szórása 45 gramm. Amelyik nap (**)-os szintű bizonyítékot találna a súlycsonkításra, hivatalos eljárásban 

egy évre becsukatná a boltot. 

Egy éven át minden nap van ellenőrzés (vasár- és ünnepnapokon is). 

Tegyük fel, hogy a pékség technológiája pontosan van beállítva: 1000 grammos átlagsúlyú kenyereket 

produkál,  45 grammos szórással. 

a. Előfordulhat-e, hogy – mert rábizonyul a súlycsonkítás – mégis becsukatják a boltot az év során? 

b. Ha igen – milyen valószínűséggel? 

c. És mennyi annak a valószínűsége, hogy már az első hónap során becsukatják a boltot? 

Irodalom 

[bib_35] Statisztika. Szerzői jog © 2005. Typotex, Bp.. 29.fejezet/2.alfejezet. Freedman, D., Pisiani, R., és 

Purves, R.. 

[bib_36] Valószínűségszámítás és matematikai statisztika. Reimann, József és Tóth, Julianna. Szerzői jog © 

1991. Tankönyvkiadó, Bp.. 170–178, és 180–181.oldal. 
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22. fejezet - Kétváltozós fogalmak, 
összefüggések                  (elmélet) 

Kétdimenziós vektorváltozók 

Két valószínűségi változóról lesz szó: hogyan tudjuk őket – az összefüggésüket is – leírni/kezelni. 

X és Y is valós számokat vesz fel értékül. Hogy melyik milyen értéket vesz fel, azt egy (x,y) értékpárral 

jellemezhetjük – ez alapján tekinthetjük úgy is, hogy egyetlen változóról van szó, amely nem számokat, 

hanem valós számpárokat, másként: kétdimenziós vektorokat vesz fel értékül. Ezért amikor egy 

kísérletnél két - számértékű - változó viselkedését vizsgáljuk, kétdimenziós vektorváltozóról is szokás 

beszélni. 

1. Együttes eloszlás, marginális eloszlások, feltételes 
eloszlásokdiszkrét változóknál 

Jelölje X értékeit xi ,   (i=1,...I) ,        Y értékeit yj ,   (j=1,...J). 

Együttes eloszlásukon ekkor azon  p i,j (i=1,...,I; j=1,...J) számok együttesét értjük, melyekre  . 

Nyilván  p i,j ≥ 0 (i=1,...,I; j=1,...J)  és  . 

Az együttes eloszlás megadja a vizsgált változók minden lehetséges értékkombinációjának valószínűségét. 

Marginális eloszlások: 

jel.   és jel.  ; 

ekkor pi,+ = P(X=xi)  ,    és hasonlóan    p+,j = P(Y=yj) , 

vagyis                 a  (pi,+ : i=1,..I)                 számok éppen X eloszlását adják, 

és ugyanígy a  (p+,j : j=1,..J)         számok Y eloszlását adják. 

Ezeket a kétdimenziós együttes eloszlás marginális eloszlásainak (peremeloszlásainak) nevezzük. 

A marginális eloszlásoknál eltekintünk vagy az X, vagy az Y változó szerinti felbontástól, s így kétdimenziós 

helyett egydimenziós eloszlásokhoz jutunk. 

Ha három változót vizsgálnánk, az együttes eloszlás háromdimenziós lenne: az (x,y,z) értékhármasok 

valószínűségeit adná. Ebből, egy-egy változót kihagyva, kétdimenziós marginális eloszlásokat kapnánk: pl. az X 

szerinti bontástól eltekintve olyan kétdimenziós eloszlást, mely az (Y=yj, Z=zk) események esélyeit adja meg – 

Y és Z együttes eloszlását. Két változót kihagyva pedig egydimenziós marginálisok adódnak. Ha pl. eltekintünk 

az X és a Z szerinti bontástól is, akkor az (Y=yj) alakú események valószínűségeit kapjuk; ez egy egydimenziós 

marginális eloszlás – éppen az Y változó eloszlása. 

Feltételes eloszlások: 

– az X változónak az Y=yj feltétel melletti feltételes eloszlását a  számokkal adhatjuk meg ( 

i=1,...I ). 

(rövid, de nem minden helyzetben egyértelmű jelölése p(i|j) ) 

Nyilván p(i|j) ≥ 0 és    valóban eloszlásról van szó. 

(Hasonlóan értelmezzük Y-nak  valamely xi-re vonatkozó feltételes eloszlását.) 
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X-nek annyi feltételes eloszlása van Y-ra nézve, ahány értéke van Y-nak: minden yj értékhez külön feltételes 

eloszlás tartozik. 

Kicsit kevésbé szabatosan, megvizsgáljuk, hogyan viselkedik X olyankor, amikor Y=y1; hogyan akkor, amikor 

Y=y2; stb. A "viselkedést" itt a lehető legnagyobb részletességgel: X eloszlásával jellemezzük. 

Függetlenség: X és Y diszkrét valószínűségi változók függetlenek, ha 

                        pi,j = pi,+  p+,j (i=1,..I; j=1,..J) 

azaz, ha az együttes eloszlás egyenlő a marginális eloszlások szorzatával. 

Általában a valószínűségekre vonatkozó szorzási szabályból annyi következik, hogy p i,j = p+,j p(i|j) . A 

függetlenséget definiáló fenti egyenlőséghez eszerint az szükséges, hogy pi,+ = p(i|j) legyen minden i,j párra 

(i=1,..I; j=1,..J): azaz hogy X-nek bármelyik yj-re vonatkozó feltételes eloszlása egyezzen meg X egyváltozós 

(marginális) eloszlásával. 

Azt kapjuk tehát, hogy a függetlenség pontosan akkor áll fent, ha X-nek az összes, Y-ra vonatkozó feltételes 

eloszlásai pontosan ugyanolyanok – azaz ha X pontosan ugyanúgy viselkedik, függetlenül attól, hogy mi is Y 

értéke. 

Hasonlóan látható be az, hogy a függetlenség pontosan akkor áll fent, ha Y-nak az összes, X-re vonatkozó 

feltételes eloszlásai egyformák: 

– a függetlenség szimmetrikus reláció. 

2. Együttes eloszlásfüggvény, együttes 
sűrűségfüggvény, feltételes sűrűségfüggvény: az 
együttes eloszlás jellemzése folytonos változóknál 

Együttes eloszlásfüggvény: 

 

– tulajdonságai: 

a. 0 ≤ FX,Y(x,y) ≤ 1 

b.  

c.  

d. FX,Y(x,y) x-ben is, y-ban is monoton növekszik 

e. FX,Y(x,y)  x-ben is, y-ban is balról folytonos. 

Marginális eloszlásfüggvény: 

 , így  

: így kapható az együttes eloszlásfüggvényből az X eloszlását mutató marginális eloszlásfüggvény.  (Y-ra 

hasonlóan.) 

Az X-re vonatkozó marginális eloszlásfüggvény pontosan X egyváltozós /már ismert/ eloszlásfüggvénye. 

Függetlenség: 

X és Y függetlenek   , 

azaz ha az együttes eloszlásfüggvény előáll a marginális eloszlásfüggvények szorzataként. 
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Indoklás gyanánt: 

 : hogy a függetlenségből a szorzattulajdonság következik, az nyilvánvaló; 

 : bizonyítás helyett azt mutatjuk meg, hogy a szorzatként való felírhatóságból adódik bármely kis 

[X1,x2]x[y1,y2] "cella" valószínűségének szorzatként való felírhatósága – ami kategoriális változóknál éppen a 

függetlenséget jelentené. 

1. X,Y tetszőleges, akkor 

 

        (– Meggondolni.) 

2. ha  , akkor a fenti tovább egyenlő 

 

Együttes sűrűségfüggvény:   

együttes sűrűségfüggvénye az  függvény az (X;Y) vektorváltozónak, ha bármely1  -re 

 . 

Az olyan vektorváltozókat, melyeknek létezik együttes sűrűségfüggvényük, abszolút folytonos eloszlásúnak 

nevezzük. 

Ha létezik akár olyan x0, melyre P(X=x0)>0, akár olyan y0, melyre P(Y=y0)>0, akár olyan (x0,y0) pár, melyre 

P(X=x0 , Y=y0)>0, akkor (X;Y) nem lehet abszolút folytonos. (Meggondolni.) 

Az együttes sűrűségfüggvény tulajdonságai: 

a.  

b.  

Marginális sűrűségfüggvények: az X változó eloszlását megadó, egyváltozós fX(x) sűrűség-

függvényt2  kétváltozós szövegösszefüggésben marginális sűrűségfüggvénynek nevezik. Ha (X,Y) abszolút 

folytonos vektorváltozó, akkor ezt úgy kapjuk, hogy  y szerint integráljuk az együttes sűrűségfüggvényt: 

 

Szemléletesen: ha vesszük a (3-dimenziós ábrázolásban elképzelt) fX,Y(x,y) sűrűségfüggvénynek az  x=x0 síkkal 

való metszetét, akkor éppen e metszet területe lesz az X változót leíró egydimenziós (marginális) 

sűrűségfüggvény x0-beli értéke. 

Ahogy diszkrét esetben a marginális eloszlások egy-egy oszlop ill. sor összegzésével álltak elő, hasonlóan 

összegzünk itt is, Y- illetve X-irányban. 

Feltételes sűrűségfüggvények: mint a diszkrét esetben a feltételes eloszlásoknál, megint arra vagyunk 

kiváncsiak, hogy hogyan viselkedik az Y változó az X különböző értékei mellett – mennyiben más az Y 

eloszlása olyankor, amikor X ilyen illetve olyan értékeket vesz fel. Erre nézve első közelítésben az együttes 

sűrűségfüggvénynek egyes  x=x0 síkokkal való metszetei adnak információt. Pontosabban: ezek alakja. A 

metszeteknek azonban eltérő a területük. (Az imént láttuk, ezek területek éppen X eloszlását (x0-beli sűrűségét) 

mutatják.) A feltételes sűrűségfüggvények ezektől a metszetektől már csak alakjukban különböznek: 

mindannyian külön-külön is egységnyi területű sűrűségfüggvények: 

 

                                                           
1 – valójában csak bármely nem túlságosan "csúnya" /ún. Borel-mérhető/ síkbeli részhalmazról van szó. A kérdést a mértékelmélet tárgyalja. 
2 – ilyeneket láttunk a 6-os, továbbá a 7-es, 9-es és 10-es handoutokban. 
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Csak olyan x pontokban értelmezzük, ahol  . 

Következmény: nyilván                 

                                 ("általános szorzási szabály") 

Függetlenség: ha (X;Y)-nak létezik együttes sűrűségfüggvénye, akkor 

( X és Y független )  ( fX,Y(x,y) = fX(x) fY(y)) 

Biz.helyett: a függetlenség ekvivalens azzal, hogy az f (Y | X=x) feltételes sűrűségfüggvények mind – x értékétől 

függetlenül – azonosak; ekkor – az "általános szorzási szabály" szerint – az együttes sűrűségfüggvény előáll 

ennek a nem-változó feltételes sűrűségfüggvénynek és fX(x) -nek a szorzataként; 

és viszont: ha az együttes sűrűségfüggvény előáll a két marginális sűrűségfüggvény szorzataként, azaz ha fX,Y=fX 

fY, akkor nyilván az f(Y |X=x) feltételes sűrűségfüggvények mind – minden x-re – egyformák. 

3. Feltételes várható érték 

Mint a feltételes eloszlások és a feltételes sűrűségfüggvények esetében, most is azt vizsgáljuk, hogyan 

viselkedik Y különböző értékei esetén X. Az ottani teljes részletességgel szemben azonban most abból az egy 

szempontból jellemezzük a "viselkedést", hogy hogyan változik az X változó várható értéke (átlagos nagysága) 

az egyes esetekben. 

Feltételes várható érték diszkrét eloszlásoknál: 
 

 (22.1) 

nevének megfelelően megmutatja, mi Y várható értéke olyankor, amikor X=xi. 

áll., a teljes várható érték tétele (a teljes valószínűség tételének analógja): 
 

 (22.2) 

Azaz: Y várható értéke úgy is számítható, hogy X minden xi értékére vonatkozóan meghatározzuk Y erre az xi 

értékre vonatkozó E(Y | X=xi) feltételes várható értékét – majd vesszük e feltételes várható értékeknek a 

megfelelő P(X=xi) valószínűségekkel súlyozott átlagát. (Átlagokat átlagolunk, az értelemszerű súlyokkal.) (Biz.: 

meggondolni.) 

A feltételes várható érték két szemlélete 

Az imént definiált feltételes várható érték voltaképpen függvény: az egyes  xi értékekhez hozzárendeli az E(Y | 

X=xi) feltételes várható értéket. Lehet azonban valószínűségi változóként is tekinteni. Ugyanis, ahogy a 

véletlentől függ, hogy mennyi X értéke (ezért valószínűségi változó X) – éppígy a véletlentől függ az is, hogy 

mennyi most, az X által felvett értéket már figyelembe véve, Y feltételes várható értéke. 

Ha a feltételes várható érték mint függvény jelölésére ideiglenesen bevezetjük a h(x) =E(Y | X=x) jelölést, akkor 

a szóban forgó változó az E(Y | X) = h(X) egyenlőséggel definiálható. 

22.1. példa - 

dobozban három szám: két 1-es, egy 2-es. Kísérlet=2 húzás, visszatevés nélkül. Legyen X az első húzás 

eredménye, Y a második húzásé. Hogyha elsőre 1-est húzunk, a második húzás várható értéke=1,5;  ha elsőre 2-

est húzunk,  a második húzás várható értéke=2.   

Mint függvény, az E(Y|X) feltételes várható érték tehát x=1-hez f(x)=1,5-et, x=2-höz f(x)=1-et rendel. 

Mint valószínűségi változónak, az E(Y|X) feltételes várható értéknek 1,5 vagy 2 lehet az értéke, sorra p=2/3 

illetve p=1/3 valószínűséggel. 
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Jellemzi tobábbá, hogy igen szorosan együttjár az X változóval: mikor X=1, akkor értéke biztosan=1,5; amikor 

X=2, értéke akkor biztosan =1. 

Ezekből adódik 

Átfogalmazása: 

E(Y) = E ( E(Y |X) ) 

azaz a feltételes várható értékek várható értéke éppen a várható érték /a részátlagok átlaga a nagyátlag./ 

(A 3.1.2-beli egyenlőség jobboldala ugyanis éppen E ( E(Y | X) ) – meggondolni.) 

Feltételes várható érték abszolút folytonos eloszlásoknál: 
 

 
(22.3) 

(Az x=x0 értékhez tartozó feltételes eloszlás várható értékét írtuk fel.) 

áll., a teljes várható érték tétele (a teljes valószínűség tételének analógja): 
 

 

(22.4) 

magyarázat: 

1.egyenlőség, definíció szerint 

2.egyenlőség, marginális sfv.-t együttes sfv.-nyel kifejezve 

3.egyenlőség, felcserélve, hogy melyik változó szerint integrálunk először; ennek jobboldalán az y szerinti 

integrálást végrehajtva "szinte" az E(Y | X=x) feltételes várható értéket kapjuk [azzal az eltéréssel, hogy a 

feltételes sfv. helyett a "metszet"-sűrűségfüggvénnyel súlyoztunk; ez azt jelenti, hogy ami itt áll –  –, 

az a feltételes várható értéknek éppen fX(x) -szerese] –  ezt használjuk fel a 

4. egyenlőségnél; 

5. egyenlőség – lásd a valószínűségi változó függvényének várható értékére – E(g(X)) -re – vonatkozó képletet a 

(6)-os handout 3. oldalán, a g(x) = E(Y | X=x) szereposztással. 

Tehát a várható érték, kb.: a feltételes várható értékek, a hozzájuk tartozó "valószínűségekkel" (sűrűség-

értékekkel) súlyozva. 

Feltételes várható értékek és függetlenség: 

állítás:  X és Y független  E(Y | X) konstans (és E(X | Y) is konstans) (biz.: –  megg.!) 

Eszerint, ha X és Y független, akkor E(Y | X)  E(Y) és E(X | Y) equiv E(X) . 

megj.: ez visszafelé nem igaz: még abból sem következik X és Y függetlensége, ha E(Y | X) és E(X | Y) 

egyaránt konstans. 

(pl.tekintsük azt az (X;Y) változót, mely 1/4-1/4 valószínűséggel az (1;0), a (0;1), a (–1;0) és a (0;–1) értékeket 

veszi fel.) 

állítás: abból, hogy E(Y | X) konstans, nem következik, hogy E(X | Y) is konstans. 

Tekintsük pl. azt az (X;Y) változót, mely 1/2 valószínűséggel az (1;0), és 1/4-1/4 valószínűséggel a (2;–1) és a 

(2;1) értékeket veszi fel. 
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A feltételes várható érték konstans-volta tehát – a függetlenséggel ellentétben – nem szimmetrikus. 

4. Feltételes variancia: 

Itt is azt vizsgáljuk, hogyan viselkedik X különböző értékei esetén Y – most éppen abból a szempontból, hogy a 

varianciája hogyan változik. 

Ha (X;Y) kétdimenziós vektorváltozó, és Z:=(Y-E(Y | X))2 , akkor 

var(Y | X) := E(Z | X) 

Redundánsabb jelöléssel, de talán érthetőbben: 

jel. Y-nak az X=x feltétel melletti várható értékét mx – azaz mx = E(Y | X=x) . Ekkor 

var(Y | X=x) := E ( (Y-mx)2 | X=x )   

állítás: 

var(Y) = E ( var(Y | X) ) + var ( E(Y | X) ) 

(bizonyítás vázlata később, 6.3-nál) 

Azaz az Y változó teljes varianciája felbontható az X szerinti csoportokon belüli varianciák átlagára 

(csoportokon belüli, ún. belső variancia), és a /megfelelően súlyozott/ csoportátlagok közötti varianciára 

(csoportok közötti, ún. külső variancia). 

feltételes variancia és függetlenség: 

állítás: ha X és Y független, akkor var(Y | X) konstans (és hasonlóan var(X | Y) is konstans). 

biz.:  megg.! 

Követk.: ha X és Y független, akkor var(Y | X)  var(Y) és var(X | Y)  var(X) . 

(meggondolni.) 

5. Vektorváltozó függvényének várható értéke: 

Legyen g: 2 rightarrow  valós számpárokhoz valós számokat rendelő függvény; legyen(X;Y) kétdimenziós, 

abszolút folytonos vektorváltozó fX,Y(x,y) sűrűségfüggvénnyel. Ekkor 
 

 (22.5) 

Mint az egydimenziós esetben, tekinthetjük fX,Y(x,y)-t mint a g(x,y) függvényt súlyozó függvényt - így, kb. az 

előfordulás valószínűségével súlyozva átlagoljuk g(x,y) előforduló értékeit. 

 Eszerint pl. 

• X várható értékére – az 5.1-es képletet a g(x,y)=x függvényre alkalmazva – azt kapjuk, hogy: 
 

 
(22.6) 

• X2 várható értékére ez adódik: 
 

 
(22.7) 

(5.1)-et most g(x,y)=x2 -re alkalmaztuk. 
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Hasonlóan kapható E(Y), E(Y2). 

• A két változó szorzatának várható értéke pedig: 

 

(Megint (5.1), most a  g(x,y)= x,y szereposztásban.) 

Így azt a teljes valószínűség tételével némileg analóg 

állítást kapjuk, hogy: 

E(XY) = E(X  E(Y | X)) = E(Y  E(X | Y))                                  (5.4) 

6. Kovariancia 

1. def.:                                cov(X,Y)= E ( (X-E(X)) (Y-E(Y)) ) 

A kovariancia első közelítésben azt méri, milyen mértékben változik együtt X és Y: amikor egyikük, a maga 

várható értékéhez képest, nagy, ugyanakkor nagy-e a másik is, a maga várható értékéhez képest: saját 

súlypontjukhoz képest egyszerre, és ugyanarra térnek-e ki. Ha X és Y kitérései jellemzően egyszerre és 

párhuzamosan történnek – amikor X nagy, akkor nagy Y is –, akkor az itt átlagolt keresztszorzatok tipikusan 

pozitívak lesznek; ha a kitérések többé-kevésbé egyszerre zajlanak, de ellentétes irányban – Y épp akkor nagy, 

amikor X kicsi és fordítva –, akkor a keresztszorzatok tipikusan negatívak lesznek. 

2. áll. (kovariancia másik képlete): 

cov(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y) 

biz.: cov(X,Y)= E ( (X-E(X)) (Y-E(Y)) ) =E ( XY - X  E(Y) - Y E(X) + E(X)E(Y) ) = E(XY) - E(X)E(Y) - 

E(Y)E(X) + E(X)E(Y) = E(XY) - E(X)E(Y) 

3. Kovariancia és függetlenség: 

3.1 áll.: X,Y függetlenek  cov(X,Y)=0 

biz.: ha X és Y függetlenek, akkor E(Y | X)  E(Y) . Mint az imént láttuk, E(XY) = E(X  E(Y | X)) . Ezeket 

összekapcsolva kapjuk, hogy ha X és Y függetlenek, akkor E(XY) = E(X  E(Y | X))=E(X \cdot E(Y))=E(Y)  

E(X) 

3.2, áll.: ha E(Y | X)  E(Y) akkor cov(X,Y)=0 . 

(Ugyanígy akkor is,  ha E(X | Y)  E(X) .) 

Bizonyítás a 6.3.1-es bizonyításához hasonlóan (ott sem használtunk fel a függetlenségről többet, mint hogy 

E(Y | X)  E(Y) ). 

3.3, áll.: abból, hogy cov(X,Y)=0, nem következik, hogy X és Y függetlenek. Pl.: legyen (X;Y) értéke 1/4-1/4 

valószínűséggel         (-1;0), (0;1), (1;0), és (0;-1). 

(meggondolni,  (a) cov(X,Y)=0; (b) X és Y nem függetlenek.) 

3.4,áll.:  abból, hogy cov(X,Y)=0, nem következik, hogy akár E(Y | X)  E(Y) , akár E(X | Y)  E(X) volna (az, 

hogy X és Y függetlenek lennének, pláne nem következik tehát belőle). 

Pl. vegye fel az (X;Y) vektorváltozó 1/5-1/5 valószínűséggel a 

(–1;0), a (0;1), a (0;–1),  az (1;0) és a (2;0) értékeket. 
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(meggondolni:   (a) cov(X,Y)=0, és    (b) sem E(Y|X)        sem  E(X|Y)   nem konstans.) 

A "kovariálatlanság" tehát (hogyha két változó kovarianciája=0) bár valamilyen értelemben a két változó 

függetlenségét mutatja, gyengébb állítás a feltételes várható értékek konstans voltánál, és az meg 

gyengébb állítás a két változó függetlenségénél. 

4. A kovariancia néhány tulajdonsága: 

(kovariancia mint szimmetrikus, pozitív definit, bilineáris függvény) 

(0) cov (X,c)=0 

(1) cov(X;Y)=cov(Y;X) 

(2a) cov(α X;Y) = α  cov(X;Y)         

(2b) cov(X; α  Y) = α  cov(X;Y) 

(3a) cov (X1 + X2; Y) = cov(X1; Y) + cov(X2;Y)         

(3b) cov (X;Y1+Y2) = cov(X;Y1) + cov(X;Y2) 

ált.: 

(4a)  és 

(4b)  

(5)cov(X;X)≥0                 és                 ( cov(X;X) = 0  X  c ) 

- Biz.: meggondolni! 

(A kovariancia a vektorokként tekintett valószínűségi változóknak (1–4) szerint szimmetrikus bilineáris 

függvénye, méghozzá, (5) szerint, olyan, hogy az általa definiált kvadratikus alak pozitív szemidefinit. (5) arra 

is utal, hogy – ha a valószínűségi változókat vektoroknak akarjuk képzelni, akkor – ezek a vektorok nem 

"helyvektorok", nincsenek "az origóba tolva".) 

Megj.: nyilván 

(6)        cov(X;X) = var(X) . 

5, következmények: 

(1) cov (α1 X + β1 Y + γ1; α2 X + β2 Y + γ2)=} newline {= α1 α2 var(X) + β1 β2 var(Y) + (α1 β2 + α2 β1)cov(X; Y)} 

(2) var (α X + β Y + γ) = α2 var(X) + β2 var(Y) + 2α βcov(X; Y) 

illetve 

(3)  

és 

(4)  

6, néhány további azonosság: 

(1) E(h(X;Y)) = E ( E(h(X,Y) | X ) )                         – megg.! (kettős integrálás) 

(2) E(Y) = E ( E(Y | X ) )                                                                 - egyszerű, lényegében volt is (3.2.1) 

(3) var(Y) = E ( var(Y | X) ) + var ( E(Y | X) ) 
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(4) cov(X; Y) = cov ( X; E(Y | X) ) 

(3) bizonyítása: 

 

ahol 

• a második sor eleji (a negyedik) egyenlőség alapja (2.2.3), ha az együttes sűrűségfüggvényt fejezzük ki 

belőle; 

• a harmadik sor eleji (az ötödik) egyenlőség alapja a Steiner-azonosság, Y-nak  az X=x feltétel melletti 

eloszlására alkalmazva úgy, hogy itt E(Y) játssza a Steiner-beli (a várható értéktől - az itt E(Y | X=x) volna -

  különböző) A szerepét. 

(4) bizonyítása: meggondolni. 

(kiindulásul használható a cov(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y) képlet; 

• meg kell mutatni, hogy az E(X)E(Y) részek egyeznek, (6.2) és 

• meg kell mutatni, hogy az E(XY) részek is egyeznek (5.4) ) 

7, a kovariancia két további tulajdonsága: 

7.1, | cov(X;Y) | ≤ (var(X) + var(Y)) / 2 

biz.: 0 ≤ var(X+Y) = var(X) + var(Y) + 2 cov(X;Y) 

7.2:  

/biz.helyett: 

a. mivel sem a variancián, sem a kovariancián nem módosít, ha akár X-ből, akár Y-ból kivonunk egy konstans 

számot, tekinthetjük úgy, hogy X is, Y is nulla várható értékű. (X helyett vehetjük (X-E(X))-et, Y helyett (Y-

E(Y))-t.) 

b. tekintsünk véges értékkészletű változókat; együtes eloszlásukat reprezentáljuk egy dobozzal, melyben n 

kártya van, mindegyiken két számmal (fent az X, lent az Y változó értéke) – úgy, hogy az előfordulási 

arányok megfeleljenek X és Y együttes eloszlásának; ekkor  .  és  

.  Eszerint azt kell megmutatni, hogy 

                 – négyzetre emelve : 

                 – az i=j és az i<>j tagokat külön kezelve, majd egy oldalra összegezve 

                                                kapjuk, hogy 

          -t kellene bizonyítanunk; a jobb oldal tovább egyenlő 

                                                

 – márpedig ez négyzetösszeg, így nemnegatív: készen vagyunk. / 
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Azt kaptuk tehát, hogy a kovariancia abszolút értékben alatta marad a két variancia számtani, és mértani 

közepének is. 

7.3: a korreláció (pontosabban: a Pearson-féle korreláció) : 

def.:                  

Szokásos jelölése még: r(X;Y) 

áll.: -1 ≤ corr(X;Y) ≤ 1 

biz.: 7.2 

A Pearson-féle korreláció az egyik legelterjedtebb mérőszám két, intervallum mérési szintű változó 

együttjárásának jellemzésére. Értékeit –1 és 1 között veszi fel. 

corr(X,Y)=1 vagy corr(X,Y)=–1  a két változó közötti lineáris kapcsolatot jelez, X = aY + b (ahol a≠0). 

(a>0 amikor corr(X,Y)=1, a<0 amikor  corr(X,Y)=-1.) 

7. Iránymenti szórás és kovariancia-mátrix 

Ha az (X;Y) vektorváltozóra mint egy, értékeit az 2 síkban felvevő változóra gondolunk, ebben a szemléletben 

nem evidens, miért éppen az x-tengelyre (és az y-tengelyre) vonatkozó vetületeinek (=marginális eloszlásainak) 

a szórására legyünk kíváncsiak: egy vektortérben meglehetősen sokféle bázis (=koordinátázás) van, még akkor 

is, ha kikötjük, hogy a koordinátatengelyek (a bázisvektorok) merőlegesek legyenek. Ezért most megvizsgáljuk, 

hogyan számítható egy változó tetszőleges tengelyre való vetületének a varianciája (és abból majd a szórás). 

Mivel a variancia- és kovariancia-viszonyokon nem módosít, feltesszük, hogy E(X)=E(Y)=0. [Másként: legyen 

X:=Xeredeti - E(Xeredeti) és  Y:=Yeredeti - E(Yeredeti)] 

Jelölje α a vizsgált tengelynek az x-tengellyel bezárt szögét. Ekkor az (X;Y) változó egy adott (x;y) értékének a 

vetülete erre a tengelyre 

        = x cos α + y sin α . 

Így a keresett új variancia a Z:= cos α X + sin α Y változó varianciája lesz. 

(5.2) szerint: 

var(Z)= cos2 α \cdot var(X) + sin2 α \cdot var(Y) +2 sin α cos α \cdot cov (X;Y) 

Átfogalmazva: jelölje  a vizsgált tengely 1-hosszúságú irányvektorát; továbbá 

jelölje  D azt a 2x2-es mátrixot (elnevezése: kovarianciamátrix ), melynek főátlójában var(X) és var(Y), másik 

két helyén pedig cov(X;Y) áll:  . 

Ekkor                                                         

var(Z) =  uTD u   

ahol  . 

– azaz a D kovarianciamátrix segítségével, a fenti módon kapható az (X;Y) vektorváltozó bármely iránymenti 

varianciája. 

8. Kiegészítés – variancia, kovariancia, korreláció és 
geometria 
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tekintsünk (X1, X2, ... Xn) együttes eloszlására véges dobozmodellt: doboz, N kártya, rajtuk egy-egy szám-n-es: 

sorra az Xi változók értékei; (előfordulási arányok az értékkombinációk valószínűségének megfelelően). Legyen 

E(X1)=E(X2)= ... =E(Xn)=0; 

reprezentáljuk ezt az n változót az N-dimenziós ún. változótérben: 

itt az X1 változót egy olyan vektor képviseli, melynek 

első koordinátája=X1,(1-ső eset),   

j-edik koordinátája Xj értéke a j-edik esetnél (a j-edik kártyán), 

stb. 

az n változót így n pont képviseli az N-dimenziós térben (ill. n helyvektor, ha az origóból minden ponthoz nyilat 

húzunk) 

Ekkor 

                 

 

                                                                                                                        

és 

 

                                                                                                                        

azaz 

• a szórás kb. megfeleltethető egy vektor hosszának, 

• a kovariancia kb. megfeleltethető két vektor skaláris szorzatának, 

• a korreláció pedig megfeleltethető két vektor által bezárt szög koszinuszának, és ennek megfelelően, 

• a korrelálatlanság megfeleltethető a merőlegességnek. 

9. Kétdimenziós együttes normális eloszlások 

1: standard  normális együttes eloszlások: 

1.1: az X és Y komponensű vektorváltozó kétdimenziós standard normális eloszlású, ha együttes 

sűrűségfüggvénye 

 

Legyenek az X és Y változók mindketten [egydimenziós] standard normális eloszlásúak és függetlenek. Ekkor 

ők, együttesen – egy vektorváltozó két komponenseként – kezelve, kétdimenziós standard normális eloszlású 

vektorváltozót alkotnak. (Mivel a két változó független, együttes sűrűségfüggvényük kapható az 

egydimenziós=marginális sűrűségfüggvények szorzataként.) 

• az együttes sűrűségfüggvénynek minden metszete (minden feltételes eloszlás) normális eloszlás; 

• az együttes sűrűségfüggvény [háromdimenziós grafikonja] pedig kb. olyan, mintha megpörgettünk volna a z-

tengely körül egy egydimenziós normális sűrűségfüggvényt. 
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(körülbelüli indoklás: az együttes sűrűségfüggvény képletében az (x,y) pont origótól vett távolságának 

négyzete áll a kitevőben ott, ahol az egydimenziós sűrűségfüggvényben x2 állt; azok a pontok, melyekben 

x2+y2 értéke azonos, egy az (x=0,y=0) origó körüli körön helyezkednek el [pl. az  x2+y2=16 pontok az origó 

közepű, 4 sugarú körön]; – ilyen pontokban az együttes sűrűségfüggvény értéke sem változhat; 

következésképpen az együttes sűrűségfüggvény nívóhalmazai kör alakúak.) 

• tehát az együttes sűrűségfüggvény nívóhalmazai koncentrikus körök; 

• a vektorváltozó kovarianciamátrixa  , a 2x2-es identitásmátrix. 

1.2: Hasonlóan, az X1,X2,...,Xn független, standard normális eloszlású számértékű valószínűségi változók 

együttes eloszlását n-dimenziós standard normális eloszlásnak nevezzük. 

(A k-dimenziós feltételes eloszlások itt k-dimenziós standard normális eloszlások lesznek,  a nívóhalmazok 

pedig n-dimenziós gömbök.) 

2: együttes normális eloszlások: 

2.1.1, származtatásuk: 

– ha a  kétdimenziós standard normális eloszlású vektorváltozón elvégzünk egy A lineáris 

transzformációt,  az eredményül előálló  változó kétdimenziós együttes normális eloszlású lesz. 

– szemléletesen: 

a. nyújtsuk x  irányban pl. háromszorosára, és nyomjuk össze y irányban pl. felére a változónkat (azaz növeljük 

háromszorosára az első koordinátáját, csökkentsük felére a másodikat); így, első lépésben olyan 

vektorváltozót kapunk, melynek együttes sűrűségfüggvénye már nem forgásszimmetrikus: a függvény 

grafikonja háromszorosára nyúlik x irányban, és felére nyomódik y irányban; nívóhalmazai ennek 

megfelelően olyan, origó közepű koncentrikus ellipszisek lesznek, melyek hosszabbik tengelyének hossza 

hatszorosa a rövidebb tengely hosszának; a hosszú tengelyek a kétdimenziós sík x-tengelyén fekszenek,a 

rövid tengelyek a sík y-tengelyén. 

b. második lépésben pl. forgassuk el a síkot balra (az ún. pozitív irányban) α szöggel – az együttes 

sűrűségfüggvény [grafikonja] is elfordul: most már ferde irányban lesz összenyomva; a nívóhalmaz-

ellipszisek hosszabb tengelyei α szöget zárnak be az x-tengellyel, a rövidebb tengelyek α szöget zárnak be az 

y-tengellyel. 

Az első lépés megfelel a  mátrixszal való szorzásnak, a második lépés megfelel a  

mátrixszal való szorzásnak – a kettő egymásutánja megfelel az  mátrixszal való 

szorzásnak. 

Megjegyzés: csak az olyan lineáris transzformációk eredményeznek kétdimenziós normális eloszlást, melyek a 

kétdimenziós síkot nem szűkítik össze egyetlen dimenzióssá – tehát azok, melyeknek  A mátrixai 

        2-rangúak <=> "regulárisak"  <=> 0-tól különböző determinánsúak. 

(Pl. az  mátrix minden  pontot az x-tengelyre vinne /vetítene/; az  mátrix minden pontot az 

y-tengelyre vinne; az  mátrixszal való szorzás eredményeképpen pedig csakis olyan vektorokat 

kaphatunk, melyek két koordinátája megegyezik – melyek végpontjai tehát mind rajta vannak az x=y egyenesen. 

Ha tehát ezt alkalmaznánk kiinduló a  kétdimenziós standard normális eloszlású vektorváltozónkra, az 

eredmény-változó csak ezen az egyenesen venne fel értékeket: egy egydimenziós alakzaton; ennek megfelelően 

eloszlását nem neveznénk kétdimenziós normális eloszlásnak.) 

2.1.2: állítások/1 – feltételes eloszlások, feltételes várható értékek, feltételes variancia együttes normális 

eloszlásoknál 

Kétdimenziós együttes normális eloszlásnál 
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a. a feltételes eloszlások mind egydimenziós normális eloszlások 

b. a marginális eloszlások mind egydimenziós normális eloszlások 

c. a nívóhalmazok koncentrikus ellipszisek; 

továbbá: 

(d') az összes (Y|X=x) feltételes eloszlások azonos szórásúak, azaz 

a var(Y|X=x0) feltételes varianciák x0-tól függetlenül mind azonosak; 

(d") az összes (X|Y=y) feltételes eloszlások azonos szórásúak, azaz a var(X|Y=y0) feltételes varianciák y0-tól 

függetlenül mind azonosak; 

(e') az E(Y| X=x) feltételes várható érték lineáris függvénye x-nek; 

(e") az E(X| Y=y) feltételes várható érték lineáris függvénye y-nak. 

A feltételes várható érték függvény meredeksége: 

(f') E(Y| X) meredeksége  

(f") E(X| Y) meredeksége  

1.következmény: Ezekből /(a),(d),(e) és (f)-ből/ adódik egy együttes normális eloszlás két 

komponensváltozójára, X-re és Y-ra, hogy 

X és Y független <=> E(Y| X) konstans <=> cov(X,Y)=0, 

illetve 

X és Y független <=> E(X| Y) konstans <=> cov(X,Y)=0. 

(Az Y|X=x0 feltételes eloszlások mind azonos szórású normális eloszlások – csak várható értékükben térhetnek 

el. E várható értékek – az E(Y|X=x) feltételes várható értékek – x lineáris függvényén, egy ax+b egyenesen 

helyezkednek el. Ha a kovariancia =0 

=> az ax+b egyenes meredeksége =0, 

=> az E(Y|X=x) feltételes várható értékek mind egyenlők, 

=> az Y|X=x0 feltételes eloszlások mind azonosak.) 

Összefoglalva: együttes normális eloszlásnál a komponensváltozók korrelálatlansága elégséges feltétele a 

függetlenségnek. 

2.következmény: az (e) pontok másként fogalmazva azt jelentik, hogy együttes normális eloszlásnál az E(X|Y) 

feltételes várható értéket mint függvényt joggal keressük a lineáris függvények között – azaz lineáris 

regresszióval. 

Megj.: a feltételes várható érték függvény egyenese – azaz a lineáris regresszió egyenese – nem azonos a 

nívóhalmaz-ellipszisek [hosszabb] tengelyével – nála kevésbé meredek. 

Az y-t x alapján közelítő regresszió [az E(Y| X) egyenes] a nívóhalmaz-ellipszisek hosszabb tengelye és a sík x-

tengelye között fut. Az x-et y alapján közelítő regresszió [az E(X| Y) egyenes] pedig az ellipszisek tengelye és a 

sík y-tengelye között halad. Az y-t x-ből jósló lineáris regresszió illetve az x-et y alapján jósló lineáris 

regresszió tehát nem azonos: a koordinátarendszerben nem ugyanott futnak. 

2.1.3, állítások/2: 

számolások a definiáló A mátrix segítségével: 
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Legyen  kétdimenziós standard normális eloszlású vektorváltozó, és állítsuk elő belőle az 

  kétdimenziós együttes normális eloszlású vektorváltozót az X=AZ transzformációval (a 2x2-es A 

mátrixszal való szorzással). 

Ekkor 

a. az új, X vektorváltozó kovarianciamátrixa  D = A  AT lesz. 

(az állítás adódik a vektorváltozók linearis kombinációinak varianciájára ill. kovarianciájára vonatkozó 

szabályokból [ld. (6.5).] 

köv.: az A generáló mátrix ismeretében egyszerűen adódik az X vektorváltozó egyes komponenseinek 

varianciája, azaz var(X1), var(X2), továbbá kovarianciájuk, cov(X1,X2) is. 

b. az így előállt együttes normális vektorváltozó együttes sűrűségfüggvénye 
 

 (22.8) 

lesz, ahol a bi,j együtthatók  a [ b ]i,j = (A -1 )T A-1 mátrix megfelelő indexű elemei. 

Megj: (A -1 )T A-1 = D -1  , vagyis az együttes sűrűségfüggvény együtthatóit definiáló mátrix éppen a 

kovarianciamátrix inverze. 

2.1.4: 

a fentiekben az egyszerűség kedvéért mindvégig feltettük, hogy vektorváltozónk 0 várható értékű – E(X1)=0 és 

E(X2)=0. Általános esetben E(X1)=m1 és E(X2)=m2.  Ekkor 

• a nívóhalmazok (m1,m2) középpontú, koncentrikus ellipszisek lesznek, és 

• a feltételes várhatóértékek egyenesei is áthaladnak az (m1,m2) koordinátájú ponton: 

az eddig tekintett eloszlást (geometriai értelemben) eltoljuk úgy, hogy középpontja az origóból az az ((m1,m2) 

koordinátájú pontba kerüljön. 

Ezt figyelembe véve így alakul az együttes sűrűségfüggvény alakja: 
 

 
(22.9) 

2.1.5, másik felírás: 

X és Y eloszlása kétdimenziós együttes normális eloszlás, ha együttes sűrűségfüggvényük 
 

 

(22.10

) 

alakú – ahol m1 és  m2 jelöli X1 és X2  (egydimenziós: marginális) várható értékét,  d1 és  d2 jelöli X1 és 

X2  (egydimenziós: marginális) szórásait, r pedig a korrelációjukat. 

Irodalom 

[bib_37] Valószínűségszámítás és matematikai statisztika. Reimann, József és Tóth, Julianna. Szerzői jog © 

1991. Tankönyvkiadó, Bp.. 40-43., 50-55., 58-62., 68-71., 220-225., 234-237.o.. 

[bib_38] Statisztikai következtetések elmélete. Bolla, Marianna és Krámli, András. Szerzői jog © 2005. Typotex. 

37-46.. 

[bib_39] Valószínűségszámítás. Rényi, Alfréd. Szerzői jog © 1981. Tankönyvkiadó, Bp.. 161-179. 
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10. A) Steiner-egyenlőség                  (elmélet) 

A statisztikában sokszor előkerülő összefüggés az ún. Steiner-egyenlőség, más néven ANOVA-egyenlőség: 

segédtétel: 

a. számsorra (szám-populációra, -dobozra): 

Tekintsük az  számokat; jelölje az átlagukat m (  ). Legyen  tetszőleges valós szám. 

Ekkor 
 

 
(22.11

) 

(Ha összegezzük egy számsor egy tőlük teljesen "idegen" A számtól vett négyzetes eltéréseit, ezt 

megtehetjük úgy, hogy összegezzük az átlagtól vett eltérésnégyzeteket - majd ehhez hozzáadjuk az átlag és 

az idegen szám távolságának négyzetét annyiszor, ahány szám a populációban van. 

Így ha valós számoknak középértéket keresnénk, s azt tekintenénk legjobb középértéknek, melytől minimális 

a számok eltérésnégyzeteinek összege - akkor a számtani közepet találnánk a legjobb középértéknek.) 

Biz., kb.:  

 

A befejezéshez azt kell még belátni, hogy  – meggondolni. 

b. valószínűségi változóra: 

X legyen m várható értékű, d szórású valószínűségi változó. Ekkor 

E( (X-A)2) = d2 + (m-A)2 

biz.: 

E( (X-A)2) = E ( ((X-m)+(m-A))2 ) = 

= E ( (X-m)2 + (m-A)2+ 2(X-m)(m-A) )= 

= E((X-m)2) + E((m-A)2) + 2(m-A)E(X-m) = 

= var(X) + (m-A)2 + 2(m-A)  0= 

= var(X) + (m-A)2 
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23. fejezet - Kétváltozós 
eloszlások                (feladatok) 

1. Néhány feladat a kétváltozós eloszlások témájához 

1.1. A sorozat: 

1.) Egy dobozban négy kártya van, két 0-s, egy 1-es és egy 2-es. Kísérlet: két húzás ebből a dobozból, 

visszatevés nélkül. Legyen X:=az első húzás eredménye, Y:=a második húzás eredménye. 

a) adja meg  az együttes eloszlást; 

b) adja meg a marginális eloszlásokat; 

c) adja meg az (Y | X=x0) feltételes eloszlásokat x0=0,1,2 esetére; 

d) határozza meg az E(Y | X) feltételes várható értéket; 

e) határozza meg az E(Y | X) feltételes várható értéknek mint valószínűségi változónak az eloszlását; 

c') adja meg az (X | Y=y0) feltételes eloszlásokat y0=0,1,2 esetére; 

d') határozza meg az E(X | Y) feltételes várható értéket; 

e') határozza meg az E(X | Y) feltételes várható értékek mint valószínűségi változónak az eloszlását; 

f) határozza meg X és Y kovarianciáját 

g)  határozza meg X és Y korrelációját. 

1'.) Egy dobozban négy kártya van, két 0-s, egy 10-es és egy 20-as. Kísérlet= két húzás ebből a dobozból, 

visszatevés nélkül. Legyen X:=az első húzás eredménye, Y:=a második húzás eredménye. 

a) adja meg  az együttes eloszlást; 

b) adja meg a marginális eloszlásokat; 

c) adja meg az (Y | X=x0) feltételes eloszlásokat x0=0, 10,20 esetére; 

d) határozza meg az E(Y | X) feltételes várható értéket; 

e) határozza meg az E(Y | X) feltételes várható értéknek mint valószínűségi változónak az eloszlását; 

c') adja meg az (X | Y=y0) feltételes eloszlásokat y0=0, 10,20 esetére; 

d') határozza meg az E(X | Y) feltételes várható értéket; 

e') határozza meg az E(X | Y) feltételes várható értékek mint valószínűségi változónak az eloszlását; 

f) határozza meg X és Y kovarianciáját 

g)  határozza meg X és Y korrelációját. 

1".) Egy dobozban négy kártya van, két 0-s, egy 10-es és egy 200-as. Kísérlet= két húzás ebből a dobozból, 

visszatevés nélkül. Legyen X:=az első húzás eredménye, Y:=a második húzás eredménye. 

a) adja meg  az együttes eloszlást; 

b) adja meg a marginális eloszlásokat; 
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c) adja meg az (Y | X=x0) feltételes eloszlásokat x0=0, 10,200 esetére; 

d) határozza meg az E(Y | X) feltételes várható értéket (pontosabban: a feltételes várható-érték-függvényt); 

e) határozza meg az E(Y | X) feltételes várható értéknek mint valószínűségi változónak az eloszlását; 

c') adja meg az (X | Y=y0) feltételes eloszlásokat y0=0, 10,200 esetére; 

d') határozza meg az E(X | Y) feltételes várható értéket; 

e') határozza meg az E(X | Y) feltételes várható értékek mint valószínűségi változónak az eloszlását; 

f) határozza meg X és Y kovarianciáját 

g)  határozza meg X és Y korrelációját. 

2.) Az (X;Y) vektorváltozó a (0;0), a (0;1), az (1;0) és a (2;2) értékeket veszi fel, 1/4-1/4 

valószínűséggel.  Ábrázolja az FX,Y(x,y) együttes eloszlásfüggvényt! (Útmutatás: jelölje különböző szín a sík 

azon tartományait, ahol F(x,y)=0, ahol F(x,y)=1/4, stb.) 

2.') Az (X;Y) vektorváltozó az (1;1), (2;2) és a (3;3) értékeket veszi fel, 1/3-1/3 valószínűséggel.  Ábrázolja az 

FX,Y(x,y) együttes eloszlásfüggvényt! (Jelölje különböző szín ...) 

2.") Az (X;Y) vektorváltozó a (3;1), (2;2) és az (1;3) értékeket veszi fel, 1/3-1/3 valószínűséggel.  Ábrázolja az 

FX,Y(x,y) együttes eloszlásfüggvényt! (Jelölje különböző szín ...) 

3.) Az (X;Y) vektorváltozó a [-2;2]x[-1;1] téglalapon1 egyenletes eloszlású (: azaz van együttes 

sűrűségfüggvénye; ez a téglalapon kívüli tartományon =0; a téglalapon pedig konstans) 

a) határozza meg az együttes eloszlásfüggvényt 

b) határozza meg a marginális sűrűségfüggvényeket 

c) határozza meg a marginális eloszlásfüggvényeket 

d) határozza meg az x0=-2, x0=0, és az x0=2 értékekhez tartozó f(Y | X=x0)(y) feltételes sűrűségfüggvényeket; 

e) határozza meg az E(Y | X) és az E(X | Y) feltételes várható értékeket; 

f) határozza meg a két változó kovarianciáját és korrelációját. 

4.) Az (X;Y) vektorváltozó egyenletes eloszlású azon a paralelogrammán, melynek csúcsai a (-2;-1), a (-2;0), a 

(2;0) és a (2;1) koordinátájú pontok. 

b) határozza meg a marginális sűrűségfüggvényeket; 

c) határozza meg a marginális eloszlásfüggvényeket; 

d) határozza meg az x0=-2, 0,2 értékekhez tartozó f(Y | X=x0)(y) feltételes sűrűségfüggvényeket; 

d') határozza meg (általánosan, x0 függvényében) az x0 értékhez tartozó f(Y | X=x0)(y) feltételes sűrűségfüggvényt; 

e) határozza meg az y0=-0,5; 0;0,5 értékekhez tartozó f(X | Y=y0)(x) feltételes sűrűségfüggvényeket; 

e') határozza meg (általánosan, y0 függvényében)  az y0 értékhez tartozó f(X | Y=y0)(x) feltételes sűrűségfüggvényt; 

f) határozza meg az E(Y | X) és az E(X | Y) feltételes várható értékeket; 

g) határozza meg a két változó kovarianciáját és korrelációját. 

4') Az (X;Y) vektorváltozó egyenletes eloszlású azon a paralelogrammán, melynek csúcsai a (-20;-1), a (-20;0), 

a (20;0) és a (20;1) koordinátájú pontok. 

                                                           
1 az [-2;2]x[-1;1] téglalap:=    
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b) határozza meg a marginális sűrűségfüggvényeket 

c) határozza meg a marginális eloszlásfüggvényeket 

d) határozza meg az x0=-20, 0,20 értékekhez tartozó f(Y | X=x0)(y) feltételes sűrűségfüggvényeket; 

d') határozza meg  (általánosan, x0 függvényében) az x0 értékhez tartozó f(Y | X=x0)(y) feltételes sűrűségfüggvényt; 

e) határozza meg az y y0=-1, 0,1 értékekhez tartozó f(X | Y=y0)(x) feltételes sűrűségfüggvényeket; 

e') határozza meg  (általánosan, y0 függvényében) az y0 értékhez tartozó f f(X | Y=y0)(x) feltételes sűrűségfüggvényt; 

f) határozza meg az E(Y | X) és az E(X | Y) feltételes várható értékeket; 

g) határozza meg a két változó kovarianciáját és korrelációját. 

Mi és hogyan változik a 4-es feladathoz képest? 

4") Az (X;Y) vektorváltozó egyenletes eloszlású azon a paralelogrammán, melynek csúcsai a (-1;-2), a (-1;-1), a 

(1;1) és a (1;2) koordinátájú pontok. 

b) határozza meg a marginális sűrűségfüggvényeket 

c) határozza meg a marginális eloszlásfüggvényeket 

d) határozza meg az x0=-1, 0,1 értékekhez tartozó f(Y | X=x0)(y) feltételes sűrűségfüggvényeket; 

d') határozza meg az x0 értékhez tartozó f(Y | X=x0)(y) feltételes sűrűségfüggvényt; 

e) határozza meg az y0=-1, 5, -1, 0, 1, 1,5 értékekhez tartozó f(X | Y=y0)(x) feltételes sűrűségfüggvényeket; 

e') határozza meg az y0 értékhez tartozó f(X | Y=y0)(x) feltételes sűrűségfüggvényt; 

f) határozza meg az E(Y | X) és az E(X | Y) feltételes várható értékeket; 

g) határozza meg a két változó kovarianciáját és korrelációját. 

Mi és hogyan változik a 4-es feladathoz képest? 

5.) Az (X;Y) vektorváltozó egyenletes eloszlású azon a – nem konvex – hatszögön, melynek csúcsai sorra a (–

1;–1), a (–1;0), a (0;1), az (1;0), az (1;–1) és a  (0;0) koordinátájú pontok. 

a) határozza meg a marginális sűrűségfüggvényeket; 

b) független változók-e  X és Y ? 

c) határozza meg az x0=-1, -0,5, 0, 0,5,1 értékekhez tartozó f(Y | X=x0)(y) feltételes sűrűségfüggvényeket; 

d) határozza meg az y0= -0,5, 0, 0,5 értékekhez tartozó f(X | Y=y0)(x) feltételes sűrűségfüggvényeket; 

e) határozza meg és ábrázolja az E(Y | X) és az E(X | Y) feltételes várható értékeket; 

f) határozza meg  az y0 = –0,5,  0,  0,5  és 1 értékekhez tartozó V(X | Y=y0) feltételes varianciákat; 

g) határozza meg a V(Y | X) feltételes variancia-függvényt. (E függvény az x0 értékhez a V(Y | X=x0) feltételes 

varianciát rendeli hozzá.) 

h) határozza meg a két változó kovarianciáját és korrelációját. 

5'.) Az (X;Y) vektorváltozó egyenletes eloszlású, most azon a – nem konvex – hatszögön, melynek csúcsai sorra 

a (9;4), a (9;5), a (10;6), az (11;5), az (11;4) és a  (10;5)  koordinátájú pontok. 

a) határozza meg a marginális sűrűségfüggvényeket 
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b) független változók-e  X és Y ? 

c) határozza meg az x0=9, 9,5 10, 10,5,11 értékekhez tartozó f(Y | X=x0)(y) feltételes sűrűségfüggvényeket; 

d) határozza meg az y0= 4,5, 5, 5,5 értékekhez tartozó f(X | Y=y0)(x) feltételes sűrűségfüggvényeket; 

e) határozza meg és ábrázolja az E(Y | X) és az E(X | Y) feltételes várható értékeket; 

f) határozza meg  az y0 = 4,5,  5,  5,5  és 6 értékekhez tartozó V(X | Y=y0) feltételes varianciákat; 

g) határozza meg a V(Y | X) feltételes variancia-függvényt. 

h) határozza meg a két változó kovarianciáját és korrelációját. 

Mi és hogyan változik az 5-ös feladathoz képest? 

6.) Az (X;Y) vektorváltozó egyenletes eloszlású azon a rombuszon, melynek csúcsai a (–2;0), a (0;1), a (2;0), és 

a  (0;–1) koordinátájú pontok. 

a) határozza meg a marginális sűrűségfüggvényeket 

b) független változók-e  X és Y ? 

c) határozza meg az x0=-1,5, -0,5, 0, 0,5,1,5 értékekhez tartozó f(Y | X=x0)(y) feltételes sűrűségfüggvényeket; 

d) határozza meg az y0=-0,75, -0,5, 0, 0,5,0,75 értékekhez tartozó f(X | Y=y0)(x) feltételes sűrűségfüggvényeket; 

e) határozza meg és ábrázolja az E(Y | X) és az E(X | Y) feltételes várható értékeket; 

f) határozza meg  a V(X | Y) feltételes variancia-függvényt; 

g) határozza meg a V(Y | X) feltételes variancia-függvényt. 

h) határozza meg a két változó kovarianciáját és korrelációját. 

7.) Az (X;Y) vektorváltozó abszolút folytonos eloszlású; együttes sűrűségfüggvénye,  a [–

1;1]x[0;1] téglalapon; máshol 0. 

a) ellenőrizze, hogy valóban sűrűségfüggvény-e ez; 

b) határozza meg az fX (x) marginális sűrűségfüggvényt; 

c) határozza meg az fY (y) marginális sűrűségfüggvényt; 

d) határozza meg – és ábrázolja közös koordinátarendszerben – az x0= –1, x0=-0,5, x0=0, x0=0,5  és x0= 1 

értékekhez tartozó f(Y | X=x0) feltételes sűrűségfüggvényeket; 

e) határozza meg – és ábrázolja közös koordinátarendszerben – az    és az   y0= 1 értékekhez 

tartozó f(X | Y=y0) feltételes sűrűségfüggvényeket; 

f) határozza meg ábrázolja az E(Y | X) és az E(X | Y) feltételes várható értékek-függvényeket. 

g) határozza meg a két változó kovarianciáját és korrelációját. 

8.) fX (x)=x+1 ha -1 ≤ x ≤ 0 , fX(x)=1-x ha 0 ≤ x ≤ 1 , és fX(x)=0 máshol; 

fY(y)=y+1 ha -1 ≤ y ≤ 0 , fY(y)=1-y ha 0 ≤ y ≤ 1 , és fY(y)=0 máshol; 

továbbá tudjuk, hogy X és Y függetlenek. 

a) adja meg az együttes sűrűségfüggvényt; 
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b) jellemezze geometriailag: milyen alakzatot (felületet) határoz meg a valós háromdimenziós térben az { > 

x,y,z <: z=f(x,y) } koordinátákkal megadott ponthalmaz [azaz a sűrűségfüggvény háromdimenziós grafikonja]? 

1.2. B "sorozat": 

1.) Szabályos érmével kétszer dobunk. 

A:=(fej az első dobás); B:=(fej a második dobás); C:=(páros sok a fej) 

– szerkessze meg e három változó (1=igen / 0=nem) együttes eloszlástáblázatát; 

– adja meg a kétdimenziós marginális eloszlástáblázatokat; 

– független-e A és B ? 

– független-e A és C ? 

– független-e B és C ? 

– "valójában" független-e egymástól a három változó? 

– adjon példát olyan háromváltozós együttes eloszlásra (és olyan kísérletre), melynek kétdimenziós marginálisai 

éppen ilyenek, de ahol a három változó "valóban" független. 

1.3. C sorozat: 

Itt és a továbbiakban az X és Y változó Pearson-féle korrelációját r(X;Y) jelöli. 

1.) X és Y korrelálatlan, 1 szórású (és 0 várható értékű) valószínűségi változók. Z:=3X+4Y. 

a) Határozza meg Z szórását. 

b) Határozza meg cov(X,Z) értékét. 

b') Határozza meg cov(Y,Z) értékét. 

c) Határozza meg r(X,Z) értékét. 

c') Határozza meg r(Y,Z) értékét. 

2.) X és Y korrelálatlan, 1 szórású (és 0 várható értékű) valószínűségi változók. V:=X+5Y;  W:=3X+10Y. 

a) Határozza meg V   illetve   W   szórását. 

b) Határozza meg   cov(V,W)   értékét. 

c) Határozza meg   r(V,W)   értékét. 

3.) var(X)=4,    var(Y)=9,    cov(X,Y)=3. 

  V := X + 10Y;       W := 100X + 2Y. 

a) határozza meg V   illetve   W   szórását. 

b) Határozza meg   cov(V,W)   értékét. 

c) Határozza meg   r(V,W)   értékét. 

4.) var(X)=25,    var(Y)=100,    r(X,Y)=0,5. 

  V := 2X + Y;       W :=  Y  – 2X . 

a) határozza meg V   illetve   W   szórását. 
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b) Határozza meg   cov(V,W)   értékét. 

c) Határozza meg   r(V,W)   értékét. 

1.4. D sorozat: 

1.) Az X változó független az Y változótól; az Y változó független a Z változótól. Következik-e ebből, hogy  az 

X változó független a Z változótól? 

2.)  Az X változó pozitívan korrelál az Y változóval; az Y változó pozitívan korrelál a Z változóval. Következik-

e ebből, hogy  az Y változó pozitívan korrelál a Z változóval? 

3.) r(X,Y)>0,90;   r(Y,Z)>0,90. Következik-e ebből, hogy X és Z pozitívan korrelál? 

3') r(X,Y)>0,60;   r(Y,Z)>0,60. Következik-e ebből, hogy X és Z pozitívan korrelál? 

3") Mi a legkisebb olyan a szám, melyre teljesül, hogy 

"ha r(X,Y)>a  és    r(Y,Z)> a , akkor X és Z pozitívan korrelálnak" ? 

4.) "Ha X1, X_2, ..., X7 olyanok, hogy r(Xi,Xi+1) > a (i=1,...6) , 

 akkor r(X1,X7) > 0 " 

– milyen szám írható a helyére, hogy a fenti állítás igaz legyen? 

5.) X, Y és Z korrelálatlanok,        r(X,Y)=r(Y,Z)=r(X,Z)=0 

Lehetséges-e, hogy van hozzájuk olyan W változó, amellyel viszont mindhárman pozitívan korrelálnak? 

Pl. lehetséges-e olyan W, melyre 

 ? 

6.) X1 , ..., Xn páronként korrelálatlan, 1 szórású (0 várható értékű) változók. 

 . Mekkora ekkor r(Y,Xi) ? 

1.5. E sorozat: 

1.) X és Y független, egydimenziós standard normális eloszlású változók. 

a) adja meg az együttes sűrűségfüggvényüket. 

b) milyen alakúak lesznek az együttes sűrűségfüggvény nívóhalmazai? 

2.) X és Y független, egydimenziós normális eloszlások ( X :  m1 várható értékű és  d1 szórású, míg Y : m2 

várható értékű és  d2 szórású). 

a) adja meg az együttes sűrűségfüggvényüket. 

b) milyen alakúak lesznek az együttes sűrűségfüggvény nívóhalmazai? 

3.) (bevezető kérdés a 4.)-es feladathoz) Az f(x) függvényről tudjuk, hogy ő egy egydimenziós eloszlás 

sűrűségfüggvénye.  Tudjuk továbbá, hogy alakja 

 , 

ahol c valamely konstans számot jelöl. 

a) következik-e ebből, hogy f(x) egy normális eloszlás sűrűségfüggvénye? 
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Ha igen – ... 

b) ... mennyi lehet ennek az eloszlásnak a várható értéke,  és 

c) ... mennyi lehet ennek az eloszlásnak a szórása? 

4.) Legyen X és Y együttes eloszlása olyan kétdimenziós együttes normális eloszlás, hogy együttes 

sűrűségfüggvényük 

 

a) mutassa meg, hogy Y-nak X-re vonatkozó feltételes eloszlásai egydimenziós normális eloszlások. 

b) határozza meg az E (Y | X) feltételes-várható-érték-függvény értékét az x0 helyen, azaz E (Y | X=x0) -t. 

c) határozza meg  a V (Y | X=x0) feltételes variancia értékét. 

d) A (22)-es handout 2.1.2 pontjának mely állításaira adódik a fentiekkel (körülbelüli) bizonyítás? 

1.6. F "sorozat": 

21.) Az  kétdimenziós együttes normális eloszlású változó úgy készül, hogy  a  kétdimenziós standard 

normális vektorváltozó értékeire egymás után az alábbi két transzformációt alkalmazzuk: 

(1) második koordinátáját negyedére csökkentjük 

(2) az eredményül kapott vektort 30 fokkal balra forgatjuk. 

a) adja meg az 1.lépést leíró A1 mátrixot; 

b) adja meg a 2.lépést leíró A2 mátrixot; 

c) adja meg a teljes, X-et generáló transzformáció A mátrixát. 

(Ellenőrizze: hová képezi ez a mátrix az első koordinátavektort /azaz az  vektort/, és hová képezi  a második 

koordinátavektort /azaz a  vektort/.) 

d) milyen alakúak lesznek az X változó nívóhalmazai? 

e) adja meg az X változó D kovarianciamátrixát; 

f) határozza meg a komponensváltozók varianciáját és szórását.  ( var(X1)=?;  D(X1)=?;  var(X2)=?;  D(X2)=?) 

g) határozza meg a komponensváltozók kovarianciáját ( cov(X1,(X2) =? ); 

h) határozza meg a komponensváltozók korrelációját; 

i) melyik irányban lehet maximális a vektorváltozó szórása? mennyi? 

j) melyik irányban lehet minimális a vektorváltozó szórása? mennyi? 

1*.) (az előző feladat folytatása) 

a) adja meg az  1. transzformációs lépést leíró A1 mátrix inverzét; 

b) adja meg  a 2. transzformációs lépést leíró A2 mátrix inverzét; 

c) fentiek ismeretében adja meg a teljes, X-et generáló transzformáció A mátrix inverzét; 

                                                           
2Az F sorozat példáinál némi automatizálás (pl. excel) hasznos lehet. 
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(Ellenőrizzen –  kiadja-e az egységmátrixot az  AA-1  szorzat?) 

d*) mindezek ismeretében határozza meg az X vektorváltozó együttes sűrűségfüggvényét. 

2.) Mint 1.), annyi eltéréssel, hogy az első lépésben nem negyedére, csak felére csökkentjük az y-koordinátát. 

– hogy változnak az 1.) feladatbelihez képest a nívóhalmazok (az X vektorváltozó együttes 

sűrűségfüggvényének nívóhalmazai)? 

– hogy alakulnak a marginális varianciák, a kovariancia és főként: hogy változik a korreláció? 

3.) Mint 1. és 2., de az első lépésben most nem negyedére, és nem is felére, hanem csak 90%-ára csökkentjük az 

y-koordinátát. 

– hogy változnak az 1.) feladatbelihez képest a nívóhalmazok (az X vektorváltozó együttes 

sűrűségfüggvényének nívóhalmazai)? 

– hogy alakul a korreláció? 

4.) Mint 1.,2.és 3. – az első lépésben azonban most egytizedére csökkentjük az y-koordinátát. 

– hogy változnak az 1.) feladatbelihez képest a nívóhalmazok (az X vektorváltozó együttes 

sűrűségfüggvényének nívóhalmazai)? 

– hogy alakul a korreláció? 

6.) Vizsgálja meg a korreláció viselkedését, 30 fokos helyett 45 fokos forgatással (és, mint az előző sorozatban, 

0,10-es, 0,25-ös, 0,5-ös,  és 0,9-es zsugorítással). 

– mit tapasztal? 

7.) Vizsgálja meg a korreláció viselkedését, 30 fokos helyett mindössze 5 fokos forgatással (ahogy az előző két 

sorozatban is: 0,10-es, 0,25-ös, 0,5-ös,  és 0,9-es zsugorítással). 

– mit tapasztal? 
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24. fejezet - Becslések: 
fogalmak                 (elmélet) 

1. Statisztikai becslésekről 

Az alaphelyzet: egy populáció valamely paraméterére (számértékű jellemzőjére) vagyunk kiváncsiak – pl. egy 

változó átlagára vagy a szórására; vagy két változónak a populációban mérhető kovarianciájára, korrelációjára – 

de a teljes populációt megfigyelésére nincs módunk. Ezért mintát veszünk, és a mintában talált értékek alapján 

becsüljük a keresett paramétert. 

Ilyen eljárás volt korábban, amikor a mintaátlaggal közelítettük a populáció átlagát, amikor a mintabeli 

varianciával /szórásnégyzettel/ közelítettük a populáció varianciáját, vagy ilyen, amikor kiszámoljuk egy 

mintában két változó kovarianciáját, és ezt a populációs variancia közelítésének tekintjük. 

Egy becslés abból áll, hogy egy adott populációból mintát veszünk1, a mintaelemekkel számítási műveleteket 

végzünk, s így egy számhoz jutunk. Ezek így együtt meghatároznak egy valószínűségi változót, a becslést. 

(A valószínűségszámítási szóhasználatban (1) dobozról, (2) kísérletről, azaz dobozból végzett húzásokról 

beszéltünk, majd (3) meghatároztuk, hogyan kapunk az elvégzett kísérlet alapján egy számot: figyelhettük a 

húzások összegét vagy átlagát; kiszámíthattuk dobások szorzatát; vehettük több húzás közül a legnagyobbat, stb. 

Ezek megfelelői itt (1) a populáció, (2) a mintavétel, és (3) az a művelet, melyet a mintavétel után végzünk. 

Utóbbit precízen becslőfüggvénynek /estimator/ – lazább szóhasználatban becslésnek is – nevezik.) 

Mint valószínűségi változónak, sajátossága a becslésnek, hogy várunk tőle valamit: azt akarjuk, hogy egy 

általunk kijelölt célt – a populáció kérdéses paraméterét – mennél pontosabban találjon el. 

Jelölje most a becslést mint valószínűségi változót X, a becsülni kívánt populációs paramétert pedig  (theta). 

2. egyes becslések jellemzése:torzítás, standard hiba 
és standard eltérés 

Egy becslést akkor tekintünk jónak, ha mennél pontosabban eltalálja a becsülni kívánt paramétert,  -t. Eszerint 

jónak tekintünk egy becslést, ha 

a. várható értékben éppen a becsülni kívánt paramétert adja, méghozzá lehetőleg 

b. kis szórással (azaz standard hibával); 

vagy ha 

c. ugyan várható értékben elhibázza, de e hiba közepes mértéke kicsi. 

Ennek megfelelően jellemezhetünk egy X becslést 

a. a becslés torzításával   :=E(X) -          

b. a becslés standard hibájával, és 

c. a becslés standard eltérésével (ang., a root mean square rövidítéséből: r.m.s.error) rmse(X) :=  

A torzítás tehát megmutatja, mennyivel tér el várható értékben a becslés a paramétertől, 

• a standard hiba, hogy mekkora a becslések közepes eltérése a saját várható értéküktől, 

• a standard eltérés pedig, hogy mekkora a becslések közepes eltérése a paramétertől. 

                                                           
1az alábbiakban a mintavételt mindig visszatevéses egyszerű véletlen mintavételnek képzeljük (n húzás egy, a populációt reprezentáló 
dobozból, visszatevéssel). Emiatt az egymás utáni mintaelemek ( X1, X2, ... Xn ) független, azonos eloszlású valószínűségi változók. 
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Állítás:                                                rmse2 = torzítás2 + SH2         

(biz.: jelölje a szóban forgó becslést mint valószínűségi változót szokás szerint X, a becsülni kívánt paramétert . 

Ha felírjuk ezekre a Steiner-egyenlőség várható értékre vonatkozó (b) változatát úgy, hogy az ottani, X számára 

"idegen" A paraméter szerepét itt  játssza: E(( X -  )2 ) = var(X) + (E(X) -  )2 akkor – bal oldalon a standard 

eltérés négyzete áll,– jobb oldalon az első tag a becslés varianciája (azaz standard hibájának négyzete),a 

második tag a torzítás négyzete.) 

Def.: torzítatlan az X becslés, ha E(X) =  . 

Def.: két, ugyanarra a  paraméterre vonatkozó, torzítatlan X és Y becslés közül hatékonyabb az a becslés, 

melynek kisebb a standard hibája. 

3. Becsléssorozatok jellemzése:aszimptotikus 
torzítatlanság és konzisztencia 

A becslésekre vonatkozó kérdések és állítások egy része arra vonatkozik, mi történik olyankor, hogyha 

"lényegében ugyanazt" a becslést alkalmazzuk egyre nagyobb mintákra. (Például amikor egyre nagyobb 

mintákból számolunk mintaátlagot.) Ezek a kérdések és állítások tehát becsléssorozatokra vonatkoznak. 

Hogyha az egyes becslések nem torzítatlanok, az is valami, hogyha torzításuk nullához konvergál, amint egyre 

nagyobb mintákat veszünk. Erről szól az alábbi definíció: 

Def.: legyen Xn a  paraméterre vonatkozó becslések egy sorozata; e becslés-sorozatot aszimptotikusan 

torzítatlannak nevezzük, ha                                                                                          E(Xn) =  . 

Más szempont: hogyha egyre nagyobb mintákat veszünk – várhatjuk-e, hogy nullához konvergál annak 

valószínűsége, hogy becslésünk hibája meghalad valamely előre rögzített ε>0 számot? 

Def.:  legyen Xn a  paraméterre vonatkozó becslések egy sorozata; e becslés-sorozatot konzisztensnek 

nevezzük, ha bármely ε>0 esetén                                                                          P ( |Xn -  |> ε ) = 0 

Állítás: ha Xn  a  paraméterre vonatkozó torzítatlan becslések egy sorozata és  S.H.(Xn) = 0 , akkor Xn 

konzisztens.  biz.: meggondolni (Csebisev). 

Állítás: ha Xn  a  paraméterre vonatkozó becslések egy sorozata és  rmse(Xn) = 0 , akkor az Xn becsléssorozat 

konzisztens.  biz.: meggondolni (Csebisev). 

Állítás: ha n  a  paraméterre vonatkozó aszimptotikusan torzítatlan becslések egy sorozata, továbbá igaz, hogy 

 S.H.(Xn)=0 , akkor az Xn becsléssorozat konzisztens.  biz.: meggondolni. 

Állítás: a populációs szórásnégyzetnek az  képletű ún. korrigálatlan tapasztalati szórásnégyzet nem 

torzítatlan becslése. 

Jelölje  D2 a populációs varianciát,  m a populációs átlagot. 

biz.:  a Steiner-azonosság számsorokra vonatkozó, (a) alakja szerint 

                                                 

–  E((xi -m)2) = var(X) = D2  ezért a bal oldal várható értéke n  D2  ; 

– mivel  E( )=m ezért E(  - m)2 = var ( ) ; ezért – felhasználva, hogy a mintaátlag varianciája a populáció 

varianciájának n-edrésze,  –jobboldal második tagjának várható értéke  

– így (a jobboldali második tagot átvisszük baloldalra) a jobb oldal első tagjának várható értéke = (n-1)  D2 . 

Eszerint azonban                 
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Def.: korrigált tapasztalati szórásnégyzetnek nevezzük az 

   becslőfüggvényt. 

Áll.: a korrigált tapasztalati szórásnégyzet tetszőleges populációnál torzítatlan becslést ad a populációs 

varianciára (egyszerű véletlen mintavételnél, feltéve továbbá, hogy létezik a populációnak véges 

varianciája).biz.: megg.! 

Áll.: a korrigálatlan tapasztalati szórásnégyzet a populációs szórásnégyzetnek aszimptotikusan torzítatlan 

becslése (egyszerű véletlen mintavételnél, feltéve továbbá, hogy létezik a populációnak véges varianciája). – 

biz.: megg.! 

4. Intervallumbecslések (konfidenciaintervallumok) 

Az alaphelyzet nagyjából az, mint eddig: populáció paraméterére (számértékű jellemzőjére) vagyunk kiváncsiak 

– mintát veszünk, majd a mintában talált értékek alapján, valamilyen eljárással konstruálunk egy intervallumot, 

amely - szerencsés esetben - tartalmazza a keresett paramétert. 

Jó esetben - rögzített mintavételi eljárásnál; és ha a populáció eleget tesz bizonyos feltételeknek; továbbá, ha 

elég ügyesen konstruáljuk meg az intervallumot - meg tudjuk mondani, hogy milyen valószínűséggel 

tartalmazza a keresett paramétert az ilyen módon előállított intervallum. Ezt a valószínűséget ilyenkor 

megbízhatósági szintnek (confidence level) nevezzük, az előállt intervallumot pedig konfidencia-

intervallumnak. (Szokás adott megbízhatósági szinthez tartozó konfidencia-intervallumról is beszélni, így pl. a 

95%-os megbízhatóságú konfidencia-intervallumról – szokásos jelölése CI.95) 

Ha például ismert d szórású populáció m átlagára szeretnénk 99%-os megbízhatóságú konfidencia-intervallumot 

szerkeszteni, n=100-as elemszámú egyszerű véletlen minta alapján, (és ha feltételezhetjük, hogy – mert a 

populáció eloszlása nem nagyon szélsőséges, így pl. nem nagyon aszimmetrikus – a 100-as mintaátlag eloszlása 

jó közelítéssel normális eloszlás), akkor tudhatjuk, hogy 

                                   

(ahol  ), ezért 

                                 ,  azaz az 

                                                                 

intervallum alkalmas lesz 99%-os megbízhatóságú konfidencia-intervallumnak. 

Irodalom 

[bib_40] Statisztika. Szerzői jog © 2005. Typotex, Bp.. VI. rész, ebből 21/2: konfidenciaintervallumok (és a 

hozzájuk tartozó kérdések/feladatok). Freedman, D., Pisiani, R., és Purves, R.. 

[bib_41] Valószínűségszámítás és matematikai statisztika. Reimann, József és Tóth, Julianna. Szerzői jog © 

1991. Tankönyvkiadó, Bp.. 123-125., 126-138., 143-150.,164-168. 
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25. fejezet - Néhány feladat a 
becslések témájához 

1.) dobozban (=populáció) három számkártya, egy 1-es egy 3-as és egy 12-es. n=3 elemű egyszerű véletlen 

mintát veszünk innen, visszatevéssel. 

a.                         becslőfüggvény := mintaátlag 

b.                         becslőfüggvény := medián                

mindkettőnél határozza meg a becslés eloszlását (=a mintavételi eloszlást). 

A becsülni kívánt paraméter legyen a populációs átlag. 

• – állapítsa meg a két becslésről, torzítatlanok-e; 

• – számítsa ki a két becslés standard hibáját; 

• – számítsa ki a két becslés standard eltérését (rms hibáját). 

2.) szimuláljon 100 esetet a fenti, 3-húzásos kísérletből; 

– minden esetben állapítsa meg a mintaátlagot – majd készítsen a 100 eset alapján tapasztalati eloszlást a 

mintaátlag értékeiről (milyen értékek hányszor / hány százalékban fordultak elő). Hasonlítsa ezt össze az 1. 

feladatban meghatározott elméleti eloszlással. 

3.) szimuláció ez is: vegyen, 1000 esetben, 11 elemű egyszerű véletlen mintát egy U(0,1) eloszlású 

populációból; határozza meg (a) a mintaátlagot, (b) a mediánt, majd készítse el, és hasonlítsa össze a kettő 

tapasztalati eloszlását. 

Mit tapasztal (1) torzítás, és (2) szóródás tekintetében? 

4.) szintén szimuláció: közelítőleg normális eloszlások szórásának gyors és hozzávetőleges becslésére 

használatos egyszerű eljárás a (max – min)/4 becslés. Vizsgáljuk meg, hogyan teljesít: 

a. vétessen (1000 vagy 10000 esetben)  5-elemű egyszerű véletlen mintát egy standard normális eloszlású 

populációból; minden esetben számíttassa ki a vizsgálandó (terjedelem/4) becslést, továbbá, 

összehasonlításul, a standard (korrigált tapasztalati szórás) becslést. 

Összehasonlítva a két becslést, mit tapasztal (1) torzítás és (2) szóródás tekintetében? 

b. mennyiben változik a helyzet 5 helyett 25-elemű mintákat véve? 

5.) szimuláció: hasonlítsunk össze kétfajta, a várható értékre vonatkozó becslést: (a) a mintaátlagot és (b) a 

minta maximumának és minimumának számtani közepét: 

vegyünk (pl. 1000 esetben) 5-elemű mintákat egy U(0,1) eloszlású populációból, és mindegyik esetben 

határozzuk meg a két mintastatisztikát. Hasonlítsuk össze őket: melyik hogyan teljesít (1) torzítás és (2) 

szóródás szempontjából? 

5') szimuláció: hasonlítsunk össze kétfajta becslést: (a) a mintaátlagot és (b) a minta maximumának és 

minimumának számtani közepét: 

vegyünk (pl. 1000 esetben) 5-elemű mintákat egy N(0,1) eloszlású populációból, és mindegyik esetben 

határozzuk meg a két mintastatisztikát. Hasonlítsuk össze őket: melyik hogyan teljesít (1) torzítás és (2) 

szóródás szempontjából? 

5") szimuláció: hasonlítsunk össze kétfajta becslést: (a) a mintaátlagot és (b) a minta maximumának és 

minimumának számtani közepét: 
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Legyen X az [1;2] intervallumon egyenletes eloszlású, Y:=X3. 

a. állapítsa meg az Y változó várható értékét. 

b. vegyen (pl. 1000 esetben) 5-elemű mintákat egy olyan populációból, melynek eloszlása olyan, mint Y 

eloszlása1, és mindegyik esetben határozza meg a két mintastatisztikát. Hasonlítsa össze őket: melyik hogyan 

teljesít (1) torzítás és (2) szóródás szempontjából? 

                                                           
1eljárás: generáljon öt U[1;2] eloszlású értéket és emelje harmadik hatványra őket. 


