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4. fejezet - A valószínűségi változó és 
jellemzői 

1. 4.1 Bevezetés 

Jelen modul a Matematika III. tárgy negyedik fejezete, modulja. Az itt következő ismeretek megértéséhez 

javasoljuk, hogy olvassa el a Tárgy korábbi moduljainál írottakat. Amennyiben ez még nem lenne elég a 

megértéshez, akkor forduljon a szerzőhöz segítségért. 

Jelen modul célja, hogy az Olvasó rutinszerűen kezelje a valószínűségi változó fogalmát, elsajátítsa a rá 

jellemző függvények használatát, és képessé váljon azok összetettebb számítási feladatok megoldásában való 

felhasználására is. 

A világon nagyon sok véletlen jelenség fordul elő. Még azt is mondhatjuk, hogy több dolog függ a véletlentől, 

mint amennyi egyértelműen meghatározott. A hagyományos függvényfogalom mintájára a véletlen elemi 

eseményekhez is rendelhetünk számértéket, és így létrehozhatunk egy absztrakt függvényt. 

Például a kockadobás elemi eseményeihez hozzárendelhetnénk akár a dobott pontszámok négyzeteit, akár a 

pontszámok reciprokait vagy akár más számokat. 

Más példaként a pénzfeldobás f=0, i=1 hozzárendelés is egy függvénykapcsolatot jelent. 

A vállalat dolgozóihoz a bér, az életkor, a személyi szám vagy egyéb adatok hozzárendelésével is egy-egy 

véletlen függvényt definiálunk. 

2. 4.2 A valószínűségi változó fogalma 

A kísérletek során bekövetkező más-más elemi eseményekhez más-más számértéket rendelünk, de egy elemi 

eseményhez mindig ugyanazt. 

Definíció: 

Az  függvényt valószínűségi változónak nevezzük, ha a  valószínűség létezik 

 esetén. 

Diszkrét és folyamatos valószínűségi változókról beszélhetünk. 

Definíció 

Ha az η valószínűségi változó lehetséges értékeinek száma véges vagy megszámlálhatatlan végtelen, akkor 

diszkrét valószínűségi változóról beszélünk. 

Példa: diszkrét valószínűségi változóra 

Két kockával dobunk. Jelölje η a dobott számok összegét! 



 A valószínűségi változó és jellemzői  

 2  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

Tetszőleges valószínűséget az eloszlásból ki lehet számítani: 

  

 

Ábrázolhatjuk az η valószínűségi változó (valószínűségi változó) eloszlását: 

 

η: meghibásodás helyének Budapesttől mért távolsága 
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 ha  

 ha  

 ha  

 

Példa 1: 

η jelölje egy kockával hányas számot dobtunk. 

Értékkészlet: xi = i| i=1,2,3,4,5,6 

Ekkor η = xi egy esemény, P(η=xi) = 1/6. 

P (η 5) = 4/6 = 0.666 

Példa 2: 

jelölje egy izzólámpa élettartamának mérőszámát! 

Értékkészlet: nemnegatív valós számok 

P (100 150) - Az izzólámpa 100 és 150 óra között ég ki. 

Példa 3: 

Indikátor változó: 

 

Példa 4: 

Legyen ξi i= 1,2,...,n a mintavétel indikátorváltozója. 

ξi = 1, ha selejt, ξi= 0, ha nem selejt 

Mit jelent η = 1 + 2 + ... + n ? - selejt darabszáma? 

Megoldás: η jelenti a selejtek számát. 

Definíció: 
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A és valószínűségi változókat függetleneknek nevezzük, ha tetszőleges x és y valós számok esetén a x és y 

események függetlenek: 

 

3. 4.3 A valószínűségi változó eloszlás- és sűrűség-
függvénye. 

A diszkrét  valószínűségi változó eloszlását a lehetséges értékeivel és ezek bekövetkezési valószínűségeivel 

adjuk meg. 

Legyenek  lehetséges értékei x1,x2, ...,xn ... és ezek bekövetkezési valószínűségei p1, p2, ..., pn,... 

Az  1 = x1,  2 = x2,...,  n = xn,... események teljes eseményrendszert alkotnak, mert bármely két különböző 

esemény kizárja egymást, és az  valamelyik lehetséges értékét biztosan felveszi. 

A folytonos valószínűségi változó eloszlását a valószínűségi változó eloszlásfüggvényével vagy 

sűrűségfüggvényével adjuk meg. 

A valószínűségszámítás axiómáival és a valószínűségek közötti összefüggések felhasználásával az -val 

kapcsolatos események valószínűsége meghatározható. 

A valószínűségeloszlás a mechanikai rendszerek tömegeloszlásával hasonlatos fogalom. Diszkrét valószínűségi 

eloszlás mechanikai megfeleltetésében a számegyenes diszkrét pontjaiba összesen egységnyi tömeget osztunk 

el. Folytonos eloszlás esetén az egységnyi tömeget a számegyenes mentén folytonosan osztjuk el. 

Definíció: 

Egy valószínűségi változó eloszlásfüggvényének nevezzük azt a F(x) függvényt, amely minden valós x 

értékhez hozzárendeli annak valószínűségét, hogy az  valószínűségi változó milyen valószínűséggel vesz fel 

x-nél kisebb értékeket: 

 

Az  valószínűségi változó lehetséges értékei legyenek x1,x2,....,xn,...., és legyenek ezek bekövetkezési 

valószínűségei p1,p2,...,pn ,... 

Ekkor 

 

Mechanikai analógia: 

F(x) az x-től balra levő tömeg mérőszámát adja meg az  valószínűség-eloszlásának megfelelő tömegeloszlás 

esetén. 
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Példa 1: 

A kockadobás valószínűségi változójának eloszlásfüggvénye. 

 

 

Példa 2: 

R sugarú céltáblára lövéseket adunk le. 

Legyen  valószínűségi változó a találati pont és a céltábla középpontja közötti távolság mérőszáma. 
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Határozzuk meg F(x)-et! 

 

Tétel: 

 

Bizonyítás: 

 

Tétel: 

Ha F az η valószínűségi változó eloszlásfüggvénye, akkor 

 

Bizonyítás: 

Tekintsük az alábbi eseményeket 

 

  

 

Tétel: 

Ha F(x) eloszlásfüggvény, akkor 

a. F(x) monoton növő függvény, azaz  esetén  

b.  ,  

i.  balról folytonos 

Példa 3: 
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Definíció: 

Legyen η folytonos valószínűségi változó és az F eloszlásfüggvénye legyen mindenütt − esetleg véges sok pont 

kivételével mindenütt definiálható, akkor a 

 

függvényt sűrűségfüggvénynek nevezzük. 

Példa 4: 

Az előző példa sűrűségfüggvényét deriválással nyerjük: 

 

 

Tétel: 

Ha az η folytonos valószínűségi változónak f(x) a sűrűségfüggvénye, akkor 
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a.  Df, mert F(x) monoton 

b.  , mert  

i.  , mert  

a.  (Newton-Leibniz) 

A b) tulajdonság geometriailag azt jelenti, hogy az f(x) függvény alatti síkidom területe egységnyi. 

A sűrűségfüggvény felhasználható valószínűségek kiszámítására: 

 

 

Az integrál geometriai jelentése alapján az f(x) sűrűségfüggvény az a,b intervallum görbéje alatti síkidom 

területének mérőszáma annak valószínűségét adja meg, hogy a valószínűségi változó értéke az a,b intervallumba 

esik. 

Legyen  , igen kis érték. Ekkor 

 , 

azaz 

 

Tehát f(x) közelítőleg a x hosszúságú intervallumba esés és az intervallum hosszának hányadosa, így sűrűség 

jellegű mennyiség. 

Példa 5: 

A céltáblás kísérletnél határozzuk meg a  körgyűrűbe esés valószínűségét! 

 

Tétel: 

Ha f(x) legfeljebb véges számú hely kivételével folytonos függvény,és 
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akkor létezik η valószínűségi változó, amelynek f(x) a sűrűségfüggvénye. 

Példa 6: 

Adott sűrűségfüggvényből határozzuk meg az eloszlásfüggvényt! 

 

 

 

 

 

 

Példa 7: 

A céltáblára lövés F(x) eloszlásfüggvénye alapján: 

 

4. 4.4 Várható érték 

A valószínűségi változó eloszlását az eloszlásfüggvény adja meg. A valószínűségi változó jellemzésénél azt 

vizsgáljuk, hogy milyen érték körül ingadoznak a lehetséges értékek, mekkorák az ingadozások, mennyire 

tömörülnek. Ezek a jellemzők: a várható érték és a szórás. 
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Legyen  diszkrét eloszlású valószínűségi változó. Lehetséges értékei legyenek x1,x2 ,...,xn; ezek bekövetkezési 

valószínűségei p1,p2,...,pn. 

Végezzünk -ra vonatkozó N számú független kísérletet. Az  lehetséges értékeinek gyakoriságai legyenek 

rendre k1,k2 ,...,kn (ahol  ). 

Az  -ra kapott értékek súlyozott számtani közepe 

 

Ha egyre több kísérletet végzünk, akkor a  relatív gyakoriság az xi érték pi bekövetkezési valószínűségei 

körül, az  számtani közép a  érték körül ingadozik. Ezt a számot nevezzük várható értéknek. 

Példa 1: 

Az  kockadobáshoz rendeljük hozzá a következő függvényt: 

Kifizetés  

Az a kérdés, hogy ha sokszor játszunk, nyerünk-e? 

Megoldás: 

A nyerés átlaga: 

 

Tehát hosszú távon kis nyereségre számíthatunk. 

Definíció: 

Az alábbi  számot az η valószínűségi változó várható értékének nevezzük: 

 

amennyiben a fenti értékek léteznek. 

Jelölés:  

Ha az  valószínűségi változó n különböző értéket vesz fel, és , akkor 

 , 
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ha végtelen sok értéket vesz fel, akkor 

, 

feltéve, hogy e sor konvergens. 

Példa 2: 

Mechanikai analógia: Az xi pontban elhelyezett pi tömeg súlypontja éppen a várható érték. 

Példa 3: 

Kockadobás eloszlása: 
 

xi 1 2 3 4 5 6 

pi 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 

A várható érték: 

 

Példa 4: 

Legyen az η valószínűségi változó eloszlása: 

 

A várható érték nem létezik: 

 

Példa 5: 

Folytonos valószínűségi változó várható értéke. 

Legyen az η valószínűségi változó sűrűségfüggvénye a következő: 

 

A várható érték: 

 

Példa 6: 

Határozzuk meg a céltáblára lövés várható értékét a sűrűségfüggvény ismeretében! 
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Tétel: 

Ha az η valószínűségi változó konstans, akkor  . 

Bizonyítás: 

Az η valószínűségi változó eloszlása: c, P(c)=1. 

A várható érték: 

 

Tétel: 

Ha az η valószínűségi változónak létezik  várható értéke, akkor létezik  is, és 

 . 

Bizonyítás: 

Ha  triviális 

Ha  

a. Diszkrét valószínűségi változó 

 eloszlása:  

 eloszlása:  

 

a. Folytonos valószínűségi változó 

 eset  
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 eset  

 

 

 

Tétel: 

Ha  és várható értékek léteznek, akkor létezik  is, és 

 . 

Tétel: 

Ha  létezik, akkor létezik a   valószínűségi változó várható értéke is és 

 . 

Tétel: 

Ha η és ξ független valószínűségi változók, és léteznek  és  várható értékek, akkor létezik  is, 

és 

 

5. 4.5 Szórás 

5.1. 4.5.1 A szórás fogalma 

Ha egy valószínűségi változóra vonatkozóan független kísérleteket végzünk, a kísérleti eredmények a várható 

érték körül ingadoznak. 

Kérdés: Mennyire ingadoznak? 

Ha egy évfolyam jegyeinek várható értéke közepes, ez előfordulhat úgy, hogy mindenkinek közepes jegye van 

(ilyenkor a jegyek egyáltalán nem szórnak), vagy úgy, hogy fele elégtelen és fele jeles (ebben az esetben már 

szóródnak a jegyek), általános esetben egytől ötig mindenféle jegy előfordulhat (ekkor még jobban 

szóródhatnak a jegyek). 

Probléma: Hogyan lehetne mérni ezt a szóródást? 

Definíció: 

A  értéket a η valószínűségi változó szórásnégyzetének vagy varianciájának 

nevezzük. 
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 . 

Jelölés:  

A  az η szórása. 

5.2. 4.5.2 A szórás meghatározása 

1. Diszkrét valószínűségi változók szórása: 

Legyen  

Ha n véges: 

 , innen  

Ha n megszámlálhatóan végtelen, akkor a fenti képletekben az összegzés a végtelenig végzendő. 

1. Folytonos valószínűségi változó esetén: 

 , innen  

Tétel: 

Ha -nek létezik várható értéke, akkor 

 

Bizonyítás: 

 

 

Következmény: 

 , és  

Példa: 

Kockadobás szórása: 

 

 

Példa: 
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Célbalövés szórása: 

 

 

6. 4.6 A szórás tulajdonságai 

Tétel: 

Ha az η valószínűségi változó egy konstans c értéket vesz fel, akkor 

 . 

Bizonyítás: 

 

Tétel: 

Ha az η valószínűségi változó szórásnégyzete , akkor 

 létezik és  

 létezik és  

Bizonyítás: 

 

 

 

Állítás: 

Legyenek η és ξ valószínűségi változók, és tegyük fel, hogy léteznek  és  szórásnégyzetek. Ekkor 

 

Bizonyítás: 

 

 . 

Definíció: 

Ha létezik a  mennyiség, akkor ezt az η és ξ valószínűségi változó 

kovarianciájának nevezzük. 
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Tétel: 

 

Bizonyítás:  

 

Következmény: 

Ha η és ξ független valószínűségi változók, akkor 

 . 

Tétel: 

Ha két független valószínűségi változó szórása létezik, akkor az összegük szórásnégyzete az egyes 

valószínűségi változók szórásnégyzetének az összege: 

 

Bizonyítás: 

Az előző következmény következménye. 

Következmény: 

A tétel véges sok független valószínűségi változóra is igaz. 

Példa 1: 

Legyen   

 , innen  

Tétel: 

Legyen az η valószínűségi változó várható értéke  , szórása  . 

Tekintsük a 

 

u.n. standardizált valószínűségi változót. 

Ekkor  és  . 

Bizonyítás: 

 , 
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7. 4.7 Összefoglalás 

1. Egy dobozban 1-től 22-ig számozott cédulákat helyeztünk el. Véletlenszerűen kihúzunk egy cédulát. A 

kihúzott szám két szempontból érdekes: 2-vel, illetve 3-mal való oszthatóság szempontjából. A ξ v. sz. v. 

legyen 1, ha páros számot húzunk, és legyen 0, ha páratlant húzunk. Hasonlóképpen η=1 jelentse azt az 

eseményt, hogy hárommal osztható a kihúzott szám, és η=0 azt, hogy 3-mal nem osztható. 

a. Írjuk fel a (ξ,η) kétdimenziós valószínűségi változó eloszlását! 

b. Mekkora cov(ξ,η)? 

2. A ξ valószínűségi változó sűrűségfüggvénye: 

 

Határozza meg az eloszlás várható értékét, mediánját, szórását! 

1. Határozzuk meg az 

 

sűrűség-függvényű ξ valószínűségi változó négyzetének: 

a. eloszlásfüggvényét 

b. szórását! 

1. Egy bizonyos vizsgáztatónál a vizsgáztatás időtartamának, mint valószínűségi változónak a 

sűrűségfüggvénye: 

 

a. Határozza meg a vizsgáztatás idejének várható értékét és szórását! 

b. Mennyi a valószínűsége, hogy a vizsgáztatás fél óránál tovább, de egy óránál kevesebb ideig tart? 

1. Egy dobozban 3 friss és 2 záptojás van. Visszatevés nélkül véletlenszerűen kiválasztunk hármat. Az η 

valószínűségi változó jelentse a kivett friss tojások számát. 

Adjuk meg az η változó 

a. Valószínűség-eloszlását és gráfját 

b. eloszlásfüggvényét és gráfját! 

Mennyi a valószínűsége, hogy 

i. legalább egy friss 

a. legfeljebb egy friss tojás van a kivettek között? 

1. Az η valószínűségi változó eloszlása 
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a. p = ? 

b. Írja fel a  valószínűségi változó eloszlását! 

i.  ? 

1. Az η folytonos valószínűségi változó sűrűség függvénye  

a. A = ? 

b.  

i.  
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