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5. fejezet - Nevezetes valószínűség-
eloszlások 

1. 5.1 Bevezetés 

Jelen modul a Matematika III. tárgy ötödik 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 megismerkedjen a legfontosabb nevezetes valószínűség-eloszlásokkal, és 

azok alapvető jellemzőivel (eloszlás- és sűrűségfüggvény, várható érték, szórás), és képessé váljon azok 

összetettebb számítási feladatok megoldásában való felhasználására. 

A véletlen valószínűségi változók között is lehet jellegzetesség. Megpróbálunk a valószínűségi változók között 

eloszláscsaládokat elkülöníteni, hogy ezzel is közelebb kerüljünk a véletlen jelenségek modellezéséhez. 

2. 5.2 Diszkrét eloszlások 

2.1. 5.2.1 Binomiális eloszlás 

Definíció: 

Az  valószínűségi változót n, p paraméterű (n 0 egész, 0 p 1) binomiális eloszlásúnak nevezzük, ha  

lehetséges értékei 0,1,...,n és 

 

Állítás: 

Az  események eloszlást adnak meg. 

Bizonyítás: 

Tekintsük a binomiális tételt: 

 

Legyen speciálisan a=p és b=1-p. 

Gyakorlati felhasználás: 

Egy N elemű sokaságban legyen s a selejtek darabszáma, p = s/N a selejt arány. Ha a sokaságból n elemű mintát 

választunk ki, annak valószínűsége, hogy az n elemű mintában pontosan k darab selejt van, binomiális eloszlású 

valószínűségi változó. 

Kérdés: 

Mennyi a binomiális eloszlású valószínűségi változó várható értéke és szórása? 

Ismételjünk meg egy kétkimenetelű - vagy az A, vagy  következik be - kísérletet n-szer egymástól 

függetlenül. Jelentse az A esemény bekövetkezéseinek számát. Jelölje 1,2,...,n az A esemény indikátor változóját: 
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Nyilvánvaló, hogy P(i=1)=p és P(i=0)=1-p. 

Ekkor 

 

 

Az n paraméterű binomiális eloszlású valószínűségi változó n darab független, azonos eloszlású 

indikátorváltozó összegeként is megadható: 

 

Ezért 

 

 

A binomiális eloszlás módusza: 

Ha  egész, akkor két módusz van: 

 és  

Ha  nem egész, az eloszlás unimodális, és a módusz: 

 

Példa: 

Egy árukészlet 5% selejtet tartalmaz. Visszatevéssel 10 elemű mintát veszünk. 

Legyen az  valószínűségi változó az n=10 elemű mintában levő selejt darabszáma, p=0,05. 

a. Hány selejtet tartalmaz a minta a legnagyobb valószínűséggel? 

 

a. Mi a valószínűsége, hogy a minta legalább 1 és legfeljebb 3 selejtet tartalmaz ? 

 

i. Mi a mintában levő selejt számának várható értéke és szórásnégyzete? 

  

2.2. 5.2.2 Hipergeometrikus eloszlás 

Definíció: 
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Az  valószínűségi változó N,s,n paraméterű (N,s,n pozitív egészek, ) hipergeometrikus 

eloszlású, ha lehetséges értékei 0,1,...,n. 

 

Bebizonyítható, hogy a hipergeometrikus eloszlású  valószínűségi változó várható értéke és szórásnégyzete: 

 , ahol  

 

2.3. 5.2.3 Poisson eloszlás 

A Poisson eloszlás a kis valószínűségű, vagy ritka események eloszlása. Poisson eloszlású a sajtóhibák száma 

egy újság lapjain, egy öntvényben előforduló buborékok száma, egy telefonközpontba beérkező hívások száma, 

adott idő alatt elbomlott radioaktív atomok száma stb. 

Definíció: 

A  valószínűségi változó paraméterű ( 0) Poisson-eloszlás, ha lehetséges értékei a nemnegatív egész számok 

és 

 

A  események egymást kizárják és valószínűségük pozitív. 

A valószínűségek összege 1, ugyanis 

 

Felhasználtuk, hogy ex MacLauren-sora: 

 

A Poisson eloszlás várható értéke: 

 

Az η2 valószínűségi változó várható értéke: 
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A Poisson eloszlás szórásnégyzete: 

 

Ha egész szám, akkor az eloszlásnak két módusza van: -1 és . 

Ha nem egész, akkor az eloszlás unimodális és értéke: . 

Példa: 

Egy telefonközpontba egy időegység alatt átlagosan 5 hívás érkezik be. Jelölje  a telefonközpontba adott 

időegység alatt beérkező hívások számát. 

Ekkor  =5 paraméterű Poisson eloszlású valószínűségi változó. 

a. Hány hívás érkezik be a telefonközpontba legnagyobb valószínűséggel? 

A móduszok bekövetkezésének valószínűsége a legnagyobb, tehát 4 vagy 5 hívás érkezik be legnagyobb 

valószínűséggel egy időegység alatt. 

 

a. Mi a valószínűsége, hogy egy időegység alatt legalább 3, de legfeljebb 7 hívás érkezik be? 

 

2.4. 5.2.4 Diszkrét egyenletes eloszlás 

Az elemi események száma véges, és minden elemi esemény egyenlően valószínű. 

Definíció: 

Az η valószínűségi változó n paraméterű (n 1, egész) egyenletes eloszlású, ha η lehetséges értékei az x1,x2 ,...,xn 

valós számok és 

 

A diszkrét egyenletes eloszlású η valószínűségi változó várható értéke és szórásnégyzete: 

  

3. 5.3 Folytonos eloszlások 

3.1. 5.3.1 Folytonos egyenletes eloszlás 

Definíció: 

Az η valószínűségi változó egyenletes eloszlású az (a,b) intervallumon, ha sűrűségfüggvénye: 
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Az η folytonos eloszlású valószínűségi változó eloszlásfüggvénye: 

 

Az (a,b) intervallumon egyenletes eloszlású η valószínűségi változó várható értéke és szórásnégyzete: 

 

 

3.2. 5.3.2 Exponenciális eloszlás 

Exponenciális eloszlásúnak tekinthetők bizonyos időtartamok. Például gépek véletlenszerű meghibásodásáig 

eltelt időtartam; várakozási idő; radioaktív atomok elbomlásáig eltelt idő. Az exponenciális eloszlás "örökifjú" 

tulajdonságú: ha egy egyed bizonyos kort megért, akkor úgy tekinthető, mintha akkor született volna, nem hat rá 

az öregedés. 

Definíció: 

A η valószínűségi változó paraméterű ( 0) exponenciális eloszlású, ha sűrűségfüggvénye: 

 

Látható, hogy 

 és  

Az exponenciális valószínűségi változó eloszlásfüggvénye: 

 

A η exponenciális eloszlású valószínűségi változó várható értéke: 

 

Hasonló levezetéssel adódik: 
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Tehát az exponenciális eloszlású valószínűségi változó szórásnégyzete: 

 

Az exponenciális eloszlású valószínűségi változó mediánja: 

 

Mivel 

 és  

Ezért 

 

Ez azt jelenti, hogy az exponenciális eloszlású valószínűségi változó a várható értékénél kisebb értékeit nagyobb 

valószínűséggel veszi fel, mint a várható értéknél nagyobbakat. 

Példa: 

Az η valószínűségi változó jelentse egy autónak az első műszaki hibáig megtett útjának a távolságát (km). 

Tegyük fel, hogy η exponenciális eloszlású és várható értéke 800 km. 

a. Hány kilométert tesz meg az autók fele az első műszaki hibáig átlagban? 

 

a. Mennyi a valószínűsége, hogy az első műszaki hiba 800 km és 1600 km között következik be? 

 

Ez azt jelenti, hogy az első műszaki hiba a gépkocsik kb. 23%-ánál 800 km és 1600 km között következik be. 

3.3. 5.3.3 Normális eloszlás 

A normális eloszlás a valószínűségszámításban központi szerepet játszik. A gyakorlatban előforduló számos 

valószínűségi változó normális eloszlású, vagy normális eloszlással közelíthető. Ha egy kísérlet kimenetelét 

nagyszámú, egymástól kevéssé függő vagy függetlenül ható körülmény befolyásolja úgy, hogy az egyes 

tényezők hatásai összeadódnak, akkor normális eloszlású valószínűségi változót kapunk. 

Definíció: 

Az η valószínűségi változó μ, σ paraméterű (μ tetszőleges, 0) normális eloszlású, ha sűrűségfüggvénye: 

 

Jelölés:  

A normális eloszlású valószínűségi változó eloszlásfüggvénye: 
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Az F nem elemi függvény, értékeit táblázat alapján számíthatjuk ki. 

3.4. 5.3.4 Standard normális eloszlás 

A  paraméterekhez tartozó normális eloszlású valószínűségi változót standard normális 

eloszlásúnak nevezzük. A standard normális eloszlású valószínűségi változó sűrűségfüggvénye és 

eloszlásfüggvénye: 

 

Az  eloszlású valószínűségi változó várható értéke: 

 

Alkalmazzuk az  helyettesítést! 

Ekkor  . Az integrálás határai nem változnak meg. 

 

Az integrál első tagja páratlan függvény, így az integrál értéke 0. 

Mivel 

 , ezért  

Hasonló számítással igazolható, hogy az  eloszlású valószínűségi változó szórása a paraméter. 

Nyilvánvaló, hogy a standard normális N(0,1) eloszlású valószínűségi változó várható értéke 0, szórása 1. 

Definíció: 

Az  valószínűségi változó az η standardizáltja, ha 

 

Könnyen belátható, hogy 

 

Ha  eloszlású, akkor η standardizáltja: 
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Egy normális eloszlású valószínűségi változó standardizáltja standard normális eloszlású: 

 

Helyettesítsünk  -t! Kapjuk, hogy 

 

Tehát a következő összefüggést kaptuk: 

(  

Példa 1: 

Legyen μ=2, =0,5 és x=3. 

Ekkor F(3) = Φ(2). 

Állítás: 

A sűrűségfüggvények kapcsolata az eloszlásfüggvényből a közvetett függvény deriválási szabálya alapján 

kapható: 

 

Az  függvény tulajdonságai: 

a.  páros függvény. Ezért a medián 0, az eloszlás a 0-ra szimmetrikus. 

b.  

i.  maximuma x=0-nál van, ezért az N(0,1) eloszlás módusza 0. 

a.  függvénynek a 1 helyen inflexiós pontjai vannak. 

Az f(x) függvény szimmetriatengelye az  egyenes, f(x) maximuma μ-nél van, inflexiós pontjai az 

 helyeken vannak. A függvény grafikonját Gauss- vagy haranggörbének is nevezik. 

 

Példa 2: 

 



 Nevezetes valószínűség-eloszlások  

 9  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Példa 3: 

Egy gép által készített munkadarab hosszának várható értéke 20cm, szórása 0,4 cm. A munkadarab hosszának 

mérőszáma normális eloszlású valószínűségi változó. Mi a valószínűsége, hogy a munkadarab hossza 

a. 20,5 cm-nél kisebb 

 

Tehát a gép által készített munkadarabok kb. 89%-ának a hossza kisebb 20,5 cm-nél. 

a. 19,7 cm-nél kisebb 

 

Tehát a munkadarabok kb. 23%-a kisebb 19,7 cm-nél. 

i. 19,5 és 20,5 közé esik 

 

Tehát a munkadarabok kb.79%-a 19,5 cm és 20,5 cm közé esik, azaz ha a munkadarabok szabványmérete 20cm 

és a tűrés 0.5cm, akkor csak a munkadarabok kb. 79%-a felel meg a követelményeknek. 

Általánosan: 

Legyen az μ-re szimmetrikus intervallum hossza 2 : 

 

azaz 

 

Azt a valószínűséget, hogy az  eloszlású valószínűségi változó a várható értéktől legfeljebb a szórásának 

-szorosával tér el, az N(0,1) eloszlásfüggvény alapján meghatározhatjuk. 

 

 

 

Tehát megállapítható, hogy 1000 esetből kb.997 esetben a várható értéktől az esemény realizációja legfeljebb a 

szórásának 3-szorosával tér el. 

Ez az u.n. három szigma szabály, 3 a megengedhető legnagyobb hiba, tűrés. 

Példa: 

a. Mekkora az előző példában a tűrés? 

Mivel =0.4, ezért 3=1.2 és a tűrés 1.2 cm. 
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a. Mi a valószínűsége, hogy a munkadarab az előírástól legfeljebb 0.6 cm-rel tér el? Ekkor =1.5 

 

Tehát a gép által készített munkadarabok kb. 87%-a megfelelő. 

i. Milyen szórásúra kell beállítani a gépet, hogy 98%-ban jó munkadarabokat készítsen, ha a tűrés 0,5 cm? ( = 

0,5) 

 

3.5. 5.3.5 A Γ eloszlás 

Definíció: 

A teljes gammafüggvény a következő: 

 

Parciális integrálással kapjuk: 

 

Ekkor  és  felhasználásával adódik: 

 

 

Definíció: 

n számú standard normális eloszlású független valószínűségi változó négyzetének összegét n paraméterű, vagy 

n szabadságfokú 2 eloszlású valószínűségi változónak nevezzük. 

Azaz 1,2,....,n N(0,1) eloszlású független valószínűségi változók esetén a 

 

valószínűségi változó n paraméterű, vagy n szabadságfokú 2 eloszlású. 

Ha az 1,2,...,n  eloszlásúak és függetlenek, akkor standardizáltjaik 

 

N(0,1) eloszlásúak és függetlenek, ezért a definíció szerint ezek négyzetösszege 
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valószínűségi változó n szabadságfokú 2 eloszlású. 

Az n szabadságfokú 2 eloszlás sűrűségfüggvénye: 

 

Az n szabadságfokú 2 eloszlású valószínűségi változó várható értéke és szórásnégyzete: 

E(2) = n D2(2) = 2 n 

3.6. 5.3.6 A Student- vagy t-eloszlás 

Definíció: 

Egy standard normális eloszlású valószínűségi változó -szeresének és egy tőle független n szabadságfokú 2 

eloszlású valószínűségi változó négyzetgyökének hányadosát n szabadságfokú Student- vagy t-eloszlásúnak 

nevezzük. 

Azaz , 1,2,...,n N(0,1) eloszlású független valószínűségi változók esetén a 

 

valószínűségi változó n szabadságfokú Student- vagy t-eloszlású. 

Az n szabadságfokú t eloszlású valószínűségi változó sűrűségfüggvénye: 

 

ahol a teljes gammafüggvény. 

Az n szabadságfokú t-eloszlású valószínűségi változó várható értéke: 

E(t) = 0, ha n 2 

(n=1 esetén nem létezik.) 

Az n szabadságfokú t-eloszlású valószínűségi változó szórásnégyzete: 

D2(t) =  

(n= 1,2 esetén nem létezik) 

4. 5.4 Nagy számok törvénye 
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Tétel: 

Csebisev egyenlőtlenség: 

Ha az  valószínűségi változó szórása létezik, akkor 0 számra 

 

Tehát annak valószínűsége, hogy a valószínűségi változó a várható értéktől abszolút értékben legalább a 

szórásának -szorosával eltér, nem nagyobb, mint a négyzetének reciproka. 

Tétel: 

Bernoulli törvénye (“a nagy számok térvénye”): 

Ha egy p valószínűségű eseményre vonatkozó n független kísérlet során az esemény gyakorisága k, és 0 

tetszőleges, akkor 

 

5. 5.5 Összefoglalás 

1. Egy újságárus azt tapasztalja, hogy vevőinek száma 10 percenként átlagosan 4,2. Mekkora a valószínűsége 

annak, hogy a következő 10 percben a vásárlóinak száma 

a. pontosan 3 

b. legfeljebb 3 lesz? 

2. Egy célgép 0.75 cm várható átmérőjű korongokat készít. Tegyük fel, hogy a ξ átmérő normális valószínűségi 

változó, melynek szórása 0.06 cm. Hány százalékos hibával dolgozik a célgép, ha 0.60 cm-nél kisebb, és 0.84 

cm-nél nagyobb korongokat tekintünk hibásnak? 

3. Egy egyenletes eloszlású folytonos valószínűségi változó várható értéke 4, szórása pedig  . Adja meg az 

eloszlás- és sűrűségfüggvényt! 

4. A ξ egyenletes eloszlású valószínűségi változó, és  ,  . írja fel a ξ eloszlás-, és 

sűrűségfüggvényét! 

5. Kalácssütéskor 1 kg tésztába 30 szem mazsolát tesznek. Mennyi a valószínűsége, hogy egy 5 dekagrammos 

szeletben kettőnél több mazsolaszem lesz! 

6. Legyen ξ egyenletes eloszlású az (a, b) intervallumon. Jelölje most m a ξ várható értékét és σ a ξ szórását. 

Számítsuk ki a  ,  valószínűséget. 

7. Legyen ξ exponenciális eloszlású  paraméterrel. Számítsuk ki a  ,  

valószínűséget, ha most az m és σ az exponenciális eloszlás várható értékét, ill. szórását jelöli. 

8. Egy forgalmas autópálya melletti eldugott kisvendéglőhöz délután három és négy óra között kétszer akkora 

valószínűséggel érkezik két autó, mint egy autó. Mennyi a valószínűsége annak, hogy egyetlen autó sem 

érkezik három és négy óra között? 

9. Sok év statisztikája áll rendelkezésre arra nézve, hogy naponta hány lakástűz volt Budapesten. A napi négyes 

gyakoriság ugyanannyiszor fordult elő, mint az ötös gyakoriság. Becsülje meg, hogy a napok körülbelül hány 

százalékában fordult elő a kettes gyakoriság! 
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10. Klimatológiai adatok szerint az Indiai óceán északi részén évente átlagosan 6 trópusi ciklon halad át. 

Poisson eloszlást feltételezve, határozza meg annak a valószínűségét, hogy évente legalább 3 trópusi ciklon 

áthaladására kerül sor! 

11. A "Kocogj velünk!" mozgalom keretében tavaly futóversenyt rendeztek a Duna-kanyarban. A pályát 

sajnos kullanccsal fertőzött területen át vezették. Kiderült, hogy a versenyzők közül 300-an találtak magukon 

egy, 75-en pedig két kullancsot. Becsülje meg ennek alapján, hogy körülbelül hányan indultak a versenyen? 

12. Egy A esemény bekövetkezési valószínűsége p. n-szer elvégezve az A eseményre vonatkozó kísérletet, 

A várhatóan 10-szer következik be, 3 szórással. Mekkora p és n értéke? 
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