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I. A VÉLETLEN KÍSÉRLET LEÍRÁSÁNAK MATEMATIKAI MODELLJE

1. ESEMÉNYTÉR, műveletek ESEMÉNYEKKEL

Definíció: Egy véletlen kísérlet lehetséges eredményeinek összességét eseménytérnek (mintatér) nevezzük. Jele: 
  Az   elemeit elemi eseményeknek nevezzük.

Halmazok

A halmaznak és a halmaz elemének fogalmát csak axiomatikus módszerrel [1] lehet definiálni, ezért szemléletünk
alapján ismertnek tekintjük a fogalmakat. Az  azt jelöli, hogy  eleme az  halmaznak. A halmazt elemeinek,
vagy elemei tulajdonságainak felsorolásával adjuk meg.

Definíció: Az   halmazt a   halmaz részhalmazának nevezzük, ha bármely   esetén   is igaz.
Jele: 

Definíció: Az   halmaz egyenlő a   halmazzal, ha  -nak és  -nek ugyanazok az elemei. Jele: 

Megjegyzés:  akkor és csak akkor, ha  és 

Definíció: Ha egy halmaznak nincs eleme üres halmaznak nevezzük. Jele: 

Halmazműveletek

Definíció: Két halmaz uniójának nevezzük azoknak az elemeknek a halmazát, amelyek a két halmaz közül legalább
az egyiknek elemei. 

Jele:   azaz 

Definíció: Két halmaz metszetének nevezzük azoknak az elemeknek a halmazát, amelyek mindkét halmaznak
elemei. 
Jele:   azaz 

Definíció: Két halmaz különbségének nevezzük a kisebbítendő halmaznak azokat az elemeit, amelyek a
kivonandónak nem elemei. 

Jele:   azaz 

Definíció: Ha   akkor az   halmazt a   halmaz  -ra vonatkozó komplementer halmazának

(komplementerének) nevezzük.

Jele: 

Megjegyzés: Ha egyértelmű, hogy a komplementer melyik halmazra vonatkozik, akkor egyszerűen a  jelölést

használjuk.

Definíció: Az   és   halmazok diszjunktak, ha 

Definíció: Az   halmazt két halmaz Descartes-féle szorzatának nevezzük. Jele: 

Reláció, ekvivalencia, osztályozás



Definíció: Relációnak nevezzük két halmaz Descartes-féle szorzatának egy részhalmazát.

Definíció:   relációt ekvivalenciának nevezzük, ha

1. minden   esetén   (reflexív)

 
2. ha   akkor   (szimmetrikus)

 
3. ha   és   akkor   (tranzitív).

Definíció: Osztályozásnak nevezzük egy halmaz olyan nem üres részhalmazainak a halmazát, amelyek diszjunktak,
és egyesítésük az eredeti halmaz. A szóbanforgó részhalmazokat osztályoknak nevezzük.

  

 

Tétel: Egy halmaz osztályozásánál az osztályok önmagukkal való Descartes-féle szorzatainak egyesítése
ekvivalencia. Fordítva: egy halmazon adott ekvivalenciánál az egymással relációban levő elemek olyan
részhalmazok, amelyek osztályozást jelentenek.

Néhány egyszerű azonosság (műveleti tulajdonság):

           

           

           

           

σ-algebra, esemény

Definíció: Az   részhalmazainak egy   rendszerét σ-algebrának nevezzük, ha

(1)  

(2)  akkor  

(3)  akkor  

(4)   akkor  

Az  elemeit pedig eseményeknek nevezzük.

Megjegyzés:

1. Ha csak (1), (2), (3) teljesül, akkor az  halmazrendszert algebrának nevezzük.

2. Ha  akkor 

 PÉLDA  

 

Példa:

(a)  mindig -algebra.

(b) Legyen  ekkor  -algebra.

(c) Ha  és   azaz minden egy elemű halmaz esemény, akkor a -

algebra tulajdonságai szerint minden részhalmaz esemény. Tehát



           

Ez véges esetben általában így van.

Definíció: Az   halmazt szokás biztos eseménynek, az   halmazt pedig lehetetlen eseménynek nevezni.
Továbbá, az   esemény bekövetkezik, ha a kísérlet eredménye eleme az   halmaznak.

Megjegyzés: Az  esemény bekövetkezik, ha legalább az egyik közülük bekövetkezik, míg az 
 esemény akkor következik be, ha mind a kettő bekövetkezik.

2. A valószínűség FOGALMA

Definíció: A   nemnegatív leképezést valószínűségnek nevezzük, ha

(1)   

(2)   akkor   

(3)      egymást kölcsönösen kizáró események 

(azaz   ha   és   akkor

Megjegyzés:

1. Az (1)-(3) tulajdonságokat szokás a valószínűség axiómáinak nevezni.

2. Véges  esetén a (3), az ún. -additivitás, nem szükséges.

  

 

Következmény:

(1)

(2)

(3)

(4)

(5) Ha  akkor 

(6) Ha  és  akkor 

Bizonyítás:

(1)  hiszen  és így alkalmazható a 2. axióma.

(2) Alkalmazzuk (1)-et.

(3) Mivel  és  ezért

           

(4) Mivel  ezért a 2. axióma és a 3. következmény alapján adódik az állítás.

(5) Ha  akkor  így a 3. következmény alapján



           

Itt kihasználtuk, hogy a valószínűség nem-negatív.

(6) Legyen   ekkor   egymást kölcsönösen kizáró események. Tehát

alkalmazható a 3. axióma.

           

A sor konvergenciájának definíciójából

           

Q.E.D. [2]

Megjegyzés:

1. Az 5. következményt szokás a valószínűség monotonitásának is nevezni. Ennek fontos következménye,
hogy ha  akkor

mert 

2. Hasonlóan a 6. következmény a valószínűség folytonossága.

valószínűségi mező

Definíció: Az   hármast valószínűségi mezőnek nevezzük.

  

 

Poincaré-tétel: Az         eseményekre

ahol az összegzést az összes lehetséges  esetre tekintjük.

Megjegyzés: A formula a 4. következmény általánosítása. Teljes indukcióval könnyen bizonyítható.

Klasszikus valószínűségi mező

Definíció: Ha az elemi események száma véges és valószínűségük megegyezik, akkor a valószínűségi mezőt
klasszikusnak nevezzük.

Megjegyzés:

1. A definíció nagyon rövidnek tűnik, ha arra gondolunk, hogy egy speciális helyzetben megadja a teljes matematikai
modellt (a valószínűségi mezőt). Felmerül a kérdés, hogy a modell minden része szerepel-e benne. A válasz igen. Ha
az elemi eseményeknek van valószínűsége azt úgy kell értelmezni, hogy az alaphalmaz minden egy elemű



részhalmaza esemény. Ekkor viszont

azaz  a hatványhalmaz.

2. Legyen  és jelölje az elemi eseményeket   Ekkor

Tehát  

3. Legyen  tetszőleges, ekkor felírható

alakban. Ekkor

Ezzel minden részhalmaznak meghatároztuk a valószínűségét. Tehát az ún. klasszikus képlet:

 MINTAFELADAT  

 

Feladat: Dobjunk fel egy dobókockát kétszer. Mennyi a valószínűsége, hogy legalább egy hatost dobunk!

Megoldás: A két dobás eredménye egy számpár, azaz

           

Jelölje  a legalább egy hatost, ekkor

           

Tehát a keresett valószínűség

           

Visszatevéses mintavétel

Adott  darab különböző objektum, amelyek közül  darab rendelkezik egy bizonyos tulajdonsággal, például selejt.
Visszatevéssel kiveszünk  darabot. Legyen a kivett selejtek száma  Mennyi a valószínűsége, hogy  ahol 



Legyen  akkor

Tehát csak a selejtaránytól függ a valószínűség.

 MINTAFELADAT  

 

Feladat: Legyen egy dobozban 3 piros és 7 kék golyó. Visszatevéssel húzunk 100-szor. Mennyi a
valószínűsége, hogy a piros húzások száma 

(a)

(b)

Megoldás:

(a)

           

           

           

(b)

           

Megjegyzés: Legyen a húzások száma 10000.

           

Visszatevés nélküli mintavétel

Adott  darab különböző objektum, amelyek közül  darab rendelkezik egy bizonyos tulajdonsággal, például selejt.
Visszatevés nélkül kiveszünk  darabot. Legyen a kivett selejtek száma  Mennyi a valószínűsége, hogy 

 ahol 

Megjegyzés:

1. Az  elemű sokaságból

számú visszatevéses és



visszatevés nélküli  elemű minta vehető.

2. A  valószínűségek definíciójából következik, hogy

amelyből

illetve

Legyen a selejtek, a nem selejtek és a kiválasztottak száma is  ekkor az előző azonosság

 MINTAFELADAT  

 

Feladat:  elemű sokaságból visszatevéssel  elemű mintát veszünk. Keressük meg annak az eseménynek
a valószínűségét, hogy a mintában egyetlen elem sem fordul elő kétszer!

Megoldás:

Kedvező esetek: visszatevés nélküli mintavétellel is megkaphatnánk. A keresett valószínűség:

           

A következő két példa és a közelítések azt mutatják, hogy a valószínűségekre vonatkozó érzéseink nagyon
megbízhatatlanok. Sőt, nagy számok esetében az érzéseink gyakorlatilag használhatatlanok.

 MINTAFELADAT  

 

Példa: (születésnap) Egy teremben  személy tartózkodik. Mennyi a valószínűsége, hogy közülük legalább
kettő születésnapja megegyezik?

Megoldás:

           

TÁBLÁZAT (Születésnap)

k 1-p

5 0.97286

10 0. 88305

15 0.74710



20 0.58856

23 0.49270

30 0.29368

40 0.10877

88 0.00001

 
 MINTAFELADAT  

 

Példa (lottó 90-ből 5): A lottón  alkalommal húztak ki számötöst. Mennyi a valószínűsége, hogy közülük
legalább kettő számötös megegyezik?

Megoldás:

           

ahol

           

TÁBLÁZAT (Lottó 90-ből 5)

k 1-p

500 0.99717

1000 0.98870

2000 0.95553

3000 0.90271

4000 0.83361

5000 0.75249

7806 0.49998

10000 0.32057

20000 0.01055

31800 0.00001

Megjegyzés: Jól látható, hogy  1957-től kb. 3000 húzás történt számunkra mégis furcsa, hogy eddig
nem fordultak elő ugyanazok a számok.

3. KOMBINATORIKAI ALAPOK

Szorzási alapelv, összeadási alapelv

A kombinatorika a matematika azon területe, amely egy véges halmaz elemeinek csoportosításával, kiválasztásával,
sorrendbe rakásával illetve az elemek megszámlálásával foglalkozik.



Legyen

ahol  és  Ekkor

Ezt szokás a kombinatorika szorzási alapelvének tekinteni. Nyilvánvalóan

amelyben a baloldalon egyenlőség van, ha  vagy  Míg a jobboldalon akkor van egyenlőség, ha 
 Ezt szokás a kombinatorika összeadási alapelvének nevezni.

Az  halmaz szoros  Descartes-szorzatát röviden -nal jelöljük.

Variáció

Definíció: Ha   akkor az   elemet az   halmazhoz tartozó   elem  ad osztályú ismétléses

variációjának nevezzük.

Megjegyzés: Másképpen az  halmazból szor választunk visszatevéssel és a kihúzás sorrendje is számít. Az 
 elem ad osztályú ismétléses variációinak a száma

a szorzási alapelv alapján.

Legyen

ekkor  egy olyan rendezett pár, amelyben az elemek azonos halmazból vannak, de nem ismétlődhetnek. Ekkor

Definíció: Ha      és az   elemei mind különbözőek, akkor az   elemet az   halmazhoz tartozó 

  elem  ad osztályú variációjának nevezzük.

Megjegyzés: Másképpen az  halmazból szor választunk visszatevés nélkül és a kihúzás sorrendje is számít.
Az  elem ad osztályú variációinak a száma

a szorzási alapelv és az előző másod osztályú eset alapján.

Permutáció

Definíció: Ha   akkor a variációt permutációnak nevezzük.

Megjegyzés: A permutáció lényegében az  halmaz elemeinek a felsorolása, egy sorrendje. Felfogható, mint egy 
 függvény, ahol -ra. A permutációk száma

Kombináció



Definíció: Egy   elemű halmaz   elemű részhalmazát   elem  ad osztályú kombinációjának nevezzük.

Megjegyzés: Másképpen az  halmazból szor választunk visszatevés nélkül és a kihúzás sorrendje sem számít.
Az  elem ad osztályú kombinációinak a száma

hiszen  darab olyan variáció van, amelyik ugyanazt az egy kombinációt adja.

  

 

Tétel (binomiális-tétel): Ha   és   akkor

Megjegyzés:

Definíció: Ha egy   elemű halmazból visszatevéssel kiválasztunk   elemet úgy, hogy a sorrend nem számít,
akkor azt   elem  ad osztályú ismétléses kombinációjának nevezzük.

 MINTAFELADAT  

 

Megjegyzés:

Tekintsük a következő problémákat:

1. Hány megoldása van az

egyenletnek, ha  és   nemnegatív egész?

2. Adott  darab doboz és  darab egyforma golyó. Hányféleképpen helyezhetjük el a golyókat a dobozokba,
ha egy dobozba több golyó is kerülhet, és csak az számít, hogy egy dobozban a végén hány golyó van és az
nem, hogy mikor került bele?

3. Van  darab egyforma pálcikánk és  darab egyforma karikánk. Helyezzük el a pálcikákat és a
karikákat egy egyenesre úgy, hogy az első és az utolsó pálcika. Hányféleképpen lehetséges ez?

Megoldás: Kezdjük a 3. problémával. Valójában  darab (  pálcika,  karika) elemet kell
elhelyeznünk. Ha megadjuk a karikák helyét, akkor a maradék helyeken lesznek a pálcikák. Az egyformaság
pedig azt jelenti, hogy nem kell figyelnünk a sorrendre. Tehát az elhelyezések száma  elem ad
osztályú kombinációinak a számával egyezik meg, azaz

Ha a 2. probléma esetén szorosan egymás mellé tesszük a dobozokat és kivesszük a dobozok alját, akkor 
 darab dobozfal vagy másképpen pálcika, s a 2. probléma megegyezik a 3. problémával.

Jelölje a 2. problémában az edik dobozba került golyók számát   ami azt jelenti, hogy

minden dobozokba való elhelyezés megad egy megoldást az egyenlethez, azaz egy megoldást kapunk az 1.



problémához.

Tekintsük át még egyszer a 2. problémát. Minden golyó elhelyezésekor az  doboz egyikét választhatjuk és
minden alkalommal ugyanazon az  doboz közül választunk. Tehát a  darab golyó elhelyezése  dobozba
pontosan megegyezik  elem ad osztályú ismétléses kombinációjával.

4. GEOMETRIAI valószínűségi mező

A geometriai valószínűségi mező bevezetése, a valószínűség definíciója a klasszikus valószínűségi mező
analógiájára történik. Bevezetése, alkalmazása során kiderül, hogy a szükséges elméleti alapokat majd csak a
valószínűségi változóknál  illetve a véletlen vektoroknál  definiáljuk.

A következő definíciót fogadjuk el a szemlélet alapján a klasszikus valószínűségi mező mintájára.

Definíció: Legyen  amelynek létezik és véges a nagysága(jelölje  Továbbá legyen  minden

eleme(pontja) azonos "esélyű" és  amelynek szintén létezik az  nagysága. A 

mennyiséget az  valószínűségének nevezzük.

Megjegyzés:

1.

2. Egy halmaz nagyságán a hosszát, területét, térfogatát(mértékét) értjük.

3. Legyen  és  pedig a hosszúság, ekkor minden  pontra csak az  lehetséges.

Ebből rögtön következik, hogy minden legfeljebb megszámlálhatóan végtelen halmaz nagysága(hossza) 0.

4. Létezik halmaz, amelynek nincs Lebesgue-mértéke.

Nem mérhető halmaz konstrukciója: Legyen  és  pedig a hosszúság. Az  relációban van, ha 

 azaz racionális. Ez a reláció reflexív, szimmetrikus, tranzitív. Tehát ekvivalenciareláció, amely

osztályozást hoz létre. Definiáljuk az  halmazt oly módon, hogy minden osztályból kiveszünk egy elemet. Ez
lehetséges a halmazelmélet kiválasztási axiómája szerint. Legyen

ekkor az  halmazok páronként diszjunktak és  Ha  mérhető, akkor  is és nagyságuk

megegyezik. Továbbá

ami lehetetlen, mert a sor tagjai mind egyenlőek. Ez azt jelenti, hogy  nem mérhető.

5. Létezik kontinuum számosságú halmaz, amelynek  a Lebesgue-mértéke.

A Cantor-féle triadikus halmaz: Legyen  a középső része a  intervallumnak, azaz  Tehát 
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 akkor és csak akkor, ha hármas számrendszerben az első jegy (a  után) a  vagy a  Legyen 

 a középső részek uniója a  halmazból, azaz  Tehát  akkor

és csak akkor, ha hármas számrendszerben az első két jegy (a  után) a  vagy a  Folytassuk a konstrukciót:

legyen  a középső részek uniója a  halmazból. Cantor-féle triadikus halmaznak

nevezzük a

halmazt. Tehát  akkor és csak akkor, ha hármas számrendszerben a számjegyei csupán a  vagy a 

A  halmaz nemmegszámlálható. A konstrukció alapján

 MINTAFELADAT  

 

Feladat: Válasszunk két számot "véletlenül" a  intervallumból. Legyenek ezek  és  Mennyi a

valószínűsége, hogy az

           

másodfokú egyenletnek nincs valós gyöke?

Megoldás: Az egyenletnek nincs valós gyöke, ha a diszkriminánsa negatív, azaz  Az

alaphalmazunk

           

amely egy 5 egységnyi oldalú négyzet a  koordinátarendszerben. A kedvező eseteket a négyzet azon

része adja, amikor

           

azaz a parabola fölötti rész. Jelölje ezt  Számoljuk ki a komplementerét:

           

Tehát

           

 
 MINTAFELADAT  

 

Feladat: (Bertrand paradoxon) Határozzuk meg annak a valószínűségét, hogy a kör egy tetszőlegesen vett
húrja nagyobb legyen, mint a körbe írt egyenlő oldalú háromszög oldala (  esemény)!

1. megoldás: A húr helyzete meghatározott, ha megadjuk a közepét. Tudjuk, hogy az  sugarú körbe írt



egyenlő oldalú háromszög oldalának közepe  távolságra van a kör középpontjától. Tehát ha a húr közepe

az adott körrel koncentrikus  sugarú kör belsejében van, akkor a körbe írt egyenlő oldalú háromszög

oldalánál nagyobb húrt kapunk és így

           

2. megoldás: Ha  és  a húr végpontjai, akkor ahhoz, hogy az  szakasz nagyobb legyen, mint a

körbe írt egyenlő oldalú háromszög oldala, az szükséges, hogy ha felveszünk még két más   pontot,

melyek az  ponttal együtt a kör kerületét három egyenlő részre osztják, a  pont az  íven

helyezkedjék el. A keresett valószínűség tehát

           

3. megoldás: Rögzítjük a húr irányát, és merőlegesen rá egy átmérőt húzunk, melyet négy egyenlő részre
osztunk (a negyedelő pontok legyenek   A húr nagyobb, mint a körbe írt egyenlő oldalú háromszög

oldala, ha a közepe az  és  pontok között helyezkedik el. Tehát

           

Megjegyzés: Három különböző eredményt kaptunk, mert mindegyik esetben más mértéket használtunk. Az
utolsó esetben invariáns a mérték az ortogonális transzformációcsoportra.

5. FELTÉTELES valószínűség, FÜGGETLENSÉG

 PÉLDA  

 

Példa: Dobjunk fel egy dobókockát kétszer. Jelölje   azt az eseményt, hogy a dobások összpontszáma 6

illetve 7. Legyen  az az esemény, hogy az első dobás páros szám. Ekkor

A továbbiaknál tételezzük fel, hogy  bekövetkezett, azaz az első dobás páros szám. Ekkor az összes eset



csak a  halmazra korlátozódik.  az alaphalmaz. Ekkor

Definíció: Az   esemény   feltétel melletti  feltételes valószínűségének nevezzük a 

mennyiséget, ha 

Megjegyzés: A  leképezés tényleg valószínűség.

  

 

Tétel: (szorzási szabály) Ha      akkor

 
  

 

Tétel: Ha az   eseményrendszerre   akkor 

Definíció: Az   eseményrendszert teljes eseményrendszernek nevezzük, ha   ha   és 

  és 

  

 

Tétel: (teljes valószínűség) Ha   teljes eseményrendszer és    akkor

tetszőleges   esemény esetén

Bizonyítás:

           



Felhasználva a teljes eseményrendszer tulajdonságait, a valószínűség 3. axiómáját és a szorzási szabályt.
Q.E.D.

Megjegyzés:

1.  és  teljes eseményrendszert alkot.

2.   és  teljes eseményrendszert alkot.

 MINTAFELADAT  

 

Feladat: Bizonyítsuk be, hogy

           

I. megoldás (kombinatorikus):

Pascal-háromszög tulajdonság:

           

Legyen

           

azaz az állítás, hogy

           

Teljes indukció szerint bizonyítunk.

           

Tegyük fel, hogy -re teljesül, hogy

           

           

           

Hiszen

           

Tehát



           

II. megoldás (valószínűséges):

Fogalmazzuk át a feladatot! Egy érmével fej-írást játszunk. Addig dobáljuk, amíg a fejek vagy az írások száma
eléri az -et. Ehhez nyilván legalább  dobásra van szükségünk és  biztosan elég.

Határozzuk meg annak a valószínűségét, hogy a szükséges dobások száma  ahol   

Jelöljük ezt az eseményt -val. Az  eseményt két részre bontjuk aszerint, hogy az utolsó dobás fej,

illetve írás. Jelölje ezeket  illetve 

 akkor következik be, ha az -edik dobás fej, előtte pedig  fej és  írás.

A sorrendek száma:

           

Egy sorrend valószínűsége:

           

így

           

Tehát

           

Mivel az  események teljes eseményrendszert alkotnak, valószínűségeik összege 1.

  

 

Tétel (Bayes): Ha   teljes eseményrendszer és   ha   akkor tetszőleges

pozitív valószínűségű   esemény esetén

Bizonyítás:

           

Felhasználva a teljes valószínűség tételét és a szorzási szabályt. Q.E.D.

Megjegyzés: A Bayes-tételhez kapcsolódóan bevezethetjük a következő elnevezéseket:  az ún. a-priori



valószínűség és  az ún. a-posteriori valószínűség.

 MINTAFELADAT  

 

Feladat: Adott két doboz. Az elsőben 7 piros és 5 kék golyó van, míg a másodikban 4 piros és 6 kék. Valaki
átrak, véletlenszerűen kiválasztott, két golyót az első dobozból a másodikba. Az eddigi információk birtokában
véletlenszerűen kiveszünk egy golyót a második dobozból. Megállapítjuk, hogy ez piros. Mennyi a
valószínűsége, hogy az elsőből két kéket raktak át?

Megoldás: A piros golyónkat egy kétlépcsős kísérlet során kaptuk, amelynél az első lépésben nem tudjuk,
hogy pontosan mi történt. Továbbá az eredmény birtokában ennek egy részére kell visszakövetkeztetni. Ha
megvan a teljes eseményrendszer, akkor ez egy a Bayes-tétel segítségével könnyen megoldható feladat.

Vezessük be a következő jelöléseket:   jelentse azt, hogy az első lépésben  darab kék került

át a második dobozba. Ekkor    teljes eseményrendszert alkot.  pedig jelölje azt, hogy a második

dobozból pirosat húzunk. Tehát a keresett valószínűség  Viszont

           

           

           

Megjegyzés: Természetesen   hasonlóan határozható meg.

A feltételes valószínűség definíciója előtti példában láttuk, hogy

           

azaz a valószínűség nem függ a feltételtől. Ekkor

           

vagyis

           

Definíció: Az   és   eseményt sztochasztikusan függetlennek nevezzük, ha 



Megjegyzés:

1. Ha az  és  események függetlenek, akkor  és ,  és  és  és  is függetlenek.

2. Ha  akkor  és  nem függetlenek.

  

 

Tétel: Ha   és   akkor az   és a   esemény nem lehetnek függetlenek.

Bizonyítás:

Tehát nem lehetnek egyenlők. Q.E.D.

Definíció: Az   eseményeket páronként sztochasztikusan függetlennek nevezzük, ha

Definíció: Az   eseményeket teljesen sztochasztikusan függetlennek nevezzük, ha

ahol 

Megjegyzés: Ha megvizsgáljuk a feltételrendszert, akkor látható, hogy a teljes függetlenség feltételeinek a száma

                                                   

amely nagyon gyorsan nő. Már  esetén megadható példa, amely azt mutatja, hog egyik feltétel sem elhagyható.

 PÉLDA  

 

Példa: Legyen  és minden elemi esemény valószínűsége megegyezik. Legyen  

  ekkor

           

           

Tehát páronként függetlenek, de teljesen nem.

 



 PÉLDA  

 

Példa: Legyen  és minden elemi esemény valószínűsége megegyezik. Legyen 

   ekkor

           

Tehát sem páronként sem teljesen nem függetlenek.

Definíció: Az   és   eseményrendszereket sztochasztikusan függetlennek

nevezzük, ha   esetén 

 PÉLDA  

 

Példa: Ha az  és  események függetlenek, akkor  és ,  és  és  és  is függetlenek, azaz

az  és  eseményrendszerek is függetlenek.

  

 

Tétel: Ha   független események és

akkor

Bizonyítás:

           

Q.E.D.

Definíció: Bernoulli-kísérletsorozatnak nevezzük azt, ha adott   és egymástól függetlenül, azonos
körülmények között elvégezzük ugyanazt a kísérletet, s "csak" azt figyeljük, hogy az   esemény bekövetkezett-e



vagy sem.

Megjegyzés: A visszatevéses mintavétel egy ilyen kísérletsorozatot valósít meg.

6. RELATÍV GYAKORISÁG

Definíció: Adott egy valószínűségi mező. Vizsgáljuk az   esemény bekövetkezését. Végezzünk el egy Bernoulli-

kísérletsorozatot, amelynek a hossza   Jelölje az   esemény bekövetkezéseinek a számát   Ezt az 

 esemény gyakoriságának nevezzük. Míg az 

mennyiséget pedig relatív gyakoriságnak nevezzük.

Mivel  ezért 

 tehát 

Ha  akkor  ezért 

Megjegyzés: Jól látható, hogy a relatív gyakoriság tulajdonságai megegyeznek a valószínűségével és mégsem jó igazi
mérőszámnak.

7. FELADATOK

Megoldások:      láthatók     nem láthatók

1. Mennyi az  és a  valószínűsége, ha   és 

 

Válasz:  

2. Mennyi a valószínűsége, hogy öt kockával dobva legalább két hatost dobunk, feltéve, hogy legalább egy hatost
dobunk?

 

Válasz: 

3. Egy szabályos kockát feldobunk 10-szer. Mennyi a valószínűsége, hogy a minimális pontszám pontosan 2 és a
maximális pontosan 5?

 

Válasz: 

4. Egy szabályos kockát feldobunk 3-szor. Mennyi a valószínűsége, hogy a pontszámok összege legfeljebb 8?

 



Válasz: 

5. Egy osztály tanulóinak a száma 40. Egyik tanítási napon az 5 óra mindegyikén 5-5 tanuló felel. Mennyi a
valószínűsége, hogy egy bizonyos tanuló legalább két tárgyból felel?

 

Válasz: 

6. Valamilyen alkatrész gyártásával egy üzemben négy gép foglalkozik. Az elsö gép naponta  alkatrészt gyárt, a
második at, a harmadik et, a negyedik et. Az egyes gépeknél a selejtgyártás valószínűsége

rendre:    és  A kész alkatrészeket egy helyen gyűjtik. A gépek egy napi termeléséből

kiveszünk egy alkatrészt, megvizsgáljuk és jónak találjuk. Mennyi annak a valószínűsége, hogy nem a harmadik gép
gyártotta?

 

Válasz: 

7. Valamilyen alkatrész gyártásával egy üzemben négy gép foglalkozik. Az elsö gép naponta  alkatrészt gyárt, a
második at, a harmadik et, a negyedik et. Az egyes gépeknél a selejtgyártás valószínűsége

rendre:    és  A kész alkatrészeket egy helyen gyűjtik. A gépek egy napi termeléséből

kiveszünk egy alkatrészt, megvizsgáljuk és jónak találjuk. Mennyi annak a valószínűsége, hogy nem az első és
második gép gyártotta?

 

Válasz:

8. Igazolja, hogy

9. Tudjuk, hogy   és  Mennyi a valószínűsége, hogy az  és 

legalább egyike bekövetkezik?

 

Válasz: 

10. Igazolja, hogy

 

Válasz: Teljes indukcióval.

11. Egy kockával addig dobunk, amíg egyest kapunk. Feltéve, hogy az első dobás nem egyes, mennyi a valószínűsége



annak, hogy háromnál több dobásra lesz szükség?

 

Válasz: 

12. Egy nagy könyvtárban egy földrengésnél a könyvek leesnek a padlóra. Mennyi a valószínűsége, hogy pontosan 
db kerül a helyére, ha aki visszarakja nem tud olvasni, ezért minden sorrend azonos esélyű?

 

Válasz:  esetén

13. Egy kis kikötőbe egyszerre csak egy hajó rakodhat. Az egyik nap 8 és 12 óra között biztosan érkezik két hajó. A
rakodás mindkettő esetében 20 percet vesz igénybe. Mennyi a valószínűsége, hogy nem kell várniuk egymásra?

 

Válasz: 

14. Az   és  független események, amelyre   és  Határozza meg

annak a valószínűségét, hogy legalább kettő bekövetkezik közülük!

 

Válasz: 

15. Legalább hányszor kell feldobni három szabályos dobókockát ahhoz, hogy legalább 0,9 valószínűséggel kapjunk
legalább két hatost (egyszerre)?

 

Válasz: nincs két hatos   ebből 

16. Az  esemény bekövetkezésének a valószínűsége 0.8. Mennyi a valószínűsége, hogy legalább hétszer
következik be tíz kísérletből?

 

Válasz: 

17. Az  esemény bekövetkezésének a valószínűsége 0.1. Mennyi a valószínűsége, hogy legfeljebb kétszer
következik be tíz kísérletből?

 

Válasz: 

18. Legyen   és  Határozza meg  és  értékét!

 



Válasz:  

19. Az  esemény bekövetkezésének a valószínűsége 0.6. Mennyi a valószínűsége, hogy legalább négyszer
következik be hét független kísérletből?

 

Válasz: 

20. A 32 lapból álló kártyából kihúzunk 4-et. Mennyi a valószínűsége, hogy a 4 lap különböző színű?

 

Válasz: 

21. Egy urnában 3 golyó van. Visszatevéssel húzunk háromszor. Mindig fekete golyót húztunk. Mennyi a
valószínűsége, hogy mind a három golyó fekete?

 

Válasz: 

22. Egy félköríven két pont mozog. Mennyi a valószínűsége, hogy egy tetszőleges pillanatban a 2 pontnak egymástól
való távolsága nem nagyobb a félkör sugaránál?

 

Válasz: 

    [1] Axiómákból (definiálatlan alapfogalmak) a  matematikai logika módszerével  levezethető tételekkel  operáló módszer.

    [2] "ezt kellett bizonyítani" (latin:  Quod erat demonstrandum )
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