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A valóság statisztikai leképezése

Egy mérés, felmérés, adatgyűjtés célja, hogy egy nagy csoport kis részcsoportjáról begyűjtött
információk alapján becsléseket, állításokat mondhassunk a teljes csoportra. Azonban a
mintagyűjtést nem tehetjük meg akárhogyan, egyes eljárások torzítják az adatokat. Az
elkövetkező fejezetben a mintagyűjtéssel kapcsolatos alap tudnivalókat és tipikus buktatóak
vesszük sorra.

1. Alapfogalmak
Az esetek zömében nincs lehetőségünk a teljes csoport, alapsokaság feltérképezésére,

így bizonyos számú elem alapos vizsgálat után kell következtetnünk a teljes csoportra.
Kénytelenek vagyunk adatokat gyűjteni a populációból kiválasztott minta elemeiből. Az
ezzel járó kísérlettervezési, adatgyűjtési, rendezési,. . . folyamatok összességét statisztiká-
nak hívjuk. A statisztikákat feladatuk szerint két csoportba sorolhatjuk; leíró- és követ-
keztetőstatisztika. A leíróstatisztika meghatározza a minta fontosabb mérőszámait, míg a
következtetőstatisztika a minta adataiból a populációra ad becslést, úgy hogy a mért ada-
tokat numerikus értékekké (paraméterekké) konvertálja, így matematikailag kezelhetővé
vállnak és rajtuk keresztül meghatározza a populációt jellemző statisztikát †.

1.1. Adattípusok
A minta adatait típusuk szerint két nagy csoportba rendezhetjük; kvalitatív- és kvanti-
tatív adatok. Kvantitatív adatok közé soroljuk azokat, melyek értékei nem számok, ilyen
például az egyedek neme, színe. A továbbiakban kvantitatív adatokkal fogunk foglalkozni,
mely adatok értékei számokat vesznek fel, ilyen például az egyedek súlya, életkora. A
kvantitatív adatok lehetnek diszkrétek (a lehetséges adatok száma véges, de legalábbis
megszámlálható), folytonosak (a lehetséges adatok megszámlálhatatlanul sokan vannak).

A mérés szintje sokrétű, lehet: nominális-, ordinális-, intervallum-, arány szintű. Nom-
inális szintű mérésnél a mért adatokat nem lehet sorbarendezni, ilyen egy kérdésre adott
igen/nem/talán válasz. Ordinális szintű mérésnél már sorba lehet rendezni az adatokat,
viszont azok közti különbségeknek nincs értelme, típus példája az egyetemek sorrendje
(lehet mondani, hogy az egyik jobb a másiknál, de az első és a harmadik közti különbséget
nem lehet összehasonlítani a második és harmadik köztivel). Intervallum szintű mérésnél
már az adatok értékei közti különbségek is értelmezhetővé válnak, de nincs természetes
nulla pont, ami valaminek a hiányát jelzi. Végül az arány szintű mérésnél már nulla pont
is van.

†: Vegyük észre, hogy a két "statisztika" szó más és más kontextusban jelenik meg; a második es-
etben a populációt jellemző numerikus szám, az első esetben pedig a populációt jellemző numerikus
szám felállításának a procedúrája
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2. Kísérlettervezés, buktatók
Egy mérés, kísérlet elvégzése során ügyelnünk kell arra, hogy a mért adatok ne torzul-

janak, azaz valóban az adott populációt jellemezzék, továbbá az ábrázolásuk ne legyen az
olvasó számára megtévesztőek.

Statisztika gyártása során a következő tipikus pontokat kell szem előtt tartanunk. Ti-
los rossz, hamis adatok a többi közé csempészése és ezzel a hipotézisünk igazolása. Kerül-
nünk kell azt, hogy túl kicsi elemszámú mintából vonjunk le következtetéséket az alap-
sokaságra. Sose a szemünknek, hanem a számoknak higgyünk (sokszor az illusztráció
félrevezető lehet; tipikus torzítás, ha oszlopdiagramokat nem nullától ábrázolják, így az
egyes oszlopok közti eltéréseket felnagyítják). Későbbiekben látni fogjuk, hogy a deduk-
cióink véletlen mintákon alapszik, így mintavételezés során ügyelnünk kell, arra hogy
valóban véletlen mintánk legyen (tipikusan az önkéntes vagy sms szavazás nem ilyen).
Továbbá ügyelnünk kell a mintagyűjtés során feltett kérdés befolyásoló hatására, hiszen
ez ugyancsak torzítja az adatokat. Végezetül a következtetésünket felül kell vizsgálnunk,
hogy nincs-e ok-okozat felcserélés és hogy ismerünk-e minden fontos részleteket (pl.: "Az
általunk az utolsó 10 évben az országban eladott autók 90%-a még mindig jár." /Az állítás
igaz, viszont nincs tudomásunk vagy nem közöljük, azt a tényt hogy az adott cég 3 éve
adta el az első autót/).

Az előző zavarokat figyelembe véve a mintavételezési hibák lehető legjobban való
kiküszöbölésére a következő eljárásokkal gyűjthetünk mintát; vak-, duplán vak vizsgálat,
blokkosítás, szisztematikus-, klaszter mintavétel. Gyógyszerkísérletek során előszeretet-
tel alkalmaznak vak- (mikor a beteg, nem tudja) és duplán vak mintavételt (mikor a
beadó orvos se tudja hogy placebót, vagy gyógyszert ad/kap). Blokkosítás során felosztják
a populációt olyan alcsoportokra, melyekben a kísérlet szempontjából fontos tulajdon-
ságok megegyezek és ekkor elegendő csak az egyik csoportot megmérni. Szisztematikus
mintavétel során valamilyen kezdőpontból indulva minden n-edik elemét a populációnak
felmérünk. Klaszter mintavételezésnél a populációt véletlenszerűen csoportokba rendez-
zük, majd néhány klasztert véletlenszerűen kiválasztunk és teljesen felmérünk.

3. A leíróstatisztika eszközei
A leíróstatisztika feladata, hogy megállapítsa a mintát jellemző torzítatlan

mérőszámokat. Azonban figyelnie kell arra hogy ezek közül tényleg csak a relevánsokat
válogassa ki, hiszen ha eláraszt minket információval, akkor elveszhetünk az adatok
között. A kiválasztást tehát úgy kell megtenni, hogy ne ferdítse el a populációra vonatkozó
statisztikát és megadja a következtetésekhez szükséges adatokat.

Ez a választás nem mindig egyértelmű, viszont tipikus mérőszámok; a középpont, mely
megadja hogy hol van az adathalmaz közepe, a átlag, a szórás mely megadja, hogy az
adatok mennyire térnek el az átlagtól, az eloszlás típusa, mely az adatok gyakoriságának
az alakját tükrözi.

3.1. Gyakoriság, eloszlás
Az adatok eloszlásával könnyen és sokatmondóan jellemezhetünk és vizualizálhatjuk
nagy adathalmazok tulajdonságait.

Vizualizáció során el kell döntenünk, hogy hány fajta adatot különböztetünk meg, így
ezek alapján osztályokba foglaljuk őket. Majd meghatározzuk az osztály szélességet

osztályszélesség := legnagyobb elem - legkisebb elem
osztályok száma

(3.1)

Ezután meghatározhatjuk az osztályok korlátait, melyet a legkisebb adattal kezdődnek és
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vízhozam (mm) / osztály darabszám/gyakoriság relatív gyakoriság kumulatív gyakoriság
0-99 11 11/40 27.5% 11

100-199 12 12/40 30% 23
200-299 14 14/40 35% 37
300-399 1 1/40 2.5% 38
400-499 2 2/40 5% 40

40 1 100%

3.1 TÁBLÁZAT. Gyakoriság; szemléltető példa

osztályszélességenként követik egymást. Végül a mért adatokat már eltudjuk helyezni az
egyes osztályokban és ezeket ábrázolhatjuk.

Az ábrázolások tartalma szerint két fontos csoport van, az egyik a relatív gyakoriság
eloszlást a másik a kumulatív gyakoriság eloszlást tartalmazza. A relatív gyakoriság
megadja, hogy az esetek hány százalékában következett be az adott osztály elemei közül
valamelyik, tehát az osztály gyakoriságát le kell normálnunk az összemért elemek számá-
val:

relatív gyakoriság := az osztály gyakorisága
az össze osztály gyakorisága

(3.2)

Kumulatív ábrázolás során a relatív gyakoriság helyett azt tüntetjük fel, hogy az adott
osztályhatár alatt hány adat szerepel.

Példának vegyük Magyarország évi vízhozamára vonatkozó mérésekből számolt relatív-
és kumulatív gyakoriságokat tartalmazó 3.1 táblázatot. Egyenlőre még mindkét foga-
lom lóghat a levegőben, azonban látni fogjuk, hogy kitüntetett szerepet játszanak a
valószínűségszámításban, az elsőt a valószínűségi változó sűrűségfüggvényével, míg a má-
sodikat a valószínűségi változó eloszlásfüggvényével azonosíthatjuk.

3.2. A centrum mérőszámai

A mért minta eloszlását első rendben a centrummal jellemezhetjük, azonban egy mintán
többféle közepet is értelmezhetünk; számtani közép, medián, módusz, középtartomány.
Ezek általában más és más viselkedést mutatnak, azonban bizonyos esetekben akár meg
is egyezhetnek.

A számtani közép az adatok átlaga, míg a medián a sorba rendezett adatok közül a
középső (páros számú adat esetén a középső kettő számtani átlaga). A módusz az az elem,
mely a legtöbbször fordul elő a mintában (ha 2 módusza van a mintának akkor binom-
inális adathalmazról beszélhetünk, ha 3 vagy több akkor multimodálisnak nevezzük). A
középtartomány pedig a legnagyobb és legkisebb érték számtani átlaga.

Ezen közepek elhelyezkedésük szerint lehet az eloszlás szimmetrikus vagy ferde. Sz-
immetrikus eloszlásúnak nevezzük a mintát ha a módusz, medián és átlag egybe esik,
ugyanis ekkor az eloszlást jellemző hisztogram szimmetrikus. Ferdének, vagy antiszim-
metrikus eloszlásúnak nevezzük a mintát, ha az említett centrumok nem esnek egybe.
Egy antiszimmetrikus eloszlás balról nyújtott, ha az átlagot a medián, majd a módusz
követi (ekkor az átlagnál nagyobb értékek dominálnak) és jobbról nyújtott, ha a móduszt
a medián, majd az átlag követi (ekkor az átlagnál kisebb értékek dominálnak).
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3.3. A szórás
Pontosabb képünk lehet, ha az eloszlás centrumán túl már magasabb momentumokat
is ismerünk, ezek közül is többet definiálhatunk, azonban a leggyakoribbak; terjedelem,
szórás, variancia és varianciás együttható.

A minta terjedelme a legnagyobb és legkisebb érték közti különbség. A szórás az adatok
eltérését méri az átlagtól:

s :=
√∑

(x− x)2

n−1
(3.3)

ahol x az n adatok átlagát jelöli. A variancia a standard eltérés † négyzete, más néven
szórásnégyzet. A varianciás együttható pedig megadja a szórást az x százalékában, azaz

cv := s
x
·100 (3.4)

Látható, hogy az így definiált szórások különbözőek, viszont bizonyos tulajdonságaik
megegyeznek; bizonyos értelemben az átlag körüli variabilitást mérik, nem negatívak.
Ezen felül a Csebisev-tétel erősebb összefüggést is kimond a szórások és a mért adatok
átlaga között, hiszen a tétel szerint az adatok legalább 1−1/K2-ad része mindig közelebb
van az átlaghoz, mint K standard eltérés, ahol K egynél nagyobb pozitív szám.

3.4. A relatív elhelyezkedés
Egy adatmintában való elhelyezkedését értelmezhetjük a következő fogalmak
bevezetésével; standard eltérés, kvartilisek és percentilisek, így lehetőségünk nyílik
arra, hogy számmal jellemezhessük a minta szokatlanságának a szintjét.

A standard-, más néven z-eltérés megadja egy adott x mért érték az x átlagtól való
eltérését s szórásnégyzet egységekben, azaz a következő képlet definiálja:

z := x− x
s

(3.5)

A képletből látszik, hogy ha a z értéke negatív akkor a mért érték az átlagnál kisebb,
továbbá szokatlannak nevezzük a x értéket, ha a hozzá tartozó |z| érték nagyobb mint
kettő.

A három kvartilis, más néven negyedelő pont a mintát négy részre osztják, míg a 99 per-
centilis a mintát 100 részre osztják. Érdemes észrevenni, hogy ezek a medián általánosítá-
sai, hiszen a Q2, második kvarilis és az P50, ötvenedik percentilis megegyezik a medián-
nal.

†A relatív elhelyezkedés c. fejezet



Elemi valószínűségszámítás

A valószínűségszámítás egy eszköz, mely segítséget ad a döntéseink meghozásában. Egy
olyan eszköz, mely számszerűsíti egy esemény bekövetkezésének az esélyét, és ezen érték
alapján dönteni lehet az eseményre bekövetkezésére vagy be nem következésére vonatkozóan.
Az elkövetkező fejezetekben elemi eszközök segítségével bepillantást nyerhetünk a klasszikus
valószínűségszámítás alapjaiba.

1. Klasszikus valószínűség
Ha egy véletlen kísérletet elvégzünk, melynek több lehetséges kimenetele van,

akkor a kísérlet kimenetére semmilyen biztos jóslatunk sincs. Azonban ha az előbb
említett kísérletet többször és egymástól függetlenül elvégezzük, akkor szabályossá-
got figyelhetünk meg az egyes események gyakoriságai† között. Ha az adott kísér-
let sorozatban a kísérletek számát minden határon túl növeljük, akkor az események
gyakoriságaiból képzett hányadosok

(
kA /kB, ahol kA(B) az A(B) esemény gyakorisága

)
egy meghatározható számértékhez tart.

Tehát az egyes események meghatározott relatív súllyal következnek be. Ekkor az
A esemény relatív gyakoriságának bevezetésével (kA /n, ahol n = kísérletek száma) és
az egyes gyakoriságok ismeretével becslést adhatunk a többi esemény gyakoriságára.
Az A esemény relatív gyakorisága határesetben az A esemény P(A) valószínűségével
azonosíthatjuk ‡

lim
n→∞

kA

n
:= P(A) (1.1)

Így egy klasszikus valószínűségi mező (véges elemszámú és minden elemi esemény
egyenlően valószínű) felett értelmezett valószínűségi függvényt a következő képen ad-
hatunk meg:

P (A ∈Ωklassz.) := kA

n
≡ kedvező elemi esetek száma

lehetséges elemi esetek száma
(1.2)

A kedvező, illetve lehetséges esetek számát a kombinatorika eszközeivel (permutációk,
variációk, kombinációk) határozhatjuk meg.

2. Kombinatorika
A kombinatorika (kapcsolástan) azΩ alaphalmaz elemeinek bizonyos szabályok szerinti

csoportosításával foglalkozik, illetve a lehetséges csoportok számának meghatározásával.

†a esemény gyakorisága: annak a száma ahányszor az a esemény bekövetkezett a kísérlet-
sorozatban

‡hiszen minden olyan P(A) függvényt valószínűségnek nevezünk amelyet az Ω alaphalmazon
értelmezünk és tudja a következő három feltételt:

i) 06 P(A ∈Ω)6 1
ii) P(Ω)= 1
iii) Egymást páronként kizáró események valószínűségei összeadódnak
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2.1. Ismétlés nélküli és ismétléses permutációk
Ha adott n elem minden lehetséges sorrendben elrendezzük, akkor az adott elemeket per-
mutáljuk, az egyes elrendezéseket pedig az adott elemek permutációinak nevezzük. Ha az
elrendezendő elemek mind különbözőek akkor ismétlés nélküli permutációról beszélünk,
ellenkező esetben pedig ismétléses permutációról.

Jelöljük n különböző elem összes permutációinak számát Pn-nel ekkor

Pn = n! , (2.1)

ahol n! szimbólumot n faktoriálisnak nevezünk és az első n természetes szám szorzatát
jelöli, megállapodás szerint 0!= 1= 1!.

Jelöljük n elem permutációjának számát Pk1,k2,...,kl
n -lel melyben k1,k2, ...,kl számú

egymással megegyező elem található, ekkor

Pk1,k2,...,kl
n = n!

k1!k2! · · ·kl !
. (2.2)

2.2. Ismétlés nélküli és ismétléses kombinációk
Ha adott n különböző elemből k (k 6 n) elemből álló csoportokat készítünk minden lehet-
séges módon, úgy hogy a kiválasztott elemek sorrendje nem számít akkor n elem k-ad os-
ztályú kombinációjáról beszélünk, a kiválasztás lehet visszatevéses és visszatevés nélküli.

Jelöljük Ck
n-val az n elemű alapsokaságból visszatevés nélkül kiválasztott k elem kom-

binációjának számát, ekkor

Ck
n = n!

k!(n−k)!
:=

(
n
k

)
(2.3)

ahol
(

n
k

)
szimbólumot "n alatt a k"-nak olvassuk és a fenti definícióból könnyen

belátható, hogy
(

n
k

)
=

(
n

n−k

)
egyenlőség fennáll.

Jelöljük Ck,i
n -val az n elem k-adosztályú ismétléses (visszatevéses) kombinációjának

számát, ekkor

Ck,i
n =

(
n+k−1

k

)
(2.4)

2.3. Ismétlés nélküli és ismétléses variációk
Ha adott n különböző elemből kiválasztunk k (k 6 n) elemet egy meghatározott sorrendbe,
akkor n elem egy k-ad osztályú variációjáról beszélünk, mely lehet ismétléses és ismétlés
nélküli.

Jelöljük n egymástól különböző elem összes k-ad osztályú variációjának számát V k
n -val,

ekkor

V k
n = n!

(n−k)!
= n(n−1) · · · (n−k+1) (2.5)

Feltéve, hogy a kiválasztott és sorba rendezett elemeket minden húzás előtt vissza
tehetjük, akkor ismétléses variációról beszélünk. Jelöljük n egymástól különböző elem
összes k-ad osztályú ismétléses (visszatevéses) variációjának számát V k,i

n -val, ekkor

V k,i
n = nk (2.6)
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3. Kidolgozott feladatok
Ebben a fejezetben néhány kidolgozott, típus feladatot mutatok be a kombinatorika

témaköréből, annak érdekében, hogy az előző fejezetekben tárgyaltak során fellépet
kérdések eloszoljanak.

3.1. Ismétlés nélküli permutáció

1. Az A,B,C,D,E,F betűk hány komplexió képezhető?
Az első helyen 6 féle betű állhat, majd a második helyre már csak 5-ből választ-
hatunk,... Tehát mind a 6 hely 6!= 720 féleképpen tölthető fel.

2. Hány olyan hétjegyű telefonszám képezhető az 1,2,3,4,5,6,7 számok felhasználásával,
melyben a harmadik számjegy 3-as?

Egy számjegy fixen van tartva, ezzel már csak 6 szabad helyünk és 6 szabad szám-
jegyünk maradt, melyekkel az előző példában leírtak alapján bánhatunk el:

6!= 720

3. Hány hétjegyű szám állítható elő a 0,2,3,5,7,8,9 számjegyekből?
Mivel 0-val nem kezdődhet szám, így a 7 számjegyünket nem kezelhetjük azonosan...

a) megoldás: első jegy hat féle lehet, a további jegyekre az első feladatban leír-
takhoz hasonlóan válogathatunk a maradék 6 számból:

6 ·6!= 4.320

b) megoldás: Összes lehetségesen képezhető számból levonhatjuk azokat az
eseteket mikor a 0 fixen rögzítve van az első helyen:

7!−6!= 7 ·6!−6!= 6 ·6!= 4.320

4. Egy körasztalhoz hányféleképpen ülhet le egy 9 tagú család?
9 ember 9! féleképpen állítható sorba, azonban mivel az asztal körszimmetrikus ezért
mindegy hogy hol kezdjük a családtagok leültetését (a leültetés helyét 9 féleképpen
választhatjuk ki):

9!
9

= 8!= 5.760

5. Hányféleképpen mehet be egy ajtón 10 nő és 5 férfi, ha a nők mennek be elsőnek?
10 nő 10! féleképpen és 5 férfi 5! féleképpen állítható sorba, mivel a két sorba állítás
független, így a lehetséges események számát összeszorozzuk:

10! ·5!= 435.456.000

3.2. Ismétléses permutáció

1. Hány különböző 9 jegyű szám képezhető a 1,1,1,2,2,2,3,3,3 számjegyekből?
n = 9, k1 = k2 = k3 = 3, így az ismétléses permutáció képlete alapján:

9!
3!3!3!

= 1.680

2. Hányféleképpen fűzhető fel 10 piros és 5 kék golyó egy lineáris láncra?
n = 15, k1 = 10, k2 = 5, így az ismétléses permutáció képlete alapján:

15!
5!10!

= 3.003
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3. Hányféleképpen tölthetünk ki egy 13 mérkőzéses totót, úgy hogy 3db 1-es, 5db x és
5db 2-es legyen rajta?

n = 13, k1 = 3, k2 = k3 = 5, így az ismétléses permutáció képlete alapján:

13!
3!5!5!

= 72.072

4. Egy csiga mászik ki a kútból minden "lépésben"/csúszásban egy egységet halad/esik
vissza hányféleképpen mászhat fel 3 egységet, 15 lépés alatt?

Először határozzuk meg hogy összesen hány haladás és hány csúszás történt!
Jelöljük x-szel a haladások számát és y-nal a csúszásokét! Ekkor a következő egyen-
letrendszert kell megoldanunk:

x+ y= 15

x− y= 3

melynek megoldásából adódik, hogy: x = 9 és y= 6, most azonosítjuk be az ismétléses
permutáció képletének elemeit: n = 15, k1 = 9, k2 = 6, így:

15!
9!6!

= 5.005

5. Az A,A,B,B,C,D,E,E,E,F betűk egyszeri felhasználásával hány komplexió képezhető?
n = 10, k1 = k2 = 2, k3 = 3, így az ismétléses permutáció képlete alapján:

10
2!2!3!

= 151.200

3.3. Ismétlés nélküli kombináció

1. Egy 20 fős osztályból hányféleképpen választható ki 3 felelő?
n = 20, k = 3, az ismétlés nélküli kombináció képlete alapján:

20
3!17!

= 1.140

2. Egy részeg postás figyelmetlenül oszt szét öt levelet azok címzettjeinek. Hányfélekép-
pen teheti ezt meg úgy, hogy senki se a sajátját kapja meg és egy ládába legfeljebb
egy levél kerülhet? És úgy, hogy pontosan 1, 2, 3, 4 ill. 5 címzett kapja meg a saját
levelét?

a) feladat: pontosan 5db levelet csak egyféleképpen vihet ki jó címre
b) feladat: pontosan 4db levelet nem vihet ki, mert akkor az ötödik is jó helyre

kerül
c) feladat: pontosan 3db levelet úgy vihet ki hogy kettőt összecserél, ezeket:(

5
2

)
= 10

féleképpen teheti meg.
d) feladat: pontosan 2db levelet úgy vihet ki, hogy a maradék 3 levelet ciklikusan

permutálja, tehát kiválaszt hármat majd ezeket ciklikusan permutálja:(
5
3

)
· 3!

3
= 20

e) feladat: pontosan 1db levelet úgy vihet ki, hogy kiválaszt egy pontos címet,
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majd a maradékot ciklikusan permutálja, vagy párokat cserél:(
5
1

)
·
(

4!
4
+3

)
= 45

f) feladat: pontosan 0db levelet úgy vihet ki, hogy az 5 levelet ciklikusan per-
mutálja, vagy egy párt megcserél és a többi ciklikusan permutálja:

5!
5
+

(
5
2

)
· 3!

3
= 44

3. Egy 90 számból álló lottón 5 számot húznak ki hány szelvényt kell kitölteni a biztos
nyeréshez?

n = 90, k = 5, tehát az ismétlés nélküli kombináció képlete alapján:

90!
5!85!

= 43.949.268

4. Tombolán 200 jegyet adtak el, ebből először kihúznak 20 szelvényt, melyeknek a
tulajdonosai kisebb értékű nyereményt kapnak, majd a megmaradt szelvények közül
még kihúznak 5-öt, melynek a tulajdonosai nagyobb jutalmat kapnak, végezetül a
maradék jegyből kihúzzák a főnyereményt kapó játékost. Hányféleképpen alakulhat
a végeredmény?

Először 20 ember választunk ki, majd a maradékból 5-öt és végül 1-et:(
200
20

)
·
(

180
5

)
·
(

175
1

)
= h.f.

5. Egy francia kártyából kiosztunk minden játékosnak 13 lapot, hány esetben lesz egy
kézben mind a négy ász?

Kiválasztjuk a 4db ászt, és még választunk hozzá 13−4 lapot, valamint bármelyik
égtájon lehet a négy ász:(

4
4

)
·
(

52−4
13−4

)
·4= 7mrd

3.4. Ismétléses kombináció

1. 7 versenyző hányféleképpen vihet el 5 díjat egy öttusabajnokságon (egy versenyző
több versenyszámot is megnyerhet)?

n = 7, k = 5, az ismétléses kombináció képlete alapján:(
7+5−1

5

)
= 462

2. Hányféleképpen helyezhetünk el 5 szórólapot 16 rekeszbe, ha a papírok között nem
teszünk különbséget és egy rekeszbe több is tehetünk?

n = 16, k = 5, az ismétléses kombináció képlete alapján:(
16+5−1

5

)
= 15.504

3. Egy kertészeti újságban ötféle növényt kínálnak akciós áron, petúniát, muskátlit,
rózsát, szarkalábat, levendulát. Eszter 12 növényt rendel. Hányféleképpen teheti ezt
meg, ha egy növényből többet is rendelhet?

n = 12, k = 5, az ismétléses kombináció képlete alapján:(
12+5−1

5

)
= h.f.
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4. Hány tagból áll a (a+3b+7c)n kifejezés a hatványozás elvégzése után
Ha minden betűhöz azonos mértékegységet rendelünk, akkor láthatjuk hogy a
művelet elvégzése után minden tag n dimenziós lesz, ami 3 különböző betűből tevőd-
het össze (

n+3−1
n

)
5. Hányféle számkombináció jöhetne ki az ötös lottón, ha visszatevéses módszerrel sor-

solnák a számokat?
n = 90k = 5, az ismétléses kombináció képlete alapján:(

90+5−1
5

)
= h.f.

3.5. Ismétlés nélküli variáció

1. Egy urnában van 6 golyó az 1, 2, 3, 4, 5, 6 számokkal megjelölve. Négy golyót
kihúzunk. Hányféle sorrend fordulhat elő?

n = 6, k = 4, az ismétlés nélküli variáció képlete alapján:

6!
(6−4)!

= h.f.

2. Hány négyjegyű szám írható fel a 0,1,2,3,4,5,6,7 számokkal anélkül, hogy lenne két
azonos számjegy?

A nulla megint nem állhat legelöl, így az ismétlés nélküli permutáció 3. feladatának
b) megoldásában bemutatottakat átültetve ide:

8!
(8−4)!

− 7!
(7−3)!

= h.f.

3. Kilenc különböző színből hány háromszínű zászló készíthető (minden szín külön
böző)?

n = 9, k = 3, az ismétlés nélküli variáció képlete alapján:

9!
(9−3)!

= h.f.

4. Egy 200 fős matekversenyen hányféle képen alakulhat az első három helyezett?
n = 6, k = 4, az ismétlés nélküli variáció képlete alapján:

200!
(200−3)!

= h.f.

5. Hány olyan négyjegyű szám van amely különböző számjegyekből áll?
a fejezet 2. feladata alapján n = 10, k = 4 (nagyobb a számjegy paletta):

10!
(10−4)!

− 9!
(9−3)!

= h.f.

3.6. Ismétléses variáció

1. A totóban a biztos 13 találat eltalálásához hány szelvényt kell kitölteni?
n = 3, k = 13 → 313

2. Hány négyjegyű szám írható fel a 0,1,2,3,4,5,6,7 számokkal úgy, hogy lehetnek azonos
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számjegyek is?
A 0 nem állhat elől, így az összes - kedvezőtlen számolás módján meghatározhatjuk:

84 −7 ·83

3. Hány különböző rendszám adható ki, amely három betűből és azt követő három szám-
ból áll (az ábécé 26 betűjét használjuk)?

Függetlenül választhatjuk a betűket és a számokat, így:

263 ·103

4. Hány darab ötjegyű öttel osztható szám képezhető az 1, 3, 5 számjegyekből?
Az utolsó helyen lévő számjegy (5-ös) rögzítve van, a maradék négy helyet kell feltöl-
teni

34 = 81

5. Az 1, 2, 3, 4, 5 számjegyek felhasználásával hány olyan háromjegyű szám készíthető,
amelyben az 5-ös előfordul?

Összes (minden számjegy előfordulhat) - kedvezőtlen (mely nem tartalmaz 5-öst)
számolás módján meghatározhatjuk:

53 −43
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4. Gyakorlófeladatok

1. Egy ballagó osztályban mindenki megajándékozta minden osztálytársát a saját
fényképével, mennyi volt az osztály létszám ha 1056 fénykép cserélt gazdát?

2. Egy csomag magyar kártyából kihúzunk 10 lapot. Hány esetben lesz a kihúzott
lapok között legalább 7 zöld?

3. Hányféleképpen rakható ki a magyar kártyából 8 piros és 8 zöld lap, ha egymás
után különböző színű lapoknak kell szerepelnie?

4. 500 játékkockából 40 selejt. Ha az 500 kockából kiveszünk 20-t, akkor hány esetben
lesz köztük legfeljebb 2 selejt?

5. Ha adott elemek számát 2-vel csökkentjük, akkor a lehetséges permutációk száma
1/12 részére csökken. Mennyi volt az eredeti elemszám?

6. Hány szótárt kell kiadnunk, hogy közvetlenül tudjunk fordítani 10 különböző nyelv
közül bármelyikről bármelyik másikra?

7. A 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 számokat sorba rendezzük. Hány esetben lehet, hogy az 1,2,3
számok csökkenő sorrendben kerülnek egymás mellé?

8. Egy pénzérmét 10-szer feldobunk, hány olyan dobássorozat lesz, melyben 6 fej és 4
írás lesz?

9. Hány olyan hétjegyű szám van, amelynek számjegyei növekvő sorrendben
következnek egymás után, egyenlő számjegyeket nem engedve meg

10. Mennyi az 1,2 3,4 számjegyek ismétlés nélküli permutációjával képezhető négyje-
gyű számok összege?

11. Hány olyan 3-mal osztható nyolcjegyű szám van, amely csak 1-es és 2-es számje-
gyekből áll?

12. Egy urnában 20 cédula van 1-20-ig megszámozva. Kihúzunk 5 cédulát úgy, hogy
minden húzás után a kihúzott cédulát visszatesszük. Hány esetben lesz a kihúzott
legkisebb szám nagyobb 6-nál?

13. Hány 5 jegyű szám képezhető, a 1,2,3,4 számjegyek felhasználásával, úgy hogy
mindegyiket legalább egyszer tartalmazza?

14. Egy részeg postás figyelmetlenül oszt szét öt levelet azok címzettjeinek.
Hányféleképpen teheti ezt meg úgy, hogy senki se a sajátját kapja meg és egy
ládába több levél is kerülhet? És úgy, hogy pontosan 1, 2, 3, 4 ill. 5 címzett kapja
meg a saját levelét?

15. Mi lesz x18 együtthatója az (1+ x3 − x4)12 polinomban a hatványozás elvégzése
után?

16. Az iskolai büfében már csak 7 különböző fajta sütemény maradt. Alex, Bogi, Tomi,
Dzsenifer és Roland egyet-egyet választ ezek közül. Hányféleképpen választhat-
nak?

17. Hány öttel osztható négyjegyű számot lehet készíteni az 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
számjegyek felhasználásával, ha mindegyik számjegyet csak egyszer használ-
hatjuk fel?

18. 8 lányból és 10 fiúból hányféleképpen lehet összeállítani a lehető legtöbb egyszerre
táncoló vegyes párt?

19. Egy n elemű halmaznak hány részhalmaza van?
20. n elem harmadosztályú ismétléses és ismétlés nélküli variációi számának a

különbsége 65. Határozzuk meg n értékét!
21. Ötször feldobva egy érmét, hányféle fej-írás sorozat jöhet létre?
22. Egy osztályból 17 fiú 2 napos túrára megy. Éjszakára a turistaházban 1 darab 8

ágyas, 1 darab 4 ágyas, 1 darab 3 ágyas és 1 darab 2 ágyas szobában kapnak
szállást. Hányféleképpen helyezkedhetnek el a szobákban, ha az egy szobában lévő
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fekvőhelyek között nem teszünk különbséget?
23. Hány különböző 5-tel osztható nyolcjegyű számot lehet készíteni a 0,1,2,2,2,3,3,5

számjegyekből?
24. Egy madárfaj egyedei 3-féle téli stratégia közül szoktak választani: Magyarorszá-

gon telelnek vagy a Földközi-tenger északi partján telelnek vagy átrepülik a
tengert és Afrikában telelnek. Tíz egyed esetében összesen hányféle stratégia-
konfiguráció létezik?

25. Egy 8x8-as sakktábla bal felső mezőjéből indulva hány különböző úton juthatunk
el a jobb alsó sarokba, ha minden lépésben egy mezőt jobbra, vagy egy mezőt lefelé
lépünk?

26. Hányféleképpen szállhat le 3 űrhajó 5 bolygóra?
27. Hányféleképpen oszthatunk szét egy pakli francia kártyát (52 lapos) 4 játékosnak

úgy, hogy mindegyikük 13-13 lapot kapjon?
28. Béla ír 5 levelet 5 különböző barátjának. A borítékokat is megcímezi, azonban este

sötétbe tölti fel a borítékokat a levelekkel véletlenszerűen. Hány különböző módon
tudja úgy borítékolni a leveleket, hogy egyik se menjen jó címre?

29. Négy egyforma kockát feldobunk, hányféleképpen alakulhat a végső eredmény?
30. A 2006-os németországi futball-világbajnokságon 31 csapat vett részt. Az első négy

helyezést a csapatok elméletileg hányféle módon nyerhették volna el?



a



Eseményalgebra

A valószínűségszámításhoz, mint szinte minden matematikai tudományághoz, min-
denekelőtt egy matematikai struktúra szükségeltetik. A valószínűségszámítás esetében ez
a struktúra egy ún. eseményalgebra. Ebben a fejezetben az eseményalgebrából következő
néhány alap összefüggést nézünk meg.

1. Feltételes valószínűség
Legyen A és B két esemény, az utóbbiról feltételezzük, hogy valószínűsége nem 0 (azaz

P(B)> 0). Az A esemény B feltételes valószínűségén a

P(A|B) := P(A∩B)
P(B)

(1.1)

számot értjük, ahol P(A∩B) annak a valószínűsége hogy mindkét esemény bekövetkezik.
Ez a szám azt mutatja, hogy A hányadrészben következik be a B bekövetkezéseinek
esetei közül.

1. Feladat: Dobjunk fel két szabályos kockát. A B esemény legyen az, hogy két kockával
6-ot dobunk, azaz

B = {(1,5); (2,4); (3,3); (4,2); (5,1)}

az A esemény pedig az legyen, hogy legalább az egyik kockával 2-est dobunk. Számít-
juk ki a P(A|B) feltételes valószínűséget, azaz határozzuk meg annak a valószínűségét
hogy a kockák összeg 6, úgy hogy legalább az egyik kockával 2-est dobtunk!

megoldás: Az Ω eseménytér elemeinek a száma 6 ·6= 36, az A elemeinek a száma
pedig:

A = {(2,1); (2,2); (2,3); (2,4); (2,5); (2,6); ...(6,2)}

azaz 11, és A∩B = {(2,4); (4,2)} ezért

P(A|B)= P(A∩B)
P(B)

= 2
36

· 36
5

= 2
5

2. Feladat: Egy urnában van 4 fehér és 6 fekete golyó. Egymás után kettőt kihúzunk.
Mennyi annak a valószínűsége, hogy a második golyó fehér, ha az első golyó fekete volt?

megoldás: Jelöljük P(A) az elsőre fekete golyó húzásának a valószínűségét és P(B)-vel a
másodjára fehér golyó kihúzását. Összesen 10 ·9 esemény van, mivel számít a sorrend.
Ezek közül, azok száma melyekben az első golyó fekete és a második fehér:

P(A∩B)= 6 ·4
90

= 24
90

Most határozzuk meg a B esemény valószínűségét, azaz azoknak a húzásoknak a
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számát, ahol az első golyó fekete a második tetszőleges. Tehát 24-hez hozzá kell adnunk
azokat az eseteket mikor az első és második golyó is fekete:

P(B)= 6 ·4+6 ·5
90

= 54
90

Tehát a keresett feltételes valószínűség

P(A|B)= P(A∩B)
P(B)

= 24
54

2. Feltételes valószínűségből definíciójából következő tételek
A feltételes valószínűség 1.1 definíciójának átrendezésével és általánosításával további

összefüggéseket (szorzási-, teljes valószínűség-, Bayes-tétel) kapunk a már definiált
valószínűségek között.

2.1. Szorzási tétel

A feltételes valószínűség fontos következménye a szorzási-tétel, mely a következő:

P(B∩ A)= P(B) ·P(A|B) (2.1)

ezzel a tétellel két tetszőleges esemény együttes bekövetkezésének a valószínűségét
tudjuk kiszámítani. Az előző összefüggést általánosíthatjuk több eseményre is, jelöljük
A1, A2, ..., An-nel n darab tetszőleges eseményt, ekkor:

P(A1 ∩ A2 ∩ . . .∩ An)= P(A1)P(A2|A1)P(A3|A1 ∩ A2) . . .P(An|A1 ∩ A2 ∩ ...∩ An−1) (2.2)

1. Feladat: Egy izzógyárban 1.000 izzóból 4 hibás, mennyi annak a valószínűsége, hogy
ha hármat találomra kiveszünk akkor mind hibátlan?

megoldás: Az első hibátlan izzó kivételének a valószínűsége:

1.000−4
1.000

= 996
1.000

ha hibátlant vettünk ki akkor most 999-ből 995 hibátlan,... Tehát a szorzási tétel
alapján:

P(A1 ∩ A2 ∩ A3)= 996
1.000

· 995
999

· 994
998

= 0,988

2.2. Teljes valószínűség tétele

A teljes valószínűség tétele alapján ha a B1,B2, . . . ,Bn események teljes eseményrendszert
alkotnak, továbbá egyik se lehetetlen esemény és A egy tetszőleges esemény, akkor:

P(A)=
n∑

i=1
P(A|Bi)P(Bi) (2.3)

1. Feladat: Egy egyetemi évfolyam matematika szakos hallgatóinak 90%-a, fizika sza-
kos hallgatóinak 70%-a sikeresen vizsgázott valószínűségszámításból. A fizika szako-
sok az évfolyam 18%-át teszik ki. Mennyi a valószínűsége annak, hogy egy véletlenül
kiválasztott hallgató a sikeres vizsgázottak között lesz?
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megoldás: Legyen B a kérdéses esemény. Az A1 esemény jelentse azt hogy a kiválasz-
tott hallgató matematikus, és A2 pedig azt hogy fizikus, ekkor a következőket tudjuk:

P(A1)= 82
100 P(A2)= 18

100

P(B|A1)= 90
100 P(B|A2)= 70

100

Ekkor a teljes valószínűség tétele alapján a keresett valószínűség:

P(B)= P(B|A1)P(A1)+P(B|A2)P(A2)= 90
100

· 82
100

+ 70
100

· 18
100

= 0,86

2.3. Bayes-tétel

A feltételes valószínűség tételét további módon is átrendezhetjük, és fordított kérdésre
is kaphatunk választ. A Bayes-tétel arra ad választ, hogy ha Bi esemény bekövetkezik,
akkor mi annak a valószínűsége, hogy ez pontosan az eseményrendszer A i eseményének
bekövetkezésével együtt valósul meg:

P(A i|B)= P(A i ∩B)
P(B)

(2.4)

A teljes valószínűség tétele alapján ezt tovább alakíthatjuk, ha a P(A i ∩B) kifejezést kife-
jezzük a feltételes valószínűségek segítségével:

P(A i|B)= P(A i)P(B|A i)
n∑

k=1
P(Ak)P(B|Ak)

(2.5)

1. Feladat: Egy műhelyben gyártott összes alkatrész 50%-át az egyik gép 3%-os selejt-
tel, a 30%-át a második gép 4%-os selejttel, a 20%-át pedig a harmadik gép 5%-os
selejttel gyártja.

a) Mi annak a valószínűsége, hogy egy kiemelt alkatrész selejtes?
b) Ha a véletlenül kiemelt alkatrész selejtes, akkor mi annak a valószínűsége hogy

azt az első gép gyártotta?

megoldás: A selejtes alkatrész választásának eseményét jelölje P(S) és P(i) annak a
valószínűségét, hogy az i. gép gyártotta a terméket, akkor a teljes valószínűség tétele
alapján

P(S)=
n∑

i=1
P(A|Bi)P(Bi)= P(1)P(S|1)+P(2)P(S|2)+P(3)P(S|3)=

= 0,50 ·0,03+0,30 ·0,04+0,20 ·0,05= 0,037

Annak a valószínűsége, hogy a selejtes alkatrészt az első gép gyártotta a Bayes-tétele
alapján a következőképpen számíthatjuk ki:

P(1|S)= P(1)P(S|1)
n∑

i=1
P(A|Bi)P(Bi)

= 0,50 ·0,03
0,037

= 0,41

2.4. Események függetlensége

Az A esemény a B eseménytől független, ha P(A|B) = P(A). A feltételes valószínűség
alapján P(A∩B)= P(A)P(B) ebből pedig adódik a P(B|A)= P(B) összefüggés is. Tehát ha A
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esemény független B-től, akkor B is független A-tól, így a függetlenséget a következőkép-
pen szokás definiálni: Az A és B esemény független, ha

P(A∩B)= P(A)P(B) (2.6)

Ha több eseményre akarjuk definiálni a függetlenséget, akkor nem elég hogy páronként
megköveteljük az előző kritériumot, hanem annál szorosabb megkötésre van szük-
ségünk (lsd. gyakorlaton megbeszélt példa). n eseményt függetlennek nevezünk, ha
akárhányat kiválasztva közülük, azok együttes bekövetkezésének valószínűsége egyenlő
a valószínűségek szorzataival. Tehát n esemény esetén 2n − n− 1 feltételnek (a (−1) az
üres esemény és a (−n) az egy eseményt tartalmazó valószínűségek kizárása miatt kell)
kell teljesülnie a függetlenséghez.

Tehát az A1, A2, ..., An események függetlenek, ha bárhogyan kiválasztva közülük
A i1 , A i2 , ..., A ik eseményeket teljesül rájuk a

P(A i1 ∩ A i2 ∩ ...∩ A ik )= P(A i1 )P(A i2 )...P(A ik ) (2.7)

egyenlőség.
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3. Gyakorlófeladatok
1. Dobjunk fel két szabályos (≡ független) kockát. Mi annak a valószínűsége, hogy az

együttes pontszám 10 vagy 10-nél nagyobb, ha
a) az első kockával 5-öst dobunk
b) legalább az egyik kockával 5-öst dobunk

2. Az 1,2, ...,9 számjegyek közül véletlenül válasszunk ki két számjegyet. Ha a két
számjegy összege páros, mi annak a valószínűsége, hogy mindkét számjegy párat-
lan volt?

3. Bence a jól megkevert 52 lapos bridzs kártyacsomagból négy lapot kapott. Ha a
négy lap mindegyike pikk, akkor mi a valószínűsége annak, hogy a következő
három lap között is lesz legalább egy pikk?

4. Egy dobozban 7 hibátlan és 3 hibás alkatrész van. Ha egymás után három alkat-
részt kiveszünk a dobozból, mi a valószínűsége annak, hogy az első kettő hibátlan,
a harmadik pedig hibás lesz?

5. Bence a jól megkevert 32 lapos magyar kártyacsomagból 5 lapot kapott. Mi annak
a valószínűsége, hogy mindegyik lap zöld?

6. Számítsuk ki az A eseményeknek a B-re vonatkozó, valamint a B eseménynek az
A-ra vonatkozó feltételes valószínűségét, ha

P(A)= 3
8

, P(B)= 5
8

ésP(A∪B)= 3
4

.

7. Határozzátok meg az
a) P(A|B)
b) P(B|A)
c) P(A∪B)
d) P(A|B)
e) P(B|A)

valószínűségek, ha

P(A)= 1
2

, P(B)= 1
3

ésP(A∩B)= 1
4

8. Egy évfolyam hallgatóinak a 25%-a matematikából, 15%-a fizikából és 10%-a mate-
matikából és fizikából is elégtelenre vizsgázott. Válasszunk ki egy hallgatót az év-
folyamból, és mi annak a valószínűsége, hogy:

a) matematikából elégtelen az osztályzata, ha fizikából elégtelen?
b) fizikából elégtelen az osztályzata, ha matematikából elégtelen?
c) matematikából vagy fizikából elégtelen az osztályzata?

9. Egy idős házaspárnál annak a valószínűsége, hogy a férfi még 10 évet él 1
4 , annak a

valószínűsége, hogy a nő még 10 évet él 1
3 . Mi annak a valószínűsége:

a) mindketten élnek még 10 évet?
b) legalább az egyik él még 10 évet?
c) egyikük sem él még 10 évet?
d) csak a nő él még 10 évet?

10 . Alice, Bob, Chris egy céltáblára lőnek. A találat valószínűsége rendre: 1
6 , 1

4 , 1
3 .

Mindegyikük egy lövés ad le. Mi annak a valószínűsége, hogy:
a) közülük csak egy talál a célba?
b) ha egy találat van, akkor azt a lövést Alice adta le?
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Valószínűségi változók, nevezetes eloszlások

gyors összegzés a relatív gyakoriság és valszám közt és klasszikus stat..

1. Valószínűségi változók
Valószínűségi változónak egy, az elemi események Ω halmazán értelmezett tetszőleges

függvényt nevezünk. Nyilván egy problémához több valószínűségi változó is válaszható,
azonban célszerű mindig a problémához legjobban illeszkedőt választani.

Példa: Dobjunk fel két kockát, ekkor egy elemi eseménynek nevezzük az (i,k) számpárt,
ahol i az első, k a második kockával dobott szám. Tehát 36db elemi eseményünk van,
azonban ha a dobott számok összegét vizsgáljuk, akkor az (i,k) elemi események

ξ≡ ξ((i,k)) := i+k

függvényével foglalkozunk, mely csak 11 különböző értéket vehet fel. Mivel pl. az
(1,3), (2,2), (3,1) elemi eseményekhez egyaránt a 4 érték tartozik. Az említett koc-
kadobás problémájánál a

η= i−k és ζ= i ·k
függvények is valószínűségi változók lennének.

1.1. Diszkrét valószínűségi változó
Egy valószínűségi változót diszkrétnek nevezzük, ha csak megszámlálhatóan sok értéket
vehet fel.

Példa: két kocka dobásának összege esetén a valószínűségi változó a következő
értékeket veheti fel:

ξ= {ξ1,ξ2, . . . ,ξ11}= {2,3, . . . ,12}

tehát diszkrét eloszlás követ.

A ξi (i = 1,2, . . . ,n) pontokhoz rendelt pi valószínűségek összességét valószínűségi
mezőnek hívjuk.

Példa: Az előző példa valószínűségi mezeje a következő halmaz:

ξ1 → p1 = 1
36

,ξ2 → p2 = 2
36

, . . . , ξ11 → p11 = 1
36

{p1, p2, . . . , p11}=
{

1
36

,
2

36
, . . . ,

1
36

}
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1 ÁBRA. Példa hisztogramja

A

v(ξi)= pi(= P(ξ= ξi)) (1.1)

képlettel megadott v függvényt, a ξ változó eloszlásának, vagy diszkrét eloszlásfüg-
gvénynek nevezzük, mely a következő tulajdonságokkal rendelkezik:

a) v(xi)> 0

b)
n∑

i=1
v(xi)= 1

1.1.1. Hisztogram
A diszkrét valószínűségi eloszlásokat vonaldiagram, vagy hisztogrammal szemlélteth-

etjük, mindkét esetben a ξi függvényében a v(ξi)-t ábrázoljuk.

Példa: Két kocka dobásának az összegéhez tartozó hisztogram a 1. ábrán látható.

1.1.2. Várhatóérték
Egy kísérlet várható értéke az a számérték, amelyhez a kísérlet egymás utáni végre-

hajtása során kapott értékek számtani átlaga konvergál, ha a kísérletek száma minden
határon túl növeljük. Tehát a kísérlet < ξ> várhatóértékét a

〈ξ〉 =
n∑

i=1
ξi pi (1.2)

összefüggés alapján határozhatjuk meg. Könnyen belátható, hogy a várható érték a
következő tulajdonságokkal bír:

a) 〈a ·ξ〉 = a · 〈ξ〉
b) 〈ξ+a〉 = 〈ξ〉+a
c) 〈ξ1 +ξ2 +·+ξn〉 = 〈ξ1〉+〈ξ2〉+ . . .+〈ξn〉

ahol ξ valószínűségi változó és a pedig egy tetszőleges való szám.

Példa: Két kocka dobásának az összegének a várható értéke a következő:

〈ξ〉 = 2 · 1
36

+3 · 2
36

+4 · 3
36

+5 · 4
36

+6 · 5
36

+7 · 6
36

+8 · 5
36

+9 · 4
36

+
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+ 10 · 3
36

+11 · 2
36

+12 · 1
36

= 7

ami nem meglepő, mert az egy kockával való dobás várható értéke 3,5.

1.1.3. Szórásnégyzet és szórás
A várható érték csak első rendben jellemzi az eloszlásunkat, mivel az csak a ξ

valószínűségi változónak a bizonyos értelemben vett centrumát adja meg. Az eloszlás
jellemzését következő rendben annak szórásával jellemezhetjük, mely a centrum körüli
szóródást méri. Definíció szerint a szórásnégyzetet a következőképpen határozhatjuk meg:

s2(ξ)=
n∑

i=1
(ξi −〈ξi〉)2 pi ≡ 〈ξ−〈ξ〉2〉 = 〈ξ2〉−2〈ξ〉〈ξ〉+〈ξ〉2 = 〈ξ2〉−〈ξ〉2 (1.3)

melyből ha pozitív gyököt vonunk akkor megkapjuk a valószínűségi változó szórását, más
néven standard eltérést, ami:

s(ξ)=
√

s2(ξ)=
√
〈ξ2〉−〈ξ〉2 =

√√√√ n∑
i=1

ξ2
i pi −

(
n∑

i=1
ξi pi

)2

(1.4)

Könnyen belátható, hogy a szórás és a szórásnégyzet a következő tulajdonságokkal bír:
a) s2(ξ+a)= s2(ξ)
b) s2(a ·ξ+b)= a2 · s2(ξ)
c) s(ξ+a)= s(ξ)
c) s(a ·ξ+b)= |a| · s(ξ)

ahol ξ valószínűségi változó és a,b pedig egy tetszőleges való szám.
Gyakran a számítások egyszerűbbek, ha a ξ valószínűségi változó helyett a

ξ∗ = ξ−〈ξ〉
s(ξ)

(1.5)

normált valószínűségi változóra térünk át, mert ennek a várható értéke 〈ξ∗〉 = 0 és
szórásnégyzete s2(ξ∗)= 1.

Példa: Két kockával való dobás szórásnégyzete és szórása:

s2(ξ)=
n∑

i=1
ξ2

i pi −
(

n∑
i=1

ξi pi

)2

= 65,9−49= 16,9

s(ξ)=
√√√√ n∑

i=1
ξ2

i pi −
(

n∑
i=1

ξi pi

)2

= 4,1

1.1.4. Kvantilisek, medián, módusz
Az adathalmazok jellemzésére a következő mennyiségeket használhatjuk:
kvantilisek: A p-ed rendű kvantilis az eloszlást p,(1-p) arányba osztja ketté, speciális

kvantilis a medián. jele Qp
medián: a medián a középső érték, ha az adatokat növekvő vagy csökken sorrendbe

rendezzük. Páratlan számú adatok esetén a középső adat, páros számú adat esetén
a középső kettő adat számtani közepe. jele: ξ̃≡Q 1

2
módusz: a módusz a leggyakrabban előkerülő adat(ok). jele: M

Ezeknek a meghatározásával megállapíthatjuk, hogy az eloszlásunk milyen irányba fer-
dül, illetve szimmetrikus-e. A 2 ábrán látható, hogy szimmetrikus eloszlás esetén a három
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2 ÁBRA. mode = módusz, mean = várhatóérték, median = medián (en.wikipedia.org)

mennyiség egybe esik, balra ferdült eloszlás esetén várhatóérték, medián, módusz, míg
jobbra ferdült eloszlás esetén módusz, medián, várhatóérték sorrendbe követik egymást.

1.1.5. Momentumok

Az eloszlás pontosabb leírását a magasabb momentumok megadásával tehetjük meg.
Egy ξ valószínűségi változó különféle momentumait az alábbi egyenlőségekkel definiáljuk:

k-adik momentum αk := 〈ξk〉
k-adik centrális momentum αc

k := 〈(ξ−〈ξ〉)k〉
k-adik abszolút momentum βk := 〈|ξ|k〉
k-adik centrális abszolút momentum βc

k := 〈|ξ−〈ξ〉 |k〉

1.2. Folytonos valószínűségi változó

Egy valószínűségi változót diszkrétnek nevezzük, ha kontinuum sok értéket vehet fel.

Példa: Tekintsünk egy egységnyi sugarú kör alakú céltáblát, melyre a lövést a lövész
leadja, és feltesszük, hogy a céltáblát biztosan eltalálja. Az elemi események a céltábla
összes pontjai, tehát mindazok az (x, y) párok, amelyekre teljesül, hogy

x2 + y2 6 1

Egy valószínűségi változó lehet pl. az a függvény, mely a céltábla minden (x, y) pont-
jához a céltábla középpontjától vett távolságot rendeli hozzá. Tehát ha a céltábla
közepe az origóban van, akkor az így megadott valószínűségi változó a következő:

r :=
√

x2 + y2

Ekkor a valószínűségi változó a ξ ∈ [0,1] értékeket veheti fel, tehát folytonos eloszlás
követ.

1.2.1. Valószínűségi változó eloszlása

Folytonos eloszlás esetében – a diszkrét eloszláshoz hasonlóan – definiálhatjuk a ξ

valószínűségi változó eloszlását:

v(ξ)= P(ξ) (1.6)
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1.2.2. Valószínűségi változó eloszlásfüggvénye
Azonban célszerűbb a ξ valószínűségi változó eloszlásfüggvényét használni, melyet a

következőképpen definiálunk†:

F(x) := P(ξ< x) (1.7)

Az eloszlás függvény a következő tulajdonságokkal rendelkezik:
a) Mivel a ξ< x1 esemény maga után vonja a ξ< x2 eseményt, ha x1 < x2, így

F(x1)6 F(x2) ha x1 < x2 (1.8)

b) az eloszlásfüggvény két határértéke minden eloszlás esetén:

lim
x→−∞F(x)= 0 (1.9a)

lim
x→∞F(x)= 1 (1.9b)

c) Továbbá:

P(x1 6 ξ6 x2)= F(x2)−F(x1) (1.10)

Példa: A céltáblás példa esetén a v(ξ)= 0∀ξ ∈ [0,1], azonban az eloszlásfüggvény:

F(r) := P(ξ< r)=


0, ha r < 0

r2π
12π

= r2, ha r ∈ [0,1]
1, ha r > 1

1.2.3. Sűrűségfüggvény
Ha a ξ valószínűségi változó F(x) eloszlásfüggvénye folytonos, és véges számú pont

kivételével létezik az F ′(x), akkor a deriváltfüggvényt a ξ sűrűségfüggvényének nevezzük
és f (x)-szel jelöljük, azaz:

F ′(x)= f (x) és F(x)=
∫ x

−∞
f (x′)dx′ (1.11)

A sűrűségfüggvény a következő tulajdonságokkal rendelkezik:
a) f (x)> 0

b)
∞∫

−∞
f (x)dx = 1

c)
x2∫
x1

f (x)dx = P(x1 6 x < x2)

Példa: A céltáblás példa esetén a sűrűségfüggvény:

f (r) := F ′(r)=


0, ha r < 0
2r, ha r ∈ [0,1]
0, ha r > 1

1.2.4. Várhatóérték
A kísérlet < ξ> várhatóértékét folytonos eloszlás esetén a

〈ξ〉 =
∫ ∞

−∞
xf (x)dx (1.12)

összefüggés alapján határozhatjuk meg. Könnyen belátható, hogy a várható érték a
diszkrét esettel megegyező tulajdonságokkal rendelkezik:

a) 〈a ·ξ〉 = a · 〈ξ〉

†az eloszlásfüggvény diszkrét esetre is értelmezhető
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b) 〈ξ+a〉 = 〈ξ〉+a
c) 〈ξ1 +ξ2 +·+ξn〉 = 〈ξ1〉+〈ξ2〉+ . . .+〈ξn〉

ahol ξ valószínűségi változó és a pedig egy tetszőleges való szám.

Példa: A céltáblás példa esetén a nyílvesszőnek a középpontól vett távolságának a
várható érték:

〈r〉 =
∞∫

−∞
r′ f (r′)dr′ =

0∫
−∞

r′ ·0 dr′+
1∫

0

r′ ·2r′ dr′+
∞∫

1

r′ ·0 dr′ = 2
3

1.2.5. Szórásnégyzet és szórás
Definíció szerint a szórásnégyzetet a következőképpen határozhatjuk meg:

s2(ξ) := 〈(ξ−〈ξ〉)2〉 ≡ 〈ξ2〉−〈ξ〉2 (1.13)

melyből ha pozitív gyököt vonunk akkor megkapjuk a valószínűségi változó szórását, más
néven standard eltérést, ami:

s(ξ) :=
√

s2(ξ)≡
√

〈ξ2〉−〈ξ〉2 (1.14)

Könnyen belátható, hogy a szórás és a szórásnégyzet a diszkrét eloszlással analóg módon
a következő tulajdonságokkal bír:

a) s2(ξ+a)= s2(ξ)
b) s2(a ·ξ+b)= a2 · s2(ξ)
c) s(ξ+a)= s(ξ)
c) s(a ·ξ+b)= |a| · s(ξ)

ahol ξ a valószínűségi változó és a,b pedig egy tetszőleges való szám.

Példa: A céltáblás példa esetén a nyílvesszőnek a középpontól vett távolságának a
szórása:

s2(r)= 〈r2〉−〈r〉2 =
∫ ∞

−∞
r′2 f (r′)dr′−

(
2
3

)2
= 2 · 1

4
− 4

9
= 1

18

s(r)=
√

s2(r)' 0,2357

1.3. Markov- és Csebisev-egyenlőtlenség
A Markov-féle egyenlőtlenség az mondja, ha ξ nem negatív, véges várható értékű
valószínűségi változó, akkor tetszőleges ε> 0 esetén igaz a következő egyenlőtlenség:

P(ξ> ε)6
〈ξ〉
ε

(1.15)

Példa: A céltáblás feladatnál ε= 0.2 mellett:

P(r > ε)= 1−F(ε)= 1−ε2 = 1−0,04= 0,96

〈r〉
ε

=
2
3

0,2
= 3,3

Tehát teljesül az egyenlőtlenség (0,966 3,33):

A Csebisev-féle egyenlőtlenség az mondja, ha ξ szórása létezik, és ξ tetszőleges pozitív
szám, akkor a következő egyenlőtlenség áll fent:

P(|ξ−〈ξ〉 |> ε)6
s2(ξ)
ε2 (1.16)
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Példa: A céltáblás feladatnál ε= 0.2 mellett:

P(|r−〈r〉 |)= P(r−〈r〉> ε)+P(〈r〉− r > ε)= P(r > ε+〈r〉)+P(r 6 〈r〉−ε)=
= 1−2ε= 0,6

s2(r)
ε2 =

1
18

0,22 = 1,39

Tehát ebben az esetben igaz az egyenlőtlenség.

2. Nevezetes eloszlások
Különböző jelenségeket csoportosíthatunk az eloszlásaik alapján, így lehetőségünk

nyílik arra, hogy azonos módszerrel tárgyaljuk őket. Néhány eloszlásra szorítkozva a
következő fejezetekben megvizsgáljuk, hogy két probléma milyen tulajdonságok esetén
sorolhatóak azonos eloszlási csoportba.

A matematikusok számára egy valószínűségieloszlás akkor is létezik, ha azt csak gon-
dolatban alkották meg, és nem gyakorlati problémával került elő. Ilyen értelemben tehát
annyi folytonos eloszlás létezik, mint ahány f (x) > 0 van, melynek az egész számegye-
nesen vett integrálja 1. Ugyanígy, annyi diszkrételoszlás van, mint ahány különböző {xi}
sorozatot és hozzájuk tartozó 1 összeget adó {pi} nem negatív számokat konstruálhatunk.

2.1. Diszkrét eloszlások

Gyakorlati alkalmazásaik szerint kitüntetett szerepet játszanak az olyan folyamatok, ahol
valamilyen értelemben egy A esemény bekövetkezését vizsgáljuk, ezekre fogunk most
példákat nézni.

2.1.1. Geometriai-eloszlás

Adott valószínűségi kísérlet A eseményének valószínûsége legyen p, komple-
menterének valószínûsége (annak a valószínűsége, hogy A nem következik be) így q =
1− p. A kísérleteket addig végezzük, amíg A esemény be nem következik. A valószínűségi
változó legyen az, hogy az A esemény hányadikra következett be. Tehát a valószínűségi
változó lehetséges értéke: ξi = {1,2,3, . . .}. Ekkor az eloszlás p paraméterrel jellemezhető
és a következő:

G(p) : P(ξi = k)= pk = qk−1 p (2.1)

az eloszlás várhatóértéke 〈ξ〉 = 1/p és szórásnégyzete s2(ξ)= q/p2.

1. Feladat: p = 0,2 valószínűséggel tönkremegy az izzólámpa, minden egyes bekap-
csolásánál. Várhatóan hanyadik bekapcsolásnál fog elpattanni az izzószál?

megoldás: A valószínűségi kísérlet a lámpa felkapcsolása, az A esemény: "kiég".
Valószínűsége p = 0,02, a komplementer eseményé 1− p = 0,98. A ξ valószínűségi vál-
tozó azt jelöli, hogy hanyadikra felkapcsolásra ég ki a lámpa. Felhasználva a geomet-
riai eloszlást a kísérlet várhatóértéke és szórásnégyzete:

〈ξ〉 = 1
0,02

= 50 s2(ξ)= 1−0,02
0,022 = 2450
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2.1.2. Binominális-eloszlás
Adott valószínűségi kísérlet egy eseménye A, aminek valószínűsége legyen p. Ekkor A

komplementerének valószínűsége q = 1− p. A kísérletet végezzük el n-szer és számoljuk
meg, hány esetben következett be A. Az ezt mutató ξ valószínûségi változó lehetséges
értékei ξ= {0,1,2, ...,n}. Ekkor az eloszlás p,n paraméterrel jellemezhető és a következő:

B(p,n) : = P(ξ= k)= pk =
(

n
k

)
pk qn−k (2.2)

az eloszlás várhatóértéke 〈ξ〉 = np és szórásnégyzete s2(ξ)= npq.

1. Feladat: Mennyi annak a valószínűsége, hogy egy házaspár 6 születendő gyermeke
közül a fiúk száma kevesebb lesz, mint a lányok száma, ha a fiúk
születésének valószínűsége 0,5.

megoldás: Jelen esetben n = 6 és p = q = 0,5, ha a fiúk száma: 0,1,2, akkor kevesebb
mint a lányoké, 3x alkalmazva a binomiális-eloszlás képletét, a következőt kapjuk:

P(0)+P(1)+P(2)=
(

1
2

)6
+

(
6
1

)(
1
2

)1 (
1
2

)5
+

(
6
2

)(
1
2

)2 (
1
2

)4
= 0,34

2. Feladat: Egy 32 fős osztályról tudjuk, hogy 24-en folyamatosan készülnek történelem-
bõl. Ha a történelemtanár egy hónap alatt 10 főt feleltet, várhatóan hány szép feleletet
fog hallani ebben a hónapban? (Természetesen egy tanuló többször is felelhet a hónap
során.)

megoldás: A valószínűségi kísérlet a feleltetés. Az A esemény: "a felelõ tudja a történel
met". Az A valószínûsége p = 24/32= 0,75. A komplementer esemény valószínûsége
1− p = 0,25. A valószínûségi változó lehetséges értékei azt mutatják, hogy a 10 felelet-
bõl mennyi volt jó: ξ= {0,1,2, . . . ,10}. Felhasználva a binomiális eloszlást a kísérlet
várhatóértéke és szórásnégyzete:

〈ξ〉 = 10 ·0,75= 7,5 s2(ξ)= 10 ·0,75 ·0,25= 1,875

2.1.3. Poisson-eloszlás
Véletlen pontelhelyezkedések leírására használhatjuk a Poisson-eloszlást†. Típus

példája: Mi a valószínűsége annak, hogy egy sajtóhibákat tartalmazó könyv véletlenül
kinyitott oldalán van sajtóhiba? A valószínûségi változó lehetséges értékei ξ= 0,1,2,3, . . . .
Poisson-eloszlásról beszélhetünk, ha a valószínûségi változó k értéket a következõ
valószínűséggel veszi fel:

P(λ= np) : P(ξ= k)= pk(λ)= λk

k!
e−k (2.3)

az eloszlás várhatóértéke 〈ξ〉 = λ és szórásnégyzete s2(ξ) = λ. A Poisson-eloszlás a binom-
inális eloszlásból is származtatható, annak n szerinti határértéke ként, úgy hogy közben
λ= np-t állandónak tartjuk.

1. Feladat: Tegyük fel, hogy egy 500 oldalas könyvben véletlen eloszlásban 300

†Poisson-eloszlás fontos a diszkrét véletlen folyamatoknál lsd.: Prékopa András – Valószínűség
elmélet
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sajtóhiba van. Számítsuk ki annak a valószínűségét, hogy egy adott oldalon pontosan
2 sajtóhiba van.

megoldás: Ha azt vizsgáljuk, hogy oldalanként hány sajtóhiba van, akkor az egy
n = 300 és p = 1/500 paraméterű binomiális eloszlás. Mivel p elég kicsi és n elég nagy,
a binomiális-eloszlást poisson-eloszlással közelíthetjük λ= np = 0,6 paraméter mel-
lett, ekkor:

p2(0,6)= 0,62

2!
e−0,6 = 0,0988

2. Feladat:Egy városban egy mobilszolgáltatónak 800 elõfizetője van, akik Internet
elérésre is használják a telefonjukat GPRS-n keresztül. A tapasztalatok szerint az
ügyfelek 9 és 11 óra között 0,01 valószínűséggel akarnak csatlakozni a hálózatra. A
rendszer azonban csak 5 ügyfelet tud egyszerre a körzetben kiszolgálni úgy, hogy ne
romoljon az átvitel minősége. Mekkora valószínûséggel lesznek elégedettek az
ügyfelek a szolgáltatóval?

megoldás: Az adatok lehetõvé teszik a Poisson-eloszlás alkalmazását n=800, p=0,01
értékekkel, np = 8. Az ügyfelek akkor elégedettek, ha 0, 1, 2, 3, 4 vagy 5 ügyfél inter-
netezik a megadott időben. Azaz:

5∑
k=0

pk(8)= 0,2

2.2. Folytonos eloszlások

2.2.1. Egyenletes-eloszlás

A ξ valószínűségi változót egyenletes eloszlásúnak nevezünk, az (a,b] (balról nyílt, job-
bról zárt) intervallumon, ha a szűrűségfüggvény:

f (x)=
{ 1

b−a , ha a < x6 b
0 egyébként

(2.4)

A sűrűség függvény definíciójából következik, hogy az egyenletes eloszlású ξ változó elos-
zlásfüggvénye:

F(x)= P(ξ< x)=
∫ x

−∞
f (x)dx =


x−a
b−a , ha a < x6 b

0, ha x6 a
1, ha x > b

(2.5)

várhatóértéke 〈ξ〉 = a+b
2 és szórásnégyzete s2(ξ)= (b−a)2

12 .

1. Feladat: Egy üzemi telefonközpont telefonhívásainál azt tapasztaljuk, hogy a tár-
csázást követő kapcsolásig terjedő időtartam 10mp-től 100mp-ig terjedhet. Az eltelt
idő legyen a ξ egyenletes eloszlású valószínűségi változó. Határozzuk meg a ξ várható
értékét, szórásnégyzetét, valamint annak a valószínűségét, hogy legalább 50mp-ig kell
várni.

megoldás: A ξ egyenletes eloszlású valószínűségi változó várható értéke

〈ξ〉 = a+b
2

= 55mp



30 Valószínűségi változók

és szórása

s2(ξ)= (b−a)2

12
= 675mp2

Annak a valószínűsége, hogy legalább 50mp-et kell várnunk a kapcsolásra:

P(x < 50)= 1−F(x = 50)= 100−50
100−10

= 0,56

2.2.2. Exponenciális-eloszlás

Típus példája: Mi annak a valószínűsége, hogy egy alkatrész pl.: 2000 órán belül nem hi-
básodik meg? A ξ folytonos valószínűségi változót λ paraméterű exponenciális eloszlásnak
nevezzük, ha a szűrűségfüggvénye:

f (x)=
{

0, ha x6 0
λe−λx, ha x > 0 (2.6)

ahol λ tetszőleges pozitív szám. A sűrűség függvény definíciójából következik, hogy az
exponenciális-eloszlású ξ változó eloszlásfüggvénye:

F(x)= P(ξ< x)=
{

0, ha x6 0
1− e−λx, ha x > 0 (2.7)

várhatóértéke 〈ξ〉 = 1/λ és szórásnégyzete s2(ξ)= 1/λ2.

1. Feladat: Legyen a ξ valószínűségi változó bizonyos típusú rádióaktív részecske
élettartama, melynek várható értéke 500 óra. Tudjuk, hogy ξ exponenciális eloszlású
(exponenciális bomlástörvény), határozzuk meg annak a valószínűségét, hogy
a kiszemelt részecske 2.000 óra múlva még életben lesz.

megoldás: Annak a valószínűsége, hogy 2000 óráig nem bomlik el:

P(ξ> 2.000)= 1−F(2.000)= 1−
(
1− e

2.000
500

)
= 0,02

2. Feladat: Határozzuk meg az előző feladatban szereplő részecske felezési idejét.

megoldás: Az exponenciális bomlástörvény alapján a még nem elbomlott részecskék
száma:

N(t)= N0e−λt

Ahol λ a részecskék várható élettartama. A felezési idő definíciójából következőleg a
felezési idő:

N
N0

= e−λt1/2 = 1
2

t1/2 =
ln2
λ

= ln2
500

= 0.0006óra= 2mp

Tehát a kiszemelt részecske lehet radon.

2.2.3. Normális-eloszlás

A valószínűségelméletben és a matematikai statisztikában egyik leggyakoribb és leg-
nagyobb jelentőségű eloszlás normális-eloszlás (vagy Gauss-eloszlás). Gyakori előfor-
dulását a centrális határeloszlás tétele tétele indokolja.
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Egy valószínűségi változót normálisnak nevezzük, ha a sűrűségfüggvénye a következő
alakú:

f (x)= 1

s
p

2π
e−

(x−m)2

2s2 ha (−∞< x <∞) (2.8)

Ehhez a sűrűségfüggvényhez tartozó eloszlás függvény:

F(x)= P(ξ< x)= 1

s
p

2π

∫ x

−∞
e−

(t−m)2

2s2 dt (2.9)

Várható értéke 〈ξ〉 = m és szórásnégyzete s2(ξ) = s2. A normális eloszlást követő
valószínűségi változók az m és s paraméterekben térnek el egymástól, így az m várható
értékkel és s szórású normális eloszlás szokásos jele: N(m, s). Standard normális eloszlás-
nak nevezzük a N(0,1) eloszlást.

A normális-eloszlás sűrűségfüggvénye szimmetrikus a várható értéke körül.
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3. Gyakorlófeladatok
1. Egy szabályos pénzérmét 4-szer feldobunk, határozzuk meg 〈ξ〉 valószínűségi vál-

tozó eloszlását, várható értékét szórását, ha
a) ξ= a 4 dobásban lévő fejek száma;
b) ξ= a 4 dobásban lévő fejek sorozatának maximális hossza (pl.: FIFF ξ= 2)!

2. Egy szerencsejáték 3 szabályos pénzérme feldobásából áll. A játékos 3 fej dobásakor
5 forintot, 2 fej dobásakor 3 forintot, 1 fej dobásakor 1 forintot kap, egyébként pedig
15 forintot fizet a banknak. Állapítsuk meg, hogy a játékos számára kedvező,
vagy kedvezőtlen a játék!

3. Legyen a ξ folytonos valószínűségi változó eloszlásfüggvénye:

f (x)= { 1
6 x+b, ha 06 x6 3

a) számítsuk ki a b értékét;
b) számítsuk ki a P(16 x6 2) értékét!

4. Tegyük fel, hogy egy villanyégő meghibásodásának időpontja 0 és 1000 óra között
van, de ezen intervallumon minden időpillanatban azonos valószínűséggel ég ki.

a) Határozzuk meg a jelenség eloszlásfüggvényét!
b) Határozzuk meg a P(30óra6 x < 100óra) értékét!
c) Határozzuk meg az égő működésének várhatóértékét!
d) Határozzuk meg a (c) pontban kapott várhatóérték körüli szórást!

5. Bizonyítsuk be, hogy a

f (x)= 1

s
p

2π
e−

(x−m)2

2s2 ha (−∞< x <∞)

sűrűségfüggvény valóban statisztikai értelemben vett sűrűségfüggvény.
6. Nummerikus számolás segítségével határozzuk meg a normális eloszlást leíró:

F(x)= 1p
2π

∫ x

−∞
e−

t2
2 dt

függvény értékeit† x = [0 : 4] intervallumon, majd ábrázoljuk.
7. Határozzuk meg a

f (x)= 1

s
p

2π
e−

(ln x−m)2

2s2 ha (−∞< ln x <∞)

sűrűségfüggvénnyel jellemzet folyamatok:
a)* várhatóértékét;
b) móduszát;

†Numerikus integrálok meghatározásához legcélszerűbb a Romberg módszert használni



A következtető statisztika alapjai

Statisztikai analízis, jóslatok során azt tűzzük ki célul, hogy a teljes statisztikai populá-
ció egyes tulajdonságaira próbálunk meg becsülni egy véges elemszámú minta alapján.
Tehát az eddigiek megfordítottja a feladatunk, azaz az adatokból a valószínűségekre és
az eloszlás tulajdonágaira vissza következtetni. Bizonyos alap módszerekbe adok némi
betekintést a következő fejezetekben.

1. Bevezetés
A statisztikának 3 fő feladata lehet; leírás, analízis, jóslat. A leírás a minta rendezése,

áttekintése (ezzel ismerkedtünk meg a múlt gyakorlaton). Az analízis a sokaság elos-
zlását szeretné meghatározni, míg a jóslat a valamilyen valószínűségi változó egyenlőre
ismeretlen tulajdonságára hajt.

Statisztikai analízis, jóslatok során azt tűzzük ki célul, hogy a teljes statisztikai populá-
ció egyes tulajdonságaira próbálunk meg becsülni egy véges elemszámú minta alapján.
Tehát az eddigiek megfordítottja a feladatunk, azaz az adatokból a valószínűségekre és
az eloszlás tulajdonágaira vissza következtetni. Mégpedig úgy, hogy egy N elemű pop-
uláció egy egyedének a kiválasztásához az 1/N valószínűséget rendeljük és az egyedet
jellemző szám lesz a ξ valószínűségi változónk. Ami ekvivalens azzal, hogy ha a sokaság
egyedeinek a száma N és a sokaság A részhalmaza k számú egyedet tartalmaz, akkor
k/N annak a valószínűsége, hogy az A részhalmazából választottunk. Tehát valószínűségi
mezővé alakítottuk a sokaságunk.

A minta nem más mint a populáció n elemének véletlenszerű véges kiválasztottja,
melyet a következőképpen jelölhetünk:

x1, x2, . . . , xn xi ∈ X , (1.1)

ahol X a teljes populáció. A kiválasztás lehet visszatevéssel, vagy visszatevés nélkül,
függetleneknek tekintjük a választásokat, ha

- ha az visszatevéssel történt (hiszen ekkor minden "húzás" független az előzőtől)
- visszatevés nélkül "húztunk", azonban a populáció gyakorlatilag végtelennek

tekinthető†

Belátható, hogy ha minden mintavétel azonos elven történik, akkor a kiválasztott el-
emekből képzett statisztikai változók azonos eloszlást követnek, mint a teljes populáció
valószínűségi változója.

Ezentúl N elemű mintának tekintem azt a {x1, x2, . . . , xn} halmazt melyeket egymástól
függetlenül választottuk ki és a belőlük számolt statisztikai változók a populációval meg-
egyező eloszlást követnek.

Mint már említettem; a feladatunk az, hogy véges számú mintából a populációra
tegyünk állításokat, azonban ezek az állítások csak bizonyos valószínűségekkel igazak.
3 dolognak kell egyensúlyt tartania: minta elemszáma, becslés igazságának esélye, állítás
értékessége.

†Ezt később pontosítom
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1.1. Empirikus adatok
Ebben a fejezetben összegzem, hogy jelent tudásunk szerint mi tűnik kézenfekvő
választásnak a paraméterek becslésére, majd a későbbi fejezetben látjuk, hogy ezek nem
is lesznek olyan rossz becslő függvények.

Empirikus várhatóérték: x := 1
n (x1 + x2 + . . .+ xn)= 1

n

n∑
i=1

xi

Empirikus szórásnégyzet: s2 := 1
n

[
(x1 − x)2 + (x2 − x)2 + . . .+ (xn − x)2

]= 1
n

n∑
i=1

(xi − x)2

Empirikus k-ik momentum: xk := 1
n

n∑
i=1

xk

A torzítatlan becsléseknél látni fogjuk, hogy az empirikus szórásnégyzet helyett érdemes
bevezetni a korrigált szórásnégyzetet:

s∗
2

:= n
n−1

s2 (1.2)

1.2. Becslések tulajdonságai
Tegyük fel, hogy ismerjük a statisztikai sokaság eloszlásának a típusát, de nem ismer-
jük az eloszlás analitikus kifejezésében szereplő paraméterek konkrét értékeit. Ezeket a
paramétereket egy n elemű minta alapján közelíthetjük, becsülhetjük. Tehát F(x,a) is-
mert, ahol az a paraméter valódi értékének becslésére az

â = â(x1, x2, . . . , xn) (1.3)

függvényt használjuk. Ez a függvény nem lehet tetszőleges ahhoz, hogy jól becsülhessünk
vele. Ezeket a tulajdonságokat fogjuk most végig járni.

1.3. Kismintás becslések kritériumai
1.3.1. Torzítatlan becslés

Az a paraméterű â becslést torzítatlanak nevezzük, ha â várható értéke a-val egyenlő:

〈â〉 = a (1.4)

Két becslőfüggvény közül (ha más kritériumot nem veszünk figyelembe) a torzítatlant
részesítjük előnybe, vagy azt amelyiknek kisebb a

Bs(â) := a−〈â〉 (1.5)

torzítása, tehát két torzított becslőfüggvény közül jobbnak tekintjük azt, melyiknél a
torzítás abszolút értéke kisebb, azaz

|Bs(â1)| < |Bs(â2)| (1.6)

Példa: Egy kisvállalkozásnak négy tagja van, ezek bevallott havi nettó átlagjövedelme
60,30,12 és 10 eFt (tehát a populáció keresetének várható értéke a = 28eFt). Becsüljük
meg a vállalkozások átlagjövedelmét véletlen minta alapján, mégpedig több különféle
becslőfüggvény segítségével!

megoldás: Használjunk négy becslőfüggvényt, ezek rendre a mintaátlaga, a minta
mediánja, a minimális és maximális mintaelem átlaga azaz a terjedelem közép,
valamint egy külső szakértői becslés, amely szerint a tagok havi átlagjövedelme 40eFt.
Vegyünk egy 3 elemű mintát (n=3), ekkor a lehetséges kiválasztások és az így kapott
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Sorszám Elemek Átlag Medián Terjedelem c = 40
1. 10,12,30 17,33 12 20 40
2. 10,12,60 27,33 12 35 40
3. 10,30,60 33,33 30 35 40
4. 12,30,60 34,00 30 36 40

1.1 TÁBLÁZAT. 1. mintafeladat táblázata

becsléseket összegzi a 1.1. táblázat. Az egyes becslések várható értéke most úgy
kapható meg, hogy az összes lehetséges mintán (4db) felvett értéket átlagoljuk:

Pl.: 〈â1〉 = 17,33+27,33+33,33+34,00
4

= 28 Ft

a többi becsléseknél rendre: 21eFt,31,5eFt és 40eFt. Tehát látható, hogy a legkisebb
torzítás az empirikus várhatóérték esetén van, a legnagyobb pedig a szakértőiben:

|Bs(â4)| = |a− â1| = |28−40| = 12eFt

Hasonlóképpen belátható, hogy a korrigált empirikus szórásnégyzettel becsülhetjük torzí-
tatlanul a minta szórásnégyzetét.

1.3.2. Hatásfok, hatásosság

Tegyük fel, hogy a becslésünk torzítatlan, további elvárás a becslésekre, hogy az a ked-
vezőbb amelyiknek a szórásnégyzete kisebb. Tehát definiáljuk az â2 becslés â1 becsléshez
viszonyított relatív hatásfokát a következőképpen:

η1,2 = s2(â1)
s2(â2)

(1.7)

és hatásosabbnak nevezzük az â1 becslést, mint az â2-t ha a következő teljesül: s2(â1) <
s2(â2)

1.3.3. Mse kritérium

Az előző két szempontot kell megfelelő súllyal venni, hogy eldönthessük, hogy melyik
becslés a jobb, ehhez vezessük be az átlagos négyzetes hiba (Mse) fogalmát:

Mse(â)= s2(â)+Bs2(â) (1.8)

ezzel a definícióval azt a becslést fogadjuk el, amelynek az MSe-e kisebb.

Példa: Nézzük meg, az előző példában, hogy melyik becslést fogadhatjuk el a legjobbnak.
Ehhez határozzuk meg a becslések Mse-t:

Mse(â1)= 44,67+02 = 44,67eFt

Mse(â2)= 81,0+72 = 130,00eFt

Mse(â3)= 44,25+ (−3,5)2 = 56,50eFt

Mse(â4)= 0+122 = 144eFt

Az így számított Mse mutatók már összevethetőek egymással: és az első becslőfügg-
vény (〈â1〉 = x = a) Mse a legkisebb, így a négy közül őt válasszuk.
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1.4. Nagymintás becslési kritériumok

Ebben a fejezetben felteszem, hogy a megállapítások csak az n →∞ határesetben igazak
és valójában pedig elegendően nagy minta esetén közelítőleg érvényesek.

1.4.1. Aszimptotikus torzítatlanság

Egy â becslőfüggvényt aszimptotikusan torzítatlannak nevezünk, ha

lim
n→∞Bs(â(n))= 0 (1.9)

1.4.2. Aszimptotikus hatásosság és konzisztencia

Az aszimptotikus torzítatlansághoz hasonlóan értelmezhetjük az aszimptotikus hatá-
sosságot, ami a két becslőfüggvény nagymintás varianciáinak viszonyát jelenti. Amelyik
becslőfüggvények kisebb ez a varianciája, az aszimptotikusan hatásosabb.

A konzisztencia a torzítatlanság mellett megköveteli azt is, hogy a variancia a
mintanagyság növelésével tetszés szerint kicsivé váljék. Tehát konzisztens becslőfüg-
gvénynek nevezzük azt ami a következő tulajdonságokkal bír:

lim
n→∞〈â(n)〉 = a és lim

n→∞ s2(â(n))= s2(a) (1.10)

2. Statisztikai becslések
Ha valamelyik ismeretlen paramétert egyetlen számértékkel becsüljük, akkor pontbec-

slésről beszélünk, ha pedig egy olyan intervallumot, amely előre megadott valószínűséggel
tartalmazza az ismeretlen paramétert, akkor intervallumbecslésről beszélünk.

2.1. Pontbecslés módszerei

Eddig a becslőfüggvényeket csak ösztönösen használtuk (lsd. empirikus becslőfüggvények)
pontbecslések céljára, azonban léteznek olyan általános elvek, módszerek, amelyek segít-
ségével olyan esetekben is tudunk becslőfüggvényeket készíteni, amikor a megérzés vagy
az analógia már nem segít. Most nézzünk olyan elveket, megfontolásokat, melyek segít-
ségével becslőfüggvényeket készíthetünk (persze ezeket az előző kritériumok alapján le
kell vizsgáztatnunk).

2.1.1. Legkisebb négyzetek módszere

Az alapgondolat az, hogy létezik valamilyen összefüggés, törvényszerűség, amely
feltételezésünk szerint a megfigyelési adatokat előállította. Tehát van egy modellünk a
folyamatról. Ekkor a legkisebb négyzetek módszerével ennek a modellnek a paramétereit
határozhatjuk meg úgy, hogy a ténylege és a becsült paraméterrel illesztett modellek
négyzetes eltérése minimális legyen.

Példa: Legyen x1, x2, . . . , xn mintánk és keressük azt µ középértéket amelytől a mintaele-
mek átlagosan a legkisebb távolságra vannak, azaz keressük a középérték legkisebb
négyzetekkel történő becslését. Ekkor a hiba függvény amit minimalizálni szeretnénk

g(x, µ̂)=
n∑

i=1
(xi − µ̂)2

melynek szélsőértéke van, a kívánt pontban:

0= ∂g(x, µ̂)
∂µ̂

∣∣∣∣
µ̂=µ

=−2
n∑

i=1
(xi −µ)=−2

[
n∑

i=1
−nµ

]
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átrendezés után

µ=

n∑
i=1

xi

n
= x

látható, hogy az ismeretlen eloszlású minta várható értéke legkisebb négyzetekkel
történő becslőfüggvénye a minta átlaga.

Ha konkrét feltevésünk van arra, hogy milyen eloszlásból számoljuk a várható értéket
akkor a minimalizálni kívánt függvénybe az eloszlásból számolt várható értéket kell beír-
nunk (annak paramétereinek függvényében) majd minden paraméter szerint minimal-
izálunk (nem nehéz tehát folytonos eloszlásra is értelmezni a legkisebb négyzetek módsz-
erét).

2.1.2. A maximum likelihood módszere
Ez a módszer azon alapszik, hogy felírja annak a valószínűségét, hogy a mintából való

becslés eredményeképpen éppen a szóban forgó populáció valódi értékét kaptuk meg, is-
mert sokasági eloszlástípus feltételezése mellet.

Tehát tegyük fel, hogy a diszkrét sokaságunk egy ismert p(xi,a) eloszlásból következik,
mely tartalmaz egy â paramétert. Definiáljuk egy n-elemű minta esetén a Likelihood-
függvényt

Ln(â) := p(x1, â)p(x2, â) · · · p(xn, â) (2.1)

mely az a = â(x1, x2, . . . , xn) helyen felveszi a maximumát (általában az egyenlőség nem
áll fent, csak tökéletes becslőfüggvény esetén). Folytonos eloszlásra is értelmezhetjük, ha
p → f helyettesítést elvégezzük.

A paraméter beállításához, tehát a következő egyenleteknek kell teljesülniük:

∂L
∂â

∣∣∣∣
â=a

= 0 (2.2a)

∂2L
∂2â

∣∣∣∣
â=a

< 0 (2.2b)

Belátható, hogy ha létezik az a paraméternek egy â minimális szórású (hatásos) becslése,
akkor a likelihood egyenletnek egy megoldása van.

Példa: Határozzuk meg a

p(x, â)=
(

N
x

)
âx(1− â)N−x ahol x = 0,1, . . . , N

binomiális eloszlás â (0< â < 1) paraméterének maximum likelihood becslését. A
likelihood-függvény jelen esetben:

L =
N∏

i=1

(
N
xi

)
âxi (1− â)N−xi

melynek az első deriváltjából következik (vehetjük a logaritmusát, mivel az ln sig.
mon.)

∂ lnL
∂â

∣∣∣∣
â=a

= ∂

∂a

n∑
i=1

[
ln

(
N
x

)
+ xi lna+ (N − xi) ln(1−a)

]
=

n∑
i=1

(
xi

a
− N − xi

1−a

)
=

n∑
i=1

(1−a)xi −a(N − xi)
a(1−a)

= 1
a(1−a)

n∑
i=1

(xi −aN)
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Tehát a szélsőérték feltételéből a következő teljesül (â 6= 0 és â 6= 1 mert akkor L = 0)

â = x1 + x2 + . . .+ xn

nN

2.2. Intervallumbecslés

A pontbecslések során eltudtuk dönteni, hogy melyik becslés a jobb, azonban nem
tudtunk jóslatot adni arra, hogy milyen valószínűséggel jó a becslésünk. Azonban a
becslés és az elméleti érték között általában van egy véletlen jellegű eltérés, melynek
nagyságára valamit mondanunk kell. Legtöbb esetben az x1, x2, . . . , xn mintára tá-
maszkodva lehetőségünk van egy â1 és â2 statisztikák konstruálására, melyre teljesül
a következő:

P(−ε6 a− â6 ε)= P(â−ε6 a6 â+ε)= P(â1 6 a6 â2)= 1− p (2.3)

ekkor azt mondhatjuk, hogy (â1, â2) az a paraméternek a konfidencia-intervalluma 1− p
megbízhatósági szinttel. Nyilván p minél kisebb annál nagyobb az (â1, â2) intervallum,
tehát az állítás annál semmitmondóbb lesz. Ha pedig az (â1, â2) intervallumot csökkentjük
akkor a p kezd el megnőni, tehát egyre bizonytalanabbak leszünk.

2.2.1. Konfidencia-intervallum a sokaság m várhatóértékére N(m,σ) normál-eloszlás
mellett és ismert σ esetén

Legyen ξ egy normális eloszlású valószínűségi változó σ szórással és ismeretlen m
várhatóértékkel, ekkor

P(ξ< x)= F(x; m̂)= 1p
2πσ

x∫
−∞

dte−
(t−m̂)2

2σ2 (2.4)

Ha az m várhatóértéket az ξ = ξ1+ξ2+...+ξn
n számtani átlaggal becsüljük, akkor megmu-

tatható, hogy az ξ is normális eloszlást követ, melynek várható értéke 〈ξ〉 = m és szórása
s(ξ)= σp

n , áttranszformálva az eredeti várható értéket:

u := ξ−m
σ

p
n (2.5)

a várható érték becslése már egy szimmetrikus standard normális eloszlású valószínűségi
változó lesz. Válasszuk a konfidencia-intervallumot tehát a nullára szimmetrikusan, azaz
(−up,up) mely értékét a következő egyenlet rögzíti:

P(|u|6 up)= 2p
2π

up∫
0

dxe−
x2
2 = 1− p (2.6)

Tehát

1− p =Φ(up)− (1−Φ(up))→Φ(up)= 1− p
2

(2.7)

és így az 1− p
2 ismeretében az up táblázatból olvasható.

Mivel 1− p valószínűséggel igazak a következő egyenlőtlenségek:

−up 6
ξ−m
σ

p
n < up (2.8a)

ξ−up
σp
n
< m6 ξ+up

σp
n

(2.8b)
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ezért az m várható értékre az
(
ξ−up

σp
n ;ξ+up

σp
n

]
intervallum egy 100(1− p)% szintű

konfidencia-intervallum

Példa:Valamilyen szerves vegyület oxigéntartalmát határozzuk meg, az ismert szórás
σ= 0,30%. 12 mérésből az ξ= 3,25% átlagot kaptuk. A 95%-os megbízhatósági határok
a következők:

ξ−u0,05 = 3,25−1,96
0,30p

12
= 3,08%

ξ+u0,05 = 3,25+1,96
0,30p

12
= 3,42%

Tehát 95% valószínűséggel tartalmaz a vegyület (3,08;3,42] százalék oxigént.

Ha előírt megbízhatósági szinthez megadjuk, hogy a konfidencia-intervallum félhossza
legfeljebb ε lehet, akkor az

up
σp
n
6 ε (2.9)

egyenlőtlenségből következik a minta szükséges elemszámának a nagysága

n6 u2
p
σ2

ε2 (2.10)

2.2.2. Konfidencia-intervallum a sokaság m várhatóértékére N(m,σ) normál-eloszlás
mellett és ismeretlen σ esetén

Az előző pontnál gyakoribb mikor a σ paraméter is ismeretlen. Végezzük most a
következő helyettesítést:

t :=p
n
ξ−m

s∗
=
p

n−1
ξ−m

σp
n

/
p

n−1
σ

s∗ (2.11)

mely abban a különbözik az előbb leírt u változójától, hogy most s∗ is szerepel. A szám-
lálóban a már definiált u fedezhető fel, amiről tudjuk, hogy N(0,1) eloszlású valószínűségi
változó, a nevezőben szereplő valószínűségi változóról belátható, hogy egy χ2-eloszlású
valószínűségi változó†. Továbbá az is belátható hogy ξ és s∗ függetlenek, így a számláló
és a nevező is független eloszlású. Belátható továbbá, hogy t egy n−1 szabadsági fokú,
student-eloszlású valószínűségi változó‡. röviden a következő két megállapítás igaz:

n számú független, N(0,1) eloszlású valószínűségi változó négyzetösszegének eloszlását
n-szabadsági fokú χ2 eloszlásnak nevezzük.

Ha ξi független valószínűségi változók N(0,1) eloszlást követnek, akkor n-szabadsági
fokú Student-, vagy t-eloszlásnak nevezzük a

t =
p

tη√
ξ2

1 +ξ2
2 + . . .+ξ2

n

(2.12)

valószínűségi változó eloszlását.

†Bővebben: Prékopa András - Valószínűség elmélet: 10.7. Az x és s2 eloszlása normális eloszlású
sokaság esetén

‡Bővebben: Prékopa András - Valószínűség elmélet: 7.5. A Student- és a Cauchy-eloszlás
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Az előzőekhez hasonló módon a Student eloszlás táblázatból adott p-hez
meghatározható az a tp szám, melyre teljesül a

P(|t|6 tp)= P
(
ξ− tp

s∗p
n
6 m6 ξ+ tp

s∗p
n

)
= Sn−1(tp)= 1− p (2.13)

egyenlőség. Ezek alapján az (1 − p)100%-os konfidencia szint esetén a konfidencia-
intervallum: [

ξ− tp
s∗p

n
;ξ+ tp

s∗p
n

]
(2.14)

(jelen esetben /mivel s∗ is valószínűségi változó/ a konfidencia-intervallum mérete is
valószínűségi változó)

Példa:Villanyégők vizsgálatánál egy adott tételből 15db-nak mérték meg az égési idő-
tartamát, mely közelítőleg normális eloszlású volt. Az empirikus várható értékre és a
korrigált empirikus szórásra az ξ= 1200óra, s∗ = 186órának adódott. A szabadsági
fokok száma tehát 14, a 99%-os megbízhatósági határok a következőek:

ξ− t0,01
s∗p

n
= 1200−2.977

186p
15

= 1057óra

ξ+ t0,01
s∗p

n
= 1200+2.977

186p
15

= 1343óra

Tehát az égő 99%-kal a [1057, 1343]óra üzemidővel égnek ki.

2.2.3. Konfidencia-intervallum a sokaság σ szórására N(m,σ) normál-eloszlás esetén
Az n elemű ξi független, standard normális eloszlású valószínűségi változók né-

gyzetösszegének eloszlása a már említettek alapján egy n szabadsági fokú χ2-eloszlást
követnek†.

Belátható, hogy a

w = ns2

σ2 (2.15)

valószínűségi változó egy n−1 szabadsági fokú χ2 eloszlásnak tesz eleget. Olyan inter-
vallumot, amelybe az 1-p valószínűséggel esik, végtelen sok van. Ugyanez igaz volt az u
és t változóknál is, de ott szimmetrikus volt az eloszlás függvény, így ennek megfelelően
választottuk a kívánt intervallumot. Most azonban χ2 nem szimmetrikus, így az inter-
vallumot is válasszuk meg kicsit másképpen: legyen az intervallum két határa a wp/2 és
w1−p/2, amikre teljesül a következő feltétel:

P
(

ns2

σ2 > w1−p/2

)
= 1− p

2
(2.16)

P
(

ns2

σ2 > wp/2

)
= p

2
(2.17)

E két határ meghatározás után leolvashatjuk a következőt:

P
(
w1−p/2 6

ns2

σ2 6 wp/2

)
= P

(
ns2

wp/2
6σ2 6

ns2

w1−p/2

)
= 1− p (2.18)

†Bővebben: Prékopa András - Valószínűség elmélet: 7.4. A χ2− és a χ-eloszlás
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melyből a konfidencia-intervallum: ( p
nspwp/2

;
p

nspw1−p/2

)
(2.19)

a sokaság szórására.

Példa:Egyik automata gép által készített alkatrészek közül 10-et kiválasztva, az alábbi
eredményeket kaptuk:

2,18 , 2,14 , 2,17 , 2,13 , 2,21 , 2,12 , 2,15 , 2,14 , 2,10 , 2,14

Ennek alapján ξ= 2,148 és s = 0,030. A σ-ra vonatkozó 95%-os konfidencia-
intervallum határok a következők: p

nspwp/2
= 0.022

p
nspw1−p/2

= 0.058

Példa:18 doboz mérlegelése alapján a töltési súly szórása s = 12g értéket kaptuk.
Határozzuk meg a szórásra a 95%-os megbízhatósági intervallumot. Megint p = 0.05
és 17 szabadsági fokú az eloszlás. Táblázatból meghatározva:

wp/2 = 30,191

w1−p/2 = 7,564

Melyből az intervallum a következőnek adódik a szórásra: [9,27;18,51]

3. Statisztikai próbák
Az sokaságra kapott sejtésünket (hipotézisünket) tesztelni kell, ezt úgy tehetjük meg,

hogy mintavétel alapján megnézzük hogy egy adott valószínűséggel igaz lehet-e az állítás.
A különböző hipotézisek vizsgálatára szolgáló eljárásokat próbáknak hívjuk. Tehát egy
próba során megvizsgáljuk, hogy mennyire hihető az adott állítás.

A hipotézis vizsgálat során egyszerre két hipotézist nullhipotézist és egy azzal szemben
álló másik állítást úgynevezett alternatív hipotézist versenyeztetünk és a végén azt fogad-
juk el, amelyik "hihetőbb". Null hipotézisnek szokás a vizsgálni kívánt feltevést nevezni.

A vizsgálni kívánt hipotézisek felírása után következő feladat a mintaelemek egy olyan
T({xi}) függvényének keresése, amelynek valószínűségi eloszlása a nullhipotézis igazságát
feltételezve ismert. Ezt a függvényt nevezzük próbafüggvénynek (szokás a becslőfüg-
gvényekből választani, hisz azok eloszlásait ismerjük).

A próbafüggvény lehetséges értékeit 3 részre oszthatjuk: elfogadási tartomány, kritikus
tartomány és visszautasítási tartomány. A kritikus tartományba esés α valószínűséget
szignifikancia szintnek nevezzük.

3.1. Egymintás próbák
Egymintás próbák során az adott sokaság valamely jellemzőjére vagy valamely változó
szerinti eloszlására vonatkozó feltevések helyességének ellenőrzése szolgálnak.

3.1.1. u-próba (σ adott és m tesztelése)
Tegyük fel, hogy adott egy sokaság, ami N(m,σ) normális eloszlású és σ ismert, azonban

m nem. Ellenőrizni szeretnénk, hogy a sokaság várható értéke egyenlő-e egy adott m0
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számmal. Egy n elemű minta ξ átlaga általában nem lesz pontosan m0, de feltehetjük
azt a kérdést, hogy a mintaátlag mekkora eltérése esetén feltételezhetjük, hogy a várható
érték m0?

Legyen a nullhipotézisünk H0 : 〈ξ〉 = m0, az ellenhipotézis pedig az, hogy H1 : 〈ξ〉 6= m0,
vezessük be a már ismert

u =p
n
ξ−m0

σ
(3.1)

valószínűségi változót (próbafüggvényt), mely N(0,1) standard normális eloszlást követ.
Ekkor az u 1− p-hez tartozó konfidencia-intervalluma megadható a már ismert módon:

P(−up 6
p

n
ξ−m0

σ
6 up)= 1− p (3.2)

átrendezés során a

Φ(up)= 1− p
2

(3.3)

összefüggésből meghatározhatjuk adott p-hez az up értékét. Így az u értéke nagy
valószínűséggel (1− p) esik az [−up;up] elfogadási tartományba és kis valószínűséggel
(p/2) esik a kritikus tartományba. Azt mondhatjuk, hogy 100(1−p)% valószínűséggel elfo-
gadjuk a nullhipotézist, ha ∣∣∣∣∣pn

ξ−m0

σ

∣∣∣∣∣6 up (3.4)

ellenkező esetben elvetjük a nullhipotézist.

Példa:Egy automata gép 200mm-es hosszúságú pálcikák előállítására van beállítva. Va-
jon a gép által gyártott pálcikák hossza megfelel-e az előírt méreteknek? Előzetes adat-
felvételekből tudjuk, hogy a gép által gyártott pálcikák hossza normál eloszlású
valószínűségi változó, σ= 3mm szórással. Az n = 16 elemű minta elemeinek
hosszmérete:

193,195,201,204,198,196,196,196,203,199,193,198,191,191,198,200

Elfogadható-e tehát 99,9%-os szignifikancia szint mellett hogy m0 = 200mm?

megoldás: Mivel a változó normál eloszlású, a minta átlaga

ξ= 197mm m0 = 200mm σ= 3mm
p

n = 4

ezért az u-próba alkalmazásával dönthetünk, ekkor:

|u| =
∣∣∣∣∣pn

ξ−m0

σ
= 4

∣∣∣∣∣
A p = 0,001 értékhez tartozó up táblázatbeli értéke: 3.29 (mivel 1− p/2 = 0.9995),
melynek 3,27 és 3,32 közti intervallumon bármelyik értéke megfelel. Azonban |u| =
4> up, így az m0 feltevésünket el kell vetni 99,9%-os szignifikancia szinten.

3.1.2. t-próba (σ és 〈ξ〉 ismeretlen)
Feltesszük, hogy a sokaság normális eloszlású, azonban sem a sokaság várható értéke,

sem a szórása nem ismert. Azonban ellenőrizni akarjuk az m = m0 hipotézist.
A már látottak alapján

t =p
n
ξ−m0

s
(3.5)
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valószínűségi változó n−1 szabadsági fokú Student-eloszlást követ. Az adott p-hez tartozó
tp táblázat alapján meghatározható, melyre igaz hogy:

P(|t| > tp)= p (3.6)

Tehát ha a mintából számolt |t| érték nagyobb, mint a tp, akkor m = m0 hipotézist
elvetjük. Ellenkező esetben nincs ellentmondás.

Példa: A sörösüvegekben található sör várható értéke 33cl ami 100%-nak fele meg. Egy
10 elemű mintából a következőket mérték:

98,5 , 99,6 , 100,2 , 99,3 , 100,4 , 100,3 , 99,4 , 98,7 , 99,1 , 98,5

melyből a következőket határozhatjuk meg:

ξ= 99,4% n = 10
sp
n
= 0.2285% t =p

n
ξ−100%

s
=−2.63

tehát

t0,05 = 2,262 95%−os szinten elfogadhatjuk a feltevést

t0,01 = 3,250 99%−os szinten nem fogadhatjuk el a feltevést

3.1.3. χ2-próba (szórásnégyzetre irányuló próba)
Most a sokaság szórásnégyzetére szeretnék nullhipotézist feltenni, majd ezt tesztelni.

Legyen H : σ2 = σ2
0, a minta amit vizsgálunk ismeretlen várható értékű normál eloszlás.

Ekkor a

w = (n−1)s2

σ2
0

(3.7)

próbafüggvény egy n − 1 szabadsági fokú χ2 eloszlást követ majd. Három fajta ellen-
hipotézist vizsgálhatunk:

a) H1 :σ<σ0 ekkor az intervallum alja: wp
b) H1 :σ>σ0 ekkor az intervallum teteje: w1−p
c) H1 :σ 6=σ0 ekkor az intervallum alja: wp/2 és a teteje w1−p/2

A továbbiakban legyen az ellenhipotézis a c) pontban ismertetett H1, ekkor szimmetriku-
san vesszük fel a konfidencia-intervallumot, az alsó értékét wp/2-vel rögzítettük, a felső
részét pedig w1−p/2-vel. Tehát ha a w beleesik a [wp/2,w1−p/2] intervallumba akkor
elfogadjuk a feltevést, ellenkező esetben elvetjük.

Példa: Legyen a nullhipotézisünk σ0 = 4 a 10 elemű mintából pedig tegyük fel, hogy s =
4,508 adódott. Ekkor 5%-os szignifikancia szint mellett elfogadhatjuk-e a feltevésünk?

w = 9 ·4,5082

42 = 11,431

Most egy n−1= 9 szabadsági fokú rendszerhez van szerencsénk, melynek 5%-os szig-
nifikancia szinthez tartozó kritikus értékei: wp/2 = 2,70 és w1−p/2 = 19,0. Mivel a kapott
érték bele esik ebbe az intervallumba, így elfogadhatjuk a feltevésünket.
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4. Gyakorlófeladatok
1. Mutassuk meg, hogy a gyakorlaton bemutatott példa esetén a korrigált szórásnégy-

zet valóban torzítatlan becslést ad.
2. Egy 〈x〉 várhatóértékű és s2 szórásnégyzetű sokaságból 4 elemű mintát véve be-

csüljük a várhatóértéket a következő képpen:

â1 = x1 + x2 + x3 + x4

4
= x és â2 = x1 +2x2 +2x3 + x4

6
hasonlítsuk össze a két becslőfüggvény hatásosságát.

3. Határozzuk meg egy normális eloszlású sokaság m várhatóértékét és σ2 szórás-
négyzetének egyidejű maximum-likelihood becsléseit. A sűrűségfüggvény a
következő:

f (x,m,σ2)= 1p
2πσ2

e−
(x−m)2

2σ2

4∗. A fizikában kiterjedten használják a Maxwell-eloszlást, melynek sűrűségfüggvény

f (x)= 1
Θ3

√
2
π

x2e−
x2

2Θ2 y> 0 Θ> 0

Becsüljük meg n elemű mintából maximum likelihood módszerrel az eloszlás Θ
paraméterét, és fejezzük ki a becslőfüggvényt valamely mintamomentum segít-
ségével.

5. Valamely azonnal oldódó kávékivonatot automata tölti az üvegekbe. Előző
felmérésekből ismeretes, hogy a gép által töltött súly normális eloszlású
valószínűségi változó, 1g szórással. A gép pontosságának ellenőrzésére 16 elemű
mintát vettünk a következő értékeket kaptuk (g-ban):

55,54,54,56,57,56,55,57,54,56,55,54,57,54,56,50

Készítsetek 95%-os megbízhatósági intervallumbecslést a várható átlagos töltő-
súlyra.

6. Egy gép 1000g-os konzerveket tölt. Minőség-ellenőrzés során 9 elemű véletlen
mintát vettek a termelésből és az alábbi nettó súlyokat mérték (g-ban)

992,1001,995,1000,998,1004,999,1002,1000

Határozzátok meg 98%-os megbízhatósági szinttel, hogy mennyi a készült ter-
mékek átlagos súlya.

7. Legkisebb négyzetek módszerével illesszünk egyenest a következő pontokra:
x 0 5 10 15 20 22,5 25 26

y 0 0,0143 0,0276 0,0426 0,0572 0,0648 0,0725 0,0758
8. Egy hajóra szerelt kotrógép egy adott időszakban 5000 kanál kavicsot emel ki. Egy

kanalának átlagos töltési súlya, 100 mérlegelés alapján 705kg. Legyen a töltési
súly

normális eloszlású σ= 50kg szórással.
a) Határozzuk meg a 90,95,99%-os megbízhatósági szinteknek megfelelő

konfidenciaintervallumokat a töltési súly várható értékére.
b) 5000 markolás közül hányat kell lemérni ahhoz, hogy a konfidencia-

intervallum félhossza 95%-os szint mellett 7 legye?
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c) Oldjuk meg az a) pontot úgy, hogy 5000 markolás közül csak 30-at mérünk
meg és nem ismerjük a σ-t

d) Oldjuk meg az a) pontot, úgy ha az ott közölt adatok közül a σ szórást 100
mérlegelés alapján számított s∗ = 51 korrigált tapasztalati szórással
helyettesítjük.

9. Egy homokozó lapátnál véletlenszerűen 16-szor lemértük a kiásási homok meny-
nyiségét. A mérések alapján a kiemelt homok súlyának a szórása s = 15g-nak adó-
dott. Határozzuk meg a szórás 90%-os konfidencia intervallumát.

10. Egy csokoládégyár speciális 14 dekagrammos csokoládé szeleteket gyárt, a gyártás
szórása σ= 2dkg. Véletlenszerűen kiválasztunk 25 darabos mintát, melynek átlaga
ξ = 14.8dkg-nak adódott. Feltételezhető-e az eltérés véletlenszerűsége (p=5% mel-
lett)?

11. Egy csomagoló gép által készített bálákat vizsgálunk. 100 bála mérlegelése alapján
azt kaptuk, hogy a bálák átlagos tömege 705kg. Legyen a bálák tömege normális
eloszlású, σ= 50kg szórással. Van-e szignifikáns eltérés 95%-os megbízhatósági
szinten az előírt 700kg-hoz képest?

12. Nézzetek utána a "Homogenitás vizsgálat"-nak, írjatok róla egy rövid elméleti
összefoglalót, majd mutassátok be egy szabadon választott példán.

13. Nézzetek utána a "Függetlenség vizsgálat"-nak, írjatok róla egy rövid elméleti össze-
foglalót, majd mutassátok be egy szabadon választott példán.

14. χ2 próbával igazoljátok 99%-os megbízhatósági szint mellett hogy a 3.2.3.5-as fela-
datában végzett illesztés jóságát, ha a kapott meredekség és tengelymetszet
értékeket század pontosan veszitek figyelembe.
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A-Függelék: Nevezetes eloszlások

1. Diszkrét eloszlások

1.1. Geometriai-eloszlás
Geometriai eloszlás:

P(ξ= k)= pk = qk−1 p (1.1)

Várható értéke 〈k〉 = 1/p és szórásnégyzete s2 = q/p2

(a) (b)

(c) (d)

1. ÁBRA. Geometriai-eloszlás
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1.2. Binominális-eloszlás
Binominális eloszlás:

P(ξ= k)= pk =
(

n
k

)
pk qn−k (1.2)

Várható értéke 〈k〉 = np és szórásnégyzete s2 = npq

(a) (b)

(c) (d)

2. ÁBRA. Szimmetrikus binomiális-eloszlás

(a) (b)

3. ÁBRA. Ferde binomiális-eloszlás
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1.3. Poisson-eloszlás
Poisson eloszlás:

P(ξ= k)= pk = λk

k!
e−λ (1.3)

Várható értéke 〈k〉 =λ és szórásnégyzete s2 =λ

(a)

(d)(c)

(b)

4. ÁBRA. Poisson-eloszlás
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2. Folytonos eloszlások
2.1. Exponenciális-eloszlás

Exponenciális eloszlás:

f (x)=
{

0, ha x6 0
λe−λx, ha x > 0 (2.1)

Várható értéke 〈x〉 = 1/λ és szórásnégyzete s2 = 1/λ2

(a) (b)
5. ÁBRA. Exponenciális-eloszlás

2.2. Lognormális-eloszlás
Lognormális eloszlás:

f (x)=
{ 0, ha x6 0

1
s
p

2π
e−

(ln x−m)2

2s2 , ha x > 0
(2.2)

Várható értéke
〈x〉 = em+s2/2 (2.3)

és szórásnégyzete

s2 = e2m+s2 · (es2 −1) (2.4)

(a)
6. ÁBRA. Lognormális-eloszlás
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2.3. Normális-eloszlás
Normális eloszlás:

f (x)= 1

s
p

2π
e−

(x−m)2

2s2 ha −∞< x <∞ (2.5)

Várható értéke 〈x〉 = m és szórásnégyzete s2 = s2

(a) (b)

(c) (d)
7. ÁBRA. Normális-eloszlás



a



B-Függelék: Táblázatok

1. Normális-eloszlás
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2. χ2-eloszlás
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3. Student-eloszlás



a
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