
Név (olvasható): .........................................................

Statisztika VIZSGA ZH MINTA

Ez a ZH első lapja. Az 1-3. feladatok megoldásának az alkalmazott matematikai modell statisztikai
szóhasználat szerinti megfogalmazását, a feltett kérdésre adott választ és ennek indokolását kell tartalmaznia.
Piszkozat is beadható, de minden feladat külön lapon legyen. A jelen lapon szereplő információk az egész
dolgozatra vonatkoznak, a további lapokon szereplő adatok csak abban a feladatban érvényesek. A ZH
meǵırásához használható segédszközök: Mintavétel és Szignifikanciapróbák összefoglaló, eloszlástáblázatok,
kalkulátor (mely nem telefon) és a hallgató saját jegyzeteiből max. három A4-es lap.

Egyenlő értékű a számı́tásmenet képletekkel és szavakkal való léırása. A léırás konkrét legyen, a számunkra (ill.
a feladat szereplői számára) ismert adatokra tételesen (=egyenként) kell hivatkozni.⊗
jelöli azokat a feladatokat, ahol a megoldásban elegendő vázolni a számı́tás menetét.
Az ı́gy jelölt feladatok megoldásában azt kell léırni, hogy a tananyag teljes ismeretében meddig lehet eljutni a
kérdés megválaszolásában.

Bergengócia négy tartományból áll, melyek elnevezése:
A északnyugati tartomány
B északkeleti tartomány
C délnyugati tartomány
D délkeleti tartomány

A B
C D

Értelemszerűen használják még a következő megnevezéseket:
A és B együtt: Észak-Bergengócia
C és D együtt: Dél-Bergengócia, stb.

Bergengóciában 10 millió felnőtt állampolgár él, ebből 4 millió az A tartományban,
2 millió a B tartományban, 2 millió a C tartományban, 2 millió a D tartományban.

A bergengóc lakosság szemsźın szerinti megoszlása:
az A,B,C tartományok mindegyikében a lakosság 80 százaléka kékszemű és 20 százaléka zöldszemű,
más a helyzet a D tartományban, itt mindenki zöldszemű.

A bergengóc lakosság hajsźın szerinti megoszlásáról annyit tudunk, hogy három kategória létezik:
szőke, barna és fekete, és a bergengóc lakosság megoszlása ezen kategóriák szerint:
szőke : 30 % , barna : 40 % , fekete : 30 % Ez az eloszlás érvényes külön-
külön minden tartományban.

A kékszemű bergengócok (cm-ben kifejezett) testmagassága normális eloszlású,
várhatóértéke µK=180, szórása σK=13. Ez az eloszlás érvényes külön-külön minden tartományban.

A zöldszemű bergengócok (cm-ben kifejezett) testmagassága normális eloszlású,
várhatóértéke µZ=190, szórása σZ= 10. Ez az eloszlás érvényes külön-külön minden tartományban.

A teljes bergengóc lakosságon értelmezett testmagasság (cm) változót a továbbiakban y jelöli. A Bergengóc
Testmagasságkutató Intézet (BTI) munkatársai a bergengóc lakosság körében N = 120 elemű
egyszerű véletlen mintát vesznek. A mintába bekerült minden embernek megmérik a testmagasságát.

A mintát a megkérdezett lakhelye szerinti csoportokba sorolják. A következő táblázat a lakhely szerinti
csoportokban vett átlagokat és a csoportokon belüli négyzetösszegeket közli.
BTI adattábla:

mintanagyság csoportátlag csoporton belüli négyzetösszeg

NA = 45 y•A =183 WA =
∑
n∈A

(yn − y•A)
2

= 14320

NB = 34 y•B =183 WB =
∑
n∈B

(yn − y•B)
2

= 7160

NC = 22 y•C =183 WC =
∑
n∈C

(yn − y•C)
2

= 5728

ND = 19 y•D =190 WD =
∑
n∈D

(yn − y•D)
2

= 2280



Név (olvasható) : .........................................................

1. Feladat (20 pont)

A Bergengóc Adatelemző bt (BABT) a zöldszemű bergengóc lakosság körében vett 200 elemű mintát.

A megkérdezettek között 34 olyan ember van, aki az A tartományban lakik.

Véleményezze az alábbi álĺıtást:

ezek az adatok statisztikailag bizonýıtják, hogy nem igaz az, hogy az adatelemzők a zöldszemű

bergengóc lakosság körében egyszerű véletlen mintát vettek.



Név (olvasható) : .........................................................

2. feladat (20 pont)

A BTI szakértő kritikusa azt álĺıtja, hogy a jelen ZH első lapján közölt mintavétel korrekt

vgrehajtása mellett nem jöhettek volna ki az ott szereplő tartományonkénti mintanagyságok.

(A jelen ZH első lapján ı́rt NA , NB , NC , ND értékekről van szó.)

A BTI munkatársai és a szakértő kritikus ebben a feladatban ismerik a tartományonkénti lakhely,

hajsźın, szemsźın bergengóciai eloszlásáról a jelen ZH első lapján közölt adatokat.

Javasoljon a BTI munkatársai számára statisztikai próbát annak eldöntésére, hogy igaz-e a szakértő

kritikus álĺıtása.

A jelen ZH első lapján ı́rt adatok mellett mi ennek a statisztikai próbának az eredménye?



Név (olvasható) : .........................................................

3. feladat (20 pont)

A BTI munkatársai ebben a feladatban ismerik a lakhely, szemsźın, hajsźın bergengóciai eloszlásáról

a jelen ZH első lapján közölt adatokat, ámde a testmagasság eloszlásáról semmit nem tudnak.

3.1. Hogyan tudnak a BTI munkatársai, a jelen ZH első lapján közölt adatfelvételük alapján,

torźıtatlan becslést adni a testmagasság bergengóciai átlagértékére.

⊗
3.2. Mit tudnak mondani a BTI munkatársai a becslésük szórásáról (=standard hibájáról)?



Statisztika VIZSGA ZH MINTA

4. feladat (20 pont) Név (olvasható): ...............................................

Ebben a feladatban a bergengóc kutatók ismerik a bergengóc lakosság lakhely, hajsźın, szemsźın szerinti

megoszlásáról a jelen ZH első lapján ı́rt adatokat, ámde a testmagasság alapsokasági eloszlásáról semmit

nem tudnak. Bergengóciában a hipotézisvizsgálatot mindig 5%-os elsőfajú hibavalósźınűség mellett

végzik.

Ebben a feladatban az alábbi null-hipotézisről lesz szó :

H0 : az észak-bergengócok átlagos testmagassága = 185 cm

A bergengóc kutatók ismerik BTI adatfelvételének jelen ZH első lapján ı́rt adatait, a

hipotézisvizsgálatot ennek alapján végzik.

Határozza meg az alábbi sorszámozott álĺıtások igazságértékét:

sorsz álĺıtás tipp

4.1

Mi (akik a jelen ZH első lapján ı́rt minden információt ismerjük) tudjuk, hogy a

bergengóc kutatók számára a H0 hipotézis vizsgálatára az egymintás t-próba telje-

sen korrekt eljárás.

IGAZ

4.2

Mi (akik a jelen ZH első lapján ı́rt minden információt ismerjük) tudjuk, hogy a

bergengóc kutatók számára a H0 hipotézis vizsgálatára a kétmintás t-próba teljesen

korrekt eljárás.

IGAZ

4.3
A bergengóc kutatók a rendelkezésükre álló információk alapján jogosan gondolják azt,

hogy számukra a H0 hipotézis vizsgálatára a khi-négyzet próba teljesen korrekt eljárás.
IGAZ

4.4
A bergengóc kutatók, akik egy alkalmas próbával tesztelik a H0 hipotézist, a ren-

delkezésükre álló információk alapján a hipotézis elfogadása mellett döntenek.
IGAZ

4.5

A bergengóc kutatók a rendelkezésükre álló információk alapján jogosan gondolják

azt, hogy közeĺıtőleg 5% a másodfajú hibavalósźınűség, amikor egy alkalmas próbával

tesztelik a H0 hipotézist.

IGAZ

A fenti álĺıtásokban szerepelhetnek logikai kötőszavak, tárgyi kijelentések és logikai következtetések.

Kondicionális kijelentésként értékelendő a ”ha B, akkor A” alakú álĺıtás.

Az ”azért A, mert B” alakú álĺıtás azt jelenti, hogy a B⇒ A logikai következtetés helyes ÉS

(a jelen feladat feltételei és a ZH első lapjának információi alapján) a B álĺıtás igaz.

Tippelni ı́gy kell: a tipp oszlopban ı́rt IGAZ szót a válasznak megfelelően áthúzzuk vagy változatlanul

hagyjuk. Minden helyes tipp 1 pont, minden hibás tipp -1 pont. Ha valamelyik álĺıtásnál nem akar

tippelni, húzza át ennek az álĺıtásnak a sorszámát, ekkor erre a tippre nem kap pontot.

Legyen x = az 4.1, 4.2,..., 4.5 tippek alapján számı́tott pontszám, akkor az

4. feladat pontszáma = 5 · (x− 1) pont, ha x ≥ 2 (illetve az 4. feladat pontszáma = 0, ha x ≤ 1).
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5. feladat (20 pont) Név (olvasható): ...............................................

Ebben a feladatban ismerjük a jelen ZH első lapján ı́rt összes adatot.

Értelmezzük az X változót: X =



1, ha az A tartományban

2, ha a B tartományban

3, ha a C tartományban

4, ha a D tartományban

lakik a megkérdezett személy.

Határozza meg az alábbi sorszámozott álĺıtások igazságértékét:

sorsz álĺıtás tipp

5.1
A rendelkezésünkre álló adatokból megállaṕıthatjuk, hogy Bergengóciában a szemsźın

és a hajsźın függetlenek.
IGAZ

5.2
A rendelkezésünkre álló adatokból megállaṕıthatjuk, hogy Észak-Bergengóciában a

szemsźın és a hajsźın függetlenek.
IGAZ

5.3
A rendelkezésünkre álló adatokból megállaṕıthatjuk, hogy Bergengóciában a testma-

gasság és a szemsźın függetlenek.
IGAZ

5.4
A rendelkezésünkre álló adatokból megállaṕıthatjuk, hogy Bergengóciában a testma-

gasság és az X változó nem függetlenek.
IGAZ

5.5
A rendelkezésünkre álló adatokból megállaṕıthatjuk, hogy Bergengóciában a szemsźın

és az X változó nem függetlenek.
IGAZ

A fenti álĺıtásokban szerepelhetnek logikai kötőszavak, tárgyi kijelentések és logikai következtetések.

Kondicionális kijelentésként értékelendő a ”ha B, akkor A” alakú álĺıtás.

Az ”azért A, mert B” alakú álĺıtás azt jelenti, hogy a B⇒ A logikai következtetés helyes ÉS

(a jelen feladat feltételei és a ZH első lapjának információi alapján) a B álĺıtás igaz.

Tippelni ı́gy kell: a tipp oszlopban ı́rt IGAZ szót a válasznak megfelelően áthúzzuk vagy változatlanul

hagyjuk. Minden helyes tipp 1 pont, minden hibás tipp -1 pont. Ha valamelyik álĺıtásnál nem akar

tippelni, húzza át ennek az álĺıtásnak a sorszámát, ekkor erre a tippre nem kap pontot.

Legyen x = az 5.1, 5.2,..., 5.5 tippek alapján számı́tott pontszám, akkor az

5. feladat pontszáma = 5 · (x− 1) pont, ha x ≥ 2 (illetve az 5. feladat pontszáma = 0, ha x ≤ 1).


