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Ez a ZH első lapja. A feladatmegoldásnak az alkalmazott modell valósźınűségszámı́tási ill. statisztikai
szóhasználat szerinti megfogalmazását, a feltett kérdésre adott választ és ennek indokolását kell tartalmaznia.
Az előadásban ill. jegyzetben szereplő dolgokat nem kell a dolgozatba belemásolni. Piszkozat is beadható,
de minden feladat külön lapon legyen. Értékelhetetlenek a név nélkül beadott lapok. A jelen lapon szereplő
információk az egész dolgozatra vonatkoznak, a további lapokon szereplő adatok csak abban a feladatban
érvényesek. A ZH meǵırásához használható segédszközök: Szignifikanciapróbák összefoglaló, Mintavétel
összefoglaló, eloszlástáblázatok, a hallgató saját jegyzeteiből legfeljebb három A4-es lap, üres jegyzetlapok.

Egyenlő értékű a számı́tásmenet képletekkel és szavakkal való léırása. A léırás konkrét legyen, a számunkra
(illetve a feladat szereplői számára) ismert adatokra és összefüggésekre hivatkozzon.⊗
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 hat tartományból áll, melyek elnevezése:

A: észak-nyugat B: észak-közép C: észak-kelet
D: dél-nyugat E: dél-közép F: dél-kelet

A B C
D E F

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

Bergengóciában 10 millió állampolgár él, 1 millió az A tartományban, 2 millió a B tartományban, 1 millió
a C tartományban, 2 millió a D tartományban, 2 millió az E tartományban, 2 millió az F tartományban.

Az A,B,C,D tartományok mindegyikében a lakosság 20 %-a kékszemű és 80 %-a zöldszemű.

Az E és F tartományok mindegyikében a lakosság 70 %-a kékszemű és 30 %-a 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 : 2 millió , barna : 3 millió , fekete : 5 millió.

A kékszemű bergengócok (cm-ben kifejezett) testmagassága normális eloszlású,
várhatóértéke µK=170, szórása σK=20
Ez az eloszlás érvényes külön-külön minden tartományban.

A zöldszemű bergengócok (cm-ben kifejezett) testmagassága normális eloszlású,
várhatóértéke µZ=185, szórása σZ= 10
Ez az eloszlás érvényes külön-külön minden tartományban.

A Bergengóc Jövedelemkutató Intézet (BJKI) munkatársai
az alábbi mintát vették: 300-szor megismételték azt, hogy
feldobnak egy szabályos dobókockát, és ha a dobás pontértéke =



1, akkor az A tartományból
2, akkor a B tartományból
3, akkor a C tartományból
4, akkor a D tartományból
5, akkor az E tartományból
6, akkor az F tartományból

véletlenszerűen kiválasztanak egy (1) embert. Így Bergengóciából összesen N = 300 embert választottak ki.
Megkérdezték őket a havi nettó jövedelmükről (bergengóc tallérban), ezt a változót a továbbiakban y jelöli.
A BJKI adattábla a tartományonkénti mintanagyságot, átlagot, a tartományokon belüli négyzetösszeget közli:

mintanagyság csoportátlag csoporton belüli négyzetösszeg

NA = 54 yA• = 70 WA =
∑

n∈A

(yA,n − yA•)
2 = 5940

NB = 56 yB• = 66 WB =
∑

n∈B

(yB,n − yB•)
2 = 6720

NC = 47 yC• = 80 WC =
∑

n∈C

(yC,n − yC•)
2 = 6110

ND = 52 yD• = 72 WD =
∑

n∈D

(yD,n − yD•)
2 = 7280

NE = 44 yE• = 70 WE =
∑

n∈E

(yE,n − yE•)
2 = 5500

NF = 47 yF• = 73 WF =
∑

n∈F

(yF,n − yF•)
2 = 7050
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A.

Ebben a feladatban a jelen ZH első lapján ı́rt BJKI adatfelvételről van szó.

A bergengóc kutatók ismerik a lakónépesség tartományonkénti eloszlásáról a jelen ZH első lapján közölt

adatokat, ámde a jövedelem (az első lapon értelmezett Y változó) eloszlásáról semmit nem tudnak.

Egyszempontos varianciaanaĺızist alkalmaznak a következő hipotézis vizsgálatára:

H0: Y átlaga a B tartományban = Y átlaga a C tartományban

Határozza meg az alábbi sorszámozott mondatok igazságértékét:

sorsz álĺıtás tipp

1
A variancia-anaĺızist azért nem lehet itt teljesen korrekt módon alkalmazni, mert nem

tudjuk, hogy Y normális eloszlású változó.
IGAZ

2
A variancia-anaĺızist azért nem lehet itt teljesen korrekt módon alkalmazni, mert a

mintavétel nem EVM.
IGAZ

3
A variancia-anaĺızis teljesen korrekt alkalmazásának szükséges feltétele, hogy:

Y átlaga a B tartományban = Y átlaga a C tartományban
IGAZ

4
A variancia-anaĺızis teljesen korrekt alkalmazásának szükséges feltétele, hogy:

Y szórása a B tartományban = Y szórása a C tartományban
IGAZ

5
Ha variancia-anaĺızist alkalmazunk a jelen ZH első lapján közölt adatokkal a H0

hipotézis vizsgálatára, akkor a döntés a hipotézis elutaśıtása lesz.
IGAZ

Egy sorszámozott mondat egy álĺıtás, melyben 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.

Ha egy álĺıtást igaznak tart, azt a sort hagyja változatlanul. Ha egy álĺıtást hamisnak tart, akkor a tipp

oszlopban húzza át az IGAZ szót. Minden helyes tipp 1 pont, minden hibás tipp -1 pont. Ha egy

kérdésnél nem akar tippelni, húzza át a kérdés a sorszámát, ekkor erre a kérdésre nem kap pontot.

Összesen 13 kérdés van. Az x pontot elérő dolgozat a megajánlott kollokviumi jegybe beszámı́tandó

y = 10 · (x− 3) pontot (de legfeljebb 80 pontot) eredményez, feltéve, hogy y ≥ 20 azaz x ≥ 5
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B.

Ebben a feladatban a bergengóc kutatók nem ismerik a µK és µZ értékét, de ezenḱıvül a jelen ZH első

lapján közölt minden más adatot ismernek (tehát σK és σZ értékét is).

400 elemű EVM-et vesznek a bergengóc zöldszemű lakosságból, és ennek alapján a

H0 : µZ = 180

hipotézist vizsgálják. A bergengóc kutatók döntési eljárása a következő: jelölje mZ a mintába bekerült

400 ember testmagasságának átlagát. Ha teljesül 179 < mZ < 181 akkor a H0 hipotézist elfogadják.

Ha nem teljesül 179 < mZ < 181 akkor a H0 hipotézist elutaśıtják.

Határozza meg az alábbi sorszámozott mondatok igazságértékét:

sorsz álĺıtás tipp

6
A bergengóc kutatók a rendelkezésükre álló információk alapján jogosan gondolják azt,

hogy a döntési eljárásuk elsőfajú hibavalósźınűsége (jó közeĺıtéssel) 5% .
IGAZ

7
A bergengóc kutatók a rendelkezésükre álló információk alapján jogosan gondolják azt,

hogy a döntési eljárásuk másodfajú hibavalósźınűsége (jó közeĺıtéssel) 5% .
IGAZ

8
Mi a rendelkezésünkre álló információk alapján tudjuk, hogy a bergengóc kutatók

döntési eljárásának elsőfajú hibavalósźınűsége több mint 10% .
IGAZ

9
Mi a rendelkezésünkre álló információk alapján tudjuk, hogy annak a valósźınűsége,

hogy a bergengóc kutatók elutaśıtják a H0 hipotézist több mint 10% .
IGAZ

Egy sorszámozott mondat egy álĺıtás, melyben 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.

Ha egy álĺıtást igaznak tart, azt a sort hagyja változatlanul. Ha egy álĺıtást hamisnak tart, akkor a tipp

oszlopban húzza át az IGAZ szót. Minden helyes tipp 1 pont, minden hibás tipp -1 pont. Ha egy

kérdésnél nem akar tippelni, húzza át a kérdés a sorszámát, ekkor erre a kérdésre nem kap pontot.

Összesen 13 kérdés van. Az x pontot elérő dolgozat a megajánlott kollokviumi jegybe beszámı́tandó

y = 10 · (x− 3) pontot (de legfeljebb 80 pontot) eredményez, feltéve, hogy y ≥ 20 azaz x ≥ 5
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C.

Ebben a feladatban a jelen ZH első lapján ı́rt BJKI adatfelvételről van szó.

A bergengóc kutatók ismerik a lakónépesség tartományonkénti eloszlásáról a jelen ZH első lapján közölt

adatokat, ámde a jövedelem (az első lapon értelmezett Y változó) eloszlásáról semmit nem tudnak.

A teljes bergengóc lakosságon értelmezett Y változó átlaga (a továbbiakban: ”országos átlag”) nem

ismert a bergengóc kutatók számára, kutatásuk célja az országos átlag becslése.

Határozza meg az alábbi sorszámozott mondatok igazságértékét:

sorsz álĺıtás tipp

10
A BJKI adattáblán a Mintavétel összefoglaló 6. oldal rétegezett mintavétel képleteit

alkalmazva a bergengóc kutatók az országos átlagra torźıtatlan becslést kapnak
IGAZ

11
A BJKI adattáblán a Mintavétel összefoglaló 6. oldal rétegezett mintavétel képleteit

alkalmazva a bergengóc kutatók az országos átlag torźıtatlan becslést, valamint ezen

becslés szórásnégyzetére torźıtatlan becslést kapnak

IGAZ

12
A BJKI adattáblán a Mintavétel összefoglaló 2. oldal VVM mintavétel képleteit

alkalmazva a bergengóc kutatók az országos átlagra torźıtatlan becslést kapnak
IGAZ

13
A BJKI adattáblán a Mintavétel összefoglaló 2. oldal VVM mintavétel képleteit

alkalmazva a bergengóc kutatók az országos átlagra torźıtatlan becslést kapnak, és

ezen becslés szórásnégyzetére torźıtatlan becslés adható.

IGAZ

Egy sorszámozott mondat egy álĺıtás, melyben 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.

Ha egy álĺıtást igaznak tart, azt a sort hagyja változatlanul. Ha egy álĺıtást hamisnak tart, akkor a tipp

oszlopban húzza át az IGAZ szót. Minden helyes tipp 1 pont, minden hibás tipp -1 pont. Ha egy

kérdésnél nem akar tippelni, húzza át a kérdés a sorszámát, ekkor erre a kérdésre nem kap pontot.

Összesen 13 kérdés van. Az x pontot elérő dolgozat a megajánlott kollokviumi jegybe beszámı́tandó

y = 10 · (x− 3) pontot (de legfeljebb 80 pontot) eredményez, feltéve, hogy y ≥ 20 azaz x ≥ 5


