
 

 

SZLBA700 Gyakorlati Szigorlat, Statisztika MINTA ZH, 2009 december. 
 
 
 
1. feladat (10 pont) 
 Százhúsz diák írt meg egy múlt heti zárthelyit ─ ebből 40 fiú. A százhúszból negyvennyolcé 
lett jeles (közte tizennyolc fiúé). 
1.a. független volt-e ebben az esetben a dolgozatíró neme és az általa elért jegy? 
1.b. hogyha nem, akkor hogyan jellemezhető az összefüggésük? 
 
 
2. feladat (10 pont) 
Véletlenszerűen kiválasztunk egy főt az előző feladatban szereplő százhúsz közül. Határozza 
meg az alábbi valószínűségeket: 
2.a. milyen valószínű, hogy fiút választunk? 
b. milyen valószínű, hogy akit választunk, az fiú, és jelest is írt? 
c. milyen valószínű, hogy akit választunk, az fiú, feltéve, hogy jelest írt? 
d. milyen valószínű, hogy akit választunk, az jelest írt, feltéve, hogy fiú? 
 
 
3. feladat (10 pont) 
Egy televíziós vetélkedőn hárman vannak az I-es csapatban, A, B és C, és érmével fejet 
kellene dobniuk. Mindhármuknak cinkelt érmével kell dobnia: A érméje 2/5, B érméje 2/3, C 
érméje 1/4 valószínűséggel dob fejet. A is, B is, C is egyszer dob, ki-ki a maga érméjével. 
3.a. mi annak a valószínűsége, hogy mindhármuknak sikerül fejet dobni? 
3.b. mi annak a valószínűsége, hogy valamelyiküknek (=legalább az egyiküknek) sikerül fejet 
dobni? 
3.c. mi annak a valószínűsége, hogy egyiküknek sem sikerül? 
 
 
4. feladat (10 pont) 
Dobókockáról kell eldönteni, nem dob-e hatost túl gyakran vagy túl ritkán. Megfigyelünk 600 
dobást �  ebből 120 a hatos. Lehet ez véletlen? Vagy baj van a kockával? 
 
 
5. feladat (10 pont) 
Dobókockagyártó üzemben minden új kockát tesztelnek abból a szempontból, nem dob-e túl 
gyakran vagy túl ritkán hatost. Tesztelő eljárásuk: 600-szor dobnak a kockával, és  ha a 
hatosok száma legalább 20-szal eltér 100-tól, akkor (mint selejtest) megsemmisítik a kockát. 
5.a. Mekkora ennek az eljárásnak az elsőfajú hibavalószínűsége? 
5.b. Decemberben 10.000 dobókockát tesztelnek. Tegyük fel, hogy ezek valamennyien 
tökéletesek: mindannyian pontosan 1/6 valószínűséggel dobnak hatost. Lesz-e a 10000 tesztelt 
kocka közül várhatóan mégis olyan, amit mint selejtest megsemmisítenek? Ha igen � 
körülbelül mennyi? 
 


