
 

Vizsga  AX18 2017. Január11. 

Név:           Neptunkód:  
 

 1. 2. 3. 4. Összesen Jegy 

Elmélet: 15p  15p  10p  10p    

Gyakorlat: 15p  15p  10p  10p   

 

Írja  fel a  nevét és Neptun kódját. Csak a kiosztott, összetűzött papírt, táblázatot és kalkulátort lehet használni. A kész dolgozatot a 

feladatlappal együtt függőlegesen hajtsa ketté! Az olvashatatlan áttekinthetetlen dolgozat értékelhetetlen. Meg nem engedett eszközök 

használata esetén a  vizsga elégtelen osztályzattal zárul. Osztályozás: mind az elméletből, mind a gyakorlatból el kell érni legalább 15-15 

pont, ekkor a jegy: 0-39 pont elégtelen (1); 40-54 pont elégséges (2); 55-69 pont közepes (3), 70-84 pont jó (4); 85-100 jeles (5). 

 
1. E: Az alábbi állítások közül melyik igaz, melyik hamis? Válaszát indokolja! 

a.) Ha B pozitív valószínűségű esemény, akkor ( ) ( )BAPBAP −=1 . 

b.) Ha ξ geometriai eloszlású és szórása, 
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10
akkor ( ) 1,010 ==P . 

c.) A megadott függvény eloszlásfüggvény: ( ) 0= xhaexF x
és ( ) 0
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+
= xha

x

x
xF . 

Gy: A valószínűségszámítás vizsga feladatainak megoldásához szükséges idő olyan normális eloszlású valószínűségi 
változó, amelynek várható értéke 75 perc, szórása 10 perc.  
a.) Mi a valószínűsége annak, hogy valaki 60 perc és 75 perc között végez? 
b.) A diákok hány százaléka végez a feladatokkal a megadott 90 perc alatt? 
c.) Ha 135-en vesznek részt a vizsgán, akkor mennyi a várható értéke az olyan diákok számának, akik 90 perc alatt 

befejezik a vizsgát? 
 

2. E: A valószínűségi változók közötti sztochasztikus kapcsolat (tanult) mérőszámai. Adja meg tulajdonságaikat. 
Gy: Tudjuk, hogy  és  független valószínűségi változók. 

a.) Töltse ki a táblázat hiányzó adatait. 
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b.) Adja meg ( ) M és ( ) +M értékeket! 

c.) Adja meg ( ) +D értékét! 

  
3. E: Adja meg a nagy számok törvényének tanult (Bernoulli) alakját. Mi a tétel jelentése? 

GY: Egy étteremben 0,008 annak a valószínűsége, hogy valaki fizetés nélkül távozik. Becsülje meg, hogy milyen határok 
közé esik 500 vendég esetén a fizetés nélkül távozók legalább 0,95% valószínűséggel.  
 

4. E: A statisztikai sokaság és a statisztikai minta fogalma. A torzítatlan becslés definíciója. Adjon példát torzítatlan 
becslésre. 
Gy: Fájdalomcsillapító hatását vizsgálták 8 betegen. Azt mérték, hogy a bevétel után mennyi idővel (órában) szűnt meg 
a fájdalom. Az alábbi adatokat kapták:  
   

3,2 1,6 1,7 2,8 5,5 1,5 6,1 2,9 

Tudjuk, hogy a fájdalom megszűnéséhez szükséges idő normális eloszlású, és más megfigyelésekből tudjuk, hogy a 
szórása 20 perc. 
Elfogadhatjuk-e 95% os biztonsággal, hogy az ismeretlen várható érték 3 óra? 

 


