
 

Vizsga  AX18 2017. Január18. 

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.) Az 0'344 =−+ yxyyx  differenciálegyenlet egzakttá tehető az 
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x
integráló tényezővel. 

b.) Egy üzembe 7 férfi és 8 nő jelentkezik felvételre. Ha ezek közül 5 férfit és 5 nőt választanak ki, akkor 
az 1200 féleképpen lehetséges.  

c.) Az ),( yxf sűrűségfüggvény, ha ( ) ( ) 10
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, ++= xhayxyxyxf és 10  y , különben 0. 

Gy: Adott típusú elektromos berendezések 2%-a 1000 üzemórán belül elromlik. Tegyük fel, hogy a 
meghibásodásig eltelt idő exponenciális eloszlást követ. Mekkora a valószínűsége, hogy egy ilyen 
berendezés az átlagosnál tovább működik? 

  
 

2. E: Írja le a centrális határeloszlás tételt. Mi a tétel jelentősége? 
 
Gy: Tudjuk, hogy az autóvezetők 75%-a kapcsolja be a biztonsági övet. Becsülje meg annak a 
valószínűségét, hogy egy közúti ellenőrzés során 500 autóst megállítva 360 és 400 között lesz azoknak 
az autósoknak a száma, akik bekapcsolt övvel vezetnek.  
 

3. E: A folytonos valószínűségi változó definíciója. Folytonos valószínűségi változó eloszlás - és 
sűrűségfüggvényének tulajdonságai. 
 

GY: Egy laboratóriumban vizsgált kémiai reakció során mért hőmérséklet eltérés (C) olyan 
valószínűségi változó, amelynek sűrűségfüggvénye: 
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xf  és 0 különben. 

a.) Adja meg az eloszlásfüggvényt. 
b.)  Adja meg a várható értékét és a szórását a valószínűségi változónak. 
 

4. E: A konfidencia intervallum definíciója. Adja meg a normális eloszlású valószínűségi változó várható 
értékére vonatkozó 95%-os megbízhatósági szintű konfidencia intervallum hosszát, ismert szórás esetén. 
 
Gy: Egy ampermérővel a következő áramerősségeket mértük: 15,2; 15,7; 14,6; 16,8; 13,9. 
Adjon olyan konfidencia intervallumot, amely 0,8 valószínűséggel magában foglalja az áramerősség 
várható értékét. Tudjuk, hogy a szórás 2A. 
 


