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ELMÉLET 
 
1. Magyarázza el az ismérv és az ismérvérték közti különbségét! (3) 

 
2. Mit nevezünk árollónak? Nevezzen meg 3 példát! (3) 

 
3. Definiálja a következőket: részhatáskülönbség, összetételhatás-különbség! (3) 

 
4. Mit nevezünk sztochasztikus kapcsolatnak és milyen típusait különböztetjük meg? (3) 

 
5. Hogyan számítjuk ki egy osztályközös gyakorisági sor felső kvartilisét? (3) 

 



 
GYAKORLAT 
 
1. Egy kereskedelmi vállalt boltjainak forgalmáról ismertek a táblázatban szereplő adatok. Töltse ki a 

táblázat hiányzó adatait. (3pont) 
Árbevétel 

MFt 
Boltok 
száma 

xi si fi
’ fi

’’  gi zi 

       -25,0 12       
25,1-50,0 15       
50,1-75,0 8       
75,1- 5       
Feladat: 
Értelmezze szövegesen a harmadik sorban kiszámított f i

’’ adatot. (1 pont) 
f ’’ Jelentése:…………………………………………………………………………………… 
 
Vizsgálja meg az árbevétel eloszlását 

a, helyzetmutatókkal (5 pont) 
=  Mo =  Me =  Q1 =  Q3 =  

 
b, a szóródás mérőszámaival (4 pont) 

R =   =   =  V =  
 

c, az aszimmetria mérőszámaival, és indokolja, hogy milyen oldali az aszimmetria (3 pont) 
A =  F =  

  
2. A vállalat dolgozóinak számáról és az éves összes bérköltségről ismertek a következő adatok: 

Év Dolgozók száma Éves összes 
bérköltség 

Előző év= 100 % 

   

2001 270 -    
2002 320 110    
2003 415 105    
2004 380 103    

Feladat: 
Vizsgálja meg hogyan alakult átlagosan az egy dolgozóra jutó bérköltség az egyes években 2001-hez képest. 
/használja a táblázat üres oszlopait/ (3 pont) 
Határozza meg a dolgozószám változásának átlagos mértékét! ……………………………… (2 pont ) 
Számítsa ki az éves bérköltség változásának átlagos ütemét! …………………………………(2 pont) 
 
3. A vállalt 2000 évi árbevételének megoszlása árucsoportonként és a boltjainak területi elhelyezkedése 

szerint a következő: Adatok MFt-ban 
Árucsoport Baranya megye Vas megye Zala megye Összesen 
Élelmiszer 20 23 17 60 
Iparcikk 15 17 18 50 
Összesen 35 40 35 110 

Mennyi lenne a Zala megyei iparcikk értékesítésből származó árbevétel a két ismérv függetlensége esetén? 
………………………………………………….( 2 pont) 
Vizsgálja meg, hogy milyen szoros a kapcsolat a két ismérv között, és magyarázza a Cramer-féle asszociációs 
együttható értékét! (10 pont) 
 

2χ  =  T =  Tmax=  C =  
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