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ELMÉLET 
 
1. Mit nevezünk viszonyszámnak? Mi a különbség a koordinációs és a megoszlási viszonyszámok között? (2) 

 
2. Mit nevezünk területi indexnek? Ismertesse fajtáit (definícióval együtt)! (3) 

 
3. Igazolja, hogy a részátlagindex és az összetételhatás-indexének szorzata 1! Milyen feltétel mellett igaz az 

azonosság? (3) 

 
4. Mit mondhatunk egy sokaság összetételéről, ha valamely részsokaság dinamikus viszonyszáma kisebb, mint 

az összetett dinamikus viszonyszám? (3) 

 
5. Milyen mutatókkal tudja jellemezni egy sokaság ismérvértékeinek szóródását? Adja meg a definíciókat is! 

(4) 

 



 
GYAKORLAT 
1. Egy autószalon az egy éves szervizre berendelt gépjárműveiről a táblázatban szereplő adatokkal 

rendelkezik. Töltse ki a táblázat hiányzó adatit. (3pont) 
Megtett 

kilométer 
ekm 

Gépjárművek 
száma 

xi si fi
’ gi gi

’’  zi 

        - 15 12       
   16 - 30 15       
   31 - 45 8       
  46- 5       
 
Értelmezze szövegesen a harmadik sorban kiszámított g’’ adatot. (1 pont) 
g’’ 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)! 
 

A =  F =  
   
2. Az értékesített gépjárművek számáról és az értékesítéssel foglalkozó üzletkötők számának 

változásáról ismertek a következő adatok: 
Év Gépjárművek 

száma 
Üzletkötők 

száma            
előző év = 100 % 

   

2003 220 -    
2004 240 110    
2005 310 105    
2006 300 103    

Feladat: 
Vizsgálja meg, hogyan alakult átlagosan az egy üzletkötőre jutó értékesítések száma az egyes években 2003-
hoz képest. /használja a táblázat üres oszlopait/ (3 pont) 
Határozza meg a gépjármű szám változásának átlagos mértékét! ……………………………… (2 pont ) 
Számítsa ki az üzletkötő szám változásának átlagos ütemét! …………………………………(2 pont) 
 
3. A  2000 éviben értékesített gépjárművek számának megoszlása vevő és gépkocsi szín szerint a 

következő:  
Vevő Piros Fekete Fehér Összesen 

Magánszemély 40 40 20 100 
Vállalkozás 10 10 20 40 

Összesen 50 50 40 140 
Mennyi lenne a magánszemélyek által vásárolt fehér színű gépjárművek száma 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) 
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