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ELMÉLET 
 
1. Ismertesse a sokaságok fajtáit! (3) 

 
2. Mit nevezünk standardizálásnak és mikor használjuk ezt az eljárást? (3) 

 
3. Mi a szóráshányados definíciója és mire használjuk? (3) 

 
4. Ismertesse az indexek (ár- volumn- és értékindexek) között fennálló összefüggéseket! (3) 

 
5. Mit nevezünk Lorenz-görbének és hogyan használjuk a koncentráció számszerű kifejezésére? (3) 

 



 
GYAKORLAT 
1. Egy bolt törzsvásárlóinak vásárlási szokásairól a táblázatban szereplő adatokkal rendelkezik. 
      Töltse ki a táblázat hiányzó adatit. (3pont) 

Havi 
vásárlás 

értéke eFt 

Vásárlók 
száma 

xi si fi
’ gi si

’’  zi 

        - 30 200       
   31 - 60 250       
   61 - 90 180       
   91 - 120       
 
Értelmezze szövegesen a harmadik sorban kiszámított s’’ adatot. (1 pont) 
s’’ 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. A bolt éves árbevételéről és a vásárlások számának alakulásáról ismertek a következő adatok 

Év Árbevétel  
MFt 

Vásárlások 
száma          

előző év = 100 % 

   

2002 210 -    
2003 240 110    
2004 300 95    
2005 310 120    

Feladat: 
Vizsgálja meg, hogyan alakult átlagosan az egy vásárlásra jutó árbevétel nagysága az egyes években 2002-höz 
képest. /használja a táblázat üres oszlopait/ (3 pont) 
Határozza meg az árbevétel változásának átlagos mértékét! ……………………………… (2 pont ) 
Számítsa ki a vásárlás szám változásának átlagos ütemét! …………………………………(2 pont) 
 
3. A  2001 évi árbevétel megoszlása vevő és termékcsoport szerint a következő:  Adatok MFt-ban. 

Vevő Élelmiszer Ruházati cikk Iparcikk Összesen 
Nő 50 40 30 120 

Férfi 20 10 30  60 
Összesen 70 50 60 180 

Mennyi lenne a férfiak által vásárolt ruházati cikkek értéke 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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