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ELMÉLET 
 
1. Mely mérési skálákat különböztetjük meg? Ismertesse ezek jellemzőit! (4) 

 
2. Mik a keresztezett indexformulák és miért van szükség rájuk? (3) 

 
3. Ismertesse a következőket: egyszerű-, csoportosító- és kombinációs tábla! (3) 

 
4. Mit jelent az, hogy két ismérv független? Minek alapján mondhatjuk ki függetlenségüket?(3) 

 
5. Ismertesse a móduszt és a mediánt! (2)! 

 



 
GYAKORLAT 
1. Egy társasház lakásairól a táblázatban szereplő adatokat ismerjük. 
      Töltse ki a táblázat hiányzó adatit. (3pont) 

Lakás 
alapterülete 

m2 

Lakások 
száma 

xi si fi
’ gi gi

’ zi 

         - 40 12       
   41 – 65 23       
   66 – 90 15       
   91- 5       
 
Értelmezze szövegesen a harmadik sorban kiszámított f ’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)! 
 

A =  F =  
  
2. Az építőipari cég által átadott lakások száma és a garanciális javítási költség nagyságának 

alakulásáról ismertek a következő adatok 
Év Átadott lakások 

száma 
Garanciális 

javítási költség           
előző év = 100 % 

   

2000 150 -    
2001 155 115    
2002 130 105    
2003 135 103    

Feladat: 
Vizsgálja meg, hogyan alakult átlagosan az egy lakásra jutó garanciális javítási költség az egyes években 2000-
hez 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 évben értékesített lakások számának megoszlása épület típus és kerület szerint a következő:  

Épület típus XII. ker. XIV. ker. XVI. ker. Összesen 
Lakópark 20 60 10 90 

Családi ház 10 10 40 60 
Összesen 30 70 50 150 

Mennyi lenne a XVI. Kerületben átadott családi házak 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) 
 

2χ  =  T =  Tmax=  C =  
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