
GVMGS11MNB – Gazdaságstatisztika Név:….………………………… 
Házi feladat Neptun kód:……………………………. 
1. előadás Gyakorlatvezető neve:……………………………. 
 
A házi feladatot a gyakorlatvezetőnek kell leadni az előadást követő gyakorlaton. Ha a megoldáshoz nincs 
elegendő hely, külön lap csatolható. A feladatokat kézzel, tollal kell megoldani, de statisztikai szoftver 
használható – ebben az esetben ismertetni kell a megoldás menetét (utasításokat, stb.) 
A zárójelben jelölt pontok a feladat súlyát jelzik – ha ez egy zárthelyi dolgozat lenne, ennyi pont járna érte. 
 
ELMÉLET 
 
1. Mi a statisztika, illetve mely két ágát különítjük el? (3) 

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

 
3. Ismertesse a sokaságok fajtáit! (3) 

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

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

 



 
GYAKORLAT 
 
1. Néhány sokaság: 

� A 2007-ben Magyaroszágon kiadott könyvek összessége. 
� Az iskolai könyvtárak könyvállománya 2008. január 1-én. 
� Színházlátogatások száma egy adott napon Budapesten. 
� Egy cipőüzlet forgalma a téli kiárusítás idején. 
� Lakossági villamosenergia-fogyasztás 1994 decemberében. 
� Békés megye állatállományának nagysága 1990. március 31.-én. 
� Budapest népessége 2007. december 31.-én. 
� A  budapesti születések száma 2007-ben. 

 
a) Nevezzük meg a fenti sokaságok típusait! (4) 
b) Mondjunk megkülönböztető ismérveket az egyes sokaságokra vonatkozóan! (8) 
c) Milyen mérési skálákon mérhetők az egyes ismérvek? (4) 

 
2. Statisztikai kiadványokból származnak az alábbi információk: 

� 1991-ben a GDP 29.1%-a az ipari ágazatból származott. 
� Az 1000 lakosra jutó élveszületések száma  

Magyarországon 11,8 volt. 
� Az 1 főre jutó sertéshúsfogyasztás 1990-ben 38,8 kg volt 
� 1992-ben 67.85%-kal kevesebb lakás épült mint 1970-ben. 
� 1992-ben egy orvosra 252.5 lakos jutott. 
� Az ipari ágazatban a maximum 500 főt foglalkoztató  

vállalkozások átlagos árbevétele 137 millió Ft volt 1992-ben. 
� Svédországban a házasságkötési arányszám 1992-ben 4,3‰ volt. 
� 100 aktív háztartásra 1991-ben 103 hűtőszekrény jutott. 
 
Nevezzük meg az itt szereplő viszonyszámok fajtáját, adjuk meg kiszámítási módját! (8) 

 
3.  

Átlagolandó értékek Súlyok 
6 6 
16 3 
20 1 

a) Számítsuk ki a megadott értékek súlyozott számtani, harmonikus, mértani és négyzetes átlagát! (4) 
 

 
 
 
b) Állapítsuk meg az átlagok nagyságrendjét! (2) 
 
 
 

c) Határozzuk meg a Σ fi (Xi - A)2 kifejezés értékeit a következő A értékek mellett: 5, 6, 8 és a számtani 
átlag. (5) 

 
 
 
d) Végül: Mekkora lesz az 1. zárthelyi dolgazat az átlagos eredménye? Az Ön zh-ja sikeres lesz-e? 

(statisztikai adatgyűjtést szolgáló kérdés, pont nem jár érte) 
 

   
 


