
GVMGS11MNB – Gazdaságstatisztika Név:….………………………… 
Házi feladat Neptun kód:……………………………. 
2. 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. Mit jelentenek a következő kifejezések: relatív-, osztályközös-, illetve kumulált gyakoriság? (3) 

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

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

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

(4) 

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

 



 
GYAKORLAT 
 

1. Az élveszületések megoszlása az újszülöttek születési súlya szerint: 
1980-ban 148673, 1990-ben 125679, 1998-
ban 97301 gyermek született. 
 
A. Készítsen gyakorisági poligont a 
három időszak születéseiről. (3) 
 
 
 
 
 
 
 

B. Hasonlítsa össze a három időszakot az átlagos súly, a módusz és a medián alapján! 
Megállapításait szövegesen is fogalmazza meg! (10) 
 
 
 
 
C.  Változott-e a születési súly szerinti eloszlás asszimetriája a három időszak között? Használja a 
Pearson-féle mutatószámot! (6) 
 
 
 

 
2.  Nógrád megye és Zala megye településeinek megoszlása a településeken lakó népesség nagysága szerint 
1998. január 1.-én: 
 

A, Becsülje meg a megyék összes népességét! (3) 
 
 
 
B, Hasonlítsa össze Lorenz-görbe segítségével Nógrád és 
Zala megye népesség szerinti koncentrációját! (A 
görbéket egy grafikonban helyezze el!) (8) 
 
 
 
 

 
C, Becsülje meg a települések tipikus nagyságát az egyes megyékben! (4) 
 
 
 
 
 
D, Készítsen hisztogrammot Nógrád megye településeiről népességük szerint! (1) 
 
 

Születési súly Újszülöttek megoszlása 
(gramm) 1980 1990 1998 

-999 0,5 0,4 0,5 
1000-1499 1,1 0,9 0,7 
1500-1999 2,2 1,9 1,7 
2000-2499 6,6 6,1 5,4 
2500-2999 22,4 21,6 19,4 
3000-3499 38,5 38,6 37,7 
3500-3999 22,8 23,8 26,5 

4000- 5,9 6,7 8,1 
Összesen: 100,0 100,0 100,0 

Népesség- Települések száma 
Csoportok (fő) Nógrád megye Zala megye 

0-499 27 153 
500-999 46 59 

1000-1999 34 33 
2000-4999 15 7 
5000-9999 1 2 

10000-49999 4 1 
50000-99999 0 2 

Összesen: 127 257 


