
GVMST22GNB – Statisztika II. Név:….………………………… 
Házi feladat Neptun kód:……………………………. 
3. hét 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. Adja meg a becslőfüggvény definícióját! Milyen becsőfüggvénnyel becsülné a sokaság szórását? (3) 

 
2. Mit jelentenek a becslőfüggvény alábbi tulajdonságai: torzítatlanság, aszimptotikus torzítatlanság, 

konzisztencia, hatásosság? (4) 

 
3. Hogyan határozná meg mekkora mintára van szükség ahhoz, hogy egy adott megbízhatósági szint mellett 

egy adott pontosságot tudjunk biztosítani?  (3) 

 
4. Mi a konfidenciaintervallum? Készítsen ábrát!  (2) 

 
5. Hogyan határozzuk meg az átlagra vonatkozó konfidenciaintervallumot adott szórás esetén, ha a sokaság 

eloszlása ismeretlen? (3) 

 



 
GYAKORLAT 
 
1. Egy 24 részes televízió-sorozat 10 véletlenszerűen kiválasztott epizódjának nézettsége (1000 főben): 
 145, 162, 165, 138, 148, 147, 152, 137, 151, 160. 
 A korábbi tapasztalatok alapján feltételezzük, hogy az epizódok nézettsége normális eloszlást követ. 
 
 A, Készítsünk pontbecslést a következő epizód nézettségének várható értékére! (2) 
 B, Mi az alapsokaság ebben az esetben? Ismert-e az alapsokaság eloszlása és szórása? (3) 
 

C, 95%-os megbízhatósággal szeretnénk intervallumbecslést készíteni az epizódok várható 
nézettségéről. Mennyi az α? (1) 

 D, Készítsen ezzel a pontossággal intervallumbecslést az átlagos nézettségre! (5) 
 
 
 
 
 
 
 
 E, Mennyi itt a standard és a maximális hiba? (2) 
 F, Ha a hirdetők epizódonként és nézőnként 12 Ft-ot fizetnek, mekkora a várható reklámbevétel a 

sorozat 24 epizódos évadja alatt? (7) 
 
 
 
 
 
2. Egy reprezentatív felmérés során a bejáró dolgozók munkába járással kapcsolatos utazási idejét 

becsülték. Feltételezzük, hogy az utazási idő eloszlása normális.  
Idő (perc) -10 10-20 20-30 30-40 40-50 50- Összesen 
Dolgozók száma 20 30 40 30 20 10 150 

  A, A minta alapján készítsen pontbecslést a dolgozók átlagos utazási idejére! (4) 
 
 
 
 
 B, Ismert-e az alapsokaság eloszlása, szórása? Kis, vagy nagy mintáról van szó? (3) 
 
 C, Számoljon konfidenciaintervallumot 95%-os megbízhatósági szinten! (4) 
 
 
 
 
 
 D, Mekkora mintát kell választani ahhoz, hogy az aránybecslés maximális hibája 98%-os 

megbízhatósággal 3 százalékpont legyen? (4) 
 


