
Valószínűségszámítás és statisztika vizsga, 2017.01.17.

Tesztkérdések. Rossz válasz: -1 pont, jó válasz ott, ahol pontosan 1 helyes válasz van: 3
pont, ahol több válasz is helyes: jó válaszonként 2 pont.

(1) Mennyi annak a valószínűsége, hogy három kockadobásból lesz legalább egy hatos,
feltéve, hogy csupa különböző eredmény jött ki?
A: Más B: 1/6 C: 1/3 D: 1/2

(2) Legyenek X és Y független valószínűségi változók véges szórással. Mennyi D(2X −Y )?

A: 2D(X) + D(Y ) B:
√

4D2(X) + D2(Y ) C: 2D(X) − D(Y )

D: Más E:
√

4D2(X) − D2(Y ) F: nincs általános képlet
(3) Legyen X λ = 1 paraméterű exponenciális eloszlású.

(a) Mennyi lesz Y = 2X − 1 eloszlásfüggvényének értéke a 3 helyen?
(b) Mennyi lesz Y = 2X − 1 sűrűségfüggvényének értéke a -0.5 helyen?

A: 1 − e−5 B: e−1/4/2 C: 0 D: 1 E: e2 F: Más G: 1 − e−2

(4) Tudjuk, hogy P (A) = 0.2 és P (A|B) = 0.6. Az alábbi két állítás közül melyik(ek)
lehet(nek) igaza(ak)? a/ A és B független. b/ P (B = 0.4).
A: csak az a/ B: csak a b/ C: egyik sem D: mindkettő

(5) Legyen Xi normális eloszlású minta, µ várható értékkel és ismert szórással. Az alábbiak
közül melyik a µ paraméter momentum módszerrel kapott becslése?
A: X B: 1/X C: Más D: max(Xi) E: nX/(n − 1) F: n/X G: (n − 1)/nX

(6) Legyen X egyenletes eloszlású a [−a, 0] intervallumon. Mi lesz az a paraméter maximum
likelihood becslése az alábbi minta alapján: -1,-2,-12?
A: -10 B: -5 C: -16 D: Más E: -12 F: 1

(7) Ha a χ2 próbát alkalmazzuk függetlenségvizsgálatra egy olyan esetben, ahol mindkét
szempont szerint 3 lehetőség van, akkor mennyi lehet a próbastatisztika szabadságfoka?
A: 2 B: Más C: 6 D: 5 E: 4 és 8 F: 3 és 9

Az alábbi kérdéseket külön lapon dolgozza ki!

(8) Hogy hívjuk a h(t) = E(|X − t|2) függvény minimum helyét? (2 p.)
(9) Hogyan adhatjuk meg a megszámlálható valószínűségi mezőn a valószínűséget? (4 p.)

(10) Legyen X 5 várható értékű és 2 szórású normális eloszlású, Y pedig az X = 7 esemény
indikátora. Számítsa ki Y várható értékét és szórását! (4 p.)

(11) Definiálja a visszatevés nélküli mintavétel modelljét és adja meg a különböző selejt-
számok valószínűségeit! (3 p.)

(12) Mondja ki a Markov egyenlőtlenséget! (3 p.)
(13) Vezesse le a valószínűségre a maximum likelihood becslést n mintaelem alapján! (6 p.)
(14) Definiálja a sztochasztikus konvergenciát! (3 p.)
(15) Írja le a sűrűségfüggvény becslésére tanult eljárást. (4 p.)
(16) Adja meg a legkisebb négyzetes becslést a lineáris modellben. Mik a tulajdonságai?

(5 p.)
(17) Legyen X egyenletes a [0, 1]-en. Adja meg X2 eloszlását és várható értékét. (7 p.)
(18) Számolja ki a Wilcoxon próbastatisztika értékét az alábbi két adatsorra! Hogyan döntene

arról, hogy tekinthetők-e azonos eloszlásból származónak? Az első minta: 1,2,4,12,23,50;
a második minta: 3,8,15,25,61,200. (7 p.)

(19) Definiálja az F -próbát és adja meg legfontosabb alkalmazásait. (5 p.)
(20) Hogyan generálhatunk véletlen számot Neumann módszerével? (5 p.)
(21) Mit vizsgáltunk? Értékelje a kapott eredményeket! Mi az "Intercept" és a "t" szem-

léletes jelentése? Egészítse ki a táblázatot a hiányzó értékekkel!

homb<-read.table("e:\\oktatas\\hom\\nyir-51-88m.hom")
r=c(0:37); atl<-rep(0,times=30)
for (i in 1:30) atl[i]=mean(homb[365*r+243+i,1])
t<-c(1:30);lm1=lm(atl~t);summary(lm1)

Az eredmény:Residuals:
Min 1Q Median 3Q Max

-0.78002 -0.23031 -0.01675 0.19913 0.78953
Coefficients:
Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept) 18.682815 0.150876 ...... <2e-16 ***
t -0.197392 0.008499 -23.23 ..........
Residual standard error: 0.4029 on 28 degrees of freedom
Multiple R-squared: 0.9507, Adjusted R-squared: 0.9489
F-statistic: 539.5 on 1 and 28 DF, p-value: .....

(10 p.)
(22) Magyarázza meg a mellékelt ábrát! (6 p.)

Név:

1 2 3a 3b 4 5 6 7


