
STATISZTIKA 

 

1. Egy osztály matematika dolgozatának eredményei a következők voltak: 

 

1, 5, 5, 4, 3, 3, 4, 4, 3, 2, 3, 3, 2, 2, 3, 3, 2, 5, 1, 4, 2, 1, 4, 3. 

 

a) Készítsünk az eredményekből gyakorisági táblázatot! 

b) Határozzuk meg az alábbi statisztikai mutatókat! 

i) Számtani közép (átlag): 
𝑥1+𝑥2+⋯+𝑥𝑛

𝑛
; 

ii) Módusz (leggyakrabban előforduló elem); 

iii) Medián (nagyság szerinti sorrendben a középső elem, ha két középső van – páros sok adattal 

dolgozunk –, akkor azok számtani közepe); 

iv) Terjedelem (a legnagyobb és a legkisebb elem különbsége); 

v) Átlagos abszolút eltérés: 𝑆𝑛(𝑥) =
|𝑥1−𝑥|+⌈𝑥2−𝑥⌉+⋯+⌈𝑥𝑛−𝑥⌉

𝑛
 (akkor minimális, ha x a minta 

mediánja); 

vi) Átlagos négyzetes eltérés: 𝐷𝑛
2(𝑥) =

(𝑥1−𝑥)2+(𝑥2−𝑥)2+⋯+(𝑥𝑛−𝑥)2

𝑛
 (akkor minimális, ha x a minta 

átlaga, akkor szórásnégyzetnek hívjuk, és ennek a négyzetgyöke a szórás); 

c) Készítsük el a jegyekből és azok gyakoriságából az alábbi diagramokat! 

i) Kördiagram; 

ii) Oszlopdiagram; 

iii) Sávdiagram (szalagdiagram); 

 

2. Adjuk meg a 3, 6 és 12 számok számtani (A), mértani (G), harmonikus (H) és négyzetes (N) közepét! 

(𝐻 ≤ 𝐺 ≤ 𝐴 ≤ 𝑁) 

 

𝐻 =
𝑛

1
𝑥1

+ ⋯ +
1

𝑥𝑛

 
𝐺 = √𝑥1 ∙ … ∙ 𝑥𝑛

𝑛  𝐴 =
𝑥1 + ⋯ + 𝑥𝑛

𝑛
 𝑁 = √

𝑥1
2 + ⋯ + 𝑥𝑛

2

𝑛
 

 

3. Adjunk meg olyan ötelemű (minél több különböző elemet tartalmazó) adathalmazt, amelynek 

a) átlaga 5; 

b) módusza 5; 

c) mediánja 5; 

d) átlaga és módusza 5; 

e) átlaga és mediánja 5; 

f) módusza és mediánja 5; 

g) átlaga, módusza és mediánja 5; 

h) szórása 0. 

 

KOMBINATORIKA 

A) Permutációk 

a) Ismétlés nélküli 

Példa: Egy nyolcfős úszódöntőben hányféle beérkezési sorrend lehetséges? 

b) Ismétléses 

Példa: Hányféle különböző sorrendben írhatjuk fel a MATEMATIKA szó betűit? 

 



2 
 
B) Variációk 

a) Ismétlés nélküli 

Példa: Egy nyolcfős úszódöntőben hányféle díjazási sorrend lehetséges, ha az első három helyezettet 

jutalmazzák? 

b) Ismétléses 

Példa: Hányféle különböző módon tölthető ki egy totószelvény? 

C) Kombinációk 

a) Ismétlés nélküli 

Példa: Hányféle különböző módon tölthető ki egy ötöslottó szelvény? 

b) Ismétléses 

Példa: Öt ugyanolyan reklámújságot szeretnénk elhelyezni tíz postaládába. Hányféleképpen tehetjük 

ezt meg, ha egy postaládába akár több újságot is rakhatunk. 

 

1. Hányféleképpen lehet öt nőt és hat férfit sorba állítani, ha 

a) a sorrendjük tetszőleges; 

b) a férfiak hátul állnak; 

c) a nők állnak hátul; 

d) két férfi nem állhat egymás mellett. 

2. Hányféleképpen lehet sorba állítani tíz különböző magasságú embert, ha a legmagasabb és a 

legalacsonyabb egymás mellett áll. 

3. Tíz embert hányféleképpen lehet leültetni egy asztalhoz, ha az asztal 

a) hosszúkás, és csak egy oldalán lehet ülni; 

b) kör alakú. 

4. Egy labdarúgó csapat keretében 2 kapus, 7 hátvéd, 8 középpályás és 5 csatár van. Hányféleképpen lehet 

összeállítani a kezdő tizenegyet, ha a felállás 1-4-4-2. 

5. Hányféleképpen lehet kiolvasni a SZOMBATHELY szót az alábbi táblázatból, ha a jobb felső sarokból a 

bal alsó felé haladunk? 

S Z O M B A T H 
Z O M B A T H E 
O M B A T H E L 
M B A T H E L Y 

6. Hány olyan hatjegyű szám készíthető, amelyben egy számjegy annyiszor fordul elő, mint amennyi a 

számjegy értéke. 

7. A 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 számjegyekből négyjegyű számokat készítünk, amelyben minden számjegy csak 

egyszer szerepelhet (azaz a számjegyek különbözőek). 

a) Hány ilyen szám van? 

b) Hány osztható ezek közül öttel? 

8. Egy dobókockával négyszer dobunk egymás után, és a dobott számokat balról jobbra haladva egymás 

mellé írjuk. Hány olyan négyjegyű szám keletkezhet így, amely osztható néggyel? 

 

VALÓSZÍNŰSÉG-SZÁMÍTÁS 

A valószínűség-számítás központi fogalmai: 

a) KÍSÉRLET (például: egy dobókockát eldobunk); 

b) ELEMI ESEMÉNY (a kísérlet lehetséges kimenetelei, például: 1, 2, 3, 4, 5, 6); 

c) ESEMÉNYTÉR (az elemi események halmaza, jele: Ω); 

d) ESEMÉNY (az eseménytér részhalmazai, jele: A, B, C,…, például: A={2, 3, 5} – prímszámot dobunk); 
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e) BIZTOS ESEMÉNY (amely mindig bekövetkezik, jele: Ω, például: dobókockával 7-nél kisebb számot 

dobunk); 

f) LEHETETLEN ESEMÉNY (amely soha nem következik be, jele: ∅, például: dobókockával negatív 

számot dobunk); 

g) ELLENTETT ESEMÉNY (amely akkor következik be, amikor az eredeti esemény nem, jele: 𝐴, például: 

dobókockával nem prímszámot dobunk) 

Egy esemény valószínűségének értelmezése: 

a) Kolmogorov-axiómákkal; 

b) Empirikus úton (a relatív gyakoriságok egy jól meghatározható érték körül ingadoznak) 

 

A klasszikus (kombinatorikus) valószínűség-számítási modell: 

 

𝑃(𝐴) =
𝑘𝑒𝑑𝑣𝑒𝑧ő 𝑒𝑠𝑒𝑡𝑒𝑘 𝑠𝑧á𝑚𝑎

ö𝑠𝑠𝑧𝑒𝑠 𝑒𝑠𝑒𝑡𝑒𝑘 𝑠𝑧á𝑚𝑎
=

𝑘

𝑛
 

 

Biztos esemény valószínűsége: 𝑃(Ω) = 1, hiszen 𝑘 = 𝑛; 

Lehetetlen esemény valószínűsége: 𝑃(∅) = 0, hiszen 𝑘 = 0; 

Minden eseményre igaz, hogy 0 ≤ 𝑃(𝐴) ≤ 1; 

Egy esemény és ellentett eseménynek valószínűségére igaz, hogy 𝑃(𝐴) + 𝑃(𝐴) = 1. 

 

1. Egy tanár egy 15 fős csoportból kihív 3 felelőt. Mekkora a valószínűsége annak, hogy TE is a felelők 

között leszel, ha 

a) a felelők egymás után jönnek, és egy ember csak egyszer felelhet; 

b) a felelők egymás után jönnek, és egy ember többször is felelhet; 

c) a felelők egyszerre írnak az első padokban. 

2. Mekkora a valószínűsége annak, hogy 

a) nyerünk az ötöslottón; 

b) hármasunk lesz az ötöslottón. 

3. Egy dobozban öt piros golyó van. Hány fehér golyót helyezzünk a dobozba, hogy a fehér golyó 

húzásának valószínűsége 0,8 legyen. 

4. A 32 lapos magyar kártyából találomra kihúzunk 4 lapot. Mekkora a valószínűsége annak, hogy 

a) mind a négy lap piros (összesen 8 piros van a pakliban); 

b) mind a négy lap ász (összesen 4 ász van a pakliban); 

c) pontosan két ász van a kihúzottak között; 

d) a piros ász a kihúzottak között van; 

e) nem lesz ász a kihúzottak között; 

f) legalább egy ász lesz a kihúzottak között. 

5. Az 1, 2, 3, 4, 5, 6 számjegyekből (mindegyiket csak egyszer felhasználva) hatjegyű számokat készítünk. 

Mekkora a valószínűsége annak, hogy az így kapott számban nem lesz két azonos számjegy. 

6. Egy dobókockával tízszer dobunk egymás után. Mekkora a valószínűsége annak, hogy háromszor 

dobunk hatost. (A binomiális eloszlás valószínűségképlete: 𝑝𝑘 = (
𝑛
𝑘

) ∙ 𝑝𝑘 ∙ 𝑞𝑛−𝑘, ahol 𝑞 = 1 − 𝑝.) 

7. Egy csavargyárban minden nap végén az elkészített csavarok 5%-a selejtes. Visszatevéssel kiveszünk 20 

csavart. Mekkora a valószínűsége annak, hogy ezek között legfeljebb 3 selejtes lesz. 
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GRÁFELMÉLET 

Königsbergi hidak problémája 

 
 

Gráfnak nevezzük pontoknak (csúcsok) és vonalaknak (élek) 
olyan halmazát, ahol a pontok vonalakhoz csatlakozhatnak, és 
a vonalak pontokat kötnek össze. 

Létezik izolált pont, hurokél és párhozamos él is. 

 

Borítékrajzolási problémák: Szabályos testek bejárása: 

  
FOKSZÁM: a pontokból kiinduló vonalak száma. 

EGYSZERŰ GRÁF: nem tartalmaz hurokélt és párhuzamos élt. 

Feladat: Rajzoljunk olyan ötpontú egyszerű gráfokat, amelyekben a pontok fokszámai: 

1, 1, 2, 3, 3 2, 3, 3, 4, 4 1, 1, 2, 2, 3 2, 2, 4, 4, 4 
 

Bármely gráfban a fokszámok összege az élek számának kétszerese, azaz minden gráfban a páratlan 

fokszámú pontok száma páros. 

TELJES GRÁF: olyan egyszerű gráf, amelyben bármely két pont közvetlenül össze van kötve vonallal. 

 

Az n-pontú teljes gráf éleinek száma: 
 

𝑛 ∙ (𝑛 − 1)

2
= (

𝑛
2

) 

 

Feladat: Hány pontja van annak a teljes gráfnak, amelynek összesen 190 éle van. 

IZOMORFIA: gráfok pontjai és élei kölcsönösen egyértelmű módon megfeleltethetők egymásnak. 

  

FAGRÁFOK: a körmentes, összefüggő gráfok a fák. 

Feladat: Vizsgáljuk meg, hogy nagyapáink dédapjai ugyanozok a személyek-e, mint dédapáink nagyapjai. 

SÍKBELI, NEM SÍKBELI GRÁFOK: ha egy gráf felrajzolható úgy, hogy az élek ne messék egymást. 

Feladat: Három ház, három kút problémája. Szabályos testek felrajzolása síkban. 
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