
Vizsga AX18 2017. December 18. 

Név:           Neptunkód:  
 

 1. 2. 3. 4. Összesen Jegy 

Elmélet: 10p  15p  15p  10p    

Gyakorlat: 10p  15p  15p  10p   

Írja fel a nevét és Neptun kódját. Csak a kiosztott, összetűzött papírt, táblázatot, a kézzel írott segédletet és kalkulátort lehet 

használni. Mobilt nem! A kész dolgozatot a feladatlappal és a saját segédlettel együtt függőlegesen hajtsa ketté! Az 

olvashatatlan áttekinthetetlen dolgozat értékelhetetlen. Meg nem engedett eszközök használata esetén a vizsga elégtelen 

osztályzattal zárul. Osztályozás: mind az elméletből, mind a gyakorlatból el kell érni legalább 15-15 pont, ekkor a jegy: 0-

39 pont elégtelen (1); 40-54 pont elégséges (2); 55-69 pont közepes (3), 70-84 pont jó (4); 85-100 jeles (5). 

 

Ne csak a végeredmény, a megoldás menete is derüljön ki a leírásból 
 

1. E: Osztályozza az alábbi állításokat a következők szerint: a.) mindig igaz, b.) mindig hamis, c.) lehet igaz és lehet hamis 

megfelelő feltételek teljesülése esetén. Válaszát indokolja, vagy példával támassza alá! 

 Ha A és B két pozitív valószínűségű, egymást kizáró esemény, akkor A és B független események. 

 Ha P(A)=P(B)=0.6, akkor A és B egymást kizáró események. 

 Ha P(A)=P(B)=0.6, akkor A és B független események. 

 Ha A és B független, akkor egymást kizáró események. 

 Ha A és B független, akkor    ABPBAP  . 

Gy: Egy bizonyos fajta elektromos készülékkel két gyártó fele-fele arányban látja el a piacot. Az első gyártónál a hibás 

termék valószínűsége 0.05, a második gyártó esetében ez a valószínűség 0,01. Ha valaki ugyanattól a gyártótól vásárol két 

készüléket, akkor mi annak a valószínűsége, hogy a második készülék is hibás, ha az első hibás volt?  

 

2. E: Milyen tanult nevezetes eloszlással jellemezhetők az alábbi valószínűségi változók? Milyen értékeket vehetnek fel a 

valószínűségi változók, amelyeknek jelentése: 

 a névleges értéktől való eltérés; 

 jelfogó berendezéshez időegység alatt érkező jelek száma; 

 feleletválasztásos teszt esetén a jó válaszok száma, ha a kitöltés találgatással történik, azaz minden választ egyenlő 

valószínűséggel választhat a vizsgázó; 

 két ügyfél érkezése között eltelt idő; 

 a készülék meghibásodásáig eltelt idő, ha a meghibásodás a véletlentől függ. 

 

Gy: Szegeden az éves csapadékmennyiség normális eloszlással közelíthető, amelynek várható értéke 489 mm, szórása 100 

mm.  

 Mi annak a valószínűsége, hogy 2018-ban az éves a csapadék mennyisége meghaladja az 589 millimétert? 

 Mi annak a valószínűsége, hogy a következő hét évben pontosan három olyan év lesz, amelyben az éves csapadék 

mennyisége meghaladja az 589 millimétert? Milyen feltételezéssel kellett élni számításhoz? 

 

3. E: Hány tizedes jegy pontossággal tudjuk 90%-os biztonsággal meghatározni a hatos dobás valószínűségét a relatív 

gyakoriság alapján, ha 800-szor végezzük el a kísérletet? 

 

Gy: A és együttes valószínűség-eloszlása az alábbi táblázattal adott:  

 

 20 50 

-2 0,05 0,15 

0 0,1 0,2 

3 0,25 0,25 

 Határozza meg az  xMxm  )(1  elsőfajú regressziós függvényt! 

 Függetlenek-e a valószínűségi változók? 

 

4. E: Jellemezze a következő differenciálegyenletet! ( Legalább 5 tulajdonságot soroljon fel!) 
22)cos(''' xyxyxy  2)1(  yés  

Gy: Oldja meg az alábbi differenciálegyenletet! Keresse meg a megadott kezdeti feltételt kielégítő megoldást! 

0'2  xyyx  1)3(  yés  


