
Statisztika 1 VIZSGAKÉRDÉSEK (BSc matematikus), 2023

1. Véletlen mintavételezés, léıró statisztikák, többváltozós adatrendszerek (empirikus kovarian-
cia, korreláció, kontingenciatáblák), paradoxonok. A statisztikában leggyakrabban előforduló
valósźınűségi modellek, normalitásvizsgálat heurisztikusan.

2. Elégséges statisztika és likelihood függvény fogalma. Neyman–Fisher faktorizációs tétel.

3. Maximum likelihood elv, a paraméterek ML becslése nevezetes eloszlásoknál. Az ML becslés
tulajdonságai.

4. Statisztikai becslések elvárt “jó” tulajdonságai (torźıtatlanság, konzisztencia, minimális szórás).
Rao–Blackwell–Kolmogorov tétel és alkalmazása.

5. Konfidenciaintervallum fogalma és konstrukciója a normális eloszlás várható értékére ismert
és ismeretlen szórás esetén, Lukács tétele.

6. Momentum becslés.

7. Statisztikai hipotézisvizsgálat lényege, fogalmai. Egyenletesen legerősebb próba létezése.
Adott szignifikancia és mintaelemszám mellett az egymintás, kétoldali z-próba erőfüggvényének
vizsgálata (µ függvényében).

8. Statisztikai próbák egyetlen kezelés hatásának vizsgálatára. z- és t-próba kapcsolata a konfi-
denciaintervallumokkal. Próbastatisztikák levezetése.

9. Két kezelés hatásának összehasonĺıtása. Kétmintás z- és t-próba, próbastatisztikák levezetése.

10. Hipotézisvizsgálatok a szórásra, két populáció szórásának összehasonĺıtása, Fischer F-próba.

11. Hipotézisvizsgálat populációs arányokra nagy minták alapján.

12. Kategorikus változók vizsgálata, kontingenciatáblák, χ2-próba.

13. Egyéb nemparaméteres próbák: előjel- és Wilcoxon-próba, Mann–Whitney próba. Spearman-
féle rangkorreláció.

14. Kolmogorov–Szmirnov tételek és próbák.

15. Regresszióanaĺızis. Legkisebb négyzetek módszere. Lineáris és arra visszavezethető problémák.

16. A paraméterek becslése lineáris modellben, Gauss–Markov tétel. ML becslés normális hibák
esetén. Hipotézisvizsgálat, konfidenciaintervallum a meredekségre.

Bizonýıtások nem kellenek, csak fogalmak és tételek. A kérdésekben szereplő fogalmakra példákat
kell tudni mutatni (konkrét eloszláscsaládok esetében). A vizsgán nevezetes eloszlások, hipotézisvizsgálati
képletek és kvantilis táblázatok használhatók, ha a Stat2 honlapról kinyomtatják. (z, t, χ2 próba
esetében azonban nem elég a képlet, azt le is kell tudni vezetni.)
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