
ME Matematikai Intezet Nev:

Matematikai Intezet Neptun-k6d:

Datum: ...

Zarthelyi dolgozat VAL6szfNUSEG-SZAMfTAS ES MATEMATIKAI STATISZTIKA c. tantaxgyb6l
MSc GEPESZMERNOK szakos nappali hallgatok reszere

Akkor szerez aldirdst a hallgata, ha minimum 1 elme/eti kerdesre hidnytalanul jal
vdlaszol es 1 gyakorlati feladatot vegeredmenyig megold. Aki az aldirds feltetelenek

teljesitesen tul legaldbb 1 kerdest helyesen megvdlaszol, annak lehetOsege van
megajdnlott vizsgajegyet szerezni.

Minden szamitast 4-tizedes pontossaggal vegezzen!
Csak a logikai menetnek es a kert m6dszernek a pontos kovetese

esetlm ertekelhetD a feladat, kiilonhen nem er pontot.

El. Bizonyitsa be, hogy <I> (-x) + <I> (x) = 1 tetsz6leges x valos szam eseten, ahol i[> (x) a standard
normalis eloszliJ.sfiiggvenytjeliili!

E2. Vezesse Ie a a-algebra fogalmat!

E3. Definialja Poisson eloszliJ.suval6szinusegi valtoz6t!

Fl. Az alabbi tablazat ~ es 1) val6szinusegi valtozok egyiittes eloszliJ.siinakadatait tartalmazza.
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Szamitsa ki az E (Z) varhat6 erteket, valamint D (Z) sz6riist, ahol Z = Vi

F2. Legyen X val6szinusegi valtoz6 Poisson-eloszliJ.su8 E (0, (0) parameterrel.

(L) Hatarozza meg a parametere maximum likelihood becslest!

(iL) Szamitsa ki a kapott becslesnek varhat6 ertekH!

F3. Egy automatagep 200-mm hosszusagu palcikakat keszit. A palcikak hossza normalis eloszlasu I'
varhat6 ertekkel es a = 2 sz6riJ.ssal,melyre az alabbi mintat vettek.

I 201 1196 1193 1198 1195 I 204 1196 1198 I 200 I 203 I
(a.) Hatarozza meg a varhat6 ertekre egy konfidencia intervallumot 0,999 megbizhat6sagi szin-

ten!

(h.) Az '" = 0,001 els6faju hiba eseten elfogadhato·e, hogy az egGsz sokasagban a varhat6
ertek ma = 200 millimeter? Hozza meg a diinteset P-ertek, valamint a kritikus tartomany
meghaUirozasaval!
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