
A sztochasztika alapjai
12. feladatsor: statisztikai alapok

1. Egy játék fizikai terhelhetőségére elvégzett tesztek kg-ban a következő eredményeket adták:
40, 45, 40, 42, 36. A minta alapján adjuk meg a terhelhetőség empirikus eloszlásfüggvényét,
mintaátlagát, korrigált/korrigálatlan empirikus szórásnégyzetét és a mediánt!
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2. Legyenek X1, . . . , Xn független azonos eloszlású véletlen változók véges µ várható értékkel
és σ > 0 szórással. Igazoljuk, hogy µ̂1 = X1 torzítatlan becslése a várható értéknek! Igazoljuk,
hogy µ̂2 = (X1 +X2)/2 is torzítatlan becslése a várható értéknek. Melyik a hatásosabb?
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3. Legyenek X1, . . . , Xn független, Egyenletes(0, θ) eloszlású véletlen változók, ahol θ > 0.
Határozzuk meg Xn,n = max{X1, . . . , Xn} eloszlás-, és sűrűségfüggvényét, várható értékét és
szórását!

Mutassuk meg, hogy

T1(X) =
n+ 1

2n
Xn,n

torzítatlan becslése (θ/2)-nek, ami hatásosabb, mint a Xn mintaátlag! Igazoljuk, hogy T1 gyen-
gén konzisztens!
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4. Egy dobozban két pénzérme van. Az egyik szabályos, a másik cinkelt, 0,7 valószínűséggel
ad fejet. Az egyik érmével 4-szer dobunk. Az eredmény 3 fej és 1 írás. Mennyi a valószínűsége,
hogy a szabályos érmével dobtunk?

4



5. Egy almáskertben véletlenszerűen, egymástól függetlenül találhatók fertőzött fák. Tíz egy-
forma nagy, egyenként három sorból álló ültetvényben rendre 0, 3, 0, 1, 0, 0, 2, 1, 1, 2 beteg fát
találtak.

(a) Adjuk meg az empirikus eloszlásfüggvényt, a mintaátlagot és az empirikus szórásnégyzetet!

(b) Tegyük fel, hogy a beteg fák száma Poisson-eloszlást követ. Adjunk maximum likelihood
becslést és momentumbecslést az egy sorban található fák számának várható értékére!
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6. Egy adatszerverre a lekérdezések exponenciális időközönként érkeznek, ahol ismeretlen pa-
raméterrel. Az időközökre percben mérve a következő adatokat kaptuk: 1,94, 0,33, 2,51, 5,27,
1,73, és 0,61. Adjunk becslést a paraméterre a maximum likelihood és a momentumbecslés
alkalmazásával!
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7. Legyenek X1, . . . , Xn független véletlen változók, f(x) = 2x
3θ2

, θ ≤ x ≤ 2θ, sűrűségfügg-
vénnyel. Adjunk becslést θ-ra momentum módszerrel és ML módszerrel is!
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