
Valószínőségszámítás 1. ZH 
2017. november 8. 

 

1. Egy 4 fıs társaság egy pakli franciakártyából kiválogatta a figurákat: a négy 
ászt, négy királyt, négy dámát, és négy bubit. A 16 lapot véletlenszerően 
leosztották, mindenki négy lapot kapott. Mekkora a valószínősége, hogy senki 
sem kapott négy egyforma figurát? 

2. Legyen A, B és C három esemény, melyekre P(A) = P(B) = 0,4,  
P(AC) = 0,2. 
a) Alkothat-e  A, B és C teljes eseményrendszert? 
b) Lehet-e  A, B és C független? 

3. Egy sorsjegyárusnál 10 borítékos sorsjegy volt, ezek közül 3 volt nyerı. Anna 
megvett kettıt. Ezek után Bogi is vett kettıt, és amikor felbontotta ıket, 
kiderült, hogy pontosan az egyikkel nyert. Mekkora a valószínősége, hogy 
Anna mindkét szelvénye nyert? 

4. Egy desszertben nyolc édesség található: két csokis, két karamellás, két 
marcipános és két mogyorós. Négy gyerek mindegyike kivesz magának 
találomra két-két darabot.  
Jelölje X azt, hogy hány gyereknek sikerült két különbözıt választani.  
a) Mennyi P(X = 0)? 
b) Mennyi X várható értéke? 

5. Annak az esélye, hogy egy házat egy év alatt ér viharkár, 0,001. A 
viharkároknak 90%-a úgynevezett „kis kár”, 10%-a „nagy kár” (az 
egyszerőség kedvéért tegyük fel, hogy egy évben egy házat legfeljebb egy kár 
ér).  
a) Egy biztosító 2017-ben 20000 házat biztosít. Jelölje X, hogy hány házat fog 
viharkár érni. Adjuk meg X eloszlását és várható értékét!  
b) Körülbelül mekkora az esélye, hogy egész évben legfeljebb egy „nagy kár” 
lesz? 



Valószínőségszámítás 1. ZH, A csoport 
2016. október 27. 

 

A ZH-n csak tollat, számológépet és egy “puskapapírt”szabad használni, a 
szomszédot szigorúan tilos. A papírjukra írják fel a nevüket, és azt, hogy A vagy 
B csoport! A feladatlapot ZH után meg lehet tartani. Ha van értelmezésbeli 

kérdésük, jelentkezzenek, megpróbálok válaszolni!  

Minden feladat 20 pontot ér, minimum 30 pontot kell elérni.  

 

1. Egy urnában kezdetben hét piros golyó van. Feldobunk egy dobókockát, és 
átfestünk fehérre annyi golyót, ahányast dobtunk. Ezután az urnából kihúzunk 
két golyót visszatevés nélkül. Feltéve, hogy két fehér golyót húztunk, mennyi 
az esélye, hogy a kockával 5-öst dobtunk? 

2. A fociedzésre 20 ember jár (egyiküket Annának hívják). Minden edzés végén 
véletlenszerően két tízfıs csapatra oszlanak, és úgy játszanak egymás ellen. 
Ebben a hónapban eddig 5 edzés volt. Jelölje X, hogy hány olyan ember van, 
akivel Anna ebben a hónapban még nem volt egy csapatban. Számítsuk ki X 

várható értékét! (Ötlet: alkalmazzuk az összegre bontást!) 

3. Egy urnában 3 fehér és 4 piros golyó van. Háromszor kell húznunk, és akkor 
nyerünk, ha pontosan kétszer húzunk fehéret. Választhatunk, hogy 
visszatevéssel vagy visszatevés nélkül szeretnénk húzni. Melyiket érdemes 
választani, és mekkora eséllyel nyerünk? 

4. Egy pakli magyar kártyából 20-szor húztunk lapot, visszatevéssel. Mennyi az 
esélye, hogy mind a 4 ászt legalább egyszer kihúztuk? (A magyar kártya 32 
lapos.)   



Valószínőségszámítás zárthelyi 
2016. október 28. 

 

1. Milyen k-ra (1 ≤ k ≤ 90) független a következı – egy adott heti 
ötöslottóhúzással kapcsolatos – két esemény? 
A: a kihúzott számok között szerepel az 1-es 
B: a legnagyobb kihúzott szám éppen k 

2. Egy osztályba 10 fiú és 10 lány jár. A tanár minden órán véletlenszerően hív 
ki egy felelıt (a korábbi óráktól függetlenül). Mekkora az esélye, hogy 25 óra 
alatt minden fiú felelt legalább egyszer? 

3. Bogi feldobott 3 pénzdarabot. A fejeket Gergınek adta, majd a többi pénzt 
ismét feldobta. A másodszorra dobott fejeket pedig Annának adta, aki így 1 
pénzdarabot kapott. Mekkora a valószínősége, hogy Gergı is egyet kapott? 

4. Egy kerek asztal körül 25 ember foglal helyet. A Mikulás találomra kioszt 
közöttük 25 doboz desszertet (mindenki 1 dobozzal kap), melyek közül ötben 
kávés, húszban pedig vaníliás édesség található. Mindenki megkóstolja a saját 
desszertjét, sıt, a két szomszédját is megkínálja. Jelölje X, hogy hány ember 
evett a kávés édességbıl. Mennyi X várható értéke? (Ötlet: bontsuk X-et 
egyszerőbb valószínőségi változók összegére!) 

 
 



Valószínőségszámítás javító zárthelyi 
2005. december 19. 

1. rész 
 

1. a) Mekkora az esélye, hogy egy héten a kihúzott lottószámok mindegyike más 
maradékot ad öttel osztva?  
b) Mekkora az esélye, hogy mindegyik kihúzott lottószám más maradékot ad 
öttel osztva, feltéve, hogy összegük legfeljebb 17? 

2. Egy zsákban 20 üveggolyó van, 8 piros és 12 kék. Az üveggolyókat szétosztják 
négy gyerek között, mindenki öt darabot kap. Mekkora az esélye, hogy legalább 
egy gyerek csupa egyforma színőt kap? 

3. Legyen A, B és C három esemény, melyekre P(A) = P(B) = 0,5, A és B 
függetlenek, és P(C| A) = 0,2. 

a) Alkothat-e  A, B és C teljes eseményrendszert? 
b) Mennyi P(A∩B∩C), ha A, B és C függetlenek? 

4. Egy urnában 10 piros és 10 fehér golyó van. Bogi kihúzott két golyót, 
visszatevés nélkül. A fehéreket megtartotta, a pirosakat visszatette. Ezután 
Attila kétszer húzott visszatevéssel, és mindkétszer piros golyót húzott. 
Mekkora az esélye, hogy Bogi két fehéret húzott?  

5. Attila és Bogi egyszerre dobálnak egy-egy szabályos dobókockával. A játék 
akkor fejezıdik be, amikor Attilának sikerül nagyobbat dobnia Boginál. Ha 
viszont az elsı 10 dobásra ez nem sikerült, akkor már abban az esetben is 
abbahagyják a játékot, ha Attila legalább akkorát dob, mint Bogi. Jelölje X azt, 
hogy hányadik dobásnál ér véget a játék. Adjuk meg X eloszlását!  
 


