
Binomiális, poisson és hipergometrikus eloszlások
1, Egy  rovarokkal  foglalkozó  kutató  rendezgeti  rovargyűjteményét  és  ennek  során  újabb  egyedekkel
szaporítja a gyűjteményt. A rovarok feltűzéséhez kétféle tűtípust használ.  A kisebb rovarokat a kisebb, a
nagyobb rovarokat a nagyobb tűvel szúrja fel. Átlagosan a minta 25%-a kisméretű rovar. Előkészít tíz rovart
és tíz tűt a preparáláshoz. A tíz tűből hánynak kell kisméretűnek lennie? Számítsd ki a várható értéket, a
szórást és a varianciát!

2, Egy családban a férj apja és a feleség anyja egy autoszómás recesszív betegségben szenved, de a férj és a
feleség egészségesek. Hat gyermeket szeretnének.  a,  Mi a valószínűsége annak, hogy egyik gyermek sem
lesz beteg; b, hogy legfeljebb kettő lesz beteg, c, hogy legalább 3 egészséges lesz és d, hogy legalább négy
egészséges lesz köztük? Adjuk meg a valószínűségi változó várható értékét, varianciáját és szórását!

3, Tíz egyed közül három mutáns. Öt egyedet véletlenszerűen kiválasztunk. Legyen a valószínűségi változó
értéke a mutáns egyedek száma ebben az ötös csoportban. Mekkora valószínűséggel választunk ki legfeljebb
2 mutáns egyedet? Adjuk meg a valószínűségi változó várható értékét, varianciáját és szórását!

4, A laboratóriumi fehér egerek egy anyagcsere-rendellenessége 0.1 valószínűséggel jelenik meg. Tíz kölyköt
véletlenszerűen kiválasztva mi a valószínűsége annak, hogy legfeljebb egy kölyöknél lép fel ez a betegség?
Adjuk meg a valószínűségi változó várható értékét, varianciáját és szórását!

5,  Egy szűrővizsgálatra  húszan  várakoznak,  közülük  hárman  betegek.  Az  első  vizsgálat  során  nyolcan
mennek be. Mi a valószínűsége, hogy a, legfeljebb egy beteg és  b, legalább egy beteg a 8 páciens közül?
Adjuk meg a valószínűségi változó várható értékét, varianciáját és szórását!

6, Tizenkét borsószem van egy urnában. Ebből 9 gömbölyű és 3 szögletes. Hatot húzunk véletlenszerűen
visszatevéssel.  A valószínűségi  változó  értéke legyen a  kihúzott  szögletes  borsószemek száma!  a, Mi  a
valószínűsége,  hogy  mind  gömbölyű?  b, Mi  a  valószínűsége,  hogy  legfeljebb  2  szögletes?  c, Mi  a
valószínűsége, hogy legalább 3 gömbölyű? d, Mi a valószínűsége, hogy legalább 4 gömbölyű? Adjuk meg a
valószínűségi változó várható értékét és szórását!

7, Egy tízgyermekes családban mekkora a valószínűsége, hogy 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 és 10 leánygyermek
születik,  ha  a  lányok  születési  valószínűsége  0.5?  Adjuk  meg  a  valószínűségi  változó  várható  értékét,
varianciáját és szórását!

8, Egy növény magvainak száma Poisson-eloszlású a talajban és egy négyzetméterre átlagosan ¾ mag jut.
Mekkora az esélye, hogy 4m2- en egyet sem találunk?

9, Egy dobozban 9 golyó van, ebből 4 barna. Véletlenszerűen 3 golyót kiveszünk. A valószínűségi változó
értéke  a  kivett  golyók  között  levő  barnák  száma.  Adjuk  meg  a  valószínűségi  változó  valószínűségi
tömegfüggvényét és számítsuk ki a várható értékét, varianciáját és szórását!

10, A 40 éves anyák között kb. 1/100 a Down-kóros gyermekek születésének aránya. 40 éves anyák száz
gyermeke közül mekkora valószínűséggel találunk több mint 4 beteget? Oldjuk meg a feladatot Binomiális
és Poisson közelítéssel is!

11, N számú  véletlen  módon  kihelyezett  talajfúrásban  egy  adott  mohafaj  spóráit  számoljuk.  A  k
spóraszámmal jellemezhető fúrások gyakoriságai (f) a következők: k = 0, f = 59; k = 1, f = 27; k = 2, f = 9; k
= 3, f = 1; k = 4, f = 0. Feltételezhető-e hogy a spóraeloszlás Poisson-típusú?

12, Az ötös lottóban mekkora a valószínűsége, hogy 3 találatos lesz a szelvény? Mekkora, hogy legalább 2
találatos lesz?

13, A Szt. László kórházba minden héten átlagosan egy fertőző beteget szállítanak. Ha a beszállított betegek
számát valószínűségi változónak vesszük, akkor milyen eloszlással írható le az adott valószínűségi változó?
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Mi a valószínűsége annak, hogy egy adott héten két fertőző beteget szállítanak be?

14, Ötös lottó: mekkora a valószínűsége, hogy ha 10 szelvénnyel játszunk, akkor 3 szelvényen lesz kettes
találatunk?

15, Egy  biológus  társaság  egy  idegen  bolygón  vizsgálja  a  Pettyegetett  Fúrólábú  Döglégy  táplálkozási
szokásait.  Ez  az  állat  óránként  átlagosan  hat  Nedvesorrú  Törpe  Gézengúz  tetemét  látogatja  meg.  Mi  a
valószínűsége annak, hogy tíz perc alatt pontosan három Nedvesorrú Törpe Gézengúz teteméből táplálkozik?
Mi a várható érték és a szórás?

16, Ötös lottó: mekkora a valószínűsége, hogy ha 10 szelvénnyel játszunk, akkor 3 szelvényen lesz kettes
találatunk?

17,  Egy  diák  találomra  szeretne  kitölteni  egy  20  kérdéses  tesztet,  amiben  minden  kérdéshez  4
válaszlehetőség tartozik,  de ezek közül  csak egy helyes.  Mekkora a valószínűsége,  hogy az értékelésnél
legalább 60%-ot elér?

18, Egy 28 fős osztályban heten balkezesek. Mekkora a valószínűsége, hogy ha 5 diákot kiválasztanak, akkor
legalább hárman közülük jobbkezesek lesznek?

19, Egy 10 000 fős afrikai populációban a sarlósejtes vérszegénységet okozó (recesszív) gén gyakorisága
10%. Mekkora annak a valószínűsége, hogy egy 100 fős mintában pontosan 3 beteg lesz, ha feltételezzük,
hogy a populációban Hardy-Weinberg egyensúly van?

20, Francia kártya: Húzunk a pakliból 6 lapot. Mekkora valószínűséggel lesz  a, mindegyik fekete,  b, fele-
fele arányban fekete, illetve piros?

21, Mekkora  a  valószínűsége,  hogy  egy  100  000  fős  populációból  véletlenszerűen  kiválasztott  5  fős
gyerekcsoportba 0, 1, 2, 3, 4, 5 lány kerül, ha feltételezzük, hogy a populációban a lányok gyakorisága 50%?
Mi  a  valószínűségi  változó  várható  értéke,  varianciája  és  szórása?  Ábrázoljuk  a  valószínűségi  változó
eloszlásfüggvényét!

22, Egy 10 méteres útszakaszon átlagosan 1 kátyú van. Az útjavítást végző munkásoknál 3 kátyú betömésére
elegendő anyag van.  Mekkora a valószínűsége annak,  hogy ez nem lesz elég egy 20 méteres útszakasz
kátyúmentesítésére?

23, Mari néni nagyüzemi lekvárfőzésbe fog és nincs otthon elegendő befőttesüvege, ezért a boltban vásárol
100 darabot. Tudjuk, hogy 100 üvegből átlagosan 2 selejtes. Mekkora a valószínűsége, hogy a, pontosan 3
selejtes lesz köztük b, legalább 3 selejtes lesz köztük?

24,  Arisztid megrögzött lottójátékos, de a matematika nem az erőssége, ezért megkérdezi a szomszédját,
hogy szerinte az ötös vagy a hatos lottón nyer-e nagyobb valószínűséggel (a nyeremény ténye számít, nem az
összeg). Mit fog erre a szomszéd válaszolni és miért, feltéve, hogy helyesen számolt? Milyen tanulságot
vonnál  le  a  feladat  megoldásából?
(Kiegészítés:  ötös  lottó:  90  számból  kell  5-öt  eltalálni,  5,  4,  3,  2  találat  után  fizetnek,
hatos  lottó:  45  számból  6-ot  kell  eltalálni,  a  6,  5,  4,  3  találat  után  fizetnek  nyereményt.
Megj.: A feladat megoldásának módja jobban érdekel, mint maguk a konkrét számok. Tanácsos legalább 4
tizedesjegyre kerekíteni.)

25, Egy madáretetőre óránként átlagosan 30 madár érkezik. Mekkora a valószínűsége annak, hogy 5 percig
figyeljük az etetőt és ezalatt egy madár sem érkezik, ha feltételezzük, hogy a madarak egymástól teljesen
függetlenül érkeznek az etetőre?

26, Egy  állatház  egértenyészetében  egy  testi  kromoszómán  található  génre  aa,  illetve  Aa  genotípusú
tenyészpárnak 10 utóda született. Az utódok genotípusát még nem határozták meg, de feltételezzük, hogy a
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homo- és heterozigóta egyedek ugyanannyira életképesek.  a, Mekkora a valószínűsége, hogy pontosan 4
utód aa genotípusú? b, Mekkora a valószínűsége, hogy az utódok között van aA genotípusú? 

27,  Egy 30  fős  osztályból  3  diák  beteg,  emiatt  a  tanulmányi  teljesítménye  is  rosszabb  a  szokásosnál.
Találomra kiválasztanak az osztályból  10 diákot,  akiknek meg kell  oldaniuk egy feladatsort.  Mekkora a
valószínűsége,  hogy a  10  kiválasztott  diák  közé  kerül  beteg  is  (és  emiatt  rosszabb lesz  a  teszt  átlagos
eredménye)? 

28, 30 ember közül 6-ban volt kullancs az elmúlt nyáron. Véletlenszerűen választok egy 10 fős csoportot, és
az X valószínűségi változó a kullancsjárta emberek száma a 10-fős csoportban. a, Mennyi X várható értéke,
varianciája és szórása? b, Milyen valószínűséggel lesz a 10-ben legalább 2 kullancsos?

29, Egy 10 000 fős ír populációban a vörös hajért felelős (recesszív) allél gyakorisága 35%. Feltételezzük,
hogy a populációban Hardy-Weinberg egyensúly van. a, Mekkora annak a valószínűsége, hogy egy 100 fős
mintában  pontosan  8  vörös  hajú  lesz?  b, Mi  a  valószínűsége,  hogy ha  találomra  kiválasztunk  ebből  a
populációból egy férfit és egy nőt, akkor az ő gyermekük vörös hajú lenne?

30, Egy dél-amerikai esőerdőben ismert, hogy egy adott fafajból négyzetkilométerenként átlagosan 25 egyed
fordul elő. Mekkora a valószínűsége, hogy ha kijelölünk ugyanebben az erdőben egy 200 m X 200 m-es
kvadrátot,  akkor pontosan 2 fát találunk benne az adott fajból,  ha feltételezzük, hogy a fák előfordulása
Poisson-eloszlású?

31, Egy  100  000  fős  városban  a  lakosság  15%-ánál  figyelhető  meg  laktózintolerancia.  Mekkora  a
valószínűsége, hogy egy 50 fős rendezvényen 4-nél kevesebb ember lesz érzékeny a laktózra?

32, Dobok egy kockával ötször. Az X valószínűségi változó értéke a dobott négyzetszámok száma. a, Nevezd
meg  a  valószínűségi  változó  típusát,  majd  írd  fel  a  valószínűségi  tömegfüggvényét,  a  várható  értékét,
varianciáját, szórását és ábrázold!  b, Mi lenne a valószínűségi változó típusa, ha annak értéke az egyszeri
dobás esetén lenne a dobott szám?

33, Van a zsebemben 1 db 200-as, 2 db 100-as, 1 db 50-es, 5 db húszas, 3 db tízes és 3 db ötös. Találomra
kiveszek a zsebemből 5 érmét. Legyen az X valószínűségi változó értéke a 20-nál kisebb értékű érmék száma
a kivettek között.  a, Írd fel a valószínűségi változó várható értékét, varianciáját, szórását!  b, Mi az esélye
annak, hogy éppen 3 tízest és/vagy ötöst húztam ki?

34, A CIA szerint ma világszerte születéskor a nemek aránya átlagosan 107:100 a fiúk javára. Legyen a
valószínűségi változónk a fiúk száma egy 100 csecsemős véletlenszerűen választott mintában!  a, Írd fel a
valószínűségi  változó  várható  értékét,  varianciáját,  szórását!  b, Mennyi  az  esélye,  hogy  a  mintában
ugyanannyi a lány, mint a fiú?

35, Egy dobozban van 23 golyóm, 7 fekete, a többi fehér. Az X valószínűségi változó értéke megmutatja,
hogy ha kihúzok a dobozból 9 golyót, abból mennyi fehér. a, Írd fel a valószínűségi változó várható értékét,
varianciáját és szórását! b, Írd fel a valószínűségi változó valószínűségi tömegfüggvényét és ábrázold!
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