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A tananyag
Oktatási cél: A valószínűségszámítás és matematikai statisztika elemeinek feldolgozása, tiszta fogalmi rendszer kialakítása, problémamegoldási képességek fejlesztése, gyakorlati alkalmazásokba való betekintés. 
Tematika:  A valószínűségszámítás tárgya, alapfogalmak
                   Diszkrét és folytonos valószínűségi változók
                   Nevezetes eloszlások
                   Matematikai statisztika alapjai
                   Becsléselmélet
                   Statisztikai hipotézis vizsgálat

Ütemezés: (KVK villamosmérnök, BGK biztonságtechnika)
Oktatási  hét
Témakör

14*2 óra
1
A valószínűségszámítás tárgya, alapfogalmak 
Eseményalgebra
2
 A valószínűség fogalma, axiómák
Klasszikus kiszámítási módja
Visszatevéses és visszatevés nélküli mintavétel.                  
Geometriai valószínűség
3
  Feltételes valószínűség
A teljes valószínűség tétele
Bayes-tétel  
               
4
Diszkrét és folytonos valószínűségi változók
A valószínűségi változók fogalma, típusai
Függetlenség, eloszlás
Az eloszlás és a sűrűségfüggvény fogalma, tulajdonságai
5
1. ZH
6
A valószínűségi változót jellemző számértékek tulajdonságai
7
Nevezetes diszkrét és folytonos eloszlások: 

8
 Markov-egyenlőtlenség, Csebisev egyenlőtlenség, A nagy számok törvényei. A központi határeloszlás tétele                  
9
Matematikai statisztika alapjai: Tárgya
A statisztikai minta és feldolgozása: Tapasztalati eloszlásfüggvény, gyakoriság és sűrűség-hisztogramok
10
 Statisztikai függvény : mintaközép, Tapasztalati szórásnégyzet, módusz, medián              Becsléselmélet
11
szünet
12
Statisztikai hipotézis vizsgálat
13
Statisztikai hipotézis vizsgálat2.ZH
14
Paraméteres próbák
Korreláció számítás



Félévközi követelmények (feladat, zh. dolgozat, esszé, prezentáció, stb)
Oktatási hét
Zárthelyik 
5. hét
I. zárthelyi dolgozat
12. hét
II. zárthelyi dolgozat
14. hét
 Zh pótlása
A pótlás módja: 
Aki nem érte el az 50%-ot, az egyik zárthelyi dolgozatot javíthatja a 13. héten. 
Nem kap aláírást az a hallgató aki nem írta meg mindkét zh-t. 
A gyakorlatokon a részvétel kötelező. A hiányzásokra a TVSZ érvényes. Az a hallgató, aki túllépte a TVSZ-ben megengedett hiányzások számát, a félévi követelményeket nem teljesítette, nem kap aláírást, és azt nem is pótolhatja.


Az aláírás megszerzése: Az aláírás megszerzésének feltétele a két  Zh legalább 50%-os megírása.
Aki nem kap aláírást a vizsgaidőszak első hetében egy alkalommal pótolhatja.

Vizsga: A vizsga formája írásbeli, tartalmát tekintve elméleti és feladatmegoldó részeket tartalmaz . Az osztályzat kialakítása 50%-ban a félévközi zárthelyi dolgozatokon szerzett pontok, 50%-ban a vizsgán szerzett pontok alapján történik.
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