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A tananyag
Oktatási cél: A tantárgy oktatásának célja, hogy a szakmai tárgyak elsajátításához szükséges
matematikai alapismeretekkel, módszerekkel, ill. eszközökkel rendelkezzenek a hallgatók.
Célunk még, hogy a hallgatók a valószínűségszámítás és a statisztika alapfogalmait
megismerjék, gyakorlati alkalmazásait elsajátítsák. Legyenek képesek a fellépő problémák
megértésére és megoldására.
Tematika:
Lineáris egyenletrendszerek fogalma, általános alakja. Mátrixaritmetika. Lineáris
egyenletrendszerek felírása mátrixok segítségével.
Egyenletrendszerek megoldása Cramer szabállyal, és inverzmátrix felhasználásával.
Túlhatározott egyenletrendszerek, és geodéziai alkalmazásaik.
Lineáris leképezések. Lineáris leképezés mátrixa. Sajátérték, sajátvektor.
LP programozási feladatok.
Kombinatorika. Véges halmazokból történő mintavételi sémák. Valószínűségszámítás alapjai:
esemény gyakorisága, empirikus és elméleti valószínűség. Kolmogorov axiómái, feltételes
valószínűség. Valószínűségi változók és eloszlásuk, jellemzőik. A várható érték és szórás
tulajdonságai, kiszámítása diszkrét és folytonos eloszlás esetén. Nevezetes eloszlások.
Statisztikai minta, mintavétel, statisztikai függvény, mintaközép, empirikus szórás, tapasztalati
eloszlásfüggvény. Statisztikai becsléselmélet és alkalmazásai: pontbecslés, intervallumbecslés,
konfidenciaintervallum, hipotézis vizsgálat, Student-próba, F-próba. Lineáris regresszió.
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Tantárgyi követelmények
Foglakozásokon való
részvétel
Félévközi
ellenőrzések:
A félév aláírásának
feltételei:
Érdemjegy
kialakításának módja:
Hiányzások, pótlások
feltételei:

Az előadásokon és gyakorlatokon való részvétel kötelező!
Zárthelyi dolgozatok időpontjai: 6.hét és 13.hét.
ZH példamegoldások a megelőző gyakorlatokon vett példák alapján.
az órákon való folyamatos és aktív részvétel,
a zárthelyi dolgozatok eredményes (min. elégséges) megoldása.
A kapott érdemjegy a következők átlaga:
zárthelyi dolgozatok átlaga + írásbeli eredménye.
Mindegyik részjegynek legalább elégségesnek kell lennie.
-

-

-

Igazolt távollét esetén a pótlás idejét vagy módját a
gyakorlatvezetővel egyeztetni kell.

-

Igazolt hiányzás esetén térítésmentesen, igazolatlan hiányzáskor
különeljárási díj ellenében lehet pótolni a gyakorlatokat.

zárthelyi dolgozatot egy-egy alkalommal lehet pótolni.
Írásbeli.
-

Vizsga módja:

Megajánlott jegy
feltételei:
Pótlási lehetőség a
vizsgaidőszakban:

A vizsgán kapott érdemjegy a következők átlaga:
zárthelyi dolgozatok átlaga + írásbeli eredménye.
Mindegyik részjegynek legalább elégségesnek kell lennie.
Megajánlott jeles, ha mind a két ZH pótlás nélküli megírása jeles.
Az aláírást egy alkalommal, az első tíz napban lehet pótolni.

