
Ellenőrző kérdések 
 
 

1. Milyen formai követelményeket kell betartanunk statisztikai táblák közlésekor? (Válassza ki a 
helyes választ!) 
a) Megfelelő feliratok és mértékegységek legyenek a táblázatban, mértékegység a táblázat 

belsejében nem lehet, továbbá a táblázatnak kell címet adni (a forrás megjelölése 
minden esetben nem szükséges). 

b) Nincsenek kötelező formai követelmények 
c) A táblázatban csak fehér hátteret és fekete keretet kell alkalmazni 
d) Megfelelő feliratok és mértékegységek legyenek a táblázatban, mértékegység a táblázat 

belsejében nem lehet, továbbá a táblázatnak kell címet adni és forrást megjelölni 
 
 

2. Kimutatás készítésekor mi a sor, illetve az oszlopmező szerepe? (Válassza ki a helyes választ!) 
a) A sor és oszlop mezők a csoportosító változók elhelyezésére alkalmazhatók 
b) A sor és oszlop mezők az értékösszegzési szempont kiválasztására alkalmazhatók 
c) A sor és oszlop mezők az értékek megjelenítési módjának kiválasztására alkalmazhatók 
d) A sor és oszlop mezőkben közvetlenül a sávos- illetve oszlopdiagramok érhetők el 
 
 

3. Kimutatás készítésekor mi az értékmező szerepe? (Válassza ki a helyes választ!) 
a) Az érték mezőbe kerül az a változó, amely alapján értékeket rendelünk az egyes 

csoportokhoz. 
b) Az érték mezőbe kerülnek a csoportosító változók 
c) Az érték mezőben szűrőt állíthatunk be a kimutatásra vonatkozóan 
d) Kimutatás elkészítéséhez az érték mezőbe nem szükséges mindig változót elhelyezni 
 
 

4. Kimutatás készítésekor mi a jelentésszűrő mező szerepe? (Válassza ki a helyes választ!) 
a) A jelentésszűrő mezőben nem állíthatunk be szűrőt a kimutatásra vonatkozóan 
b) A jelentésszűrő mező az értékek megjelenítési módjának kiválasztására alkalmazhatók 
c) A jelentésszűrő mezőben beállíthatjuk például, hogy ne mindkét nemre, hanem például 

csak a nőkre vonatkozóan jelenjenek meg a kimutatásban adatok 
d) A jelentésszűrő mező az értékösszegzési szempont kiválasztására alkalmazhatók 
 
 

5.  Egy szálloda múlt heti vendégeire vonatkozóan az alábbi adatok ismertek.  
 

Szobatípus 

Vendégek 
megoszlása, % 

Magyar Külföldi 

Egyágyas 20,0 10,0 

Kétágyas 50,0 50,0 

Apartman 30,0 40,0 

Összesen 100,0 100,0 

 
Igazak-e az alábbi állítások? 
A) A szálloda vendégeinek 20 százaléka egyágyas szobában szállt meg. 
B) A magyar vendégek 20 százaléka egyágyas szobában szállt meg. 



C) A magyar vendégek másfélszer nagyobb arányban vettek ki apartmant, mint egyágyas 
szobát. 

D) A magyar vendégek 10 százalékkal nagyobb arányban vettek ki apartmant, mint egyágyas 
szobát. 

E) A magyar vendégek között másfélszer annyian vettek ki apartmant, mint egyágyas 
szobát. 

F) Ugyanannyi magyar és külföldi vendég vett ki kétágyas szobát. 
G) A magyar és a külföldi vendégek is ugyanolyan arányban vettek ki kétágyas szobát. 
H) Apartmant több külföldi vett ki, mint magyar. 
I) Apartmant kivevők között nagyobb arányban találunk külföldit, mint magyart. 
J) Az apartmant kivevők aránya a külföldiek körében 10 százalékponttal magasabb, mint a 

magyarok körében. 
K) Az apartmant kivevők aránya 1,33-szorosa a külföldiek, mint a magyarok körében. 
L) Az apartmant kivevők száma 1,33-szorosa a külföldiek, mint a magyarok körében. 

 
 
Megoldások 
 
Ellenőrző kérdések 

 
 

1. Milyen formai követelményeket kell betartanunk statisztikai táblák közlésekor? (Válassza ki a 
helyes választ!) 
a) Megfelelő feliratok és mértékegységek legyenek a táblázatban, mértékegység a táblázat 

belsejében nem lehet, továbbá a táblázatnak kell címet adni (a forrás megjelölése 
minden esetben nem szükséges). 

b) Nincsenek kötelező formai követelmények 
c) A táblázatban csak fehér hátteret és fekete keretet kell alkalmazni 
d) Megfelelő feliratok és mértékegységek legyenek a táblázatban, mértékegység a 

táblázat belsejében nem lehet, továbbá a táblázatnak kell címet adni és forrást 
megjelölni 

 
 

2. Kimutatás készítésekor mi a sor, illetve az oszlopmező szerepe? (Válassza ki a helyes választ!) 
a) A sor és oszlop mezők a csoportosító változók elhelyezésére alkalmazhatók 
b) A sor és oszlop mezők az értékösszegzési szempont kiválasztására alkalmazhatók 
c) A sor és oszlop mezők az értékek megjelenítési módjának kiválasztására alkalmazhatók 
d) A sor és oszlop mezőkben közvetlenül a sávos- illetve oszlopdiagramok érhetők el 
 
 

3. Kimutatás készítésekor mi az értékmező szerepe? (Válassza ki a helyes választ!) 
a) Az érték mezőbe kerül az a változó, amely alapján értékeket rendelünk az egyes 

csoportokhoz. 
b) Az érték mezőbe kerülnek a csoportosító változók 
c) Az érték mezőben szűrőt állíthatunk be a kimutatásra vonatkozóan 
d) Kimutatás elkészítéséhez az érték mezőbe nem szükséges mindig változót elhelyezni 
 
 

4. Kimutatás készítésekor mi a jelentésszűrő mező szerepe? (Válassza ki a helyes választ!) 
a) A jelentésszűrő mezőben nem állíthatunk be szűrőt a kimutatásra vonatkozóan 
b) A jelentésszűrő mező az értékek megjelenítési módjának kiválasztására alkalmazhatók 



c) A jelentésszűrő mezőben beállíthatjuk például, hogy ne mindkét nemre, hanem például 
csak a nőkre vonatkozóan jelenjenek meg a kimutatásban adatok 

d) A jelentésszűrő mező az értékösszegzési szempont kiválasztására alkalmazhatók 
 
 

5.  Egy szálloda múlt heti vendégeire vonatkozóan az alábbi adatok ismertek.  
 

Szobatípus 

Vendégek 
megoszlása, % 

Magyar Külföldi 

Egyágyas 20,0 10,0 

Kétágyas 50,0 50,0 

Apartman 30,0 40,0 

Összesen 100,0 100,0 

 
Igazak-e az alábbi állítások? 
A) A szálloda vendégeinek 20 százaléka egyágyas szobában szállt meg. HAMIS 
B) A magyar vendégek 20 százaléka egyágyas szobában szállt meg. IGAZ 
C) A magyar vendégek másfélszer nagyobb arányban vettek ki apartmant, mint egyágyas 

szobát. IGAZ 
D) A magyar vendégek 10 százalékkal nagyobb arányban vettek ki apartmant, mint egyágyas 

szobát. HAMIS 
E) A magyar vendégek között másfélszer annyian vettek ki apartmant, mint egyágyas 

szobát. IGAZ 
F) Ugyanannyi magyar és külföldi vendég vett ki kétágyas szobát. HAMIS 
G) A magyar és a külföldi vendégek is ugyanolyan arányban vettek ki kétágyas szobát. IGAZ 
H) Apartmant több külföldi vett ki, mint magyar. HAMIS 
I) Apartmant kivevők között nagyobb arányban találunk külföldit, mint magyart. HAMIS 
J) Az apartmant kivevők aránya a külföldiek körében 10 százalékponttal magasabb, mint a 

magyarok körében. IGAZ 
K) Az apartmant kivevők aránya 1,33-szorosa a külföldiek, mint a magyarok körében. IGAZ 
L) Az apartmant kivevők száma 1,33-szorosa a külföldiek, mint a magyarok körében. HAMIS 

 



 


