
3. lecke 

Hipotézisvizsgálat alapjai 

Gyakorlati feladatsor megoldás 

A háztartás.sav és háztartás.xls fájlok egy háztartásokat vizsgáló mintavétel adatait 

tartalmazzák. Az adatok alapján oldja meg a feladatokat Excel és SPSS segítségével is! 

1. feladat 

Vizsgáljuk meg 5 százalékos szignifikanciaszinten, hogy a háztartások átlagos jövedelme 

tekinthető-e 85 ezer dollárnak! Ha nem, adjunk becslést a háztartások átlagos éves 

jövedelmére! 

Analyze/Compare Means/One-Sample T Test 

 

 

A vizsgálat nullhipotézise szerint a háztartások átlagos jövedelme 85 ezer dollárnak 

tekinthető. Mivel egy változó átlagát hasonlítjuk egy feltételezett értékhez, egy mintás t próba 
alkalmazható. A teszt alkalmazási feltétele teljesül, mivel nagy mintával rendelkezünk 

(n=600). 

A t-próba eredménye alapján a háztartások átlagos jövedelme nem tekinthető 85 ezer 
dollárnak (t=-2,159, Sig=0,031 < 0,05). 95%-os megbízhatósággal a háztartások átlagos 

jövedelme 66,88 és 84,14 ezer dollár közé esik. 



2. feladat – SPSS megoldás 

Vizsgáljuk meg 5 százalékos szignifikanciaszinten, hogy szignifikáns különbség van-e az 

előző és a jelenlegi munkahelyen töltött átlagos idő között! 

Analyze/Compare Means/Paired-Samples T-Test 

 

 

A vizsgálat nullhipotézise szerint nincs szignifikáns különbség az előző és a jelenlegi 

munkahelyen eltöltött átlagos idő között. Mivel a megfigyelések párba állíthatóak, ezért 
kétmintás párosított t próbát kell végrehajtanunk. A vizsgálat alkalmazási feltétele előfeltétele 
mindkét csoport esetén a nagy minta, vagy kis mintáknál mindkét csoportban a normális 

eloszlás teljesülése. A próba alkalmazási feltétele mindkét csoport esetén teljesül (n1=600; 

n2=600). A teszt alapján az előző és a jelenlegi munkahelyen eltöltött átlagos idő azonosnak 
tekinthető (t=-1,136, sig=0,189>0,05). 

 

2. feladat – Excel megoldás 

Vizsgáljuk meg 5 százalékos szignifikanciaszinten, hogy szignifikáns különbség van-e az 

előző és a jelenlegi munkahelyen töltött átlagos idő között! 



Adatok/Adatelemzés/Kétmintás párosított t-próba a várható értékre 

 

3. feladat – SPSS megoldás 

Vizsgáljuk meg 5 százalékos szignifikanciaszinten, hogy szignifikáns különbség van-e a 

férfiak és a nők gépkocsijainak átlagos értéke között! 

Analyze/Compare Means/Independent-Samples T Test 

 

 



A vizsgálat nullhipotézise szerint a férfiak és nők gépkocsijainak átlagos ára között nincs 
szignifikáns különbség. Ezt a hipotézist független két mintás t-próbával tesztelhetjük, 

melynek előfeltétele mindkét csoport esetén a nagy minta, vagy kis mintáknál mindkét 
csoportban a normális eloszlás teljesülése. A próba alkalmazási feltétele mindkét csoport 

esetén teljesül (nférfi=285; nnő=315). 

Mivel a varianciák azonosnak tekinthetők (Levene-teszt Sig=0,05049 > 0,05), így a döntéshez 

a táblázat első sorát használjuk fel. A teszt alapján 5 százalékos szignifikanciaszinten a férfiak 

és nők gépkocsijainak átlagos értéke azonosnak tekinthető (t=1,778; Sig=0,076 > 0,05). 

3. feladat – Excel megoldás 

Vizsgáljuk meg 5 százalékos szignifikanciaszinten, hogy szignifikáns különbség van-e a 

férfiak és a nők gépkocsijainak átlagos értéke között! 

Adatok/Adatelemzés/Kétmintás F-próba a szórásnégyzetre 

 

Adatok/Adatelemzés/Kétmintás t-próba egyenlő szórásnégyzeteknél 

 



 

 


