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3. lecke 

A hipotézisvizsgálat alapjai, várható értékek vizsgálatára irányuló próbák 

Az előző le ké e  egis erkedhettek a külö öző e slési for ákkal. Akkor készítünk becsléseket, 

amikor minta alapján próbáljuk e sül i a sokaság egy jelle zőjét, vagyis nem tudunk semmit a 

sokasági jelle zőről. Ebben a leckében megismerkedhetnek a hipotézisvizsgálat alapjaival. 

A gyakorlat a  sokszor előfordul, hogy egy sokaság vala ely para éterére vo atkozóa  va  egy 
feltételezett érték, vagy vala ilye  jelle zőjéről például eloszlásáról  va  egy előzetes 
elképzelésünk és csak azt szeretnénk eldönteni, hogy ez megfelel-e a valóságnak. Ha a sokaság teljes 

körű egfigyelésére i s ódu k, akkor a i tavétel ódszeréhez folya odhatunk. Ilyenkor egy 

véletlen minta alapján azt fogjuk megvizsgálni, hogy a mintánk támogatja-e a hipotézisünket, vagy 

ellentmond neki. Így bizonyos megbízhatósággal állíthatjuk majd, hogy hipotézisünk teljesül vagy 

sem. 

A felállított hipotézisek helyességének véletlen mintákra alapozott vizsgálatát 

hipotézisvizsgálatnak nevezzük. Az ennek során alkalmazott eljárások a statisztikai próbák vagy 

tesztek. 

Hipotézisvizsgálattal szá os dolog tesztelhető, erre éhá y példa: 

• Teki thető-e a férfiak várható élettarta a 7  év ek, vagy szig ifiká sa  eltér ettől? 

• Szignifikáns különbségek vannak-e régiók számítógépes ellátottságában? 

• Szignifikánsan különbözik-e két párt szavazóinak aránya? 

• Szignifikáns kapcsolat van-e u ka élküliségi ráta és az egy főre jutó GDP között? 

• Szignifikáns kapcsolat van-e a nem és a beosztás között? 

• Egyenletesen érkeznek-e az ügyfelek egy ügyfélszolgálatra? 

A hipotézisvizsgálatot több probléma vizsgára is alkalmazhatjuk.  

 Amennyiben arra vagyunk kíváncsiak, hogy szignifikáns különbség van-e statisztikai 

jelle zők között, úgy külö özőségvizsgálatot hajthatunk végre.  

 Amennyiben pedig arra vagyunk kíváncsiak, hogy szignifikáns kapcsolat van-e változók 

között, arra a kapcsolatvizsgálat vagy összefüggésvizsgálat eszközei fognak választ adni. 

A gyakorlat a  sokszor előfordul, hogy egy sokaság vala ely para éterére vo atkozóa  va  egy 
előzetes feltételezésünk és azt szeretnénk eldönteni, hogy ez a feltételezés megfelel-e a valóságnak. 

A hipotézisvizsgálat nem más, mint egy, a sokaságra (vagy sokaságokra) vonatkozó feltételezés 

vizsgálata minta (vagy minták) alapján. A becslésekkel ellentétben itt már va  egy előzetes 
elképzelésü k a sokasági jelle zőről, amelyet a hipotézisvizsgálat eszközeivel megvizsgálunk, hogy 

teljesül-e. 

Egyszerű e  egfogal azva tehát egtörté het, hogy van egy elképzelésünk a valóságról és azt 

várjuk, hogy a minta is a mi elképzelésünket mutatja. Ehhez össze kell szá szerűe  haso líta i a 
„minta” és az elképzelésünk eltérését. Ehhez szükségünk van egy próbafüggvényre és a 

próbafüggvény mintán felvett értékének kiszámítására. A „minta” és az elképzelésü k eltéréséről a 

próbafüggvény mintán felvett értéke segítségével el kell döntenünk, hogy ez jele tős szig ifiká s -e, 
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vagyis döntést kell hoznunk az állításunkról. Ha az elképzelésünk és a „minta” ugyanaz, akkor az 

eltérés (próbafüggvény) értéke 0, azonban minél nagyobb a különbség annál nagyobb a 

próbafüggvény eltérése nullától. 

A hipotézisvizsgálathoz szükségünk van a hipotézisünk statisztikai megfogalmazására, ez nem más, 

mint a nullhipotézis. A nullhipotézis jelölése H0, tagadása pedig az alternatív hipotézis, amelynek 

jelölése H1. A ullhipotézis e  i dig va  egye lőség, tehát megfogalmazásakor háromféle jelölést 

alkalmazhatunk: =,  vagy . Az alternatív hipotézis e  tartal az egye lőséget, így ennek 

egfogal azásakor sak a ≠, < vagy > jelölések használhatók. Egy példában megfogalmazva: 

Férfiak és ő várható élettarta át vizsgáljuk. A ullhipotézis és az alter atív hipotézis a következők: 

H0: µférfi=µ ő 

H1: µférfi≠µ ő 

A fe ti példá a  a ullhipotézisü k az, hogy a férfiak és ők várható élettarta a szig ifiká sa  e  
külö özik, vagyis azo os ak teki thető. Az alter atív hipotézis e ek az elle kezőjét állítja, azaz 
hogy a férfiak és a ők várható élettartama szignifikánsan különbözik, vagyis e  teki thető 
egye lő ek.  

1. Hipotézisvizsgálat lépései 

1. A nullhipotézis és az alternatív hipotézis megfogalmazása.  

2. A rendelkezésre álló információkat figyelembe véve egy próbafüggvény választása. 

 Ez gyakorlatilag egy statisztika (képlet) kiválasztását jelenti.  

 A mintából kiszámított érték(ek)et hasonlítja össze a tesztelt sokasági paraméter 

feltételezett (hipotetikus) értékével. 

3. A próbafüggvény mintán felvett értékének kiszámítása 

 Behelyettesítés a kiválasztott próbafüggvény képletébe. 

 A 0-hoz közeli szignifikanciaszint kiválasztása, és a próbafüggvény 

értékkészletének elfogadási és kritikus tartományra bontása. 

Az elfogadási tarto á y attól függőe , hogy i a ullhipotézisü k, kétféle for át vehet fel: 

beszélhetünk kétoldali (two-tailed) és egyoldali próbákról (one-tailed). Kétoldali próba esetén a 

ullhipotézisü k egye lőséget feltételez tehát = jelet tartal az , az alter atív hipotézis pedig 
egye lőtle séget feltételez ≠ . Ilyen esetben az elfogadási tartományt mindkét oldalról 

korlátoz i kell, tehát egy szi etrikus i tervallu ot kell felállíta u k, attól függőe , ilye  
próbafüggvé yel dolgozu k. Egy i tás próba eseté  a ullhipotézist a  vagy  jelölések 
valamelyikével állítjuk fel, és ilyenkor az elfogadási tartományunkat csak egy oldalról kell 

korlátozni, a másik irányban a -∞ vagy ∞ szerepel ek. Az SPSS i de  esetbe  kétoldali próbát 
végez el, és nem tünteti fel közvetlenül az elfogadási tartományt, csak magát a döntést a 

nullhipotézis elvetéséről vagy elfogadásáról. 

4. Döntés a nullhipotézis helyességének elfogadásáról vagy elvetéséről. Ez a próbafüggvény 

mintán felvett értékének összehasonlítását jelenti a kritikus értékkel. A nullhipotézis 

elvetése maga után vonja az alternatív hipotézis elfogadását.  
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2. Dö tések sorá  elkövethető hi ák 

 
H0 megfelel a 
valóságnak 

H0 nem felel meg a 
valóságnak 

H0-t elfogadjuk 
helyes döntés 

(1-α) 
másodfajú hiba 

(β) 

H0-t elvetjük 
elsőfajú hi a 

(α) 
helyes döntés 

(1- β) 

Előfordulhat, hogy a ullhipotézis helyességéről hozott dö tésü k e  lesz feltétle ül helyes, ettől 
függőe  pedig külö öző típusú hi ákat követhetü k el. Előfordulhat, hogy a ullhipotézis helyes, 
viszont a próbafüggvény mintán felvett értéke mégis a kritikus tartományba esik (tehát az elfogadási 

tartományunkon kívülre). Ekkor a nullhipotézist annak ellenére el fogjuk vetni, hogy az a valóságban 

helyes. Ezt a hibát elsőfajú hi á ak evezzük. Ez a fajta hi ás dö tés α valószí űséggel fordulhat elő. 

Előfordulhat az is, hogy a ullhipotézis em felel meg a valóságnak, a próbafüggvény mintán felvett 

értéke mégis az elfogadási tartományba esik. Ekkor annak ellenére nem fogjuk elvetni a 

nullhipotézist, hogy nem igaz. Ezt a döntési hibát másodfajú hibának nevezzük, elkövetésének 

valószí űségét pedig β-val szokás jelölni. 

A e yi e  a valóság ak egfelelő ullhipotézist elfogadjuk, illetve a valóság ak e  egfelelő 
nullhipotézist elvetjük, akkor helyes döntést hozunk, elyek előfordulásai ak valószí űségei a hi ás 
döntések meghozatalának komplementerei, helyes ullhipotézis elfogadásá ak valószí űsége -α, 
helytele  ullhipotézis elvetésé ek valószí űsége pedig - β. 

3. Döntés szoftverrel 

Miután felállítottuk a nullhipotézisünket, a hipotézisvizsgálat többi lépését szoftverek segítségével is 

elvégezhetjük. Ehhez iutá  kiválasztottuk a egfelelő eljárást, és változókat, a szoftver elvégzi a 
vizsgálatot. A statisztikai szoftverek hipotézisvizsgálat során, az outputon megadnak egy értéket, a p-

érték, p-value, Sig. jelölések vala elyikével. Ez az érték az első fajú hi a elkövetésé ek 
valószí űségét jele ti. Ez alapján az érték alapján kell meghoznunk a döntést, hogy elfogadjuk, vagy 

elvetjük a nullhipotézist. Ha vizsgálataink során például 5 százalékos szignifikanciaszintet használunk, 

akkor amennyiben a kapott érték 0,05-nál kisebb, akkor a nullhipotézist – ötszázalékos 

szignifikanciaszint mellett – elvetjük.  

3.1. Próbák típusai 

 Egymintás: egy változó várható értékét hasonlítjuk össze egy feltételezett értékkel. Attól 

függőe , hogy is ert-e az alapsokaság szórása () vagy sem, Z vagy T próbát végezhetünk el, 

amelyek számoló képletei az alábbiak: 

Alapsokaság szórása ismert: 

n

x
Z 


0


  Alapsokaság szórása nem ismert: 𝑇 = �̅�−𝜇0𝑠√𝑛  

Az SPSS automatikusan azt feltételezi, hogy mintával rendelkezünk, így az 

alapsokaság szórását nem ismerjük, ezért az a t-próbát fogja futtatni. 
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 Kétmintás  

o párosított: két, egymással párba állítható változót hasonlítunk össze. A teszt során a 

két változó páronként vett különbségeit vizsgáljuk (amelyet di-vel jelölünk), a teszt 

próbafüggvénye az alábbi: 𝑇 = �̅�𝑠√𝑛  

o független: két egymástól független csoport tulajdonságait hasonlítjuk össze. Attól 

függőe , hogy az alapsokaság szórása ismert-e, vagy sem, illetve, hogy teljesül-e a 

varia iaho oge itás, azaz a szórás égyzetek egyezősége feltételezhető-e, három 

próbafüggvény közül lehet választani: 

Alapsokaság szórása ismert: 

2

2

2

1

2

1

21

nn

xx
Z







  

Alapsokaság szórása e  is ert, a varia iák egyezősége e  feltételezhető:  𝑇 = �̅� − �̅�√𝑠𝑛 + 𝑠𝑛  

Alapsokaság szórása e  is ert, a varia iák egyezősége e  feltételezhető:  𝑇 = �̅� − �̅�𝑠 √𝑛 + 𝑛  

𝑠 = 𝑛 − 𝑠 + 𝑛 − 𝑠𝑛 + 𝑛 −  

Az SPSS automatikusa  i tát feltételez, a ely ől e  derül ki az alapsokaság 
szórása, így t-pró afüggvé yel szá ol. Azt, hogy a kettő közül elyik t-

próbafüggvényt választja, az határozza meg, hogy a változók szórásnégyzetei 

azo os ak teki thetők-e vagy sem. 

3.2. Várható érték tesztek SPSS segítségével 

3.2.1. Egymintás próbák 

Egy i tás pró ák végezhetőek a ak vizsgálatára, hogy a vizsgált változó a sokaság a  felvehet-e 

egy adott értéket. Egymintás próbával vizsgálható a változó várható értéke (sokasági átlag), sokasági 

szórása és sokasági arány. 

Az SPSS-ben a változók várható értékeinek vizsgálatára va  lehetőség, a elyet az Analyze/Compare 

Means/One-Sample T-Test menüpontból érünk el.  

A teszt elvégzésének alkalmazási feltételei: 

1. Nagy mintával rendelkezzünk (legalább 100 elem). Vagy: 

2. 30-  ele  közötti i tával re delkezzü k, és e legye  erős aloldali aszi etria. Az 

aszimmetria vizsgálatát az Analyze/Descriptive Statistics/Explore menüpontban végezhetjük 

el. A kimeneten a Skewness értékét kell figyelembe venni, ami a ferdeség érőszá a. 



Általános statisztika II kurzus 

5 
 

Értelmezése megegyezik az Általános statisztika I. kurzuson tárgyalt aszimmetria mutatókkal: 

pozitív előjel eseté  aloldali, egatív előjel eseté  pedig jo oldali aszi etriáról 
beszélhetünk, amennyiben a Skewness értéke +1 vagy nagyobb pozitív értéket vesz fel, akkor 

eszélhetü k erős aloldali aszi etriáról, a ely azt is jele ti, hogy az egy i tás várható 
érték tesztet nem végezhetjük el az adott változón. 

3. Kis minta esetén a változó normális eloszlású legyen (nagy minták esetén feltételezhető a 
normális eloszlás). A normális eloszlás teljesülését az Analyze/Descriptive Statistics/Explore 

menüpontban végezhetjük el, a Plots menüponton belül kiválasztva a Normality plots with 

tests lehetőséget. Nor ális eloszlás vizsgálatá ak ullhipotézise, hogy teljesül a or ális 
eloszlás, alternatív hipotézise pedig, hogy nem teljesül. A teszt elvégzése után a Shapiro-

Wilk teszt Sig. értékének figyelembe vételével hozhatunk döntést, ha Sig. > 0,05, akkor 

elfogadjuk a ullhipotézist, tehát teljesül a or ális eloszlás, ha pedig Sig ≤ 0,05, akkor 
elvetjük a nullhipotézist, tehát nem teljesül a normális eloszlás, ami egyben azt is jelenti, 

hogy az egymintás várható érték tesztet nem végezhetjük el az adott változón. 

Az SPSS alapbeállításként 5%-os szig ifika iaszi ttel dolgozik, a i azt jele ti, hogy az elsőfajú hi a 
elkövetésé ek valószí űségét 5 százalékban határozza meg (tehát 5% az esélye annak, hogy elvetjük 

a helyes nullhipotézist). Ahhoz, hogy dö tést hozzu k, eg kell vizsgál u k a ki e ete  szereplő Sig. 
értéket, amely mellett a two-tailed felirat utal arra, hogy itt kétoldali próbával van dolgunk, tehát 

nullhipotézisként azt feltételezzük, hogy az adott változó várható értéke megegyezik a feltételezett 

értékkel, alternatív hipotézisünk pedig az, hogy nem egyezik meg vele. Ha a Sig. értéke nagyobb, 

i t 0,05, akkor elfogadjuk a ullhipotézist, ha pedig kise  vagy egye lő, elvetjük a 
nullhipotézist, tehát az alternatív hipotézist fogadjuk el. A kimenetről leolvasható az is, hogy a 
várható érték agasa ak vagy ala so ya ak teki thető, i t a feltételezett értékü k. 

3.2.2. Kétmintás próbák 

Kétmintás próbával az egymintás próbákhoz hasonlóan várható érték, sokasági szórás vagy arány 

vizsgálható, ebben az esetben viszont két csoport esetén. Az SPSS-ben szintén csak várható érték 

vizsgálatára va  lehetőség, azo a  kétféleképpe  is elvégezhetjük azt, attól függőe , hogy 
ugya azo  változó várható értékét vizsgáljuk két soport eseté  pl. ők és férfiak átlagéletkora) vagy 

két változó várható értékét hasonlítjuk össze (pl. diákok matematika és irodalom érdemjegyeinek az 

átlagát . Elő i eseté  függetle  két i tás várható érték tesztről eszélhetü k, ugya is a két vizsgált 
csoport egymástól független, a vizsgált változó egyezik csak meg, utóbbi esetén pedig párosított 

két i tás várható érték tesztről eszélhetü k, ugya is ugya azo  egyedek eseté  vizsgálu k eg 
két változót (a fenti példában tehát ugyanazon diákok esetén vizsgáljuk meg a jegyeiket).  

Annak eldöntésében, hogy melyik vizsgálatot kell elvégeznünk, segíthet az alábbi ábra: 
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Párosított kétmintás várható érték teszt 

Párosított kétmintás várható érték vizsgálatot hajthatunk végre, ha két egymással párba állítható 

változót szeretnénk összehasonlíta i pl. ugya azo  sze élyek vizsga előtti és utá i átlagos 
feszültségi szintjét). Ezt az SPSS-ben az Analyze/Compare Means/Paired-Samples T-Test 

menüpontból érjük el.  

A teszt elvégzésének alkalmazási feltételei: 

1. Mindkét csoportban nagy mintával rendelkezzünk (legalább 100 elem). Vagy: 

2. 30-  ele  közötti i tákkal re delkezzü k, és e legye  erős aloldali aszi etria. Az 
aszimmetria vizsgálatát az Analyze/Descriptive Statistics/Explore menüpontban végezhetjük 

el. A kimeneten a Skewness értékét kell figyele e ve i, a i a ferdeség érőszá a. 
Értelmezése megegyezik az Általános statisztika I. kurzuson tárgyalt aszimmetria mutatókkal: 

pozitív előjel eseté  aloldali, egatív előjel eseté  pedig jo oldali aszi etriáról 
beszélhetünk, amennyiben a Skewness értéke +1 vagy nagyobb pozitív értéket vesz fel, akkor 

eszélhetü k erős aloldali aszi etriáról, a ely azt is jele ti, hogy a párosított két i tás 
várható érték tesztet nem végezhetjük el az adott változópáron. 

3. Kis minták esetén a változók normális eloszlásúak legyenek (nagy minták esetén 

feltételezhető a or ális eloszlás . A or ális eloszlás teljesülését az Analyze/Descriptive 

Statistics/Explore menüpontban végezhetjük el, a Plots menüponton belül kiválasztva a 

Normality plots with tests lehetőséget. Normális eloszlás vizsgálatának nullhipotézise, hogy 

teljesül a normális eloszlás, alternatív hipotézise pedig, hogy nem teljesül. A teszt elvégzése 

után a Shapiro-Wilk teszt Sig. értékének figyelembe vételével hozhatunk döntést, ha Sig. > 

0,05, akkor elfogadjuk a ullhipotézist, tehát teljesül a or ális eloszlás, ha pedig Sig  , 5, 
akkor elvetjük a nullhipotézist, tehát nem teljesül a normális eloszlás, ami egyben azt is 

jelenti, hogy a párosított kétmintás várható érték tesztet nem végezhetjük el az adott 

változópáron. 

Az SPSS alapbeállításként 5%-os szig ifika iaszi ttel dolgozik, a i azt jele ti, hogy az elsőfajú 
hi a elkövetésé ek valószí űségét 5 százalék a  határozza eg tehát 5% az esélye a ak, hogy 
elvetjük a helyes nullhipotézist). Ahhoz, hogy döntést hozzunk, meg kell vizsgálnunk a kimeneten 

szereplő Sig. értéket, a ely ellett a two-tailed felirat utal arra, hogy itt kétoldali próbával van 

A
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? 

Igen: részsokaságok szórásai 
(1,2) ismertek? 

Igen: Független kétmintás z-
próba  

Nem: Szórásnégyzetek 
(21,22  egyezősége 

feltételezhető-e? 

Igen: Független kétmintás t-
próba  

Nem: 

 Wald-próba 

Nem: változók szórásai  
(1,2) ismertek? 

Igen: Párosított Z-próba 

Nem: Párosított t-próba 
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dolgunk, tehát nullhipotézisként azt feltételezzük, hogy az adott változó várható értéke 

megegyezik a másik változó várható értékével, alternatív hipotézisünk pedig az, hogy nem 

egyezik meg vele. Ha a Sig. értéke nagyobb, mint 0,05, akkor elfogadjuk a nullhipotézist, ha 

pedig kise  vagy egye lő, elvetjük a ullhipotézist, tehát az alternatív hipotézist fogadjuk el. A 

ki e etről leolvasható az is, hogy ely soport várható értéke agasa , és a külö ség 
mértéke is. 

Független kétmintás várható érték teszt 

Független kétmintás várható érték vizsgálatot hajthatu k végre, ha két egy ástól egyértel űe  
elkülöníthető soport tulajdo ságait szeret é k összehaso líta i pl. férfiak és ők átlagos 
jövedelmét). Ezt az SPSS-ben az Analyze/Compare Means/Independent-Samples T-Test menüpontból 

érjük el.  

A teszt elvégzésének alkalmazási feltételei: 

4. Mindkét csoportban nagy mintával rendelkezzünk (legalább 100 elem). Vagy: 

5. 30-  ele  közötti i tákkal re delkezzü k, és e legye  erős aloldali aszi etria. Az 
aszimmetria vizsgálatát az Analyze/Descriptive Statistics/Explore menüpontban végezhetjük 

el. A kimeneten a Skewness értékét kell figyele e ve i, a i a ferdeség érőszá a. 
Értelmezése megegyezik az Általános statisztika I. kurzuson tárgyalt aszimmetria mutatókkal: 

pozitív előjel eseté  aloldali, egatív előjel eseté  pedig jo oldali aszi etriáról 
beszélhetünk, amennyiben a Skewness értéke +1 vagy nagyobb pozitív értéket vesz fel, akkor 

eszélhetü k erős aloldali aszi etriáról, a ely azt is jele ti, hogy a független kétmintás 

várható érték tesztet nem végezhetjük el az adott változópáron. 

6. Kis minták esetén a változók normális eloszlásúak legyenek (nagy minták esetén 

feltételezhető a or ális eloszlás . A or ális eloszlás teljesülését az Analyze/Descriptive 

Statistics/Explore menüpontban végezhetjük el, a Plots menüponton belül kiválasztva a 

Normality plots with tests lehetőséget. Nor ális eloszlás vizsgálatá ak ullhipotézise, hogy 
teljesül a normális eloszlás, alternatív hipotézise pedig, hogy nem teljesül. A teszt elvégzése 

után a Shapiro-Wilk teszt Sig. értékének figyelembe vételével hozhatunk döntést, ha Sig. > 

, 5, akkor elfogadjuk a ullhipotézist, tehát teljesül a or ális eloszlás, ha pedig Sig  , 5, 
akkor elvetjük a nullhipotézist, tehát nem teljesül a normális eloszlás, ami egyben azt is 

jelenti, hogy a független kétmintás várható érték tesztet nem végezhetjük el az adott 

változópáron. 

7. Varianciahomogenitás: a varia iaho oge itás a szórás égyzetek egyezőségé ek 
feltételezését jelenti. Ennek vizsgálatát a független kétmintás t-pró a ki e eté  levő Levene 

teszt értékeinek figyelembe vételével tehetjük meg. A varianciahomogenitás teszt 

ullhipotézise, hogy a szórás égyzetek, vagyis varia iák egyezősége feltételezhető 
(2

1=2
2), alter atív hipotézise pedig, hogy a varia iák egyezősége e  feltételezhető 

(2
1≠2

2). A varianciahomogenitás teszt esetén, ha Sig. > 0,05, akkor elfogadjuk a 

ullhipotézist, tehát a varia iák egyezősége feltételezhető -ekkor a ki e et első sora 
alapján kell a független kétmintás t próbát elvégezni-, ha pedig Sig  , 5, akkor elvetjük a 
nullhipotézist, tehát a varianciák egyezősége e  feltételezhető -ebben az esetben pedig a 

kimenet második sorát kell figyelembe venni a független kétmintás t próba elvégzéséhez. 
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Az SPSS alapbeállításként 5%-os szig ifika iaszi ttel dolgozik, a i azt jele ti, hogy az elsőfajú 
hiba elkövetésének valószí űségét 5 százalék a  határozza eg tehát 5% az esélye a ak, hogy 
elvetjük a helyes nullhipotézist). Ahhoz, hogy döntést hozzunk, meg kell vizsgálnunk a kimeneten 

szereplő Sig. értéket azt, hogy a tá lázat ely sorá ak Sig. értékét kell egvizsgálnunk, a 

varianciahomogenitás teszt alapján dönthetjük el), amely mellett a two-tailed felirat utal arra, 

hogy itt kétoldali próbával van dolgunk, tehát nullhipotézisként azt feltételezzük, hogy az adott 

csoport várható értéke megegyezik a másik csoport várható értékével, alternatív hipotézisünk 

pedig az, hogy nem egyezik meg vele. Ha a Sig. értéke nagyobb, mint 0,05, akkor elfogadjuk a 

ullhipotézist, ha pedig kise  vagy egye lő, elvetjük a ullhipotézist, tehát az alternatív 

hipotézist fogadjuk el. A ki e etről leolvasható az is, hogy ely soport várható értéke 
magasabb, és a különbség mértéke is. 

3.3. Az Excel alkalmazása két mintás próbák esetén 

Az Adatelemzés ővít é y e  a két i tás pró ák, i t ele zési ódszerek eállítása agyo  
hasonló. A párosított kétmintás várható érték tesztet a Kétmintás párosított t-próba a várható 

értékre e üpo t ól érhetjük el. Ne  sak a várható értékek egyezősége tesztelhető, hanem ezek 

tetszőleges, feltételezett eltérése is. Ezért e e etké t a változók tarto á ya ellett eg kell 
adnunk a feltételezett, nem negatív eltérést is. Amennyiben nulla értéket adunk meg, úgy a várható 

értékek egyezőségét teszteljük. 

 

Kétmintás t-próba alkalmazásakor, amennyiben nem párosított t-pró áról va  szó, első lépés e  
eg kell vizsgál u k a két változó varia iájá ak egyezőségét a Kétmintás F-próba a 

szórásnégyzetre funkcióval. Ez alapján történik a háttérben a próbafüggvény kiválasztása.  

 

A kétmintás F-próba kimenete az alábbi. 
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Kétmintás F-próba a szórásnégyzetre 

  Változó 1 Változó 2 

Várható érték 3,333333333 3,5 

Variancia 2,666666667 3,5 

Megfigyelések 6 6 

df 5 5 

F 0,761904762  

P F<=f  egyszélű 0,386338214  

F kritikus egyszélű 0,1980069   

Ekkor a ki e et alapjá  a következő dö tést hozhatjuk: ivel P=0,386>0,05; ezért ötszázalékos 

szig ifika iaszi te  a ullhipotézist elfogadjuk, azaz a két változó varia iája azo os ak teki thető. 
Ezután alkalmazhatjuk a Kétmintás t-próba egye lő szórás égyzetek él esetet elle kező eset e  a 
Kétmintás t-próba e  egye lő szórás égyzetek él menüpontot kell kiválasztanunk). 

 

Ennek egy szabványos kimenete az alábbi. 

Kétmintás t-pró a egye lő szórás égyzetek él 
  Változó 1 Változó 2 

Várható érték 3,333333333 3,5 

Variancia 2,666666667 3,5 

Megfigyelések 6 6 

Súlyozott variancia 3,083333333  

Feltételezett átlagos eltérés 0  

df 10  

t érték –0,164398987  

P T<=t  egyszélű 0,436346277  

t kritikus egyszélű 1,812461102  

P T<=t  kétszélű 0,872692554  

t kritikus kétszélű 2,228138842   

 

A tá lázat a  egyszélű és kétszélű értékeket is találu k. Ezek az egyoldali és a kétoldali próbák 

egfelelői. Szá u kra a kétoldali pró ák lesz ek az érdekesek. Ha tehát kétoldali pró át hajtu k 
végre, akkor a tá lázat a  szereplő kétszélű p-érték=0,87>0,05; ezért ötszázalékos 

szignifikanciaszinten a nullhipotézist elfogadjuk, azaz a két változó várható értéke azonosnak 

teki thető. 



 

 


