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A múlt, avagy történelmet írtunk
 

1. 
Mintavételi eljárások. Statisztikai becslések: becslő függvényekkel szemben támasztott követelmények, intervallumbecslés, 

konfidenciaintervallum rétegzett becslés esetén, minta elemszámának meghatározása. 

2. 
Hipotézisvizsgálat I: elkövethető hibák, egymintás próbák (várható értékre, sokasági szórásra, arányszámra), kétmintás 

próbák (két sokaság várható értékének különbségére, két sokasági arányra, két sokasági szórás egyezőségére). 

3. Hipotézisvizsgálat II: illeszkedésvizsgálat, függetlenségvizsgálat, varianciaanalízis. 

4. Kétváltozós korreláció- és regressziószámítás. Többváltozós korreláció- és regressziószámítás. 

5. 
Idősorok összetevőinek vizsgálata: additív és multiplikatív komponensek, trendszámítás, szezonalitás, korrekciós tényezők, 

véletlen tag, előrejelzések. 

 Részlet a Statisztika 2. tantárgyi leírásából Forrás: https://tantargy.kgk.uni-obuda.hu/megtekintes.php?id=11018



HOMO LUDENS – játssz velem!
A játékosnak olyan feladatokat, kihívásokat kell megoldania, melyeket a valóság 
ihletett (serious game avagy komoly játék)

Inkább módszertan, mint IT

a játékosok valamilyen szabály által létrehozott mesterséges konfliktusba 
keverednek

a játék sikert ígér (kihívást hordoz magában), 

 önmagáért való, a játékosok önkéntesen kapcsolódnak be és önként döntenek a 
kihívásokban való részvételről

 Az egyes szintek követve az oktatást egymásra épültek, de külön is teljesíthetőek

Biztosított benne a visszajelzés és az előre definiált elérhető jutalom

Egy jól felépített, gamifikált tevékenység észrevétlenül szórakoztat, melyben 
azonban a szórakoztatás csak egy támogató eszköz, hogy a fő célként megjelölt 

tevékenység (jelen esetben az oktatás) minél hatékonyabban teljesüljön. (Duchon, 
2018)



A játékszabály 2.0



Az egyes kihívások
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Fogadtatás és eredmények

Kihívás

Részt vett 

hallgatók 

száma (fő)

Kiosztott pontok 

előfordulása (fő)

1 pont 2 pont

1. 11 4 7

1. 33 13 20

1. 10 3 7

1. 26 4 22

1. 17 3 14

1. 13 1 12



Fogadtatás és eredmények
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Összesen ennyi feladatban vett részt (db)

"Hosszú" távú aktivitás



Jövőre ugyanitt, vagy máshol?
Oktatói oldal:
kreativitást, 

gondos előkészületeket 

aktív személyre szóló visszajelzést, 

szoros és szigorú időbeli ütemezést kíván

Hallgatói oldal:
csak a pontszámokkal ösztönözhetők, melyek számítanak az év végi 

osztályzat kialakításakor

KSH kezdeményezése…



GameSTAT-X
(fejlesztés alatt) az Önök 

javaslatai alapján
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