
Podstawy 



Podstawowe funkcje statystyki: 
 informacyjna, 
 analityczna, 
 prognostyczna. 



Zbiorowość statystyczna (populacja) – zbiór dowolnych 
elementów objętych badaniem statystycznym, 
posiadających co najmniej jedną cechę wspólną. 

 
Jednostka statystyczna – element składowy badanej 

zbiorowości. 
 

PODSTAWOWE POJĘCIA STATYSTYCZNE  



Cechy statystyczne 

cechy stałe 

rzeczowe (co?) 

czasowe (kiedy?) 

przestrzenne 
(gdzie?) 

cechy zmienne 

jakościowe 
(niemierzalne) 

ilościowe 
(mierzalne) 

zmienne 
skokowe 

zmienne 
ciągłe 





Zmienne skokowe – to cechy, których wartości 
mogą wyrażać się jedynie określonymi liczbami 
zmieniającymi się skokami, bez wartości 
pośrednich. 
Np. liczba startujących w danej konkurencji osób, 
ilość dobrze wykonanych serwisów itp.  

 
Zmienne ciągłe – to cechy, które mogą 

przyjmować każdą wartość z określonego 
skończonego przedziału liczbowego. 
Np. wiek, wzrost, wynik skoku w dal itp. 



POMIAR 

Pomiar polega na przyporządkowaniu cechom 
statystycznym ustalonych symboli, którymi mogą 
być liczby, litery alfabetu, formy geometryczne, 
kolory, opis słowny itp. 
 
Wyróżniamy pomiary: 

 bezpośrednie (w naukach eksperymentalnych), 
 pośrednie (w naukach społecznych). 

 



SKALE POMIAROWE 
skala nominalna 



SKALE POMIAROWE 
skala porządkowa (rangowa) 



SKALE POMIAROWE 
skala przedziałowa (interwałowa) 



SKALE POMIAROWE 
skala ilorazowa (stosunkowa) 



Celem badania statystycznego jest realizacja 
jednego lub kilku poniższych zadań:  

- poznanie rozkładu zbiorowości pod względem wybranej 
lub wybranych cech (analiza struktury), 
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Celem badania statystycznego jest realizacja 
jednego lub kilku poniższych zadań:  

- ocena rodzajów związków występujących 
między cechami (analiza współzależności), 
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Celem badania statystycznego jest realizacja 
jednego lub kilku poniższych zadań:  

- poznanie zmian zbiorowości w czasie (analiza 
dynamiki). 



ETAPY BADANIA STATYSTYCZNEGO 

 
• przygotowanie (programowanie) badania, 

• obserwacja statystyczna, 

• opracowanie i prezentacja materiału 
statystycznego, 

• opis lub wnioskowanie statystyczne. 

 



Przykład… 

Przeprowadzono test motoryczny wśród uczniów jednej ze szkół, w 
wyniku czego otrzymano następujące dane. Dokonaj interpretacji 
otrzymanych wyników. 
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Histogram: Wyniki testu motorycznego
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