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Co wspólnego maj¡:

trening biegowy i statystyka?





Kim jest statystyk?

Statystyk zajmuje si¦:

analizowaniem i opracowaniem danych, zwªaszcza

ekonomicznych i spoªecznych

planuje, organizuje oraz koordynuje przebieg zbierania

statystycznych informacji

analizuje uzyskane wyniki

nast¦pnie prezentuje je w formie zestawie« i raportów.



Kim jest statystyk?

Statystyk zajmuje si¦:

analizowaniem i opracowaniem danych, zwªaszcza

ekonomicznych i spoªecznych

planuje, organizuje oraz koordynuje przebieg zbierania

statystycznych informacji

analizuje uzyskane wyniki

nast¦pnie prezentuje je w formie zestawie« i raportów.



Kim jest statystyk?

Statystyk zajmuje si¦:

analizowaniem i opracowaniem danych, zwªaszcza

ekonomicznych i spoªecznych

planuje, organizuje oraz koordynuje przebieg zbierania

statystycznych informacji

analizuje uzyskane wyniki

nast¦pnie prezentuje je w formie zestawie« i raportów.



Kim jest statystyk?

Statystyk zajmuje si¦:

analizowaniem i opracowaniem danych, zwªaszcza

ekonomicznych i spoªecznych

planuje, organizuje oraz koordynuje przebieg zbierania

statystycznych informacji

analizuje uzyskane wyniki

nast¦pnie prezentuje je w formie zestawie« i raportów.



Kim jest statystyk?

Statystyk zajmuje si¦:

analizowaniem i opracowaniem danych, zwªaszcza

ekonomicznych i spoªecznych

planuje, organizuje oraz koordynuje przebieg zbierania

statystycznych informacji

analizuje uzyskane wyniki

nast¦pnie prezentuje je w formie zestawie« i raportów.



Kim jest statystyk?

Statystyk zajmuje si¦:

analizowaniem i opracowaniem danych, zwªaszcza

ekonomicznych i spoªecznych

planuje, organizuje oraz koordynuje przebieg zbierania

statystycznych informacji

analizuje uzyskane wyniki

nast¦pnie prezentuje je w formie zestawie« i raportów.



Czym zajmuje si¦ statystyka?

Statystyka zajmuje si¦ opisywaniem i analiz¡ zjawisk masowych

otaczaj¡cej czªowieka rzeczywisto±ci.

Statystyk¦ dzielimy na:

statystyk¦ opisow¡ zajmuj¡c¡ si¦ wst¦pnym opracowaniem

danych

wnioskowanie statystyczne (statystyk¦ matematyczn¡)

oparte na teorii rachunku prawdopodobie«stwa.
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Czym zajmuje si¦ statystyka?

Podstawowe poj¦cia statystyki matematycznej:

populacja generalna - zbiorowo±¢, której elementy

obserwujemy

cechy statystyczne - wªa±ciwo±ci, które podlegaj¡ badaniom

statystycznym.

próba - podzbiór populacji generalnej podlegaj¡cy

bezpo±redniemu badaniu ze wzgl¦du na ustalon¡ cech¦, w celu

wyci¡gni¦cia wniosków o ksztaªtowaniu si¦ warto±ci tej cechy

w populacji.
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Badanie statystyczne

Badanie statystyczne mo»e by¢:

kompletne - gdy badaniu podlegaj¡ elementy caªej populacji

generalnej,

cz¦±ciowe - gdy badaniu podlegaj¡ tylko niektóre elementy

populacji generalnej (próba), a wyniki zostaj¡ uogólnione na

caª¡ zbiorowo±¢.
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Próba

Próba, na podstawie której wnioskujemy o caªej populacji

generalnej powinna by¢:

reprezentatywna- jej struktura pod wzgl¦dem badanej cechy

nie ró»ni si¦ istotnie od struktury populacji generalnej

losowa - dobór elementów do próby dokonywany jest w

drodze losowania, tzn. w taki sposób, »e jedynie przypadek

decyduje o tym , który element populacji generalnej wchodzi

do próby, a który nie.
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mierzalne (ilo±ciowe) daj¡ce si¦ okre±li¢ odpowiedni¡
jednostk¡ miary (np. ilo±¢ sztuk, metrów, liczba lat itd.)

skokowe (np. liczba lat, ilo±¢ samochodów na parkingu, liczba
dzieci w rodzinie).

ci¡gªe (np. waga, wzrost, zu»ycie paliwa itd.)

niemierzalne (jako±ciowe) okre±laj¡ce pewn¡ jako±¢

jednostki statystycznej, a nie jej wymiar ilo±ciowy (np. pªe¢,

kolor oczu)
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Miary statystyczne

Miary poªo»enia

±rednia arytmetyczna

kwartyle (w tym mediana)

dominanta

Miary rozproszenia

rozst¦p

wariancja

odchylenie standardowe

odchylenie przeci¦tne

odchylenie ¢wiartkowe

wspóªczynnik zmienno±ci
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wspóªczynnik asymetrii

wspóªczynnik sko±no±ci

Miary koncentracji

kurtoza

wspóªczynnik koncentracji Lorenza
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O czym nie powie Ci statystyk?



Dane statystyczne:

2, 3, 5, 1, 6, 2, 3, 2
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Wi¦c jak to jest z t¡ ±redni¡???

Je»eli pan Kowalski zjada jedno jajko dziennie, a pan
Nowak nie jada jajek w ogóle, to jak cz¦sto Ci
panowie jedz¡ jajka?

�rednio jedz¡ jajko co drugi dzie«!!!
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A teraz wersja bardziej "hardcorowa"
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Czy biznes naprawd¦ idzie dobrze???

rok 2014 - sprzeda» 60.000

rok 2015 - sprzeda» 62.000

rok 2016 - sprzeda» 63.000

rok 2017 - sprzeda» 65.000
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A tak przy okazji

- ile zrabia statystyk?

Zarobki statystyka s¡ bardzo ró»ne � zale»ne od
bran»y. Inaczej zarabia si¦ w bankach, administracji
publicznej czy o±rodkach badawczych. �rednia pensja
to ok. 5 tys. zª brutto, ale dla najlepszych
specjalistów mo»e ona przekracza¢ nawet 7 tys.
brutto. Mog¡ liczy¢ te» na dodatkowe bene�ty np.
zaj¦cia sportowe, do�nansowanie nauki czy prywatn¡
opiek¦ medyczn¡.
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Statystyka jest jak kostium bikini:
pokazuje wiele, ale nie pokazuje
najwa»niejszego.



Wi¦c jak to jest ze ±redni¡ krajow¡???
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Co ma wzrost do numeru buta???
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Po co ja tego sªuchaªem???

(mój kot)
ju» nic nie b¦dzie tak samo ... :-(
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Statystycznie rzecz bior¡c

- (prawie) KONIEC!!!!!

Statystyk¦ warto zna¢!!!!
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Dzi¦kuj¦ za uwag¦!


