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1 Próba a populacja

Nasze rozwa·zania zaczniemy od przedyskutowania podstawowych poj¾éc statysty-
cznych, poszczególne de�nicje zostan ¾a wzbogacone o obrazowe przyk÷ady.
Jednym z najistotniejszych poj¾éc jest populacja statystyczna.

De�nicja .1 Populacja statystyczna (zbiorowóśc generalna) jest to zbiór
obiektów obj ¾etych badaniem statystycznym, co do których formu÷uje si ¾e wnioski
statystyczne.

Bardzo silnie z poj¾eciem populacji statystycznej zwi ¾azane jest poj¾ecie próby
statystycznej.

De�nicja .2 Próba statystyczna jest to zbiór obserwacji statystycznych wybranych
z populacji statystycznej. Na próbie dokonywane s ¾a bezpósrednie badania statys-
tyczne a wyniki badán s ¾a uogólniane na populacj ¾e.

Ju·z z pobie·znej analizy obu de�nicji wynika, ·ze próba jest pewnym podzbiorem
populacji. W tym miejscu mo·ze pojawíc si¾e pytania:
� Jaki sens ma badanie próby zamiast ca÷ej populacji?
� W jaki sposób dokonác wybory próby?
� Jaki jest zwi ¾azek pomi¾edzy wynikami badań przeprowadzonych dla próby

a oczekiwanymi wynikami dotycz ¾acymi ca÷ej populacji?
Zanim odpowiemy na te pytania spróbujmy podác kilka przyk÷adów ró·znych
populacji statystycznych oraz prób.

Przyk÷ad 1 Rozwa·zmy populacj ¾e statystyczn ¾a, któr ¾a stanowi ¾a wszyscy ·zyj ¾acy
ludzie na Ziemi. Jest to co prawda populacja skónczona, ale nie jest mo·zliwe
zbadanie chocia·zby wzrostu ca÷ej populacji ludzi. W zwi ¾azku z tym chc ¾ac osza-
cowác średni wzrost ludzi nale·za÷oby obliczýc średni ¾a dla pewnego podzbioru
wszystkich ludzi i na tej podstawie przybli·zýc średni ¾a wzrostu wszystkich ludzi.
Oczywíscie wybór tego podzbioru (czyli próby) nie jest dowolny. Zastanówmy si ¾e
bowiem, czy wybranie jako próby cz÷onków polskiej dru·zyny siatkarzy by÷oby uza-
sadnione, albo czy przyj ¾ecie jako prób ¾a uczniów pewnej szko÷y by÷oby w÷ásciwe?

Oba podane przyk÷ady w jasny sposób pokazuj ¾a, ·ze wybór próby statys-
tycznej nie jest taki prosty, bowiem nie ka·zdy podzbiór populacji jest reprezen-
tatywny. Pojawia si¾e tutaj kolejny problem. W jaki sposób dokonác wyboru
próby z populacji? Przy wyborze próby musimy miéc na uwadze cech¾e statysty-
czn ¾a (lub cechy statystyczne) jak ¾a chcemy badác. Najcz¾ésciej stosuje si¾e prób¾e
losow ¾a, czyli ci ¾ag zmiennych losowych o takim samym rozk÷adzie jak rozk÷ad
populacji.

Przyk÷ad 2 Rozwa·zmy teraz populacj ¾e drzew w pewnym lesie mieszanym,
interesuj ¾ac ¾a nas cech ¾a b¾edzie wysokóśc drzew. Jakie próby mo·zna wyró·zníc w
tej populacji?
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Ćwiczenie .1 Odpowiedziéc na postawione powy·zej pytania dotycz ¾ace zwi ¾azków
populacji oraz próby.

Ćwiczenie .2 Podác inne przyk÷ady populacji.

De�nicja .3 Jednostka statystyczna jest to element zbiorowósci statysty-
cznej, który poddawany jest badaniom.

De�nicja .4 Cecha statystyczna jest to w÷ásciwóśc, któr ¾a odznaczaj ¾a si ¾e
jednostki statystyczne i która podlega badaniu statystycznemu.

Cechy statystyczne mo·zna podzielíc na:
Jakósciowe - niemierzalne, opisowe cechy statystyczne, okréslane s÷ownie.
Porz ¾adkowe - cechy opisane za pomoc ¾a skali liczbowej, ale te liczby wskazuj¾e
jedynie na porz ¾adek wed÷ug którego zosta÷y ustawione analizowane cechy.
Ilósciowe - cechy opisane za pomoc ¾a skali liczbowej, cz¾esto z wyró·znionym
zerem.

Ćwiczenie .3 Opisác populacj ¾e osób b ¾ed ¾acych na zaj ¾eciach za pomoc ¾a kilku
cech, jakiego rodzaju s ¾a to cechy?

2 Zmienne losowe ci ¾ag÷e i skokowe

Pod poj¾eciem zmiennej losowej b ¾edziemy rozumiéc dowoln ¾a funkcj¾e mierzaln ¾a.
W teorii prawdopodobieństwa wyró·znia si¾e dwa g÷ówne typy zmiennych losowych,
mianowicie zmienne losowe ci ¾ag÷e i skokowe. Bez wdawania w szczegó÷owe
rozwa·zania, dla naszych potrzeb wystarczy stwierdzenie, ·ze zmienna losowa
skokowa przyjmuje wartósci w pewnym przeliczalnym zbiorze wartósci, nato-
miast zmienna losowa ci ¾ag÷a przyjmuje wartósci w zbiorze nieprzeliczalnym.
Z poj¾eciem zmiennej losowej nierozerwalnie zwi ¾azany jest jej rozk÷ad.

De�nicja .5 Rozk÷ad zmiennej losowej jest to miara probabilistyczna okréslona
na �-ciele podzbiorów wartósci zmiennej losowej:

Tak okréslona miara probabilistyczna pozwala przypisác prawdopodobieństwa
poszczególnym zdarzeniom losowym. Rozk÷ad zmiennej losowej mo·zna zadawác
w ró·zny sposób. Dla zmiennych losowych typu skokowego zazwyczaj zadaje si¾e
poprzez podanie funkcji skoków prawdopodobieństwa. Funkcj¾e t ¾a przyj¾e÷o si¾e
przedstawiác w przejrzystej formie tabelki.

Przyk÷ad 3 Funkcj ¾e t ¾a przyj ¾e÷o si ¾e przedstawiác w przejrzystej formie tabelki.
Rozwa·zmy zmienn ¾a losow ¾a X oznaczaj ¾ac ¾a wyrzucon ¾a na kostce liczb ¾e oczek, w
tym przypadku funkcja skoku przyjmuje postác nast ¾epuj ¾acej tabelki

xi 1 2 3 4 5 6

pi
1
6

1
6

1
6

1
6

1
6

1
6
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Dla zmiennych losowych typu ci ¾ag÷ego podanie rozk÷ady za pomoc ¾a tak
czytelnej tabelki jest niemo·zliwe (pami¾etamy, ·ze przyjmuje on nieskończenie
wiele wartósci). Dlatego najcz¾ésciej rozk÷ad zmiennej losowej zadaje si¾e za po-
moc ¾a g¾estósci prawdopodobieństwa. Cz¾esto rozwa·zanym przyk÷adem
zmiennej losowej typu skokowego jest zmienna losowa o rozk÷adzie jednostaj-
nym (równomiernym), charakteryzuje si¾e ona tym, ·ze ka·zda wartóśc liczbowa z
pewnego przedzia÷u liczbowego (a; b) przyjmowana jest z równym prawdopodo-
bieństwem, natomiast wartósci spoza tego przedzia÷u nie s ¾a przyjmowane. W
takim przypadku g¾estóśc wyra·za si¾e wzorem

f (x) =

8<:
1
b�a dla x 2 (a; b)

0 dla x =2 (a; b)
:

Innym sposobem zadania rozk÷adu jest podanie dystrybuanty rozk÷adu. Dys-
trybuant¾e zmiennej losowej rozwa·za si¾e zarówno dla zmiennych losowych typu
skokowego jak i zmiennych losowych typu ci ¾ag÷ego.

De�nicja .6 Dystrybuant ¾a zmiennej losowej X nazywamy funkcj ¾e rzeczy-
wist ¾a jednoznacznie wyznaczaj ¾ac ¾a rozk÷ad prawdopodobiénstwa, a wi ¾ec zawiera-
j ¾ac ¾a wszystkie informacje o tym rozk÷adzie. Dystrybuant ¾e zazwyczaj wyznacza
si ¾e z pomoc ¾a nast ¾epuj ¾acego wzoru

FX (t) = P (X < t) = P (X 2 (�1; t)) : (1)

Uwaga 1 W niektórych ksi ¾a·zkach mo·zna spotkác si ¾e z nieco inn ¾a de�nicj ¾a,
mianowicie nierównóśc < zast ¾apiona jest przez nierównóśc �; czyli

FX (t) = P (X � t) = P (X 2 (�1; t]) (2)

Uwaga 2 Jésli nie budzi to nieporozumién indeks dolny, mówi ¾acy o tym
jakiej zmiennej jest to dystrybuanta, mo·zna pomin ¾ác. Jésli w zadaniu mamy
zadan ¾a tylko jedn ¾a zmienn ¾a losow ¾a to śmia÷o mo·zna pomin ¾ác indeks dolny.

Uwaga 3 Ze wzgl ¾edów praktycznych dystrybuant ¾e zmiennej losowej wyz-
nacza si ¾e za pomoc ¾a nast ¾epuj ¾acych pomocniczych wzorów

FX (t) =

8>>>><>>>>:

X
xi<(�)t

pi dla zmiennych typu skokowego

tZ
�1

f (x) dx dla zmiennych typu ci ¾ag÷ego
: (3)

Przyk÷ad 4 Wyznaczymy dystrybuant ¾e zmiennej losowej podanej w przyk÷adzie
3 na dwa sposoby, w ten sposób b ¾edziemy mogli porównác ró·znice wynikaj ¾ace z
tych dwóch de�nicji. Korzystaj ¾ac ze wzoru (1) otrzymujemy nast ¾epuj ¾acy wzór
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dystrybuanty

FX (x) =

8>>>>>>>>>>>>>><>>>>>>>>>>>>>>:

0 dla x 2 (�1; 1]
1
6 dla x 2 (1; 2]
2
6 dla x 2 (2; 3]
3
6 dla x 2 (3; 4]
4
6 dla x 2 (4; 5]
5
6 dla x 2 (5; 6]

1 dla x 2 (6;1)

:

Natomiast po zastosowanie wzoru (2) otrzymujemy wzór funkcji

FX (x) =

8>>>>>>>>>>>>>>><>>>>>>>>>>>>>>>:

0 dla x 2 (�1; 1)
1
6 dla x 2 [1; 2)
2
6 dla x 2 [2; 3)
3
6 dla x 2 [3; 4)
4
6 dla x 2 [4; 5)
5
6 dla x 2 [5; 6)

1 dla x 2 [6;1)

:

Jak ÷atwo spostrzec jedyna ró·znica polega, ·ze dystrybuanta jest lewostronnie lub
prawostronnie ci ¾ag÷a.

Przyk÷ad 5 Wyznaczanie dystrybuanty zmiennej losowej jest nieco trud-
niejsze i jak wiemy polega na obliczaniu ca÷ek oznaczonych z g ¾estósci. W dal-
szej cz ¾ésci naszych rozwa·zán nie b ¾edziemy obliczác wartósci dystrybuant zmien-
nych losowych ci ¾ag÷ych. B ¾edziemy natomiast stosunkowo cz ¾esto korzystác z
wartósci dystrybuant wybranych rozk÷adów zawartych w tablicach statystycznych.
W zwi ¾azku z tym, aby miéc czyste sumienie wyznaczymy dystrybuant ¾e wybranego
rozk÷adu. Rozwa·zmy zmienn ¾a losow ¾a o g ¾estósci

f (x) =

(
0 dla x 2 (�1; 0)
e�x dla x 2 [0;1)

wówczas korzystaj ¾ac ze wzoru (3) otrzymujemy nast ¾epuj ¾ac ¾a funkcj ¾e

F (x) =

8>>>>>><>>>>>>:

xZ
�1

0dt = 0 dla x 2 (�1; 0)

xZ
�1

f (t) dt = 1� e�x dla x 2 [0;1)
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gdzie drug ¾a czéśc wzoru otrzymujemy w nast ¾epuj ¾acy sposób
xZ

�1

f (t) dt =

0Z
�1

0dt+

xZ
0

e�tdt = 0 +
�
�et

�
jx0 = 1� e�x:

Analizuj ¾ac powy·zsze dwa przyk÷ady mo·zemy ÷atwo dostrzec pewn ¾a bardzo
istotn ¾a w÷asnóśc wszystkich dystrybuant. Mianowicie

lim
x!�1

F (x) = 0

oraz
lim
x!1

F (x) = 1:

Ćwiczenie .4 Wyznaczýc dystrybuant ¾e zmiennej losowej Y o rozk÷adzie jed-
nostajnym na odcinku (0; 5) :

Ćwiczenie .5 Dana jest zmienna losowa X o funkcji skoków prawdopodobiénstwa
zadanej tabelk ¾a

xi �2 �1 0 2 3 6 8

pi
1
10

1
10

2
10

1
10

3
10

1
10

1
10

wyznaczýc dystrybuant ¾e zmiennej losowej X:

W statystyce dystrybuanta rozk÷adu próby zwana jest dystrybuant ¾a em-
piryczn ¾a i jest blisko zwi ¾azana z poj¾eciem rangi. W poni·zszym przyk÷adzie
poznamy praktyczny sposób wyznaczania dystrybuanty empirycznej.

Przyk÷ad 6 Zbadano napi ¾ecie pr ¾adu w kilku losowych chwilach czasu i otrzy-
mano wyniki: 230, 231, 225, 228, 230, 233, 230, 230, 232, 235. Wyznaczýc
dystrybuant ¾e empiryczn ¾a.

Rozwi ¾azanie: W pierwszym kroku musimy wartósci ustawíc w sposób
niemalej ¾acy, mamy wówczas

225; 228; 230; 230; 230; 230; 231; 232; 233; 235:

Nast¾epnie mo·zemy przyst ¾apíc do wyznaczania dystrybuanty empirycznej, przy
czy pami¾etajmy, ·ze n = 10:

F (x) =

8>>>>>>>>>>>>>>>>><>>>>>>>>>>>>>>>>>:

0 dla x 2 (�1; 225]
1
10 dla x 2 (225; 228]
2
10 dla x 2 (228; 230]
6
10 dla x 2 (230; 231]
7
10 dla x 2 (231; 232]
8
10 dla x 2 (232; 233]
9
10 dla x 2 (233; 235]

1 dla x 2 (235;1]

:
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Przésled́zmy dok÷adniej w jaki sposób zosta÷a wyznaczona np. wartóśc F (233).
Zauwa·zmy, ·ze liczba obserwacji mniejszych od 233 wynosi 8 i w zwi ¾azku z tym
F (233) = 8

10 =
4
5 :

3 Ćwiczenia do samodzielnego rozwi ¾azania

Ćwiczenie .6 Rozwa·zmy rzut dwiema symetrycznymi monetami. Niech X
oznacza liczb ¾a wyrzuconych or÷ów. Podác rozk÷ad oraz dystrybuant ¾e tak okréslonej
zmiennej losowej.

Ćwiczenie .7 Zbadano ilóśc samochodów sprzedawanych przez pewien salon
w ci ¾agu kolejnych dni i otrzymano wyniki: 10; 8; 7; 12; 8; 9 ; 11: Wyznaczýc
dystrybuant ¾e empiryczn ¾a.

Ćwiczenie .8 Dana jest zmienna losowa Y o rozk÷adzie zadanym tabelk ¾a

xi �1 �2 0 1 2 4

pi
1
8

1
8

2
8

2
8

1
8

1
8

:

Wyznaczýc dystrybuant ¾e zmiennej losowej Y:

Ćwiczenie .9 Dana jest zmienna losowa Z o g ¾estósci

f (x) =

�
x+ 1

2 dla x 2 (0; 1)
0 dla x =2 (0; 1) :

Wyznaczýc dystrybuant ¾e zmiennej losowej Z:

4 Zbiory cech statystycznych

Szereg statystyczny to zbiór wartósci liczbowych badanej cechy uporz ¾adkowany
wed÷ug okréslonych kryteriów. Rozró·znimy kilka rodzaj szeregów statysty-
cznych.
W naszych rozwa·zaniach skoncentrujemy si¾e na szeregach punktowych i

przedzia÷owych.

4.1 Szereg rozdzielczy punktowy

Jednym z mo·zliwych sposobów reprezentacji danych jest szereg rozdzielczy punk-
towy. Jest on najcz¾ésciej podawany za pomoc ¾a tabeli, w której w jednym wierszu
(lub kolumnie) podawane s ¾a wartósci cechy a w drugim wierszu (lub odpowied-
nio kolumnie) podawana jest liczba elementów przyjmuj ¾acych dan ¾a wartóśc.
Rozwa·zmy nast¾epuj ¾acy przyk÷ad.
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Przyk÷ad 7 Zmierzono napi ¾ecie pr ¾adu i otrzymano nast ¾epuj ¾ace wyniki:

227; 227; 227; 227; 227; 228; 228; 228; 228; 228; 228; 228;

229; 229; 229; 229; 229; 229; 229; 229; 229; 229; 229; 229;

230; 230; : : : ; 230| {z }
32 razy

; 231; 231; : : : ; 231| {z };
21 razy

232; 232; 232; 232; 232; 233; 233:

W powy·zszym zestawie obserwacji nie wypisano wszystkich powtórzén wartósci
230 oraz 231: Jest oczywiste, ·ze praca na takich danych bez zastosowania narz ¾edzi
komputerowych by÷aby bardzo ·zmudna. Zastosowanie arkusza excel i wprowadze-
nie tych wszystkich wartósci równie·z nie nale·za÷oby do najprzyjemniejszych. W
takich w÷ásnie przypadkach stosuje si ¾e szeregi rozdzielcze punktowe. Dane doty-
cz ¾ace napi ¾ecia pr ¾adu mo·zna przedstawíc w nast ¾epuj ¾acy sposób

wartóśc napi ¾ecia 227 228 229 230 231 232 233
liczba obserwacji 5 7 12 32 21 5 2

lub równowa·znie za pomoc ¾a analogicznej tabeli

wartóśc napi ¾ecia liczba obserwacji
227 5
228 7
229 12
230 32
231 21
232 5
233 2
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Poznalísmy ju·z wzory dla podstawowych miar przedstawionych za pomoc ¾a
szeregu rozdzielczego punktowego.

4.2 Szereg rozdzielczy przedzia÷owy

Na wst¾epie rozwa·zań dotycz ¾acych szeregów rozdzielczych przedzia÷owych musimy
zauwa·zýc, ·ze ten typ reprezentacji danych ma pewne minusy. Trzeba bowiem
pami¾etác, ·ze stosuj ¾ac szereg rozdzielczy przedzia÷owy zast¾epujemy dane dok÷adne
pewnymi przybli·zeniami w zwi ¾azku z czym otrzymywane przez nas wartósci
miar nie pokrywaj ¾a si¾e idealnie z ich odpowiednikami liczonymi bezpósrednio
dla danych niezgrupowanych. Ró·znice te s ¾a jednak zazwyczaj ma÷o istotne. Zas-
tanówmy si¾e nast¾epnie, kiedy zastosowanie szeregu rozdzielczego przedzia÷owego
jest uzasadnione. Po pierwsze wielkóśc próby, na której dokonywana jest analiza
powinna býc dóśc du·za (nie ma sensu stosowanie szeregu rozdzielczego przedzi-
a÷owego dla kilku obserwacji), ponadto rozst¾ep z próby te·z powinien býc dostate-
cznie du·zy. W podanym powy·zej przyk÷adzie na szereg rozdzielczy punktowy
zastosowanie szeregu rozdzielczego przedzia÷owego nie mia÷oby wi¾ekszego sensu.
Pomimo tego, ·ze próba jest dóśc du·za rozst¾ep jest niewielki i wynosi zaledwie 6
jednostek.
Zanim podamy przyk÷ad szeregu rozdzielczego przedzia÷owego musimy przed-

stawíc schemat, za pomoc ¾a którego jest on budowany. Pierwszym problem jest
okréslenie ilósci przedzia÷ów na jakie mamy podzielíc dost¾epne dane. Przyj¾e÷o
si¾e, ·ze liczba przedzia÷ów k �

p
N , gdzie N oznacza liczebnóśc próby. Nast¾epnie

wyró·zniamy element najmniejszy xmin i najwi¾ekszy xmax w dost¾epnej zbiorowósci.
Kolejnym krokiem jest ustalenie rozpi¾etósci przedzia÷u za pomoc ¾a wzoru

h =
xmax � xmin

k
:

Ostatnim krokiem jest budowa przedzia÷ów.

Przyk÷ad 8 Zbadano wzrost pewnej grupy studentów i otrzymano nast ¾epu-
j ¾ace dane: 155, 160, 161, 162, 162, 163, 164, 165, 165, 168, 168, 169, 170,
170, 171, 172, 172, 173, 174, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 184, 185,
187, 188, 189, 190, 191, 191.
W naszym przypadku N = 35 w zwi ¾azku z tym przyjmujemy, ·ze k = 6: ×atwo
zauwa·zamy, ·ze xmin = 155; zás xmax = 191 oraz h = 191�155

6 = 6: Ostatecznie
mo·zemy nasze dane zebrác w szereg przedzia÷owy

przedzia÷ liczebnóśc
[155; 161) 2
[161; 167) 7
[167; 173) 8
[173; 179) 7
[179; 185) 4
[185; 191] 7
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Ćwiczenie .10 Podane poni·zej dane dotycz ¾ace czasu dojazdu do pracy (w
minutach) przedstawíc w postaci szeregu rozdzielczego przedzia÷owego. Czasy
dojazdu: 8, 9, 9, 10, 10, 11, 12, 12, 12, 14, 15, 15, 15 ,15 ,17, 17, 18, 19, 20,
20, 23, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32, 33 ,35, 40, 45, 50, 55, 60.

4.3 Praktyczne metody wyznaczania podstawowych miar
bez zastosowania komputerów

W tym punkcie naszych rozwa·zań przedstawimy praktyczne sposoby wyznacza-
nia podstawowych miar statystycznych bez zastosowania komputerów. Mo·ze
si¾e bowiem tak zdarzýc, ·ze b¾ed ¾a Państwo musieli wyznaczýc podstawowe miary
takie jak średnia, odchylenie standardowe, mediana czy te·z dominanta i nie b ¾ed ¾a
mieli Państwo dost¾epu do niezb¾ednego oprogramowania. W takich przypadkach
dobrze jest zastosowác zaprezentowane poni·zej metody.

Przyk÷ad 9 Za÷ó·zmy, ·ze wyniki pewnego dóswiadczenia reprezentuje poni·zsza
tabelka

wartóśc cechy (xi) liczebnóśc (ni)
-2 5
-1 10
0 15
1 25
2 20
3 5

Chcemy wyznaczýc podstawowe charakterystyki. W tym celu rozbudowujemy
nasz ¾a tabelk ¾e dodaj ¾ac dodatkowe kolumny oraz jeden wiersz, w którym b¾edziemy
zliczali sumy odpowiednich kolumn. Rozbudowana tabelka przyjmuje nast ¾epuj ¾ac ¾a
postác

xi ni xi � ni x2i � ni Ni
�2 5 �10 20 5
�1 10 �10 10 15
0 15 0 0 30
1 25 25 25 55
2 20 40 80 75
3 5 15 45 80

suma 80 60 180

gdzie kolumna trzecia jest iloczynem kolumny pierwszej i drugiej, kolumna czwarta
jest iloczynem kolumny pierwszej i trzeciej, natomiast ostatnia kolumna zawiera
liczebnósci skumulowane, które powstaj ¾a z obliczania sum cz ¾ésciowych drugiej
kolumny do danego poziomu. Na podstawie powy·zszych danych otrzymujemy
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nast ¾epuj ¾ace wyniki

X =

kX
i=1

xi � ni

kX
i=1

ni

=
60

80
=
3

4
;

S2 =

kX
i=1

x2i � ni

kX
i=1

ni

�X2
=
180

80
�
�
3

4

�2
=
27

16
;

ponadto ÷atwo stwierdzamy, ·ze dominanta wynosi D = 1 (najwi ¾eksza liczebnóśc
jest dla wartósci 1) oraz mediana Me = 1, bowiem dla wartósci 1 pierwszy raz
liczebnóśc skumulowana przekracza 40.

Wpodobny sposób mo·zna dokonác niezb¾ednych obliczeń dla szeregu rozdziel-
czego przedzia÷owego, jedyn ¾a ró·znic ¾a jest dodanie kolumny zawieraj ¾acej środki
przedzia÷ów. Rozwa·zmy nast¾epuj ¾acy przyk÷ad.

Przyk÷ad 10 Dla danych z przyk÷adu 8 wyznaczýc podstawowe miary statystyki
opisowej. Podobnie jak poprzednio rozbudowujemy nasz ¾a tabel ¾e o dodatkowe
kolumny i wiersz, przyjmuje wówczas ona nast ¾epuj ¾ac ¾a postác

przedzia÷ liczebnóśc (ni) środek przedzia÷u ( _xi) _xi � ni _x2i � ni Ni
[155; 161) 2 155+161

2 = 158 316 49928 2
[161; 167) 7 161+167

2 = 164 1148 188272 9
[167; 173) 8 167+173

2 = 170 1360 231200 17
[173; 179) 7 173+179

2 = 176 1232 216832 24
[179; 185) 4 179+185

2 = 182 728 132496 28
[185; 191] 7 185+191

2 = 188 1316 247408 35
suma 35 6100 1066136

Podobnie jak poprzednio wyznaczamy wartóśc średniej oraz wariancji

X =
6100

35
=
1220

7

S2 =
1066136

35
�
�
1220

7

�2
=
20952

245

Natomiast wyznaczenie mediany i dominanty wymaga troch ¾e dodatkowych obliczén
i zastosowania wzorów (5) i (6) z poprzednich konspektów. Wszelkie niezb ¾edne
informacje s ¾a jednak bezpósrednio dost ¾epne w powy·zszej tabeli. My wówczas

Me = xMe +

N
2 �

kMe�1X
i=1

ni

nMe
� iMe = 173 +

17; 5� 17
7

� 6 = 173; 43
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D = D = xD +
nD � nD�1

nD � nD�1 + nD � nD+1
� iD = 167 +

8� 7
8� 7 + 8� 7 � 6 = 170:

5 Liczby losowe (generatory liczb losowych, tablice
liczb losowych)

Istotnym zagadnieniem statystyki matematycznej jest generowanie liczb losowych,
ma ono zastosowanie mi¾edzy innymi podczas wybierania próby losowej. W
zwi ¾azku z tym musimy przybli·zýc sobie dost¾epne generatory liczb losowych.
Skupimy si¾e tutaj na generatorach zaimplementowych w arkuszu Excel oraz na
tablicach liczb losowych. W internecie mo·zna znaléźc wiele tablic liczb losowych,
jednak dobór w÷ásciwych tablic mo·ze nastr¾eczác du·ze problemy. Znacznie wygod-
niejszym sposobem jest wygenerowanie liczb losowych spe÷niaj ¾acych nasze wyma-
gania. W tym celu wykorzystamy dost¾epn ¾a w programie Excel funkcj¾e "LOS()",
która zwraca nam liczb¾e pseudolosow ¾a pobran ¾a ze zmiennej o rozk÷adzie jednos-
tajnym na przedziale (0,1). Innymi s÷owy otrzymujemy liczb¾e (pseudolosow ¾a)
z przedzia÷u (0,1). Pojawia si¾e tutaj naturalne pytanie w jaki sposób uzyskác
liczby losowe z innych podzbiorów liczb rzeczywistych. Jest to mo·zliwe poprzez
odpowiednie przekszta÷cenie wyniku danej funkcji, dla przyk÷adu formu÷a

zwraca nam naturalne liczby losowe ze zbioru f1; 2; : : : ; 10g :
Istotn ¾a wad ¾a generatora zastosowanego w programie Excel jest fakt, ·ze liczby

s ¾a pobierane z rozk÷adu równomiernego. Czasami chcemy, aby próba by÷a po-
bierana zgodnie z innym rozk÷adem, wtedy mamy dwa wyj́scia. Jedno z nich
polega na umiej¾etnym z÷o·zeniu funkcji kwantyli ·z ¾adanego rozk÷adu z funkcj ¾a
LOS(). Drugi sposób polega na skorzystaniu z innych dost¾epnych w internecie
generatorów liczb losowych.

Ćwiczenie .11 Napisác formu÷¾e pozwalaj ¾ac ¾a otrzymác jako wynik ca÷kowite
liczby losowe ze zbioru f�5;�4; : : : ; 2; 3g :

6 Rozk÷ad normalny

Jednym z najwa·zniejszych rozk÷adów rozwa·zanych w statystyce matematycznej
jest rozk÷ad normalny (rozk÷ad Gaussa). W celu dok÷adnego okréslenia rozk÷adu
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nale·zy podác średni ¾a (�) oraz odchylenie standardowe (�). Przyj¾e÷o si¾e pisác w
skrócie N (�; �) lub N

�
�; �2

�
: G¾estóśc rozk÷adu normalnego wyra·za si¾e wzorem

f (x) =
1p
2��

exp

 
� (x� �)

2

2�2

!
:

Szczególnym przypadkiem jest standardowy rozk÷ad normalny N (0; 1), wartósci
dystrybuanty tego rozk÷adu zosta÷y stablicowane i s ¾a stosowane w wielu bada-
niach statystycznych. Poni·zszy rysunek przedstawia kilka przyk÷adowych g¾es-
tósci

Jedn ¾a z wielu w÷asnósci rozk÷adu normalnego jest jego symetrycznóśc wzgl¾e-
dem średniej, w szczególnósci dla g¾estósci standardowego rozk÷adu normalnego
zachodzi w÷asnóśc f (x) = f (�x) : Dystrybuant¾e standardowego rozk÷adu nor-
malnego zazwyczaj oznacza si¾e przez � (x) : Istotn ¾a umiej¾etnósci ¾a jest w÷ásciwe
odczytywanie wartósci z tablic rozk÷adu normalnego.

6.1 Tablice standardowego rozk÷adu normalnego

Nale·zy zauwa·zýc, ·ze zarówno w internecie jak te·z w ró·znych pozycjach ksi ¾a·zkowych
mo·zna odnaléźc tablice dystrybuanty rozk÷adu normalnego. Tablice te jed-
nak mog ¾a ró·zníc si¾e mi¾edzy sob ¾a dok÷adnósci ¾a, jak równie·z ogólnym sposobem
reprezentacji danych. W jednym z najbardziej popularnych podr¾eczników do
statystyki W. Krysicki, J. Bartos, Rachunek prawdopodobiénstwa i statystyka
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matematyczna w zadaniach tablice te przyjmuj ¾a nast¾epuj ¾ac ¾a postác
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Dla przyk÷adu odczytajmy z tablic � (1:23) :W tym celu post¾epujemy w sposób
zaprezentowany na poni·zszym rysunku

i otrzymujemy wynik � (1:23) = 0:8907: Jésli natomiast naszym zadaniem jest
wyznaczenie punktu x0 dla którego np. � (x0) = 0:64 post¾epujemy w nieco
inny sposób. W g ¾aszczu wartósci odszukujemy najbli·zszej 0:64 i odczytujemy
jej wspó÷rz¾edne jak na rysunku poni·zej

otrzymujemy zatem odpowied́z x0 = 0:36:

Przyk÷ad 11 Za÷ó·zmy, ·ze zmienna losowa X ma standardowy rozk÷ad nor-
malny N (0; 1) : Obliczmy korzystaj ¾ac z tablic standardowego rozk÷adu

P (X < 1) = � (1) = 0:8413

P (X � 0:5) = 1� P (X < 0:5) = 1� � (0:5) = 1� 0:6915 = 0:3085

P (X < �0:2) = � (�0:2) = 1� � (0:2) = 1� 0:5793 = 0:4207

P (�0:7 < X < 0:3) = � (0:3)� � (�0:7) = � (0:3) + � (0:7)� 1 =

= 0:6179 + 0:7580� 1 = 0:3359

W powy·zszych przyk÷adach wykorzystalísmy podstawowe w÷asnósci wszyst-
kich dystrybuant oraz faktu, ·ze dla standardowego rozk÷adu normalnego � (�a) =
1�� (a) : Nale·zy w tym miejscu jeszcze zanotowác, ·ze dla zmiennych losowych
typu ci ¾ag÷ego o dystrybuancie F b¾ed ¾acej funkcj ¾a ci ¾ag÷a prawdziwe s ¾a nast¾epu-
j ¾ace wzory

P (X < a) = FX (a) ; (4)
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P (X � a) = FX (a) ; (5)

P (X = a) = 0; (6)

P (X > a) = 1� P (X � a) = 1� FX (a) ; (7)

P (X � a) = 1� P (X < a) = 1� FX (a) ; (8)

P (a < X < b) = FX (b)� FX (a) :

W ostatnim wzorze ka·zd ¾a z nierównósci < mo·zna zast ¾apíc przez nierównóśc � :

6.2 Zastosowanie programu Excel do wyznaczania wartósci
rozk÷adu normalnego

W programie Excel ma do dyspozycji 4 funkcje zwi ¾azane z rozk÷adem normal-
nym. Pierwsz ¾a z nich jest funkcja ROZK×AD.NORMALNY

Jako parametry tej funkcji podajemy cztery wartósci. Pierwsza z nich "X"
oznacza wartóśc dla której chcemy obliczýc wartóśc funkcji, "Średnia" oznacza
średni ¾a � rozk÷adu, natomiast "Odchylenie_std" oznacza odchylenie standar-
dowe �: Ostatnia zmienna "Skumulowany" ma wartóśc logiczn ¾a prawda jésli
chcemy obliczýc wartóśc dystrybuanty w punkcie, natomiast wartóśc fa÷sz jésli
chcemy obliczýc wartóśc g¾estósci w punkcie.
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Kolejn ¾a funkcj ¾a dzia÷aj ¾ac ¾a niejako w sposób odwrotny jest funkcja ROZK×AD.NORMALNY.ODW

Zmienne średnia oraz odchylenie standardowe maj ¾a to samo znaczenie co w
poprzedniej funkcji, natomiast zmienna "Prawdopodobieństwo" oznacza wartóśc
prawdopodobieństwa. Innymi s÷owy jako wynik otrzymamy taki punkt x0 dla
którego P (X < x0) = p; gdzie X ma rozk÷ad normalny ze średni ¾a i odchyleniem
standardowym podanym jako parametry funkcji oraz wartósci ¾a p podan ¾a jako
parametr "Prawdopodobieństwo".
Oprócz omówionych powy·zej funkcji dost¾epne s ¾a jeszcze dwie funkcje pozwala-

j ¾ace wyznaczác odpowiednie wartósci dla standardowego rozk÷adu normalnego
N (0; 1) :

6.3 Standaryzacja rozk÷adu

Podczas prowadzenia analiz statystycznych musimy wyznaczýc wartóśc praw-
dopodobieństwa pewnego zdarzenia zwi ¾azanego z rozk÷adem normalnym, który
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nie jest standardowym rozk÷adem normalnym. W takim przypadku nie mo·zemy
skorzystác z tablic statystycznych. W tablicach zawarte s ¾a bowiem jedynie
wartósci dystrybuanty zmiennej losowej o rozk÷adzie N (0; 1) : Mo·zemy skorzys-
tác wówczas ze standaryzacji rozk÷adu normalnego. Nale·zy zauwa·zýc, ·ze jésli
zmienna losowa ma rozk÷ad N (�; �) to zmienna losowa U = X��

� ma rozk÷ad
N (0; 1) :

Przyk÷ad 12 Niech X b ¾edzie zmienn ¾a losow ¾a o rozk÷adzie normalnym ze
średni ¾a 0 i odchyleniem 3: Obliczýc P (X � 3) ; P (2X � 1 < 2) ; P (jX � 1j < 1) :
Rozwi ¾azanie: W pierwszym przypadku mamy

P (X � 3) = P
�
X � 0
3

� 3� 0
3

�
= P (U � 1) = 1�� (1) = 1�0:8413 = 0:1587

w drugim przypadku

P (2X � 1 < 2) = P (2X < 3) = P (X < 1:5) = P (U < 0:5) = � (0:5) = 0:6915;

natomiast w ostatnim podpunkcie mamy

P (jX � 1j < 1) = P (�1 < X � 1 < 1) = P (0 < X < 2) = P

�
0 < U <

2

3

�
=

= �

�
2

3

�
� � (0) = 0:7486� 0:5 = 0:2486

Ćwiczenie .12 Niech X b ¾edzie zmienn ¾a losow ¾a o rozk÷adzie normalnym
N (�2; 1). Obliczýc P (X < 0) ; P (X > �2) ; P (2X + 1 < 0) :

Ćwiczenie .13 Za÷ó·zmy, ·ze czas dzia÷ania ·zarówki ma rozk÷ad normalny ze
średni ¾a 1200 godzin i odchyleniu 100 godzin. Obliczýc prawdopodobiénstwo, ·ze
a) ·zarówka b¾edzie świeci÷a nieprzerwanie przez wi ¾ecej ni·z 2 miesi ¾ace,
b) ·zarówka b¾edzie świeci÷a krócej ni·z miesi ¾ac,
c) ·zarówka b¾edzie świeci÷a mi ¾edzy 50 a 60 dni.

7 Podsumowanie informacji z podstaw statystyki
matematycznej

Wdalszych rozwa·zaniach dotyczycz ¾acych analizy i przetwarzania danych b¾edziemy
korzystali ze zbotytej na tym przedmiocie wiedzy, w zwi ¾azku z tym powtórzymy
najbardziej istotne elementy zdobytej ju·z wiedzy oraz poznamy kilka ciekawych
zastosowań.
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7.1 Przygotowanie danych liczbowych do analizy

Jak ju·z mo·zna by÷o zauwa·zýc w rozwa·zanych wczésniej przyk÷adach spotykalísmy
si¾e z problem du·zej z÷o·zonósci obliczeniowej. Cz¾esto zdarza si¾e bowiem, ·ze anal-
izowane przez dane przyjmuj ¾a du·ze wartósci liczbowe, które s ¾a skupione wokó÷
pewnej wartósci. W tym miejscu pojawia si¾e pytanie, czy mo·zna nasze dane
przeskalowác w taki sposób aby u÷atwíc niezb ¾edne obliczenia. Skalowanie to nie
jest konieczne, bowiem wi¾eksz ¾a cz¾éśc obliczeń i tak wykonaj ¾a za nas komput-
ery, jednak odpowiednia transformacja danych mo·ze pozwolíc na wydobycie na
świat÷o dzienne ciekawych w÷asnósci. Rozwa·zmy nast¾epuj ¾acy przyk÷ad.

Przyk÷ad 13 Zebrano wyniki pewnego dóswiadczenia i otrzmyano nast ¾epu-
j ¾ace wartósci:

228; 229; 231; 232; 232; 233; 233; 233; 234; 235

Wyznaczýc wartóśc średniej, wariancji, mody i mediany.
Rozwi ¾azania: Obliczamy średni ¾a ze znanego wzoru

X =
1

n

nX
i=1

xi

i mamy

X =
1

10
(228 + 229 + 231 + 232 + 232 + 233 + 233 + 233 + 234 + 235) = 232:

Nast ¾epnie obliczamy wariancj ¾e ze wzoru

s2 =
1

n

nX
i=1

�
xi �X

�2
i mamy

s2X =
1

10
�
h
(228� 232)2 + (229� 232)2 + (231� 232)2 + (232� 232)2+

+(232� 232)2 + (233� 232)2 + (233� 232)2 + (233� 233)2+

+ (234� 232)2 + (235� 232)2
i
=

=
1

10
� (16 + 9 + 1 + 0 + 0 + 1 + 1 + 1 + 4 + 9) = 21

5
:

Nast ¾epnie ÷atwo stwierdzamy, ·ze mediana wynosi

Me =
1

2
(x5 + x6) =

1

2
(232 + 233) = 232:5

oraz moda wynosi Mo = 233:
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Najwi¾ekszy problem (a raczej niedogodnóśc) w tym przyk÷adzie mog ¾a spowodowác
stosunkowo du·ze liczby, aby tego unikn ¾ác spróbujmy zmniejszýc wszystkie wa-
tósci o pewn ¾a sta÷a. Niech t ¾a sta÷¾a b¾edzie powiedzmy 232 (wartóśc b ¾ed ¾aca w
centrum naszych danych). czyli yi = xi�232 . Wówczas otrzymujemy nast¾epu-
j ¾ace wartósci

�4;�3� 1; 0; 0; 1; 1; 1; 2; 3
Licz ¾ac dla tych wartósci średni ¾a otrzymujemy nast¾epuj ¾acy wynik

Y =
1

10
� (�4� 3� 1 + 1 + 1 + 1 + 2 + 3) = 0

oraz

s2Y =
1

10
�
h
(�4� 0)2 + (�3� 0)2 + (�1)2 + 02 + 02 + 12 + 12 + 12 + 22 + 32

i
=

=
1

10
� (16 + 9 + 1 + 0 + 0 + 1 + 1 + 1 + 4 + 9) = 21

5
:

Ponadto Me = 0:5 oraz Mo = 1:
Porównuj ¾ac wyniki otrzymane w obu zestawach danych ÷atwo stwierdzamy,

·ze
Y = X � 232
s2X = s

2
Y

MeY =MeX � 232
MoY =MoX � 232:

Pojawia si¾e tutaj naturalne pytanie czy te relacje s ¾a zawsze poprawne, tzn. czy
jésli wartósci liczbowe yi = xi �A, to

Y = X � a

s2X = s
2
Y

MeY =MeX � a
MoY =MoX � a:

Okazuj¾e si¾e, ·ze odpowied́z na to stwierdzenie jest twierdz ¾aca. Dla przyk÷adu
przésled́zmy co si¾e dzieje podczas obliczania średniej.

Y =
1

n

nX
i=1

yi =
1

n

nX
i=1

(xi � a) =
1

n

nX
i=1

xi �
1

n
� n � a = X � a:

W ten sposób wiemy jakie zachodz ¾a relacje pomi¾edzy podstawowymi miarami
statystycznymi dla danych ró·zni ¾acych si¾e o pewn ¾a sta÷¾a. Czasami jednak ze
wzgl¾edów praktycznych chcemy dokonác skalowania polegaj ¾acego na pomno·zemiu
(lub podzieleniu) danych wyj́sciowych przez pewn ¾a sta÷¾a. Zastanówmy si¾e przez
chwil¾e jakie wówczas zachodz ¾a relacje pomi¾edzy miarami dla tak powi ¾azanych
danych.
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Przyk÷ad 14 Dla danych

1:25; 1:25; 1:5; 1:5; 1:5; 1:75; 1:75; 2

wyznaczýc podstawowe miary statystyczne.
Mamy wówczas

X =
1

8
� (1:25 + 1:25 + 1:5 + 1:5 + 1:5 + 1:75 + 1:75 + 2) = 1:5625;

s2X =
1

8
�
h
(1� 1:5625)2 + (1:25� 1:5625)2 + (1:5� 1:5625)2 + (1:5� 1:5625)2

+(1:5� 1:5625)2 + (1:75� 1:5625)2 + (1:75� 1:5625)2 + (2� 1:5625)2
i
= 0:05859375;

Me =
1

2
(1:5 + 1:5) = 1:5;

Mo = 1:5:

Jak widác na powy·zszym przyk÷adzie wykonywanie obliczeń dla danych za-
wieraj ¾acych cz¾ésci u÷amkowe mo·ze býc dóśc k÷opotliwe. Rozwa·zmy dane, które
powstan ¾a z pomno·zenia danych wyj́sciowych przez 4 i obliczmy dla nowego
zestawu liczb wartósci podstawowych miar. Nowy zestaw danych przyjmuje
wówczas postác

5; 5; 6; 6; 6; 7; 7; 8

i podstawowe miary przyjmuj ¾a wartósci

Y =
1

8
(5 + 5 + 6 + 6 + 6 + 7 + 7 + 8) =

25

4

s2Y =
1

8

 �
5� 25

4

�2
� 2 +

�
6� 25

4

�2
� 3 +

�
7� 25

4

�2
� 2 +

�
8� 25

4

�2!
=
15

16

Me =
1

2
(6 + 6) = 6

Mo = 6:

Porównuj ¾ac oba zestawy wyników mo·zemy zauwa·zýc, ·ze jésli yi = a � xi; to

Y = a�X;

s2Y = a
2 � s2x;

MeY = a �MeX;
MoY = a �MoX:

Tym razem sprawdzimy poprawnóśc powy·zszego spostrze·zenia dla wariancji.
Mianowicie

s2Y =
1

n

nX
i=1

�
yi � Y

�2
=
1

n

nX
i=1

�
a � xi � a �X

�2
=
1

n

nX
i=1

a2 �
�
xi �X

�2
=

= a2 � 1
n

nX
i=1

�
xi �X

�2
= a2 � s2X :
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7.2 Tablice statystyczne

Oprócz poznanych ju·z tablic rozk÷adu normalnego w czasie dalszych rozwa·zań
b ¾edziemy wykorzystywác jeszcze inne tablice statystyczne, w szczególnósci tablice
T-Studenta oraz tablice rozk÷adu �2: W zwi ¾azku z tym nale·zy umiéc odczyty-
wác wartósci z tych tablic. Obie zamieszczone poni·zej tablice zaczerpni¾eto z
opisanej wczésniej ksi ¾a·zki Rachunek prawdopodobiénstwa i statystyka matem-
atyczna w zadaniach.
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8 Statystyka opisowa (powtórzenie)

Ju·z wczésniej poznalísmy podstawowe mo·zliwósci dotycz ¾ace statystyki opisowej
jakie daj ¾a pakiety SPSS oraz Statistica. Na pocz ¾atku tego przedmiotu przypom-
nimy sobie je jeszcze raz. Dla danych z ankiety wyznaczymy, sobie podstawowe
charakterystyki w obu programach dla zmiennej wiek. W programie SPSS ro-
bimy to zgodnie z poni·zszymi zrzutami

nast¾epnie wybieramy jakie charakterystyki nas interesuj ¾a oraz jaki wykres
chcemy stworzýc.
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Powiedzmy, ·ze interesuje nas histogram z na÷o·zon ¾a krzyw ¾a normaln ¾a.

Jako wynik otrzymujemy raport, w którym mamy obliczone wybrane charak-
terystyki
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oraz wykres histogramu

W programie Statistica z menu wybieramy "Statystyka" a nast¾epnie "Statystyki
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podstawowe i tabele", w dalszej kolejnósci

wybieramy jak na rysunku "Statystyki opisowe". Pó́zniej z zak÷adki "Wi¾ecej"
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wybieramy interesuj ¾ace nas charakterystyki

Jako wynik otrzymujemy skoroszyt z wybranymi charakterystykami.

Aby narysowác histogram z dopasowan ¾a krzyw ¾a normaln ¾a wybieramy his-
togram
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Jako wynik otrzymujemy domýsle histogram dla przedzia÷ów

jésli jednak chcemy, aby by÷y widoczne wszystkie wartósci mo·zemy wybrác
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a nast¾epnie wybieramy tryb ca÷kowity dla przedzia÷ów jak na rysunku poni·zej
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i wtedy mamy interesuj ¾acy nas wykres

9 Testowanie normalnósci

W wielu badaniach statystycznych wymaga si¾e, aby próba pobrana zosta÷a
z populacji o rozk÷adzie normalnym. W zwi ¾azku z tym nale·zy zapoznác si¾e
ró·znymi mo·zliwósciami oceny, czy rozk÷ad jest normalny. Formalnie oceny tej
dokonujemy wery�kuj ¾ac odpowiedni ¾a hipotez¾e stosuj ¾ac stosowne testy. Cz¾esto
stosowana jest tak·ze wizualna ocena dopasowania danego rozk÷adu do rozk÷adu
normalnego.
Analizy normalnósci dokonamy dla danych z pliku losoweLiczby.sav. W

pierwszym kroku wyznaczymy sobie wykres histogramu z na÷o·zon ¾a krzyw ¾a nor-
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maln ¾a.

Jak widzimy na powy·zszym rysunku histogram nie pokrywa si¾e idealnie z odpowied-
ni ¾a krzyw ¾a normaln ¾a, mo·zna jednak doszukác si¾e pewnego podobieństwa. Cz¾esto
stosowanym sposobem oceny stopnia dopasowania rozk÷adu do rozk÷adu normal-
nego jest zastosowanie wykresów K-K oraz P-P. Jako wyniki otrzymujemy m.in.
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nast¾epuj ¾ace wykresy
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oraz

Na obu powy·zszych wykresach im bli·zej nasze punkty znajduj ¾a si¾e bli·zej prostej
tym lepsze dopasowanie. Na podstawie powy·zszych wykresów mo·zemy snúc
przypuszczenie, ·ze próba pochodzi z rozk÷adu normalnego. Aby rozwiác wszelkie
w ¾atpliwósci zastosujmy jeszcze testy badaj ¾ace zgodnóśc z rozk÷adem normal-
nym. W tym celu korzystamy z eksploracji danych a nast¾epnie post¾epujemy jak
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na poni·zszym rysunku

Jako wynik otrzymujemy raport, w którym najistotniejsza dla nas cz¾ésci to
nast¾epuj ¾aca tabelka
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W tej tabeli zás najistotniejsze s ¾a istotnósci.

Uwaga 4 Jésli istotnóśc testu jest mniejsza od za÷o·zonego poziomu istot-
nósci (zazwyczaj � = 0,05), to odrzucamy hipotez ¾e zerow ¾a. Jésli natomiast
istotnóśc testu jest wi ¾eksza od za÷o·zonego poziomu istotnósci, to nie ma podstaw
do odrzucenia hipotezy zerowej.

W naszym przypadku nie podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej o zgod-
nósci badanego rozk÷adu z rozk÷adem normalnym.
W programie Statistica testy normalnósci odnajdujemy na zak÷adce "nor-
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malnóśc" o oknie statystyk opisowych

Badanie normalnósci rozk÷adu jest szczególnym przypadkiem badania zgodnósci
rozk÷adu.

10 Testowanie zgodnósci rozk÷adu

Poznalísmy ju·z sposoby testowania hipotezy o tym, czy próba pochodzi z popu-
lacji o rozk÷adzie normalnym. Dzisiaj zajmiemy si¾e ogólniejszymi metodami
wery�kacji zgodnósci z dowolnym rozk÷adem. Dla przyk÷adu w pliku rozk-
lady.sav mamy dwie próby pobrane z dwóch ró·znych rozk÷adów. Czy mo·zna
stwierdzíc, ·ze pierwsza próba pobrana jest z rozk÷adu normalnego, a druga z
lognormalnego? Dla odmiany zadanie to rozwi ¾a·zemy najpierw w programie
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Statistica. Z meny Statystyka wybieramy "Dopasowanie rozk÷adów"

nast¾epnie zás wybieramy interesuj ¾acy nas rozk÷ad oraz wybieramy stosown ¾a
zmienn ¾a
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Jako wynik otrzymujemy w zale·znósci od tego co wybralísmy tabel¾e z oczeki-
wanym rozk÷adem lub odpowiednio wykres(histogram) z na÷o·zon ¾a oczekiwan ¾a
g¾estósci ¾a. Najistotniejsze w obu przypadkach to istotnóśc, która wynosi p =
0; 00042, zatem odrzucamy hipotez¾e o równomiernósci naszego rozk÷adu. W
analogiczny sposób wery�kujemy nast¾epuj ¾ace hipotezy dla drugiej zmiennej

H0 : Y ma rozk÷ad lognormalny

H1 : Y nie ma rozk÷adu lognormalnego

W tym wypadku nie ma podstaw do odrzucenia H0 poniewa·z p=0,4331.
W programie SPSS test �2 zgodnósci znajduje si¾e w sekcji test nieparame-
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tryczne
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W przypadku rozk÷adu równomiernego nie ma w÷ásciwie ·zadnego problemu

W raporcie otrzymujemy interesuj ¾ace nas wyniki

Jak widzimy istniej ¾a pewne rozbie·znósci pomi¾edzy poznawanymi programami.
W jednym otrzymalísmy istotnóśc p=0.00042, zás w drugim � = 0:001: Ró·znice
s ¾a powodowane ró·zn ¾a dok÷adnósci ¾a obliczeń oraz b÷¾edami zaokr ¾agleń, nie zmieni-
aj ¾a one jednak odpowiedzi podczas wery�kacji hipotez.

11 Wery�kacja hipotez dla jednej średniej

Bardzo cz¾esto podczas ró·znych badań w naturalny sposób pojawia si¾e pytanie,
czy w analizowanych przez nas danych dla pewnej cechy średnia jest równa
pewnej zadanej wartósci. Dla przyk÷adu chcemy sprawdzíc, czy w rozwa·zanej
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przez nas wczésniej ankiecie średnia wieku dla badanej populacji wynosi powiedzmy
35 lat. Oczywíscie wi¾ekszóśc osób stwierdzi, ·ze wystarczy policzýc średni ¾a i
b ¾edziemy znali odpowied́z. Nale·zy jednak pami¾etác, ·ze do wype÷nienia ankiety
zosta÷a wybrana pewna próba. Jest oczywiste, ·ze parametry z próby estymuj ¾a
parametry z populacji, to jednak wci ¾a·z s ¾a to pewne przybli·zenia. Fachowej
odpowiedzi na takie pytanie dokonujemy posi÷kuj ¾ac si¾e stosownym testem do
wery�kacji hipotez

H0 : � = �0 (35)

H1 : � = �0 (35) ;

gdzie �0 jest zadan ¾a wartósci ¾a. Oczywíscie takiej wery�kacji mo·zna dokonác w
sposób tradycyjny, jak równie·z z zastosowaniem pakietów statystycznych. My
skupimy si¾e raczej na tym drugim sposobie. W programie SPSS odpowiedni
test znajdujemy w sekcji porównanie średnich
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Nast¾epnie wskazujemy interesuj ¾ac ¾a nas zmienn ¾a, zadajemy wartóśc testowan ¾a

Na podstawie otrzymanego raportu

÷atwo stwierdzamy, ·ze odrzucamy hipotez¾e H0 na korzýśc H1:
Sprawd́zmy teraz jaki jest poziom istotnósci jésli jako wartóśc testowan ¾a

obierzemy 33 lata. Jak widác z poni·zszego raportu

w takim przypadku nie podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej świadcz ¾acej o
tym, ·ze średnia w populacji wynosi 33 lata.
Teraz przésled́zmy wykonanie tego samego zadania w programie Statistica.

Z menu "Statystyka" wybieramy "Statystyki podstawowe i tabele" a nast¾epnie
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z okna dialogowego

jak na powy·zszym rysunku. Po wybraniu odpowiednie zmiennej i testowanej
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wartósci

otrzymujemy skoroszyt z wynikami testu.

Tak samo jak wczésniej zauwa·zamy ró·znice pomi¾edzy oboma programami wynika-
j ¾ace z zaokr ¾agleń.
Dóśc istotnie z wery�kacj ¾a hipotez dla jednej średniej jest wyznaczanie przedzi-

a÷u ufnósci dla średniej. W statystyce matematycznej przedzia÷ufnósci dla śred-
niej wyra·za si¾e wzorem

� 2
�
X � S0p

n
t1��=2;n�1;X � S0p

n
t1��=2;n�1

�
gdzie X oznacza średni ¾a z próby;
S0 - nieobci ¾a·zone odchylenie standardowe;
n - liczebnóśc próby;
t1��=2;n�1 oznacza kwantyl rz¾edu 1 � �=2 z rozk÷adu t-studenta o n � 1

stopniach swobody.
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W programie Statistica musimy wej́śc do okna dialogowego "test t dla poje-
dynczych średnich" a nast¾epnie przej́śc na zak÷adk¾e Opcje

Jako wynik otrzymujemy przedzia÷

� 2 [31:70642; 33:78358]

W programie SPSS post¾epujemy dóśc podobnie. Wybieramy test dla jednej
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próby

wskazujemy zmienn ¾a i wchodzimy w opcje, gdzie podajemy poziom ufnósci
i otrzymujemy raport

12 Wery�kacja hipotez o równósci dwóch śred-
nich

Zajmiemy si¾e teraz problem stwierdzenia faktu, ·ze w dwóch próbach średnia
jest taka sama. Musimy tutaj rozwa·zýc dwa przypadki. W przypadku pier-
wszym zak÷adamy niezale·znóśc dwóch zmiennych(prób), w drugim przypadku
nie zak÷adamy niezale·znósci. W wi¾ekszósci przypadków intuicja sama nam pod-
powiada, który przypadek zastosowác w danej sytuacji.
W przypadku zmiennych niezale·znych w programie SPSS musimy dysponowác
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zmienn ¾a grupuj ¾ac ¾a dla badanej cechy. Wybieramy nast¾epuj ¾ac ¾a metod¾e

Nast¾epnie wskazujemy zmienn ¾a testowan ¾a oraz zmienn ¾a grupuj ¾ac ¾a, wskazujemy
podzia÷dla zmiennej grupuj ¾acej i nast¾epnie otrzymujemy raport, w którym
mamy interesuj ¾ac ¾a nas odpowied́z.
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W raporcie oprócz interesuj ¾acej nas istotnósci otrzymujemy niejako w gratisie
przedzia÷ufnósci dla ró·znicy średnich.

W programie Statistica dla prób niezale·znych nie musimy miéc zmiennej
grupuj ¾acej, ale dla danych ze zmienn ¾a grupuj ¾ac ¾a jest równie·z stosowna metoda.
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Nast¾epnie wskazujemy zmienn ¾a grupuj ¾ac ¾a oraz testowan ¾a (jak na rysunku poni·zej)
i otrzymujemy wynik.
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W programie Statistica próby niezale·zne mo·zemy miéc podane w dwóch
zmiennych. W takim przypadku nale·zy zastosowác inn ¾a metod¾e.

W odpowiednim oknie dialogowym wskazujemy, które zmienne maj ¾a býc
porównywane. Nast¾epnie otrzymujemy interesuj ¾ace nas wyniki.
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Badanie równósci średniej dla prób zale·znych wykonuje si¾e w bardzo podobny
sposób. Musimy jedynie dok÷adnie czytác wszystkie polecenia.

13 Analiza wariancji

Na wst¾epie zapoznamy si¾e z metod ¾a pozwalaj ¾ac ¾a porównywác średnie w kilku
grupach. Do tego typu analiz s÷u·zy jednoczynnikowa analiza wariancji, tzw.
jednoczynnikowa ANOVA. W pliku czasDojazdu.sav mamy informacje o cza-
sie dojazdu na uczelnie na kolejne zjazdy. Chcemy zwery�kowác hipotez¾e o
równósci średnich czasów dojazdu w poszczególnych okresach czasu. Postawmy
zatem hipotezy

H0 : �1 = �2 = �3 = �4

wobec hipotezy alternatywnej, która jest zaprzeczeniem H0, tzn.

H1 : �1 6= �2 _ �1 6= �3 _ �1 6= �4 _ �2 6= �3 _ �2 6= �4 _ �3 6= �4

Zgodnie ze stosown ¾a teori ¾a powinnísmy sprawdzíc, czy poszczególne próby
pochodz ¾a z populacji o rozk÷adzie normalnym. Przypomnijmy sobie jak sprawdzíc,
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czy nasz próba ma rozk÷ad normalny. Wybieramy AnalizanOpis statystycznynEksploracja
danych. Nast¾epnie post¾epujemy jak na poni·zszych rysunkach

Jako wynik otrzymujemy raport, w którym najistotniejszym punktem jest
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tabela

×atwo jest stwierdzíc, ·ze za÷o·zenie o normalnósci rozk÷adu jest spe÷nione. W
naszym przekonaniu umacnia nas dodatkowo analiza wykresów. W klasycznej
analizie wariancji dodatkowym za÷o·zeniem jest równóśc wariancji. Warunek ten
sprawdzamy za pomoc ¾a chocia·zby testu Levene�a. Sprawdzenia tego dokon-
amy równolegle z testowaniem naszej g÷ównej hipotezy. Zanim przyst ¾apimy do
testowania hipotezy musimy przygotowác sobie nasze dane. W programie SPSS
w jednej zmiennej powinny znajdowác si¾e wartósci obserwacji natomiast w in-
nej zmiennej czynnik grupuj ¾acy. Dlatego dalszej analizy dokonamy na pliku
czasDojazdu1.sav, w którym nasze wartósci s ¾a ju·z odpowiednio przygotowane.
Wybieramy z menu jednoczynnikow ¾a ANOVA jak na poni·zszym rysunku

Jako zmienn ¾a zale·zn ¾a obieramy czas, natomiast jako czynnik zmienn ¾a czyn-
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nik jak na rysunku i przechodzimy na kart¾e opcje

W oknie Opcje wybieramy interesuj ¾ace nas wskázniki

Jako wynik otrzymujemy raport, w którym mamy nast¾epuj ¾ace dane
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z których wynika, ·ze za÷o·zenie jednorodnósci wariancji jest spe÷nione oraz nie
ma podstaw do odrzucenia hipotezy H0 o równósci wariancji. Ponadto zgod-
nie, z tym co wybralísmy na karcie opcje otrzymalísmy wykres reprezentuj ¾acy
poszczególne średnie. Mo·zemy na nim ÷atwo sprawdzíc s÷usznóśc naszego os ¾adu.
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Teraz spróbujemy stwierdzíc, w której grupie jest najwy·zsza średnia i pomi¾edzy,
którymi parami wyst¾epuje statystycznie istotna ró·znica pomi¾edzy średnimi. W
tym celu wykorzystamy test post-hoc
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Mamy do dyspozycji wiele testów skorzystamy jednak z testu zaproponowanego
przez twórc¾e analizy wariancji, tj testu NIR. Wybór ten jest jak najbardziej uza-
sadniony poniewa·z ju·z wiemy, ·ze wariancje s ¾a równe.

W wynikowym raporcie z ÷atwósci ¾a odnajdujemy tabel¾e
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Analiza powy·zszej tabeli pozwala nam stwierdzíc, ·ze pomi¾edzy ·zadn ¾a par ¾a nie
wyst¾epuje statystycznie istotna ró·znica dla średnich. Ponadto najwy·zsza średnia
jest w drugiej grupie a najni·zsza w 3.

Teraz nadszed÷czas na analogiczne rozwa·zania w programie Statistica. Sko-
rzystamy z ju·z przygotowanego pliku czasDojazdu. W programie Statistica
testy ANOVA mo·zna odszukác w kilku miejscach. Nam w zupe÷nósci wystarczy
na razie modu÷dost¾epny menu StatystykanStatystyki podstawowe i tabele.
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Po wskazaniu odpowiednich zmiennych

przechodzimy dalej i mamy okienko, w którym mamy kilka testów zwi ¾azanych
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z analiz ¾a wariancji

Na zak÷adce "Testy ANOVA" mamy m. in. do dyspozycji testy jednorodnósci
wariancji (1), jak równie·z skategoryzowane wykresy normalnósci (2) pozwalaj ¾ace
sprawdzíc nam za÷o·zenia klasycznej analizy wariancji.
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Domýslnie przy wyborze wykresów skategoryzowanych mamy jedynie same wykresy,
jednak po dwukrotnym klikni¾eciu w obszar wykresu mo·zemy wybrác opcj¾e
wýswietlaj ¾ac ¾a wyniki testu Shapiro-Wilka.
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Oczywíscie jésli któs woli miéc wyznaczony histogramy z na÷o·zonymi wynikami
testu badaj ¾acego normalnóśc to mo·zna skorzystác z zak÷adki Statystyki opisowe.
Dóśc ciekawym sposobem wizualizacji danych jest wykres interakcji dost¾epny na
zak÷adce podstawowe. Jako wynik otrzymujemy wykres, na którym oprócz śred-
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nich zaznaczone s ¾a 95% przedzia÷y ufnósci dla średniej.

Jésli b ¾edziemy dysponowali zapasem czasu to powrócimy do tematu i omówimy
nieco bardziej skomplikowane zagadnienie jakim jest wieloczynnikowa analiza
wariancji.

14 Testowanie niezale·znósci

Wwielu przypadkach interesuje nas sprawdzenie, czy istniej ¾a zale·znósci pomi¾edzy
pewnymi próbami. Mo·zemy np. wyobrazíc sobie sytuacj¾e, ·ze chcemy sprawdzíc
czy istnieje zale·znóśc pomi¾edzy ocenami z "Podstaw statystyki matematycznej"
oraz "Podstaw statystyki opisowej". W pliku ocenyPodstawy.sav mamy infor-
macje o ocenach pewnej grupy studentów. Chcemy dokonác wery�kacji nast¾epu-
j ¾acych hipotez

H0 : oceny z "Podstaw statystyki matematycznej" i oceny z "Podstaw statystyki opisowej" s ¾a niezale·zne

H1 : istnieje zale·znóśc pomi¾edzy ocenami
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W klasycznej statystyce do wery�kacji hipotez o niezale·znósci stosuje si¾e test
niezale·znósci X 2. W programie SPSS odnajdujemy go w nieco zaskakuj ¾acym
miejscu

Jedn ¾a z naszych zmiennych wskazujemy jako zmienn ¾a w wierszu, drug ¾a
jako kolumn¾e (jest to bez znaczenia), w oknie statystyki wskazujemy test chi-
kwadrat.
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Jako wynik otrzymujemy raport, w którym mamy odpowied́z na interesuj ¾ace
nas pytanie, tabele krzy·zowe zale·znósci pomi¾edzy poszczególnymi ocenami oraz
dóśc interesuj ¾acy wykres reprezentuj ¾acy zale·znósci opisane w tabeli krzy·zowej.
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W programie Statistica test ten odnajdujemy w cz¾ésci Statystyki podsta-
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wowe i tabele.

Po okrésleniu interesuj ¾acych nas zmiennych w zak÷adce opcje wybieramy
stosowny test

oraz w zak÷adce Wi¾ecej wybieramy dok÷adne tabele dwudzielcze
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Dóśc interesuj ¾ace wyniki otrzymujemy wybieraj ¾ac na zak÷adceWi¾ecej Histogramy
skategoryzowane oraz Wykresy interakcji licznósci. W pierwszym przypadku
otrzymujemy histogramy dla poszczególnych wartósci jednej zmiennej.
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Wnaszym konkretnym przypadku s ¾a to histogramy zmiennej pso dla poszczegól-
nych wartósci psm. W drugim przypadku mamy natomiast
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zobrazowane w sposób liniowy analogiczne zale·znósci.

15 Regresja

Do tej pory poznalísmy ju·z metody pozwalaj ¾ace stwierdzíc, czy dwie próby
s ¾a niezale·zne. W tym miejscu spróbujemy opisác rodzaj zale·znósci pomi¾edzy
badanami cechami. Najprostszym sposobem zale·znósci jest zale·znóśc liniowa
pomi¾edzy dwiema cechami. Rozwa·zmy przyk÷adow ¾a zale·znóśc pomi¾edzy czasem
nauki a wynikiem z egzaminu. Wykres rozrzutu danych z pliku "nauka.sav"
pozwala nam oszacowác rodzaj zale·znósci. W tym celu wybieramy prosty wykres
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rozrzutu

Nast¾epnie wskazujemy interesuj ¾ace nas zmienne, teoretycznie kolejnóśc zmi-
ennych jest bez znaczenia, ale w sposób naturalny odczuwamy, ·ze wynik zale·zy
od czasu nauki, a nie odwrotnie.
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Jako wynik otrzymujemy raport, w którym mamy w sposób gra�czny zaprezen-
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towane wyst¾epuj ¾ace zale·znósci

×atwo zauwa·zýc, ·ze nasze obserwacje rozk÷adaj ¾a si¾e wokó÷pewnej prostej,
naszym celem b¾edzie wyznaczenie równania tej prostej. W tym celu skorzystamy
z modu÷u regresja liniowa
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Nast¾epnie okréslamy zmienn ¾a zale·zn ¾a i niezale·zn ¾a
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W wynikowym raporcie najwa·zniejsza jest nast¾epuj ¾aca tabelka.

z której mo·zemy odczytác interesuj ¾acy nas wzór prostej. Okazuje si¾e, ·ze za-
le·znóśc wyniku w zale·znósci od czasu nauki opisuje prosta

y = 3:010x� 0:153

Za pomoc ¾a tej prostej mo·zemy szacowác wyniki znaj ¾ac czas póswi¾econy na
nauk¾e i dla przyk÷adu osoba ucz ¾aca si¾e 50 godzin powinna otrzymác oko÷o 150
punktów ( na 100 mo·zliwych ;) ). Zauwa·zmy jeszcze, ·ze w programie mamy
kilka mo·zliwych sposobów wyznaczania równania (1). Mamy równie·z mo·zliwóśc
wyboru z kilku dost¾epnych statystyk oraz wykresów (2).
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Teraz wyznaczymy równanie prostej regresji za pomoc ¾a programu Statistica.
Wybieramy z menu statystyka regresj¾e wielorak ¾a

Nast¾epnie wskazujemy zmienne
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i jako wynik otrzymujemy skoroszyt, w którymmamy interesuj ¾acy nas wynik.
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Oczywíscie w statystyce mo·zna rozwa·zác inne, bardziej z÷o·zone typy regresji.
W klasyczny sposób (na kartce) wyznaczanie innych krzywych regresji jest dóśc
trudne i pracoch÷onne. Na szcz¾éscie za pomoc ¾a programów statystycznych jest
stosunkowo proste. Musimy jedynie zasugerowác jakiego rodzaju krzywej re-
gresji si¾e spodziewamy. Przy wyborze mog ¾a nam pomóc wykresy rozrzutu. W
pliku regresja.sav mamy kilka przyk÷adowych zestawów danych. Pierwsza zmi-
enna jest zmienn ¾a niezale·zn ¾a, jak ÷atwo odczytác z poni·zszego wykresu rozrzutu
druga ze zmiennych zale·zy od pierwszej w sposób liniowy

Trzecia zmienna jest zwi ¾azana z pierwsz ¾a za pomoc ¾a trójmianu kwadra-
towego (chocia·z mo·ze tego nie widác na rysunku), czyli jak któs woli funkcji
kwadratowej.

83



Trzecia ze zmiennych zale·znych (u nas jest to zmienna o nazwie zale·zna3) jest
zwi ¾azana wielomianem stopnia trzeciego. Wykres rozrzutu przyjmuje nast¾epu-
j ¾ac ¾a postác.
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Ostatnia zás zmienna zale·zna jest zwi ¾azana za pomoc ¾a funkcji wyk÷adniczej.
Postaramy si¾e wyznaczýc poszczególne funkcje opisuj ¾ace nasze zale·znósci.
W programie SPSS skorzystamy z modu÷u estymacja krzywej...
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gdzie musimy wybrác zmienne oraz rodzaj krzywej regresji

Dla pierwszej zmiennej zale·znej zgonie z sugesti ¾a wykresu rozrzutu wyz-
naczamy prost ¾a regresji. Otrzymujemy raport w którym mamy wyznaczon ¾a in-
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teresuj ¾ac ¾a nas prost ¾a oraz dodatkowo poprzez wybranie stosownego pola mamy
na wykres rozrzutu naniesion ¾a nasz ¾a prost ¾a.
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W tym miejscu pojawia si¾e naturalne pytanie z jak ¾a dok÷adnósci ¾a nasza wyz-
naczona prosta pokrywa si¾e ze stanem faktycznym. Poniewa·z dane do przyk÷adu
zosta÷y dobrane w taki sposób, ·ze zmienna zale·zna wyra·za si¾e za pomoc ¾a wzoru

y = 2x+ 5 + �

gdzie � przyjmuje wartósci �1 z prawdopodobieństwem 1
2 . Natomiast SPSS

wyznaczy÷nast¾epuj ¾acy wzór

y = 1:73x+ 9:359

Mo·ze nie jest to idealne przybli·zenie, jest ono spowodowane stosunkowo ma÷¾a
liczb ¾a obserwacji. Dla 500 obserwacji nasza estymowana krzywa przyjmuje
postác.

i widzimy, ·ze dopasowanie jest ju·z znacznie lepsze.

Dla zmiennej zale·znej2 otrzymujemy nast¾epuj ¾acy wynik

oraz stosown ¾a krzyw ¾a

88



W rzeczywistósci wzór ma nast¾epuj ¾ac ¾a postác

y = x2 � 17x+ 22 + �:

Dla trzeciej zmienne prawdziwy zwi ¾azek zadany jest za pomoc ¾a funkcji

y = x3 � 2x2 � 5x� 2 + �

program natomiast proponuje nam nast¾epuj ¾acy wzór oraz jego reprezentacj¾e
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gra�czn ¾a.

×atwo spostrzec, ·ze sugerowany wzór funkcji nie jest zbytnio zbli·zony do stanu
faktycznego, jest to spowodowane tym, ·ze nasze wartósci nie w pobli·zu punk-
tów charakterystycznych jakimi s ¾a wierzcho÷ki. W ostatnim przypadku funkcja
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zadane jest wzorem

y =
ex

100000

natomiast program szacuje nam krzyw ¾a w nast¾epuj ¾acy sposób

y = e0:095x

której reprezentacja gra�czna przyjmuje postác

W czasie ćwiczeń przésledzimy równie·z inne przyk÷adowe dane, w tym równie·z
inne rodzaje krzywych regresji oraz ich kombinacje.
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