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V. Treści nauczania:  

• Uczeń dokonuje selekcji danych statystycznych pod katem ich przydatności 

analitycznej i decyzyjne 

• Uczeń rozróżnia rodzaje badań statystycznych oraz określa ich przydatności 

• Uczeń gromadzi informacje o badanej zbiorowości 

• Uczeń rozróżnia, oblicza i interpretuje podstawowe miary statystyczne 

• Uczeń przeprowadza analizę statystyczną badanego zjawiska 

• Uczeń opracowuje i prezentuje dane statystyczne i wyniki badań 

• Uczeń stosuje program komputerowe wspomagające wykonywanie działań – Excel  

VI. Cele lekcji:  

1. Cele ogólne:  

• Usystematyzowanie wiadomości o miarach tendencji centralnej  

• Usystematyzowanie wiadomości o odchyleniu standardowym 

• Dostrzeganie w otaczającym świecie problemów statystycznych  

• Ćwiczenie umiejętności odczytywania danych przedstawionych w tabelach, 

wykresach i diagramach  

• Ćwiczenie umiejętności przedstawiania danych w różnych formach  

• Kształcenie umiejętności prawidłowej interpretacji otrzymanych danych 

liczbowych 

• Kształtowanie u uczniów świadomości przydatności wiedzy matematycznej do 

rozwiązywania problemów z różnych dziedzin  

• Kształtowanie u uczniów postawy dociekliwości, dokładności 

• Poznanie zasad wprowadzania i konstrukcji wyrażeń Excela 

• Poznanie różnych sposobów wprowadzania funkcji 

• Poznanie podstawowych typów funkcji: statystyczne, matematyczne, logiczne 

• Przedstawianie informacji za pomocą wykresów w arkuszu kalkulacyjnym 

formatowanie komórek 



 
 

 

2. Cele szczegółowe: 

Uczeń:  

• Wyjaśnia pojęcia: formuła, funkcja 

• Charakteryzuje różnice między formułą a funkcją  

• Stosuje proste formuły i funkcje 

• Kopiuje proste formuły i funkcje  

• Wprowadza i formatuje dane w tabeli 

• Wymienia elementy wchodzące w skład obszaru wykresu (tytuł, serie danych, 

legenda) 

• Dobiera wykres do przedstawienia wskazanych danych 

• Poprawnie oblicza średnią arytmetyczną, medianę i dominantę zestawu danych  

• Poprawnie stosuje obliczenia procentowe do opracowywania danych 

statystycznych 

• Potrafi wykorzystać arkusz kalkulacyjny do obliczeń statystycznych oraz 

wykonywania diagramów i wykresów 

• Potrafi wskazać wady i zalety poznanych miar  

• Potrafi wykorzystać poznane miary do rozwiązywania zadań 

• Zna i rozumie pojęcie wariancji i odchylenia standardowego  

• Odczytuje informacje ilościowe i jakościowe podane w postaci tabeli, wykresu 

• Potrafi zinterpretować otrzymane dane 

VII. Metody nauczania:  

• Praca indywidualna 

• Dyskusja 

• Kierowanie samodzielną pracą uczących się 

VIII. Pomoce, środki dydaktyczne  

Pomoce i środki dydaktyczne  



 
 

 

• Karty pracy dla uczniów - załączniki  

• Komputer z dostępem do Internetu 

• Tablica interaktywna 

• Moduł e-learningowy 

IX. Przebieg lekcji:  

1. Praca poprzedzająca lekcję: Uczniowie w domu samodzielnie przypominają sobie 

pojęcia znane z poprzedniego etapu edukacyjnego (średnia arytmetyczna, mediana, 

dominanta, odchylenie standardowe)  

2. Czynności organizacyjne  

• Sprawdzenie frekwencji 

• Zalogowanie się do programu Excel 

• Rozdanie kart pracy 

3. Podanie tematu lekcji. Omówienie wspólnie z uczniami celów lekcji oraz sposobu 

pracy 

4. Wykonywanie zadań jednocześnie z nauczycielem  

• Tworzenie tabelki w Excelu i nanoszenie danych w odpowiednie rubryki 

• Wprowadzenie funkcji porządkowania rosnąco  

• Utworzenie szeregu rozdzielczego punktowego 

• Wykorzystanie funkcji suma do uzyskania łącznej wartości z danych 

• Obliczenie średniej arytmetycznej i omówienie jej interpretacji w zadaniu 

• Wyznaczenie dominanty i odpowiednia jej interpretacja do danych w zadaniu 

• Obliczenie mediany za pomocą własnoręcznie utworzonej funkcji ze wzoru na 

medianę  

• Interpretacja mediany z wykorzystaniem danych z zadania 

• Wyznaczenie wariancji za pomocą funkcji 

• Obliczenie odchylenia standardowego i jego interpretacja wykorzystująca 

typowy przedział zmienności 

• Interpretacja otrzymanych wyników 



 
 

 

• Wyznaczenie częstości badanego zjawiska 

• Rysowanie histogramu liczebności i diagramu kołowego częstości 

• Celem ćwiczenia jest doskonalenie umiejętności liczenia, ale również 

kształtowanie skupienia uwagi, rozwijanie myślenia analitycznego i 

spostrzegawczości 

• Praca właściwa na lekcji kończy się, gdy wszystkie miary zostały policzone i 

dokonano ich interpretacji, a wyniki zostały przesłane do nauczyciela 

• Nauczyciel obserwując pracę uczniów może zsyntetyzować swoje 

spostrzeżenia na temat umiejętności merytorycznych poszczególnych uczniów. 

5. Podsumowanie lekcji – omówienie stopnia zrealizowania celów lekcji. Uczniowie 

dzielą się swoimi spostrzeżeniami na temat trudności wykonywanych zadań 

odpowiadając na pytania:  

1. Który etap pracy sprawił Wam największy kłopot, a który okazał się najłatwiejszy? 

2. Opanowanie jakich umiejętności ćwiczyłeś na dzisiejszej lekcji?  

3. Czy i kiedy móglibyście wykorzystać takie umiejętności w praktyce? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Zadanie rozwiązywanie przez nauczyciela: 

Poniższa tabela przedstawia dane dotyczące sprzedaży domków letniskowych przez firmę 

„Domeux” w poszczególnych miesiącach.  

Rok i miesiąc sprzedaż w szt. 

styczeń 2018r. 222,00 

luty 2018r. 326,00 

marzec 2018r. 332,00 

kwiecień 2018r. 238,00 

maj 2018r. 241,00 

czerwiec 2018r. 241,00 

lipiec 2018r. 237,00 

sierpień 2018r. 237,00 

wrzesień 2018r. 236,00 

październik 2018r. 237,00 

listopad 2018r. 230,00 

grudzień 2018 r.  226,00 

styczeń 2019r. 241,00 

luty 2019r. 236,00 

Wyznacz i zinterpretuj otrzymane miary statystyczne: 

a) Średnia arytmetyczna 

b) Dominanta 

c) Mediana 

d) Odchylenie standardowa 

e) Częstości  

 

Narysuj wykres: 

a) Histogramu słupkowego liczebności 

b) Wykres kołowy częstości 

 

 

 

 

 



 
 

 

Czynności jakie powinien wykonać nauczyciel 

1. Przekopiowanie danych i utworzenie tabelki 

 

2. Uporządkowanie szeregu rosnąco wykorzystując funkcję  

Krok 1: czynności 

 



 
 

 

Krok 2 : wynik działania 

 

3. Sumujemy ilość wartości badanej cechy 

Krok 1: Sumujemy ilość sprzedanych domków letniskowych w badanym okresie 



 
 

 

 

Krok 2: wynik działania: 

 



 
 

 

4. Wyznaczenie średniej arytmetycznej 

Krok 1: 

 

Krok 2: Wykonaj przybliżenia 

 

Krok 3: Wynik działania 

 



 
 

 

 

5. Wyznaczenie odchylenia standardowego 

Krok 1: Wyznaczanie różnicy między wartością rzeczywistą a średnią arytmetyczną 

 



 
 

 

Krok 2: Wykorzystując wzór na odchylenie standardowe otrzymaną różnicą 

podnosimy  do kwadratu 

 

Krok 3: Wyznaczenie odchylenia standardowego 

 



 
 

 

6. Wyznaczenie typowego przedziału zmienności 

 

7. Wyznaczenie mediany 

 

8. Dominanta – brak, ponieważ nie ma wartości najczęściej występującej 



 
 

 

9. Omówienie otrzymanych wyników 

Na początku należy zwrócić uwagę na to, że badamy sprzedaż domków letniskowych, 

w tysiącach sztuk, więc otrzymany wynik mnożymy przez 1000. 

• Średnio miesięcznie w badanym okresie sprzedano 248570 sztuk domków. 

• Blisko w 70% miesięcy sprzedawano od 215280 do 281860 sztuk domków. 

• W połowie miesięcy sprzedano co najwyżej 237000 domków, a w drugiej połowie 

powyżej lub równo 237000.  

10. Histogram liczebności 

 

 



 
 

 

11. Wykres kołowy częstości 

Krok 1: Wyznaczyć należy tabelkę częstości 

 

Krok 2: Wykres kołowy 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Karty pracy uczniów 

Zadanie:  Poniższa tabela przedstawia dane dotyczące sprzedaży domków letniskowych w 

poszczególnych miesiącach.  

Rok i miesiąc sprzedaż w szt. 

styczeń 2017r. 221,00 

luty 2017r. 226,00 

marzec 2017r. 232,00 

kwiecień 2017r. 230,00 

maj 2017r. 241,00 

czerwiec 2017r. 240,00 

lipiec 2017r. 237,00 

sierpień 2017r. 232,00 

wrzesień 2017r. 236,00 

październik 2017r. 232,00 

listopad 2017r. 230,00 

grudzień 2017 r.  233,00 

styczeń 2018r. 241,00 

luty 2018r. 232,00 

 

Wyznacz i zinterpretuj otrzymane miary statystyczne: 

a) Średnia arytmetyczna 

b) Dominanta 

c) Mediana 

d) Odchylenie standardowa 

e) Częstości  

 

Narysuj wykres: 

a) Histogramu słupkowego liczebności 

b) Wykres kołowy częstości 

 

 

 

 



 
 

 

Zadanie: Poniższa tabela przedstawia dane dotyczące wysokości rachunków telefonicznych 

Państwa Kowalskich w poszczególnych miesiącach w zaokrągleniu do złotówek 

Rok i miesiąc kwota rachunku w z ł 

styczeń 2018r. 67 

luty 2018r. 70 

marzec 2018r. 70 

kwiecień 2018r. 71 

maj 2018r. 70 

czerwiec 2018r. 69 

lipiec 2018r. 68 

sierpień 2018r. 69 

wrzesień 2018r. 70 

październik 2018r. 69 

listopad 2018r. 70 

grudzień 2018r. 71 

styczeń 2019r. 70 

luty 2019r. 69 

 

Wyznacz i zinterpretuj otrzymane miary statystyczne: 

a) Średnia arytmetyczna 

b) Dominanta 

c) Mediana 

d) Odchylenie standardowa 

e) Częstości  

 

Narysuj wykres: 

a) Histogramu słupkowego liczebności 

b) Wykres kołowy częstości 

 

 

 

 

 



 
 

 

Zadanie: Poniższa tabela przedstawia dane dotyczące wielkości migracji ze wsi do miasta w 

Polsce w latach 1994-2003  

Lata wielkość migracji w tys. 

2007r. 331,2 

2008r. 314,10 

2009r. 281,10 

2010r. 281,10 

2011r. 239,30 

2012r. 243,50 

2013r. 260,50 

2014r. 320,20 

2015r, 280,20 

2016r. 280,20 

2017r. 233,50 

2018r. 236,90 

2019r. 280,20 

2020r. 221,30 

 

Wyznacz i zinterpretuj otrzymane miary statystyczne: 

a) Średnia arytmetyczna 

b) Dominanta 

c) Mediana 

d) Odchylenie standardowa 

e) Częstości  

 

Narysuj wykres: 

a) Histogramu słupkowego liczebności 

b) Wykres kołowy częstości 

 

 

 

 

 



 
 

 

Zadanie: Poniższa tabela przedstawia dane dotyczące wysokości wynagrodzenia Pani Nowak 

w poszczególnych miesiącach 

Rok i miesiąc wysokość wynagrodzenia w tys. zł 

listopad 2018r. 2,61 

grudzień 2018r. 2,61 

styczeń 2019r. 2,61 

luty 2019r. 2,69 

marzec 2019r. 2,92 

kwiecień 2019r. 3,07 

maj 2019r. 3,06 

czerwiec 2019r. 3,17 

lipiec 2019r. 3,17 

sierpień 2019r. 3,21 

wrzesień 2019r. 3,19 

październik 2019r. 3,19 

listopad 2019r. 3,36 

grudzień 2019r. 3,64 

 

 

Wyznacz i zinterpretuj otrzymane miary statystyczne: 

a) Średnia arytmetyczna 

b) Dominanta 

c) Mediana 

d) Odchylenie standardowa 

e) Częstości  

 

Narysuj wykres: 

a) Histogramu słupkowego liczebności 

b) Wykres kołowy częstości 

 

 

 

 



 
 

 

Zadanie: Poniższa tabela zawiera dane dotyczące liczby ofert pracy w powiecie zambrowskim 

w latach 2007-2020.) 

 

 

Wyznacz i zinterpretuj otrzymane miary statystyczne: 

a) Średnia arytmetyczna 

b) Dominanta 

c) Mediana 

d) Odchylenie standardowa 

e) Częstości  

 

Narysuj wykres: 

a) Histogramu słupkowego liczebności 

b) Wykres kołowy częstości 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lata liczba ofert w szt. 

2007r. 841,00 

2008r. 545,00 

2009r. 618,00 

2010r. 480,00 

2011r. 321,00 

2012r. 367,00 

2013r. 805,00 

2014r. 480,00 

2015r. 786,00 

2016r. 970,00 

2017r. 820,00 

2018r. 805,00 

2019r. 970,00 

2020r. 805,00 



 
 

 

Zadanie: Poniższa tabela przedstawia dane dotyczące przejazdy cudzoziemców przez 

przejście graniczne z Białorusią  

 

 

 

Wyznacz i zinterpretuj otrzymane miary statystyczne: 

a) Średnia arytmetyczna 

b) Dominanta 

c) Mediana 

d) Odchylenie standardowa 

e) Częstości  

 

Narysuj wykres: 

a) Histogramu słupkowego liczebności 

b) Wykres kołowy częstości 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lata 

średni roczny ruch cudzoziemców w 

mln 

2006r. 217,00 

2007r. 237,00 

2008r. 262,00 

2009r. 274,00 

2010r. 262,00 

2011r. 285,00 

2012r. 281,00 

2013r. 217,00 

2014r. 237,00 

2015r. 262,00 

2016r. 281,00 

2017r. 229,00 

2018r. 217,00 

2019r. 231,00 



 
 

 

Zadanie: Poniższa tabela zawiera dane dotyczące kursu akcji PEKAO  

 

data kurs akcji w zł 

2018-04-13 192,50 

2018-04-14 188,80 

2018-04-15 194,80 

2018-04-16 197,70 

2018-04-17 192,50 

2018-04-18 204,30 

2018-04-21 200,00 

2018-04-22 197,70 

2018-04-23 192,50 

2018-04-24 194,50 

2018-04-25 193,60 

2018-04-28 197,70 

2018-04-29 190,50 

2018-04-30 192,50 

 

 

Wyznacz i zinterpretuj otrzymane miary statystyczne: 

a) Średnia arytmetyczna 

b) Dominanta 

c) Mediana 

d) Odchylenie standardowa 

e) Częstości  

 

Narysuj wykres: 

a) Histogramu słupkowego liczebności 

b) Wykres kołowy częstości 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Zadanie: Poniższa tabela zawiera dane dotyczące liczby mieszkań oddanych do użytku w 

mieście   

 

Wyznacz i zinterpretuj otrzymane miary statystyczne: 

a) Średnia arytmetyczna 

b) Dominanta 

c) Mediana 

d) Odchylenie standardowa 

e) Częstości  

 

Narysuj wykres: 

a) Histogramu słupkowego liczebności 

b) Wykres kołowy częstości 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lata liczba mieszkań w tys. 

2005r. 71,50 

2006r. 53,20 

2007r. 48,20 

2008r. 45,30 

2009r. 55,20 

2010r. 61,60 

2011r. 63,80 

2012r. 86,60 

2013r. 74,20 

2014r. 63,80 

2015r. 65,60 

2016r. 70,10 

2017r, 71,50 

2018r. 71,50 



 
 

 

Zadanie: Poniższa tabela przedstawia dane dotyczące wysokości rachunków telefonicznych 

Państwa Nowak w poszczególnych w zaokrągleniu do złotówek 

Rok i miesiąc kwota rachunku w zł 

styczeń 2019r. 73 

luty 2019r. 72 

marzec 2019r. 70 

kwiecień 2019r. 69 

maj 2019r. 70 

czerwiec 2019r. 69 

lipiec 2019r. 73 

sierpień 2019r. 69 

wrzesień 2019r. 70 

październik 2019r. 72 

listopad 2019r. 70 

grudzień 2019r. 71 

styczeń 2020r. 71 

luty 2020r. 68 

 

Wyznacz i zinterpretuj otrzymane miary statystyczne: 

a) Średnia arytmetyczna 

b) Dominanta 

c) Mediana 

d) Odchylenie standardowa 

e) Częstości  

 

Narysuj wykres: 

a) Histogramu słupkowego liczebności 

b) Wykres kołowy częstości 

 

 

 

 

 


