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Цел на урока

• Учениците да научат нови понятия като дисперсия и 

стандартно отклонение и тяхното практическо приложение, 

да си припомнят какво е размах. 

• Да се научат да използват статистическите функции в MS Excel

за изчисляване на характеристиките на статистически данни. 



Етапи
1) Дискусия по домашната работа, свързана с 

акумулирани честоти и представянето им с хистограма.



Етапи
2) Въвеждане на новите понятия с подходяща задача.



Етапи

3) Реализиране на новото понятие „дисперсия“ със 

следната задача.



Етапи
3) Решение на задачата.



Етапи
4) Актуализиране на знанията за размах.



Етапи
5) Въвеждане на понятието „дисперсия“.



Етапи
6) Въвеждане на понятието „стандартно отклонение“.



Етапи
7) Затвърждаване на знанията за новите понятия.



Етапи
7) Решаване на задача 2 в Excel, като споделям екрана.

Данни Отклонения 
от средното

Kвадрат на 
отклонението

20 5 25
10 -5 25
15 0 0
15 0 0

Ср. ст-ст: 15

Брой: 4
Сума от 
квадрати: 50
Дисперсия: 12.5
Стандартно 
отклонение: 3.54

Задача 2


Лист1

		стр.11/ зад.1



		Седмица		Честота (брой болни)		Акумулирана честота (брой до момента)

		1		4		4

		2		9		13

		3		11		24

		4		24		48

		5		16		64

		6		7		71

		7		2		73



		стр.12/ зад.2



		Време		Посетители		Акумулирана честота (брой до момента)

		t<5		23		23

		5<t<10		13		36

		10<t<15		9		45

		15<t<20		6		51

		20<t<25		2		53

		25<t<30		1		54





		стр.12/ зад.3



		Време		Посетители		Акумулирана честота (брой до момента)

		20<t<30		7		7

		30<t<40		14		21

		40<t<50		23		44

		50<t<60		13		57

		60<t<70		8		65

		70<t<80		6		71

		80<t<90		2		73

		90<t<100		1		74

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Акумулирана честота (брой до момента)	

20	<	t	<	30	30	<	t	<	40	40	<	t	<	50	50	<	t	<	60	60	<	t	<	70	70	<	t	<	80	80	<	t	<	90	90	<	t	<	100	7	21	44	57	65	71	73	74	







Лист2

		Задача 2

				Данни		Отклонения от средното		Kвадрат на отклонението

				20		5		25

				10		-5		25

				15		0		0

				15		0		0

		Ср. ст-ст:		15

		Брой:		4		Сума от квадрати:		50

						Дисперсия:		12.5

						Стандартно отклонение:		3.54

































Етапи 7) Формули за решаване на задача 2 в Excel.



Етапи 7) Формули за решаване на задача 2 в Excel.



Етапи 7) Формули за решаване на задача 2 в Excel.



Етапи 7) Формули за решаване на задача 2 в Excel.



Етапи 7) Формули за решаване на задача 2 в Excel.



Етапи 7) Формули за решаване на задача 2 в Excel.



Етапи 7) Формули за решаване на задача 2 в Excel.



Методи и решения

1) Нагледно представяне на  формулите за решаване на задача 
2 в Excel.

2) Личният пример на концепция за решаване на задачи от 
Статистика с Excel.

3) Силата на използване на относителни и абсолютни адреси 
във формули.

4) Решенията са видни в отделните етапи.



Резултати
1) Учениците свикват да работят с Excel при обработката 

на статистически данни.

2) Усъвършенстват уменията си за работа с формули.

3) Осъзнават разликата между относителен и абсолютен 
адрес , както и превключването им с функционален 
клавиш F4.

4) По-лесно и по-добре осмислят математическите 
понятия и формули, работейки в Excel.



Заключение
От години се спазва традицията в нашето училище 

раздел „Статистика“ по математика да се работи с 

помощта на компютър, за да се обработват бързо и 

лесно големи обеми от данни с помощта на формули и 

функции.

Тази междупредметна връзка е от голяма полза за 

всички.



Споделянето на идеи е важно и ползотворно!
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