
Tekst na niebiesko jest komentarzem lub treścią zadania.

Zadanie.
Dana jest tabela ilości ocen w przedziałach co 5 (oceny na górze, częstości na dole):

1− 5 6− 10 11− 15 16− 20 21− 25 26− 30 31− 35 36− 40 41− 45 46− 50
0 2 4 11 20 10 5 3 2 1

Dokonaj następujących obliczeń:
(a) Wykorzystując dane ze skonstruowanego szeregu oblicz: dominantę i medianę, kwartyl
pierwszy i trzeci.
(b) Znajdź typowy przedział zmienności dla reguły 3-sigma.
(c) Dokonaj analizy zróżnicowania w badanej zbiorowości.
(d) Sporządź histogram

(d)
Dane przepisałem do Excel’a (załącznik “przedziały.xls”); tam też robione są obliczenia. Na
wszelki wypadek załącznik “histogram.png” zawiera zrzut ekranu gdyby Excel był niedostępny.
Ale LibreOffice robi to samo.
Histogram robimy wykorzystując kolumny A i B w arkuszu “Histogram” i używając wykresu
kolumnowego. Jedyne, co pozostaje to trochę podrasować gotowy wykres - dodać podpisy obok
osi X,Y, tytuł, trochę pogrubić słupki.

(a)
Gdyby były dostępne wszystkie oceny (a nie tylko ich ilość w przedziałach) to można by znaleźć
kwartyle jako liczby dzielące uporządkowany rosnąco zbiór ocen na 1/4, 1/2 i 3/4 wszystkich
ocen. Ale ta informacja ginie przy podziale na zakresy, stosuje się więc inną metodę. Używamy
wzoru:

Q = XQ + (PozQ − SnQ) · nQ
hQ

(1)

gdzie Q jest dokładną pozycją (na skali ocen od 0 do 50) kwartyla, którego szukamy.

Ten wzór wygląda okropnie, ale tak naprawdę sprowadza się do szukania wartości x na prostej
y = ax+b gdy znamy dwa punkty, przez które przechodzi ta prosta oraz wartość y. Wyjaśnię
na przykładzie mediany (arkusz “Kwartyle” w pliku XLS).
Tworzymy kolumnę F w której zapisujemy ilości ocen od zera do górnej granicy przedziału
ocen. Wszystkich ocen jest 58 (komórka B13). Połowa tej ilości to 58/2 = 29. Szukamy prze-
działu ocen w którym jest przekraczana ta połowa ilości. Na zielono zaznaczyłem komórki F5 i
F6. Mamy 17 ocen o wartościach leqslant20 i 37 ocen o wartościach leqslant25. Mediana leży
więc w przedziale wielkości ocen 20-25. Wzór (1) powyżej da dokładną wartość “środkowej”
oceny.
Wyznaczamy wielkości występujące we wzorze (1). Popatrz na wykres sum częściowych. Jest
tam czarny trójkąt. Na pionowej osi zaznaczamy PosQ = 29. Przecinamy jego przeciwprosto-
kątną linią “suma = 29” i na poziomej osi znajdujemy ocenę - to jest szukana mediana.
We wzorze (1) XQ jest początkiem przedziału ocen należących do czarnego trójkąta (czyli
XQ = 25). Następny fragment wzoru to nachylenie poziom/pion czarnego trójkąta, czyli nQ = 5
(jest to rozpiętość przedziału ocen) oraz hQ = 20 (jest to ilość ocen w przedziale 21-25). Ostatnia
wielkość, SnQ=17, jest sumą ilości ocen w poprzednich przedziałach.

Dla pierwszego i trzeciego kwartyla jako PozQ bierzemy wartości odpowiednio n/4 oraz 3n/4.
Reszta - bez zmian. Wartości zmiennych są w kolumnach H..L. Wyniki są w komórkach F15:F17.

ciąg dalszy na następnej stronie



Dominantę D liczymy za pomocą wzoru:

D = xD +
nD − nD−1

2nD − nD−1 − nD+1
hD

gdzie xD - dolna granica ocen przedziału o największej liczebności (tutaj jest to przedział 21-25,
czyli xD = 21), nD, nD−1, nD+1 liczebności przedziału z dominantą, poprzedniego i następnego.

(b, c)
Obliczenia są w arkuszu “Gauss”. Średnia x̄ i odchylenie standardowe SD liczone były ze wzo-
rów:

x̄ =
1
N

∑
NkSk oraz SD =

√
1
N

∑
Nk(Sk − x̄)2

gdzie N=58 (całkowita ilość ocen), Nk - liczebności w kolejnych przedziałach, Sk - środkowa
ocena w przedziale. Zamieszczony wykres (niebieski) pokazuje zależność liczebności od oceny
(na poziomej osi są środki przedziałów ocen) i dla porównania wykres rozkładu Gaussa N(x̄, σ).
Wyraźnie widać, że rozkład częstości znacznie odbiega od rozkładu normalnego.

Aby lepiej oszacować kształt rozkładu częstości liczymy dwa inne współczynniki: skośność i
kurtozę ze wzorów:

sk =
1
N

∑
(Sk − x̄)3Nk
SD3

oraz kurt =
1
N

∑
(Sk − x̄)4Nk
SD4

− 3

gdzie N,Nk, Sk mają takie samo znaczenie jak wyżej, SD jest odchyleniem standardowym.
Otrzymane wyniki (komórki C20, C21) pokazują, że rozkład jest lekko prawoskośny (widać to
wyraźnie na histogramie) i faktycznie odbiega od rozkładu normalnego dla którego kurtoza
wynosi zero.

W komórce C23 jest policzony wsp. asymetrii Pearsona, równy różnicy średniej i dominanty
dzielonej przez SD. Jest on dodatni co także świadczy o prawoskośności rozkładu.

Jeszcze uwaga do przedziału “średnia ± 3 sigma (komórki F18:G18). Ten przedział pokrywa
praktycznie cały zakres ocen i jest mało informacyjny. W komórkach I17:J17 są policzone po-
dobne zakresy ale z użyciem błędu średniej otrzymanym z SD przez podzielenie przez pier-
wiastek z liczby ocen. Moim zdaniem jest to sensowniejszy przedział gdyż faktycznie pokazuje,
że oceny od 20 do 30 są najczęstsze (te dwa przedziały obejmują 30/58 czyli około połowy
wszystkich ocen).

Pozdrowienia - Antek
W razie pytań albo jak się pomyliłem pisz proszę na priv.


