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Matematyka jest miarą wszystkiego. 
Arystoteles 

Drogi Uczniu! 

Otrzymujesz ostatni już zestaw zadań powtórzeniowych obejmujący dwa łączące/przenikające się 

zagadnienia – statystykę i rachunek prawdopodobieństwa.  

Przypomnij podstawowe wiadomości z tego zakresu i z uwagą spróbuj rozwiązać otrzymane 

zadania.  

15.06.2020 

TEMAT: Powtórki przed egzaminem (12) – Statystyka i rachunek 

prawdopodobieństwa.  
 

W zeszycie przedmiotowym zapisz TEMAT LEKCJI, NOTATKĘ (teoria) oraz rozwiązania zadań 

(zamkniętych i otwartych) wybranych przez siebie tak, aby stanowiły przekrój omawianego zagadnienia 

i różnorodność typów zadań. 

 

Temat w podręczniku dla klasy VIII – str. 258-272 oraz zadania w zeszycie ćwiczeń, a także tematy 

z klas programowo niższych (klasa VII – Dział 8. Statystyka, str. 288-318) 

 

Lekcje z epodreczniki.pl (platforma edukacyjna Ministerstwa Edukacji Narodowej): 

1. Odczytywanie danych statystycznych. Wprowadzenie  

https://epodreczniki.pl/a/odczytywanie-danych-statystycznych/D1HV8C71J 

2. Odczytywanie danych statystycznych. Utrwalenie i powtórzenie 

https://epodreczniki.pl/a/diagramy-procentowe/D19LrCsEC 

!!!Każda z lekcji z epodręcznikiem zawiera szereg ćwiczeń, które możesz wykonać samodzielnie,  

a następnie sprawdzić poprawność rozwiązania. Z uwagi na zawartość merytoryczną, interaktywny 

charakter i ciekawe podejście do zagadnień bardzo polecam ww. lekcje.  

 

 

„średnio na jeża, czyli średnia arytmetyczna” 

Odnosi się wrażenie, że najbardziej znanym pojęciem statystycznym jest średnia arytmetyczna. Na 

pewno wiele razy słyszałeś(aś), ile wynoszą średnie zarobki, liczyłeś(aś) średnią ocen w szkole albo 

zastanawiałeś(aś) się, jakie jest średnie zużycie paliwa w samochodzie. 

Co to jest właściwie ta średnia i jak ją można policzyć? Czy jej znaczenie jest zawsze oczywiste? 

Średnią arytmetyczną – otrzymujemy poprzez zsumowanie wartości wszystkich badanych obiektów  

i podzielenie tej sumy przez liczbę tych obiektów. 

�̅� =
𝑥1 + 𝑥2 +⋯+ 𝑥𝑛

𝑛
 

gdzie:  �̅� – średnia arytmetyczna 

n – liczba badanych obiektów 

Wideolekcja Średnia arytmetyczna 

https://www.youtube.com/watch?v=a6a4s8z8JhY 

Wideolekcja Średnia arytmetyczna – zadania  

https://pistacja.tv/film/mat00426-srednia-arytmetyczna-zadania?playlist=555 

 

 

Zbieraniem i udostępnianiem informacji na temat większości dziedzin życia publicznego i niektórych 

stron życia prywatnego zajmuje się Główny Urząd Statystyczny – GUS, którego główna siedziba 

znajduje się w Warszawie.  

GUS wydaje Rocznik Statystyczny, w którym zamieszcza najważniejsze informacje o państwie, 

jego mieszkańcach, środowisku, gospodarce i zjawiskach społecznych. 

https://epodreczniki.pl/a/odczytywanie-danych-statystycznych/D1HV8C71J
https://epodreczniki.pl/a/diagramy-procentowe/D19LrCsEC
https://www.youtube.com/watch?v=a6a4s8z8JhY
https://pistacja.tv/film/mat00426-srednia-arytmetyczna-zadania?playlist=555
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Czytając temat i oglądając poniższą lekcję dowiesz się, że dane statystyczne mogą być uzyskiwane 

w różny sposób: poprzez sondaże, spisy, referenda, wywiady, badania. Przedstawiane są one za pomocą 

opisu słownego, tabel, wykresów, diagramów. Diagramy mogą być różnego typu. Wybór zależy od 

rodzaju informacji, jaką chcemy przedstawić. 

Prezentacja „Zbieranie i opracowywanie danych statystycznych” 

https://slideplayer.pl/slide/2353143/ 

Wideolekcja Odczytywanie informacji z tabel i diagramów 

https://www.youtube.com/watch?v=msyy-WTr7Fc 

Wideolekcja Sposoby przedstawiania danych 

https://www.youtube.com/watch?v=MHTGza604Nw 

 

 

Mediana – to wartość środkowa w uporządkowanym ciągu liczb. 

Przykład 1. Mediana w uporządkowanym ciągu, w którym jest nieparzysta liczba elementów. 

Dany jest ciąg uporządkowany rosnąco: 2, 5, 7, 8, 9, 10, 32.  

Zatem mediana M = 8, ponieważ jest to środkowy wyraz ciągu liczbowego. Jest to czwarty element 

niezależnie, czy liczysz od początku, czy od końca tego ciągu liczb. 

Przykład 2. Mediana w ciągu uporządkowanym rosnąco o parzystej liczbie elementów. 

Dany jest ciąg uporządkowany rosnąco: 2, 3, 4, 5, 6, 7.  

Jeśli ciąg posiada parzystą ilość elementów, wówczas bierzemy sumę dwóch środkowych 

elementów i wyliczamy ich średnią arytmetyczną. 

W tym przypadku dwa wyrazy są środkowe, czyli równoodległe od początku i końca ciągu. Medianą 

będzie średnia arytmetyczna tych dwóch środkowych liczb:  

𝑴 =
4 + 5

2
=
9

2
= 𝟒, 𝟓 

Dominantą (modalną, modą, wartością najczęstszą) – nazywamy wartość występującą w danym  

  zbiorze najczęściej. 

Pamiętaj, że dominantą może być więcej niż jedna wartość. 

Przykład 3. W zestawie 2, 3, 3, 4, 5, 5, 7 dominantami są 3 i 5. 

Przykład 4. Dany jest zestaw liczb: 2,4,5,4,7,6,4,4,2,4. Podaj dominantę.   Odp.: D = 4 

Wstęp do statystyki – średnia, mediana i dominanta 

https://www.youtube.com/watch?v=W7RPfLwQKHg 

Znajdowanie średniej, mediany i dominanty 

https://www.youtube.com/watch?v=cldF_jqrKZc 

 

 

Zdarzenia losowe 

Lekcja z epodreczniki.pl (platforma edukacyjna Ministerstwa Edukacji Narodowej): 

Prawdopodobieństwo zdarzenia losowego 

https://epodreczniki.pl/a/prawdopodobienstwo-zdarzenia-losowego/DFXr9TGYy 

Materiał dodatkowy: 

1. Wideolekcja Prawdopodobieństwo – wprowadzenie   

https://www.youtube.com/watch?v=of3TU3xXOoo&t=144s 

2. Wideolekcja Losowanie na loterii   

https://www.youtube.com/watch?v=sEaj1ybqmK0 

3. Wideolekcja Rzut monetą   

https://www.youtube.com/watch?v=NQPRGiZ8z80 

4. Wideolekcja Ile jest kulek w pojemniku?   

https://www.youtube.com/watch?v=XC-IyXd5b1g&t=445s 

 

https://slideplayer.pl/slide/2353143/
https://www.youtube.com/watch?v=msyy-WTr7Fc
https://www.youtube.com/watch?v=MHTGza604Nw
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zbi%C3%B3r_danych
https://www.youtube.com/watch?v=W7RPfLwQKHg
https://www.youtube.com/watch?v=cldF_jqrKZc
https://epodreczniki.pl/a/prawdopodobienstwo-zdarzenia-losowego/DFXr9TGYy
https://www.youtube.com/watch?v=of3TU3xXOoo&t=144s
https://www.youtube.com/watch?v=sEaj1ybqmK0
https://www.youtube.com/watch?v=NQPRGiZ8z80
https://www.youtube.com/watch?v=XC-IyXd5b1g&t=445s
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5. Wideolekcja Rzut kostką   

https://www.youtube.com/watch?v=QfOIjh9rebo&t=451s 

Wideolekcja Zdarzenia losowe – klasa 7 (Podsumowanie) 

https://www.youtube.com/watch?v=LYRmIV2FUaI 

 

 

Scenariusze lekcji: 
matematyka_klasa_8_lekcja_5-6 

oraz 

matematyka_klasa_8_lekcja_7-8 

 

 

WYKORZYSTANE ZASOBY  

✓ https://epodreczniki.pl/ 

✓ https://www.statystyczny.pl/  

✓ https://www.youtube.com/  

✓ https://slideplayer.pl/slide/2353143/ 

✓ https://epodreczniki.pl/  

✓ https://pl.wikipedia.org/wiki/ 

✓ Podręcznik Matematyka z plusem 7, GWO 

✓ Podręcznik Matematyka z plusem 8, GWO 

✓ Zeszyt ćwiczeń Matematyka z plusem 8, GWO 

✓ Makowski A., Masłowska D., Masłowski T., Mentzen E., Nodzyński P., Zbiór zadań i testów 

gimnazjalnych do egzaminu z matematyki, Wyd. Aksjomat 

 

 

Życzę siły, wytrwałości i trafnych odpowiedzi.  

Powodzenia!  

https://www.youtube.com/watch?v=QfOIjh9rebo&t=451s
https://www.youtube.com/watch?v=LYRmIV2FUaI
https://epodreczniki.pl/
https://www.statystyczny.pl/
https://www.youtube.com/
https://slideplayer.pl/slide/2353143/
https://epodreczniki.pl/
https://pl.wikipedia.org/wiki/













































