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W TYM ROZDZIALE:

RozdziaĄ



Praca z wysokimi i niskimi wartoĝciami



Symetria, wierzchoĄki i stabilizacja



Podejĝcie opisowe



Podawanie statystyk na tacy

ш

Opisywanie danych

P

omiary tendencji centralnej i zmiennoőci przydajñ sió do opisywania zbiorów
wyników, lecz nie wyczerpujñ wszystkich moūliwoőci. Tendencja őrodkowa i zmiennoőġ stanowiñ zaledwie podzbiór ogóûu statystyk opisowych. Niektóre tego typu statystyki — takie jak liczebnoőġ, maksimum i minimum — sñ
intuicyjnie zrozumiaûe. Inne — takie jak skoőnoőġ i kurtoza — nieco mniej.

W tym rozdziale omówió statystykó opisowñ i pokaūó Ci, jak moūna wykorzystaġ
Excela do obliczania oraz prezentowania statystyk.

Zliczanie
Najbardziej podstawowñ statystykñ opisowñ, jakñ moūna sobie wyobraziġ, jest
liczba wyników w zbiorze. Excel oferuje pióġ sposobów na okreőlenie tej liczby.
Zgadza sió, pióġ.

ILE.LICZB, ILE.NIEPUSTYCH,
LICZ.PUSTE, LICZ.JEĽELI, LICZ.WARUNKI
ILE.LICZB oblicza, ile komórek z wskazanego zakresu zawiera dane liczbowe. Na
rysunku 7.1 widaġ, ūe wprowadziûem zbiór wyników, wybraûem komórkó, w której
znajdzie sió wynik, i otworzyûem okno Argumenty funkcji ILE.LICZB.
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RYSUNEK 7.1.

Okno argumentów
funkcji ILE.LICZB
z wieloma
argumentami

Oto kroki:

1.

Wprowadļ dane do arkusza i wskaľ komórkÛ, która bÛdzie zawieraÉ wynik.
WprowadziĄem dane do kolumn C, D i E, aby zademonstrowaÉ, ľe funkcja moľe
przyjmowaÉ wiele argumentów. WskazaĄem C14 jako komórkÛ wyjĝciowÇ.

2.

W menu Funkcje statystyczne wybierz ILE.LICZB, aby otworzyÉ okno Argumenty
funkcji.

3.

W oknie Argumenty funkcji podaj wartoĝci argumentów.
W polu Liczba1 wprowadziĄem zakres w jednej z kolumn, C1:C12.
KliknÇĄem pole Liczba2 i wprowadziĄem zakres z kolejnej kolumny, D1:D6.
KliknÇĄem pole Liczba3 i wprowadziĄem zakres z ostatniej kolumny, E1:E2.

4.

Kliknij OK, aby zamknÇÉ okno i wyĝwietliÉ wynik we wskazanej komórce.

ILE.NIEPUSTYCH dziaûa jak ILE.LICZB, z tym ūe zlicza takūe komórki zawierajñce
tekst i wartoőci logiczne.

LICZ.PUSTE liczy puste komórki w zakresie. Na rysunku 7.2 uūywam liczb z poprzedniego przykûadu, ale poszerzam zakres tak, aby obejmowaû komórki od D7
do D12 i od E3 do E12. W polu Zakres podaûem wartoőġ C1:E12. Okno Argumenty
funkcji LICZ.NIEPUSTE wyőwietla liczbó pustych komórek (w tym przykûadzie 16).
LICZ.JE¿ELI wyőwietla liczbó komórek, których wartoőġ speûnia okreőlone kryterium. Na rysunku 7.3 widniejñ te same dane co poprzednio, wraz z oknem Argumenty funkcji LICZ.JE¿ELI. Choġ zakres to C1:E12, LICZ.JE¿ELI nie uwzglódnia pustych komórek.
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RYSUNEK 7.2.

LICZ.PUSTE liczy
puste komórki
z wskazanego zakresu

RYSUNEK 7.3.
LICZ.JEĽELI zlicza
komórki, których
dane speĄniajÇ
okreĝlone kryterium

Uūyte przeze mnie kryterium, >=89, wskazuje LICZ.JE¿ELI, aby zliczaġ jedynie te
komórki, których wartoőci sñ wyūsze lub równe 89. W tym przypadku sñ dwie
takie komórki.
Przy korzystaniu z funkcji LICZ.JE¿ELI raczej nie ma to wiókszego znaczenia, ale
pojawia sió tutaj pewne drobne dziwactwo w zachowaniu Excela: jeőli zawrzesz
kryterium w cudzysûowie podwójnym, wynik pojawi sió w oknie przed kliknióciem OK. Jeőli tego nie zrobisz, wynik nie pojawi sió w oknie, a po kliknióciu OK
Excel sam dostawi cudzysûowy i wyőwietli wynik we wskazanej komórce.

LICZ.WARUNKI moūe zliczaġ komórki wedûug wielu kryteriów. Jeūeli kryteria pochodzñ z dwóch tablic, muszñ one skûadaġ sió z takiej samej liczby komórek. Jest tak,
poniewaū LICZ.WARUNKI zlicza pary komórek i uwzglódnia paró w wyniku, jeőli
jedna z komórek speûnia jedno kryterium, a druga drugie. Spójrz na rysunek 7.4.
W tym przykûadzie LICZ.WARUNKI dziaûa na zakresach C1:C6 i D1:D6. Kryterium dla
komórek w kolumnie C to >=40, a dla komórek w kolumnie D to >50. Oznacza to,
ūe LICZ.WARUNKI zlicza te pary komórek, przy których komórka z kolumny C ma
wartoőġ wiókszñ lub równñ 40, a komórka z kolumny D wartoőġ wiókszñ niū 50.
Jedynie dwie pary komórek speûniajñ te kryteria, jak widaġ w oknie.
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RYSUNEK 7.4.

Praca z funkcjÇ
LICZ.WARUNKI

Przy korzystaniu z funkcji LICZ.WARUNKI moūesz uūyġ jednego zakresu komórek
wiócej niū raz. Na przykûad
=LICZ.WARUNKI(C1:C12;">30";C1:C12;"<60")
zwraca liczbó komórek, których wartoőġ znajduje sió pomiódzy 30 a 60 (z wyûñczeniem tych wartoőci).

Wartoĝci najwyľsze i najniľsze
Kolejne dwie statystyki opisowe, które raczej nie wymagajñ objaőnienia, to minimum i maksimum, czyli wartoőġ najniūsza i najwyūsza w danym zbiorze.

MAX, MAX.A, MIN, MIN.A
W Excelu moūna skorzystaġ z funkcji, które okreőlajñ najwyūszñ i najniūszñ wartoőġ
w zbiorze. Pokaūó Ci, jak dziaûa MAX — pozostaûe funkcje dziaûajñ podobnie.
Na rysunku 7.5 widniejñ wyniki z wczeőniejszych przykûadów.
Zaznaczyûem komórkó na najwyūszñ wartoőġ i otworzyûem okno argumentów
funkcji MAX. Oto kroki, które naleūy wykonaġ:

1.

Wprowadļ dane do arkusza i wskaľ komórkÛ, która bÛdzie zawieraÉ wynik.
WprowadziĄem dane do kolumn C, D i E, aby zademonstrowaÉ, ľe funkcja moľe
przyjmowaÉ wiele argumentów. WskazaĄem C14 jako komórkÛ wyjĝciowÇ.
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RYSUNEK 7.5.

Okno argumentów
funkcji MAX

2.

W menu Funkcje statystyczne wybierz MAX, aby otworzyÉ okno Argumenty
funkcji.

3.

W oknie Argumenty funkcji podaj wartoĝci argumentów.
W polu Liczba1 wprowadziĄem zakres w jednej z kolumn, C1:C12.
KlikniÛcie pola Liczba2 uaktywnia pole Liczba3. W polu Liczba2 wprowadziĄem
kolejny zakres, D1:D6.
KliknÇĄem pole Liczba3 i wprowadziĄem ostatni zakres, E1:E2.

4.

Kliknij OK, aby zamknÇÉ okno i wyĝwietliÉ wynik we wskazanej komórce.

MAX ignoruje tekst i wartoőci logiczne. MAX.A uwzglódnia tekst i wartoőci logiczne
przy wyszukiwaniu wartoőci maksymalnej. Wartoőġ logiczna PRAWDA jest konwertowana na 1, a FASZ oraz jakikolwiek tekst inny niū PRAWDA na 0.
MIN i MIN.A dziaûajñ tak samo jak MAX i MAX.A, z tym ūe wyszukujñ wartoőġ minimalnñ. Korzystaj z MIN.A ostroūnie, poniewaū konwersja wartoőci logicznych oraz
tekstu na 0 i 1 wpûywa na wynik. W przypadku wartoőci podanych w powyūszym
przykûadzie, minimum to 22. Gdybyő wpisaû FASZ lub inny tekst w którejő z komórek zakresu, MIN.A zwróciûaby 0 jako minimum. Gdybyő natomiast wpisaû PRAWDA,
MIN.A zwróciûaby 1 jako minimum.

Wiedza tajemna
W tym podrozdziale omówió kilka rzadko uūywanych statystyk, zwiñzanych ze
őredniñ i wariancjñ. Dla wiókszoőci ludzi őrednia i wariancja wystarczñ do opisania
zbioru danych. Owe dodatkowe statystyki, skoőnoőġ i kurtoza, sñ nieco bardziej
szczegóûowe i mogñ Ci sió kiedyő przydaġ, gdy bódziesz chciaû bliūej opisaġ duūy
zbiór danych.
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Potraktuj őredniñ tak, jakby lokalizowaºa zbiór wyników, wskazujñc, gdzie znajduje sió ich őrodek. Uznajmy to za punkt wyjőcia dla kolejnych statystyk. W odniesieniu do őredniej:



wariancja wskazuje, jak bardzo wyniki sÇ rozproszone;



skoĝnoĝÉ wskazuje, jak symetrycznie wyniki sÇ rozproszone;



kurtoza wskazuje, czy wyniki rozĄoľone sÇ tak, ľe wierzchoĄek znajduje siÛ w
pobliľu ĝredniej.

Zwiñzek pomiódzy skoőnoőciñ i kurtozñ a őredniñ i wariancjñ oparty jest na doőġ
zûoūonej matematyce. Wariancja bazuje na sumie podniesionych do kwadratu
odchyleŁ wyników odstajñcych od őredniej. Skoőnoőġ opiera sió na podniesieniu
do kwadratu odchyleŁ od őredniej przed ich dodaniem. Kurtoza podnosi wszystko
do wyūszej potógi — konkretnie czwartej. Wszystko to opiszó bardziej szczegóûowo
w kolejnych punktach.

SKOĜNOĜÈ i SKOĜNOĜÈ.P
Na rysunku 7.6 widniejñ trzy histogramy. Pierwszy jest symetryczny, a pozostaûe
dwa nie sñ. Symetria i asymetria znajdujñ odzwierciedlenie w statystyce skoőnoőci.

RYSUNEK 7.6.

Trzy histogramy,
przedstawiajÇce trzy
rodzaje skoĝnoĝci
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W przypadku symetrycznego histogramu skoőnoőġ wynosi 0. Wartoőġ skoőnoőci
dla drugiego histogramu, gdzie wartoőci malejñ z prawej, jest dodatnia. Mówi sió
teū, ūe taki histogram jest prawostronnie skoőny. Dla trzeciego histogramu, w którym wartoőci malejñ z lewej, wartoőġ skoőnoőci jest ujemna. Mówi sió teū, ūe taki
histogram jest lewostronnie skoőny.
Skñd bierze sió zerowy, dodatni i ujemny wspóûczynnik skoőnoőci? Otóū wynika
on z nastópujñcego wzoru:

¦(X  X )

3

skoĞnoĞü

( N  1) s 3

W powyūszym wzorze X oznacza őredniñ wyników, N liczbó wyników, a s odchylenie standardowe. Wzór ten sûuūy do obliczania skoőnoőci próby. Wzór na
skoőnoőġ populacji wykorzystuje N zamiast NT1.
Powyūszy wzór podajó tutaj jedynie dla porzñdku. Jeūeli kiedykolwiek bódziesz
zainteresowany sprawdzeniem skoőnoőci próby, prawdopodobnie i tak nie skorzystasz z tego wzoru, poniewaū funkcja SKO¥NO¥m obliczy wszystko za Ciebie.
Aby skorzystaġ z funkcji SKO¥NO¥m:

1.

Wprowadļ dane do arkusza i wskaľ komórkÛ, która bÛdzie zawieraÉ wynik.
W tym przykĄadzie wprowadziĄem wyniki do pierwszych dziesiÛciu wierszy kolumn

B, C, D i E (rysunek 7.7). WskazaĄem H2 jako komórkÛ wyjĝciowÇ.

RYSUNEK 7.7.
Zastosowanie funkcji
SKOĜNOĜÈ do
obliczenia
wspóĄczynnika
skoĝnoĝci

2.

W menu Funkcje statystyczne wybierz SKOĜNOĜÈ, aby otworzyÉ okno
Argumenty funkcji.

3.

W oknie Argumenty funkcji podaj wartoĝci argumentów.
Wprowadļ w polu Liczba1 zakres komórek z danymi. W tym przykĄadzie zakres
to E1:E2. Po wprowadzenu zakresu okno Argumenty funkcji wyĝwietla skoĝnoĝÉ,
która w tym przykĄadzie jest ujemna.
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4.

Kliknij OK, aby wyĝwietliÉ wynik we wskazanej komórce.

Okno argumentów funkcji SKO¥NO¥m.P (obliczajñcej skoőnoőġ populacji) wyglñda
tak samo. Jak juū wspomniaûem, skoőnoőġ populacji oblicza sió z wykorzystaniem N zamiast NT1.

KURTOZA
Na rysunku 7.8 widniejñ dwa histogramy. Wierzchoûek pierwszego z nich znajduje sió na őrodku; drugi histogram jest pûaski. Pierwszy, którego kurtoza jest
dodatnia, nazywamy leptokurtycznym. Drugi, którego kurtoza jest ujemna, nazywamy platykurtycznym.

RYSUNEK 7.8.

Dwa histogramy,
przedstawiajÇce dwa
rodzaje kurtozy

Ujemna? Chwileczkó, jak to moūliwe? Dopiero co przecieū wspomniaûem, ūe kurtoza jest sumñ podniesionych do czwartej potógi odchyleŁ od őredniej. Poniewaū
4 jest liczbñ parzystñ, to nawet ujemne odchylenie podniesione do czwartej potógi musi byġ dodatnie, a skoro dodajemy same liczby dodatnie, to w jaki sposób
kurtoza moūe byġ ujemna?
Oto jak. Wzór na obliczanie kurtozy wyglñda nastópujñco:

¦( X  X )
( N  1)
s

3

kurtoza

4

3

gdzie X oznacza őredniñ wyników, N liczbó wyników, a s odchylenie standardowe.
Skñd liczba 3? Ta liczba pojawia sió tutaj, poniewaū jest to kurtoza pewnej szczególnej rzeczy, zwanej standardowym rozkºadem normalnym. (Rozkûady normalne omawiam szerzej w rozdziale 8.). Przedstawiony tutaj wzór jest, technicznie rzecz
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biorñc, wzorem na eksces kurtozy — co oznacza, ūe ujmuje dla danego zbioru
wyników kurtozó, która przewyūsza kurtozó standardowego rozkûadu normalnego. Jeőli chciaûbyő teraz spytaġ: „Dlaczego kurtoza standardowego rozkûadu normalnego wynosi 3?” — lepiej sió od tego powstrzymaj.
Jest to kolejny wzór, z którego prawdopodobnie nigdy nie skorzystasz, poniewaū
funkcja KURTOZA zrobi wszystko za Ciebie. Na rysunku 7.9 widniejñ wyniki z poprzedniego przykûadu, zaznaczona komórka oraz okno argumentów funkcji KURTOZA.

RYSUNEK 7.9.

Obliczanie kurtozy
funkcjÇ KURTOZA

Aby skorzystaġ z funkcji KURTOZA:

1.

Wprowadļ dane do arkusza i wskaľ komórkÛ, która bÛdzie zawieraÉ wynik.
W tym przykĄadzie wprowadziĄem wyniki do pierwszych dziesiÛciu wierszy kolumn

B, C, D i E. WskazaĄem H2 jako komórkÛ wyjĝciowÇ.

2.

W menu Funkcje statystyczne wybierz KURTOZA, aby otworzyÉ okno Argumenty
funkcji.

3.

W oknie Argumenty funkcji podaj wartoĝci argumentów.
W polu Liczba1 wprowadziĄem zakres komórek z danymi. W tym przykĄadzie zakres
to B1:B10. Po wprowadzenu zakresu okno Argumenty funkcji wyĝwietla kurtozÛ,
która w tym przykĄadzie jest ujemna.

4.

Kliknij OK, aby wyĝwietliÉ wynik we wskazanej komórce.

CzÛstoĝÉ
Choġ obliczanie skoőnoőci i kurtozy jest samo w sobie ciekawe, warto teū zapoznaġ sió z rozkûadem wyników. W tym celu naleūy stworzyġ rozkûad czóstoőci,
czyli tablicó dzielñcñ moūliwe wyniki na przedziaûy i ukazujñcñ liczbó (czóstoőġ)
wyników przypadajñcych na kaūdy przedziaû.
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Excel umoūliwia tworzenie rozkûadu czóstoőci na dwa sposoby: przy uūyciu
funkcji arkusza oraz narzódzia analizy danych.

CZÚSTOĜÈ
Funkcjó arkusza CZ}STO¥m przedstawiûem w rozdziale 2., gdzie omawiaûem funkcje macierzowe. Teraz omówió jñ szerzej. W tym przykûadzie ponownie wykorzystam dane z omówienia skoőnoőci i kurtozy, tak abyő mógû zobaczyġ, jak wyglñda rozkûad tych wyników.
Na rysunku 7.10 ponownie przedstawione sñ dane z wczeőniejszych przykûadów,
wraz z zaznaczonym zakresem, oznaczonym jako Cz´sto¿®. Ponadto oznaczyûem
jednñ kolumnó etykietñ Przedziaºy, a zamieőciûem w niej granice zakresów. Kaūda
liczba w tej kolumnie jest górnñ granicñ danego zakresu. Na rysunku widaġ
takūe okno argumentów funkcji CZ}STO¥m.

RYSUNEK 7.10.

Sprawdzanie
czÛstoĝci w macierzy
komórek

Jest to funkcja macierzowa, wióc korzystanie z niej wiñūe sió z nieco innymi
krokami niū w przypadku funkcji, które juū przytoczyûem w tym rozdziale:

1.

Wprowadļ dane do zakresu komórek.
Zakres, tak jak w poprzednich przykĄadach, to B1:E10.

2.

Wprowadļ przedziaĄy do zakresu komórek.
WprowadziĄem 5, 10, 15, 20, 25 i 30 do G2:G7.

3.

Wybierz macierz, w której zapisane zostanÇ obliczone czÛstoĝci.
U góry kolumny H podaĄem oznaczenie CzÛstoĝÉ, wiÛc wybraĄem komórki od H2 do H7
jako zakres dla obliczonych czÛstoĝci.
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4.

W menu Funkcje statystyczne wybierz CZÚSTOĜÈ, aby otworzyÉ okno
Argumenty funkcji.

5.

W oknie Argumenty funkcji podaj wartoĝci argumentów.
W polu Tablica_dane wprowadziĄem zakres komórek z danymi. W tym przykĄadzie
jest to B1:B10.

CZ}STO¥m przyjmuje przedziaĄy w polu Tablica_przedziaĄy. W tym przykĄadzie podajÛ
zakres G2:G7.
Po wskazaniu obydwu zakresów okno Argumenty funkcji wyĝwietla czÛstoĝci ujÛte
w nawiasy klamrowe. Jeĝli przyjrzysz siÛ uwaľnie, na rysunku 7.10 zobaczysz,
ľe Excel dodaje na koĆcu zbioru czÛstoĝci wartoĝÉ zerowÇ w trzecim wierszu okna.

6.

Naciĝnij Ctrl+Shift+Enter, aby zamknÇÉ okno Argumenty funkcji.
Naleľy uľyÉ tej kombinacji klawiszy, poniewaľ CZ}STO¥m jest funkcjÇ tablicowÇ.

Po zamknióciu okna Argumenty funkcji obliczone czóstoőci pojawiajñ sió we wskazanych komórkach, tak jak widaġ na rysunku 7.11.

RYSUNEK 7.11.

CzÛstoĝci obliczone
formuĄÇ CZÚSTOĜÈ

Gdybym nadaû nazwó Dane zakresowi B1:E10, a Przedziaºy zakresowi G2:G7, po
czym uūyû tych nazw w oknie Argumenty funkcji, utworzyûbym formuûó
=CZ}STO¥m(Dane;Przedziaïy)
która byûaby czytelniejsza od
=CZ}STO¥m(B1:E10;G2:G7)
(Nie pamiótasz, jak przydzielaġ nazwy zakresom komórek? Rzuġ okiem na rozdziaû 2.).
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NarzÛdzie analizy danych: Histogram
Rozkûad czóstoőci moūna zobrazowaġ takūe przy uūyciu narzódzia analizy danych
Histogram. Aby wykazaġ, ūe obie te metody zwracajñ jednakowe wyniki, posûuūó
sió danymi z omówienia funkcji CZ}STO¥m. Na rysunku 7.12 widniejñ dane wraz
z oknem Histogram.

RYSUNEK 7.12.

NarzÛdzie analityczne
Histogram

Oto kroki, które naleūy wykonaġ:

1.
2.
3.
4.

Wprowadļ dane do jednej tablicy, a przedziaĄy do drugiej.
Kliknij Dane/Analiza danych, aby otworzyÉ okno Analiza danych.
W menu NarzÛdzia analizy wybierz Histogram, aby otworzyÉ okno Histogram.
W oknie Histogram podaj odpowiednie wartoĝci.
Dane zawarte sÇ w komórkach od B1 do E10, wiÛc w polu Zakres komórek naleľy
wpisaÉ B1:E10. Najprostszym sposobem na wprowadzenie tego zakresu jest
klikniÛcie B1, przytrzymanie klawisza Shift, a nastÛpnie klikniÛcie E10. Excel
umieszcza w polu Zakres komórek odwoĄanie w formacie bezwzglÛdnym
($B$1:$E$10).
W polu Zakres zbioru podajÛ zakres z przedziaĄami. W tym przykĄadzie sÇ to komórki
od G2 do G7. Klikam G2, przytrzymujÛ klawisz Shift, po czym klikam G7. W polu
Zakres zbioru pojawia siÛ odwoĄanie w formacie bezwzglÛdnym ($G$2:$G$7).
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5.

Kliknij opcjÛ Nowy arkusz, aby otworzyÉ nowÇ kartÛ i zamieĝciÉ na niej
wyniki.

6.

Zaznacz kratkÛ Wykres wyjĝciowy, aby wygenerowaÉ histogram jako
wizualizacjÛ wyników.

7.

Kliknij OK, aby wyĝwietliÉ wynik we wskazanej komórce.

Rysunek 7.13 przedstawia wynik zastosowania narzódzia Histogram. Wyniki widoczne w tablicy sñ zgodne z tymi, które uzyskaûem przy uūyciu funkcji CZ}STO¥m.
Zauwaū, ūe w kolumnie Zbiór danych (koszyk) znajduje sió oznaczenie Wi´cej. Warto
wspomnieġ, ūe wykres ma inne wymiary niū domyőlnie, poniewaū przeciñgnñûem go myszñ, aby uzyskaġ widoczny tutaj wyglñd. Histogram wykazuje, ūe rozkûad jest wydûuūony w lewo (zgodnie z ujemnñ wartoőciñ wspóûczynnika skoőnoőci) i nie ma wyraũnego wierzchoûka (zgodnie z ujemnñ wartoőciñ kurtozy).
Zwróġ teū uwagó na narzódzia wykresu (trzy ikony) znajdujñce sió po prawej stronie histogramu. Narzódzia te umoūliwiajñ modyfikowanie histogramu na róūne
sposoby (zob. rozdziaû 3.).

RYSUNEK 7.13.

Wynik zastosowania
narzÛdzia Histogram
(po zmianie wielkoĝci
wykresu)

Pozostaûe opcje w oknie Histogram to Pareto (posortowany histogram) i czny udziaº
procentowy. Opcja Pareto (posortowany histogram) sortuje przedziaûy w kolejnoőci
od najwyūszej czóstoőci do najniūszej przed utworzeniem wykresu. Opcja czny
udziaº procentowy wyőwietla odsetki wyników w przedziaûach, zestawione z odsetkami z wszystkich poprzedzajñcych je przedziaûów. Zaznaczenie tej kratki
wprowadza do histogramu linió przedstawiajñcñ skumulowany odsetek. (Musisz
zaznaczyġ zarówno opcjó Pareto (posortowany histogram), jak i czny udziaº procentowy, aby uzyskaġ taki wykres Pareto, jaki omówiûem w rozdziale 3.).
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CaĄoĝciowy opis
Jeőli pracujesz nad pojedynczymi statystykami opisowymi, omówione wczeőniej
funkcje arkusza speûniñ Twoje oczekiwania. Jeūeli jednak chcesz stworzyġ caûoőciowy raport, prezentujñcy niemal wszystkie statystyczne dane opisowe w jednym
miejscu, skorzystaj z narzódzia analitycznego, które opisujó w nastópnym punkcie.

NarzÛdzie analizy danych: Statystyka opisowa
W rozdziale 2. pokazaûem Ci narzódzie Statystyka opisowa w ramach omówienia
narzódzi analitycznych Excela. Poniūej przedstawiam nieco bardziej zûoūony przykûad jego zastosowania. Na rysunku 7.14 widniejñ trzy kolumny wyników oraz
okno Statystyka opisowa. Oznaczyûem kolumny etykietami Pierwsza, Druga i Trzecia,
abyő zobaczyû, jak to narzódzie wykorzystuje oznaczenia.

RYSUNEK 7.14.
NarzÛdzie Statystyka
opisowa w dziaĄaniu

Oto kroki, które naleūy wykonaġ:

1.
2.
3.

Wprowadļ dane do zakresu komórek.

4.

W oknie Statystyka opisowa wprowadļ odpowiednie wartoĝci.

Kliknij Dane/Analiza danych, aby otworzyÉ okno Analiza danych.
W menu NarzÛdzia analizy wybierz Statystyka opisowa, aby otworzyÉ okno
Statystyka opisowa.

WprowadziĄem dane w polu Zakres wejĝciowy. NajĄatwiejszym sposobem jest
najechanie kursorem na górnÇ lewÇ komórkÛ (C1), naciĝniÛcie klawisza Shift
i klikniÛcie prawej dolnej komórki (E9). W ten sposób w polu Zakres wejĝciowy
pojawia siÛ $C$1:$E$9.
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5.

Zaznacz opcjÛ Kolumn, aby wskazaÉ, ľe dane sÇ uporzÇdkowane wedĄug
kolumn.

6.

Zaznacz kratkÛ TytuĄy w pierwszym wierszu, poniewaľ zakres wejĝciowy
obejmuje nagĄówki kolumn.

7.

Zaznacz opcjÛ Nowy arkusz, aby otworzyÉ nowÇ kartÛ w obrÛbie arkusza
i zamieĝciÉ na niej uzyskane wyniki.

8.
9.

Zaznacz kratkÛ Statystyki podsumowujÇce, a pozostaĄe pozostaw odznaczone.
Kliknij OK, aby zamknÇÉ okno.
Excel otwiera nowÇ kartÛ, na której widniejÇ statystyki z podsumowaniem danych.
Na rysunku 7.15 widaÉ, ľe statystyki opisujÇ kaľdÇ kolumnÛ osobno. Po
wygenerowaniu karty z wynikami kolumny przedstawiajÇce nazwy statystyk sÇ
zbyt wÇskie, wiÛc na rysunku widnieje tabela z kolumnami, które sam poszerzyĄem.

RYSUNEK 7.15.

Wynik zastosowania
narzÛdzia Statystyka
opisowa

Narzódzie Statystyka opisowa podaje wartoőci nastópujñcych statystyk: őredniej,
bûódu standardowego, mediany, mody, odchylenia standardowego, wariancji próby,
kurtozy, skoőnoőci, zakresu, minimum, maksimum, sumy i liczebnoőci. Poza bûódem standardowym i zakresem juū je wszystkie opisaûem.
Zakres to róūnica miódzy maksimum i minimum. Bûñd standardowy jest nieco
bardziej skomplikowany, a objaőnieniem tej statystyki zajmó sió w rozdziale 9.
Na razie jednak powinieneő wiedzieġ, ūe bûñd standardowy jest odchyleniem
standardowym podzielonym przez pierwiastek kwadratowy wielkoőci próby.
Nawiasem mówiñc, jedna z kratek, która pozostaûa odznaczona w kroku 6., dotyczy czegoő, co nosi nazwó poziomu ufno¿ci dla ¿redniej, co równieū omówió w rozdziale 9. Pozostaûe dwie kratki, K-ta najwi´ksza i K-ta najmniejsza, dziaûajñ jak funkcje MAX.K i MIN.K.
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Streszczaj siÛ!
Szybka analiza byûa őwietnñ nowinkñ w Excelu 2013, ale do dziő nie zdoûaûa trafiġ
do wersji programu na Maca. Kiedy zaznaczasz zakres danych, w prawym dolnym rogu zaznaczenia pojawia sió ikona, której klikniócie (lub naciőniócie Ctrl+Q)
daje wiele moūliwoőci tworzenia wizualizacji i opisów zaznaczonych danych. Moūesz najechaġ kursorem na te opcje, aby wyőwietliġ podglñdy wizualizacji. Klikniócie danej opcji powoduje zamieszczenie odpowiedniej wizualizacji w arkuszu.
Arkusz widoczny na rysunku 7.16 przedstawia odsetki przedstawicieli poszczególnych grup wiekowych, którzy korzystali z okreőlonych mediów w roku 2006
(ũródûo: rocznik Statistical Abstract of the United States). Po zaznaczeniu danych na
ekranie wyőwieltiûa mi sió ikona Szybka analiza, której klikniócie otworzyûo panel
z opcjami.

RYSUNEK 7.16.

Zaznaczone dane,
ikona Szybka analiza
i panel opcji
wizualizacji oraz
streszczania danych

Rysunek 7.17 pokazuje, co sió dzieje po najechaniu kursorem na Formatowanie/
Paski danych.

RYSUNEK 7.17.

Widok po najechaniu
kursorem
na Formatowanie/
Paski danych
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Chcesz zobaczyġ, jak wyglñda wykres kolumnowy? Najedũ kursorem na Wykresy/
Kolumnowy (rysunek 7.18).

RYSUNEK 7.18.
Widok po najechaniu
kursorem na
Wykresy/Kolumnowy

A gdyby tak wstawiġ őrednie? Wystarczy kliknñġ Sumy/Ürednia (rysunek 7.19).

RYSUNEK 7.19.

Widok po najechaniu
kursorem na
Sumy/Ĝrednia

Mógûbym tak dalej bez koŁca, ale pokaūó Ci jeszcze tylko paró innych opcji. Jeūeli
chcesz wprowadziġ profesjonalnie wyglñdajñce efekty tabelowe, kliknij Tabele/
Tabela (rysunek 7.20).
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RYSUNEK 7.20.

Widok po najechaniu
kursorem na
Tabele/Tabela

Nie mógûbym zakoŁczyġ tego omówienia bez wspomnienia o miniaturowych wykresach przebiegu w panelu szybkiej analizy. Po najechaniu kursorem na Wykresy
przebiegu w czasie/Kolumnowy uzyskujó efekt jak na rysunku 7.21. Widoczne kolumny sñ zwiózûym przeglñdem waūnych zwiñzanych z wiekiem trendów: porównaj miniwykresy prasy i telewizji.

RYSUNEK 7.21.
Widok po najechaniu
kursorem na Wykresy
przebiegu
w czasie/Kolumnowy

Statystyki bĄyskawiczne
Przyjmijmy, ūe pracujesz na peûnym danych zakresie komórek. Byġ moūe chcesz
sió szybko zorientowaġ, jaka jest őrednia lub dowiedzieġ sió jeszcze paru rzeczy
bez koniecznoőci stosowania róūnych funkcji statystycznych. Moūesz dostosowaġ
pasek stanu u doûu arkusza, aby őledziû na bieūñco takie wartoőci i wyőwietlaû je
za kaūdym razem, kiedy zaznaczasz zakres komórek. W tym celu kliknij pasek
stanu prawym przyciskiem myszy, aby otworzyġ menu Dostosuj pasek stanu (rysunek
7.22). Zaznaczenie wszystkich elementów z trzeciego obszaru od doûu sprawia,
ūe Excel wyőwietla wszystkie wartoőci, które omówiûem w poprzednim punkcie
(wraz z liczebnoőciñ elementów w zakresie, zarówno liczbowych, jak i innych).
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RYSUNEK 7.22.

Menu Dostosuj
pasek stanu

Rysunek 7.23 przedstawia te wartoőci na pasku stanu dla zaznaczonych komórek.

RYSUNEK 7.23.
Wyĝwietlanie wartoĝci
na pasku stanu
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