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 Praca z wysokimi i niskimi warto ciami

 Symetria, wierzcho ki i stabilizacja

 Podej cie opisowe

 Podawanie statystyk na tacy

 

Rozdzia  

Opisywanie danych
omiary tendencji centralnej i zmienno ci przydaj  si  do opisywania zbiorów
wyników, lecz nie wyczerpuj  wszystkich mo liwo ci. Tendencja rodko-
wa i zmienno  stanowi  zaledwie podzbiór ogó u statystyk opisowych. Nie-

które tego typu statystyki — takie jak liczebno , maksimum i minimum — s
intuicyjnie zrozumia e. Inne — takie jak sko no  i kurtoza — nieco mniej.

W tym rozdziale omówi  statystyk  opisow  i poka  Ci, jak mo na wykorzysta
Excela do obliczania oraz prezentowania statystyk.

Zliczanie
Najbardziej podstawow  statystyk  opisow , jak  mo na sobie wyobrazi , jest
liczba wyników w zbiorze. Excel oferuje pi  sposobów na okre lenie tej liczby.
Zgadza si , pi .

ILE.LICZB, ILE.NIEPUSTYCH,
LICZ.PUSTE, LICZ.JE ELI, LICZ.WARUNKI

ILE.LICZB oblicza, ile komórek z wskazanego zakresu zawiera dane liczbowe. Na
rysunku 7.1 wida , e wprowadzi em zbiór wyników, wybra em komórk , w której
znajdzie si  wynik, i otworzy em okno Argumenty funkcji ILE.LICZB.

P

W TYM ROZDZIALE:
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RYSUNEK 7.1.
Okno argumentów

funkcji ILE.LICZB
z wieloma

argumentami

Oto kroki:

 1. Wprowad  dane do arkusza i wska  komórk , która b dzie zawiera  wynik.

Wprowadzi em dane do kolumn C, D i E, aby zademonstrowa , e funkcja mo e
przyjmowa  wiele argumentów. Wskaza em C14 jako komórk  wyj ciow .

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

 3. W oknie Argumenty funkcji podaj warto ci argumentów.

W polu Liczba1 wprowadzi em zakres w jednej z kolumn, C1:C12.

Klikn em pole Liczba2 i wprowadzi em zakres z kolejnej kolumny, D1:D6.

Klikn em pole Liczba3 i wprowadzi em zakres z ostatniej kolumny, E1:E2.

 4. Kliknij OK, aby zamkn  okno i wy wietli  wynik we wskazanej komórce.

ILE.NIEPUSTYCH dzia a jak ILE.LICZB, z tym e zlicza tak e komórki zawieraj ce
tekst i warto ci logiczne.

LICZ.PUSTE liczy puste komórki w zakresie. Na rysunku 7.2 u ywam liczb z po-
przedniego przyk adu, ale poszerzam zakres tak, aby obejmowa  komórki od D7
do D12 i od E3 do E12. W polu Zakres poda em warto  C1:E12. Okno Argumenty
funkcji LICZ.NIEPUSTE wy wietla liczb  pustych komórek (w tym przyk adzie 16).

LICZ.JE ELI wy wietla liczb  komórek, których warto  spe nia okre lone kryte-
rium. Na rysunku 7.3 widniej  te same dane co poprzednio, wraz z oknem Argu-
menty funkcji LICZ.JE ELI. Cho  zakres to C1:E12, LICZ.JE ELI nie uwzgl dnia pu-
stych komórek.
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RYSUNEK 7.2.
LICZ.PUSTE liczy

puste komórki
z wskazanego zakresu

RYSUNEK 7.3.
LICZ.JE ELI zlicza
komórki, których

dane spe niaj
okre lone kryterium

U yte przeze mnie kryterium, >=89, wskazuje LICZ.JE ELI, aby zlicza  jedynie te
komórki, których warto ci s  wy sze lub równe 89. W tym przypadku s  dwie
takie komórki.

Przy korzystaniu z funkcji LICZ.JE ELI raczej nie ma to wi kszego znaczenia, ale
pojawia si  tutaj pewne drobne dziwactwo w zachowaniu Excela: je li zawrzesz
kryterium w cudzys owie podwójnym, wynik pojawi si  w oknie przed klikni -
ciem OK. Je li tego nie zrobisz, wynik nie pojawi si  w oknie, a po klikni ciu OK
Excel sam dostawi cudzys owy i wy wietli wynik we wskazanej komórce.

LICZ.WARUNKI mo e zlicza  komórki wed ug wielu kryteriów. Je eli kryteria pocho-
dz  z dwóch tablic, musz  one sk ada  si  z takiej samej liczby komórek. Jest tak,
poniewa  LICZ.WARUNKI zlicza pary komórek i uwzgl dnia par  w wyniku, je li
jedna z komórek spe nia jedno kryterium, a druga drugie. Spójrz na rysunek 7.4.

W tym przyk adzie LICZ.WARUNKI dzia a 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,
e LICZ.WARUNKI zlicza te pary komórek, przy których komórka z kolumny C ma

warto  wi ksz  lub równ  40, a komórka z kolumny D warto  wi ksz  ni  50.
Jedynie dwie pary komórek spe niaj  te kryteria, jak wida  w oknie.
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RYSUNEK 7.4.
Praca z funkcj
LICZ.WARUNKI

Przy korzystaniu z funkcji LICZ.WARUNKI mo esz u y  jednego zakresu komórek
wi cej ni  raz. Na przyk ad

=LICZ.WARUNKI(C1:C12;">30";C1:C12;"<60")

zwraca liczb  komórek, których warto  znajduje si  pomi dzy 30 a 60 (z wy -
czeniem tych warto ci).

Warto ci najwy sze i najni sze
Kolejne dwie statystyki opisowe, które raczej nie wymagaj  obja nienia, to mi-
nimum i maksimum, czyli warto  najni sza i najwy sza w danym zbiorze.

MAX, MAX.A, MIN, MIN.A
W Excelu mo na skorzysta  z funkcji, które okre laj  najwy sz  i najni sz  warto
w zbiorze. Poka  Ci, jak dzia a MAX — pozosta e funkcje dzia aj  podobnie.

Na rysunku 7.5 widniej  wyniki z wcze niejszych przyk adów.

Zaznaczy em komórk  na najwy sz  warto  i otworzy em okno argumentów
funkcji MAX. Oto kroki, które nale y wykona :

 1. Wprowad  dane do arkusza i wska  komórk , która b dzie zawiera  wynik.

Wprowadzi em dane do kolumn C, D i E, aby zademonstrowa , e funkcja mo e
przyjmowa  wiele argumentów. Wskaza em C14 jako komórk  wyj ciow .
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RYSUNEK 7.5.
Okno argumentów

funkcji MAX

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

 3. W oknie Argumenty funkcji podaj warto ci argumentów.

W polu Liczba1 wprowadzi em zakres w jednej z kolumn, C1:C12.

Klikni cie pola Liczba2 uaktywnia pole Liczba3. W polu Liczba2 wprowadzi em
kolejny zakres, D1:D6.

Klikn em pole Liczba3 i wprowadzi em ostatni zakres, E1:E2.

 4. Kliknij OK, aby zamkn  okno i wy wietli  wynik we wskazanej komórce.

MAX ignoruje tekst i warto ci logiczne. MAX.A uwzgl dnia tekst i warto ci logiczne
przy wyszukiwaniu warto ci maksymalnej. Warto  logiczna PRAWDA jest konwerto-
wana na 1, a FA SZ oraz jakikolwiek tekst inny ni  PRAWDA na 0.

MIN i MIN.A dzia aj  tak samo jak MAX i MAX.A, z tym e wyszukuj  warto  mini-
maln . Korzystaj z MIN.A ostro nie, poniewa  konwersja warto ci logicznych oraz
tekstu na 0 i 1 wp ywa na wynik. W przypadku warto ci podanych w powy szym
przyk adzie, minimum to 22. Gdyby  wpisa  FA SZ lub inny tekst w której  z ko-
mórek zakresu, MIN.A zwróci aby 0 jako minimum. Gdyby  natomiast wpisa  PRAWDA,
MIN.A zwróci aby 1 jako minimum.

Wiedza tajemna
W tym podrozdziale omówi  kilka rzadko u ywanych statystyk, zwi zanych ze
redni  i wariancj . Dla wi kszo ci ludzi rednia i wariancja wystarcz  do opisania

zbioru danych. Owe dodatkowe statystyki, sko no  i kurtoza, s  nieco bardziej
szczegó owe i mog  Ci si  kiedy  przyda , gdy b dziesz chcia  bli ej opisa  du y
zbiór danych.
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Potraktuj redni  tak, jakby lokalizowa a zbiór wyników, wskazuj c, gdzie znaj-
duje si  ich rodek. Uznajmy to za punkt wyj cia dla kolejnych statystyk. W od-
niesieniu do redniej:

 wariancja wskazuje, jak bardzo wyniki s  rozproszone;

 sko no  wskazuje, jak symetrycznie wyniki s  rozproszone;

 kurtoza wskazuje, czy wyniki roz o one s  tak, e wierzcho ek znajduje si  w
pobli u redniej.

Zwi zek pomi dzy sko no ci  i kurtoz  a redni  i wariancj  oparty jest na do
z o onej matematyce. Wariancja bazuje na sumie podniesionych do kwadratu
odchyle  wyników odstaj cych od redniej. Sko no  opiera si  na podniesieniu
do kwadratu odchyle  od redniej przed ich dodaniem. Kurtoza podnosi wszystko
do wy szej pot gi — konkretnie czwartej. Wszystko to opisz  bardziej szczegó owo
w kolejnych punktach.

SKO NO  i SKO NO .P
Na rysunku 7.6 widniej  trzy histogramy. Pierwszy jest symetryczny, a pozosta e
dwa nie s . Symetria i asymetria znajduj  odzwierciedlenie w statystyce sko-
no ci.

RYSUNEK 7.6.
Trzy histogramy,

przedstawiaj ce trzy
rodzaje sko no ci
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W przypadku symetrycznego histogramu sko no  wynosi 0. Warto  sko no ci
dla drugiego histogramu, gdzie warto ci malej  z prawej, jest dodatnia. Mówi si
te , e taki histogram jest prawostronnie sko ny. Dla trzeciego histogramu, w któ-
rym warto ci malej  z lewej, warto  sko no ci jest ujemna. Mówi si  te , e taki
histogram jest lewostronnie sko ny.

Sk d bierze si  zerowy, dodatni i ujemny wspó czynnik sko no ci? Otó  wynika
on z nast puj cego wzoru:

3

3

)1(
)(

sN
sko no

XX

W powy szym wzorze X  oznacza redni  wyników, N liczb  wyników, a s od-
chylenie standardowe. Wzór ten s u y do obliczania sko no ci próby. Wzór na
sko no  populacji wykorzystuje N zamiast N 1.

Powy szy wzór podaj  tutaj jedynie dla porz dku. Je eli kiedykolwiek b dziesz
zainteresowany sprawdzeniem sko no ci próby, prawdopodobnie i tak nie sko-
rzystasz z tego wzoru, poniewa  funkcja SKO NO  obliczy wszystko za Ciebie.

Aby skorzysta  z funkcji SKO NO :

 1. Wprowad  dane do arkusza i wska  komórk , która b dzie zawiera  wynik.

W tym przyk adzie wprowadzi em wyniki do pierwszych dziesi ciu wierszy kolumn
B, C, D i E (rysunek 7.7). Wskaza em H2 jako komórk  wyj ciow .

RYSUNEK 7.7.
Zastosowanie funkcji

SKO NO  do
obliczenia

wspó czynnika
sko no ci

 2. W menu Funkcje statystyczne wybierz SKO NO , aby otworzy  okno
Argumenty funkcji.

 3. W oknie Argumenty funkcji podaj warto ci argumentów.

Wprowad  w polu Liczba1 zakres komórek z danymi. W tym przyk adzie zakres
to E1:E2. Po wprowadzenu zakresu okno Argumenty funkcji wy wietla sko no ,
która w tym przyk adzie jest ujemna.
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 4. Kliknij OK, aby wy wietli  wynik we wskazanej komórce.

Okno argumentów funkcji SKO NO .P (obliczaj cej sko no  populacji) wygl da
tak samo. Jak ju  wspomnia em, sko no  populacji oblicza si  z wykorzysta-
niem N zamiast N 1.

KURTOZA
Na rysunku 7.8 widniej  dwa histogramy. Wierzcho ek pierwszego z nich znaj-
duje si  na rodku; drugi histogram jest p aski. Pierwszy, którego kurtoza jest
dodatnia, nazywamy leptokurtycznym. Drugi, którego kurtoza jest ujemna, na-
zywamy platykurtycznym.

RYSUNEK 7.8.
Dwa histogramy,

przedstawiaj ce dwa
rodzaje kurtozy

Ujemna? Chwileczk , jak to mo liwe? Dopiero co przecie  wspomnia em, e kur-
toza jest sum  podniesionych do czwartej pot gi odchyle  od redniej. Poniewa
4 jest liczb  parzyst , to nawet ujemne odchylenie podniesione do czwartej po-
t gi musi by  dodatnie, a skoro dodajemy same liczby dodatnie, to w jaki sposób
kurtoza mo e by  ujemna?

Oto jak. Wzór na obliczanie kurtozy wygl da nast puj co:

3
)1(

4

3

)(
s
XX

N
kurtoza

gdzie X  oznacza redni  wyników, N liczb  wyników, a s odchylenie standardowe.

Sk d liczba 3? Ta liczba pojawia si  tutaj, poniewa  jest to kurtoza pewnej szczegól-
nej rzeczy, zwanej standardowym rozk adem normalnym. (Rozk ady normalne oma-
wiam szerzej w rozdziale 8.). Przedstawiony tutaj wzór jest, technicznie rzecz
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bior c, wzorem na eksces kurtozy — co oznacza, e ujmuje dla danego zbioru
wyników kurtoz , która przewy sza kurtoz  standardowego rozk adu normal-
nego. Je li chcia by  teraz spyta : „Dlaczego kurtoza standardowego rozk adu nor-
malnego wynosi 3?” — lepiej si  od tego powstrzymaj.

Jest to kolejny wzór, z którego prawdopodobnie nigdy nie skorzystasz, poniewa
funkcja KURTOZA zrobi wszystko za Ciebie. Na rysunku 7.9 widniej  wyniki z poprzed-
niego przyk adu, zaznaczona komórka oraz okno argumentów funkcji KURTOZA.

RYSUNEK 7.9.
Obliczanie kurtozy
funkcj  KURTOZA

Aby skorzysta  z funkcji KURTOZA:

 1. Wprowad  dane do arkusza i wska  komórk , która b dzie zawiera  wynik.

W tym przyk adzie wprowadzi em wyniki do pierwszych dziesi ciu wierszy kolumn
B, C, D i E. Wskaza em H2 jako komórk  wyj ciow .

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

 3. W oknie Argumenty funkcji podaj warto ci argumentów.

W polu Liczba1 wprowadzi em zakres komórek z danymi. W tym przyk adzie zakres
to B1:B10. Po wprowadzenu zakresu okno Argumenty funkcji wy wietla kurtoz ,
która w tym przyk adzie jest ujemna.

 4. Kliknij OK, aby wy wietli  wynik we wskazanej komórce.

Cz sto
Cho  obliczanie sko no ci i kurtozy jest samo w sobie ciekawe, warto te  zapo-
zna  si  z rozk adem wyników. W tym celu nale y stworzy  rozk ad cz sto ci,
czyli tablic  dziel c  mo liwe wyniki na przedzia y i ukazuj c  liczb  (cz sto )
wyników przypadaj cych na ka dy przedzia .
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Excel umo liwia tworzenie rozk adu cz sto ci na dwa sposoby: przy u yciu
funkcji arkusza oraz narz dzia analizy danych.

CZ STO
Funkcj  arkusza CZ STO  przedstawi em w rozdziale 2., gdzie omawia em funk-
cje macierzowe. Teraz omówi  j  szerzej. W tym przyk adzie ponownie wyko-
rzystam dane z omówienia sko no ci i kurtozy, tak aby  móg  zobaczy , jak wy-
gl da rozk ad tych wyników.

Na rysunku 7.10 ponownie przedstawione s  dane z wcze niejszych przyk adów,
wraz z zaznaczonym zakresem, oznaczonym jako Cz sto . Ponadto oznaczy em
jedn  kolumn  etykiet  Przedzia y, a zamie ci em w niej granice zakresów. Ka da
liczba w tej kolumnie jest górn  granic  danego zakresu. Na rysunku wida
tak e okno argumentów funkcji CZ STO .

RYSUNEK 7.10.
Sprawdzanie

cz sto ci w macierzy
komórek

Jest to funkcja macierzowa, wi c korzystanie z niej wi e si  z nieco innymi
krokami ni  w przypadku funkcji, które ju  przytoczy em w tym rozdziale:

 1. Wprowad  dane do zakresu komórek.

Zakres, tak jak w poprzednich przyk adach, to B1:E10.

 2. Wprowad  przedzia y do zakresu komórek.

Wprowadzi em 5, 10, 15, 20, 25 i 30 do G2:G7.

 3. Wybierz macierz, w której zapisane zostan  obliczone cz sto ci.

U góry kolumny H poda em oznaczenie Cz sto , wi c wybra em komórki od H2 do H7
jako zakres dla obliczonych cz sto ci.
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 4. W menu Funkcje statystyczne wybierz CZ STO , aby otworzy  okno
Argumenty funkcji.

 5. W oknie Argumenty funkcji podaj warto ci argumentów.

W polu Tablica_dane wprowadzi em zakres komórek z danymi. W tym przyk adzie
jest to B1:B10.

CZ STO  przyjmuje przedzia y w polu Tablica_przedzia y. W tym przyk adzie podaj
zakres G2:G7.

Po wskazaniu obydwu zakresów okno Argumenty funkcji wy wietla cz sto ci uj te
w nawiasy klamrowe. Je li przyjrzysz si  uwa nie, na rysunku 7.10 zobaczysz,
e Excel dodaje na ko cu zbioru cz sto ci warto  zerow  w trzecim wierszu okna.

 6. Naci nij Ctrl+Shift+Enter, aby zamkn  okno Argumenty funkcji.

Nale y u y  tej kombinacji klawiszy, poniewa  CZ STO  jest funkcj  tablicow .

Po zamkni ciu okna Argumenty funkcji obliczone cz sto ci pojawiaj  si  we wska-
zanych komórkach, tak jak wida  na rysunku 7.11.

RYSUNEK 7.11.
Cz sto ci obliczone
formu  CZ STO

Gdybym nada  nazw  Dane zakresowi B1:E10, a Przedzia y zakresowi G2:G7, po
czym u y  tych nazw w oknie Argumenty funkcji, utworzy bym formu

=CZ STO (Dane;Przedzia y)

która by aby czytelniejsza od

=CZ STO (B1:E10;G2:G7)

(Nie pami tasz, jak przydziela  nazwy zakresom komórek? Rzu  okiem na roz-
dzia  2.).
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Narz dzie analizy danych: Histogram
Rozk ad cz sto ci mo na zobrazowa  tak e przy u yciu narz dzia analizy danych
Histogram. Aby wykaza , e obie te metody zwracaj  jednakowe wyniki, pos u
si  danymi z omówienia funkcji CZ STO . Na rysunku 7.12 widniej  dane wraz
z oknem Histogram.

RYSUNEK 7.12.
Narz dzie analityczne

Histogram

Oto kroki, które nale y wykona :

 1. Wprowad  dane do jednej tablicy, a przedzia y do drugiej.

 2. Kliknij Dane/Analiza danych, aby otworzy  okno Analiza danych.

 3. W menu Narz dzia analizy wybierz Histogram, aby otworzy  okno Histogram.

 4. W oknie Histogram podaj odpowiednie warto ci.

Dane zawarte s  w komórkach od B1 do E10, wi c w polu Zakres komórek nale y
wpisa  B1:E10. Najprostszym sposobem na wprowadzenie tego zakresu jest
klikni cie B1, przytrzymanie klawisza Shift, a nast pnie klikni cie E10. Excel
umieszcza w polu Zakres komórek odwo anie w formacie bezwzgl dnym
($B$1:$E$10).

W polu Zakres zbioru podaj  zakres z przedzia ami. W tym przyk adzie s  to komórki
od G2 do G7. Klikam G2, przytrzymuj  klawisz Shift, po czym klikam G7. W polu
Zakres zbioru pojawia si  odwo anie w formacie bezwzgl dnym ($G$2:$G$7).
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 5. Kliknij opcj  Nowy arkusz, aby otworzy  now  kart  i zamie ci  na niej
wyniki.

 6. Zaznacz kratk  Wykres wyj ciowy, aby wygenerowa  histogram jako
wizualizacj  wyników.

 7. Kliknij OK, aby wy wietli  wynik we wskazanej komórce.

Rysunek 7.13 przedstawia wynik zastosowania narz dzia Histogram. Wyniki wi-
doczne w tablicy s  zgodne z tymi, które uzyska em przy u yciu funkcji CZ STO .
Zauwa , e w kolumnie Zbiór danych (koszyk) znajduje si  oznaczenie Wi cej. Warto
wspomnie , e wykres ma inne wymiary ni  domy lnie, poniewa  przeci gn -
em go mysz , aby uzyska  widoczny tutaj wygl d. Histogram wykazuje, e roz-

k ad jest wyd u ony w lewo (zgodnie z ujemn  warto ci  wspó czynnika sko-
no ci) i nie ma wyra nego wierzcho ka (zgodnie z ujemn  warto ci  kurtozy).

Zwró  te  uwag  na narz dzia wykresu (trzy ikony) znajduj ce si  po prawej stro-
nie histogramu. Narz dzia te umo liwiaj  modyfikowanie histogramu na ró ne
sposoby (zob. rozdzia  3.).

RYSUNEK 7.13.
Wynik zastosowania
narz dzia Histogram
(po zmianie wielko ci

wykresu)

Pozosta e opcje w oknie Histogram to Pareto (posortowany histogram) i czny udzia
procentowy. Opcja Pareto (posortowany histogram) sortuje przedzia y w kolejno ci
od najwy szej cz sto ci do najni szej przed utworzeniem wykresu. Opcja czny
udzia  procentowy wy wietla odsetki wyników w przedzia ach, zestawione z od-
setkami z wszystkich poprzedzaj cych je przedzia ów. Zaznaczenie tej kratki
wprowadza do histogramu lini  przedstawiaj c  skumulowany odsetek. (Musisz
zaznaczy  zarówno opcj  Pareto (posortowany histogram), jak i czny udzia  pro-
centowy, aby uzyska  taki wykres Pareto, jaki omówi em w rozdziale 3.).
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Ca o ciowy opis
Je li pracujesz nad pojedynczymi statystykami opisowymi, omówione wcze niej
funkcje arkusza spe ni  Twoje oczekiwania. Je eli jednak chcesz stworzy  ca o-
ciowy raport, prezentuj cy niemal wszystkie statystyczne dane opisowe w jednym

miejscu, skorzystaj z narz dzia analitycznego, które opisuj  w nast pnym punkcie.

Narz dzie analizy danych: Statystyka opisowa
W rozdziale 2. pokaza em Ci narz dzie Statystyka opisowa w ramach omówienia
narz dzi analitycznych Excela. Poni ej przedstawiam nieco bardziej z o ony przy-
k ad jego zastosowania. Na rysunku 7.14 widniej  trzy kolumny wyników oraz
okno Statystyka opisowa. Oznaczy em kolumny etykietami Pierwsza, Druga i Trzecia,
aby  zobaczy , jak to narz dzie wykorzystuje oznaczenia.

RYSUNEK 7.14.
Narz dzie Statystyka
opisowa w dzia aniu

Oto kroki, które nale y wykona :

 1. Wprowad  dane do zakresu komórek.

 2. Kliknij Dane/Analiza danych, aby otworzy  okno Analiza danych.

 3. W menu Narz dzia analizy wybierz Statystyka opisowa, aby otworzy  okno
Statystyka opisowa.

 4. W oknie Statystyka opisowa wprowad  odpowiednie warto ci.

Wprowadzi em dane w polu Zakres wej ciowy. Naj atwiejszym sposobem jest
najechanie kursorem na górn  lew  komórk  (C1), naci ni cie klawisza Shift
i klikni cie prawej dolnej komórki (E9). W ten sposób w polu Zakres wej ciowy
pojawia si  $C$1:$E$9.
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 5. Zaznacz opcj  Kolumn, aby wskaza , e dane s  uporz dkowane wed ug
kolumn.

 6. Zaznacz kratk  Tytu y w pierwszym wierszu, poniewa  zakres wej ciowy
obejmuje nag ówki kolumn.

 7. Zaznacz opcj  Nowy arkusz, aby otworzy  now  kart  w obr bie arkusza
i zamie ci  na niej uzyskane wyniki.

 8. Zaznacz kratk  Statystyki podsumowuj ce, a pozosta e pozostaw odznaczone.

 9. Kliknij OK, aby zamkn  okno.

Excel otwiera now  kart , na której widniej  statystyki z podsumowaniem danych.

Na rysunku 7.15 wida , e statystyki opisuj  ka d  kolumn  osobno. Po
wygenerowaniu karty z wynikami kolumny przedstawiaj ce nazwy statystyk s
zbyt w skie, wi c na rysunku widnieje tabela z kolumnami, które sam poszerzy em.

RYSUNEK 7.15.
Wynik zastosowania
narz dzia Statystyka

opisowa

Narz dzie Statystyka opisowa podaje warto ci nast puj cych statystyk: redniej,
b du standardowego, mediany, mody, odchylenia standardowego, wariancji próby,
kurtozy, sko no ci, zakresu, minimum, maksimum, sumy i liczebno ci. Poza b -
dem standardowym i zakresem ju  je wszystkie opisa em.

Zakres to ró nica mi dzy maksimum i minimum. B d standardowy jest nieco
bardziej skomplikowany, a obja nieniem tej statystyki zajm  si  w rozdziale 9.
Na razie jednak powiniene  wiedzie , e b d standardowy jest odchyleniem
standardowym podzielonym przez pierwiastek kwadratowy wielko ci próby.

Nawiasem mówi c, jedna z kratek, która pozosta a odznaczona w kroku 6., do-
tyczy czego , co nosi nazw  poziomu ufno ci dla redniej, co równie  omówi  w roz-
dziale 9. Pozosta e dwie kratki, K-ta najwi ksza i K-ta najmniejsza, dzia aj  jak funk-
cje MAX.K i MIN.K.
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Streszczaj si !
Szybka analiza by a wietn  nowink  w Excelu 2013, ale do dzi  nie zdo a a trafi
do wersji programu na Maca. Kiedy zaznaczasz zakres danych, w prawym dol-
nym rogu zaznaczenia pojawia si  ikona, której klikni cie (lub naci ni cie Ctrl+Q)
daje wiele mo liwo ci tworzenia wizualizacji i opisów zaznaczonych danych. Mo-
esz najecha  kursorem na te opcje, aby wy wietli  podgl dy wizualizacji. Klik-

ni cie danej opcji powoduje zamieszczenie odpowiedniej wizualizacji w arkuszu.

Arkusz widoczny na rysunku 7.16 przedstawia odsetki przedstawicieli poszcze-
gólnych grup wiekowych, którzy korzystali z okre lonych mediów w roku 2006
( ród o: rocznik Statistical Abstract of the United States). Po zaznaczeniu danych na
ekranie wy wielti a mi si  ikona Szybka analiza, której klikni cie otworzy o panel
z opcjami.

RYSUNEK 7.16.
Zaznaczone dane,

ikona Szybka analiza
i panel opcji

wizualizacji oraz
streszczania danych

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

RYSUNEK 7.17.
Widok po najechaniu

kursorem
na Formatowanie/

Paski danych
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Chcesz zobaczy , jak wygl da wykres kolumnowy? Najed  kursorem na Wykresy/
Kolumnowy (rysunek 7.18).

RYSUNEK 7.18.
Widok po najechaniu

kursorem na
Wykresy/Kolumnowy

A gdyby tak wstawi  rednie? Wystarczy klikn  Sumy/ rednia (rysunek 7.19).

RYSUNEK 7.19.
Widok po najechaniu

kursorem na
Sumy/ rednia

Móg bym tak dalej bez ko ca, ale poka  Ci jeszcze tylko par  innych opcji. Je eli
chcesz wprowadzi  profesjonalnie wygl daj ce efekty tabelowe, kliknij Tabele/
Tabela (rysunek 7.20).
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RYSUNEK 7.20.
Widok po najechaniu

kursorem na
Tabele/Tabela

Nie móg bym zako czy  tego omówienia bez wspomnienia o miniaturowych wy-
kresach przebiegu w panelu szybkiej analizy. Po najechaniu kursorem na Wykresy
przebiegu w czasie/Kolumnowy uzyskuj  efekt jak na rysunku 7.21. Widoczne ko-
lumny s  zwi z ym przegl dem wa nych zwi zanych z wiekiem trendów: po-
równaj miniwykresy prasy i telewizji.

RYSUNEK 7.21.
Widok po najechaniu

kursorem na Wykresy
przebiegu

w czasie/Kolumnowy

Statystyki b yskawiczne
Przyjmijmy, e pracujesz na pe nym danych zakresie komórek. By  mo e chcesz
si  szybko zorientowa , jaka jest rednia lub dowiedzie  si  jeszcze paru rzeczy
bez konieczno ci stosowania ró nych funkcji statystycznych. Mo esz dostosowa
pasek stanu u do u arkusza, aby ledzi  na bie co takie warto ci i wy wietla  je
za ka dym razem, kiedy zaznaczasz zakres komórek. W tym celu kliknij pasek
stanu prawym przyciskiem myszy, aby otworzy  menu Dostosuj pasek stanu (rysunek
7.22). Zaznaczenie wszystkich elementów z trzeciego obszaru od do u sprawia,
e Excel wy wietla wszystkie warto ci, które omówi em w poprzednim punkcie

(wraz z liczebno ci  elementów w zakresie, zarówno liczbowych, jak i innych).
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RYSUNEK 7.22.
Menu Dostosuj

pasek stanu

Rysunek 7.23 przedstawia te warto ci na pasku stanu dla zaznaczonych komórek.

RYSUNEK 7.23.
Wy wietlanie warto ci

na pasku stanu
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