
STATISTINIO STATISTINIO 
TYRIMO TYRIMO 
DUOMENŲ DUOMENŲ DUOMENŲ DUOMENŲ 
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DIAGRAMOSDIAGRAMOS

STATISTINIAI SKAIČIAVIMAISTATISTINIAI SKAIČIAVIMAI



MOKYMOSI MOKYMOSI UŽDAVINIAIUŽDAVINIAI

��Naudodamiesi Naudodamiesi pateiktais statistiniais pateiktais statistiniais 
duomenimis, dirbdami poromis, duomenimis, dirbdami poromis, gebėsite gebėsite 
MS Excel MS Excel skaičiuokle skaičiuokle tinkamai tinkamai pavaizduoti pavaizduoti 
duomenis duomenis pasirinkto pasirinkto (A lygiui) (A lygiui) (ar (ar nurodyto nurodyto duomenis duomenis pasirinkto pasirinkto (A lygiui) (A lygiui) (ar (ar nurodyto nurodyto 
(PG lygiui(PG lygiui))) tipo diagramomis bei ) tipo diagramomis bei atliktiatlikti
statistinius skaičiavimus (A lygiuistatistinius skaičiavimus (A lygiui)). . 

��Teisingai atliksite Teisingai atliksite bent 4 užduotis iš 5. bent 4 užduotis iš 5. 



VertinimasVertinimas

Pasiekimų 
lygiai

Aukštesnysis Pagrindinis Patenkinamas

Taškai 13–14 12 11 9–10 8 6-7 4–5
mažiau 

nei 4

Įvertinimas 10 9 8 7 6 5 4 3

MatematikaMatematika: taikoma : taikoma dešimtbalėdešimtbalė sistema. Papildomi taškai gali sistema. Papildomi taškai gali 
būti skiriami už papildomų užduočių atlikimą. būti skiriami už papildomų užduočių atlikimą. 

InformatikaInformatika: taikomas kaupiamasis vertinimas (2 : taikomas kaupiamasis vertinimas (2 tšktšk.)..).
DIAGRAMŲ VERTINIMASDIAGRAMŲ VERTINIMAS

UžduotUžduot
is/Taškis/Tašk
aiai

Diagramos Diagramos 
pavadinimaspavadinimas

X ašies X ašies 
pavadinimaspavadinimas

Y ašies Y ašies 
pavadinimaspavadinimas

LegendLegend
aa

Y ašies mastelio Y ašies mastelio 
keitimaskeitimas

Diagramos Diagramos 
kopijakopija

Skritulinė Skritulinė 
daigramadaigrama

11 0,10,1 0,10,1 0,10,1 0,10,1 --

22 0,10,1 0,10,1 0,10,1 0,10,1 --

33 0,10,1 0,10,1 0,10,1 0,10,1 0,20,2 0,10,1 0,10,1

SKAIČIAVIMŲ VERTINIMASSKAIČIAVIMŲ VERTINIMAS
Variacinė eilutėVariacinė eilutė Imties vidurkisImties vidurkis Moda Moda Mediana Mediana 

44 0,10,1 0,10,1 0,10,1 0,10,1



2013 2013 mm. . –– Tarptautiniai statistikos Tarptautiniai statistikos 
metaimetai

�� Ar žmonėms kasdieniniame gyvenime Ar žmonėms kasdieniniame gyvenime 
reikalinga statistika?reikalinga statistika?

�� Ar jums reikalinga statistika? Kur jūs galite Ar jums reikalinga statistika? Kur jūs galite �� Ar jums reikalinga statistika? Kur jūs galite Ar jums reikalinga statistika? Kur jūs galite 
panaudoti statistinius duomenis?panaudoti statistinius duomenis?

www.stat.gov.ltwww.stat.gov.lt –– statistikos departamento statistikos departamento 
svetainėsvetainė



Savarankiškas naudojimasis Savarankiškas naudojimasis 
e.šaltiniaise.šaltiniais



KARTOJIMAS KARTOJIMAS 

�� WWW.TESTUOK.LT  WWW.TESTUOK.LT  3 MIN.3 MIN.�� WWW.TESTUOK.LT  WWW.TESTUOK.LT  3 MIN.3 MIN.

�� Testas1Testas1

�� Vardo raidė, pavardės raidė ir 6a1 arba Vardo raidė, pavardės raidė ir 6a1 arba 
6a26a2

�� Prisijungimo vardų sąrašas Prisijungimo vardų sąrašas –– surinkimesurinkime



DIAGRAMOS paskirtis ir kūrimasDIAGRAMOS paskirtis ir kūrimas

TeorijaTeorija



Praktinis darbasPraktinis darbas

PagalbaPagalba: : Pasirinkdami diagramos tipą, galite Pasirinkdami diagramos tipą, galite 
pasinaudoti šaltiniais:pasinaudoti šaltiniais:

�� sstatistikos tatistikos departamento leidiniu „Statistikos departamento leidiniu „Statistikos 
ABC“ ABC“ ABC“ ABC“ 
((mokyklele.stat.gov.ltmokyklele.stat.gov.lt//assetsassets//filesfiles/ABC_2.pdf) /ABC_2.pdf) 

�� matematikos matematikos vadovėliu „Formulė 6“ 1 vadovėliu „Formulė 6“ 1 dd. 29 . 29 
pslpsl..



Įsivertiname ir pasitikrinameĮsivertiname ir pasitikriname

1.1. Linijinė arba stulpelinė diagramaLinijinė arba stulpelinė diagrama
2.2. Stulpelinė diagramaStulpelinė diagrama
3.3. Linijinė diagramaLinijinė diagrama
4. a) 4. a) Kokybiniai duomenysKokybiniai duomenys4. a) 4. a) Kokybiniai duomenysKokybiniai duomenys
5. a5. a) ) VariacinėVariacinė eilutė: 4; 5; 6; 6; 6; 7; 7; 7; 7; 8; eilutė: 4; 5; 6; 6; 6; 7; 7; 7; 7; 8; 
8; 9; 9; 9; 9; 10; 10; 10.8; 9; 9; 9; 9; 10; 10; 10.

5. b)5. b) imties vidurkis: 7,6; imties vidurkis: 7,6; 

moda: 7 ir 9, moda: 7 ir 9, 

mediana: 7,5.mediana: 7,5.



MOKYMOSI MOKYMOSI UŽDAVINIAIUŽDAVINIAI

��Naudodamiesi Naudodamiesi pateiktais statistiniais pateiktais statistiniais 
duomenimis, dirbdami poromis, duomenimis, dirbdami poromis, gebėsite gebėsite 
MS Excel MS Excel skaičiuokle skaičiuokle tinkamai tinkamai pavaizduoti pavaizduoti 
duomenis duomenis pasirinkto pasirinkto (A lygiui) (A lygiui) (ar (ar nurodyto nurodyto duomenis duomenis pasirinkto pasirinkto (A lygiui) (A lygiui) (ar (ar nurodyto nurodyto 
(PG lygiui(PG lygiui))) tipo diagramomis bei ) tipo diagramomis bei atliktiatlikti
statistinius skaičiavimus (A lygiuistatistinius skaičiavimus (A lygiui)). . 

��Teisingai atliksite Teisingai atliksite bent 4 užduotis iš 5. bent 4 užduotis iš 5. 



PAŽANGOS PAMOKOJE PAŽANGOS PAMOKOJE 
MATAVIMASMATAVIMAS

�� WWW.TESTUOK.LTWWW.TESTUOK.LT 3 MIN.3 MIN.

�� Testas2 Testas2 
Vardo raidė, pavardės raidė ir 6a1 arba 6a2Vardo raidė, pavardės raidė ir 6a1 arba 6a2Vardo raidė, pavardės raidė ir 6a1 arba 6a2Vardo raidė, pavardės raidė ir 6a1 arba 6a2

Prisijungimo sąrašas Prisijungimo sąrašas –– surinkimesurinkime

�� ĮSIVERTINK ĮSIVERTINK PAŽANGĄ PAMOKOJE  IR PAŽANGĄ PAMOKOJE  IR 
ĮVARDYK SAVO ĮVARDYK SAVO LŪKESČIUS LŪKESČIUS 3 MIN3 MIN..



ĮSIVERTINIMASĮSIVERTINIMAS

�� Įvertink savo sėkmę pamokojeĮvertink savo sėkmę pamokoje



NAMŲ DARBASNAMŲ DARBAS

�� MatematikaMatematika: iki 05: iki 05--28 28 dd. atlikti ilgalaikį namų . atlikti ilgalaikį namų 
darbą (statistinį tyrimą).darbą (statistinį tyrimą).

�� InformatikaInformatika: pasirenkamasis kaupiamasis : pasirenkamasis kaupiamasis �� InformatikaInformatika: pasirenkamasis kaupiamasis : pasirenkamasis kaupiamasis 
darbas (darbas (Surinkime Surinkime failas failas „„ND_diagramosND_diagramos_ _ 
10_uzduociu_kaupiamsis“ )10_uzduociu_kaupiamsis“ )



PAMOKOS PAMOKOS APIBENDRINIMASAPIBENDRINIMAS

��Ar įgytos pamokoje žinios ir įgūdžiai Ar įgytos pamokoje žinios ir įgūdžiai 
pravers jums ateityje?pravers jums ateityje?

Kokių reikalavimų reiktų laikytis kuriant Kokių reikalavimų reiktų laikytis kuriant ��Kokių reikalavimų reiktų laikytis kuriant Kokių reikalavimų reiktų laikytis kuriant 
diagramą?diagramą?


