
4. Funkcje statystyczne w Excelu 

4.0. Excel w praktyce 

Zad. 38. Ze strony stooq.pl ściągnij dane historyczne spółki KGHM z ostatniego roku (ile to dni 

notowań?) (stooq.pl -> symbol: KGH -> notowania historyczne -> pobierz dane w pliku .csv), 

a następnie otwórz je w Excelu. Zadbaj o to, aby każda dana była w innej komórce oraz, żeby przyjęte 

ograniczniki pasowały do tych w pliku .csv oraz kropka była separatorem dziesiętnym. Sprawdź czy 

dane są kompletne, jeżeli nie, to je uzupełnij (i uzasadnij dlaczego tak). 

Zad. 39. Utwórz makro ‘Analiza danych giełdowych’, w którym: 

a) tworzysz nową kolumnę ‘Zwroty’, w której będzie liczony zwrot (procentowy) akcji danego 

dnia, tj. różnica między zamknięciem akcji dnia aktualnego i poprzedniego podzielona przez 

zamknięcie akcji dnia poprzedniego 

b) obliczasz średnią (arytmetyczną), medianę, wariancję, odchylenie standardowe, minimum, 

maksimum dla każdej kolumny o wartościach liczbowych 

c) kolor wartości zwrotów dodatnich będzie zielony (powyżej 3% ciemna zieleń), a zwrotów 

dodatnich czerwony (poniżej -3% ciemna czerwień) 

d) wartości zamknięcia będą graficznie wyróżnione przy pomocy pasków danych (dla 

przejrzystości zmień wielkość kolumny) 

e) wyróżnij graficznie daty, w których kurs zamknięcia jest większy niż kurs otwarcia 

f) wyróżnij graficznie te kursy otwarcia, które są powyżej 120[zł]. 

Utwórz ikonę makra i umieść ją na pasku Szybki dostęp. 

Zad. 40. Ściągnij dane historyczne spółki BZWBK i przygotuj je do pracy w Excelu (patrz: Zad. 38). 

Wykonaj makro ‘Analiza danych giełdowych’ dla tych danych. 

4.1 Funkcje statystyczne 

Zad. 41. Oblicz średnie odchylenie, odchylenie kwadratowe, średnią geometryczną, średnią 

harmoniczną, pierwszy i trzeci kwartyl, 44 percentyl, modę, kurtozę oraz skośność dużego zbioru 

liczb. Czy wiesz co oznaczają wszystkie powyższe pojęcia? 

Zad. 42. Czym różnią się funkcje WARIANCJA, WARIANCJA.A, WARIANCJA.POPUL 

i WARIANCJA.POPUL.A? Podaj przykład zbiorów danych dla których wyżej użyte formuły wyświetlą 

inne wyniki w Excelu. 

Zad. 43. Podaj możliwe interpretacje powyższych pojęć w życiu codziennym. Przykładowo producent 

sprawdzający jakość wyrobów może być zainteresowany ilością sztuk, które wykraczają poza 

akceptowalne limity jakości i wtedy użyje funkcji ODCH.STANDARDOWE lub WARIANCJA. 

4.2 Rozkłady prawdopodobieństwa 

Zad. 44. Wyznacz wartość transformacji Fischera w punktach 0,5 oraz 2. 

Zad. Wyznacz wartość rozkładu prawdopodobieństwa: F-Snedecora (w punkcie 4 dla 5/4 stopni 

swobody). 

Zad. 45. Wyznacz wartość funkcji gęstości rozkładu beta (o parametrach alfa=0,25, beta=0,75 

w interwale [0,2] dla wartości 1,5) oraz wartość funkcji gęstości rozkładu gamma (o parametrach 

alfa=0,2 i beta=0,5 dla wartości 2). Czy wiesz jak wygląda rozkład beta i rozkład gamma? Jakie mogą 

one mieć interpretacje w życiu codziennym? 



Zad. 46. Wyznacz prawdopodobieństwo sukcesów danej liczby próbek (tzn. 7) przy podanym 

rozmiarze próbki (tzn. 20) oraz podanych sukcesach populacji (tzn. 50) i rozmiarze populacji 

(tzn. 150). Czy wiesz jak wygląda rozkład hipergeometryczny? Jaką może on mieć interpretację w życiu 

codziennym? 

Zad. 47. Do czego można użyć funkcji ROZKŁAD.NORMALNY? Podaj interpretacje probabilistyczne oraz 

zyciowe. 

 


