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Апстракт— Статистика је једна од најприменљивијих математичких дисциплина која се бави прикупљањем, анализом, 

обрадом и представљањем података. Може се применити у свим сферама друштва. Статистички пакети омогућавају брзу 

обраду података и вршење разних анализа. У овом раду су обрађени подаци узорка обима 80 ученика (три одељења) са 

варијаблама име, презиме, пол, одељење, тест1, тест2, тест3, тест4 из предмета Техничко и  информатичко образованје у 

софтверском пакету Statistica. Рад се састоји из теоријског дела где је акценат на статистичким појмовима, дескриптивној 

статистици, тестирању хипотеза, статистичкој расподели, и истраживачког дела где су приказане следеће статистичке 

анализе: дескриптивне статистике, табеле контигенције, интервала поверења за очекивану вредност, тестирање статистичких 

хипотеза, Пирсонов  тест, као и креирање подузорка.  

Кључне речи – тестирање  статистика, дескриптивна статистика, хипотеза, анализа.  

1 УВОД   

Статистика је данас присутна у свим сферама живота, и представља део свакодневице. Статистика је 

првобитно проучавала масовне појаве у људском друштву кроз прикупљање, упоређивање и тумачење података 

о војној снази, имовини, становништву,...  

Предмет статистичког истраживања је проучаванје варијабилности ( променљивости ) обележја масовних 

појава. Односно, предмет статистике је: посматрање појаве, прикупљање података о појави, обрада података, 

анализа података и предвиђање појаве. 

Област примене статистике се проширила, и не постоји област људске делатности у којој се не примењује, у 

већој или мањој мери. Статистика има примену у следећим областима: метеорологија, медицина, биологија, 

економија, психологија, финансијска и актураска математика,...  

На развој статистике су значајно утицали развој теорије вероватноће, а у данашње време рачунари и 

софтвери за статистику. Постоје многи пакети намењени за статистичку обраду података: SPSS, Statistica, 

Matlab, Stata, Sas, R, Excel,...  

Да би примена рачунара у статистици била успешна, потребно је познавати софтвер у коме се ради, 

законитости статистичког закључивања, правилан унос података и одговарајућих метода.  

Извршена је анализа оцена 80 ученика шестог разреда  из предмета Техничко и информатичко образовање у 

статистичком програму Statistica са следећим обележјима: име, презиме, пол, одељење, тест1, тест2, тест3, 

тест4. Током анализе добијени су подаци о просечним оценама са тестова по полу, одељењу, минимална и 

максимална оцена. Фокус овог рада је на дескриптивним статистикама, тестирање статистичких хипотеза, 

Пирсонов X2 тестa, а поред ових анализа у раду су приказане и табеле контигенције, интервал поверења 

очекиване вредности, као и поступак креирања подузорка.  

2 МЕТОДОЛОГИЈА ИСТРАЖИВАЊА  

У овом раду као методе истраживања заступљене су и дескриптивна и инференцијална статистика. Коришћена 

је дескриптивна статистичка анализа, тестирање статистичких хипотеза, Пирсонов X2 тест, табеле контигенције, 

интервал поверења очекиване вредности, као и поступак креирања подузорка.  



Подаци над којима је вршена анализа се користе у основној школи „Свети Сава“ у Чачку у оквиру предмета 

Техничко и информатичко образовање. Узорак се састоји из осам варијабли према којим је вршена анализа. Као 

описне варијабле коришћено је име, презиме, пол, одељење,а као нумеричке варијабле коришћене су: тест1, 

тест2, тест3, тест4 из предмета Техничко и информатичко образовање. 

Анализа је вршена у програмском пакету Statistica који нуди најисцрпнију лепезу поступака анализе 

података, управљања подацима, визуелизације података и извлачења података. Њен арсенал укључује 

најопширнији избор техника прогностичког моделовања, груписања, класификације и истраживачких метода у 

истој софтверској платформи.   

3 ПОЈАМ И ЗНАЧАЈ СТАТИСТИКЕ  

Од краја XVIII века нагло се развијају статистичка теорија и методологија захваљујући пре свега развоју 

теорије вероватноћа, чему су посебно допринели Пјер Симон Лаплас и Адолф Кетле. Под статистиком се данас 

подразумева двоструки садржај: теоријска и примењена статистика. Примењена статистика подразумева 

статистичке методе прикупљања, обраде и анализе података, као и доношење закључака и формулисање 

законитости понашања посматраних појава, [1].  

Статистику можемо дефинисати као методу квантитативног истраживања појава. Пошто индивидуални 

случајеви појаве могу показивати мања или већа одступања од просечног или типичног, то је неопходно да се 

посматрају у великом броју, у маси, да би се открило оно што је у њима опште и законито – јер се законитост 

испољава у маси; она има масовни карактер, [2].  

4 ДЕСКРИПТИВНЕ СТАТИСТИКЕ  

Дескриптивна статистичка анализа представља скуп метода којима се врши израчунавање, приказивање и 

описивање основних карактеристика статистичких серија.  

Дескриптивна статистичка анализа има следеће задатке:  

- груписање и сређивање статистичких података,  

- приказивање статистичких података,  

- одређивање основних показатеља статистичких серија.  

Груписање података се врши према вредностима или модалитетима посматраних обележја. Као крајњи 

резултат јавља се статистичка серија.  

Статистичка серија представља уређени скуп варијација обележја посматране статистичке масе. Статистичка 

серија се приказује у облику табеле, у најмање два реда и две колоне, где је у првој колони исказана 

квалитативна страна статистичке масе, а у другој квантитативна (бројчана) страна, [3].  

Дескриптивна статистика подразумева израчунавање:  

- мера пребројавања (фреквенције и проценат),   

- мера централне тенденције (мод, медијана и аритметичка средина) и  

- мера варијабилности (распон и стандардна девијација).   

4.1 Графичко и табеларно приказивање података  

Често кажемо да „слика говори више од речи“. На основу графичког приказа јасно можемо видети главне 

карактеристике неког скупа података.  

Графичке приказе података називамо дијаграмима или графиконима, а можемо их поделити на тачкасте, 

линијске и површинске.  

Површински дијаграми су дводимензионалне геометријске слике, најчешће у облику правоугаоника и круга. 

Графикон који се састоји од стубића чија висина представља фреквенцију различитих модалитета атрибутивних 

обележја или различитих вредности нумеричких обележја назива се штапићастим дијаграмом.  



Структурни круг (пита) најчешће се користи за приказивање учешћа (процената), али се може користити и за 

приказивање фреквенција или релативних фреквенција. Цео структурни круг представља величину узорка или 

основног скупа. Пита се дели на делове различите величине, који представљају учешћа различитих категорија.  

Хистограм је дијаграм који се састоји од низа спојених правоугаоника, чије су основице једнаке групним 

интервалима приказаним на x-оси, а висине одговарају фреквенцијама, релативним фреквенцијама или 

учешћима приказаним на y-оси, [4].  

Други начин приказивања дистрибуције фреквенције података помоћу графикона је полигон фреквенција. То 

је линијски графикон резултата и фреквенција, а добија се тако што се средине врхова сваког ступца у 

хистограму повежу једном изломљеном линијом, [5].  

5 ПРИМЕНА ДЕСКРИПТИВНЕ СТАТИСТИКЕ У ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ  

Методе дескриптивне статистике које су примењене на седам нумеричких варијабли су: Valid N, Mean, 

Minimum, Maximum и Standard Deviation.   

  
Слика 1. Табела са оценама по тестовима из предмета Техничко и информатичко образовање 

На слици 1 можемо прочитати оцене по тестовима најмања оцена која се може добити на тесту је један, 

а највећа 5. 

Као што је већ речено подаци се у зависности од избора алата могу приказати на различите начине – 

табеларно или графички ( дијаграм ). Summary Statistics пружа могућност табеларног приказа броја узорака ( у 

овом случају ученика шестог разреда), затим средњу, минималну, и максималну као и укупну вредност узорка ( 

у овом случају оцена на тестовима из предмета Техничко и информатичко образовање).  

Такође у табеларни приказ спадају вредности мода, медијане и стандардне девијације. На слици 2. 

приказан је табеларни приказ Summary Statistics за нумеричку променљиву Тест 1 –  оцене са првог теста из 

предмета Техничко и информатичко образовање. 



 

Слика 2. Summary Statistics приказ за нумеричку променљиву Тест 1 

 

Слика 3. Summary Statistics приказ за све нумеричке променљиве 

Код сва четири теста минимална оцена је 1 (недовољна оцена), а максимална оцена је 5 (одличан). 

Просечне оцене по тестовима су: Тест 1 (3,53), Тест 2 (2,82), Тест 3 (2,9), Тест 4 (3,49) из предмета Техничко и 

информатичко образовање. 

 

Слика 4. Хистограм апсолутне фреквенције за Тест 1 

Хистограм апсолутних фреквенција омогућава графички приказ фреквенцијске 

расподеле за дату нумеричку променљиву (у овом случају Тест 1). Хистограм представља 

тип површинског дијаграма, којим се приказују нумеричка континуирана обележја. Овај 

дијаграм се састоји од стубића, где ширина стубића представља ширину класног 

интервала, а висина стубића представља фреквенцију. Спајањем средина стубића добија 

се полигон фреквенције. 

На x-оси тачке се узимају на равномерном растојању, које у овом примеру 

представља вредност за апсолутну фреквенцију - оцене на првом тесту. На y-оси се приказује учестаност 



понављања најчешћих броја оцена на првом тесту. Овај дијаграм нам пружа могућност да ако знамо једну 

вредност, да онда лако можемо очитати и другу. 

 

  

Слика 5. Кутијасти дијаграм за променљиву Тест 1 

 

Дијаграм кутије са брковима – Box & Whisker Plot (слика 5.) се састоји из три дела:  Средњег круга - 

који приказује средњу вредност (Mean = 3.5375), оквирне кутије - која се протеже до вредности средња 

вредност + стандардна девијација (Mean+SD) и  „Бркова“ - који представљају вредност средња вредност ± 1,96* 

стандардна - девијација (Mean±1.96*SD).  

Мали квадрат представља средњу вредност поена освојених на првом тесту (Mean = 3.5375). 

Правоугаоник представља минимално и максимално одступање од средње вредности за вредност стандардне 

девијације која износи 8,97878. Крајеви бркова показују екстремне вредности које представљају вредности које 

се налаѕе ван оквира одступања, за наведену вредност стандардне девијације. 

5.1 Тестирање статистичких хипотеза  

5.1.1  Тест H0 (m = m0) против H1 (m ≠ m0) уз непознато σ2  

Да би извршили овај тест потребно је из менија Statistics одабрати опцију Basic Statistics/Tables, а потом 

потврдити опцију t – test single sample и потврдити са ОK.  

Тест се  односи на нумеричку променљиву Тест1, која представља оцене које су ученици остварили на тесту 

из предмета Технчко и информатичко образовање. Тестира се хипотеза 0H  (претпоставка) да је средња 

вредност односно просена оцена за тест по одељењу 3.53. У поље Test all means against уноси се вредност 3 (mо 

= 3). Потом је потребно да се одреди најмања вредност вероватноће настанка грешке прве врсте (α минимално), 

тј. фиксира се вредност p = 0.05 (p – level for highlighting). Након овог подешавања, потребно је потврдити дугме 

Summary, а потом се добија табела која је приказана на слици 6. 

 

 



Слика 6. Вредности T-test-а за променљиву Тест1  

У наредном делу, тестираће се хипотеза 0H да је средња вредност 3. Потребно је у поље Test all means 

against унети вредност 3 ( 0m  = 3). Затим је потребно одредити најмању вредност вероватноће настанка грешке 

прве врсте (α минимално), тј. фиксира се вредност p = 0.05. Након ових подешавања потврђује се дугме 

Summary и добија се табела као на слици 7. 

 

Слика 7. Вредности t – теста за променљиву Тест1 

Из табеле са слике 30 може се уочити да је стварна средња вредност 3,53 и да вредност p износи 0,00. То 

јасно говори да хипотезу 0H треба одбацити, јер је вредност p мања од 0,05. Такође, може се уочити да су 

добијени резултати означени црвеном бојом, што је још један од индикатора да нешто није како треба, односно 

да тестирану хипотезу треба одбацити. 

5.1.2  Тестирање H0 (m1 = m2) против H1 (m1 ≠ m2) када је непознато σ12, σ22  

Из менија Statistics бира се опција Basic Statistics/Tables, а затим t – test independent by Variables.  

Тестира се хипотеза H0 променљиве Тест 1 против H1Тест 2 . 

 

Слика 8.Табела која приказује резултате t – теста за две променљиве Тест1 и Тест 2 

Из табеле са слике 8. се може уочити да се хипотеза 0H (да су променљиве сличне) не прихвата, јер је 

вредност p = 0, 240721 (мања од 0,05). И за овај тест се може добити дијаграм кутије са брковима, који је 

приказан на слици 9. и са кога се такође може уочити да су променљиве Тест1 и Тест 2 различите. 

 

Слика 9. Дијаграм кутије са брковима за две променљиве Тест1, Тест2 

 



 

5.2 Пирсонов X2 тест  

Пирсонов тест у софтверском пакету Statisticа показује који су типови расподела подржани за одређени узорак. 

На основу хистограма можемо претпоставити каква је расподела. Да ли је то тако проверавамо Пирсоновим X2 

тестом. Тестирати хипотезу Тест 1 да ли су подаци распоређени по нормалној расподели.  

 

Слика 10. Табела груписаних функција за нормалну расподелу 

На основу табеле приказане на слици 10 може се закључити на основу вредности p која износи 1,2137658 а 

што је веће од 0,05 да су подаци у овом случају оцене  распоређени по нормалној расподели, а то се јасно може 

видети на хистограму.  

 

Слика 11. Хистограм који упоређује податке са нормалном расподелом 

У следећем делу рада тестира се хипотеза да ли су подаци у овом случају оцене са Теста 1 из предмета 

Техничко и информатичко образовање распоређени по Паусоновој расподели.  



 

Слика 12. Табела груписаних фреквенција за Паусонову расподелу  

Из табеле груписаних фреквенција на слици 12 може се видети да је вредност . На основу 

тога може се извести закључак да се хипотеза да подаци оцена  имају Паусонову расподелу одбацује.  

6 ЗАКЉУЧАК  

Без рачунара и статистичких програма обрада велике количине података би била спор и дуготрајан процес. 

Примена статистичких пакета, као што је Statistica омогућава лакшу обраду података и анализе над подацима. 

Тестирање је спроведено на узорку обима 80 ученика, шестог разреда основне школе „Свети Сава“  

На основу резултата добијених истраживањем можемо рећи да је просечна оцена са теста 3.53, што говори да 

су ученици савладали више од 50% градива.  

Вршено тестирање по полу нам даје резултат да су дечаци нешто боље уради дате тестове када је реч о 

поређењу између два теста у овом случају Тест1 и Тест 2 из предмета Техничко и информатичко образовање. 

Пирсоновим X2 тестом утврђено је да су подаци о оценама распоређени по нормалној расподели. 

Тестирањем варијабле Тест 1 такође су добијени резултати да су подаци распоређени по нормалној расподели.  

У будућности ће у друштву неминовно расти потреба за проширеним и продубљеним статистичким 

подацима. То ће се односити на скоро све области људске активности који укључују економски развитак, 

социјално благостање, науку и друго.   
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