


Dati kvalitatīvi kvantitatīvi diskrēti nepārtraukti

Ozolzīles masa

Vēlētāju skaits

Mašīnu krāsa

Putnu suga

Upju skaits 

Latvijā

Cilvēka 

augums metros

x

x x



Dati kvalitatīvi kvantitatīvi diskrēti nepārtraukti

Ozolzīles masa x x

Vēlētāju skaits x x

Mašīnu krāsa x

Putnu suga x

Upju skaits 

Latvijā

x x

Cilvēka 

augums metros

x x



 Datus un pazīmes vērtības, kas izsakāmi ar skaitlisku vērtību, sauc 
par kvantitatīviem datiem.

 Datus un pazīmes vērtības, kas nav raksturojami ar skaitlisku 
vērtību, sauc par kvalitatīviem datiem.

 Par diskrētiem sauc tādus datus, kuru vērtības ir atsevišķi skaitļi
(gadu skaits).

 Par nepārtrauktiem datiem sauc datus, kuru vērtības viena no otras 
var atšķirties par pēc patikas mazu lielumu (ābola masa).



Dotas audzēkņu atzīmes mācību 
priekšmetā

1,7,1,2,9,5,5,7,8,nv,9,9,7,3

Izveidot biežuma tabulu.

Šie dati ir diskrēti vai nepārtraukti?



Vērtējums 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nv

Biežums 2 1 1 0 2 0 4 1 3 0 1



Dati:

1, 2, 3, 4,5, 6,7,8,9,10,13,17,17

Savieno pareizās atbildes:

MODA 17,77                        17                                                        

MEDIĀNA 7,85              17                              

VIDĒJAIS ARITMĒTISKAIS        7       1                       



Moda 17 (visbiežāk atrodamā vērtība)

Mediāna  7 (vidējā vērtība augošā vai 
dilstošā skaitļu rindā) 

Vidējais aritmētiskais 7,85 (visu vērtību 
summa izdalīta datu skaitu)



26,58,306,87,221,23,98,504,27,98



Amplitūda ir  481

paskaidrojums: starpība starp pazīmes 
lielāko un mazāko vērtību.



Vai šie dati ir kvalitatīvi?

Kāda atšķirība ir starp kvalitatīviem un 
kvantitatīviem datiem?

Jaunietim uz galda ir:

2 pildspalvas; 4 klades; 6 mācību 
grāmatas; telefons, dators.



Šie dati nav kvalitatīvi.
 Kvalitatīvi dati izsaka pazīmes vērtības, kas nav raksturojamas ar 

skaitlisku vērtību (krāsas), kvantitatīvi dati izsaka pazīmes 

vērtības, kas ir izsakāmi ar skaitlisku vērtību (skaitļi).



 Doti Annas ienākumi pa mēnešiem. Aprēķini mediānu!

 229 eiro

 248 eiro

 254 eiro

 280 eiro

 290 eiro

 294 eiro

 301 eiro

 308 eiro

 315 eiro

 320 eiro

 324 eiro

 342 eiro



Ienākumu mediāna ir 297,5

Tas nozīmē, ka vismaz puse no 
ieņēmumiem bija 297, 5 eiro un vairāk.



Nosaki, kāds korelācijas veids dots korelācijas diagrammā!



 Starp datiem pastāv negatīva korelācija.

 Paskaidrojums: korelācija ir statistikas jēdziens, kas raksturo divu 
vai vairāku datu kopu savstarpējo saistību.

 Pozitīva korelācija                Negatīva korelācija



 Aija Skrastiņa 

 Smiltenes tehnikums

 2020./2021.m.g.


