
Uporaba elektronske preglednice Microsoft® Excel v statistiki 
 
Trajanje tečaja: 15 do 20 ur 
 
1. Uvod (elektronske preglednice kot naravni način zbiranja, organizacije, prikaza in analize množičnih podatkov) 
 
I. del: Splošno o zmožnostih Excela s poudarkom na uporabi v statistični praksi 
 
2. Ponovitev osnovnih zmožnosti Excela  

celice, razponi, vrstice, stolpci, delovni listi, delovni zvezki • 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

izbor, kopiranje, premikanje, vstavljanje, brisanje (vsebine, celic), izrezovanje, lepljenje (navadno, posebno) 
formule in funkcije (absolutni in relativni sklici, navadne in matrične, statistične in druge) 
oblikovanje 
pogojno oblikovanje 
samodejno zapolnjevanje 
zamrznitev podoken 
skrivanje in zaščita 

 
3. Pregled naprednejših zmožnosti Excela za delo s podatki  

razvrščanje • 
• 
• 
• 
• 
• 

filtriranje (samodejno, po meri) 
združevanje in orisovanje, delne vsote, podatkovna tabela, iskanje cilja, scenariji 
preverjanje veljavnosti podatkov 
vnosni obrazec, uvoz zunanjih podatkov 
vrtilne tabele in vrtilni grafikoni 

 
4. Grafikoni v Excelu  

vrste grafikonov • 
• 
• 
• 

deli grafikona 
udejanjanje temeljnih načel vizualizacije 
triki in dodatne možnosti 

 
5. Programiranje in razširjanje zmožnosti Excela  

osnove VBA • 
• 
• 
• 

snemanje makrojev 
dodatki (Orodja za analizo, Reševalec in drugi prednaloženi; dodajanje novih) 
kontrolniki 

 
II. del: Izbor iz zakladnice primerov učinkovite uporabe Excela v statistiki 
 
6. Didaktične simulacije v Excelu (npr. E.Neuwirth, DISCUS) 
 
7. Zahtevna statistična vizualizacija v Excelu (npr. J.Peltier, F.Cinquegrani) 
 
8. Excelovi makroji in dodatki za posamezne statistične metode 

(od zabojev z ročaji do nevronskih mrež, od neparametrične regresije do biplotov) 
 
9. Celoviti statistični programski paketi kot dodatki za Excel 

(od osnovnih do najzahtevnejših, od brezplačnih do najdražjih) 
didaktično usmerjeni (npr. XLStatistics, RSS-Stat, EcStat) • 

• 
• 
• 
• 

simluacije in Monte Carlo pristop (npr. PopTools, Simtools) 
splošni paketi (npr. Winstat, XLSTAT) 
zbrike podprogramov in povezave z drugimi programskimi paketi (npr. NAG, R) 
eksploratorna vizualizacija, podatkovno rudarjenje (npr. Miner3D, XLMiner) 

 
10. Iz domače delavnice (normalna porazdelitev, moč testa, vizualizacija z uporabo tabel, zamisli za prihodnost) 


