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PREDAVANJA 

 
I. 
• ponovitev matematike 

o funkcije (linearna, polinomi) 
o potence, koreni, logaritmi 
o sumacijski znak 
o odvod, integral (nedoločni, določni) 

• definicija in delitev statistike 
o zbiranje podatkov in analiza podatkov 
o vzorec in populacija (reprezentativnost, metode vzorčenja) 
o vrste statističnih spremenljivk 

 opisne in numerične 
 nivoji merjenja (nominalni, ordinalni, intervalni, razmernostni) 

• osnove verjetnostnega računa 
o skupna in pogojna verjetnost dogodkov 
o osnove kombinatorike 

 osnovni izrek kombinatorike 
 permutacije in binomski simbol 

• slučajne spremenljivke 
o diskretne in zvezne 
o gostota verjetnosti in porazdelitvena funkcija 
o matematično upanje in disperzija (definicija in lastnosti) 

• frekvenčna porazdelitev 
o izdelava (razredi), kumulativna 
o prikaz 

 strukturni krog in strukturni stolpec, stolpčni diagram 
 histogram in frekvenčni poligon 

o oblika 
 modalnost 
 simetričnost 
 sploščenost 

• relativni položaj vrednosti 
o kvantili 
o diagram zaboj z ročaji 

• opisne statistike 
o mere srednje vrednosti (modus, mediana, aritmetična sredina) 
o mere razpršenosti (razpon, IQR, σ2 in σ, ocena populacijske vrednosti iz vzorca) 
o standardizacija 

 
II. 
• teoretične porazdelitve 

o binomska 
o enakomerna 
o normalna 

 značilne ploščine 
 standardna normalna porazdelitev 

o definicija T, χ2 in F 
• osnove statističnega sklepanja 

o vzorčna porazdelitev, standardna napaka ocene parametra in interval zaupanja za aritmetično sredino 
o zaželene lastnosti cenilk 
o ocenjevanje deleža 

• osnove statističnega preizkušanja domnev 
o napaka 1. in 2. vrste 
o ničelna domneva, testna statistika in vrednost p za preizkus domneve o enakosti aritmetičnih sredin dveh 

neodvisnih vzorcev (test z in test t) 
 veliki in majhni vzorci 
 σ znana in σ neznana 

 



III. 
• test t za odvisne vzorce (metoda razlik) 
• neparametrični testi, ki temeljijo na rangih 

o test Manna in Whitneya 
o Wilcoxonov test predznačenih rangov (ekvivalentnih parov) 

• kontingečne tabele in test χ2 
o ničelna domneva, pričakovane frekvence in testna statistika 
o pogoji za uporabo 
o mere povezanosti nominalnih spremenljivk (Φ in Kramerjev V) 
o grafični prikaz kontingenčnih tabel 
o test χ2 kot test povezanosti in kot test test homogenosti 

• test χ2 za en vzorec (ujemanje empirične porazdelitve s teoretično) 
• testiranje razlike v deležu za odvisne vzorce (McNemarov test) 
• osnove analize odločitev 

o občutljivost in specifičnost, napovedna vrednost pozitivnega in negativnega testa 
o razmerje tveganj in razmerje obetov 

 
IV. 
• povezanost numeričnih spremenljivk 

o razsevni diagram 
o kovarianca in korelacija 
o pogoji za uporabo Pearsonovega r 
o testiranje statistične značilnosti r 

• linearna regresija 
o model 
o predpostavke 
o ocenjevanje parametrov po metodi najmanjših kvadratov 
o interpretacija regresijskega koeficienta 

• korelacija ordinalnih spremenljivk (Spearmanov ρ in Kendallov τ) 
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VAJE 
 
I. 
• osnove verjetnosti in kombinatorike 
• binomska porazdelitev (primeri uporabe, osnove dela z elektronsko preglednico Microsoft® Excel) 
• osnove dela s statističnim programskim paketom SPSS® 
• frekvenčna porazdelitev (izdelava in prikaz) 
• opisne statistike 
 
II. 
• uporaba tabele standardne normalne porazdelitve 
• standardna napaka in interval zaupanja za oceno aritmetične sredine 
 
III. 
• primerjava aritmetičnih sredin neodvisnih vzorcev (ročni izračun testa z, test t) 
• test t za odvisne vzorce 
• test Manna in Whitneya, Wilcoxonov test predznačenih rangov 
 
IV. 
• razsevni diagram, linearna regresija in korelacija 
• kontingečne tabele in test χ2 
 


