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Mani meklējumi

•Kādus mācību materiālus izmantot. Kāpēc tieši tos 
materiālus? 

•Kas ir tas kas beigās skolēnam būs jāprot? Kā līdz tam 
aizvest skolēnu?

•Kā skolēns sapratīs, kas viņam jāapgūst (arī tad, kad 
mācīsies attālināti)?



Sapratu, ka jāatkārto Excel un jāapgūst Geogebra



Centos salikt Statistikas saturu 

Veidoju darba lapas, kurās parādījās uzdevumi, 
aktivitātes kādas jāveic, lai sasniegtu SR

Man ir svarīgi sagatavot skolēniem norādes, pateicoties 
kurām, arī neesot stundā, skolēns var apgūt mācību vielu

Cenšos to darīt, esmu procesā, vēl ne viss izdodas...



Lai skolēns varētu apgūt vielu, manuprāt, viņam ir 
jāredz, kāpēc tas vajadzīgs

Pirmkārt man pašai bija jāatrod atbilde uz jautājumu –
kāda jēga mācīties Statistiku? 

Tapa Darba lapas 1_statistika



Darba lapas









Latvijas statistikas gadagrāmata 2021

https://stat.gov.lv/lv



Izmanto jau zināmo































Skatīt patstāvīgi (mājās):    https://www.tavaklase.lv/video/videjie-lielumi-statistika-2/

Skolotājam Aleksandram Vorobjovam Paldies par video!

https://www.tavaklase.lv/video/videjie-lielumi-statistika-2/


Skat. arī www.uzdevumi.lv:
https://www.uzdevumi.lv/p/matematika-pec-skola2030-
paraugprogrammas/matematika-i/statistika-79261/populacija-izlase-un-dati-videjie-
lielumi-79262/re-0b306824-c89d-428e-ab47-c75f8d78556c

https://www.uzdevumi.lv/p/matematika-pec-skola2030-
paraugprogrammas/matematika-i/statistika-79261/populacija-izlase-un-dati-
videjie-lielumi-79262/re-bf14c00f-c400-489d-85b0-6c4a9baac64b

Video - Izmantojot IT (Excel), prot aprēķināt aritmētisko vidējo, modu, mediānu, amplitūdu,
datu absolūto un relatīvo biežumu, attēlot datus atbilstošās diagrammās:

https://www.tavaklase.lv/video/petijuma-datu-apstrade-un-interpretacija-it/



Arī izmantojot Geogebra



Arī Geogebra



Patstāvīgi
atgriezeniskā saite



https://www.geogebra.org/m/gz6xy6wp#material/usmshudx

https://www.geogebra.org/m/gz6xy6wp#material/zt5wennn

Liels paldies skolotājai Lienei Krieviņai (Jelgavas Valsts 
ģimnāzija)

https://www.geogebra.org/m/gz6xy6wp#material/usmshudx
https://www.geogebra.org/m/gz6xy6wp#material/zt5wennn


Datu sakārtošana un attēlošana:

SR: attēlo datus biežumu tabulā, zīmē histogrammu un poligonu

https://www.geogebra.org/m/gz6xy6wp#material/jyfcpaqa

Attēlo Amerikas Kinoakadēmijas balvas saņēmušo aktieru vecumu histogrammā 
un izveido poligonu!

Attēlo Amerikas Kinoakadēmijas balvas saņēmušo aktrišu vecumu histogrammā 
un izveido poligonu!

https://www.geogebra.org/m/gz6xy6wp#material/jyfcpaqa


Skat. arī www.uzdevumi.lv:
https://www.uzdevumi.lv/p/matematika-pec-skola2030-paraugprogrammas/matematika-i/statistika-79261/izkliedes-meri-datu-grafiska-attelosana-79263/re-eacd4596-5159-4526-b1f7-293b0927e0b7

https://www.uzdevumi.lv/p/matematika-pec-skola2030-paraugprogrammas/matematika-i/statistika-79261/izkliedes-meri-datu-grafiska-attelosana-79263/re-455861a7-0e02-4d86-af4a-3da5964c08f4

http://www.uzdevumi.lv/
https://www.uzdevumi.lv/p/matematika-pec-skola2030-paraugprogrammas/matematika-i/statistika-79261/izkliedes-meri-datu-grafiska-attelosana-79263/re-eacd4596-5159-4526-b1f7-293b0927e0b7






Paškontrolei, atgriezeniskās saites iegūšanai:

Vai Excel



Datu izkliedes mēri

SR: 1)Skaidro jēdzienus kvartiles un starpkvartiļu amplitūda;

2)Nosaka kvartiles dotajām datu kopām. 

Noklausies (mājās): https://www.tavaklase.lv/programma/mat-vsk-4-
3-surdo/

https://www.tavaklase.lv/programma/mat-vsk-4-3-surdo/


Mācies noteikt kvartiles:

https://www.geogebra.org/m/gz6xy6wp#material/bgkjvf85

Jautājums: Mini iemeslus, kāpēc būtu jāizslēdz izlecošās vērtības no datu kopas.

https://www.geogebra.org/m/gz6xy6wp#material/bgkjvf85


Kastu diagrammas un datu kopu salīdzināšana

SR: Veido kastu diagrammas, izmantojot digitālus rīkus. Izmanto kastu 
diagrammas, lai salīdzinātu dotās izlases

Lai salīdzinātu dažādas kopas, piemēram, aktrišu un aktieru vecumu, kad 
tie ir saņēmuši Kinoakadēmijas balvu, izmanto kastu diagrammas. Iepriekš 
Tu mācījies aprēķināt kvartiles, starpkvartiļu amplitūdu un noteikt izlecošās 
vērtības. Šodien tās Tev būs jāizmanto, lai datus attēlotu kastu diagrammās

Mācies zīmēt kastu diagrammas un izmanto kastu diagrammas, lai 
salīdzinātu dotās izlases:

https://www.geogebra.org/m/gz6xy6wp#material/qrhrfzkx

https://www.geogebra.org/m/gz6xy6wp#material/qrhrfzkx


Skat. arī www.uzdevumi.lv:

https://www.uzdevumi.lv/p/matematika-pec-skola2030-
paraugprogrammas/matematika-i/statistika-79261/izkliedes-meri-datu-grafiska-
attelosana-79263/re-6a2d751e-4dab-45bd-bf81-4cbf36c6b8e3

Statistika lauksaimniekam.

Atgriezeniskā saite

http://www.uzdevumi.lv/




SR: zinu kā aprēķina standarnovirzi, protu to parēķināt 

Mācību grāmatā 108.-110.lpp.

Vari skatīt arī mācību grāmatu 11.kl. www.soma.lv – Statistika

https://www.uzdevumi.lv/p/matematika-pec-skola2030-
paraugprogrammas/matematika-i/statistika-79261/izkliedes-meri-datu-grafiska-
attelosana-79263/re-23f1d849-3d1c-4575-8ba6-574253e30a09

http://www.soma.lv/










Skat. Aktrišu vecums_standartnovirze



Korelācija un cēloņsakarība

SR: Pēta divu lielumu saistību, izmanto digitālos rīkus datu apstrādei un 
attēlošanai, analizē datus un interpretē rezultātus

Uzdevums: Turpini atlikt punktus. Veido teikumus formā “jo lielāks (mazāks)..., jo 
lielāks (mazāks)...” (papildina izkliedes diagrammas, kurās redzama 
pozitīva/negatīva korelācija (vēl nezinot jēdzienu) ar atbilstošiem lielumiem uz 
asīm, paskaidro savu izvēli)







Skatīt (korelācija un kā veikt pētījumu):    https://www.tavaklase.lv/video/ka-veikt-
statistisku-petijumu/

Izproti kā aptuveni var noteikt korelācijas koeficientu (trenējies):

https://www.geogebra.org/m/gz6xy6wp#material/jtvzywnf

Skat. arī www.uzdevumi.lv:

https://www.uzdevumi.lv/p/matematika-pec-skola2030-
paraugprogrammas/matematika-i/statistika-79261/izkliedes-meri-datu-grafiska-
attelosana-79263/re-68e8a1f4-6344-47a1-9fe6-eae6f6b24b24

https://www.tavaklase.lv/video/ka-veikt-statistisku-petijumu/
https://www.geogebra.org/m/gz6xy6wp#material/jtvzywnf
http://www.uzdevumi.lv/


Uzdevums: 1) Strādājot pāros vai grupās, formulē pētījuma mērķi, izstrādā kritērijus 
atbilstošai aptaujas anketai un veic neliela apjoma (2 līdz 3 jautājumi; līdz 20 
respondenti) aptauju  vai 2) Izmanto skolotāja piedāvātas idejas un pēta divu 
lielumu saistību, t.sk. korelāciju – izvēlas lielumus, plāno un veic datu ievākšanu, 
izmanto digitālos rīkus datu apstrādei un attēlošanai, analizē datus un interpretē 
rezultātus.

Piemērs. Doti skolēnu rezultāti matemātikas un fizikas centralizētajos eksāmenos 
(tiem, kuri kārtoja abus eksāmenus). Veic pētījumu - izpēti divu lielumu saistību, 
demonstrējot prasmi plānot pētījumu, apstrādāt un interpretēt datus. Noformē 
elektroniski – Word dokumentā. 



Gatavojoties pētījuma veikšanai
Uzdevums: Analizē skolotāja piedāvātos piemērus ar datu attēlojumiem, norāda uz 
paņēmieniem, kas izmantoti, lai radītu maldinošu iespaidu: nav norādīta nulltā 
iedaļa, dati apkopoti dažāda platuma intervālos, daži intervāli ir izlaisti u. tml. 
Strādājot pāros vai grupās, meklē kļūdaini attēlotu datu piemērus apkārtējā vidē.

Noklausies (mājās) – viltus ziņas statistikā: 

https://www.tavaklase.lv/video/statistika-un-viltus-zinas/

https://www.tavaklase.lv/video/statistika-un-viltus-zinas/




Kas jāapgūst statistikā Matemātika l

Populācija (ģenerālkopa), izlase, reprezentatīva izlase, dati,
biežuma tabula, absolūtais biežums, relatīvais biežums, stabiņu
diagramma, histogramma, poligons, datu kopas vidējie lielumi ,
datu kopas izkliedes mēri - amplitūda, kvartiles, starpkvartiļu
amplitūda, kastu diagramma, dispersija, standartnovirze,
korelācija, Pīrsona (korelācijas) koeficients (tā jēga), regresijas
taisne, cēloņsakarība, prasme analizēt datus un veikt pētījumu
(arī izmantojot tehnoloģijas).




