
KONSPEKT LEKCJI

Mgr Barbara Kamińska
Nauczyciel Zespołu Szkół Ekonomiczno – Gastronomicznych wŻywcu

Klasa 2a – Liceum Ekonomiczne – finanse i rachunkowość
Statystyka 2 jednostki lekcyjne

TEMAT PROGRAMOWY: Analiza tendencji centralnej
TEMAT JEDNOSTKI LEKCYJNEJ: Dominanta i sposoby jej obliczania

CELE LEKCJI:
1. Ogólny: zapoznać uczniów z pojęciem dominanty, sposobem jej obliczania i

wyznaczania.
2. Operacyjne:

uczeń powinien:
a) na poziomie wiadomości:

- zapamiętać: istotę średnich pozycyjnych, istotę dominanty, sposób jej obliczania,
wyznaczania

- zrozumieć: celowość obliczania miar statystycznych jako końcowego etapu
badań statystycznych

- umieć: prawidłowo zastosować wzór do obliczania dominanty
b) na poziomie umiejętności : umieć ustalić wartość dominanty, dokonać jej

interpretacji i analizy, wyznaczyć graficznie oraz zaprezentować relacje między
poszczególnymi miarami statystycznymi.

METODY PRACY:
Pogadanka heurystyczna, wnioskowanie,ćwiczenie, dyskusja, praca w grupach, elementy
pracy z książką

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
- podręcznik
- literatura uzupełniająca
- kartyćwiczeń /przygotowane przez nauczyciela/
- foliogramy
- plansze podziału miar statystycznych
- przybory szkolne

KORELACJA:
Technika biurowa, matematyka, ekonomia, język polski



REALIZACJA TEMATU LEKCJI

Ogniwo Struktura i treść
lekcji

Czynności
nauczyciela

Czynności
ucznia Uwagi

1 2 3a 3b 4

Wprowadzenie
ładu

zewnętrznego i
wewnętrznego

Czynności organizacyjne
Sprawdzanie

obecności uczniów

Zwrócenie
uwagi na BHP

w klasie i
zwrócenie
uwagi na

obuwie zmienne
Powtarzanie i

utrwalenie
wiadomości

Sprawdzenie wiadomości z
poprzedniej lekcji i

nawiązanie do bieżącej

Pytania
skierowane do

uczniów

Uczniowie
odpowiadają na

pytania

Przyswajanie
przez uczniów
nowych pojęć

Podanie tematu lekcji.
Opracowanie nowego

tematu wg planu

Napisanie tematu
na tablicy, podanie

tematu na
foliogramie lub

tablicy

Uczniowie zapisują
w zeszycie temat,

sporządzają notatki

Kształtowanie
pojęć

1. Dokonanie podziału
średnich pozycyjnych

2. Określenie dominanty
3. Podanie sposobu

obliczania/wyznaczania/
dominanty w przypadku:
- indywidualnego
szeregu wartości cechy

- w szeregach
statystycznych z cechą
mierzalną ze
zmiennością skokową

- w szeregach
rozdzielczych z cechą
mierzalną ze
zmiennością ciągłą

Napisanie na
tablicy wzoru,

objaśnienie
poszczególnych

elementów wzoru

Uczniowie
wyszukują w

słowniku wyrazów
obcych pojęcia

dominanty,
uczniowie zapisują

wzór

Zwrócenie
uwagi na

poprawność
zapisu wzoru

Poznawanie
faktów

Średnia pozycyjna -
dominanta

Pytania
nauczyciela:

1. Co zaliczamy
do średnich
pozycyjnych

2. Wyjaśnij –
co oznacza

dominanta
3. Od czego
zależy sposób

obliczania
(wyznaczania)

dominanty

Podawanie
przykładów

- uczniowie podają,
w jakim przypadku

dominantę
wyznaczamy, a w
jakim obliczamy

Zwrócenie
uwagi na

prawidłową
postawę ucznia



Powiązanie
teorii z

praktyką,
kształtowanie
umiejętności

Ćwiczenia praktyczne:
- obliczanie

dominanty
- wyznaczanie

dominanty
- zaprezentowanie w

sposób graficzny
relacji między
średnią
arytmetyczną a
dominantą

Ocena

Instrukcja do
przygotowanych

kart ćwiczeń
zawierających

obliczoną średnią
arytmetyczną

Wspólna ocena
nauczyciela i

uczniów

Ćwiczenia w
grupach / w III /:

- omówienie
sposobu
rozwiązywania
zadań

- obliczanie
dominanty

- zaprezentowanie
w sposób
graficzny relacji
międzyśrednią
arytmetyczną a
dominantą:

a) w szeregach
symetrycznych

b) w szeregach
prawostronnie
asymetrycznych

c) w szeregach
lewostronnie
asymetrycznych

- dokonanie
interpretacji i
analizy wyników

Zwrócenie
uwagi na dobór
odpowiedniej
wartości do
obliczania

dominanty w
szeregach

statystycznych z
cecha ciągłą

Zwrócenie
uwagi na:

a)prawidłowość
zastosowania
wzoru

b) dokładność
obliczeń

c) zdolność
koncentracji

d) logiczność
myślenia

e) organizacja
pracy w
grupach

Utrwalenie
wiadomości i
umiejętności

Podsumowanie lekcji/
zapisanie wniosków do

zeszytu. Podanie zadania
domowego

Ocena praktycznej
użyteczności
dominanty w
szeregach:

a) symetrycznych
b) łagodnie

symetrycznych
c) bardzo

asymetrycznych



WYKAZ ĆWICZEŃ

1. Obliczanie dominanty w szeregach rozdzielczych z cechą mierzalną ze zmiennością ciągłą
2. Wyznaczanie dominanty
3. Zaprezentowanie relacji między średnią arytmetyczną a dominantą

UCZNIOWIE POWINNI ZNAĆ

Podziałśrednich pozycyjnych, charakterystykę dominanty i sposób obliczania

UCZNIOWIE POWINNI UMIEĆ
- prawidłowo posługiwać się wzorem
- prawidłowo dokonać interpretacji i analizy
- prawidłowo wyznaczyć dominantę


