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Въпрос 17 и 18
Интервално 
оценяване

2



Основни понятия

Целта на статистическото 
проучване е да се направят 

изводи за генералната 
съвкупност. 

При провеждане на дадено 
изследване, обаче не се 

обхващат всички нейни единици, 
а относително малка, но 

представителна 
(репрезентативна) част – извадка. 
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Генерална 
съвкупност

Извадка

Подбор на 
единици, 
които се 

изследват

Вероятностни 
заключения 

за 
съвкупността



Основни понятия
Точкови оценки –
характеристики на 

извадката;

Параметри –
характеристики на 

генералната съвкупност. 
По принцип те са 

неизвестни, защото не е 
изследвана цялата 

съвкупност. 
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Параметри на 
съвкупността

Точкови оценки в извадката
Средна стойност

Стандартно отклонение
Коефициент на корелация

Генерална 
съвкупност

Извадка

По точковите 
оценки се правят 

вероятностни 
заключения за 

параметрите на 
съвкупността



Точкови оценки и параметри 
(означения)
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XСтатистическа характеристика
Точкова оценка 

от извадката
Параметър на 
съвкупността

Средно равнище  (ми)

Разсейване на стойностите S  (сигма)

Относителен дял Р  (пи)

Коефициент на корелация r  (ро)



Сигурност (възможност за грешка) 
на статистическите изводи

Решенията за генералната съвкупност, които се вземат
по данни от извадката, имат вероятностен характер.

Степента на сигурност на статистическия извод се
нарича гаранционна вероятност (Р).

Рискът да се допусне грешка се нарича равнище на
значимост ( ).
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В практиката се използват следните стойности за 
гаранционната вероятност (Р) и равнище на значимост ():

Р= 95%, на която съответства  = 0,05 (5% възможност за 
грешка); 

Р= 99%, на която съответства  = 0,01 (1% възможност за 
грешка);

Р= 99,9%, на която съответства  = 0,001 (0,1% възможност 
за грешка). 
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Интервално оценяване –
обща представа

Статистически метод, с помощта на който по 
информация от точковите оценки от извадката 
се определя интервалът, в който  попада 
параметърът на съвкупността.

Определеният интервал се нарича доверителен 
интервал. 

В средата на интервала е точковата оценка, а 
долната (Х’) и горната граница (Х”) на 
интервала отстоят на разстояние, наречено 
максимална грешка, която се бележи с 
(главната гръцка буква делта). 
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Точкова 
оценка

Доверителен 
интервал

Максимална грешка 
()

X’ X”

Стойности на променливата Х

 𝑋



Интервално оценяване –
обща представа

Изводите имат вероятностен характер.

•Гаранционната вероятност (Р) е 
вероятността, параметърът на 
съвкупността да попада в определения 
интервал, 

•Равнището на значимост () е 
вероятността параметърът да е извън 
този интервал. 

9

X’ X”

Вероятност 
истинският 

параметър да е 
в границите 

между X’ и X”

Гаранционна
вероятност (Р)

Вероятност 
истинският 

параметър да е 
по-малък от Х‘
- равнище на 

значимост (/2)

Вероятност 
истинският 

параметър да е 
по-голям от Х”

Равнище на 
значимост (/2)

Вероятности

 𝑋



Интервално оценяване на 
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Равнище на 
значимост

=0,025

Равнище на 
значимост

=0,025

Числата U или t се определят в зависимост от обема на извадката и 
гаранционната вероятност. Процедурата се изучава в упражнение 10. 

Извадково
разпределение

Гаранционна 
вероятност P=95%



Смисъл на гаранционната 
вероятност при гаранционна 
вероятност Р=95%

Ако от генералната съвкупност се 
направят стотици извадки, в 
доверителния интервал на 95% от тях 
ще попада истинската популационна
средна (), в 2,5% от тях тя ще е под 
долната граница на доверителния 
интервал, а в 2,5% от тях – над горната 
граница на доверителния интервал;
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Изследвана е височината от 
отскока при забиване (Spike) в 
репрезентативна извадка от 
генералната съвкупност 
елитни волейболисти. По 
данните от извадката са 
получени следните точкови 
оценки:

Да се определи интервалът, в 
който с 95% сигурност попада 
средната стойност на 
генералната съвкупност ().

Интервално оценяване на  - пример
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n `C S

Spike 76 344,89 12,80

Х’=342 см.

Гаранционна 
вероятност P=95%

=0,025 =0,025

Х’=347,8 см.



Големината на доверителния интервал 
на  зависи от:

Големината на извадката – колкото обемът на извадката е
по-голям – толкова по-малък е доверителният интервал на
.

Разсейването на стойностите на в извадката – колкото по-
голямо е стандартното отклонение (S) – толкова по-голям е
доверителният интервал на .

Сигурността на статистическия извод – колкото по-голяма
е гаранционната вероятност (Р) – толкова по-голям е
доверителният интервал на .
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Въпроси 19-20

Статистическа проверка на 
хипотези
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Пример
Има ли разлика във 
височината на 
отскока при забиване
(Spike) на посрещачи 
и центрове във 
волейбола?
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Научна хипотеза
Научната хипотеза е предположение за 
състоянието, различията или динамиката на 
развитие на дадено явление, което подлежи на 
проверка. 

За целта се организира експеримент, при който 
се набират данни за състоянието на изучаваното 
явление.
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Видове статистически 
хипотези
Нулева (работна) хипотеза (Н0),  която твърди, че 
параметрите на съвкупността (например средните 
стойности) не се различават. Разликата между точковите 
оценки е случайна.

Алтернативна хипотеза (Н1), която твърди, че 
констатираната между извадките разлика не би могла да 
възникне случайно и това показва, че параметрите на 
съвкупността се различават.  

17



Понятия – видове извадки
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 Независими извадки - когато 
изследваните лица от двете извадки са 
различни;

 Зависими извадки - когато два или 
повече пъти се изследват едни и същи 
лица.

Група 1

Група 2

Изследване 1 Изследване 2

Независими

Зависими извадки



Сигурност (възможност за грешка) на 
статистическите изводи

Вероятността да е вярна алтернативната
хипотеза се нарича гаранционна вероятност (Р).

Вероятността да е вярна нулевата хипотеза се
нарича равнище на значимост ( ).
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ІІ. Алгоритъм за 
проверка на 

хипотези
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І стъпка – Формулират се нулевата и 
алтернативната хипотеза.

 Нулевата хипотеза (Ho) гласи, че няма разлика между
сравняваните съвкупности.

 Алтернативната хипотеза (H1) твърди, че има разлика
между сравняваните съвкупности

ІІ стъпка – Избира се критерий за проверка на 
хипотезата

Подходящ критерий за проверка се подбира в зависимост от:

◦ Сравняваните статистически характеристики;

◦ Вида и разпределението на променливите величини;

◦ Вида и броя на извадките.



ІІІ стъпка – Изчислява се емпиричната стойност на 
критерия (Критерий emp)

За всеки един критерий има разработена процедура за 
изчисляването му по данни от извадката. Получената стойност се 
отбелязва долен индекс emp.
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ІV стъпка – Определя се табличната (критичната) стойност на 
критерия (Критерий )

Тя се отчита от статистически таблици, в зависимост от 
степените на свобода (k) и равнището на значимост (). 

V стъпка – Взема се решение.

За целта емпиричната стойност се сравнява с табличната. Ако:

•Емпиричната стойност е по-малка от табличната, няма основание 
за отхвърляне на нулевата хипотеза (Но). 

•Емпиричната стойност е по-голяма (или равна) на табличната за 
вярна се приема алтернативната хипотеза (Н1). 



Критерии за сравняване на 
разпределението на стойностите на две 
извадки
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Хипотеза

Сравняване на 

разпределението на 

две извадки

Рангови и количествени с 

различно от нормалното 

разпределение

Зависими T-кр. на Уилкоксън

Алтернативни Независими 
U-кр. за сравняване на два 

относителни дяла

Независими U-кр. на Ман Уитни

t-кр. на Стюдънт за зависими 

извадки

Вид на променливите Вид на извадките
Критерий за проверка на 

хипотези

Независими 
t-кр. на Стюдънт за 

независими извадки

Количествени с нормално 

разпределение

Зависими 



Пример

Нулевата хипотеза (Но) гласи, че няма разлика между средния отскок при забиване на 
състезателите от двата игрови поста, а алтернативната (Н1 ) – че разликата е 
съществена;

Сравняват се две независими извадки, поради което се ползва  t-критерият на Стюдънт
за независими извадки;

Емпиричната стойност (temp) се изчислява по формула, която се изучава в упражнение 5. 
По данните от примера temp=2,36.

Табличната стойност (t) се определя от приложение 3, по начин, който се изучава в 
упражнение 5. По данните от примера t0,05 =2,02.

temp> t0,05 Това дава основание да отхвърлим нулевата хипотеза и да приемам, че 
разликата между резултатите в теста на състезатели от двата игрови поста е съществена. 
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Има ли разлика във височината на отскока при забиване
(Spike) на посрещачи и центрове във волейбола?

І
стъпка 

ІІ 
стъпка 

ІV
стъпка 

V
стъпка 

ІV
стъпка 



Проверка на хипотези при 
обработка на данни от 
експеримент
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І 

изследване

ІІ 

изследване

ЕГ 145 160
ЕГ 158 168
ЕГ 156 155
ЕГ 157 163
ЕГ 140 150
ЕГ 150 165

ЕГ 142 169

КГ 140 138
КГ 150 145
КГ 150 163
КГ 155 165

КГ 160 161

`C1 S1 `C2 S2

ЕГ 7 149,71 7,50 161,43 6,95
КГ 5 151,00 7,42 154,40 12,12

Показател n
І изследване ІІ изследване

 Проведен е експеримент за развитие на
взривната сила на долните крайници.
Формирани са две групи – експериментална (в
която се прилага нова методика) и контролна.

 В началото и края на експеримента и приложен
тест „Скок на дължина от място“.

 Подобрява ли се взривната сила на долните
крайници в хода на експеримента?

 Може ли да се счита, че новата методика ,
прилагана в експерименталната група е
ефективна?
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Група n
І изследване ІІ изследване

Прираст t emp t0,05

`C1 S1 `C2 S2

ЕГ 7 149,71 7,50 161,43 6,95 11,71 3,56 2,45

КГ 5 151,00 7,42 154,40 12,12 3,40 0,98 2,78

Разлика -1,29 7,03

temp 0,29 1,28

t0,05 2,23

Резултати

Двете групи не се различават съществено в началото на експеримента 
(temp=0,29<t0,05=2,23). В хода на експеримента ЕГ реализира прираст от 11,1 см, 
който е статистически значим (temp=2,56> t0,05=2,45), а при КГ прирастът на 
резултатите е несъществен (temp=0,98<t0,05=2,78). Това показва, че методиката, 
прилагана в ЕГ е ефективна.



Основни статистически 
методи, използвани във 
физическото възпитание и 
спорта
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Защо трябва да 
изучаваме статистика 
в НСА ?
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Изследователски задачи във ФВ  и 
прилагани статистически методи 

Да се опише състоянието на 
физическото развитие и двигателните 
качества в различни възрастово-
полови групи.  

Систематизиране 
на данни

Графично 
представяне на 
данни

Вариационен 
анализ
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Изследователски задачи във ФВ  и 
прилагани статистически методи 

Да се разработват моделни 
характеристики или оценъчни скали;

Да се опише силата на зависимостта 
между различни показатели за 
физическо развитие и двигателните 
качества;

Да се моделира влиянието на 
различни фактори върху физическото 
развитие, дееспособност, здравен 
статус, ментално здраве и др;

Персентилен и 
сигмален метод

Корелационен
анализ

Регресионен 
анализ
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Изследователски задачи във ФВ  и 
прилагани статистически методи 

Да се сравни състоянието на 
физическото развитие и 
дееспособност на различни 
възрастово-полови групи

Да се сравни динамиката на развитие 
на физическото развитие и 
дееспособност под влияние на 
различно  учебно съдържание.

Статистическа 
проверка на 
хипотези



Благодаря за 
вниманието !
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