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Лекция №1

ДОЦ. ВАЛЕНТИНА ГИГОВА, ДОКТОР

КАТЕДРА „ТЕОРИЯ НА СПОРТА“
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Въведение в 
обучението
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Учебна програма

Лекции – 3 бр.

Упражнения 5 бр.
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Изпит?

Учебна зала 

Теми
ТФ,

УФ

Раздел 1 Основни понятия 2

Упражнение 1 Систематизиране на данни 2

Упражнение 2 Квантили 2

Самостоятелна работа 1 Графично представяне -

Раздел 2 Вариационен анализ 2

Упражнение 3 Средно равнище и разсейване 2

Упражнение 4 Лабораторно занимание 1 2

Тест 1 върху раздел 1 и 2

Раздел 3 Зависимости 2

Упражнение 5 Диаграма на разсейване 2

Упражнение 6 Обикновена линейна регресия 2

Упражнение 7 Обикновена линейна корелация 2

Упражнение 8 Корелация при неметрични променливи 2

Упражнение 9 Лабораторно занимание 2 2

Тест 2 върху раздел 3

Раздел 4 Вероятности и разпределение 2

Упражнение 10 Интервално оценяване 2

Самостоятелна работа 2 Сигмални оценки -

Раздел 5 Проверка на хипотези 2

Упражнение 11 Проверка на хипотезата Но:1-2=0 2

Упражнение 12 Проверка на хипотезата Но:1-2=0 2

Упражнение 13 Лабораторно занимание 3 2

Тест 3 върху раздел 4 и 5



232 зала проф. „Янош Брогли“

205Б – 5-ти етаж, Централно крило на 70-ти блок
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Изпит
Обърнете внимание на 
понятията, обозначени със 
следните икони.

Учебни зали 



Преподаватели

Проф. Рени Дамянова

Доц. Валентина Гигова

Ас. Силвия Илиева-Синигерова

Кабинети: 435 каб. в Ректората

205Б – 70-ти блок
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Учебни помагала
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Учебници и 
помагала
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Ръководства



Учебни материали
www.nsa-virtualeducation.com
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Статистика -
определение
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Въпрос 1



Произход на думата

Латинската дума “status”, която означава 
състояние, положение, в което се намира нещо.

12



Статистика

Наука за систематизиране, анализ на данни
и формулиране на изводи, подпомагащи
вземането на решения в различни области
на човешкото познание.
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Какви са постиженията на 200 м. 
гл.б. на финалистките на 

ОИ’’2016?

Колко е времето за реакция на 
стартовия сигнал?
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Кои са най-престижните 
български университети  в 

професионално направление 
„Педагогика на обучението 

по….“?
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По какво се различават оценките 
на СУ и НСА в професионално 
направление „Педагогика на 

обучението по….“?
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Какви са тенденциите в 
ползването на различните 

социални мрежи през периода 
2000-2011 ? 



Математическата статистика

Наука, която изучава случайните явления без 
оглед на тяхното конкретно съдържание.
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Случайни са явленията, които се формират 
под влиянието на множество и 
разнообразни фактори. 

Изследването им е възможно само ако се 
наблюдават достатъчно голям брой техни 
реализации.



Върху състоянието на изучаваното случайно явление 
влияят две групи  фактори: 

◦ Съществените водят до формиране на типичното и 
закономерното в изучаваното явление.

◦ Случайните водят до положителни и отрицателни 
отклонения. 
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Математическа статистика 

Наука за математическо моделиране на 
случайните явления.
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Генерална 
съвкупност и извадка

21

Въпрос №3

http://www.marketresearchforbeginners.com/wp-content/uploads/2012/01/population-sampling.gif
http://www.marketresearchforbeginners.com/wp-content/uploads/2012/01/population-sampling.gif


Генерална съвкупност

22

Множество от статистически единици 
(обекти, случаи), които имат поне един общ 
признак.

Броят на единиците, които попадат в 
съвкупността се нарича обем на съвкупността 
(N).

Изследването на цялата генерална 
съвкупност се нарича изчерпателно.

Генерална съвкупност

N – обем на съвкупността

http://www.marketresearchforbeginners.com/wp-content/uploads/2012/01/population-sampling.gif
http://www.marketresearchforbeginners.com/wp-content/uploads/2012/01/population-sampling.gif


Извадка

23

Част от съвкупността, която се 
изследва. 

Броят на обектите в извадката се 
нарича обем на извадката и се 
бележи с n.

Извадка

n – обем на извадката

http://www.marketresearchforbeginners.com/wp-content/uploads/2012/01/population-sampling.gif
http://www.marketresearchforbeginners.com/wp-content/uploads/2012/01/population-sampling.gif


Стремежът е извадката да дава вярна
представа за състоянието на изучаваното
явление в съвкупността.

24



25

Как да обобщим за цяла 
Европа?



Видове извадки

Представителни (репрезентативни). Такива са 
извадките, образувани чрез случаен подбор. 

Случаен подбор означава, че всички единици на
съвкупността имат равен шанс да попаднат в
извадката.

Преднамерени (непредставителни) при
формиране на извадката не се ползва случаен
подбор. Най-често срещана е извадката по
удобство.
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Описателна и проверяваща 
статистика

Ако целта на статистическото проучване е да
опише състоянието на изучаваното явление в
извадката се прилага т.нар. описателна
статистика;

Ако целта е, по данни от извадката, да се опише
състоянието на изучаваното явление в
генералната съвкупност се ползва т. нар.
проверяваща статистика.
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Признак, 
измерване, 

измерителни скали
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Въпрос №3



Статистическите единици (изследваните лица) се
характеризират със свои белези, качества, свойства –
ръст, тегло, възраст, сила, бързина, издръжливост и
др.

Признак – характеристика на обектите, по която те 
си приличат или се различават.
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Признак



Измерване

Измерването е процес, при който на състоянието на
признака се присвоява число в съответствие с
определена измерителна скала.
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Измерителни скали

Качествени 
(неметрични),

при които 
състоянието на 

признака се 
изразява без 

мерна единица.
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Измерителни 
скали

Качествени 
(неметрични)

Номинална Рангова

Количествени 
(метрични)

Интервална Пропорционална

Количествени (метрични),
при които състоянието на
признака се изразява в
определена мерна единица.



Номинална скала

◦ Обектите се разпределят в еднородни групи – пол, вид
спорт, семейно положение.

◦ Принадлежността към дадена категория се изразява с
число, което е код.
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Рангова скала

◦ Обектите се подреждат  (ранжират) въз основа на 
определени правила (напр. класиране в даден 
турнир, ранглисти, рейтингови скали). 

◦ Мястото на обекта в реда се нарича рангов номер.
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Интервална скала

◦ Отчита се количеството на притежавания признак, но
значение 0 е условно възприета стойност (например
температура, измерена по скалата на Целзий, тест за
гъвкавост при наклон на трупа напред).
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0о



Пропорционална скала 

35

◦ При тях се отчита 
количеството на 
притежавания 
признак, като 
нулевото значение 
на признака е 
абсолютно 
(например 0о по 
Келвин ). 



Постоянни и променливи 
величини

Постоянна е величината, която в резултат на 
измерването заема една и съща стойност при 
всички статистически единици;

Променлива е величината, която заема 
различни стойности при отделните 
статистически единици.
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Основни статистически 
методи, използвани във 
физическото възпитание и 
спорта
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Защо в НСА трябва да 
изучаваме статистика?

Въпрос №1
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Какво разстояние изминават 
елитни  футболисти по време 
на финали на СП?
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Каква оценка бихте поставили на стартовата 
реакция на Юсеин Болт от 0,146 s ?
Словесна оценка Граници

Висока Под 0,116

Над средната 0,116 - 0,130

Средна 0,131 - 0,158

Под средната 0,159 - 0,172

Ниска Над 0,172

i RT t20m t20_40 t40_60 t60_80 t80_100 t100m

1 0,146 2,89 1,75 1,67 1,61 1,66 9,58

2 0,135 2,89 1,79 1,73 1,7 1,78 9,89

3 0,144 2,92 1,78 1,69 1,63 1,69 9,71

4 0,143 2,99 1,81 1,74 1,67 1,72 9,93

5 0,134 2,91 1,8 1,71 1,68 1,74 9,84

6 0,133 2,92 1,81 1,74 1,7 1,78 9,95

7 0,129 2,92 1,81 1,75 1,7 1,75 9,93

0,135 2,93 1,81 1,75 1,7 1,77 9,96



i RT t20m t20_40 t40_60 t60_80 t80_100 t100m

1 0,146 2,89 1,75 1,67 1,61 1,66 9,58

2 0,135 2,89 1,79 1,73 1,7 1,78 9,89

3 0,144 2,92 1,78 1,69 1,63 1,69 9,71

4 0,143 2,99 1,81 1,74 1,67 1,72 9,93

5 0,134 2,91 1,8 1,71 1,68 1,74 9,84

6 0,133 2,92 1,81 1,74 1,7 1,78 9,95

7 0,129 2,92 1,81 1,75 1,7 1,75 9,93

8 0,135 2,93 1,81 1,75 1,7 1,77 9,96
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Влияят ли времето за реакция на стартовия 
сигнал и стартовото ускорение върху 
постижението в 100 м.?



Това са изследователски проблеми, отговор на 
които може да бъде даден с помощта на 

статистически методи. 
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Изследователски задачи във ФВ  и 
прилагани статистически методи 

Да се опише състоянието на 
физическото развитие (ФР) и 
дееспособност (ФД) 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 дееспособност;

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



Характеристика на 
разпределението 
на променливи 
величини



Използвани термини и 
означения

i – пореден номер на изследвания 
обект;

Х – признак, който се изследва;

Стойностите на Х се различават 
(варират), поради което Х е 
променлива величина;

Имаме информация за 7 статистически 
единици, което означава, че n=7

i 1 2 3 4 5 6 7

X 2 1 3 2 3 4 2



Използвани термини и 
означения
Ако стойностите на Х не са 
подредени таблицата се нарича 
работна таблица.

Ако стойностите на Х се 
подредят се получава 
вариационен ред

Вариационният ред може да 
бъде възходящ и низходящ

i 1 2 3 4 5 6 7

X 2 1 3 2 3 4 2

Работна таблица

i 1 2 3 4 5 6 7

X 1 2 2 2 3 3 4

Възходящ вариационен ред

i 1 2 3 4 5 6 7

X 4 3 3 2 2 2 1

Низходящ вариационен ред



Систематизиране на данни
Данните могат да бъдат 
систематизирани (подредени) 
по два начина, в зависимост от 
обема на извадката:

Обикновен вариационен ред
(при малки извади с обем n<30)

Интервален вариационен ред
(при големи извадки с обем
n>30)

i 1 2 3 4 5 6 7

X 1 2 2 2 3 3 4

Обикновен  вариационен ред

Интервален вариационен ред

№ Граници f fcum W (%)
Wcum

(%)
1 21,64 - 21,91 2 2 2,11 2,1
2 21,92 - 22,19 4 6 4,21 6,3
3 22,2 - 22,47 10 16 10,53 16,9
4 22,48 - 22,75 20 36 21,05 37,9
5 22,76 - 23,03 25 61 26,32 64,2
6 23,04 - 23,31 12 73 12,63 76,9
7 23,32 - 23,59 14 87 14,74 91,6
8 23,6 - 23,87 7 94 7,37 99,0
9 23,88 - 24,15 1 95 1,05 100,0

Общо 95 100,0

Въпрос №4

Резултати в дисциплината 
200 м. гл. б. за жени на ОИ 

2016 г.



Систематизиране на данни

Систематизирането 
на данни се изучава в 

упражнение 1.

.

i 1 2 3 4 5 6 7

X 1 2 2 2 3 3 4

Обикновен  вариационен ред

Интервален вариационен ред

№ Граници f fcum W (%)
Wcum

(%)
1 21,64 - 21,91 2 2 2,11 2,1
2 21,92 - 22,19 4 6 4,21 6,3
3 22,2 - 22,47 10 16 10,53 16,9
4 22,48 - 22,75 20 36 21,05 37,9
5 22,76 - 23,03 25 61 26,32 64,2
6 23,04 - 23,31 12 73 12,63 76,9
7 23,32 - 23,59 14 87 14,74 91,6
8 23,6 - 23,87 7 94 7,37 99,0
9 23,88 - 24,15 1 95 1,05 100,0

Общо 95 100,0

Резултати в дисциплината 
200 м. гл. б. за жени на ОИ 

2016 г.



Въпрос №5
Графично изобразяване на 
разпределението на честотите

Защо е важно да се 
онагледява 
разпределението на 
стойностите?

Вратари

Полеви играчи



Графично изобразяване на 
разпределението на честотите

Използват се три графични изображения

•Хистограма

•Полигон

•Огива



Хистограма
Стълбовидна диаграма, при която:

на абсцисата се нанасят естествените 
граници на интервалите,

по ординатата - абсолютните (f) или 
относителните (W) честоти. 

В полето на диаграмата се построяват 
правоъгълници с основа – границите на 
интервала и височина - съответната 
абсолютна или относителна честота (f
или W). 

Примерът е с 
данните от 

самостоятелна 
работа 1



Полигон
Линейна графика,  на която:

на абсцисата се нанасят средите на 
интервалите,

на ординатата – абсолютните (f) или 
относителните (W) честоти. 

В полето на графиката се построяват 
точки с координати средата на 
интервала и съответната му f или W.

Те се свързват с начупена права 
линия. 

Примерът е с 
данните от 

самостоятелна 
работа 1

Хистограмата и полигонът показват, че разпределението е леко 
асиметрично с лявоизтеглено рамо (дясноизтеглен връх).



Огива
Линейна графика, на която:

•на абсцисата са нанесени средите на
интервалите,

•ординатата е скалирана в
съответствие с някоя от
кумулативните честоти (fcum или
Wcum).

В полето на графиката се построяват
точки с координати средите
интервалите и съответстващата им
fcum или Wcum.

Точките се свързват с плавна крива
линия. Характерно за огивата е, че
посоката и винаги е възходяща (или
хоризонтална) поради факта, че
онагледява кумулативните честоти.

Примерът е с 
данните от 

самостоятелна 
работа 1



Благодаря за 
вниманието!


