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Кои сме ние?
Есил и Емилия сме ученици от 9 клас
на Варненска търговска гимназия
“Георги Стойков Раковски”.
Статистиката за нас е непозната
наука, но ние обичаме да научаваме
нови неща. Много сме развълнувани
и ентусиазирани, че достигнахме до
този етап на олимпиадата.

Ментор: Атанас Гаджев – старши учител по математика във ВТГ

Есил Емилия



Защо се записахме на олимпиадата по
статистика?

Когато разбрахме, че има олимпиада по статистика ни беше много
интересно какво всъщност представлява тя, поради тази причина се
записахме. Етапите през, които преминахме ни научиха на много
интересни и полезни неща. Добихме опит в търсенето на статистически
данни, и в тяхното анализиране. Искаме да се развием в тази сфера и
да придобием нови умения, които биха ни били полезни в бъдеще.
Участието ни в олимпиадата ни помогна да усвоим потребни знания за
развитието на България и ЕС.



Придобити знания и усвоени умения

• През първия етап на олимпиадата ние развихме умението как
да търсим и използваме информация по дадена тема от сайта
на Националния статистически институт и Евростат.

• През втория етап се научихме да създаваме диаграми от
дадени в табличен вид данни и да ги анализираме. Темата от
втория етап ни показа как за периода 2013-2018 година
потреблението на електрическа и топлинна енергия в България
постепенно нараства така, както и в другите развити държави,
а те са едни от основните замърсители на околната среда.



Какво очаквахме от олимпиадата?

БЛАГОДАРИМ ЗА ПРЕДОСТАВЕНАТА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ИЗЯВА! 

Ние очаквахме да научим нови неща. Имахме силно желание да спечелим
втория кръг и да преминем към следващия – ето, че сме тук. Радваме се, че през
тази година само нашият отбор от категория Б представя гимназията ни за
публичния конкурс за участие в европейския кръг.

Изненада ни трудността на въпросите от тестовете, особено тези с
математическа и статистическа насоченост, но и с това се справихме.
Постигнахме максимален резултат, което ни мотивира още повече да се
справим и на следващия етап.

Удовлетворени сме от участието си в тази олимпиада и се надяваме да се
включим и в други за в бъдеще.


