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Как решихме да участваме?

➢Нашето участие в олимпиадата по 
статистика изобщо не бе планирано, тъй 
като ние все още не изучаваме предмета в 
училище. Никога не сме си и помисляли, 
че бихме могли да работим по такава 
амбициозна задача.

➢ Един ден нашият ментор – госпожа 
Петрова, ни извика и ни запозна 
накратко с тази на пръв поглед скучна 
наука – статистиката, за която бяхме 
чували само по новините.

➢След това тя ни попита дали искаме да 
участваме в олимпиадата по статистика, 
на което ние ентусиазирано отговорихме 
с „да“, нямайки идея с какво се 
захващаме.

➢ В крайна сметка се оказа, че статистиката 
всъщност е една уникална по рода си 
наука, която умее да разкрива най-
големите тайни за обществото и света 
около нас.



Какво очаквахме?

➢Както споменахме по-рано, двамата 
никога не се бяхме докосвали до 
статистиката като наука, интерпретацията 
и анализа на данни.

➢Поради това не знаехме какво да 
очакваме, но все пак го чакахме с 
нетърпение, защото всеки път, когато 
говорехме за статистика, госпожа Петрова 
бе изключително развълнувана.

➢Според мен това показа и на двама ни, че 
статистиката има и една изключително 
интересна страна, която обаче изисква да 
положиш усилия, за да я откриеш.



Какви са нашите 
впечатления?
➢Първото, което бихме искали да споделим 

е, че работата със статистически данни в 
първия кръг бе доста по-интересна 
отколкото очаквахме, защото осъзнахме как 
статистиката отразява реалния живот.

➢ Въпреки че тестът за математически 
познания ни затрудни повече, все пак 
успяхме да се справим, за което можем само 
да благодарим на нашата учителка по 
математика, която преподава изключително 
интересно и разбираемо.

➢Нека споменем, че доста приятно ни 
изненада темата, на която бе презентацията 
от втория кръг, тъй като производството и 
потреблението на електрическа и топлинна 
енергия са изключително актуални в наши 
дни.



Какво научихме?

➢ На първо място се научихме да намираме 
статистически данни чрез НСИ и Евростат, което 
бе от изключителна полза, защото живеем в свят, 
изпълнен с дезинформация, и за да я борим 
трябва да знаем как да достигнем до 
официалните данни.

➢ Освен това научихме и как да интерпретираме 
статистически данни, доколкото ни позволиха 
времето и обстоятелствата.

➢ Обогатихме общата си култура през целия 
период, в който работихме върху презентацията 
и идейния проект.

➢ Беше ни  приятно да участваме и в двата кръга на 
олимпиадата, защото открихме колко интересна 
наука е статистиката.


