
Recapitulare - Statistică descriptivă şi corelaţii

Obiective:

- Recapitulare statistică descriptivă şi corelaţii
- Funcţia IF
- Funcţia CountIF

Problema  1. La centul de Boli de Nutriţie şi Diabet au fost luaţi în studiu 300 de pacienţi. 

Pentru aceşti pacienţi au fost înregistraţi următorii parametrii biologici: Varstă, Greutate, 

IMC, Colesterol, Trigliceride, HDL colesterol, TAS, TAD, Fumat, Gen, Circumferinţa 

abdominală. Datele se găsesc în fişierul Nutritie.xls.

Realizaţi:

a) Ştiind că valorile normale pentru Trigliceride sunt valorile sub 135mg/dl, introduceţi în 

coloana TG calit astfel: dacă Trigliceride < 135 atunci TG calit va avea valoarea 

“normale”, altfel TG calit va avea valoarea “crescute” (cu ajutorul funcţiei IF).

b) Ştiind că valorile normale pentru HDL-colesterol sunt valorile peste 45mg/dl, introduceţi 

în coloana HDL calit astfel: dacă HDL-colesterol > 45 atunci HDL calit va avea valoarea 

“normal”, altfel HDL calit va avea valoarea “scazut” (cu ajutorul funcţiei IF).

c) Ştiind că valorile normale pentru Colesterol sunt valorile sub 200mg/dl, introduceţi în 

coloana Colest calit astfel: dacă Colesterol < 200 atunci Colest calit va avea valoarea 

“normal”, altfel Colest calit va avea valoarea “crescut” (cu ajutorul funcţiei IF).

d) Ştiind că o persoană are hipertensiune dacă are TAS >140 mmHg  sau dacă are TAD>90 

mmHg, introduceţi în coloana Hipertensiune astfel: dacă TAS > 140 sau TAD>90 atunci 

Hipertensiune va avea valoarea “Da”, altfel Hipertensiune va avea valoarea “Nu” (cu 

ajutorul funcţiei IF).

e) Ştiind că o persoană este clasificată cu greutate normală dacă are IMC < 25, este 

clasificată supraponderală dacă are IMC ≥ 25 şi IMC < 30, este clasificată obeză dacă are 

IMC ≥ 30, introduceţi în coloana IMC calit astfel: dacă IMC <25 atunci IMC calit va avea 

valoarea “normoponderal”, dacă IMC ≥ 25 şi IMC < 30 atunci IMC calit va avea valoarea 

“Supraponderal”, altfel IMC calit va avea valoarea “Obez” (cu ajutorul funcţiei IF).

f) Copiaţi întregul tabel pe o altă pagină şi ordonaţi pacienţii după IMC calit ca primă cheie 

de sortare şi după Colest calit ca a doua cheie de sortare.

g) Reprezentaţi grafic distribuţia pacienţilor după Sex



h) Reprezentaţi grafic distribuţia Fumatului în funcţie de Sex.

i) Calculaţi indicatorii statistici descriptivi (media aritmetică, mediana, abaterea standard, 

boltirea, asimetria, minim, maxim, amplitudinea, eroarea standard) pentru TAS, TAD şi 

Trigliceride cu ajutorul pachetului Descriptive statistics din Data-Analysis.

j) Calculaţi indicatorii statistici descriptivi (media aritmetică, cuartilele, abaterea standard, 

coeficientul de variaţie, eroarea standard, amplitudinea, valoarea centrală) pentru HDL-

colesterol şi pentru Colesterol cu ajutorul funcţiilor şi formulelor.

k) Reprezentaţi grafic IMC sub formă de Histogramă cu intervalele de frecvenţă sub 20, 

(20,25], (25,30], (30,35], (35,40], peste 40

l) Reprezentaţi grafic Colesterolul sub formă de Histogramă cu intervalele de frecvenţă 

alese de dvs. în mod adecvat.

m) Calculaţi matricea de corelaţie pentru Circumferinţa abdominală, TAS, TAD, Trigliceride, 

HDL-colesterol şi Colesterol.

n) Alcătuiţi tabelul de frecvenţă pentru TG calit, HDL calit şi Colest calit cu ajutorul funcţiei 

CounIf.

o) Alcătuiţi tabelul de frecvenţă pentru Hipertensiune şi IMC calit cu ajutorul Pivot Table.

p) Reprezentaţi grafic dependenţa dintre Circumferinţa abdominală şi TAS.

q) Reprezentaţi grafic dependenţa dintre Circumferinţa abdominală şi TAD. 

r) Reprezentaţi grafic dependenţa dintre Varstă şi Colesterol.

s) Reprezentaţi grafic dependenţa dintre Varstă şi HDL-colesterol.

t) Reprezentaţi grafic dependenţa dintre Varstă şi Trigliceride.

u) Realizaţi o prezentare Power Point cu rezultatele şi interpretările lor.

Instrucţiuni

a) Ştiind că valorile normale pentru Trigliceride sunt valorile sub 135mg/dl, introduceţi în 

coloana TG calit astfel: dacă Trigliceride < 135 atunci TG calit va avea valoarea 

“normale”, altfel TG calit va avea valoarea “crescute” (cu ajutorul funcţiei IF).

1. Selectaţi celula M2

2. Introduceţi funcţia IF ştiind că:

Functia IF (Intoarce o valoare dacă condiţia specificată este adevărată şi o altă valoare dacă 

condiţia specificată este falsă.)

=IF(conditie;valoarea_daca_adevarat;valoarea_daca_fals)

sau



=IF(conditie,valoarea_daca_adevarat,valoarea_daca_fals)

conditie  orice valoare sau expresie care poate fi evaluată cu adevărat sau fals. De 

exemplu I2<135. Expresia este adevărată dacă în I2 avem o valoare mai mică decât 

135, altfel este falsă. 

valoarea_daca_adevarat este valoarea (rezultatul) întoarsă de funcţia IF dacă condiţia 

este adevărată. De exemplu “normale” sau 1.

valoarea_daca_fals este valoarea (rezultatul) întoarsă de funcţia IF dacă condiţia este falsă. De 

exemplu “crescute” sau 0.

sau 

b) Ştiind că valorile normale pentru HDL-colesterol sunt valorile peste 45mg/dl, introduceţi 

în coloana HDL calit astfel: dacă HDL-colesterol > 45 atunci HDL calit va avea valoarea 

“normal”, altfel HDL calit va avea valoarea “scazut” (cu ajutorul funcţiei IF).

Instrucţiuni: analog punctul a

c) Ştiind că valorile normale pentru Colesterol sunt valorile sub 200mg/dl, introduceţi în 

coloana Colest calit astfel: dacă Colesterol < 200 atunci Colest calit va avea valoarea 

“normal”, altfel Colest calit va avea valoarea “crescut” (cu ajutorul funcţiei IF).

Instrucţiuni: analog punctul a

d) Ştiind că o persoană are hipertensiune dacă are TAS >140 mmHg  sau dacă are TAD>90 

mmHg, introduceţi în coloana Hipertensiune astfel: dacă TAS > 140 sau TAD>90 atunci 

Hipertensiune va avea valoarea “Da”, altfel Hipertensiune va avea valoarea “Nu” (cu 

ajutorul funcţiei IF).

Instrucţiuni:



Funcţia OR (întoarce fals dacă toate condiţiile sunt evaluate cu fals, în celelalte 

cazuri funcţia întoarce valoarea adevărat):

OR(conditie1;conditie2; ...)

sau

OR(conditie1,conditie2, ...)

conditie1,conditie2, ...  sunt de la 1 la 30 de condiţii care pot fi evaluate 

fiecare cu adevărat sau fals.

Funcţia AND (întoarce adevărat dacă toate condiţiile sunt evaluate cu adevărat, în 

celelalte cazuri funcţia întoarce valoarea fals):

AND(conditie1;conditie2; ...)

sau

AND(conditie1,conditie2, ...)

conditie1,conditie2, ...  sunt de la 1 la 30 de condiţii care pot fi evaluate 

fiecare cu adevărat sau fals.

e) Ştiind că o persoană este clasificată cu greutate normală dacă are IMC < 25, este 

clasificată supraponderală dacă are IMC ≥ 25 şi IMC < 30, este clasificată obeză dacă are 

IMC ≥ 30, introduceţi în coloana IMC calit astfel: dacă IMC <25 atunci IMC calit va avea 

valoarea “normoponderal”, dacă IMC ≥ 25 şi IMC < 30 atunci IMC calit va avea valoarea 

“Supraponderal”, altfel IMC calit va avea valoarea “Obez” (cu ajutorul funcţiei IF).

Instrucţiuni:

Datorită faptului că avem 3 criterii vom folosi două funcţii IF imbricate:



f) Copiaţi întregul tabel pe o altă pagină şi ordonaţi pacienţii după IMC calit ca primă cheie 

de sortare şi după Colest calit ca a doua cheie de sortare.

Instrucţiuni: Copiaţi întregul tabel pe o altă pagină în Excel. Din meniul Data alegeţi opţiunea 

Sort. Alegeţi IMC calit şi Colest calit:

Se poate sorta crescător sau descrescător (opţiunile Ascending sau Descending).

Reveniţi în Sheet 1.

g) Reprezentaţi grafic distribuţia pacienţilor după Sex

Instrucţiuni: în laborator 4 punctul a) grafic PIE

h) Reprezentaţi grafic distribuţia Fumatului în funcţie de Sex.

Instrucţiuni: în laborator 4 punctul b) grafic BAR în procente

i) Calculaţi indicatorii statistici descriptivi (media aritmetică, mediana, abaterea standard, 

boltirea, asimetria, minim, maxim, amplitudinea, eroarea standard) pentru TAS, TAD şi 

Trigliceride cu ajutorul pachetului Descriptive statistics din Data-Analysis.

Instrucţiuni: în laborator 5 punctul 4

j) Calculaţi indicatorii statistici descriptivi (media aritmetică, cuartilele, abaterea standard, 

coeficientul de variaţie, eroarea standard, amplitudinea, valoarea centrală) pentru HDL-

colesterol şi pentru Colesterol cu ajutorul funcţiilor şi formulelor.

Instrucţiuni: în laborator 5 punctul 3 pentru calculul mediei, cuartilelor (toate cinci: minim, 

cuartila 1, mediana, cuartila 3, maxim) şi abaterii standard



Coeficientul de variaţie se calculează cu formula: 
X

s
CV  , unde s este abaterea standard, iar 

X este media aritmetică

Eroarea standard se calculează cu formula: 
n

s
Es 

Amplitudinea se calculează cu formula: Amplitudinea= minmax XX 

Valoarea centrală se calculează cu formula: Valoarea centrală=
2

maxmin XX 
, unde minX este 

minimul, iar maxX este maximul.

k) Reprezentaţi grafic IMC sub formă de Histogramă cu intervalele de frecvenţă sub 20, 

(20,25], (25,30], (30,35], (35,40], peste 40

Instrucţiuni: în Laborator 4 punctul d) grafic Histogramă. Pentru acest caz Binary range va fi 

şirul: 20, 25, 30, 35, 40

l) Reprezentaţi grafic Colesterolul sub formă de Histogramă cu intervalele de frecvenţă 

alese de dvs. în mod adecvat.

Instrucţiuni:

La punctul i) ati calculat minumul 110, maximul 520 şi amplitudinea 410 pentru colesterol.

Lungimea intervalului de clasă pentru histogramă se calculează cu formula: 

Amplitudinea/(Nr.de intervale-1)

Numărul de intervale se alege între 4 şi 10, în funcţie de talia eşantionului sau de preferinţe.

In cazul nostru dacă alegem 6 intervale, lungimea intervalului de clasă va fi 82.

Introducem Intervalele de clasă astfel: Minim pentru prima valoare,

Minim+Lungimea Intervalului pentru a doua valoare. Apoi adaugăm Lungimea intervalului la 

valoarea precedentă de mai multe ori cât timp valoarea este < maxim. (Se poate executa Fill-

Down).



Se continuă cu executarea graficului Histogramă analog cu punctul anterior.

m) Calculaţi matricea de corelaţie pentru Circumferinţa abdominală, TAS, TAD, Trigliceride, 

HDL-colesterol şi Colesterol.

Instrucţiuni: în Laborator 6 punctul d)

n) Alcătuiţi tabelul de frecvenţă pentru TG calit, HDL calit şi Colest calit cu ajutorul funcţiei 

CounIf.

Instrucţiuni:

Executaţi tabelul următor:

In celula unde ar trebui să fie numărul de pacienţi cu Trigliceride cu valori normale construiţi 

sintaxa funcţiei CountIF:



Funcţia CountIF (numără câte celule din domeniul dat îndeplinesc un criteriu):

=COUNTIF(domeniu;criteriu)

sau

=COUNTIF(domeniu,criteriu)

Inlocuiţi domeniu cu domeniul pe care aţi calculat TG calit (fără titlul variabilei, numai 

valorile) ex: M2:M20

Criteriu  este o condiţie sub forma unui număr, expresie, referinţă, sau text între 

ghilimele, de exemplu  135, >=135, B4 sau"normal". In cazul nostru înlocuiţi criteriu cu 

“normale”.

sau

Pentru a număra valorile crescute în sintaxa de mai sus a funcţiei IF se înlocuieşte “normale” 

cu “crescute”.

In dreptul Totalului se calculează totalul cu funcţia SUM. Numărul total trebuie să fie egal cu 

numărul de pacienţi.

În mod analog se calculează tabelul de frecvenţă pentru HDL calit şi Colest calit.

o) Alcătuiţi tabelul de frecvenţă pentru Hipertensiune şi IMC calit cu ajutorul Pivot Table.

Instrucţiuni: în Laborator 4 punctul a)

p) Reprezentaţi grafic dependenţa dintre Circumferinţa abdominală şi TAS.

Instrucţiuni: în Laborator 4 punctul c)

q) Reprezentaţi grafic dependenţa dintre Circumferinţa abdominală şi TAD. 

Instrucţiuni: analog puntul o)



r) Reprezentaţi grafic dependenţa dintre Varstă şi Colesterol.

Instrucţiuni: analog puntul o)

s) Reprezentaţi grafic dependenţa dintre Varstă şi HDL-colesterol.

Instrucţiuni: analog puntul o)

t) Reprezentaţi grafic dependenţa dintre Varstă şi Trigliceride.

Instrucţiuni: analog puntul o)

u) Realizaţi o prezentare Power Point cu rezultatele obţinute la subpunctele de mai sus şi 

interpretările lor.


