
istě víte, že na našich internetových stránkách je možné si stáhnout trial verzi softwaru STATISTICA na měsíční 

vyzkoušení jeho funkcionalit. Dnes tedy přicházíme se soutěží na toto téma. Ptáme se Vás, kolik trial verzí bylo 

nainstalováno během ledna 2013. A proč zrovna leden? A proč ne, alespoň Vám vzpomínka na leden trochu osvěží 

parné letní dny.

Odpověď na tuto tipovací/odhadovací otázku posílejte na adresu soutez@statsoft.cz a to nejpozději do 28.7.2013. 

Vyhrává ten, kdo se trefí nejblíže skutečnému číslu, v případě stejného tipu budeme ze stejně tipujících losovat. Vyhrát 

můžete jako obvykle volnou vstupenku na jeden z našich kurzů.

Podmínky soutěže:

Výherce získává voucher na kurz dle vlastního výběru. Voucher je platný jeden rok od vystavení a je vázán pouze na 

jméno vylosovaného výherce. Voucher slouží jako volný vstup pro výherce na jeden z nabízených kurzů společnosti 

StatSoft. Výherce je povinen přihlásit se na jím vybraný kurz nejméně 14 dní před termínem konání vybraného kurzu. 

Podmínkou účasti je, že vybraný kurz bude otevřen a nebude plně obsazen. Voucher se nevztahuje na výcvik Six Sigma 

Green Belt.

StatSoft

Soutěž „Lednové trialky“

J

http://www.statsoft.cz/podpora/ke-stazeni/trial-verze-statistica/


Minulá soutěžní otázka – zadání:

V minulé soutěži jsme se ptali, z které pobočky

holub (vpravo) nejdále, pokud poletí do naší centrály ve městě

Oklahoma, v USA.

Minulá soutěžní otázka – řešení

Využitím nástrojů na přepočet kilometrů mezi místy na zeměkouli jsme zjistili, že nejvzdálenější pobočka od centrály je 

Minulá soutěžní otázka - vítěz

Vylosovaným šťastlivcem, který správně 

vyhrává poukaz na kurz dne vlastního výběru. Gratulujeme.

zadání:

které pobočky to bude mít náš speciální poštovní 

(vpravo) nejdále, pokud poletí do naší centrály ve městě Tulsa, ve státě 

řešení:

Využitím nástrojů na přepočet kilometrů mezi místy na zeměkouli jsme zjistili, že nejvzdálenější pobočka od centrály je 

pobočka v Austrálii. Samozřejmě tento výsledek 

nevychází jen z obrázku, k

společně se zadáním, opravdu jsme počítali i se 

zakřivením země. 

Vzdálenost centrály od Australské pobočky je 

přibližně 14713 km (9143 mil). 

Druhá nejvzdálenější je pak v

přibližně 14667 km (9114 mil).

Pro zajímavost uveďme, že od české pobočky jsou 

nejvzdálenější také kolegové v

km (9899 mil). 

vítěz

ylosovaným šťastlivcem, který správně posoudil vzdálenost poboček, se stává paní či slečna Andrea Němcová
poukaz na kurz dne vlastního výběru. Gratulujeme.

Využitím nástrojů na přepočet kilometrů mezi místy na zeměkouli jsme zjistili, že nejvzdálenější pobočka od centrály je 

Austrálii. Samozřejmě tento výsledek 

obrázku, který jsme poskytli

, opravdu jsme počítali i se 

Vzdálenost centrály od Australské pobočky je 

přibližně 14713 km (9143 mil). 

Druhá nejvzdálenější je pak v Jižní Africe –

přibližně 14667 km (9114 mil).

veďme, že od české pobočky jsou 

nejvzdálenější také kolegové v Austrálii a to 15930 

Andrea Němcová, která 




