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Streszczenie 

Przeprowadziłem analizę Benforda dla zebranych cen  podstawowych produktów 

spożywczych i porównałem w jaki sposób działania promocyjne, stwierdzone na podstawie innych 

źródeł na pewnych grupach cen, zaburzyły cechy tych grup oraz rozkład pierwszych cyfr w 

stosunku do całości cen. W grupach promocyjnych mniejsza jest skoś nośność, a chociaż rozkłady 

gęstości prawdopodobieństwa w każdym z dwóch promocyjnych działów układają się inaczej, to od 

ceny 7,50 zł oba lezą ponad rozkładem całości cen. W jednej z grup promocyjnych zauważyłem 

również zwiększoną liczność cen w przedziałach 1,01-2 zł, 4,01-5 zł i 7,01-8 zł, co miało 

odzwierciedlenie w zwiększonej liczbie cyfr 1, 4 oraz 7. 
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Dziedzina pracy (Kody wg programu Socrates-Erazmus) 
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Rozdział I 

Wstęp 

1.1 Geneza prawa Benforda 

Zależność nazwana później prawem Benforda została po raz pierwszy dostrzeżona przez Newcomba który 

zauważył większe fizyczne zużycie pewnych fragmentów swoich papierowych wydań tablic logarytmicznych. Po 

kilkudziesięciu latach Benford zajął się tą zależnością na nowo i przeanalizował 20 tysięcy danych z ponad dwudziestu 

zestawień, obejmujących liczby związane z rzekami, ciepła właściwe różnych pierwiastków i substancji, statystyki 

sportowe, ale też stworzył zestaw danych z liczb po kolei spisywanych z artykułów magazynów i gazet. Jakkolwiek w 

roku 1979 Diaconic i Freedman przedstawili dowód na to, że Benford manipulował błędami związanymi z 

zaokrągleniami, tak by ich pierwsze cyfr lepiej oddawał rozkład logarytmiczny, a jego zestawy danych nie zawsze 

byłyby zgodne dzisiejszymi wymaganiami dotyczącymi miarodajności danych(np. zestaw danych dotyczących rzek to 

335 pozycji), to nawet uwzględniając poprawkę na to zafałszowanie większość danych odzwierciedla założony rozkład, 

który wygląda następująco: 

Pk=log10
𝑘+1

𝑘
 (1) 

gdzie Pk- Prawdopodobieństwo wystąpienia liczby  o pierwszej cyfrze k, k- odpowiednia cyfra, k=1, 2… 9[1]. 

Kiedy prawo Benforda nieco się upowszechniło, przeprowadzano próby na wielu różnych zestawach liczb- 

zarówno powiązanych w sensie tematycznym (jak np. okresy połowicznego rozpadu pierwiastków radioaktywnych) jak 

i takich, które trudno uważać za powiązane, np. najczęściej używane stałe fizyczne (z różnych dziedzin fizyki) czy zbiór 

liczb będących prawdopodobieństwami niepowodzenia eksperymentu (różne dziedziny). Dla większości analizowanych 

zestawów liczb okazywało się, że istnieje zgodność między rozkładem oczekiwanym- logarytmicznym- a rzeczywistym. 

Oczywiście istnieją zestawy danych, których pierwsze cyfry z pewnością nie będą oddawały rozkładu logarytmicznego, 

np. wzrost ludzi w systemie metrycznym (nawet gdybyśmy brali pod uwagę nie tylko dorosłych, to z pewnością 

wystąpi niedomiar cyfr 3 i 4 w stosunku do wartości hipotetycznej), waga ludzi w kilogramach (zbyt wiele będzie cyfr 6, 

7, 8 i 9, zbyt mało cyfr 2 i 3, nawet jeśli znów weźmiemy pod uwagę całą populację, nie tylko dorosłych). Uogólniając 

można powiedzieć, że prawo Benforda nie będzie zachowane dla zestawu danych, obejmujących 1 rząd wielkości[2]. 

1.2 Uzasadnienie prawa Benforda 

Najbardziej intuicyjne uzasadnieniem- niezależne od tego z jakiej dziedziny będziemy rozpatrywać dane- jest 

takie, że zmiana pierwszej cyfry hipotetycznej rozpatrywanej wartości z 1 na 2 wymaga jej wzrostu maksymalnie o 

100%, zmiana z 1 na 3 o co najwyżej 200% (np. Liczbę 11 musimy zwiększyć o 81,8% by uzyskać 20, natomiast o 

172,7% by uzyskać 30). Z kolei rozpatrując otrzymany wynik badanej wartości jako 100% , aby pierwsza cyfra badanej 

wartości zmieniła się z 1 na 2, potrzebny jest wzrost najwyżej 100%, z 2 na 3 najwyżej o 50% (jeśli cały czas działa się 

na nowej, powiększanej wartości)- w ten sposób liczbę 11 musimy dalej zwiększyć o 81,8% by uzyskać 20, ale liczbę 20 

już tylko o 50%, by uzyskać 30. Stąd można uzyskać dwa wnioski: różnica pomiędzy liczbą danych w zestawie z 

pierwszą cyfrą 1 i 2 będzie mniejsza niż różnica pomiędzy liczbą danych  z cyfrą 1 i 3, natomiast różnice pomiędzy 

liczbą danych z coraz większymi cyframi będą coraz mniejsze- i ten opis- choć ogólny- pasuje oczywiście do prawa 

Benforda[2]. 

Działania zmierzające do przedstawienia wyjaśnienia fenomenu matematycznego prawa Benforda polegały 

na próbach wykazania, że rozkład prawdopodobieństwa wystąpienia pierwszych cyfr spełnia równanie 1 i 



str. 6 
 

zapostulowanie na tej podstawie, że prawo jest integralną częścią naszego systemu liczbowego. Można to pokazać 

następująco: jeśli weźmiemy pod uwagę zbiór liczb rzeczywistych A: Xϵ<0;10> (szansa wylosowania liczby z pierwszą 

cyfrą 1, 2, 3…9 jest taka sama) oraz B: Yϵ<log100;log1010>(szansa wylosowania liczby dla każdej pierwszej cyfry jest 

inna) i każdej liczbie ze zbioru A przyporządkujemy liczbę ze zbioru B w taki sposób, że B=log10A, to[3]: 

Pr(d=1)=Pr(1≤X<2); 

Gdzie Pr(d=1)- prawdopodobieństwo wylosowania liczby z pierwszą cyfrą 1 ze zbioru X lub Y 

Pr(d=1)=Pr(0≤Y<log102) 

Aby policzyć Pr(d=1), trzeba policzyć następującą całkę: 

∫ 𝑑𝑦
𝑙𝑜𝑔102

0
=log102 

Aby policzyć prawdopodobieństwo wylosowania liczby ze zbioru Y z pierwszą cyfrą d, takie że: 

Pr(log10n≤Y<log10(n+1) 

Należy policzyć następującą całkę: 

∫ 𝑑𝑦
𝑙𝑜𝑔10(𝑛+1)

𝑙𝑜𝑔10𝑛
=log10(n+1)-log10n= 

log10
𝑛+1

𝑛
 (2) 

Gdzie wyrażenie (2) to formuła zaproponowana przez Benforda. 

Oczywiście wydaje się, że w powyższych rachunkach zbiory zostały tak dobrane, aby otrzymać wynik 

Benforda, jeśli jednak prawo miałoby być uniwersalną składową systemu liczbowego, można by oczekiwać od niego 

niezależności od skali, tzn. że jeśli przemnoży się każdą pozycję z zestawu danych spełniającego prawo Benfrorda przez 

dowolną stałą, to otrzymany zestaw również będzie je spełniał (w zastosowaniu są oczywiście różne systemy miar). 

1.3 Zastosowanie prawa Benforda 

Prawo Benforda zaczęło być promowane w latach dziewięćdziesiątych jako narzędzie, które może być 

wykorzystane we wstępnej fazie audytu do identyfikacji potencjalnych oszustw- zwłaszcza nietypowych transakcji, a 

pierwszą osobą, która próbowała je w tym celu wykorzystać był Nigrini w 1996 roku. Próba ta miała zaś na celu 

wykrycie potencjalnie istniejących podmiotów unikających płacenia podatków. Jakkolwiek analiza polegająca na 

poszukiwaniu odstępstwa od prawa Benforda może być efektywnym narzędziem zwłaszcza w pierwszej fazie 

kontroli/audytu, to jednak podlega ona pewnym ograniczeniom. Przed jej rozpoczęciem należy rozważyć, czy w ogóle 

można się spodziewać zgodności zbioru danych oraz jaki przyjąć poziom istotności, by uniknąć przeoczenia oszustwa 

lub wskazania go tam, gdzie nie występuje. Istnieją również fałszerstwa, zupełnie niewidoczne dla analizy pierwszych 

cyfr i one muszą być identyfikowane innymi narzędziami. 

Zalecane do analizy pierwszych cyfr jest pozyskać zestaw danych będący wypadkową dwóch dystrybuant (np. 

cena; wolumen sprzedaży w przypadku handlu) oraz brać pod uwagę całość danych, a nie ich przykładową próbę (w 

kontekście mojej pracy jest to warunek niemożliwy do spełnienia z uwagi na absolutną niedostępność takich danych, 

jednak posługuję się całością cen pewnej grupy, nie ich losową próbą). Wolumen danych powinien obejmować długi 

okres czasu, tak by eliminować okresowe zmiany wyniku- znów przykład handlu: np. obecność świąt w badanym 

okresie (zwiększona sprzedaż droższych produktów) albo okres poświąteczny (niższa sprzedaż ogólnie). 
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Analiza Benforda musi być stosowana elastycznie dla badania zestawów danych wygenerowanych wg klucza 

czy wzoru matematycznego (numery czeków, dowodów osobistych)- zawsze bowiem wykaże duże odchylenia, co nie 

oznacza całkowitego braku wniosków. Ograniczone będzie też zastosowanie (tzn. nie można oczekiwać spełnienia 

prawa Benforda) dla zestawów danych o których można powiedzieć, że zostały ustanowione przez człowieka- ceny 

widoczne dla klienta w handlu detalicznym nie są z pewnością iloczynem kosztów produkcji/dystrybucji/sprzedaży i 

pewnej liczby- identycznej dla wszystkich eksponowanych produktów. Zestawienie będzie również odbiegało od prawa 

Benforda przy nakreślonym minimum i/lub maksimum zbioru. Jeśli natomiast pewnych charakterystycznych transakcji 

jest wiele, to po dostrzeżeniu tego faktu należy je usunąć z zestawienia i poddać cały zestaw badaniu ponownie. 

Przykładowo jest to zestaw usług medycznych podanych przez placówkę leczniczą do refundacji ubezpieczycielom, 

złożony z 2 dystrybuant (liczba zabiegów; cena), z górną granicą 100 USD (konstrukcja polis). Górna granica powoduje 

jednak brak odwzorowania prawa Benforda. Analiza nie wykrywa również oszustw, które nie zostały zaksięgowane- 

kradzieży czy naruszeń kontraktów[2]. Przede wszystkim jednak odradza się stosowania prawa Benforda jako 

wyłącznego lub głównego narzędzia, a jedynie jako uzupełnienie lub pierwsze z szeregu badań zestawu danych[4]. 

1.4 Przykład zastosowania 

W latach 2007-2011 analizę Benforda zastosowano dla wpływów podatkowych danych zebranych w 8000 

niewielkich okręgów administracyjnych we Włoszech. Jakkolwiek dane te posiadały wszystkie cechy umożliwiające 

zastosowanie analizy pierwszych cyfr, spodziewano się znacznych odstępstw z uwagi na znane z wielu innych źródeł 

tendencje do unikania przez Włochów podatków w ogóle, a wpływy wysoko rozwiniętych i ulokowanych organizacji 

przestępczych w szczególności. Osobno przeanalizowano dane dla 3 dużych regionów: Kalabrii, Sycylii i Kampanii, 

znanych ze szczególnie silnej obecności mafii, a uzyskane dane dla pierwszego i drugiego przypadku wykazały 

zaskakującą zgodność z prawem Benforda. Co więcej, wcześniej przeprowadzone badania w kilku miastach USA, 

doprowadzonych przez lokalne władze do bankructwa, oraz 20 okręgach administracyjnych Brazylii (ok. 134 tysiące 

danych- kwot kontraktów) wykazały duże odstępstwa od prawa pierwszych cyfr oraz ujawniły zaokrąglanie kwot 

zamówień publicznych (Brazylia). Przypuszczalnym wyjaśnieniem jest pochodzenie danych z dwóch dystrybuant (liczba 

podatników; wpłacana kwota), co przy ogromnej liczbie pozycji będzie zacierać odstępstwa od prawa Benforda[5]. 
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Rozdział II 

Opis statystyczny danych 

2.1 Metodologia zebrania i wiarygodność danych 

Do badania zależności Benforda zebrałem ceny podstawowych produktów spożywczych z witryny 

internetowej Tesco e-zakupy w okresie 1-6 czerwca 2016. Ponieważ klient płaci tylko za dowóz od kilku do kilkunastu 

złotych, a ceny są identyczne z tymi na półce, pomimo niewielkiego wolumenu sprzedaży przez e-zakupy, zebrane 

dane są w pełni miarodajne. Sieć e-zakupy zbiera zamówienia po czym kieruje do najbliższego sklepu stacjonarnego 

Tesco, gdzie jest ono kompletowane i wysyłane do klienta, logiczne zatem wydaje się, że pewne niedostępne już 

fizycznie produkty wciąż figurują na witrynie e-zakupy jako dostępne, pracownik wówczas w trakcie realizacji 

zamówienia proponuje jakiś ich zamiennik w zbliżonym opakowaniu i cenie 

Liczba produktów oznaczonych jako promocyjne w branych przeze mnie pod uwagę działach bardzo się waha- 

sprawdzając liczbę oznaczonych tak towarów w różnych terminach wynosiła ona od ok. 270 do 980, co ważne 

aktualnych na terenie całej Polski i jednocześnie na terenie całej Polski się kończących. Pobranie cen promocyjnych 

oczywiście musiało być skorelowane w czasie z pobieraniem cen w odpowiednich działach- ostatecznie zebrałem ich 

332. Wahania te spowodowane są zapewne z jednej strony polityką marketingową Tesco, z drugiej natomiast 

zbliżającym się (choć niekoniecznie już bliskim) terminem ważności- te same partie towaru (zatem z tym samym 

terminem ważności) są rozdzielane i poprzez sieć dystrybucyjną trafiają do sklepów na terenie całego kraju. 

Moją intencją było wytypowanie do analizy grup podstawowych produktów spożywczych, uznałem za takie 

te, które stanowią podstawę żywienia Polaków- niemożliwych do zastąpienia w diecie lub kupowanych w innym 

rodzaju sklepów (wiele osób robiących większość zakupów hipermarkecie nie kupuje tam owoców i warzyw, pieczywa, 

wędlin i serów na wagę, ryb etc., a w wyspecjalizowanych sklepach/piekarniach/stoiskach na bazarze). Ceny pobrałem 

z następujących działów (podzielonych przez Tesco na grupy i podgrupy): 

Artykuły spożywcze: 

 Produkty sypkie i makarony (cukier i słodzik; makaron; mąka; ryż; kasza i płatki; groch fasola i pozostałe) 

 Musli (musli; kukurydziane; pozostałe płatki) 

 Sosy, oleje, octy (olej i oliwa; ketchup i musztarda; majonez i chrzan; ocet i zaprawy cytrynowe; sosy; 

dressingi i fixy) 

 Przyprawy (sól; jednorodne; mieszanki; marynaty i panierki; przyprawy w płynie i z młynkiem) 

 Dania i konserwy (konserwy rybne; pasztet, konserwy mięsne smalec; zupy; pozostałe dania gotowe) 

 Przetwory warzywne (warzywa konserwowe; koncentrat i przecier pomidorowy) 

 Przetwory owocowe, miód (dżem powidła konfitury; miód, słodkie kremy; owoce w syropie) 

 Desery, do wypieków (desery w proszku; ciasto w proszku; spody i wafle; bakalie; dodatki cukiernicze) 

 Słodycze (czekolada; batoniki i wafelki; chałwa i sezamki; praliny, bombonierki, mleczka; cukierki, żelki draże; 

gumy i dropsy; ciastka; wafle i pierniki) 

 Kawa, herbata, kakao (kawa; cappuccino, zbożowa i czekolada; śmietanki i zabielacze; herbata; herbata 

owocowa i ziołowa; kakao) 
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Artykuły świeże: 

 Nabiał (mleko UHT; mleko schłodzone świeże; śmietana; śmietanka UHT i w sprayu; twaróg; kefir i maślanka; 

jogurty; deserki i sery; jajka) 

 Ser (żółty paczkowany; pleśniowy; topiony i kanapkowy; mozarella, feta, specjalności; kozi; przekąski serowe) 

 Wędliny (wędliny w plastrach; kiełbasa; wędzonki; boczek; mielonki; pasztet i podroby) 

Z działu Artykuły spożywcze wykreśliłem grupę słone przekąski, zawierającą chipsy, paluszki, przetworzone 

orzeszki ziemne, krakersy etc., ponieważ trudno uznać to za podstawę diety. Nie zbierałem również cen z grupy 

zdrowa żywność z uwagi na szacunkowo niewielką liczbę odbiorców (są tam produkty wg podgrup: produkty BIO; 

produkty bez cukru; produkty bez laktozy; produkty sojowe; pieczywo chrupkie; zdrowe napoje), ceny oraz ich 

egzotyczność w świadomości przeciętnego polskiego konsumenta. Nie pobierałem również cen z grupy kuchnie świata 

z uwagi na dużą rotację produktów, zaobserwowaną w czasie przed zebraniem cen oraz to że trudno uznać je za 

podstawowe dla Polaków. 

W celu usystematyzowania grup pod względem stopnia utrzymywania cen poniżej najbliższej pełnej liczby (co 

określane jest dalej jako działania marketingowe), wprowadziłem przedziały 0-1 zł; 1,01-2 zł… powyżej 10 zł, następnie 

zliczane w nich były ceny z częścią dziesiętną 0,99, a ich liczba dzielona przez ogólną liczbę cen w przedziale. 

Otrzymałem w ten sposób procent, jaki stanowiąc ceny z częścią ułamkową 0,99 w stosunku do wszystkich cen danej 

grupy, wskazując w ten sposób rozległość zabiegów marketingowych. Nie brałem pod uwagę cen w przedziałach 9,01-

10 zł i powyżej 10 zł z uwagi na z jednej strony małą liczbę cen powyżej 9 zł w prawie wszystkich grupach, z drugiej na 

fakt, iż większość z tych cen posiada część dziesiętną 0,99. 

2.2 Opis statystyczny całości danych 

Całość zebranych przeze mnie cen to 5894 pozycji. Do zobrazowania rozkładu cen użyję trzech histogramów. 

 

Rysunek 1. Histogram całości cen, podzielonych na przedziały 0-10; 10,01-20; 20,01-30; 30,01-40; 40,01-50; 50,01-100; 100,01-
200 zł. 

Oczywiście należało oczekiwać tego, że jeśli weźmie się pod uwagę podstawowe produkty spożywcze, to ceny 

większości muszą znaleźć się poniżej poziomu 10 zł, natomiast powyżej 20 zł będziemy mieć już tylko nieznaczną 

(9,56%) część całości, co wynika z połączenia drogich surowców i dużych opakowań. Kolejny histogram obrazuje 

przedziały od 0-10 zł. 
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Rysunek 2. Histogram całości cen (przedział 0-10zł), podzielonych na przedziały 0-1; 1,01-2; 2,01-3; 3,01-4; 4,01-5; 5,01-6; 6,01-7; 
7,01-8; 8,01-9; 9,01-10 zł. 

Powyższy histogram tworzy zbiór wszystkich analizowanych przeze mnie grup w ich najliczniejszych 

przedziałach 0-10 zł, jak widać na rysunku 2. różnica pomiędzy kolejnymi przedziałami od 1,01-8 zł jest w przybliżeniu 

stała, oczywiście nie spodziewałem się wielu produktów w cenie do 1 zł, ale je również można przedstawić osobnym 

histogramie. 

 

Rysunek 3. Histogram cen całości (przedział 0-1zł) danych, podzielonych na przedziały 0,01-0,1; 0,11-0,2; 0,21-0,3; 0,31-4; 0,41-
0,5; 0,51-0,6; 0,61-0,7; 0,71-0,8; 0,71-0,8; 0,81-0,9; 0,91-1 zł. 

Jako uzupełnienie histogramów zamieszczam rozkład gęstości prawdopodobieństwa Kernela, uzyskany 

metodą jądrowego estymatora gęstości prawdopodobieństwa przy wykorzystaniu jądra Gaussa[6]. Ponieważ dla cen 

powyżej 30 zł wykres niemal pokrywa się z osią OX, to został narysowany dla przedziału <0;40zł>, pomimo że 

najwyższa cena wynosi 129,99 zł. 
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Rysunek 4. Wykres rozkładu gęstości prawdopodobieństwa jądrowego estymatora gęstości prawdopodobieństwa  dla 
całości cen. 

Podstawowe parametry statystyczne: 

Mediana [zł] Średnia [zł] Kurtoza O.Stand.[zł] Skośność Kwartyl 1[zł] Kwartyl 3[zł] 

3,05 3,59 93,18 6,05 7,01 2,09 5,99 
Tabela 1. Parametry statystyczne dla całości danych: Mediana, Średnia, Kurtoza, Odchylenie standardowe, Skośność, Kwartyl 1, 
Kwartyl 3. 

W przedziale 0,01-1 zł oczywiście obserwujemy wzrost zliczeń w kolejnych przedziałach dziesięciogroszowych. 

Ceny mające część dziesiętną 0,99 notujemy we wszystkich przedziałach 0-1; 1,01-2… 8,01-9 zł, stanowią one od 22% 

do 47% poszczególnych przedziałów. 

Wartości skośności są większe od zera dla wszystkich grup, zawierają się w przedziale 0,44- 5,06, co świadczy 

o prawostronnej asymetrii rozkładu, większość cen znajduje się powyżej średniej arytmetycznej. Dla całości danych ten 

współczynnik wynosi 7,01. Kurtoza przyjmuje wartości -0,48- 44,69 (wartość ujemna tylko dla jednej grupy cen- i tylko 

ona jest bardziej spłaszczona od rozkładu normalnego, wszystkie inne grupy są bardziej od niego wysmukłe), więc 

można powiedzieć, że w większości grup koncentracja wokół średniej jest znaczna. Kurtoza policzona dla całości cen 

wynosi 93,18, więc rozkład jest mocno wysmukły, a koncentracja wokół średniej- duża. Patrząc na rysunek 4, można 

dostrzec wyraźnie wydłużone prawe ramię, potwierdzone dodatnią, najwyższą dla całości cen skośnością. 

2.3 Opis statystyczny poszczególnych grup cen 

Grupa 1.Dania i konserwy jest złożona z 792 cen, których rozkład w przedziałach 0-1zł; 1,01-2zł… powyżej 10 

zł jest przedstawiony poniżej. 
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Rysunek 5. Histogram cen grupy 1.Dania i konserwy, podzielonych na przedziały 0-1; 1,01-2; 2,01-3; 3,01-4; 4,01-5; 5,01-6; 6,01-7; 
7,01-8; 8,01-9; 9,01-10; powyżej 10 zł. 

Jako uzupełnienie histogramu zamieszczam poniżej rozkład gęstości prawdopodobieństwa Kernela uzyskany 

metodą jądrowego estymatora gęstości prawdopodobieństwa przy wykorzystaniu jądra Gaussa. 

 

Rysunek 6. Wykres rozkładu gęstości prawdopodobieństwa jądrowego estymatora gęstości prawdopodobieństwa dla 

grupy 1.Dania i konserwy. 

Podstawowe parametry statystyczne 

Mediana [zł] Średnia [zł] Kurtoza O. Stand. [zł] Skośność Kwartyl 1[zł] Kwartyl 3[zł] 

3,05 3,59 4,57 2,12 1,60 1,99 4,69 
Tabela 2. Parametry statystyczne grupy 1.Dania i konserwy: Mediana, Średnia, Kurtoza, Odchylenie standardowe, Skośność, 
Kwartyl 1, Kwartyl 3. 

Specyfika tej grupy towarów po bardziej szczegółowej analizie oferty TESCO wskazuje, że do ceny 4 

zł/pojedynczy produkt dominują artykuły bardziej przetworzone lub o wyższej cenie surowca(konserwy rybne, mięsne) 

ale o niższej masie netto pojedynczego opakowania (100-200 g), domyślnie przewidziane dla jednej osoby na jeden 

posiłek, podczas gdy powyżej tej ceny dominują opakowania duże- 500-700 g i większe, produktów w których droższy 

surowiec stanowi tylko pewien procent całości. Jest również 40 cen 2,99 i aż 51 cen 3,99 zł, podczas gdy przejście do 

kolejno 3,29 zł i 4,29 zł (którą to cenę uznajmy za „wyraźnie powyżej” cen wcześniej wymienionych zajmuje tylko po 

kilkanaście pozycji- wyraźnie zauważalne działania marketingowe (wg przyjętego systemu ceny z częścią dziesiętną 
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stanowią 26,8% wszystkich cen w przedziale 0-9 zł). Ceny z częścią dziesiętną 0,99 stanowią 17-64% poszczególnych 

przedziałów. 

Grupa 2.Sosy, oleje, octy jest złożona z 430 cen,których rozkład w przedziałach 0-1 zł; 1,01-2 zł… powyżej 10 zł 

jest przedstawiony poniżej. 

 

Rysunek 7. Histogram cen grupy 2.Sosy, oleje, octy, podzielonych na przedziały 0-1; 1,01-2; 2,01-3; 3,01-4; 4,01-5; 5,01-6; 6,01-7; 
7,01-8; 8,01-9; 9,01-10; powyżej 10 zł. 

Jako uzupełnienie histogramu zamieszczam poniżej rozkład gęstości prawdopodobieństwa Kernela uzyskany 

metodą jądrowego estymatora gęstości prawdopodobieństwa przy wykorzystaniu jądra Gaussa. 

 

Rysunek 8. Wykres rozkładu gęstości prawdopodobieństwa jądrowego estymatora gęstości prawdopodobieństwa dla 

grupy 2.Sosy, oleje, octy. 

Podstawowe parametry statystyczne: 

Mediana [zł] Średnia [zł] Kurtoza O. Stand. [zł] Skośność Kwartyl 1[zł] Kwartyl 3[zł] 

3,39 4,70 3,19 3,98 1,86 1,99 5,99 
Tabela 3. Parametry statystyczne grupy 1.Dania i konserwy: Mediana, Średnia, Kurtoza, Odchylenie standardowe, Skośność, 
Kwartyl 1, Kwartyl 3. 

W tej grupie obserwujemy średnią znacząco wyższą od mediany, co świadczy o pewnej liczbie produktów 

droższych- widać to również na histogramie- są to w ogromnej większości zagraniczne oleje i oliwy, podczas gdy dwie 

najliczniejsze grupy stanowią głównie sosy w proszku oraz opakowania 100-200 g sosów z przetartych warzyw. Widać 
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działania marketingowe na cenach na poziomie 1,99 zł- takich cen jest 37, choć przejście do 2,29 zł zajmuje kolejnych 

ok. 30 produktów. Ceny z częścią dziesiętną stanowią 29,8% wszystkich cen w przedziale 0-9 zł. Ceny z częścią 

dziesiętną stanowią 0-59% przedziałów. Wydawać by się mogło, że histogram ma charakter dwumodalny i w istocie na 

poniższym wykresie rozkładu gęstości prawdopodobieństwa(Rysunek 8) dla argumentów 14-18 wartości rosną. 

Grupa 3.Produkty sypkie, makarony składa się z 280 cen, których rozkład w przedziałach 0-1 zł; 1,01-2 zł… 

powyżej 10 zł jest przedstawiony poniżej. 

 

Rysunek 9. Histogram cen grupy 3. Produkty sypkie, makarony, podzielonych na przedziały 0-1; 1,01-2; 2,01-3; 3,01-4; 4,01-5; 
5,01-6; 6,01-7; 7,01-8; 8,01-9; 9,01-10; powyżej 10 zł. 

Jako uzupełnienie histogramu zamieszczam poniżej rozkład gęstości prawdopodobieństwa Kernela uzyskany 

metodą jądrowego estymatora gęstości prawdopodobieństwa przy wykorzystaniu jądra Gaussa. 

 

Rysunek 10. Wykres rozkładu gęstości prawdopodobieństwa jądrowego estymatora gęstości prawdopodobieństwa dla 

grupy 3.Produkty sypkie, makarony. 

Podstawowe parametry statystyczne: 

Mediana [zł] Średnia [zł] Kurtoza O. Stand. [zł] Skośność Kwartyl 1[zł] Kwartyl 3[zł] 

3,19 3,61 13,23 1,92 2,75 2,47 4,29 
Tabela 4. Parametry statystyczne grupy 3.Produkty sypkie, makarony: Mediana, Średnia, Kurtoza, Odchylenie standardowe, 
Skośność, Kwartyl 1, Kwartyl 3. 
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Wiadomo, że do produkcji większości artykułów z tego działu są używane tanie i polskie surowce, nie są to też 

towary wysoko przetworzone, toteż średnia cena nie jest wysoka. Produkty, które w jakimś stopniu tę średnią 

zawyżają to egzotyczny cukier trzcinowy i produkowane we Włoszech makarony. Występują zabiegi marketingowe na  

poziomie 2,99 zł (21 cen) oraz 3,99 zł (29 cen)- przejścia do 3,29 zł oraz 4,29 zł zajmują tylko po kilka pozycji. Ceny z 

częścią dziesiętną stanowią 0-45% przedziałów. Ceny z częścią dziesiętną 0,99 stanowią 24,6% wszystkich cen w 

przedziale 0-9 zł. Rozkład jest wysmukły oraz dodatnio skośny, jak rozkłady wszystkich niemal grup. 

Grupa 4.Przetwory warzywne składa się z 204 cen, których rozkład w przedziałach 0-1 zł; 1,01-2 zł… powyżej 

10 zł jest przedstawiony poniżej. 

 

Rysunek 11. Histogram cen grupy 2.Sosy, oleje, octy, podzielonych na przedziały 0-1; 1,01-2; 2,01-3; 3,01-4; 4,01-5; 5,01-6; 6,01-7; 
7,01-8; 8,01-9; 9,01-10; powyżej 10 zł. 

Jako uzupełnienie histogramu zamieszczam poniżej rozkład gęstości prawdopodobieństwa Kernela uzyskany 

metodą jądrowego estymatora gęstości prawdopodobieństwa przy wykorzystaniu jądra Gaussa. 

 

Rysunek 12. Wykres rozkładu gęstości prawdopodobieństwa jądrowego estymatora gęstości prawdopodobieństwa dla 

grupy 4.Przetwory warzywne. 

Podstawowe parametry statystyczne: 

Mediana [zł] Średnia [zł] Kurtoza O. Stand. [zł] Skośność Kwartyl 1[zł] Kwartyl 3[zł] 

3,79 4,33 9,57 2,72 2,38 2,67 4,99 
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Tabela 5. Parametry statystyczne grupy 4.Przetwory warzywne: Mediana, Średnia, Kurtoza, Odchylenie standardowe, Skośność, 
Kwartyl 1, Kwartyl 3. 

Na histogramie widać przede wszystkim niewiele produktów w cenie do 2 zł w porównaniu do tych o wyższej 

cenie, z uwagi na droższe lub importowane surowce. Histogram pokazuje również drastyczny spadek liczby cen 

powyżej 5 zł/produkt, okazuje się, że powyżej tego poziomu znajdują się produkty ponad 500 g lub zagraniczne, często 

z wielu surowców/półproduktów. Ceny z częścią dziesiętną 0,99 stanowią 19,8% wszystkich cen w przedziale 0-9 zł i 0-

50% poszczególnych przedziałów. Rozkład jest skośny dodatnio (widoczny na Rysunku 12.wydłużony prawy ogon, 

średnia wyższa niż mediana). 

Grupa 5.Przyprawy składa się z 309 cen, których rozkład w przedziałach 0-1zł; 1,01-2zł… powyżej 10 zł jest 

przedstawiony poniżej. 

 

Rysunek 13. Histogram cen grupy 5.Przyprawy, podzielonych na przedziały 0-1; 1,01-2; 2,01-3; 3,01-4; 4,01-5; 5,01-6; 6,01-7; 7,01-
8; 8,01-9; 9,01-10; powyżej 10 zł. 

Jako uzupełnienie histogramu zamieszczam poniżej rozkład gęstości prawdopodobieństwa Kernela uzyskany 

metodą jądrowego estymatora gęstości prawdopodobieństwa przy wykorzystaniu jądra Gaussa. 

 

Rysunek 14. Wykres rozkładu gęstości prawdopodobieństwa jądrowego estymatora gęstości prawdopodobieństwa  dla 
grupy 5.Przetwory warzywne. 
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Podstawowe parametry statystyczne: 

Mediana [zł] Średnia [zł] Kurtoza O. Stand. [zł] Skośność Kwartyl 1[zł] Kwartyl 3[zł] 

1,69 2,30 5,59 1,73 2,28 1,19 2,29 
Tabela 6. Parametry statystyczne grupy 5.Przetwory warzywne: Mediana, Średnia, Kurtoza, Odchylenie standardowe, Skośność, 
Kwartyl 1, Kwartyl 3. 

Widać,  że niemal 2/3 cen w tym dziale zwiera się w przedziale 1-2 zł, co ściśle wynika ze specyfiki działu- małe 

opakowania 2-5 g różnych przypraw, przy czym każda firma oferuje ich co najmniej kilkanaście w tej samej cenie, 

niezależnie od rodzaju przyprawy. Można odnotować 46 cen 1,99 zł, wzrost do 2,29 zł to jedynie kilkanaście pozycji. W 

związku z zastosowaniem małych opakowań istnieje zauważalna grupa cen 0-1 zł.. Ceny z częścią dziesiętną 0,99 

stanowią 0-50% poszczególnych przedziałów i łącznie 22,7% wszystkich cen w przedziale 0-9 zł. Również obserwujemy 

(Rysunek 14) wydłużony prawy ogon. 

Grupa 6.Słodycze składa się z 877 cen, których rozkład w przedziałach 0-1zł; 1,01-2zł… powyżej 10 zł jest 

przedstawiony poniżej. 

 

Rysunek 15. Histogram cen grupy 6.Słodycze, podzielonych na przedziały 0-1; 1,01-2; 2,01-3; 3,01-4; 4,01-5; 5,01-6; 6,01-7; 7,01-
8; 8,01-9; 9,01-10; powyżej 10 zł. 

Z uwagi na dużą liczność przedziału powyżej 10 zł, dla lepszego zobrazowania zamieszczony zostaje poniżej histogram 

tego przedziału. 

 

Rysunek 16. Histogram cen grupy 6.Słodycze (przedział powyżej 10 zł), podzielonych na przedziały: 10,01-15; 15,01-20; 20,01-25; 
25,01-30; 30,01-35; 35,0-40; 40,01-100 zł. 

Jako uzupełnienie histogramów zamieszczam poniżej rozkład gęstości prawdopodobieństwa Kernela uzyskany 

metodą jądrowego estymatora gęstości prawdopodobieństwa przy wykorzystaniu jądra Gaussa. 
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Rysunek 17. Wykres rozkładu gęstości prawdopodobieństwa jądrowego estymatora gęstości prawdopodobieństwa  dla 
grupy 6.Słodycze. 

Podstawowe parametry statystyczne: 

Mediana [zł] Średnia [zł] Kurtoza O. Stand. [zł] Skośność Kwartyl 1[zł] Kwartyl 3[zł] 

2,99 3,63 44,69 5,64 5,06 1,99 5,99 
Tabela 7. Parametry statystyczne grupy 6.Słodycze: Mediana, Średnia, Kurtoza, Odchylenie standardowe, Skośność, Kwartyl 1, 
Kwartyl 3. 

W tej grupie istnieje duża rozpiętość, zarówno cenowa jak i produktowa, dokładnie te same produkty 

występują niekiedy w dwóch a nawet trzech wersjach wagowych (wafle, batony) czy nawet większej liczbie wersji 

smakowych (czekolady). Można uogólnić, że do 3 zł występują produkty o masie od kilkudziesięciu do stu 

kilkudziesięciu g, konsumowane w ramach jednego posiłku, natomiast dopiero  w kolejnych przedziałach pojawiają się 

produkty w zamyśle producenta dzielone na kilka porcji. Załamanie liczby oferowanych produktów następuje powyżej 

4 zł, przy czym podobna liczba utrzymuje się dla przedziału 5,01-6 zł, a nawet nieznacznie rośnie dla 6,01-7 zł, 

ponownie się załamując dla wyższych cen. Po bliższej analizie produktów w przedziale 6,01-7 zł okazuje się że 

znajdziemy tam większość ok. 300 g opakowań cukierków, niemal wszystkie czekolady powyżej 200 g, oraz 300-400 g 

opakowania ciastek. Widać również na histogramie dużą liczbę produktów powyżej 10 zł- oczywiście są to niemal w 

całości bombonierki lub zachodnie czekolady ponad 200 g oraz 400-500 g opakowania cukierków. Ta grupa znacząco 

zawyża średnią oraz determinuje dużą różnicę między średnią a medianą. Ceny z częścią dziesiętną stanowią 32,7% 

wszystkich cen w przedziale 0-9 zł i  stanowią od 0-89% poszczególnych przedziałów. Jedna z większych skośności- 

widoczna na Rysunku 17. 

Grupa 7.Przetwory owocowe, miód składa się ze 189 cen, których rozkład w przedziałach 0-1 zł; 1,01-2 zł… 

powyżej 10 zł jest przedstawiony poniżej. 
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Rysunek 18. Histogram cen grupy 7.Przetwory owocowe, miód, podzielonych na przedziały 0-1; 1,01-2; 2,01-3; 3,01-4; 4,01-5; 
5,01-6; 6,01-7; 7,01-8; 8,01-9; 9,01-10; powyżej 10 zł. 

Z uwagi na wysoką liczność przedziału powyżej 10 zł, dla lepszego zobrazowania tego przedziału zamieszczony zostaje 

poniżej histogram tego przedziału. 

 

Rysunek 19. Histogram cen grupy 7.Przetwory owocowe, miód (przedział powyżej 10 zł), podzielonych na przedziały: 10,01-15; 
15,01-20; 20,01-25; 25,01-30 zł. 

Jako uzupełnienie histogramów zamieszczam poniżej rozkład gęstości prawdopodobieństwa Kernela uzyskany 

metodą jądrowego estymatora gęstości prawdopodobieństwa przy wykorzystaniu jądra Gaussa. 
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Rysunek 20. Wykres rozkładu gęstości prawdopodobieństwa jądrowego estymatora gęstości prawdopodobieństwa  dla 
grupy 7.Przetwory owocowe. 

Podstawowe parametry statystyczne: 

Mediana [zł] Średnia [zł] Kurtoza O. Stand. [zł] Skośność Kwartyl 1[zł] Kwartyl 3[zł] 

4,99 6,20 7,15 4,24 2,46 3,95 6,49 
Tabela 8.Parametry statystyczne grupy 7.Przetwory owocowe, miód: Mediana, Średnia, Kurtoza, Odchylenie standardowe, 
Skośność, Kwartyl 1, Kwartyl 3 

Najliczniejszy przedział cen stanowi 3,01-4 zł, nawet większości 200-300 g opakowań dżemu TESCO nie 

utrzymuje poniżej 2,99 zł. W przypadku pułapu 4 zł jest już inaczej, pojawiło się bowiem 20 pozycji w cenie 3,99 zł lub 

3,95 zł i po trzech pozycjach mamy już cenę 5,29 zł. Znacząca liczba pozycji w dziale z częścią dziesiętną 0,99 już nie 

występuje, ale dla każdego przedziału przejście do dwudziestu dziewięciu groszy powyżej ceny minimalnej przedziału 

zajmuje mniej niż 5 pozycji. Zwraca również uwagę wysoka średnia, znacząco różniąca się od mediany, zawyżona przez 

obecne w dziale miody w opakowaniach co najmniej 400 g (jest tylko kilka mniejszych opakowań). Ceny z częścią 

dziesiętną stanowią 37,6% wszystkich cen w przedziale 0-9 zł oraz stanowią 0-71% poszczególnych przedziałów. 

Wydłużone prawe ramię przekłada się na dodatnią (choć nie najwyższą na tle innych grup) skośność, a lokalne 

maksima widoczne na rysunku 20, przy tak niskiej liczności całego działu, są spowodowane wystąpieniem raptem kilku 

cen ok. 17 zł i ok. 22 zł. 

Grupa 8.Desery, do wypieków składa się ze 393 cen , których rozkład w przedziałach 0-1 zł; 1,01-2 zł… 

powyżej 10 zł jest przedstawiony poniżej. 
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Rysunek 21. Histogram cen grupy 8.Desery, do wypieków, podzielonych na przedziały 0-1; 1,01-2; 2,01-3; 3,01-4; 4,01-5; 5,01-6; 
6,01-7; 7,01-8; 8,01-9; 9,01-10; powyżej 10 zł. 

Jako uzupełnienie histogramu zamieszczam poniżej rozkład gęstości prawdopodobieństwa Kernela uzyskany 

metodą jądrowego estymatora gęstości prawdopodobieństwa przy wykorzystaniu jądra Gaussa. 

 

Rysunek 22. Wykres rozkładu gęstości prawdopodobieństwa jądrowego estymatora gęstości prawdopodobieństwa  dla 
grupy 8.Desery, do wypieków. 

Podstawowe parametry statystyczne: 

Mediana [zł] Średnia [zł] Kurtoza O. Stand. [zł] Skośność Kwartyl 1[zł] Kwartyl 3[zł] 

3,29 4,82 12,37 5,46 3,12 1,30 5,99 
Tabela 9. Parametry statystyczne grupy 8.Desery, do wypieków: Mediana, Średnia, Kurtoza, Odchylenie standardowe, Skośność, 
Kwartyl 1, Kwartyl 3. 

Na histogramie widać wyraźną dominację przedziału 1,01-2 zł- tworzy go 129 cen, co więcej zaledwie kilka to 

ceny 1,99 zł, więc nie widać tu działań marketingowych. Liczba cen w pozostałych przedziałach od 2-6 zł nieznacznie 

rośnie i dopiero później się załamuje. Ceny w poszczególnych przedziałach są rozłożone równomiernie, nie da się 

zauważyć przewagi tych z częścią dziesiętną 0,99. Ceny z częścią dziesiętną stanowią 18,0% wszystkich cen w 

przedziale 0-9 zł oraz stanowią 0-47%  poszczególnych przedziałów. 
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Grupa 9.Płatki śniadaniowe składa się ze 153 cen , których rozkład w przedziałach 0-1 zł; 1,01-2 zł… powyżej 

10 zł jest przedstawiony poniżej. 

 

Rysunek 23. Histogram cen grupy 9.Płatki śniadaniowe, podzielonych na przedziały 0-1; 1,01-2; 2,01-3; 3,01-4; 4,01-5; 5,01-6; 
6,01-7; 7,01-8; 8,01-9; 9,01-10; powyżej 10 zł. 

Jako uzupełnienie histogramu zamieszczam poniżej rozkład gęstości prawdopodobieństwa Kernela uzyskany 

metodą jądrowego estymatora gęstości prawdopodobieństwa przy wykorzystaniu jądra Gaussa. 

 

Rysunek 24. Wykres rozkładu gęstości prawdopodobieństwa jądrowego estymatora gęstości prawdopodobieństwa  dla 

grupy 9.Płatki śniadaniowe. 

Podstawowe parametry statystyczne: 

Mediana [zł] Średnia [zł] Kurtoza O. Stand. [zł] Skośność Kwartyl 1[zł] Kwartyl 3[zł] 

4,39 4,58 -0,48 2,42 0,44 2,49 5,99 
Tabela 10. Parametry statystyczne grupy 9.Płatki śniadaniowe: Mediana, Średnia, Kurtoza, Odchylenie standardowe, Skośność, 
Kwartyl 1, Kwartyl 3. 

Przede wszystkim można zauważyć, że liczebność poszczególnych przedziałów na histogramie nie jest 

podobna do żadnej z poprzednich grup, mających 1-3 maksimów. Nie występują ceny najniższe (0-1zł) oraz prawie w 

ogóle najwyższe (powyżej 10 zł). W działach 1,01-2 zł oraz 2,01-3 zł ceny z częścią dziesiętną 0,99 stanowią nieznaczną 
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część wszystkich cen, rozkład cen w obrębie przedziału jest równomierny. Przedział jaki możemy wyróżnić, jeśli chodzi 

o działania marketingowe to 3,01-4 zł: w nim bowiem na 26 cen aż 11 to 3,99 zł, przejście na 4,29 zł następuje w 

przeciągu dwóch pozycji. Szczególna liczność przedziału 1,01-2 zł wynika z tego, że niemal w całości tworzą go małe 

opakowania płatków, przeznaczone na jeden posiłek, natomiast większych, rodzinnych opakowań nie udaje się 

utrzymać w przedziale 2,01-3 zł i trafiają do następnego, znów licznego przedziału. Najdroższe produkty to 500 g i 

większe opakowania produktów z wielu surowców. Ceny z częścią dziesiętną stanowią 33,6% wszystkich cen w 

przedziale 0-9 zł oraz  stanowią od 0-62% poszczególnych przedziałów. Przedział jest platokurtyczny oraz wyznaczona 

skośność w tej grupie jest najmniejsza ze wszystkich grup- asymetria rozkładu jest niewielka, co również widać na 

wykresie rozkładu gęstości prawdopodobieństwa (Rysunek 24). 

Grupa 10. Ser składa się ze 461 cen, których rozkład w przedziałach 0-1zł; 1,01-2zł… powyżej 10 zł jest 

przedstawiony poniżej. 

 

Rysunek 25. Histogram cen grupy 10.Ser, podzielonych na przedziały 0-1; 1,01-2; 2,01-3; 3,01-4; 4,01-5; 5,01-6; 6,01-7; 7,01-8; 
8,01-9; 9,01-10; powyżej 10 zł. 

Jako uzupełnienie histogramu zamieszczam poniżej rozkład gęstości prawdopodobieństwa Kernela uzyskany 

metodą jądrowego estymatora gęstości prawdopodobieństwa przy wykorzystaniu jądra Gaussa. 

 

Rysunek 26. Wykres rozkładu gęstości prawdopodobieństwa jądrowego estymatora gęstości prawdopodobieństwa  dla 

grupy 10.Ser. 

 

0

20

40

60

80

100

120

140

0-1 1,01-2 2,01-3 3,01-4 4,01-5 5,01-6 6,01-7 7,01-8 8,01-9 9,01-10 10,01-…Li
cz

b
a 

ce
n

 w
 p

rz
e

d
zi

ał
ac

h

Przedziały cen(PLN)



str. 24 
 

 

Podstawowe parametry statystyczne: 

Mediana [zł] Średnia [zł] Kurtoza O. Stand. [zł] Skośność Kwartyl 1[zł] Kwartyl 3[zł] 

3,89 4,96 33,62 3,87 4,25 2,79 5,79 
Tabela 11. Parametry statystyczne grupy 10.Ser: Mediana, Średnia, Kurtoza, Odchylenie standardowe, Skośność, Kwartyl 1, 
Kwartyl 3. 

Działania marketingowe związane z częścią dziesiętną 0,99 najbardziej zauważalne są w przedziale 1,01-2 zł. 

Jedna z wyższych kurtoz świadczy o bardzo wysmukłym rozkładzie. Występuje znaczna różnica pomiędzy medianą i 

średnią, co przekłada się na wysoką skośność, widoczną też na wykresie rozkładu gęstości prawdopodobieństwa 

(Rysunek 26). Liczna grupa powyżej 10 zł zawyża średnią. Produkty w dziale są bardzo różnorodne, jeśli chodzi o 

opakowanie, grupa powyżej 10zł to sery zagraniczne lub w ok. 500 g opakowaniach. Ceny z częścią dziesiętną stanowią 

22,1% wszystkich cen w przedziale 0-9 zł oraz stanowią od 5-73% poszczególnych przedziałów. 

Grupa 11.Nabiał składa się z 633 cen , których rozkład w przedziałach 0-1zł; 1,01-2zł… powyżej 10 zł jest 

przedstawiony poniżej. 

 

Rysunek 27. Histogram cen grupy 11.Nabiał, podzielonych na przedziały 0-1; 1,01-2; 2,01-3; 3,01-4; 4,01-5; 5,01-6; 6,01-7; 7,01-8; 
8,01-9; 9,01-10; powyżej 10 zł. 

Jako uzupełnienie histogramu zamieszczam poniżej rozkład gęstości prawdopodobieństwa Kernela uzyskany metodą 

jądrowego estymatora gęstości prawdopodobieństwa przy wykorzystaniu jądra Gaussa. 
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Rysunek 28. Wykres rozkładu gęstości prawdopodobieństwa jądrowego estymatora gęstości prawdopodobieństwa  dla 

grupy 11.Nabiał. 

Podstawowe parametry statystyczne: 

Mediana [zł] Średnia [zł] Kurtoza O. Stand. [zł] Skośność Kwartyl 1[zł] Kwartyl 3[zł] 

2,39 3,11 6,95 2,25 2,38 1,79 3,49 
Tabela 12. Parametry statystyczne grupy 11.Nabiał: Mediana, Średnia, Kurtoza, Odchylenie standardowe, Skośność, Kwartyl 1, 
Kwartyl 3. 

Działania marketingowe są najbardziej zauważalne w przedziale 1,01-2 zł (występuje tam 65 cen 1,99 zł- 50% 

przedziału) i w przedziałach od 5,01 do 9 zł (od 50% do 70% przedziału to ceny z częścią dziesiętną 0,99). Nie istnieje 

liczny przedział wyższych cen, toteż średnia jest zbliżona do mediany. 3 najliczniejsze przedziały to głównie 

opakowania 150-500 g produktów z tanich i polskich surowców. Ceny z częścią dziesiętną stanowią 24,9%  wszystkich 

cen w przedziale 0-9 zł. Widoczne na wykresie jest drugie maksimum dla cen ok. 6-8 zł. 

Grupa 12.Wędliny składa się z 470 cen , których rozkład w przedziałach 0-1zł; 1,01-2zł… powyżej 10 zł jest 

przedstawiony poniżej. 

 

Rysunek 29. Histogram cen grupy 12.Wędliny, podzielonych na przedziały 0-1; 1,01-2; 2,01-3; 3,01-4; 4,01-5; 5,01-6; 6,01-7; 7,01-
8; 8,01-9; 9,01-10; powyżej 10 zł. 

Z uwagi na dużą liczność przedziału powyżej 10 zł, dla lepszego zobrazowania tego przedziału zamieszczony 

zostaje poniżej histogram tego przedziału. 

 

Rysunek 30. Histogram cen przedziału powyżej 10zł grupy 12.Wędliny, podzielonego na przedziały: 10,01-15; 15,01-20; 20,01-25; 
25,01-30; 30,01-100 zł. 

Jako uzupełnienie histogramów zamieszczam poniżej rozkład gęstości prawdopodobieństwa Kernela uzyskany 

metodą jądrowego estymatora gęstości prawdopodobieństwa przy wykorzystaniu jądra Gaussa. 
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Rysunek 31. Wykres rozkładu gęstości prawdopodobieństwa jądrowego estymatora gęstości prawdopodobieństwa  dla 

grupy 12.Wędliny. 

Podstawowe parametry statystyczne: 

Mediana [zł] Średnia [zł] Kurtoza O. Stand. [zł] Skośność Kwartyl 1[zł] Kwartyl 3[zł] 

5,29 6,58 14,57 4,87 2,84 3,59 8,32 
Tabela 13. Parametry statystyczne grupy 12.Wędliny: Mediana, Średnia, Kurtoza, Odchylenie standardowe, Skośność, Kwartyl 1, 
Kwartyl 3. 

Najliczniejszy jest przedział 4,01-5 zł, jednak przedziały od 1-7 zł są liczebnie zbliżone. Bardzo liczny jest też 

przedział powyżej 10 zł, tworzą go głównie opakowania produktów powyżej 500 g (część nawet powyżej 1000 g)  z 

polskiego, ale drogiego surowca. Działania marketingowe na cenach są widoczne w przedziałach od 3-9 zł (ceny z 

częścią dziesiętną 0,99 stanowią od 41 do 61% przedziałów). Ceny z częścią dziesiętną stanowią 39,7%  wszystkich cen 

w przedziale 0-9 zł. W tej grupie cen można zaobserwować jedną z wyższych kurtoz. 

Grupa 13.Kawa, herbata składa się z 803 cen , których rozkład w przedziałach 0-1zł; 1,01-2zł… powyżej 10 zł 

jest przedstawiony poniżej. 

 

Rysunek 32. Histogram cen grupy 13.Kawa, herbata, podzielonych na przedziały 0-1; 1,01-2; 2,01-3; 3,01-4; 4,01-5; 5,01-6; 6,01-7; 
7,01-8; 8,01-9; 9,01-10; powyżej 10 zł. 

Z uwagi na dużą liczność przedziału powyżej 10 zł, niezbędne dla zobrazowania tego przedziału zamieszczony 

zostaje poniżej histogram tego przedziału. 
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Rysunek 33. Histogram cen przedziału powyżej 10 zł grupy 12.Wędliny, podzielonego na przedziały: 10,01-20; 20,01-30; 30,01-40; 
40,01-50; 50,01-60; 60,01-70; 70,01-80; 80,01-90; 90,01-100; 100,01-200 zł. 

Jako uzupełnienie histogramu zamieszczam poniżej rozkład gęstości prawdopodobieństwa Kernela uzyskany 

metodą jądrowego estymatora gęstości prawdopodobieństwa przy wykorzystaniu jądra Gaussa. 

 

Rysunek 34. Wykres rozkładu gęstości prawdopodobieństwa jądrowego estymatora gęstości prawdopodobieństwa  dla 

grupy 13.Kawa, herbata. 

Podstawowe parametry statystyczne: 

Mediana [zł] Średnia [zł] Kurtoza O. Stand. [zł] Skośność Kwartyl 1[zł] Kwartyl 3[zł] 

6,99 10,97 32,62 12,17 4,67 4,89 13,99 
Tabela 14. Parametry statystyczne grupy 13.Kawa, herbata: Mediana, Średnia, Kurtoza, Odchylenie standardowe, Skośność, 
Kwartyl 1, Kwartyl 3. 

Z uwagi na drogie i egzotyczne, zagraniczne surowce pierwszym licznym przedziałem jest dopiero 3,01-4 zł i są 

to głównie herbaty owocowe. Z uwagi na wysoką cenę ziaren kawy największą liczność wykazuje grupa powyżej 10 zł i 

są to opakowania znanych marek kaw (100g i więcej w przypadku kaw rozpuszczalnych i 200g w przypadku kaw 

mielonych). Działania marketingowe można zauważyć na poziomie od 2-9 zł, gdzie ceny z częścią dziesiętną 0,99 

stanowią od 18% do 64%. Niewielka liczność przedziału 9,01-10 zł a duża 10,01… zł pozwala stwierdzić, że w tych 

dwóch przedziałach nie szukano rozwiązań (np. wielkość opakowań, promocje) pozwalające zmieścić się cenie poniżej 

10 zł. Ceny z częścią dziesiętną stanowią 43,3% wszystkich cen w przedziale 0-9 zł. 
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Grupa 14.Tesco value składa się wyłącznie z produktów marki własnej TESCO ze wszystkich grup z których 

zebrałem ceny, łącznie z 1048 pozycji,  których rozkład w przedziałach 0-1 zł; 1,01-2 zł… powyżej 10 zł jest 

przedstawiony poniżej. 

 

Rysunek 35. Histogram cen grupy 14.Tesco value, podzielonego na przedziały: 0-1; 1,01-2; 2,01-3; 3,01-4; 4,01-5; 5,01-6; 6,01-7; 
7,01-8; 8,01-9; 9,01-10; powyżej 10 zł. 

Z uwagi na dużą liczność przedziału powyżej 10 zł, niezbędne dla zobrazowania tego przedziału zamieszczony 

zostaje poniżej histogram tego przedziału. 

 

Rysunek 36. Histogram cen przedziału powyżej 10zł grupy 14.Tesco value, podzielonego na przedziały 10,01-15; 15,01-20; 20,01-
25; 25,01-30; 30,01-35; 35,01-40 zł. 

Jako uzupełnienie histogramu zamieszczam rozkład gęstości prawdopodobieństwa Kernela uzyskany metodą 

jądrowego estymatora gęstości prawdopodobieństwa przy wykorzystaniu jądra Gaussa. 
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Rysunek 37. Wykres rozkładu gęstości prawdopodobieństwa jądrowego estymatora gęstości prawdopodobieństwa  dla 
grupy 14.Tesco value. 

Podstawowe parametry statystyczne: 

Mediana [zł] Średnia [zł] Kurtoza O. Stand. [zł] Skośność Kwartyl 1[zł] Kwartyl 3[zł] 

2,69 2,81 13,58 5,08 3,00 1,89 5,99 
Tabela 15. Parametry statystyczne grupy 14.Tesco value: Mediana, Średnia, Kurtoza, Odchylenie standardowe, Skośność, Kwartyl 
1, Kwartyl 3. 

W grupie TESCO value dostrzec można silne działania marketingowe, skutkujące cenami z częścią dziesiętną 

0,99 na wszystkich poziomach, ich procent waha się od 22%-71% przedziału. Ceny z najliczniejszych przedziałów tej 

grupy dotyczą podstawowych produktów- w każdej z podgrup wchodzących w skład grupy (wymienionych przeze mnie 

na początku tego rozdziału pracy) TESCO stara się mieć co najmniej kilka produktów pod swoją marką. Przedział 

10,01…zł tworzą ceny produktów, które można określić odpowiednikiem droższych produktów zachodnich marek- 

nazwane TESCO finest. Ceny z częścią dziesiętną stanowią 32,5% wszystkich cen w przedziale 0-9 zł. 

Grupa 15.Promocje składa się wyłącznie z produktów  ze wszystkich grup z których pobierałem ceny, łącznie z 

332 pozycji,  których rozkład w przedziałach 0-1 zł; 1,01-2… powyżej 10 zł jest przedstawiony poniżej. 

 

Rysunek 38. Histogram cen grupy15.Promocje, podzielonego na przedziały: 0-1; 1,01-2; 2,01-3; 3,01-4; 4,01-5; 5,01-6; 6,01-7; 
7,01-8; 8,01-9; 9,01-10; powyżej 10 zł. 
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Jako uzupełnienie histogramu zamieszczam poniżej rozkład gęstości prawdopodobieństwa Kernela uzyskany 

metodą jądrowego estymatora gęstości prawdopodobieństwa przy wykorzystaniu jądra Gaussa. 

 

Rysunek 39. Wykres rozkładu gęstości prawdopodobieństwa jądrowego estymatora gęstości prawdopodobieństwa  dla 

grupy 15.Promocje. 

Podstawowe parametry statystyczne: 

Mediana [zł] Średnia [zł] Kurtoza O. Stand. [zł] Skośność Kwartyl 1[zł] Kwartyl 3[zł] 

3,99 5,13 15,37 4,52 3,10 2,19 5,99 
Tabela 16. Parametry statystyczne grupy 15.Promocje: Mediana, Średnia, Kurtoza, Odchylenie standardowe, Skośność, Kwartyl 
1, Kwartyl 3. 

Grupa została utworzona poprzez zebranie cen ze wszystkich grup wyszczególnionych w mojej pracy, 

oznaczonych jako Promocje na stronie internetowej TESCO. Działania marketingowe zgodnie z intuicją w tej grupie 

osiągają największy poziom na wszystkich poziomach oprócz przedziału 1,01-2 zł, ceny z częścią dziesiętną stanowią od 

27% do nawet 100% (w przedziale 7,01-8 zł. Wyraźnie więcej cen trafiło do przedziałów 1,01-5 zł.  Ceny z częścią 

dziesiętną stanowią 41,4% wszystkich cen w przedziale 0-9 zł. 
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Rozdział III 

Analiza Benforda 

3.1 Analiza poszczególnych grup cen 

Celem analizy Benforda poszczególnych grup jest ustalenie wpływu działań marketingowych jako czynnika 

zaburzającego naturalne własności cen. Do potwierdzenia tezy, że rozkład procentowy pierwszych cyfr  spełnia lub nie 

prawo Benforda (Równanie 1) używam testu χ-kwadrat dla ośmiu stopni swobody(Równanie 3). 

Okazuje się jednak, że żadna z grup cen dla żadnego poziomu ufności nie spełnia prawa Benforda, co 

przedstawia tabela zamieszczona po szczegółowych analizach każdej z grup, w której uszeregowałem grupy produktów 

według intensywności podjętych przez sieć TESCO działań marketingowych, przypisując do nich wartość statystyki 

rozkładu χ- kwadrat, liczonych wg wzoru: 

∑
(𝑛𝑖 − 𝑛𝑝𝑖)

2

𝑛𝑝𝑖

𝑛

𝑖=1

 (3) 

Gdzie: ni- ilość zliczeń rzeczywistych; np.i- ilość zliczeń hipotetycznych 

Prawo Benforda dotyczy przede wszystkim danych przyrodniczych-  dotyczących zestawów liczb „nie 

skażonych ludzkimi myślami”- któremu to skażeniu oczywiście ulegają ceny- prace naukowe na jego temat nie zalecają 

stosowania go dla samych cen usługi/towaru, a dla wypadkowej dwóch dystrybuant- ceny oraz wolumenu sprzedaży, 

tzn. w bazie danych mamy tyle cen danego produktu, ile jego sztuk zostało sprzedanych- oczywiście są to dane 

absolutnie nie do zdobycia[2]. Analiza prowadzona jest w kolejności natężenia działań marketingowych, poczynając od 

tej grupy, która miała najmniejszy procent cen z częścią dziesiętną 0,99 w przedziale 0-9 zł. 

Stosując test χ-kwadrat dla założonego poziomu ufności 0,995 dla ośmiu stopni swobody, dla wszystkich grup 

otrzymałem wartość statystyki powyżej wartości tabelarycznej (21,955). Zatem hipotezę o spełnianiu prawa Benforda 

dla wszystkich grup cen oraz całości cen odrzucam. 

Pierwsza analizowana grupa to 8.Desery, do wypieków, jest to grupa w najlepszym stopniu spełniająca prawa 

Benforda- dzięki dobremu oddaniu go dla dalszych cyfr- wartość statystyki wynosi 32,5- jednak hipotezę na poziomie 

istotności statystycznej 0,995 o spełnianiu prawa Benforda odrzucam. Poniżej przedstawiony jest histogram dla tej 

grupy. 
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Rysunek 40. Histogram pierwszych cyfr cen dla grupy 8.Desery, do wypieków, uzupełniony o dopasowaną funkcję postaci: 
a+b*log(x)- dokładnie jest to funkcja 0,280-0,273log(x)(kolor niebieski) oraz prawo Benforda (kolor czerwony). 

Największy wkład do wartości statystyki pochodzi od cyfr 1 i 5- zliczeń obu jest więcej niż przewiduje prawo 

Benforda, co wynika wprost z histogramu. Przedział cen powyżej 10 zł jest mało liczny i daje niewielki wkład do liczby 

pierwszych cyfr 1, 2 i 3. 

Grupa cen 4.Przetwory warzywne to grupa o mało widocznym nasileniu działań marketingowych (19,8% cen 

w przedziale 0-9 zł to ceny z częścią dziesiętną 0,99) i dość dobrym spełnieniu prawa Benforda- wartość statystyki 

62,5- hipotezę na poziomie istotności statystycznej 0,995 o spełnianiu prawa Benforda odrzucam. Poniżej 

przedstawiony jest histogram dla tej grupy. 

 

Rysunek 41. Histogram pierwszych cyfr cen dla grupy 4.Przetwory warzywne, do wypieków, uzupełniony o dopasowaną funkcję 
postaci: a+b*log(x)- dokładnie jest to funkcja 0,270-0,200log(x)(kolor niebieski) oraz prawo Benforda (kolor czerwony). 

Największy wkład do wartości statystyki pochodzi od cyfr 1 (której zliczeń notujemy dwukrotnie mniej niż 
przewiduje Prawo Benforda), 3 i 4, tak jak w poprzedniej grupie uzyskaliśmy dobre dopasowanie prawa Benforda do 
ostatnich cyfr. 

Grupa cen 10.Ser charakteryzuje się jedną z wyższych wartości statystyki-127,2- zatem hipotezę o spełnianiu 

prawa Benforda na poziomie istotności 0,995 odrzucam- oraz działaniami marketingowymi na wciąż niskim poziomie 

(22,1% cen w przedziale 0-9zł to ceny z częścią dziesiętną 0,99). Poniżej przedstawiony jest histogram dla tej grupy 

f. dopasowana

P. Benforda
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Rysunek 42. Histogram pierwszych cyfr cen dla grupy 4.Przyprawy, do wypieków, uzupełniony o dopasowaną funkcję postaci: 
a+b*log(x)- dokładnie jest to funkcja 0,240-0,208log(x) (kolor niebieski) oraz prawo Benforda (kolor czerwony). 

Największe wkłady do wartości statystyki pochodzą od cyfr 1 (znaczący niedobór zliczeń), 2, 3 i 4 (nadmiar 

zliczeń). Pomimo, że niemal cały przedział cen powyżej 10 zł to ceny z pierwszą cyfrą 1, jest ich o 15 punktów 

procentowych za mało aby zaobserwować dopasowanie do prawa Benforda. Wysoka liczba cen w przedziałach 2,01-5 

zł determinuje niedopasowania dla cyfr 2, 3 i 4. 

Kolejna analizowana grupa cen to 5.Przyprawy. Cechuje ją umiarkowany poziom działań marketingowych 

(22,7% cen w przedziale 0-9 zł to ceny z częścią dziesiętną 0,99) oraz najwyższa ze wszystkich wartość statystyki- 

179,1- zatem hipotezę o spełnieniu prawa Benforda na poziomie istotności statystycznej 0,995 odrzucam. Histogram 

pierwszych cyfr przedstawiony jest poniżej. 

 

Rysunek 43. Histogram pierwszych cyfr cen dla grupy 5.Przyprawy, uzupełniony o dopasowaną funkcję postaci: a+b*log(x)- 
dokładnie jest to funkcja 0,434-0,522log(x) (kolor niebieski) oraz prawo Benforda (kolor czerwony). 

Największy wkład do wartości statystyki jest notowany dla cyfry 1, której zliczeń występuje dwukrotnie więcej 

niż przewiduje prawo Benforda. Ogromna część działu zawiera się w przedziale 1,01-2 zł, natomiast znaczną część 

wkładu do cyfr 4-9 daje przedział 0,01-1 zł. Wartość statystyki jest bardzo wysoka, więcej niż jej połowa- 116,3 

pochodzi z niezgodności cyfry 1. Zaproponowana funkcja postaci a+b*log(x) nie pasuje do tej grupy cen z uwagi na to, 

że osiąga ujemne wartości dla argumentów 7, 8 i 9, i nie może być w tym kontekście rozważana. 

Dla grupy 3.Produkty  sypkie (22,7% cen w przedziale 0-9 zł to ceny z częścią dziesiętną 0,99) i źle spełniającą 

prawo Benforda- wartość statystyki wynosi 154,8- zatem hipotezę o spełnianiu przez tę grupę prawa Benforda na 

poziomie istotności 0,995 odrzucam. Histogram pierwszych cyfr wygląda następująco: 
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Rysunek 44. Histogram pierwszych cyfr cen dla grupy 3.Produkty sypkie, makarony, uzupełniony o dopasowaną funkcję postaci: 
a+b*log(x)- dokładnie jest to funkcja 0,286-0,283log(x) (kolor niebieski) oraz prawo Benforda (kolor czerwony). 

Ogromne rozbieżności widać już na powyższym wykresie, przede wszystkim najliczniejszą pierwszą cyfrą nie 

jest jedynka, a dwójka. Największe rozbieżności pomiędzy zliczeniami hipotetycznymi a rzeczywistymi występują dla 

cyfr 2, 1 i 3- one dają największy wkład do wartości statystyki. Liczba cyfr 1 wynika oczywiście z przedstawionego 

przeze mnie w części opisu statystycznego histogramu cen oraz specyfiki działu. Przedział 1,01-2 zł jest dopiero 

czwarty co do liczności, natomiast niewielka ilość cen w przedziale powyżej 10,01… zł nie daje wystarczającego wkładu 

cen z pierwszą cyfrą 1. 

Grupa 11. Nabiał cechuje się słabym odzwierciedleniem prawa Benforda- wartość statystyki wynosi 109,2, 

zatem hipotezę o spełnianiu prawa Benforda na poziomie istotności statystycznej 0,995 odrzucam. Natomiast  

działania marketingowe wykraczają nieznacznie ponad te obliczone dla pełnego zestawu cen (24,9% cen w przedziale 

0-9zł to ceny z częścią dziesiętną 0,99).  Histogram przedstawiony jest poniżej: 

 

Rysunek 45. Histogram pierwszych cyfr cen dla grupy 11.Nabiał, uzupełniony o dopasowaną funkcję postaci: a+b*log(x)- 
dokładnie jest to funkcja 0,358-0,399log(x) (kolor niebieski) oraz prawo Benforda (kolor czerwony). 

Grupa jest liczna a jednocześnie niskie są średnia i mediana, obserwujemy nadmiar zliczeń cyfr 1,2 i 3 a 

niedomiar zliczeń cyfr dalszych, można też zauważyć, że duża część cyfr 8 i 9 pochodzi z przedziału 0,01-1 zł. Funkcja 

postaci a+b*log(x) nie może być rozważana jako pasująca z uwagi na ujemne wartości dla cyfr 7 i 8. 

Grupa 1.Dania i konserwy słabo spełnia prawo Benforda- wartość statystyki wynosi 98,2- zatem hipotezę o 

spełnieniu prawa Benforda na poziomie istotności statystyczne 0,995 odrzucam. Zakres działań marketingowych 
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(26,8% cen w przedziale 0-9 zł to ceny z częścią dziesiętną 0,99) jest nieznacznie wyższy niż dla pełnego zestawu 

danych (połączonych cen wszystkich grup). Histogram pierwszych cyfr jest przedstawiony poniżej. 

 

Rysunek 46. Histogram pierwszych cyfr cen dla grupy 1.Dania i konserwy, uzupełniony o dopasowaną funkcję postaci: 
a+b*log(x)- dokładnie jest to funkcja 0,270-0,258log(x) (kolor niebieski) oraz prawo Benforda (kolor czerwony). 

Przedział cen 0,01-1 zł liczy 36 pozycji i daje pewien wkład do zliczeń pierwszych cyfr 7, 8 i 9, natomiast 

rozkład procentowy 6 pierwszych cyfr jest odzwierciedleniem histogramu cen tej grupy. 

Kolejna  analizowana grupa to 2. Sosy, oleje octy- grupa która jest najbliżej spełnienia prawa Benforda 

wartość statystyki wynosi 29,8; jednak i dla tej grupy hipotezę o spełnianiu prawa Benforda na poziomie istotności 

statystycznej 0,995 odrzucam. Stopień działań marketingowych jest niższy od policzonego dla całości (27,8% cen w 

przedziale 0-9 zł to ceny z częścią dziesiętną 0,99). Histogram przedstawiony jest poniżej. 

 

Rysunek 46. Histogram pierwszych cyfr cen dla grupy 2.Sosy, oleje, octy, uzupełniony o dopasowaną funkcję postaci: a+b*log(x)- 
dokładnie jest to funkcja 0,295-0,308log(x) (kolor niebieski) oraz prawo Benforda (kolor czerwony). 

Widać stosunkowo dobrą zgodność- również na niskich wkładach do wartości statystyki- dla wszystkich cyfr 

oprócz cyfry 2, a przede wszystkim cyfry 7, z której wkład do wartości statystyki wynosi aż 19,2. Możliwe było to dzięki 

dużej liczności przedziału 1,01-2 zł jak również 10,01…zł, gdzie ogromna większość cen to dziesięć lub kilkanaście zł. 

Grupa 6. Słodycze jest grupą o silniejszych działaniach marketingowych (32,7% cen w przedziale 0-9 zł to ceny 

z częścią dziesiętną 0,99) i umiarkowanie spełniającą prawo Benforda- wartość statystyki 71,5, zatem hipotezę o 

spełnianiu prawa Benforda na poziomie istotności statystycznej 0,995 odrzucam. Histogram pierwszych cyfr jest 

przedstawiony jest poniżej. 
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Rysunek 47. Histogram pierwszych cyfr cen dla grupy 6.Słodycze uzupełniony o dopasowaną funkcję postaci: a+b*log(x)- 
dokładnie jest to funkcja 0,285-0,282log(x) (kolor niebieski) oraz prawo Benforda (kolor czerwony). 

Przedział 1,01-2 zł jest najliczniejszy, dodatkowo niemal cały- w tej grupie zauważalny- przedział powyżej 10 

daje wkład do cen z pierwszą cyfrą 1. Przedziały 7,01-8 zł i 8,01-9 zł są mało liczne, jednak pewien wkład do zliczeń 

pierwszych cyfr 7 i 8 pochodzi z przedziału 0,01-1 zł. 

Grupa cen 9.Musli charakteryzuje się stosunkowo niską wartością statystyki- 49,7, jednak hipotezę o 

spełnianiu prawa Benforda na poziomie istotności statystycznej 0,995 odrzucam. Działania marketingowe są na dość 

wysokim poziomie (33,6% cen w przedziale 0-9 zł to ceny z częścią dziesiętną 0,99). Histogram pierwszych cyfr 

przedstawiony jest poniżej. 

 

Rysunek 48. Histogram pierwszych cyfr cen dla grupy 9.Musli, uzupełniony o dopasowaną funkcję postaci: a+b*log(x)- dokładnie 
jest to funkcja 0,219-0,175log(x) (kolor niebieski) oraz prawo Benforda (kolor czerwony). 

Największy wkład do wartości statystyki pochodzi od cyfry 2 i przede wszystkim 5. Warto podkreślić tutaj że 

grupa liczy tylko 153 pozycje, więc zestaw danych jest o rząd wielkości mniejszy niż zakładany dla poprawnej 

statystyki. 

Grupę  7.Przetwory owocowe, miód charakteryzuje wysoki poziom działań marketingowych (37,6% cen w 

przedziale 0-9 zł to ceny z częścią dziesiętną 0,99) i umiarkowane na tle innych grup spełnianie prawo Benforda- 

wartość statystyki wynosi 80,0- zatem hipotezę o spełnianiu prawa Benforda na poziomie istotności statystycznej 

0,995 odrzucam. Histogram pierwszych cyfr przedstawiony jest poniżej. 
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Rysunek 49. Histogram pierwszych cyfr cen dla grupy 7.Przetwory owocowe, miód, uzupełniony o dopasowaną funkcję postaci: 
a+b*log(x)- dokładnie jest to funkcja 0,173-0,100log(x) (kolor niebieski) oraz prawo Benforda (kolor czerwony). 

Największy wkład do wartości statystyki pochodzi od cyfr 1, 3, 4 i 5. Duży niedobór cyfr 1 wynika z bardzo 

małej liczności przedziałów 1,01-2 zł oraz powyżej 10zł(naturalnie dająca wkład przede wszystkim do zliczeń cyfry 1). 

Następną analizowaną grupą jest 12.Wędliny, grupa z działaniami marketingowymi na wysokim poziomie 

(39,7%cen w przedziale 0-9 zł to ceny z częścią dziesiętną 0,99) oraz której oddanie prawa Benforda na tle innych grup 

jest umiarkowane: wartość statystyki wynosi 63, zatem hipotezę o spełnianiu prawa Benfoda na poziomie istotności 

statystycznej 0,995 odrzucam. Histogram pierwszych cyfr jest przedstawiony poniżej. 

 

Rysunek 50. Histogram pierwszych cyfr cen dla grupy 12.Wędliny, uzupełniony o dopasowaną funkcję postaci: a+b*log(x)- 
dokładnie jest to funkcja 0,218-0,173log(x) (kolor niebieski) oraz prawo Benforda (kolor czerwony). 

Największe odstępstwa widać dla cyfr 1, 4 oraz 5. Wydawało by się, że największa w grupie liczność przedziału 

10,01… zł  spowoduje, że odstępstwo dla cyfry 1 nie wystąpi, jednak znaczna jest też liczność pozostałych przedziałów, 

więc ostatecznie uzyskany procent odbiega od hipotetycznego. Charakter działu- drogi surowiec i większe 

opakowania- powodują dużą liczność w przedziałach 4-6 zł i to one dają największy wkład do wartości statystyki. 

Grupa 13.Kawa, herbata została najmocniej poddana działaniom marketingowym (43,3% cen w przedziale 0-9 

zł to ceny z częścią dziesiętną 0,99), a wartość statystyki wynosi 90,7, więc na tle całości prawo Benforda jest spełniane 

słabo- hipotezę o jego spełnianiu na poziomie istotności statystycznej 0,995 odrzucam. Histogram pierwszych cyfr jest 

przedstawiony poniżej. 

f. dopasowana

P. Benforda

f. dopasowana

P. Benforda



str. 38 
 

 

Rysunek 51. Histogram pierwszych cyfr cen dla grupy 13.Kawa, herbata, uzupełniony o dopasowaną funkcję postaci: a+b*log(x)- 
dokładnie jest to funkcja 0,235-0,200log(x) (kolor niebieski) oraz prawo Benforda (kolor czerwony). 

Najliczniejszym przedziałem od 0,01-10 zł jest przedział 5,01-6 zł i z tego powodu on tez daje największą 

wartość do statystyki. Najliczniejszym przedziałem w całej grupie cen jest 10,01… zł, jednak przedział 1,01-2 zł jest 

drugi co do liczności (niewiele tanich produktów w tej grupie cen), stąd odstępstwo dla cyfry 1 od wartości 

hipotetycznej. 

Postanowiłem połączyć analizę grup cen 14.Tesco value (wartość statystyki 40,1; 32,5% cen w przedziale 0-9 

zł to ceny z częścią dziesiętną 0,99) oraz 15.Promocje (wartość statystki 48,1; 41,4% cen w przedziale 0-9 zł to ceny z 

częścią dziesiętną 0,99)  z uwagi na ich odmienny od innych grup charakter: produkty nie są zgrupowane wg rodzaju, 

ale w pierwszym przypadku z uwagi na markę Tesco, w drugim- na dodatkowe podkreślenie działań promocyjnych, 

widoczne dla klienta na sklepowej półce; ceny w obu wymienionych grupach są również ujęte w odpowiednich z uwagi 

na produkt dział 1-13. Z uwagi na przekroczenie dla obu grup tabelarycznej wartości statystyki odrzucam dla nich 

hipotezę o spełnianiu prawa Benforda na poziomie istotności statystycznej 0,995. Histogram pierwszych cyfr grupy 

14.Tesco value jest przedstawiony poniżej: 

 

Rysunek 52. Histogram pierwszych cyfr cen dla grupy 14.Tesco value uzupełniony o dopasowaną funkcję postaci: a+b*log(x)- 
dokładnie jest to funkcja 0,305-0,314log(x) (kolor niebieski) oraz prawo Benforda (kolor czerwony). 

Największe odstępstwa od wartości hipotetycznej obserwujemy dla cyfr 1 a zwłaszcza 6, co warte 

odnotowania zliczeń cyfry 1 odmiennie niż w innych grupach mamy więcej niż hipotetycznych, podobnie jest dla cyfr 2 

i 3, natomiast dla pozostałych cyfr- znów odmiennie niż w innych grupach – notujemy mniej zliczeń rzeczywistych niż 

hipotetycznych. 
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Dla grupy cen 15.Promocje histogram wygląda następująco: 

 

Rysunek 53. Histogram pierwszych cyfr cen dla grupy 15.Promocje uzupełniony o dopasowaną funkcję postaci: a+b*log(x)- 
dokładnie jest to funkcja 0,252-0,228log(x) (kolor niebieski) oraz prawo Benforda (kolor czerwony). 

Największy wkład do wartości statystyki pochodzi od cyfry 4, co wynika wprost z histogramu. Wydawałoby 

się, że histogramy grup 14.Tesco value i 15.Promocje powinny wyglądać podobnie z uwagi na zawarcie w nich cen 

produktów z różnych grup, jednak w rzeczywistości ich specyfika jest inna: grupa 14.Tesco value złożona jest z 

produktów najtańszych w swoich grupach, natomiast produkty z grupy 15.Promocje to pozycje przecenione, zazwyczaj 

o ok. 15-30% w stosunku do ceny bazowej. 

3.2 Analiza całości danych 

Okazuje się, że dla żadnej grupy cen prawo Benforda nie jest spełnione- dla poziomu ufności 0,995 przekracza 

wartość statystyki 21,955 dla przyjętych ośmiu stopni swobody, co nie pozwala na potwierdzenie hipotezy, że prawo 

Benforda jest spełnione. Pokazuje to dokładnie poniższa tabela, zawierająca również zestawienie wszystkich cech 

statystycznych. 

Nazwa grupy 0,99% Mediana[zł] Średnia[zł] Kurtoza 
O. 
Stand[zł] Skośność 

Wartość 
statystyki 

8.Desery, do wypieków 18,0 3,29 4,82 12,37 5,46 3,12 32,5 

4.Przetwory warzywne 19,8 3,79 4,33 9,57 2,72 2,38 62,5 

10.Ser 22,1 3,89 4,96 33,62 3,87 4,25 127,2 

5.Przyprawy 22,7 1,69 2,30 5,59 1,73 2,28 179,1 

3.Produkty sypkie, 
makarony 24,6 3,19 3,61 13,23 1,92 2,75 154,8 

11.Nabiał 24,9 2,39 3,11 6,95 2,25 2,38 109,2 

1.Dania i konserwy 26,8 3,05 3,59 4,57 2,12 1,60 98,2 

16.Ceny all 27,8 3,05 3,59 93,18 6,05 7,01 205,2 

2.Sosy oleje octy 29,8 3,39 4,70 3,19 3,98 1,86 27,5 

14.Tesco value 32,5 2,69 2,81 13,58 5,08 3,00 40,1 

6.Słodycze 32,7 2,99 3,63 44,69 5,64 5,06 71,5 

9.Musli 33,6 4,39 4,58 -0,48 2,42 0,44 49,7 

7.Przetw owoc, miód 37,6 4,99 6,20 7,15 4,24 2,46 80,0 

12.Wędliny 39,7 5,29 6,58 14,57 4,87 2,84 63,0 

15.Promocje 41,4 3,99 5,13 15,37 4,52 3,10 48,1 

13.Kawa, herbata 43,3 6,99 10,97 32,62 12,17 4,67 90,7 
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Tabela 17. Zestawienie parametrów statystycznych (Procent cen z częścią dziesiętną 0,99 w przedziale 0- 9 zł; Mediana; Średnia; 
Kurtoza; Odchylenie standardowe; Skośność; Wartość statystyki) dla wszystkich  grup, uszeregowanych wg stopnia działań 
marketingowych, w kolejności od najmniejszych. 

Patrząc na wartości statystyki oraz poziom działań marketingowych w poszczególnych grupach cen, nie można 

wyciągnąć wniosku najbardziej oczekiwanego: że spełnianie prawa Benforda jest powiązane ze stopniem utrzymania 

cen poniżej barier psychologicznych w poszczególnych grupach, tzn. że grupy które posiadały mniejszy procent  cen z 

częścią dziesiętną 0,99 w przedziale 0- 9 zł, uległy mniejszej ingerencji.  Wyjątkowo dobrze jest to widoczne w grupach 

14.Tesco value i 15.Promocje, o których wiemy z innych źródeł, że ingerencja w początkową cenę hipotetyczną jest 

znaczna- cena wszystkich produktów w grupie 14.Tesco value jest maksymalnie obniżana, natomiast produkty z grupy 

15.Promocje są w istocie przez dłuższy czas ekspozycji sprzedawane w cenie początkowej- o 20-30% wyższej niż w 

momencie obowiązywania promocji. Mimo to jednak na tle innych grup prawo Benforda spełniają stosunkowo dobrze.  

Jeśli przyjrzymy się wkładom do wartości statystyki w poszczególnych grupach to okazuje się że większa część 

wkładu pochodzi od 2-3 przedziałów, poniżej zamieszczam zestawienie: 

Numer grupy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Liczba przedziałów dająca główny 
wkład do wartości statystyki 3 1 3 1 2 4 2 2 2 4 3 3 3 4 1 2 

Tabela 18. Zestawienie numerów grup wraz z przypisanymi do nich liczbami cyfr, które w teście statystycznym dały znaczący 
wkład do wartości statystyki. 

W zastosowanym teście statystycznym (Równanie 3) wkład od danego przedziału do wartości statystyki jest 

proporcjonalny nie do różnicy liczby zliczeń oczekiwanej i rzeczywistej ale do jej kwadratu, niespełnianie prawa dla 

jednej lub dwóch cyfr może skutkować otrzymaniem statystyki o wartości kilkukrotnie przewyższającej wartość z tabeli 

statystycznej dla poziomu ufności 0,995. Poniżej przedstawiony jest histogram cyfr dla całości cen (zebranych grup 1-

13). 

 

Rysunek 54. Histogram pierwszych cyfr cen dla całości cen uzupełniony o dopasowaną funkcję postaci: a+b*log(x)- dokładnie jest 
to funkcja 0,278-0,269log(x) (kolor niebieski) oraz prawo Benforda (kolor czerwony). 
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Zamieszczam również tabelę wkładów do wartości statystyki od poszczególnych cyfr: 

Cyfra Wartość wkładu 

1 11,5 

2 11,6 

3 47,6 

4 22,8 

5 4,8 

6 1,6 

7 23,1 

8 70,5 

9 11,6 
Tabela 19. Zestawienie wkładów do wartości statystyki od poszczególnych cyfr dla całości cen (zebranych cen z grup 1-13). 

Na histogramie obserwujemy nadmiar cyfr 2, 3, 4 oraz 5, natomiast niedomiar cyfr 1, 6, 7, 8 i 9. Niedomiar 

jedynek łatwo wytłumaczyć tym, że wiele produktów kosztuje więcej niż 1,99 zł, i pomimo tego, że ogromna większość 

cen powyżej 9,99 zł zaczyna się od cyfry 1 to i tak nie jest ich wystarczająco wiele, aby uzyskać zgodność z prawem 

Benforda. Zliczenia cyfr, których jest nadmiar, wynikają wprost z histogramu przedziałów od 0,01-10 zł, natomiast 

pewien wkład do zliczeń cyfr daje przedział 1,01-1 zł, pomimo tego występuje niedomiar cyfr 7 i szczególnie 

zauważalny dla cyfry 8. Zastanawiające wydaje się większa liczba zliczeń cyfr 9 niż 8 i wynika ona częściowo z niemal 90 

cen 0,99 zł. 

3.3 Analiza porównawcza całości danych i grup promocyjnych 

Aby zastanowić się nad tym jakie zmiany w rozkładzie cyfr determinuje stworzenie przez sklep grup 

promocyjnych, zamieszczam poniżej  histogramy łączące rozkład całości cen z grupą 14.Tesco value oraz 15.Promocje. 

 

Rysunek 55. Histogram pierwszych cyfr dla grupy 14.Tesco value (kolor niebieski), prawa Benforda (kolor czerwony) i całości 
danych (zebrane grupy 1-13) (kolor zielony). 
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Rysunek 56. Histogram pierwszych cyfr dla grupy 15.Promocje(kolor niebieski), prawa Benforda (kolor czerwony) i całości danych 
(zebrane grupy 1-13) (kolor zielony). 

Jako uzupełnienie histogramów zamieszczam poniżej rozkłady gęstości prawdopodobieństwa Kernela uzyskane 

metodą jądrowego estymatora gęstości prawdopodobieństwa przy wykorzystaniu jądra Gaussa. 

 

Rysunek 57. Wykres rozkładu gęstości prawdopodobieństwa jądrowego estymatora gęstości prawdopodobieństwa  dla 
grupy 14.Tesco value (kolor niebieski) oraz całości cen (kolor czerwony) z zaznaczoną średnia ceną dla każdej grupy cen. 
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Rysunek 58. Wykres rozkładu gęstości prawdopodobieństwa jądrowego estymatora gęstości prawdopodobieństwa  dla 
grupy 15.Tesco value (kolor niebieski) oraz całości cen (kolor czerwony) z zaznaczoną średnia ceną dla każdej grupy cen. 

Z pierwszego histogramu (Rysunek 55) można wyciągnąć konkretne wnioski, również dlatego, że liczność 

grupy 14.Tesco value to 1048 cen.  Cyfr 1 mamy (procentowo) w grupie 14.Tesco value wyraźnie więcej niż w całości 

cen, cyfr 2, 3, 4, 5 i 6 mniej, natomiast cyfr 7, 8 i 9 znowu więcej. Wynika to ze specyfiki działu 14.Tesco value, 

tworzącego ofertę najtańszych produktów w innych działach- gdzie znaczny wkład do zliczeń wyższych cyfr uzyskujemy 

z przedziału 0-1 zł, a jednocześnie najliczniejszy jest przedział 1,01-2 zł. 

Z drugiego histogramu (Rysunek 56) nie da się już wyciągnąć tak prostych wniosków, jednak kiedy spojrzy się 

na histogram cen grupy 15.Promocje (Rysunek 38), to można zauważyć, że grupa jest konstruowana w taki sposób, aby 

produkt, który tam trafia po obniżce, kosztował 1,01-5 zł, a zwłaszcza 4,01-5 zł. Patrząc jeszcze bardziej globalnie na 

całą grupę 15, można zauważyć utworzone z częstotliwością co 3 zł poziomy: przedziały 1,01-2 zł; 4,01-5 zł oraz 7,01-8 

zł są wyraźnie liczniejsze niż te, które je otaczają. Wszystkie ceny z przedziału powyżej 10 mają pierwszą cyfrę 1 lub 2, 

więc na histogramie liczności pierwszych cyfr (Rysunek 56)  nie zaburzają tej zasady: zatem więcej niż w całości 

(procentowo) mamy cyfr 1,  później 3 cyfry dalej czyli cyfr 4 i po kolejnych 3 cyfrach czyli cyfr 7. 

Na wykresach gęstości prawdopodobieństwa (Rysunki 57 i 58) zauważalne jest przesunięcie skośności dla cen 

promocyjnych i Tesco value w stosunku do całości cen. Oprócz tego dla rysunku 57 można stwierdzić niemal pokrycie 

pomiędzy rozkładami prawdopodobieństwa do ceny w przybliżeniu równej wartości średniej całości cen (3,59 zł). 

Powyżej tego poziomu, do 8 zł rozkład Tesco Value przyjmuje niższe wartości od całości cen, powyżej znowu wyższe- 

to samo obserwujemy dla histogramu pierwszych cyfr ty dwóch grup (Rysunek 55) dla cyfr 4-8. Jakkolwiek rozkład dla 

cen 15.Promocje przebiega w stosunku do całości cen inaczej niż 14.Tesco value z uwagi na zauważoną w poprzednim 

akapicie większą liczność cyfr 1, 4 i 7, ich wspólną cechą jest przebieg  ponad rozkładem prawdopodobieństwa całości 

cen od poziomu ok. 7,50 zł. 

3.4 Wnioski końcowe 

Podsumowując całą pracę, udało się pokazać, że dla większości działów, nawet jeśli prawo Benforda nie jest 

odwzorowane w granicach testu statystycznego, można dopasować funkcję postaci a+b*log(x), która jest funkcją 

najbardziej do prawa Benforda zbliżoną. Dla większości liczb główny wkład do wartości statystyki testu statystycznego 

determinowało odchylenie zliczeń 1-3 cyfr. 

Działania marketingowe spowodowały zmniejszenie wartości skośności dla cen promocyjnych oraz 

zmniejszenie liczby pierwszych cyfr 2, 3, 4 (4- tylko dla grupy 14.Tesco value z uwagi na opisane wcześniej w 
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szczegółowej analizie działania związane z grupowaniem cen w 15.Promocje w odpowiednich przedziałach) 5, 6 w 

stosunku do całości cen. Zwiększyły natomiast liczbę cyfr 1, 7, 8 i 9 (cyfr 1 mamy tyle samo dla grupy 15.Promocje- 

znów przez charakterystyczne grupowania w przedziałach, które spowodowały też spłaszczenie rozkładu 

prawdopodobieństwa grupy 15.Promocje dla niższych cen w stosunku do całości cen). 
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