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Opis kursu (cele kształcenia)
Poznanie podstawowych metod opisu statystycznego i analizy danych. Podstawowe pojęcia dotyczące
rachunku prawdopodobieństwa, statystyki opisowej, wnioskowania statystycznego. Planowanie
eksperymentów, dobór próby. Formułowanie i testowanie hipotez statystycznych. Zapoznanie studentów z
programem Statistica

Warunki wstępne

Wiedza

Wiadomości z zakresu matematyki i statystyki na poziomie programu licealnego do
klas ogólnych

Umiejętności

Posługiwanie się ze zrozumieniem, podstawowymi terminami matematycznymi i
statystycznymi, rozwiązywanie zadań z zakresu matematyki i statystyki na poziomie
licealnym

Kursy

Matematyka

Efekty kształcenia

Wiedza

Efekt kształcenia dla kursu

Odniesienie do efektów
kierunkowych

1

W01. Tłumaczy podstawowe terminy statystyki opisowej.

W01, W02

W02. Definiuje podstawowe terminy rachunku
prawdopodobieństwa.

W01, W02

W03. Wymienia etapy wnioskowania statystycznego.

W01

W04. Opisuje podstawowe terminy i pojęcia
wnioskowania statystycznego.

W03

Odniesienie do efektów
kierunkowych

Efekt kształcenia dla kursu

Umiejętności

U01. Korzysta z dostępnych źródeł informacji w celu
opracowania danego zagadnienia

U01, U02
U03, U06

U02. Oblicza podstawowe statystyki
U02, U06
U03. Posługuje się specjalistyczną terminologią
statystyczną

U02, U06

U04. Formułuje hipotezy statystyczne

Odniesienie do efektów
kierunkowych

Efekt kształcenia dla kursu

Kompetencje
społeczne

K01. Dostrzega, na czym polega rzetelność w
opracowywaniu wyników badań przyrodniczych

K05

K02. Efektywnie pracuje samodzielnie i w grupie,
sprawnie organizując pracę w określonym zakresie,

K03, K07

K03. Nawiązuje poprawne relacje z członkami grupy

K02, K03, K05

K04. Rozumie konieczność uczenia się ustawicznego

K01

Organizacja

Forma zajęć

Ćwiczenia w grupach

Wykład
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A

Liczba godzin
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Opis metod prowadzenia zajęć

2

Wykłady z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, obejmują teoretyczne aspekty metod statystycznej
analizy danych poparte przykładami.
Konwersatoria obejmują praktyczne zastosowanie podstawowych metod statystyki opisowej i
wnioskowania statystycznego. Na zajęciach, na podstawie dostarczonych zestawów danych, studenci
obliczają i interpretują powszechnie stosowane statystyki opisowe oraz uczą się zasad wnioskowania.
Wykonują zadania statystyczne w sposób klasyczny oraz z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego Excel i
komputerowego oprogramowania do statystycznej analizy danych.
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Formy sprawdzania efektów kształcenia
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Zaliczenie
Kryteria oceny

Aktywny udział w zajęciach, kolokwia cząstkowe
Wykłady i ćwiczenia – zaliczenie w formie pisemnej - 60% poprawnych odpowiedzi ocena pozytywna

Uwagi

Obecność na zajęciach obowiązkowa, kontrola obecności na konwersatoriach i
wykładach

Treści merytoryczne (wykaz tematów)
1. Populacja i próba. Skale pomiaru. Cechy statystyczne ilościowe i jakościowe. Procenty, proporcje,
stosunki liczbowe.
2. Szereg rozdzielczy punktowy i przedziałowy, frekwencja, graficzne przedstawianie danych, rozkłady
frekwencji, kodowanie oraz transformacja danych.
3. Miary średnie klasyczne i pozycyjne; miary zmienności, rozproszenia, symetrii i spłaszczenia rozkładu;
estymatory obciążone i nieobciążone.
4. Rachunek prawdopodobieństwa: zdarzenia wykluczające się i niezależne, rozkład dwumianowy,
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testowanie hipotez - formułowanie i weryfikacja hipotez statystycznych, losowość i niezależność próby,
poziom istotności, obszar krytyczny, prawdopodobieństwo błędu I i II rodzaju.
5. Rozkład normalny, średnia i wariancja dla proporcji, standaryzacja pomiarów, praktyczne posługiwanie
się rozkładem normalnym, test dla proporcji, testy jednostronne i dwustronne.
6. Rozkład średnich z prób, przedziały ufności, błąd standardowy, rozkład t
7. Zastosowanie liczb losowych, planowanie doświadczenia
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Bilans godzinowy zgodny z CNPS (Całkowity Nakład Pracy Studenta)

liczba godzin w kontakcie z
prowadzącymi

liczba godzin pracy studenta
bez kontaktu z
prowadzącymi

Wykład

15

Konwersatorium (ćwiczenia, laboratorium itd.)

30

Pozostałe godziny kontaktu studenta z prowadzącym

10

Lektura w ramach przygotowania do zajęć

25

Przygotowanie krótkiej pracy pisemnej lub referatu po
zapoznaniu się z niezbędną literaturą przedmiotu

10

Przygotowanie projektu lub prezentacji na podany temat
(praca w grupie)

0

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia

10

Ogółem bilans czasu pracy
Liczba punktów ECTS w zależności od przyjętego przelicznika

100
4

4

