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Wydział, dla którego przedmiot jest 
realizowany

  

Status przedmiotu przedmiot podstawowy stopień I ,   rok I stacjonarne  

Cykl dydaktyczny Semestr letni Jęz. wykładowy: j. polski  

Założenia i cele przedmiotu 
Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z podstawowymi metodami opisu próby, rozkładów zmiennych 
losowych i technik wnioskowania i analizy statystycznej. 

Formy dydaktyczne, liczba godzin 
a) Wykłady -  liczba godzin 30  
b) Ćwiczenia audytoryjne -  liczba godzin 15 

Metody dydaktyczne Ćwiczenia audytoryjne, prezentacje, rozwiązywanie zadań indywidualnie, konsultacje 

Pełny opis przedmiotu 

Rachunek prawdopodobieństwa. Opis statystyczny próby – parametry poziomu, zmienności i skośności. 
Zmienne losowe jednowymiarowe skokowe i ciągłe. Wybrane rozkłady zmiennych losowych. Twierdzenia 
graniczne i rozkłady statystyk z próby. Cechy estymatora i metody estymacji parametrów zmiennych losowych.  
Konstruowanie i ocena precyzji przedziałów ufności.  
 
Hipoteza statystyczna, weryfikacja hipotez i błędy I i II rodzaju. Hipotezy parametryczne i nieparametryczne. 
Zależność stochastyczna i korelacyjna, ocena wielkości i istotności współzależności. Analiza regresji. Modele 
liniowe stałe i sposoby ich rozwiązywania – analiza wariancji.  

Wymagania formalne  (przedmioty 
wprowadzające) 

brak 

Założenia wstępne Student zna i potrafi posługiwać się podstawowymi regułami matematycznymi. 

Efekty kształcenia 

01 - zna podstawowe metody i techniki analizy statystycznej. 
02 - rozpoznaje i odróżnia problem, umie dopasować narzędzia do problemu, opisuje i interpretuje uzyskane 
wyniki  
03 - umiejętnie posługuje się wiedzą poprzez zastosowanie właściwych metod do postawionego zadania, potrafi 
wykonać obliczenia 
04 - potrafi weryfikować hipotezy statystyczne, wykonuje estymację, potrafi ocenić zależności i ma umiejętność 
oceny jakości uzyskanych wyników 
05 - ma świadomość rozwoju nauk podstawowych i potrzebę rozszerzania i aktualizowania swojej wiedzy 

Sposób weryfikacji efektów kształcenia 
01, 02, 03, 04, 05  – kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych. 
01, 03  -  egzamin pisemny 

Forma dokumentacji osiągniętych efektów 
kształcenia  

Pytania na kolokwia i egzamin, prace kolokwialne i egzaminacyjne 

Elementy i wagi mające wpływ na ocenę 
końcową

 Kolokwium 60%, egzamin 40% 

Miejsce realizacji zajęć
 

Sala ćwiczeniowa i wykładowa 

Literatura podstawowa i uzupełniająca 

 Olech W., Wieczorek M., 2012. Zastosowanie metod statystyki w doświadczalnictwie zootechnicznym. SGGW Warszawa 

 Jóźwiak J., Podgórki J. 1995. Statystyka od podstaw. PWE Warszawa 

 Kassyk-Rokicka. H. 2005. Statystyka – Zbiór zadań. PWE Warszawa 

 Żuk B. 2011 Biometria stosowana  PWN Warszawa 
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Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot

:
 

Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia zakładanych efektów 
kształcenia

 
- na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS:

 85 h 

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: 
 wykłady, ćwiczenia, zadania, konsultacje 

2,0 ECTS 

Łączna liczba punktów ECTS, którą student  uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym, takich jak zajęcia laboratoryjne, 
projektowe, itp.:  przygotowanie do  zajęć, konsultacje, praca samodzielna 

1,5  ECTS 

 
 
 
 
Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia efektami przedmiotu: 
 

Nr /symbol 
efektu 

Wymienione w wierszu efekty kształcenia: Odniesienie do efektów dla programu 
kształcenia na kierunku 

01/W Student zna podstawowe metody i techniki analizy statystycznej B_W01 

02/U Student rozpoznaje i odróżnia problem, umie dopasować narzędzia do problemu, opisuje i 
interpretuje uzyskane wyniki 

B_U04, B_U06 

03/U Student umiejętnie posługuje się wiedzą poprzez zastosowanie właściwych metod do 
postawionego zadania, potrafi wykonać obliczenia 

B_U04, B_U06 

04/U Student potrafi weryfikować hipotezy statystyczne, wykonuje estymację, potrafi ocenić 
zależności i ma umiejętność oceny jakości uzyskanych wyników 

B_U04, B_U06 

05/K Student ma świadomość rozwoju nauk podstawowych i potrzebę rozszerzania i 
aktualizowania swojej wiedzy 

B_K01, B_K07 

 
 
 
 

 


