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Statystyka
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
gospodarka przestrzenna

Specjalność
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

Poziom studiów
studia pierwszego stopnia (inżynier)

Forma studiów
stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
WIKSiGIGPS.I4A.2377.21

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
Obowiązkowy

Blok zajęciowy
Przedmioty ogólne

Dyscypliny
Matematyka

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Nie

Przedmiot kształtujący umiejętności praktyczne
Nie

Nauczyciel
akademicki
odpowiedzialny
za przedmiot

Edward Gąsiorek

Pozostali prowadzący Edward Gąsiorek, Maciej Karczewski

Okres
Semestr 3

Forma zaliczenia
Zaliczenie na ocenę

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Wykład: 15
Ćwiczenia projektowe/warsztatowe: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z  metodami wstępnej analizy danych opartych na graficznej i 
tabelarycznej prezentacji danych, podstawowymi pojęciami statystyki matematycznej i rachunku
prawdopodobieństwa, estymacji punktowej i przedziałowej parametrów rozkładu oraz testowaniem hipotez.
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Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty uczenia się w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Zna podstawowe metody zbierania danych, ich
prezentacji oraz charakterystyki, rozumie konieczność
stosowania właściwych metod zbierania danych,
rozumie ograniczenia stosowanych metod estymacji
i testowania hipotez, rozumie konieczność
precyzyjnego formułowania problemu oraz właściwego
wyboru metod do jego rozwiązania

GP_P6S_WG11 Zaliczenie pisemne,
Aktywność na zajęciach

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi zebrać i opracować dane
eksperymentalne, wyciągnąć wstępne wnioski, dobrać
odpowiednie metody estymacji i testowania hipotez

GP_P6S_UW01 Zaliczenie pisemne,
Aktywność na zajęciach

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student jest gotów do precyzyjnego formułowania
problemu i dobierania odpowiednich technik do jego
rozwiązania, docenia rolę nauk ścisłych w życiu
codziennym oraz pracy badawczej

GP_P6S_KK02 Zaliczenie pisemne,
Aktywność na zajęciach

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 15

Ćwiczenia projektowe/warsztatowe 30

Przygotowanie do zajęć 25

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 10

Konsultacje 5

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
85

ECTS
3.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
50

ECTS
2.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Formy prowadzenia
zajęć
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1.

Wykład 1. Ogólna charakterystyka danych, skale pomiarowe, typy cech, metody
grupowania i prezentacji danych. Pojęcie próbki, populacji generalnej.
Reprezentatywność próbki. Graficzna prezentacja danych.

Wykład 2. Jednorodność danych i ich znaczenie dla dalszej analizy statystycznej.
Graficzne metody  oceny jednorodności danych i obserwacji odstających. Rozkład
empiryczny i teoretyczny badanej cechy. Dopasowanie rozkładu teoretycznego do
danych empirycznych.

Wykład 3. Charakterystyki liczbowe próbki – miary położenia, zmienności,
asymetrii i koncentracji. Prawo trzech sigm.

Wykład 4. Częstość i prawdopodobieństwo. Zmienna losowa, rozkład zmiennej
losowej, wartość oczekiwana i wariancja rozkładu.

Wykład 5. Podstawowe rozkłady zmiennej losowej – rozkład zero-jedynkowy,
dwumianowy, Poissona, jednostajny, normalny, wykładniczy  i gamma.

Wykład 6. Twierdzenia graniczne. Rozkłady statystyk próbkowych – rozkład
średniej z próby, różnicy dwóch średnich arytmetycznych, wariancji, ilorazu
wariancji, wskaźnika struktury i dwóch wskaźników struktury.

Wykład 7. Estymacja punktowa. Estymatory i ich własności.

Wykład 8. Estymacja  przedziałowa – przedział ufności dla średniej, Wyznaczanie
minimalnej liczebności próby.

Wykład 9, Przedział ufności dla wariancji i wskaźnika struktury.

Wykład 10. Podstawowe pojęcia związane z testowaniem hipotez. Test dla
średniej, wariancji i wskaźnika struktury populacji.

Wykład 11. Test dla dwóch średnich, dwóch wariancji i dwóch wskaźników
struktury.

Wykład 12. Badanie zależności cech – korelacja.

Wykład

2. Rozwiazywanie zadań obejmujących materiał przerabiany na wykładzie. Ćwiczenia
projektowe/warsztatowe

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Wykład, Ćwiczenia

Aktywności Metody zaliczenia Udział procentowy w ocenie łącznej przedmiotu

Wykład Aktywność na zajęciach 50%

Ćwiczenia
projektowe/warsztatowe Zaliczenie pisemne 50%

Wymagania wstępne
matematyka na poziomie szkoły średniej
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

GP_P6S_KK02
Absolwent jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów inżynierskich oraz
spoleczno-ekonomicznych i przyrodniczych w gospodarowaniu przestrzenią, precyzyjnego formułowania
problemów, zauważania związków i zależności występujących w otoczeniu i twórczego myślenia o
przestrzeni.

GP_P6S_UW01

Absolwent potrafi wykorzystać wiedzę matematyczną i statystyczną do przeprowadzenia analiz, symulacji
i eksperymentów w rozwiązaniach technicznych, koniecznych w gospodarce przestrzennej; analizować
wybrane zjawiska przestrzenne, zastosować rachunek całkowy do obliczania różnych wielkości
geometrycznych; wyszukiwać i wykorzystywać różne metody obliczeniowe, a także przeanalizować
uzyskane wyniki i wyciągnąć z nich wnioski; przedstawić graficznie wyniki pomiarów i obliczeń oraz
oszacować ich niepewność.

GP_P6S_WG11

Absolwent zna i rozumie w stopniu zaawansowanym zagadnienia z zakresu nauk społecznych, ich miejsce
w relacjach do innych nauk, rodzaje struktur i instytucji społecznych; zna metody i narzędzia, w tym
techniki pozyskiwania danych pozwalające opisywać struktury i instytucje społeczne oraz procesy w nich i
między nimi zachodzące, a także wpływ i potrzebę uwzględniania przesłanek nauk humanistycznych w
pracach projektowych.


