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Podstawy statystyki
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
bioinformatyka

Specjalność
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt

Poziom studiów
studia pierwszego stopnia (inżynier)

Forma studiów
stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
BD000000BBIS.I2B.1709.22

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
Fakultatywny

Blok zajęciowy
Przedmioty kierunkowe

Dyscypliny
Zootechnika i rybactwo

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Nie

Przedmiot kształtujący umiejętności praktyczne
Nie

Nauczyciel
akademicki
odpowiedzialny
za przedmiot

Anna Mucha

Pozostali prowadzący Heliodor Wierzbicki, Anna Mucha

Okres
Semestr 2

Forma zaliczenia
Egzamin

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 30

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studentów z podstawami statystyki i metodami statystycznymi wykorzystywanymi do analizy danych
pochodzenia biologicznego.
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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

metody oraz narzędzia zaawansowanej analizy
matematycznej i statystycznej stosowane w opisie
zagadnień biologicznych, medycznych
i zootechnicznych, do prowadzenia eksperymentów
interpretacji zjawisk i procesów oraz analizy danych
biologicznych i hodowlanych

BI_P6S_WG09 Egzamin pisemny,
Zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

U1

zastosować techniki i narzędzia badawcze w zakresie
statystyki matematycznej: posiada umiejętność
skonstruowania prawidłowej hipotezy i doboru
odpowiedniego testu statystycznego, interpretacji
wyników testów i modelowania danych biologicznych

BI_P6S_UW03 Egzamin pisemny,
Zaliczenie pisemne

U2
potrafi stosować metody informatyczne do opisu
i interpretacji wyników uzyskanych w analizie danych
biologicznych i hodowlanych

BI_P6S_UK12 Egzamin pisemny,
Zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 30

Ćwiczenia laboratoryjne 30

Przygotowanie do zajęć 30

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 30

Konsultacje 10

Udział w egzaminie 2

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
132

ECTS
5.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
72

ECTS
2.8

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.

1. Czym zajmuje się statystyka? Wprowadzenie do statystyki opisowej (1) – szereg
rozdzielczy i histogram.

2. Statystyka opisowa (2) – średnie klasyczne, mediana i modalna.

3. Statystyka opisowa (3) – miary rozproszenia, momenty i ich charakterystyki.

4. Zagadnienia estymacji (1) – pojęcia wstępne, estymacja punktowa, własności
estymatorów.

5. Zagadnienia estymacji (2) – estymacja przedziałowa, metody wyznaczania
estymatorów.

6. Weryfikacja hipotez (1) – wprowadzenie i pojęcia wstępne.

7. Weryfikacja hipotez (2) – parametryczne testy istotności.

8. Weryfikacja hipotez (3) – testy zgodności.

9. Weryfikacja hipotez (4) – testy do weryfikacji hipotez o identyczności
rozkładów.

10. Korelacja - współczynnik korelacji prostoliniowej, korelacja rang, weryfikacja
hipotez o niezależności zmiennych.

11. Regresja prostoliniowa – pojęcia wstępne, równanie regresji prostoliniowej,
błąd standardowy predykcji i współczynnika regresji, weryfikacja hipotez o
współczynniku regresji.

12. Regresja wielokrotna – równanie regresji wielokrotnej, współczynniki korelacji
wielokrotnej, błędy standardowe predykcji i współczynników regresji.

13. Wprowadzenie do analizy wariancji.

14. Analiza wariancji (1) – klasyfikacja jednoczynnikowa.

15. Analiza wariancji (2) – klasyfikacja wieloczynnikowa.

Wykład
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2.

1. Rozróżnianie: próby i populacji generalnej, zmiennych ciągłych i skokowych,
cech ilościowych i jakościowych. Sporządzanie szeregów rozdzielczych oraz
histogramów dla danej próby.

2. Obliczanie oraz interpretacja średniej arytmetycznej, ważonej, geometrycznej,
harmonicznej, mediany i mody dla danej próby.

3. Obliczanie oraz interpretacja wariancji, odchylenia standardowego, kwantyli,
momentów, współczynników zmienności i współczynników nierównomierności dla
danej próby.

4. Wyznaczanie estymatorów punktowych metodą największej wiarogodności.
Zastosowanie zasad klasyfikacji estymatorów (estymatory nieobciążone, zgodne,
asymptotycznie nieobciążone, efektywne).

5. Wyznaczanie estymatorów punktowych metodą momentów. Zastosowanie
podstawowych estymatorów.

6. Konstruowanie przedziałów ufności dla zadanych parametrów na podstawie
danej próby.

7. Zastosowanie zasad stawiania hipotez statystycznych. Zastosowanie zasad
wyboru testu statystycznego. Zastosowanie testu t Studenta do sprawdzania
hipotez dotyczących wartości oczekiwanej rozkładów normalnych.

8. Zastosowanie testu t Studenta do sprawdzania hipotez dotyczących wartości
oczekiwanej rozkładów normalnych dla prób niezależnych oraz prób powiązanych.

9. Zastosowanie testu χ2 dla klasyfikacji jednoczynnikowej oraz klasyfikacji
dwuczynnikowej.

10. Obliczanie oraz interpretacja współczynnika korelacji Pearsona oraz
współczynnika korelacji rang. Wyznaczanie oraz interpretacja macierzy korelacji.

11. Wyznaczanie równania regresji prostoliniowej. Interpretacja otrzymanych
wyników.

12. Wyznaczania równania regresji wielorakiej z wykorzystaniem komputera.
Interpretacja otrzymanych wyników.

13. Porównywanie modeli regresji liniowej pod względem dopasowania do danych
empirycznych, istotności zmiennych objaśniających, błędów standardowych
predykcji.

14. Zastosowanie jednoczynnikowej analizy wariancji oraz interpretacja
otrzymanych wyników.

15. Zastosowanie dwuczynnikowej analizy wariancji

Ćwiczenia laboratoryjne

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Pracownia komputerowa, Wykład, Ćwiczenia

Aktywności Metody zaliczenia Udział procentowy w ocenie łącznej przedmiotu

Wykład Egzamin pisemny 50%

Ćwiczenia laboratoryjne Zaliczenie pisemne 50%
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Wymagania wstępne
matmatyka, technologie informacyjne

Literatura
Obowiązkowa

Krysicki W., Bartos J., Dyczka W., Królikowska K., Wasilewski M. Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka1.
matematyczna w zadaniach. Statystyka matematyczna 2. Wydawnictwo Naukowe PWN SA. Warszawa 1998, 2003.
1. Beginning statistics v.1,0. Douglas S. Shafer, Zhiyi Zhang.2.
https://2012books.lardbucket.org/pdfs/beginning-statistics.pdf
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

BI_P6S_UK12 poprawnie wnioskować na podstawie danych pochodzących z różnych źródeł nauk przyrodniczych,
rolniczych, technicznych i matematycznych wykorzystując do dyskusji język naukowy

BI_P6S_UW03
stosować techniki i narzędzia badawcze w zakresie statystyki matematycznej: konstruować prawidłowe
hipotezy i dobierać odpowiedni test statystyczny, interpretować wyniki testów, modelować dane
biologiczne

BI_P6S_WG09
metody oraz narzędzia zaawansowanej analizy matematycznej i statystycznej stosowane w opisie
zagadnień biologicznych, medycznych i zootechnicznych, do prowadzenia eksperymentów interpretacji
zjawisk i procesów oraz analizy danych biologicznych i hodowlanych


