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Podstawy statystyki
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
biologia człowieka

Specjalność
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt

Poziom studiów
studia pierwszego stopnia (licencjat)

Forma studiów
stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
BD000000BBCS.L8B.1709.21

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
Obowiązkowy

Blok zajęciowy
Przedmioty kierunkowe

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Nie

Przedmiot kształtujący umiejętności praktyczne
Nie

Nauczyciel
akademicki
odpowiedzialny
za przedmiot

Krzysztof Borysławski

Pozostali prowadzący Krzysztof Borysławski

Okres
Semestr 4

Forma zaliczenia
Egzamin

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Wykład: 20
Ćwiczenia audytoryjne: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0
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Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest zapoznanie studentów z metodami i możliwościami prawidłowej, praktycznej analizy i oceny
wyników danych doświadczalnych i obserwacji terenowych przy wykorzystaniu różnych technik i programów
komputerowych z uwzględnieniem możliwych źródeł błędów oraz właściwej interpretacji uzyskiwanych wyników.
Student będzie potrafił ze zrozumieniem zastosować właściwe procedury dla oceny istotności badanych zjawisk
i rzetelnie ocenić obserwowane prawidłowości.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

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

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
zastosowanie podstawowych parametrów
statystycznych w naukach przyrodniczych, szczególnie
dla opisu populacji

BC_P6S_WG02,
BC_P6S_WG03

Egzamin pisemny,
Obserwacja pracy
studenta, Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń

W2
właściwe metody zbierania danych i dobiera
odpowiednią do badanego problemu procedurę
statystyczną

BC_P6S_WG02,
BC_P6S_WG03,
BC_P6S_WG16

Egzamin pisemny,
Obserwacja pracy
studenta, Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń

W3 możliwe źródła błędów uzyskanych wyników i zasady
oceny ich istotności statystycznej

BC_P6S_WG02,
BC_P6S_WG03

Egzamin pisemny,
Obserwacja pracy
studenta, Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń

Umiejętności – Student potrafi:

U1
zaplanować prawidłowy przebieg badań
(eksperymentu), szacuje niezbędną liczebność
obserwacji

BC_P6S_UW03,
BC_P6S_UW04

Obserwacja pracy
studenta, Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń

U2
analizować dane doświadczalne stosując właściwe
metody statystyczne przy wykorzystaniu pakietu
Statistica

BC_P6S_UW03,
BC_P6S_UW04

Obserwacja pracy
studenta, Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń

U3 właściwie prezentować i interpretować uzyskane
wyniki oraz formułować prawidłowe wnioski

BC_P6S_UW03,
BC_P6S_UW04

Obserwacja pracy
studenta, Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

wykorzystywania w pracy zawodowej i życiu
codziennym możliwości jakie stwarza znajomość
statystyki i umiejętności obsługi pakietów
statystycznych; chętnie aktualizuje i pogłębia wiedzę
w tym zakresie

BC_P6S_KK01
Egzamin pisemny,
Obserwacja pracy
studenta

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 20

Ćwiczenia audytoryjne 30
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Przygotowanie do ćwiczeń 30

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
100

ECTS
4.0

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.

1.  Opis arkusza kalkulacyjnego Statistica PL. Import danych z innych arkuszy.
Podstawowe funkcje arkusza: dodawanie rekordów i zmiennych. Zasady
zapisywania różnego rodzaju danych: interwałowych, porządkowych,
nominałowych i tekstowych.

2.  Kodowanie i przekodowywanie danych; zasady przekształcania skal
interwałowych w porządkowe i interwałowe. Zasady tworzenia i obliczania nowych
cech (formuły).

3.  Operatory logiczne. Zasady wyszukiwania i selekcjonowania rekordów.
„Czyszczenie” danych, eliminowanie skrajnych przypadków, pomyłek.
Sprawdzanie liczebności i zakresu zmienności.

4.  Ocena rozkładów pod kątem ich normalności (asymetrii i kurtozy) i zakresu
zmienności. Zasady zapisywania wyników w skoroszytach. Obliczanie i
interpretacja średnich: arytmetycznej, mediany, modalnej, ważonej, ruchomej.

5.  Ocena zmienności. Obliczenie i interpretacja wsp. zmienności. Praktyczne
korzystanie z siatek centylowych. Pojęcie normy- zasady konstrukcji norm z
użyciem odchylenia standardowego lub/i centyli.

6.   Metody graficznej prezentacji zmienności (m.in. wykres ramka-wąsy).

7.  Standaryzacja pomiarów: skala Z, kwartyle, skala centylowa. Przeliczanie
wartości Z na centyle i odwrotnie.

8.  Obliczanie błędów standardowych różnych statystyk. Wyznaczanie obszarów
krytycznych i szacowanie poziomu ufności różnymi metodami. Testy jedno- i
dwustronne. Zadania w zakresie rozmaitych zastosowań testu t-Studenta.
Szacowanie pożądanej liczebności próby.

9.  Sporządzanie i interpretacja diagramów korelacyjnych. Korelacja rang
Spearmana. Obliczanie współczynników równań regresji (liniowej). Interpretacja
równań regresji. Współczynniki determinacji i alienacji.

10.  Sporządzanie tablic kontyngencji 4- i wielopolowych. Szacowanie liczebności
teoretycznej. Interpretacja nadwyżek i niedoborów. Przeliczanie chi-kwadrat na r.

11.  Badanie istotności różnic częstości. Test znaku, test struktury, test serii.

12.  Obliczanie, ocena i interpretacja wariancji całkowitej oraz wewnątrz- i
międzygrupowej. Praktyczne wykorzystanie rozkładu F. Testowanie jednorodności
wariancji.

13.  Praktyczne wykonanie analizy wariancji z testami „post hoc”. Analiza
wariancji dla prób o jednakowej lub różnej liczebności.

14.  Praktyczna ocena odległości biologicznych. Sporządzanie i interpretacja
dendrogramów i kladogramów.

15.   Dyskusja podsumowująca uwagi prowadzącego do przedstawionych przez
studentów projektów badań terenowych lub eksperymentu laboratoryjnego, w
którym należało zaproponować poprawną metodykę badań i analizę statystyczną.

Ćwiczenia audytoryjne
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2.

1.  Próba a populacja generalna. Reprezentatywność próby. Zasady zbierania
materiałów (materiały ciągłe i przekrojowe). Rodzaje możliwych informacji (cech) -
skale: nominałowa, porządkowa, interwałowa. Ich zalety i wady w kontekście
możliwości stosowania testów statystycznych.

2.  Rozkład normalny. Asymetria, kurtoza. Miary tendencji centralnej: średnia
arytmetyczna, mediana, modalna, geometryczna i harmoniczna – możliwości ich
stosowania. Średnia ruchoma, średnia ważona.

3.  Miary zmienności (zakres zmienności, odchylenie kwartylne, standardowe,
wariancja,  wsp. zmienności). Standaryzacja pomiarów. Skala Z,  skala centylowa.

4.  Rzetelność i istotność statystyk. Estymatory obciążone i nieobciążone. Błędy
standardowe (średniej, odchylenia standardowego, proporcji). Poziom ufności,
obszar krytyczny, błąd I i II rodzaju. Hipoteza zerowa i hipotezy alternatywne.
Procedury testowania hipotez statystycznych. Testy mocne i słabe,
parametryczne i nieparametryczne. Liczba stopni swobody. Szacowanie wielkości
próby.

5.  Zmienne zależne i niezależne. Pary wiązane. Rozkład T i jego praktyczne
wykorzystanie (test t-Studenta, warunki stosowania). Parametryczne i
nieparametryczne metody testowania różnic między średnimi arytmetycznymi.

6.  Korelacja Pearsonowska. Diagramy korelacyjne. Regresja liniowa i inne rodzaje
związków korelacyjnych. Równania regresji, współczynniki, interpretacja,
wykorzystanie.

7.  Korelacja cząstkowa I i dalszych rzędów. Korelacja wielokrotna. Wsp.
determinacji i alienacji. Metody badania związków cech porządkowych i
nominałowych.

8.   Test chi-kwadrat dla tablic wielodzielczych. Inne testy dla proporcji i częstości
(znaku, struktury). Testowanie siły związków korelacyjnych.

9.  Wprowadzenie do analizy wariancji i jej założenia. Wariancja wewnątrz- i
międzygrupowa. Rozkład F. Testowanie różnic wariancji. Testy „post hoc”.

10.   Odległości biologiczne – założenia teoretyczne i wykorzystanie praktyczne.

Wykład

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Pracownia komputerowa, Wykład, Ćwiczenia

Aktywności Metody zaliczenia Udział procentowy w ocenie
łącznej przedmiotu

Wykład Egzamin pisemny 50%

Ćwiczenia audytoryjne Obserwacja pracy studenta, Kolokwium, Wykonanie ćwiczeń 50%

Dodatkowy opis

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich (3) sprawdzianów. Ocena z ćwiczeń jest
średnią arytmetyczną ocen z pisemnych sprawdzianów.
Studentów posiadających zaliczenie ćwiczeń obowiązuje pisemny egzamin testowy (40-50 zamkniętych pytań, częściowo o
charakterze problemowym) w czasie sesji egzaminacyjnej. Egzamin trwa 100 min. i uznaje się go za zdany przy 60%
poprawnych odpowiedzi. 
Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną z ćwiczeń i egzaminu. 
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Wymagania wstępne
Wskazana podstawowa wiedza z zakresu rachunku
prawdopodobieństwa.

Literatura
Obowiązkowa

Łomnicki A.: Wprowadzenie do statystyki dla przyrodników, PWN, Warszawa, 20101.
Stanisz A.: Przystępny kurs statystyki w oparciu o program STATISTICA.PL na przykładach z medycyny, StatSoft, Kraków,2.
1998

Dodatkowa

Koronacki J., Mielniczuk J.: Statystyka, PWN1.
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

BC_P6S_KK01
Absolwent jest gotów do systematycznej aktualizacji wiedzy z zakresu biologii i dyscyplin pokrewnych.
Krytycznie ocenia posiadaną wiedzę oraz informacje dotyczące biologii człowieka podawane w mass-
mediach.

BC_P6S_UW03 Absolwent potrafi stosować metody statystyczne i obliczenia matematyczne do opisu zjawisk oraz analizy
danych

BC_P6S_UW04 Absolwent potrafi stosować właściwe technologie informacyjne w tworzeniu baz danych, opracowaniu
statystycznym i graficznym danych oraz w pozyskiwaniu i przetwarzaniu informacji.

BC_P6S_WG02
Absolwent zna i rozumie w stopniu zaawanasowanym zagadnienia z zakresu wybranych działów
matematyki a także metody statystyczne służące do opisu i interpretacji zjawisk i procesów
przyrodniczych

BC_P6S_WG03 Absolwent zna i rozumie technologie informacyjne niezbędne w tworzeniu baz danych, opracowaniu
statystycznym i graficznym danych oraz tworzeniu prezentacji multimedialnych

BC_P6S_WG16
Absolwent zna i rozumie najbardziej przydatne metody w badaniach biologicznych, szczególnie
antropologicznych oraz sposoby pozyskiwania i kolekcjonowania materiałów osteologicznych i zabytków
archeologicznych


