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Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieństwa
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.I2A.3048.22

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
Obowiązkowy

Blok zajęciowy
Przedmioty ogólne

Dyscypliny
Matematyka

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Nie

Przedmiot kształtujący umiejętności praktyczne
Tak

Nauczyciel
akademicki
odpowiedzialny
za przedmiot

Magdalena Frąszczak

Pozostali prowadzący Magdalena Frąszczak

Okres
Semestr 2

Forma zaliczenia
Egzamin

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 30

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studentów z podstawowymi definicjami i pojęciami z rachunku prawdopodobieństwa

C2 Zapoznanie studentów z podstawowymi rozkładami prawdopodobieństwa

C3 Zapoznanie studentów z podstawowymi twierdzeniami granicznymi
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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 podstawowe definicje i pojęcia rachunku
prawdopodobieństwa BI_P6S_WG09

Egzamin pisemny,
Zaliczenie pisemne,
Zaliczenie ustne,
Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń

W2 podstawowe rozkłady prawdopodobieństwa BI_P6S_WG09

Egzamin pisemny,
Zaliczenie pisemne,
Zaliczenie ustne,
Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń

Umiejętności – Student potrafi:

U1 wyznaczać prawdopodobieństwo oraz adekwatnie
do problemu dobierać stosowane wzory

BI_P6S_UK12,
BI_P6S_UW09

Egzamin pisemny,
Zaliczenie pisemne,
Zaliczenie ustne,
Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń

U2 wyznaczyć podstawowe charakterystyki zmiennych
losowych typu skokowego i ciągłych

BI_P6S_UK12,
BI_P6S_UW09

Egzamin pisemny,
Zaliczenie pisemne,
Zaliczenie ustne,
Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Współpracować w grupie BI_P6S_KR10 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 15

Ćwiczenia laboratoryjne 30

Udział w egzaminie 4

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
59

ECTS
2.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
49

ECTS
1.9

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Formy prowadzenia
zajęć

1.

• Zbiory i zdarzenia losowe

• Elementy kombinatoryki i klasyczna definicja prawdopodobieństwa

• Definicje i podstawowe własności prawdopodobieństwa

• Prawdopodobieństwo warunkowe, prawdopodobieństwo całkowite i twierdzenia
Bayesa

• Niezależność zdarzeń

• Zmienna losowa i dystrybuanta - podstawowe własności

• Zmienne losowe typu skokowego 

• Rozkłady typu skokowego (Schemat Bernoulliego, rozkład poissona,
geotetryczny)

• Zmienne losowe typu ciągłego

• Rozkłady typu ciągłego (rozkład normalny, wykładniczy, jednostajny)

• Niezależność zmiennych losowych

• Wartość oczekiwana i wariancja zmiennej losowej

• Wielowymiarowe zmienne losowe (rozkład łączny, rozkłady brzegowe)

• Rozkłady warunkowe (warunkowa wartość oczekiwana)

• Centralne Twierdzenie Graniczne, nierówność Czebyszewa i prawa wielkich
liczb.

Wykład
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2.

• Zbiory i operacje na zbiorach

• Elementy kombinatoryki, schematy urnowe.

• Podstawowe własności prawdopodobieństwa w praktyce

• Wyznaczanie prawdopodobieństwa warunkowego i całkowitego

• Zastosowanie wzoru Bayesa

• Zdarzenia niezależne

• Dystrybuanta i jej własności

• Schemat Bernoulliego, rozkład Poissona, geometryczny, hipergeometryczny 

• Rozkład normalny, wykładniczy, jednostajny, studenta i chi – kwadrat

• Niezależne zmienne losowe

• Wartość oczekiwana i wariancja - podstawowe własności

• Wyznaczanie momentów dla rozkładów typu skokowego i ciągłych

• Rozkłady łączne i brzegowe

• Rozkłady warunkowe

• Centralne Twierdzenie Graniczne

Ćwiczenia laboratoryjne

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Dyskusja, Wykład, Ćwiczenia

Aktywności Metody zaliczenia Udział procentowy w ocenie
łącznej przedmiotu

Wykład Egzamin pisemny, Zaliczenie pisemne, Zaliczenie ustne 60%

Ćwiczenia laboratoryjne Zaliczenie ustne, Aktywność na zajęciach, Wykonanie ćwiczeń 40%

Wymagania wstępne
Wymagana jest podstawowa wiedza z algebry liniowej z elementami matematyki dyskretnej.

Literatura
Obowiązkowa

1. J. Jakubowski, R. Sztencel, Wstęp do teorii prawdopodobieństwa, SCRIPt, Warszawa, 20041.
2. J. Jakubowski, R. Sztencel, Rachunek prawdopodobieństwa dla prawie każdego2.
3. W.Krysicki, J.Bartos, W.Dyczka, K.Królikowska, M.Wasilewski, Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka3.
matematyczna w zadaniach. Część I, PWN, Warszawa 1998.

Dodatkowa

1. W. Feller Wstęp do rachunku prawdopodobieństwa, PWN, Warszawa, 19691.
2. M. Majsnerowska – Romanowska, Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieństwa z zadaniami, BTC, 20092.



5 / 5

Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

BI_P6S_KR10 przestrzegania i rozwijania zasad etyki zawodowej oraz podejmowania działań na rzecz przestrzegania tych
zasad

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_UW09 stosować język matematyki oraz narzędzia bioinformatyczne do opisu zjawisk biologicznych

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


