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Testowanie hipotez
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
bioinformatyka

Specjalność
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt

Poziom studiów
studia pierwszego stopnia (licencjat)

Forma studiów
stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2020/21

Kod przedmiotu
WBiHZBBIS.L8B.2574.20

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

Magdalena Frąszczak

Pozostali prowadzący Magdalena Frąszczak

Okres
Semestr 4

Forma zaliczenia
Egzamin

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

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studentów z podstawowymi testami parametrycznymi

C2 Zapoznanie studentów z podstawowymi testami nieparametrycznymi

C3 Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami dotyczącymi testowania hipotez i ich znaczeniem
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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 pojęcia dotyczące testowania hipotez i ich znaczenie
BI_P6S_WG06,
BI_P6S_WG07,
BI_P6S_WG08,
BI_P6S_WG09

Egzamin pisemny,
Egzamin ustny,
Zaliczenie pisemne

W2 podstawowe testy parametryczne
BI_P6S_WG06,
BI_P6S_WG08,
BI_P6S_WG09

Egzamin pisemny,
Egzamin ustny,
Zaliczenie pisemne

W3 podstawowe testy nieparametryczne
BI_P6S_WG06,
BI_P6S_WG08,
BI_P6S_WG09

Egzamin pisemny,
Egzamin ustny,
Zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

U1 rozwiązywać problemy dobierając odpowiednie testy
i procedury postępowania

BI_P6S_UW03,
BI_P6S_UW04,
BI_P6S_UW06,
BI_P6S_UW08,
BI_P6S_UW10

Egzamin pisemny,
Egzamin ustny,
Zaliczenie pisemne

U2 wnioskować na podstawie otrzymach wyników
BI_P6S_UW03,
BI_P6S_UW04,
BI_P6S_UW10

Egzamin pisemny,
Egzamin ustny,
Zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 współpracować w grupie
BI_P6S_KK02,
BI_P6S_KK03,
BI_P6S_KO06

Zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 15

Ćwiczenia laboratoryjne 30

Przygotowanie do zajęć 40

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 30

Udział w egzaminie 4

Konsultacje 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
134

ECTS
5.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
64

ECTS
2.2
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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

1.

Podczas zajęć studenci zostaną zapoznani z podstawowymi testami statytycznymi
zarówno w przypadku parametrycznym (testy dla średnich dla jednej i dwóch prób
z rozkładu normalnego, analiza wariancji, testy jednorodności wariancji, testy dla
współczynnika korelacji) jak i w przypadku nieparametrycznym (testy zgodności,
jednorodności dla prób pochodzących z rozkładu innego niż normalny,
niezależności)

Treści przedstawione na wykładzie będą obejmowały:

• testowanie hipotez o średniej dla jednej i dwóch prób (zależnych i niezależnych;
testy t-Studenta, Cochrana - Coxa, Welcha - Aspin)  

• testowanie hipotez dla wariancji dla jednej i dwóch prób 

• testowanie hipotez dla frakcji (jedna i dwie próby)

• testy zgodności (Shapiro-Wilka, Kołmogorowa, Chi kwadrat - zgodności)

• testowanie niezależności

• testowanie jednorodności rozkładów przy braku założenia normalności
rozkładów (testy rangowe: Wilcoxona dla prób zależnych i niezależnych, Kruskala
- Wallisa; testy: znaków, Kołmogorowa - Smirnowa, medianowy, Fishera-Yatesa,
van der Waerdena)

• testowanie hipotez dla współczynnika korelacji

• testowanie hipotez o równości więcej niż dwóch wariancji (testy Bartletta,
Cochrana, Hartleya)

• testowanie hipotez dla k-średnich (analiza wariancji)

• testy post - hoc (metody LSD, Dunneta, Duncana, Tukeya, Newman-Keuls,
kontrastów)

• Lemat Neymana-Pearsona

Wykład



4 / 6

2.

•  Podstatawowe pojęcia statystyki i rachunku prawdopodobieństwa - powtórzenie
wiadomości.

• Błędy w testowaniu hipotez, poziom istotności a p-wartość.

•  Testowanie hipotez statystycznych o wartości średniej z populacji o rozkładzie
normalnym.

• Testowanie hipotez statystycznych dla wariancji z populacji o rozkładzie
normalnym,  Testowanie hipotez

• statystycznych dla proporcji.

• Testowanie hipotez o równości średnich i wariancji w dwóch próbach z populacji
o rozkładzie normalnym 

•  Testowanie normalności rozkładu

•  Testy zgodności 

•  Testy rangowe.

• Testy Kołmogorowa-Smirnowa,  Chi kwadrat jednorodności.

• Test Chi kwadrat niezależności, test Mc Nemary.

•  Testowanie hipotez dla współczynnika korelacji.

• Analiza wariancji; testy post - hoc

• Test Kruskala- Wallisa

•  Teoria Neymana–Pearsona.

Ćwiczenia laboratoryjne

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Metoda problemowa, Praca w grupie, Pracownia komputerowa, Dyskusja, Wykład, Ćwiczenia

Aktywności Metody zaliczenia Udział procentowy w ocenie łącznej przedmiotu

Wykład Egzamin pisemny, Egzamin ustny 60%

Ćwiczenia laboratoryjne Zaliczenie pisemne 40%

Wymagania wstępne
Wymagana jest podstawowa wiedza ze statystyki i rachunku prawdopodobieństwa. Znajomość pakietu statystycznego R w
zakresie podstawowym.



5 / 6

Literatura
Obowiązkowa

Bartoszewicz J., Wykłady ze statystyki matematycznej, PWN, Warszawa 19891.
Lehmann E.L.,Testowanie hipotez statystycznych, PWN, Warszawa 1968. / Testing Statistical Hypotheses, Springer 19592.
Krzyśko M., Statystyka matematyczna, Wyd. UAM, Poznan, 1996.3.

Dodatkowa

Gajek L., Kałuszka M., Wnioskowanie statystyczne, WNT, Warszawa 2000, wyd. IV.1.
Koronacki, J. Mielniczuk J., Statytyka dla studentów kierunków technicznych i przyrodniczych, WNT, Warszawa, 20042.



6 / 6

Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

BI_P6S_KK02 Absolwent jest gotów do odpowiedniego określania priorytetów służących realizacji określonego zadania

BI_P6S_KK03 Absolwent jest gotów do stosowania metod badawczych właściwych dla bioinformatyki, ma znajomość
rozwoju dziedzin nauki i dyscyplin naukowych

BI_P6S_KO06 Absolwent jest gotów do wypełniania zobowiązań społecznych

BI_P6S_UW03
Absolwent potrafi 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_UW04 Absolwent potrafi poszukiwać i wykorzystywać informacje z zakresu biologii, statystyki matematycznej i
informatyki, także w języku obcym

BI_P6S_UW06 Absolwent potrafi stosować metody informatyczne do opisu i interpretacji wyników uzyskanych w analizie
danych biologicznych i hodowlanych

BI_P6S_UW08 Absolwent potrafi stosować język matematyki oraz narzędzia bioinformatyczne do opisu zjawisk
biologicznych

BI_P6S_UW10 Absolwent potrafi samodzielnie wykonywać proste projekty badawcze z zakresu bioinformatyki

BI_P6S_WG06 Absolwent zna i rozumie znaczenie interdyscyplinarnego wykorzystania wiedzy z zakresu, matematyki,
fizyki, biofizyki, chemii, biochemii niezbędną dla zrozumienia zjawisk i procesów przyrodniczych

BI_P6S_WG07
Absolwent zna i rozumie w stopniu zaawansowanym zagadnienia z zakresu problemów właściwych dla
bioinformatyki oraz zna ich powiązania z innymi dyscyplinami przyrodniczymi i możliwościami ich
wykorzystania w praktyce

BI_P6S_WG08
Absolwent zna i rozumie w stopniu zaawansowanym zagadnienia z zakresu kategorii pojęciowych i
terminologii informatycznej, biologicznej, matematycznej, fizycznej, chemicznej, informatycznej i rolniczej
oraz podstawowe procesy zachodzące w cyklu życia urządzeń

BI_P6S_WG09
Absolwent zna i rozumie metody oraz narzędzia zaawansowanej analizy matematycznej i statystycznej
stosowane w opisie zagadnień biologicznych, medycznych i zootechnicznych, do prowadzenia
eksperymentów oraz analizy danych biologicznych i hodowlanych


