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Rachunek prawdopodobieństwa
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.L2A.2163.21

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
Fakultatywny

Blok zajęciowy
Przedmioty ogólne

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Nie

Przedmiot kształtujący umiejętności praktyczne
Nie

Nauczyciel
akademicki
odpowiedzialny
za przedmiot

Anna Mucha

Pozostali prowadzący Anna Mucha

Okres
Semestr 2

Forma zaliczenia
Zaliczenie na ocenę

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

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
zapoznanie studentów z podstawami rachunku prawdopodobieństwa, językiem zbiorów, definicjami
i własnościami prawdopodobieństwa warunkowego, zupełnego, zmiennej losowej oraz rozkładów
prawdopodobieństwa
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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
w stopniu zaawansowanym zagadnienia z zakresu
wybranych działów matematyki, a także metody
statystyczne służące do opisu i interpretacji zjawisk
i procesów przyrodniczych

BC_P6S_WG02
Zaliczenie pisemne,
Obserwacja pracy
studenta, Aktywność na
zajęciach, Kolokwium

Umiejętności – Student potrafi:

U1 stosować metody statystyczne i obliczenia
matematyczne do opisu zjawisk oraz analizy danych BC_P6S_UW03

Zaliczenie pisemne,
Obserwacja pracy
studenta, Aktywność na
zajęciach, Kolokwium

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

wykazywania zainteresowania systematyczną
aktualizacją wiedzy z zakresu biologii i dyscyplin
pokrewnych. Krytycznie ocenia posiadaną wiedzę oraz
informacje dotyczące biologii człowieka podawane
w mass-mediach.

BC_P6S_KK01
Obserwacja pracy
studenta, Aktywność na
zajęciach

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 15

Ćwiczenia laboratoryjne 15

Przygotowanie do zajęć 30

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Formy prowadzenia
zajęć
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1.

Definicja rachunku prawdopodbieństwa. Zdarzenia losowe.
Podstawy języka zbiorów. Działania na zdarzeniach w jęzku zbiorów.
Elementarne własności pradopodobieństwa.
Elementy kombinatoryki.
Prawdopodobieństwo warunkowe.
Niezależność zdarzeń.
Prawdopodobieństwo całkowite i twierdzenia Bayesa.
Definicja, własności i typy zmiennej losowej oraz dystrybuanty.
Zmienne losowe typu skokowego.
Zmienne losowe typu ciągłego.
Definicja i własności rozkładu prawdopodbieństwa.
Rozkłady skokowe. Schemat Bernoulliego.
Rozkłady ciągłe. Rozkład normalny.
Niezależne zmienne losowe.
Twierdzenia graniczne.

Wykład

2.

Metody opisu zdarzeń losowych.
Praktyczne zastosowanie języka zbiorów.
Zastosowanie własności prawdopodobieństwa.
Zastosowanie elementów kombinatoryki.
Wyznaczanie prawdopodobieństwa warunkowego.
Analiza zdarzeń niezależnych.
Wyznaczanie prawdopodbieństwa całkowitego.
Zastosowanie twierdzenia Bayesa.
Praktyczne zastosowanie własności dystrybuanty.
Analiza zmiennych losowych typu skokowego.
Analiza zmiennych losowych typu ciągłego.
Wyznaczanie prawdopodobieństw poszczególnych zadrzeń przy zastosowaniu
schematu Bernoulliego.
Wyznaczanie prawdopodobieństw poszczególnych zadrzeń przy zastosowaniu
rozkładu normalnego.
Analiza niezależnych zmiennych losowych.
Zastosowanie twierdzeń granicznych.

Ćwiczenia laboratoryjne

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Metoda problemowa, Dyskusja, Wykład, Ćwiczenia

Aktywności Metody zaliczenia
Udział procentowy
w ocenie łącznej

przedmiotu

Wykład Zaliczenie pisemne 50%

Ćwiczenia laboratoryjne Obserwacja pracy studenta, Aktywność na zajęciach,
Kolokwium 50%

Dodatkowy opis

Wykłady powinny być realizowane w sali z dostępem do komputera i rzutnika.

Wymagania wstępne
Brak
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Literatura
Obowiązkowa

W. Krysicki, J. Bartos, W. Dyczka, K. Królikowska, M. Wasilewski "Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka1.
matematyczna w zadaniach. Część I. Rachunek prawdopodobieństwa", PWN

Dodatkowa

Jacek Jakubowski, Rafał Sztencel "Wstęp do teorii prawdopodobieństwa", Wydanie II, SCRIPT, Warszawa 20011.
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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_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


