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Statystyka matematyczna
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
zarządzanie jakością i analiza żywności

Specjalność
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

Poziom studiów
studia pierwszego stopnia (inżynier)

Forma studiów
stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2020/21

Kod przedmiotu
WBiNoZNZJS.I2B.2382.20

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
Obowiązkowy

Blok zajęciowy
Przedmioty kierunkowe

Dyscypliny

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Nie

Przedmiot kształtujący umiejętności praktyczne
Nie

Nauczyciel
akademicki
odpowiedzialny
za przedmiot

Andrzej Michalski

Pozostali prowadzący Andrzej Michalski, Ewa Diakowska, Maciej Karczewski

Okres
Semestr 2

Forma zaliczenia
Egzamin

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

Liczba
punktów ECTS
4.0
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Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 zapoznanie studentów z zasadami eksploracyjnej analizy danych

C2 przekazanie wiedzy z zakresu podstaw rachunku prawdopodobieństwa i głównych zagadnień statystyki
matematycznej: estymacji punktowej i przedziałowej oraz testowania hipotez

C3 przekazanie wiedzy o rozkładach prawdopodobieństwa wykorzystywanych w zarządzaniu jakością i w analizie
żywności

Efekty uczenia się dla przedmiotu

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

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
podstawowe zagadnienia z zakresu statystyki
matematycznej i rachunku prawdopodobieństwa
na poziomie pozwalającym opisywać i interpretować
zjawiska przyrodnicze

NZ_P6S_WG02

Egzamin pisemny,
Zaliczenie pisemne,
Zaliczenie ustne,
Obserwacja pracy
studenta

W2
metody statystyczne, które można zastosować
do różnych problemów z zakresu zarządzania jakością
i analizą żywnośći

NZ_P6S_WG08

Egzamin pisemny,
Zaliczenie pisemne,
Zaliczenie ustne,
Obserwacja pracy
studenta

Umiejętności – Student potrafi:

U1
sporządzić raport zawierający wyniki analiz
statystycznych z wykorzystaniem danego pakietu
statystycznego

NZ_P6S _UW10

Egzamin pisemny,
Zaliczenie pisemne,
Zaliczenie ustne,
Obserwacja pracy
studenta

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
oceny losowości zjawisk i zastosowania w praktyce
modelu statystycznego oraz przeprowadzenia
poprawnego wnioskowania statystycznego

NZ_P6S _KK01

Egzamin pisemny,
Zaliczenie pisemne,
Zaliczenie ustne,
Obserwacja pracy
studenta

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 30

Ćwiczenia laboratoryjne 30

Przygotowanie do zajęć 20

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 16
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Udział w egzaminie 9

Konsultacje 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
84

ECTS
3.0

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. Cele i zadania rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej.
Podstawowe pojęcia (populacja i jej struktura , próba i jej atrybuty,  typy cech).

2. Podstawowe elementy statystyki opisowej: charakterystyki liczbowe z graficzną
prezentacją  materiału empirycznego.  

3. Statystyka opisowa – kontynuacja. Analiza porównawcza danych – porównania
strukturalne w oparciu   przykłady z zakresu zarządzania jakością i analizy
żywności - rozkład empiryczny.     

4. Elementy rachunku prawdopodobieństwa. Podstawowe pojęcia: zdarzenie
losowe,  przykłady  doświadczeń i przestrzeni zdarzeń losowych. Aksjomatyczna
definicja  prawdopodobieństwa - własności. Prawdopodobieństwo warunkowe i
niezależność zdarzeń.

5. Prawdopodobieństwo zupełne i twierdzenie Bayesa. Sposoby obliczania
prawdopodobieństwa zdarzeń losowych - przykłady.

6. Zmienna losowa i jej podstawowe charakterystyki  - rozkłady
prawdopodobieństwa. Podstawowe  pojęcia: definicja zmiennej  losowej, typy
zmiennych losowych, funkcja prawdopodobieństwa, funkcja gęstości,
 dystrybuanta rozkładu prawdopodobieństwa. Przegląd i  krótka  
charakterystyka ważniejszych rozkładów prawdopodobieństwa z aplikacjami.

7. Estymacja punktowa i przedziałowa. Postać i własności estymatorów
parametrów rozkładu normalnego.

8. Estymacja przedziałowa (c.d.). Przedziały ufności dla frakcji i różnicy 2 średnich
dla populacji normalnych .

9. Testowanie hipotez statystycznych. Podstawowe pojęcia z teorii testowania
 hipotez. Idea Neymana - Pearsona. Hipotezy  proste  i złożone, parametryczne i
 nieparametryczne, rodzaje błędów związanych z weryfikacją hipotez
statystycznych. Testy istotności dla średniej i wariancji  w  oparciu o jedna próbę
statystyczną z rozkładu normalnego.

10.  Testowanie hipotez statystycznych – c.d.. Testy istotności dla średnich i
wariancji w  oparciu   o dwie  próby normalne, testy istotności dla wskaźników
struktury.  

11. Testy zgodności z rozkładem normalnym (test chi2 – Pearsona , test
Kołmogorowa, test Shapiro-Wilka, wykresy kwantylowe).

12.  Nieparametryczne testy  losowości  próby  i zgodności dwóch prób ( test
Wilcoxona, test Manna Whitneya, test Kołmogorowa - Smirnowa).

13. Analiza ilościowa cech - badanie zależności zmiennych, pojęcie korelacji
liniowej – metody analiz regresji. Model regresji liniowej.

14. Analiza współzależności zjawisk dla cech mierzalnych i niemierzalnych. Miary
zależności cech jakościowych. Empiryczne tablice wielodzielcze (korelacyjne).

15. Repetytorium – podsumowanie + informacje o innych metodach
statystycznych, służących do opisu zjawisk wielocechowych. Prezentacja
przykładowego testu egzaminacyjnego.            

Wykład
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2.

Ćwiczenie 1: Omówienie zasad pracy w środowisku pakietu statystycznego
STATISTICA. Tworzenie raportu na     
                     przykładzie wybranych danych eksperymentalnych

Ćwiczenie 2: Eksploracyjna analiza danych eksperymentalnych (EDA). Realizacja
wykładów 2. i 3. i listy  zadań nr 1 z  
                    danymi, dotyczącymi zagadnień z zakresu zarządzania jakością i
analizy żywności

Ćwiczenie 3: Kontynuacja zagadnień wyeksponowanych w ćwiczeniu nr 2            

Ćwiczenie 4: EDA - tworzenie raportu c.d. + formułowanie wniosków i hipotez
roboczych             

Ćwiczenie 5: Sprawdzian nr 1 z przerobionego materiału. Przekształcenia
zmiennych na przykładzie danych
                     empirycznych: standaryzacja, normalizacja, kategoryzacja
zmiennych

Ćwiczenie 6: Rozwiązywanie zadań z rachunku prawdopodobieństwa z listy nr 2 –
realizacja wykładów 4-5 z
                     wykorzystaniem  kalkulatora „probabilistycznego” z pakietu
STATISTICA i tablic statystycznych

Ćwiczenie 7: Kontynuacja tematu przedstawionego w ćwiczeniu 6           

Ćwiczenie 8: Realizacja zagadnień statystycznych dotyczących estymacji
punktowej  i przedziałowej zgodnie z  treścią
                     wykładów 7. Poszerzanie treści raportu    

Ćwiczenie 9:  Sprawdzian nr 2 z podstaw rach. prawdopodobieństwa. Realizacja
treści wykładu 8 i listy zadań nr 3.

Ćwiczenie 10: Poznawanie modułów statystycznych pakietu dotyczących
testowania hipotez statystycznych.
                       Realizacja wykładu 9 i 10 z wykorzystaniem danych empirycznych

Ćwiczenie 11: Testy statystyczne c.d. (lista zadań nr 4).Realizacja wykładu 10.

Ćwiczenie 12: Testy statystyczne c.d. (lista zadań nr 4 i realizacja wykładu 11).
Praca wspomagana komputerem           

Ćwiczenie 13:  Sprawdzian nr 3  dot. wnioskowania statystycznego w oparciu o
przedziały ufności i testy statystyczne.
                        Badanie zależności cech - macierz korelacji, model regresji liniowej

Ćwiczenie 14:  Analiza danych w oparciu o modele regresyjne, linearyzacja funkcji
– kontynuacja. Analiza danych
                        jakościowych – tablice wielodzielcze

Ćwiczenie 15: Repetytorium -  kolokwium (tzn. dyskusja – przy tablicy i z
wykorzystaniem pakietu statystycznego) –
                       zaliczenie ćwiczeń.

Ćwiczenia laboratoryjne

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza przypadków, Pokaz/demonstracja, Pracownia komputerowa, Dyskusja, Wykład, Ćwiczenia
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Aktywności Metody zaliczenia
Udział procentowy
w ocenie łącznej

przedmiotu

Wykład Egzamin pisemny 40%

Ćwiczenia laboratoryjne Zaliczenie pisemne, Zaliczenie ustne, Obserwacja pracy
studenta 60%

Wymagania wstępne

matematyka
technologia informacyjna

Literatura
Obowiązkowa

Materiały dydaktyczne opracowane przez prowadzącego wykład.1.
Koronacki J., Mielniczuk J. (2001). Statystyka dla studentów kierunków technicznych i przyrodniczych. WNT, Warszawa.2.
Sobczyk M. (1998). Statystyka. Podstawy teoretyczne, przykłady – zadania. Wydawnictwo UMCS - Lublin.3.

Dodatkowa

Dąbrowski A., Gnot S., Michalski A., Srzednicka J. (1997). Statystyka - 15 godzin z pakietem Statgraphics. Wyd. AR -1.
Wrocław, Wyd. 3.
Krysicki W., Bartos J., Dyczka W., Królikowska K., Wasilewski M. (1998). Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka2.
matematyczna w zadaniach. Część I.Statystyka matematyczna. Część II. PWN, Warszawa, , Wyd. XXIV.
Abramowicz, H. (1992). Jak analizować wyniki pomiarów? Wyd. PWN, Warszawa.3.
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

NZ_P6S _KK01
Absolwent jest gotów do wykorzystania posiadanej wiedzy i do krytycznej analizy danych w
rozwiązywaniu różnych problemów z zakresu zarządzania jakością i analizy żywności oraz do zasięgania
w tym celu opinii ekspertów

NZ_P6S _UW10 Absolwent potrafi dobierać odpowiednie narzędzia statystyczne do rozwiązywania problemów związanych
z zarządzaniem jakością żywności i wykorzystać je do interpretacji i opracowania wyników analiz

NZ_P6S_WG02
Absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zagadnienia z zakresu znaczenia środowiska
przyrodniczego w kształtowaniu jakości surowców przemysłu żywnościowego oraz z systemów
zarządzania środowiskowego

NZ_P6S_WG08 Absolwent zna i rozumie zagadnienia z zakresu statystyki i informatyki wykorzystywane w szacowaniu
ryzyka oraz kontroli i weryfikacji systemów zarządzania jakością


