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http://www.wilno.uwb.edu.pl/ 

Decyzją Dziekana WEI syllabusy przedmiotów realizowanych podczas studiów na Wydziale Ekonomiczno-Informatycznym Filii UwB w Wilnie są udostępniane  

studentom i absolwentom przed rozpoczęciem zajęć, w postaci elektronicznej (na stronie internetowej WEI) oraz papierowej (w Dziekanacie). Zbiory papierowe są 

oprawiane według lat akademickich i archiwizowane w bibliotece wydziałowej. Syllabusy powinno się drukować obustronnie. Za przygotowanie syllabusa oraz jego 

terminowe przekazanie do opublikowania w postaci elektronicznej odpowiada koordynator przedmiotu. Dziekanat prowadzi zbiór bieżących i archiwalnych 

syllabusów zgodnie z wykazem przedmiotów realizowanych przez pracowników dydaktycznych zatrudnionych na Wydziale. Dany rocznik syllabusów w wersji 

papierowej powinien zawierać płytkę CD z kopiami zarchiwizowanych plików syllabusów w postaci elektronicznej, służącą jako źródło plików do wysyłki pocztą 

elektroniczną w razie prośby studenta lub absolwenta . Kopia papierowej wersji syllabusa danego przedmiotu wydawana jest na prośbę studenta lub absolwenta WEI.  

Zgodność kopii z oryginałem poświadcza swoim podpisem i pieczątką uczelni Prodziekan ds. Dydaktyki.   

 
Tryb studiów 

Studia stacjonarne  

 

Kierunek studiów 

Ekonomia  

 

Poziom studiów 

Pierwszego stopnia  

 
Rok studiów/ semestr 

2/4 

 
Specjalność 

Bez specjalności 

 

Kod katedry/zakładu w systemie USOS  

10000000 Wydział Ekonomiczno-Informatyczny                                        

10010000 Katedra Ekonomii 

 

Kod kursu/przedmiotu w systemie USOS 

1000-ES1-2STA 

 

Liczba punktów kredytowych ECTS 
5 

 

Tytuł kursu/przedmiotu 

Statystyka opisowa    

 
Grupa treści kształcenia, w ramach której przedmiot jest realizowany 

Grupa treści podstawowych 

 

Typ kursu / przedmiotu 

Obowiązujący  

 

Język kursu/przedmiotu 

Język polski  

 

Imię, nazwisko i tytuł/stopień prowadzącego kurs/przedmiot  

Dr Roman Sosnowski 

 

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu – 
zatwierdzającego protokoły w systemie USOS  

Dr Roman Sosnowski  
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Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego  

Dr Roman Sosnowski, mgr Ernest Ginc 

 

Forma zaliczenia kursu 

Forma kursu Wykład Ćwiczenia Seminarium 

Ogólna ilość godzin 30 30  

Liczba godzin w tygodniu / 
liczba godzin na zjazd 

2 2  

 
 
Założenia i cel przedmiotu 

Celem wykładów jest:  

 Poznanie   podstawowych   pojęć   rachunku   prawdopodobieństwa, zmiennych 

losowych i ich rozkładów. 

 Poznanie    narzędzi    do    opisu    przebiegu    zjawisk    losowych. Umiejętność     

interpretacji     tych    zjawisk    w    języku     teorii prawdopodobieństwa i statystyki. 

 Uzyskanie    teoretycznych    podstaw    do    rozumienia    statystyki matematycznej i 

ekonometrii.  

 Przedstawienie terminów i pojęć wykorzystywanych w statystyce oraz wykazanie 

zakresu użyteczności procedur statystycznych. 

 
Celem ćwiczeń jest: 

 Kształcenie twórczego i logicznego myślenia, ścisłego wyrażania myśli, formułowania 

problemów i rozwiązywania ich przy wykorzystaniu narzędzi statystycznych.  
 Zapoznanie z istotnymi elementami statystyki opisowej pozwalającymi na stosowanie 

metod statystycznych do danych rzeczywistych (pozyskiwanie, analizowanie, 

prezentowanie, interpretowanie danych statystycznych, dobieranie odpowiednich metod 

statystycznych do analizy badanego procesu), a także na interpretację wyników 

uzyskanych w literaturze. 

 

Wymagania wstępne 

Brak wymagań wstępnych 

 

Treści merytoryczne przedmiotu  

W wyniku realizacji przedmiotu student powinien: 

 Znać i potrafić poprawnie zastosować szeroki wachlarz zagadnień wnioskowania 

statystycznego i statystycznej analizy danych. 

 Dokonać  różnych  zestawień  statystycznych,   opracować  zebrane dane, zinterpretować 

je oraz wyciągnąć właściwe wnioski. 

 Posiąść wiedzę umożliwiającą praktyczne wykorzystanie metod statystycznych do opisu 

badanych zbiorowości ze szczególnym uwzględnieniem przedstawiania tabelarycznego i 

graficznego wyników badań oraz metod opisu statystycznego. 

 Potrafić przeprowadzić badania statystyczne zgodnie ze standardami wnioskowania 

statystycznego oraz zinterpretować ich wyniki.  

 Umieć wykorzystać funkcjonalność programu komputerowego MS EXCEL w analizach 

statystycznych. 
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Wykład  

Zawartość tematyczna poszczególnych wykładów (w skrócie) L.godz. 
  

1. Wybrane zagadnienia z algebry i analizy matematycznej. 

Kombinatoryka. Algebra zbiorów. 
 

2. Zdarzenia losowe i prawdopodobieństwo. Podstawowe twierdzenia 
rachunku prawdopodobieństwa. Zmienne losowe - pojęcia ogólne 
Rozkład i dystrybuanta zmiennej losowej skokowej. 

 
3. Zmienne losowe typu ciągłego. Funkcje zmiennej losowej typu 

ciągłego. Dystrybuanta zmiennej losowej ciągłej. Gęstość 
prawdopodobieństwa. Niektóre rozkłady zmiennej losowej ciągłej.  
Rozkłady ucięte i rozkłady mieszane.  

 
4. Dwu i wielowymiarowe zmienne losowe. 

 
5. Wariancja i odchylenie standardowe. Prawo wielkich liczb. 
 

6. Statystyka matematyczna. Zarys dziejów statystyki. Podstawowe 
pojęcia statystyki – wprowadzenie. Elementy statystyki opisowej.  

 
7. Standaryzowany rozkład normalny. Przekształcenie normalnej 
zmiennej losowej.  

 
8. Analiza struktury pod kątem miar rozproszenia i asymetrii.  

 
9. Przedziały ufności. Estymacja parametrów regresji liniowej. 

 
10. Testy statystyczne. Regresja krzywoliniowa. Regresja w przypadku 
wielu zmiennych. Zmodyfikowane zagadnienia regresji wielorakiej.  

 
11. Analiza szeregów czasowych, modele trendu liniowy i nieliniowy, 

prognozowanie. Analiza zmian w czasie.  
 
12 Analiza wariancji.  

 

13. Opis statystyczny z wykorzystaniem funkcjonalności arkusza 

kalkulacyjnego MS Excel: 
 

14. Prezentacja tabelaryczna i graficzna materiału statystycznego. 
Powiązanie poszczególnych rodzajów szeregów statystycznych z 

odpowiadającą im formą wykresu statystycznego. Pierwotne i wtórne 
źródła danych. Wiarygodność źródeł - badanie spójności danych i 
weryfikacja krzyżowa. 

 
15. Termin zerowy egzaminu. 

 
Razem godzin  
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Ćwiczenia 

Zawartość tematyczna poszczególnych ćwiczeń (w skrócie) L.godz. 

1. Wprowadzenie do statystyki. Podstawowe pojęcia statystyki. 
Badania statystyczne. Opracowanie i prezentacja materiału 

statystycznego. 
 

2. Miary przeciętne klasyczne (średnia arytmetyczna, harmoniczna i 

geometryczna). 
 

3. Miary przeciętne pozycyjne (dominanta, mediana, kwartyle). 
 

4. Miary zróżnicowania (odchylenie przeciętne, odchylenie 

standardowe, wariancja, odchylenie ćwiartkowe, współczynniki 
zmienności). 

 
5. Miary asymetrii (wskaźnik asymetrii, współczynnik asymetrii). 

 

6. Miary koncentracji (kurtoza, współczynnik koncentracji Lorenza). 
 

7. Kolokwium nr 1. 
 

8. Dwuwymiarowy rozkład empiryczny (tablica korelacyjna). 

Rozkłady brzegowe i warunkowe. 
 

9. Metody badania współzależności w dwuwymiarowym 
rozkładzie empirycznym – miary oparte na χ2. 

 

10. Metody badania zależności korelacyjnej w 
dwuwymiarowym rozkładzie empirycznym (współczynnik 

korelacji liniowej Pearsona, współczynnik korelacji rang Spearmana). 
 

11. Wprowadzenie do analizy szeregów czasowych. Składniki 

szeregów czasowych (trend, wahania okresowe i koniunkturalne, 
składnik losowy). 

 
12. Analiza dynamiki zjawisk masowych. Indeksy 

jednopodstawowe i łańcuchowe. 
 

13. Indeksy agregatowe (indeks wartości, indeksy ilości i ceny 

według formuły Paaschego, Laspeyresa i Fishera). 
 

14.    Kolokwium nr 2. 
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    2 
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Razem godzin       30 
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Literatura podstawowa i dodatkowa - Wykłady 

Literatura podstawowa. 

1. Krysicki W., Bartos J., Dyczka W., Królikowska M., Wasilewski M., 

Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach, 

część I i II, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007. 

2. Hellwig Z., Elementy rachunku prawdopodobieństwa i statystyki 

matematycznej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998 

3.  

Literatura dodatkowa. 

1.  Brandt S., Analiza Danych Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998. 

2. Jóźwiak, J., Podgórski, J., Statystyka od podstaw, PWE, Warszawa 2009. 

3. Middleton M. R., Microsoft EXCEL w analizie danych, wyd. RM, Warszawa 

2004. 

4. Amir D. Aczel, Statystyka w zarządzaniu, Wydawnictwo Naukowe PWN, 

Warszawa 2007. 

5. http://www.stat.gov.pl 

6. http://epp.eurostat.ec.europa.eu 

7. http://unstats.un.org 

 

 

Literatura podstawowa i dodatkowa - Ćwiczenia 

Literatura podstawowa: 

1. Ostasiewicz S., Rusnak Z., Siedlecka U., Statystyka – elementy teorii i 

zadania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Lanego we 
Wrocławiu, Wrocław 2006. 

2. Jóźwiak J., Podgórski J., Statystyka od podstaw, PWE, Warszawa 1997. 
3. Pułaska-Turyna B., Statystyka dla ekonomistów, Wydanie II rozszerzone, 

Wydawnictwo „Difin”, Warszawa 2008. 

 
Literatura uzupełniająca: 

1. Buga J., Kassyk-Rokicka H., Podstawy statystyki opisowej, Wydawnictwo 
„WIZJA PRESS & IT”, Warszawa 2008. 

2. Sobczyk M., Statystyka, PWN, Warszawa 2008. 
3. Statystyka – zbiór zadań, pod red. H. Kassyk-Rokickiej, PWE, Warszawa 

2005. 

4. Zając K., Zarys metod statystycznych, PWE, Warszawa 1988. 

5.  Amir D. Aczel, Statystyka w zarządzaniu, PWN, Warszawa 2000. 

 
Wymagany minimalny nakład pracy własnej studenta (oprócz zajęć z 

nauczycielem) w godzinach zegarowych 
20 

 

Warunki zaliczenia przedmiotu:  

Ćwiczenia: 

Zaliczenie ćwiczeń odbywa się na podstawie punktów zdobytych w trakcie zajęć 

(aktywność na ćwiczeniach, kolokwia) 

Wykłady: 

http://www.stat.gov.pl/
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/
http://unstats.un.org/
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1) Zaliczenie na poziomie minimalnym  - uzyskanie pozytywnej oceny z bloku 

sprawdzającego podstawową wiedzę na egzaminie.  

2) Zaliczenie na wyższy stopień – poza warunkiem określonym w punkcie 1 pozytywna 

ocena z części rozszerzonej na egzaminie. 

3) Najwyższy poziom oceny – spełnienie warunków określonych w punktach 1 i 2 

powyżej oraz uczestnictwo w jednym z fakultatywnych projektów sprawdzających 

praktycznie pozyskane przez studentów  umiejętności realizowanych w trakcie 

semestru.  
 

 


