
Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie 

SYLLABUS  na rok akademicki 2009/2010 
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 

Informatyka  
 
Poziom studiów 

Pierwszego stopnia                                           
 

Rok studiów/ semestr 

Rok II / semestry III i IV 

 
Specjalność 

Bez specjalności 
 

Kod katedry/zakładu w systemie USOS  

10000000 Wydział Ekonomiczno-Informatyczny 
10010000 Katedra Ekonomii 
 

Kod kursu/przedmiotu w systemie USOS 

1000-IS1-2PST 
 
Liczba punktów kredytowych ECTS 

6 
 
Tytuł kursu/przedmiotu 

Metody probabilistyczne i statystyka 

 

Grupa treści kształcenia, w ramach której przedmiot jest realizowany 

Podstawowa 

 

Typ kursu / przedmiotu 

Obowiązujący                                                                   
 
Język kursu/przedmiotu 

polski 

 
 

Imię, nazwisko i tytuł/stopień prowadzącego kurs/przedmiot  

dr Mečislavas Meilūnas 

 
Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu – 

zatwierdzającego protokoły w systemie USOS  

dr Mečislavas Meilūnas 
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Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego  

dr Jarosław Kotowicz, mgr Wojciech Lesiński, mgr Janusz Rafałko 

 
Forma zaliczenia kursu 

Forma kursu Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt 

Ogólna ilość godzin 30 30 15 15 
Liczba godzin w tygodniu / 

liczba godzin na zjazd 
2 3 4 4 

 

 
Założenia i cel przedmiotu 

Zdobycie umiejętnosci stosowania metodow probabilistycznych 

 
 
Wymagania wstępne 

Znajomosc podstaw algebry zbiorow, analizy matematycznej i 
kombinatoryki 
 

 
Treści merytoryczne przedmiotu  

Podstawy teorii prawdopodobienstwa i statystyki matematycznej 

 
 

Wykład  

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

1. Zdarzenia losowe i prawdopodobienstwo. 

2. Zmienne losowe jednowymiarowe.Dystrybuanta, gęstosc. 
3. Charakterystyki liczbowe zmiennej losowej 

4. Niektore rozklady skokowe i rozklady typu ciąglego. 
5. Dwu- i wielowymiarowe zmienne losowe. Rozklady 

brzegowe. 
6. Twierdzenia graniczne. 

7. Elementy statystyki opisowej 
8. Badania statystyczne ze względu na jedną cechę. Estymacja 

punktowa. Estymacja przedzialowa. 
9. Weryfikacja hipotez statystycznych. 

4 

4 

2 

2 

4 
 

2 

4 

4 

 

4 

Razem godzin 30 
 
Ćwiczenia 

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

1. Kombinatoryka i prawdopodobieństwo kombinatoryczne. 
2. Zdarzenia niezależne, prawdopodobieństwo warunkowe, całkowite, 

wzór Bayesa, schemat Bernoulliego i inne schematy rachunku 
prawdopodobieństwa. 
3. Prawdopodobieństwo geometryczne i prawdopodobieństwo, jako 
miara unormowana. 

3 godz. 
3 godz. 
 

 
3 godz. 



Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie 

SYLLABUS  na rok akademicki 2009/2010 
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.   

4. Jednowymiarowe zmienne losowe typu dyskretne i ciągłego oraz 

ich parametry liczbowe. 
5. Kolokwium 
6. Nierówności związane z momentami. Niezależność zmiennych 

losowych. 
7. Wielowymiarowe zmienne losowe, ich parametry. Rozkłady 

brzegowe. Typowe rozkłady i ich własności. Wielowymiarowy rozkład 

normalny. 
8. Zbieżność ciągów zmiennych losowych (według 

prawdopodobieństwa i z prawdopodobieństwem 1). Prawa wielkich liczb: 
słabe i mocne. Centralne twierdzenie graniczne i jego szczególny 

przypadek twierdzenie Moivre'a-Laplace'a 
9. Elementy statystyki opisowej. Rozkłady średniej i wariancji. 
10. Estymacja. Estymatory i ich własności. Metody konstrukcji 
estymatorów. Estymacja przedziałowa. 
11. Weryfikacja hipotez statystycznych. Testy parametryczne i 

nieparametryczne.  Testy istotności i zgodności. 
12. Kolokwium 

 
3 godz. 
 
2 godz. 
2 godz. 
 
3 godz. 
 

 
3 godz. 
 
 

 
2 godz. 
2 godz. 
 
2 godz. 
 
2 godz. 

Razem godzin 30 godz. 
 
Laboratorium  

Zawartość tematyczna poszczególnych wykładów (w skrócie) L.godz. 
Implementacja wybranych zagadnień z rachunku prawdopodobieństwa w 

wybranym języku programowania 
 
Implementacja wybranych elementów  opisu statystycznego w dowolnym 
języku programowania 
 
Omówienie, ocena i poprawa wykonanych programów 

6 
 
 
6 
 

 
3 

Razem godzin 15 
 
Projekt 

Zawartość tematyczna poszczególnych wykładów (w skrócie) L.godz. 
Przeprowadzenie badania statystycznego i wykonanie projektu 
zawierającego statystykę opisową danych pochodzących z Małego 

Rocznika Statystycznego i odnoszących się do różnych cech ludności w 
poszczególnych krajach świata.  
W tym: 
 - Statystyka opisowa 
 - Estymacja punktowa i przedziałowa 
 - Hipotezy i testy zgodności 
 
Omówienie i ocena 

 

 
 

 
 
4 
4 
4 
 
3 

Razem godzin 15 
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Literatura podstawowa i dodatkowa 

Literatura podstawowa do ćwiczeń: 
1. W. Feller, Wstęp do rachunku prawdopodobieństwa, PWN, Warszawa, 2007 

(lub któreś z wcześniejszych wydań dwutomowych). 
2. M. Fish, Rachunek prawdopodobieństwa, PWN, Warszawa, 1967. 
 

Wymagany minimalny nakład pracy własnej studenta (oprócz zajęć z 
nauczycielem) w godzinach zegarowych 

 
 

 
 

Warunki zaliczenia przedmiotu:  

 

 
 


