
Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie 

SYLLABUS  na rok akademicki 2010/2011 
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  

Jacek Marcinkiewicz, mgr 

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

Jacek Marcinkiewicz, mgr 
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Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego  

Jacek Marcinkiewicz, mgr, Ernest Ginc, mgr 

 

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 

Kształcenie twórczego i logicznego myślenia, ścisłego wyrażania myśli, 

formułowania problemów i rozwiązywania ich przy wykorzystaniu narzędzi 
statystycznych. Studenci powinni zapoznać się 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. 
Efekty kształcenia w zakresie wiedzy: 
Zapoznanie studenta ze sposobem zapisywania, prezentacji i analizy materiału 
statystycznego. Wyznaczanie podstawowych parametrów statystyki opisowej 

oraz ich interpretacja. Prezentacja zagadnień związanych z zależnością cech 
statystycznych, analizą regresji oraz dynamiką szeregów czasowych. 
Efekty kształcenia w zakresie umiejętności: 
Zdobycie przez studenta umiejętności korzystania z pierwotnych i wtórnych 
źródeł informacji statystycznej, a także przetwarzania informacji. Zdobycie 
zdolności samodzielnego analizowania i interpretacji aktualnych zjawisk i 
procesów ilościowych. 
Efekty kształcenia w zakresie postaw: 
Twórcza postawa w stawianiu pytań i szukaniu na nie odpowiedzi, samodzielności 
w prowadzeniu badań statystycznych, odpowiedzialności i uczciwości w 
działalności badawczej. 
Inicjatywa, samodzielność, niezależność działań badawczych. 
Zdolność samodzielnego ukierunkowania dalszego uczenia się, w tym w zakresie 
poznawania nowych metod statystycznych. 

 
 
 

Wymagania wstępne 

Matematyka 

 

 
 

Treści merytoryczne przedmiotu: (opis treści w każdej formie zajęć) 
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Wykład  

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

Przedmiot i metody badań statystycznych. 

Przedmiot statystyki. Podstawowe pojęcia statystyczne. Zmienne 
dyskretne i ciągłe.  

Rodzaje badań statystycznych Organizacja badań statystycznych. 
Opracowanie i prezentacja materiału statystycznego. Formy prezentacji 
danych statystycznych. 

Szeregi statystyczne. Tablice statystyczne. 
Podstawowe miary statystyczne. Miary przeciętne klasyczne. 

Średnia arytmetyczna, harmoniczna, geometryczna,  
Miary przeciętne pozycyjne. Dominanta, kwartyle. 
Podstawowe miary statystyczne. Miary zmienności. 

Współczynniki i wskaźniki zmienności. Odchylenie standardowe, 
wariancja, odchylenie przeciętne. 

Podstawowe miary statystyczne. Miary asymetrii. 
Podstawowe miary statystyczne. Miary koncentracji 
Krzywa Lorenza, Współczynnik Lorenza, Kurtoza. Eksces. 

Rozkład dwóch cech. Tablice korelacyjna i kontyngencji, rozkłady 
brzegowy i warunkowe (grupowe). 

Badanie zależności między cechami. Zależność funkcyjna a 
stochastyczna. 
Współczynniki zależności stochastycznej i korelacyjnej. 

Regresja I i II rodzaju. 
Wprowadzenie do analizy szeregów czasowych. Składniki szeregów 

czasowych: trend, wahania okresowe i koniunkturalne, składnik losowy. 
Miary dynamiki. Przyrosty absolutne (jednopodstawowe, łańcuchowe), 
względne (jednopodstawowe, łańcuchowe). 

Indeksy indywidualne (jednopodstawowe, łańcuchowe) 
Indeksy agregatowe 

2 
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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). 

    2 
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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. 

 
15. Zaliczenie ćwiczeń. 
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Razem godzin       30 

 
Literatura podstawowa i dodatkowa 

Literatura podstawowa: 

1. Jóźwiak J., Podgórski J., Statystyka od podstaw, PWE, Warszawa 1997. 
2. Ostasiewicz S., Rusnak Z., Siedlecka U., Statystyka – elementy teorii i 

zadania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Lanego we 

Wrocławiu, Wrocław 2006. 
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. 
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Wymagany minimalny nakład pracy własnej studenta (oprócz zajęć z 
nauczycielem) w godzinach zegarowych 

120 godzin 

 
 

Warunki zaliczenia przedmiotu:  

Zasady dopuszczenia do egzaminu: zaliczenie ćwiczeń 

Sposób i zasady zaliczenia określonej formy zajęć:  
 Wykład: egzamin testowy, który sprawdza umiejętności logicznego myślenia i 

interpretacji wyników 
 Ćwiczenia: 

 możliwe są dwie nieusprawiedliwione nieobecności – każda nieobecność 

ponad dwie musi być odpracowana na dyżurach (w przypadku 
niedopracowania student może nie uzyskać zaliczenia ćwiczeń) 

 ocenianie ciągłe (aktywność na ćwiczeniach) – możliwość zdobycia od -2 do 
+2 pkt na każdych zajęciach – max 20pkt; 

 2 kolokwia sprawdzające umiejętności praktycznego zastosowania metod 

ilościowych w zagadnieniach ekonomicznych, umiejętności logicznego 
myślenia i interpretacji wyników – max 2x40pkt=80pkt; 

 4 niezapowiedziane kartkówki – max 4x5pkt=20pkt; 

 za wszystkie obecności – dodatkowe 5pkt (nie brane są pod uwagę 

odpracowywane i usprawiedliwiane nieobecności) 

 skala wystawiania ocen z ćwiczeń: 

Suma punktów Ocena 

40-59 3 

60-75 3+ 

76-83 4 

84-89 4+ 

90- 5 
 

 


