
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 

Informatyka                                                                  

 
Poziom studiów 

Pierwszego stopnia                                           

 

Rok studiów/ semestr 

2 rok, sem 1 

 
Specjalność 

Bez specjalności 

 

Kod katedry/zakładu w systemie USOS  

10000000 Wydział Ekonomiczno-Informatyczny 

10020000 Katedra Informatyki 

 

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  

Luba Uba, dr hab. prof. UwB 

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

zatwierdzającego protokoły w systemie USOS  

Luba Uba, dr hab. prof. UwB 
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Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego  

Luba Uba, dr hab. prof. UwB; Adam Bonda, mgr 

 
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 

Nabycie wiedzy i umiejętności posługiwania się metodami rachunku 

prawdopodobieństwa i statystki matematycznej w rozwiązywaniu praktycznych 
problemów oraz przeprowadzania prostego wnioskowania statystycznego. 
Nabycie umiejętności rachunkowych.  Nabycie umiejętności analizy danych i 

wnioskowania statystycznego przy użyciu pakietu SPSS. 
Zastosowaniu pakietu SPSS w rzeczywistych problemach analizy i wnioskowania 

statystycznego. 

 

Wymagania wstępne 

Podstawowa wiedza z Analizy Matematycznej i Algebry liniowej  

 
Treści merytoryczne przedmiotu  

 

 

Wykład  

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

Doświadczenia losowe, przestrzeń zdarzeń elementarnych, zdarzenia 
losowe, aksjomatyczna definicja  prawdopodobieństwa-elementarne 

twierdzenia, przestrzeń probabilistyczna. Prawdopodobieństwo 
warunkowe, niezależność zdarzeń, prawdopodobieństwo zupełne, 

twierdzenie  Bayesa. Jednowymiarowe zmienne losowe, Zmienna losowa 
typu dyskretnego; zmienna losowa typu ciągłego. Rozkłady 
prawdopodobieństwa zmiennej losowej typu dyskretnego i ciągłego. 

4 

Dystrybuanta zmiennej losowej. Charakterystyki rozkładów zmiennych 
losowych - wartości oczekiwane, wariancja,  kwantyle, momenty 
rozkładu. Funkcje zmiennych losowych.   Wybrane rozkłady 

prawdopodobieństwa zmiennej losowej typu dyskretnego i ciągłego. 
Funkcje charakterystyczne. 

4 

Dwu i wielowymiarowe zmienne losowe, Wektory losowe (rozkłady 

brzegowe , warunkowe, kowariancja i regresja). Linie regresji I-go 
rodzaju, Proste regresji drugiego rodzaju.   

4 

Twierdzenia graniczne- nierówność Czebyszewa i prawa wielkich liczb. 
Centralne twierdzenie graniczne.  

2 

Elementy statystyki opisowej, podstawowe pojęcia statystyki, 
próbkowanie.  

2 
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Przestrzeń statystyczna , Zagadnienie estymacji, Estymacja punktowa, 
estymacja przedziałowa.  

4 

Testowanie hipotez statystycznych  4 

Nieparametryczna estymacja gęstości rozkładu ,Testy nieparametryczne 
-testy zgodności , testy niezależności 

4 

Estymacja funkcji regresji, Procesy stochastyczne i ich probabilistyczny 
opis  

4 

Razem godzin 30 

 
Ćwiczenia 

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

Przestrzeń probabilistyczna 2 

Prawdopodobieństwo warunkowe i niezależność zdarzeń; 
prawdopodobieństwo zupełne i tw. Bayesa. 

2 

Zmienna losowa i jej dystrybuanta; zmienna losowa typu skokowego; 
zmienna losowa typu ciągłego. 

2 

Funkcje zmiennej losowej typu ciągłego; funkcje zmiennej losowej typu 

skokowego. 

2 

Charakterystyki liczbowe zmiennej losowej; Rozkłady skokowe, rozkłady 

ciągłe ich parametry. Funkcje charakterystyczne i ich własności. 

4 

Dwu- i wielowymiarowe zmienne losowej – ich rozkład 

prawdopodobieństwa. Wektory losowe (rozkłady brzegowe, kowariancja i 
regresja) 
Niezależność zmiennych losowych – rozkłady warunkowe, twierdzenia 

graniczne 

2 

Elementy statystyki opisowej 2 

Wybrane zagadnienia dotyczące badania statystyczne  ze względu na 
jedną cechę ,  zagadnienia estymacji 

4 

Wybrane zagadnienia dotyczące badania statystyczne  ze względu na 
jedną cechę, weryfikacja hipotez 

4 

Wybrane zagadnienia dotyczące badania statystyczne  ze względu na 
dwie cechy; współczynniki korelacji, proste regresji, przedziały ufności 

4 

Wybrane zagadnienia analizy wariancji 2 

Razem godzin 30 

 
Laboratorium/Projekt 

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

Wprowadzenie do programu analizy danych SPSS; Tworzenie zmiennych 
i ich atrybuty; Wczytywanie, importowanie i eksport danych; 
Zarządzanie danymi (dodawanie, usuwanie, sortowanie obserwacji, 

łączenie zbiorów). 

4 

Przekształcenia danych; Agregacja danych; Omówienie okna raportu; 

Wyznaczanie częstości i obliczanie podstawowych statystyk opisowych 
dla prób i w podpróbkach - eksploracja. Przedziały ufności - estymatory 

przedziałowe. 

4 

Generatory liczb losowych popularnych rozkładów. Analiza danych w 4 
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podpróbkach. Warunki wyboru obserwacji. Tabele krzyżowe. 

Wykresy dla zmiennych dyskretnych (słupkowe, kołowe, interaktywne)i 
ilościowych (skrzynkowe, histogramy, p-p, k-k), wykresy zależności 
pomiędzy zmiennymi (rozrzutu, szeregów czasowych. 

4 

Polecenia tekstowe pakietu. Omówienie składni komend tekstowych. 
Słowa kluczowe, operatory logiczne, zmienne systemowe, deklaracja 

danych, instrukcje warunkowe: if i do if, instrukcje wyboru obserwacji 
select if, konstrukcje iteracyjne: do repeat, loop, przerwania break, 

pobieranie, importowanie, eksportowanie i zachowywanie danych w 
trybie poleceń. 

4 

Kolokwium 2 

Testy statystyczne:  Test chi-2 na zgodność z rozkładem; Test 

Kołomogrowa-Smirnowa 

2 

Testy statystyczne:  Porównywanie średnich, test t-Studenta na równość 

średnich, test t-Studenta na równość dwóch średnich z dwóch 
niezależnych prób, test t-Studenta w próbach zależnych,  Inne testy 
statystyczne; Analiza wariancji z klasyfikacją pojedynczą; Analiza 

regresji. 

4 

Ocena projektów i zaliczenie przedmiotu. 2 

Razem godzin 30 

 

Literatura podstawowa i dodatkowa 

[1] Standardowa dokumentacja programu SPSS 

[2] Materiały autorskie 
[3] W. Krysicki, J. Bartos, W. Dyczka, K. Królikowska, M. Wasilewski: „Rachunek 

Prawdopodobieństwa i Statystyka Matematyczna w Zadaniach Część  I i II”,  
PWN,  2006 
[4] Jarosław Górniak, J. Wachnicki: „Pierwsze kroki w analizie danych : SPSS PL 

for Windows”, 2003 
[5] Gajek i Kałuszka: „Wnioskowanie Statystyczne – Modele i Metody”,  WNT, 

1994 
[6] Janusz Wywiał: „Elementy metody reprezentacyjnej z wykorzystaniem 
statystycznego pakietu  

SPSS”, 1999  
[7] Kubik: „Zastosowanie Elementarnego Rachunku Prawdopodobieństwa do 

Wnioskowania Statystycznego”, WNT, 1998 

 

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

20 

 

Warunki zaliczenia przedmiotu:  

Egzamin, 

Zaliczenie ćwiczeń: Kolokwia pisemne.  
Laboratorium: Kolokwium i wykonanie projektów 

 
 


