
 

 

 

Statystyka opisowa 
SYLABUS 

A. Informacje ogólne 
 

 

 

Elementy składowe 

sylabusu 
Opis 

 
Nazwa jednostki 

prowadzącej kierunek 
Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie 

Nazwa kierunku studiów Ekonomia 

Poziom kształcenia Studia pierwszego stopnia 

Profil studiów Ogólnoakademicki 

Forma studiów Stacjonarne 

Kod przedmiotu 1000-ES1-2STA 

Język przedmiotu Język polski 

Rodzaj przedmiotu Obowiązkowy 

Rok studiów /semestr II rok, IV semestr 

Wymagania wstępne (tzw. 

sekwencyjny system zajęć i 

egzaminów) 

 

Znajomość matematyki na poziomie wymaganym na studiach 1 stopnia na kierunku 

ekonomia. 

Liczba godzin zajęć 

dydaktycznych z podziałem 

na formy prowadzenia zajęć 

15 godz. wykładu  

30 godz. ćwiczeń 

Założenia i cele 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). 

Metody dydaktyczne oraz 

ogólna forma zaliczenia 

przedmiotu 

Metody podające (wykład z wykorzystaniem prezentacji w Power Point), metody praktyczne 

oraz aktywizujące (praca indywidualna przy tablicy, praca w grupach, praca samodzielna). 

Ogólna forma zaliczenia przedmiotu: zaliczenie z ćwiczeń oraz egzamin. 

 

Symbol efektu 

przedmiotowego 
Efekty kształcenia

i
 

Odniesienie do 

kierunkowych 

efektów kształcenia 

WIEDZA 

2STA_W01 
Zna metody opisu statystycznego jednowymiarowego rozkładu empirycznego 

(miary tendencji centralnej, miary zmienności, miary asymetrii i koncentracji). 

E1A_W01, 

E1A_W02 

2STA_ W02 
Zna metody opisu statystycznego związku pomiędzy dwoma cechami (budowa 

tablicy korelacyjnej, mierniki zależności stochastycznej i korelacyjnej). 

E1A_W01, 

E1A_W02 

2STA_W03 
Zna metody analizy rozwoju zjawiska w czasie (miary dynamiki i analiza 

szeregów czasowych). 

E1A_W01, 

E1A_W02 

UMIEJĘTNOŚCI 

2STA_U01 

Posiada umiejętność wyboru odpowiedniej charakterystyki dla opisu wybranego 

aspektu rozkładu empirycznego jednej cechy, zależności między cechami i 

dynamiki oraz potrafi zinterpretować miary statystyki opisowej. 

E1A_U05, 

E1A_U02, 

E1A_U14, 

E1A_U15, 

E1A_U24 



Symbol efektu 

przedmiotowego 
Efekty kształcenia

i
 

Odniesienie do 

kierunkowych 

efektów kształcenia 

2STA_U02 

Posiada podstawowe umiejętności samodzielnego analizowania i interpretacji 

zjawisk i procesów ilościowych w różnych dziedzinach życia gospodarczego i 

społecznego (w oparciu o zbiorowość generalną). 

E1A_U02, 

E1A_U14, 

E1A_U15, 

E1A_U24 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

2STA_K01 Potrafi samodzielnie rozszerzyć wiedzę i umiejętności ze statystyki opisowej. E1A_K09 

 

Punkty ECTS 5 

Bilans nakładu pracy 

studenta
ii
 

udział w wykładach – 15 godz. 

udział w ćwiczeniach –30 godz. 

przygotowanie do ćwiczeń (w tym odrabianie prac domowych i przygotowanie do kolokwium) – 35 godz. 

przygotowanie projektu w grupach – 10 godz. 

przygotowanie do wykładów – 15 godz. 

przygotowanie do egzaminu i udział w egzaminie – 20 godz. 

Wskaźniki ilościowe 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami
iii

: Liczba godzin Punkty ECTS 

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 45 2 

o charakterze praktycznym 110 3 

  

Data opracowania: 28.06.2013r. 
Koordynator 

przedmiotu: 
dr Jacek Marcinkiewicz 

 



 

SYLABUS 
B. Informacje szczegółowe 

 

Elementy składowe sylabusu Opis 
Nazwa przedmiotu Statystyka opisowa 

Kod przedmiotu 1000-ES1-2STA 

Nazwa kierunku Ekonomia 

Nazwa jednostki prowadzącej 

kierunek 
Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie 

Język przedmiotu Język polski 

Rok studiów/ semestr II rok, IV semestr 

Liczba godzin zajęć 

dydaktycznych oraz forma 

prowadzenia zajęć 

Wykład  – 15 godz. 

Liczba punktów ECTS  

Prowadzący  Jacek Marcinkiewicz 

Treści merytoryczne przedmiotu Przedmiot i metody badań statystycznych. 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. 

Miary tendencji centralnej. Miary przeciętne klasyczne: średnia arytmetyczna, średnia 

harmoniczna, średnia geometryczna. Miary przeciętne pozycyjne: dominanta, mediana 

oraz kwartyle. 

Miary zmienności. Miary zmienności: odchylenie przeciętne, wariancja i odchylenie 

standardowe, odchylenie ćwiartkowe i współczynniki zmienności, momenty zwykłe i 

centralne, standaryzacja zmiennych. 

Miary asymetrii i koncentracji. Współczynniki i wskaźniki asymetrii. Krzywa Lorenza i 

współczynniki koncentracji. Kurtoza i eksces. 

Dwuwymiarowy rozkład empiryczny. Budowa tablicy korelacyjnej. Rozkłady brzegowe i 

warunkowe (grupowe) oraz parametry ich rozkładów. 

Metody badania współzależności w dwuwymiarowym rozkładzie empirycznym – miary 

oparte na chi-kwadrat, stosunek korelacyjny Pearsona,  współczynnik korelacji liniowej 

Pearsona. 

Miary dynamiki. Przyrosty absolutne (jednopodstawowe, łańcuchowe), względne 

(jednopodstawowe, łańcuchowe). Indeksy indywidualne (jednopodstawowe, 

łańcuchowe),  agregatowe 

Wprowadzenie do analizy szeregów czasowych. Składniki szeregów czasowych: trend, 

wahania okresowe i koniunkturalne, składnik losowy. 

Efekty kształcenia wraz ze 

sposobem ich weryfikacji Symbol Egzamin pisemny 

2STA_W01 X 

2STA_W02 X 

2STA_W03 X 

2STA_U01 X 

Forma i warunki zaliczenia 

przedmiotu 

 

Do egzaminu dopuszczone są osoby posiadające zaliczenie ćwiczeń. Egzamin pisemny, w 

formie testowej. Z egzaminu mogą być zwolnieni studenci, którzy z ćwiczeń uzyskali 

ocenę 5 (następuje przepisanie oceny, gdy student wyraził na to zgodę). 

Kryteria ocen (w %): 

<100 - 95>  – 5,0 

  (95 - 90>  – 4,5 

  (90 - 80>  – 4,0 

  (80 - 65>  – 3,5 

  (65 - 50>  – 3,0 

Wykaz literatury podstawowej 

i uzupełniającej 
Podstawowa: 

1. Kassyk-Rokicka H., Mierniki statystyczne, PWE, Warszawa 2011. 



2. Podgórski J., Statystyka dla studiów licencjackich, PWE, Warszawa 2010. 

3. Sobczyk M., Statystyka opisowa, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010. 

Uzupełniająca: 

1. Jóźwiak J., Podgórski J., Statystyka od podstaw, PWE, Warszawa 2012. 

2. Roeske-Słomka I., Statystyka opisowa, Wydawnictwo Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2010. 

3. Rogowski J., Roszkowska E. Testy ze statystyki opisowej, Wydawnictwo UwB, 

Białystok 2009. 

 

        ………………………………. 
        podpis osoby składającej sylabus 

 

 



 

SYLABUS 
B. Informacje szczegółowe 

 

 
Elementy składowe sylabusu Opis 
Nazwa przedmiotu Statystyka opisowa 

Kod przedmiotu 1000-ES1-2STA 

Nazwa kierunku Ekonomia 

Nazwa jednostki prowadzącej 

kierunek 
Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie 

Język przedmiotu Język polski 

Rok studiów/ semestr II rok, IV semestr 

Liczba godzin zajęć 

dydaktycznych oraz forma 

prowadzenia zajęć 

Ćwiczenia – 30 godz. 

Liczba punktów ECTS  

Prowadzący  mgr Ernest Ginc 

Treści merytoryczne 

przedmiotu 

Rozwiązywanie zadań dotyczących opracowania i prezentacji materiału statystycznego. 

Rozwiązywanie zadań dotyczących wyznaczania miar tendencji centralnej: średnia 

arytmetyczna, harmoniczna, geometryczna, dominanta oraz kwantyle. 

Rozwiązywanie zadań dotyczących wyznaczania miar zmienności: odchylenie 

standardowe, wariancja, odchylenie przeciętne, odchylenie ćwiartkowe, współczynniki 

zmienności, rozstęp. 

Rozwiązywanie zadań dotyczących miar asymetrii i koncentracji. Współczynniki i 

wskaźniki asymetrii. Krzywa Lorenza i współczynniki koncentracji. Kurtoza i eksces. 

Rozwiązywanie zadań dotyczących dwuwymiarowego rozkładu empirycznego: tablica 

korelacyjna  – rozkłady brzegowy i warunkowe. 

Rozwiązywanie zadań dotyczących metod badania współzależności w dwuwymiarowym 

rozkładzie empirycznym: miary oparte na chi-kwadrat, stosunek korelacyjny Pearsona,  

współczynnik korelacji liniowej Pearsona. 

Rozwiązywanie zadań dotyczących miar dynamiki: przyrosty absolutne 

(jednopodstawowe, łańcuchowe), względne (jednopodstawowe, łańcuchowe) oraz indeksy 

(jednopodstawowe, łańcuchowe). Indeksy agregatowe wielkości absolutnych: wartości, 

ceny i ilości. 

Kolokwium. 

Efekty kształcenia wraz ze 

sposobem ich weryfikacji 
Efekt kształcenia 

Aktywność na 

zajęciach 
Projekt Kolokwium 

2STA_W01 X  X 

2STA_W02 X  X 

2STA_W03 X  X 

2STA_U01 X X X 

2STA_U02  X X 

2STA_K01 X X  

Forma i warunki zaliczenia 

przedmiotu 

Zaliczenie ćwiczeń następuje na podstawie kolokwium, przygotowanego projektu oraz 

aktywności na zajęciach. Zaliczanie nieobecności odbywa się na konsultacjach. 

Opuszczenie przez studenta więcej niż 4 godz. dydaktycznych (nieusprawiedliwionych i 

nieodrobionych) kwalifikuje do niezaliczenia przedmiotu.  

Kryteria ocen (w %): 

<100 - 95>  – 5,0 

  (95 - 90>  – 4,5 

  (90 - 80>  – 4,0 

  (80 - 65>  – 3,5 

  (65 - 50>  – 3,0 



Wykaz literatury podstawowej 

i uzupełniającej 
Podstawowa: 

1. Kassyk-Rokicka H. (red.), Statystyka. Zbiór zadań, PWE, Warszawa 2011. 

2. Kassyk-Rokicka H., Mierniki statystyczne, PWE, Warszawa 2011. 

3. Podgórski J., Statystyka dla studiów licencjackich, PWE, Warszawa 2010. 

4. Sobczyk M., Statystyka opisowa, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010. 

Uzupełniająca: 

1. Jóźwiak J., Podgórski J., Statystyka od podstaw, PWE, Warszawa 2012. 

2. Ostasiewicz W., Badania statystyczne, Wolters Kluver Polska – Oficyna, 

Warszawa 2011. 

3. Roeske-Słomka I., Statystyka opisowa, Wydawnictwo Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2010. 

 

 

        ………………………………. 
        podpis osoby składającej sylabus 

 

                                                 
i
 Opis zakładanych efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, z uwzględnieniem form zajęć. 

Uwzględnia się tylko efekty możliwe do sprawdzenia (mierzalne / weryfikowalne). 
ii Przykładowe rodzaje aktywności: udział w wykładach, ćwiczeniach, przygotowanie do zajęć, udział w konsultacjach, 

realizacja zadań projektowych, pisanie eseju, przygotowanie do egzaminu. Liczba godzin nakładu pracy studenta powinna 

być zgodna z przypisanymi do tego przedmiotu punktami ECTS wg przelicznika : 1 ECTS – 25÷30 h. 
iii Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela są to tzw. godziny kontaktowe (również te nieujęte w rozkładzie 

zajęć, np. konsultacje lub zaliczenia/egzaminy). Suma punktów ECTS obu nakładów może być większa od ogólnej liczby 

punktów ECTS przypisanej temu przedmiotowi. 

 


