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……………………………Metody statystyczne…………........................ 

nazwa przedmiotu 
SYLABUS 

A. Informacje ogólne 
Tę część wypełnia koordynator przedmiotu (w porozumieniu ze wszystkimi prowadzącymi dany 

przedmiot w jednostce) łącznie dla wszystkich form zajęć (np. wykładu i ćwiczeń). Część I nie 

dotyczy przedmiotów zmieniających się co roku (wykłady monograficzne itp.). 
 

Elementy składowe 

sylabusu 

Opis 

 
Nazwa jednostki 

prowadzącej kierunek 
Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie 

Nazwa kierunku studiów Informatyka 
Poziom kształcenia Studia pierwszego stopnia 
Profil studiów Ogólnoakademicki 
Forma studiów Stacjonarne 
Kod przedmiotu 1000-IS1-2MST  

Język przedmiotu Polski 

Rodzaj przedmiotu Obowiązkowy, MK_12 Metody statystyczne 

Rok studiów /semestr II rok/IV semestr 
Wymagania wstępne (tzw. 

sekwencyjny system zajęć i 

egzaminów) 

 

Analiza, Algebra 

Liczba godzin zajęć 

dydaktycznych z podziałem 

na formy prowadzenia zajęć 

Wykład: 30, Ćwiczenia: 30 

Założenia i cele przedmiotu 
Przedstawienie metod badania i opisów zjawisk o charakterze losowym. Zdobycie intuicji 

probabilistyczno-statystycznej . Stosowanie metod statystycznych do danych rzeczywistych.  

Metody dydaktyczne oraz 

ogólna forma zaliczenia 

przedmiotu 

Zaliczenie: Wykład - egzamin pisemny. Ćwiczenia – kolokwium pisemne. 

Wykład z prezentacją multimedialną. Ćwiczenia tablicowe.  

 

Efekty kształcenia
i
 

Odniesienie do kierunkowych 

efektów kształcenia 
1. Zna podstawowe pojęcia rachunku prawdopodobieństwa, statystyki opisowej i 

statystyki matematycznej K_W02 

2. Umie wykonać i zinterpretować miary statystyki opisowej K_W02 
3. Umie stosować metody statystyczne do opracowania danych z badań. 

Przeprowadzić estymację parametrów rozkładu i weryfikować hipotezy statystyczne K_U03 

4.  Zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia  K_K02 
 

Punkty ECTS 6 

Bilans nakładu pracy 

studenta
ii 

Wykład 30, ćwiczenia 30, przygotowanie do zajęć 30, zapoznanie z literaturą 10, 

przygotowanie do egzaminu 10, do kolokwium 10, czas trwania egzaminu 2, udział w 

konsultacjach 4 

Wskaźniki ilościowe 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami
iii: Liczba godzin Punkty ECTS 

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 64 3 
o charakterze praktycznym 55 3 

  

Data opracowania: 19.02.2016 
Koordynator 

przedmiotu: 
Dr Mariusz Giero 

 



 

 

SYLABUS 

B. Informacje szczegółowe 

Tę część wypełnia każda osoba  prowadząca w danym roku zajęcia z przedmiotu, osobno  dla 

różnych form zajęć (np. wykładu i ćwiczeń).  
 

Elementy składowe sylabusu Opis 

 

Nazwa przedmiotu 

 

Metody statystyczne 

Kod przedmiotu 1000-IS1-2MST  

Nazwa kierunku Informatyka 

Nazwa jednostki prowadzącej 

kierunek 

Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie 

Język przedmiotu polski 

Rok studiów/ semestr 

 

II/IV 

Liczba godzin zajęć dydaktycznych 

oraz forma prowadzenia zajęć 

30, wykład 

Liczba punktów ECTS  

Prowadzący  

 

Dr Mariusz Giero 

Treści merytoryczne przedmiotu Statystyka opisowa. 

Przestrzeń probabilistyczna, prawdopodobieństwo, 

prawdopodobieństwo warunkowe i niezależność zdarzeń. 

Prawdopodobieństwo całkowite. Twierdzenie Bayesa. Schemat  

Bernoulliego. 

Pojęcie zmiennej losowej. Zmienna losowa dyskretna i ciągła. 

Rozkłady zmiennych losowych 

Prawa wielkich liczb. Twierdzenia graniczne. 

Estymacja punktowa. Własności estymatorów. 

Rozkłady statystyk z próby. Przedziały ufności 

Weryfikacja hipotez. Testy istotności. Testy zgodności. 
Generowanie liczb losowych 

Efekty kształcenia wraz ze 

sposobem ich weryfikacji 

K_W02, egzamin pisemny 

Forma i warunki zaliczenia 

przedmiotu 

 

Egzamin pisemny -  zdobycie 50% punktów, dopuszczenie do 
egzaminu – zaliczenie ćwiczeń 

Wykaz literatury podstawowej 

i uzupełniającej 

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

Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w 

zadaniach, Część I i II, PWN, 2006 

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

2012. 

Podgórski J., Statystyka dla studiów licencjackich, PWE, 

Warszawa 2010. 

Stąpor K. Wykłady z metod statystycznych dla informatyków. 
Wydawnictwo Politechniki Sląskiej. 2008 
 

 

 

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

 

 



SYLABUS 

C. Informacje szczegółowe 

Tę część wypełnia każda osoba  prowadząca w danym roku zajęcia z przedmiotu, osobno  dla 

różnych form zajęć (np. wykładu i ćwiczeń).  
 

Elementy składowe sylabusu Opis 

 

Nazwa przedmiotu 

 

Metody statystyczne 

Kod przedmiotu 1000-IS1-2MST  

Nazwa kierunku Informatyka 

Nazwa jednostki prowadzącej 

kierunek 

Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie 

Język przedmiotu polski 

Rok studiów/ semestr 

 

II/IV 

Liczba godzin zajęć dydaktycznych 

oraz forma prowadzenia zajęć 

30, ćwiczenia 

Liczba punktów ECTS  

Prowadzący  

 

Dr Mariusz Giero 

Treści merytoryczne przedmiotu Opracowanie i prezentacja materiału statystycznego. Obliczanie 

miar dla rozkładów empirycznych cechy. 

Konstrukcja przestrzeni probabilistycznych dla konkretnych 

zastosowań, obliczanie prawdopodobieństw: definicja klasyczna, p-

stwo warunkowe, całkowite, tw. Bayesa, schemat Bernoulliego. 

Wyznaczanie  rozkładu  zmiennej  losowej,  przykłady  zastosowań  
podstawowych rozkładów typu skokowego i ciągłego, obliczanie 

parametrów rozkładów. 

Estymacja parametrów rozkładu, frakcji. Wyznaczanie przedziałów 

ufności.  

Weryfikacja hipotez o parametrach rozkładu, frakcji. Test 

zgodności rozkładów chi-kwadrat, test niezależności chi-kwadrat 

Efekty kształcenia wraz ze 

sposobem ich weryfikacji 

K_U03, 2 kolokwia  pisemne 

Forma i warunki zaliczenia 

przedmiotu 

 

Zdobycie 50 % z każdego kolokwium 

Wykaz literatury podstawowej 

i uzupełniającej 

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

Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w 
zadaniach, Część I i II, PWN, 2006 

Podgórski J., Statystyka dla studiów licencjackich, PWE, 

Warszawa 2010. 

Stąpor K., Skowronek M. Przykłady i zadania do wykładu z metod 

statystycznych dla informatyków. Wydawnictwo Politechniki 

Sląskiej. 2013 
 

 

 

        ………………………………. 
        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. 
 

 


