
 
Sylabus modułu kształcenia/przedmiotu 

 

Nr pola Nazwa pola Opis 
1 Jednostka Instytut Politechniczny 
2 Kierunek studiów Inżynieria Materiałowa 

3 
Nazwa modułu kształcenia/ 
przedmiotu 

Statystyka 

4 
Kod modułu kształcenia/ 
przedmiotu 

 

5 Kod Erasmusa 11.2 

6 Punkty ECTS 4 

7 
Rodzaj modułu 
(obowiązkowy, do wyboru) 

obowiązkowy 

8 Rok studiów II  
9 Semestr 3 

10 
Typ zajęć (stacjonarne, 
niestacjonarne, e-learning) 

stacjonarne 

11 Liczba godzin W – 30, Ć - 30 
12 Koordynator   Dr inż Wiesław Juda 
13 Prowadzący Dr inż Wiesław Juda 
14 Język wykładowy polski 

15 
Zakres nauk podstawowych 
(tak, nie) 

Nie 

16 
Zajęcia ogólnouczelniane/ na 
innym kierunku (tak, nie) 

Nie  

17 Wymagania wstępne Znajomość matematyki na poziomie I roku studiów technicznych  

18 Efekty kształcenia 

IM1A_W01 Praktyczna wiedza z zakresu podstaw rachunku 
różniczkowego i całkowego oraz rachunku zbiorów i 
rachunku zdań.  
 
IM1A_W13  Student wie jakie metody matematyczne 
stosowane są do analizy wyników eksperymentu, zna ich 
ograniczenia i stosowalność.  
 
IM1A_U08 Umie wykorzystać metody matematyczne i 
statystyczne do rozwiązywania problemów technicznych, 
opracowania i interpretacji wyników eksperymentu  
 
IM1A-K06 Potrafi przekazać dane i wyniki opracowań 
statystycznych zrozumiałym językiem 

19 
Stosowane metody 
dydaktyczne 

Wykład z zastosowaniem technik multimedialnych, ćwiczenia 

20 
Metody sprawdzania i kryteria 
oceny efektów kształcenia  

Kolokwia, ćwiczenia, oceniane na podstawie umiejętności 
rozwiązywania problemów i odpowiedniego podawania wyników 

21 Forma i warunki zaliczenia 
Wykład – zaliczenie na podstawie obecności  
Ćwiczenia – zaliczenie na podstawie ocen z kolokwiów, ocena 
końcowa to średnia arytmetyczna ocen z kolokwiów  

22 
Treści kształcenia (skrócony 
opis) 

Podstawowe pojęcia z rachunku prawdopodobieństwa (zmienne 
losowe, trzy ważne rozkłady; dwumianowy, Poissona, normalny). 
Wstępna analiza danych. Zmienne losowe. Metody statystyczne 



(opracowanie wyników z próbki, estymacja, testowanie hipotez, 
regresja i korelacja). Metoda wyboru prób z populacji  

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

1.Informacje wstępne: przedmiot i zakres statystyki, dziedziny 
zastosowań, podstawowe pojęcia: elementu zbioru danych, 
zmiennej, zmiennej losowej, obserwacji, zbioru danych.  
2. Statystyka opisowa: sposoby wstępnego opracowywania i 
prezentacji danych, tabele częstościowe, wykresy słupkowe i 
kołowe, histogramy, miary położenia i dyspersji jak wartość 
średnia, wariancja, odchylenie standardowe, współczynnik 
zmienności, mediana, moda, kwantyle, kwartyle, rozstęp, 
rozstęp między kwartylami wskaźnik struktury, 
3. Podstawy rachunku prawdopodobieństwa, zdarzenia 
losowe, pojęcie zdarzenia elementarnego, przestrzeni zdarzeń, 
zdarzenia pewne, niemożliwe, przeciwne, wykluczające się, 
zależne, niezależne, rachunek zdarzeń. Pojecie 
prawdopodobieństwa, definicje prawdopodobieństwa: 
klasyczna, statystyczna, aksjomatyczna, prawdopodobieństwo 
zdarzenia pewnego, niemożliwego, prawdopodobieństwo sumy, 
różnicy, iloczynu zdarzeń, prawdopodobieństwo warunkowe, 
zupełne, wzór Bayes’a.  
4. Pojęcie zmiennej losowej jako funkcji określonej na 
zbiorze zdarzeń, zmienne losowe skokowe i ciągłe, rozkłady 
prawdopodobieństwa zmiennych losowych skokowych i 
ciągłych, pojęcia funkcji gęstości prawdopodobieństwa i 
dystrybuanty.  
5. Pojęcia wartości oczekiwanej, wariancji, odchylenia 
standardowego. Twierdzenia o wartości oczekiwanej i 
wariancji.  
6. Losowania zwrotne i bezzwrotne, schemat Bernoulliego, 
metody pobierania próby. Prawa wielkich liczb, centralne 
twierdzenia graniczne. Przegląd podstawowych rozkładów 
zmiennej losowej skokowej i ciaglej: rozkład dwupunktowy, 
dwumianowy, Poissona, hipergeometryczny, jednostajny, 
wykładniczy, normalny, logarytmiczno-normalny.  
7. Pojęcie estymatora. Estymatory punktowe: wartości 
średniej, wariancji, odchylenia standardowego, wskaźnika 
struktury. Własności estymatorów: zgodność, nieobciążoność, 
efektywność, wystarczalność.  
8. Rozkłady estymatorów: wartości średniej, wariancji, 
wskaźnika struktury, pojecie próby dużej i małej. Statystyki z, t, 
u, chi – kwadrat 
9. Estymacja przedziałowa. Pojecie przedziałów ufności, 
przedziały ufności dla wartości oczekiwanej, wariancji, 
wskaźnika struktury. Obliczanie liczebności próby.  
10. Testowanie hipotez, cel testowania hipotez, pojęcia 
poziomu istotności i obszaru krytycznego, błędy I i II -go 
rodzaju, moc testu, testowanie jednostronne i dwustronne,  
11. Przegląd podstawowych testów parametrycznych: testy 
równości wartości oczekiwanych oparte o statystyki z, t, dla 
jednej populacji, test równości wskaźników struktury dla jednej 
populacji, próby niezależne i zależne, test równości wartości 
oczekiwanych, wariancji (statystyka F) i wskaźników struktury 
dla dwóch populacji. Testowanie z wykorzystaniem 
przedziałów ufności.  
12. Rozkłady dwuwymiarowe, podstawy teorii korelacji: 
korelacja dwóch zmiennych losowych, graficzna ocena 
zależności, współczynnik korelacji, testowanie istotności 



współczynników korelacji, Strona 2 z 2 testowanie istotności 
współczynników korelacji,  
13. Podstawy metody najmniejszych kwadratów, pojęcie 
modelu regresyjnego, regresja liniowa dwóch zmiennych I i II 
rodzaju,  
14. Własności estymatorów parametrów modelu, miary 
jakości dopasowania: współczynnik determinacji i jego związek 
ze współczynnikiem korelacji, założenia dla stosowalności 
testów istotności parametrów: regresji t i F,  
15. Analiza wariacji w metodzie najmniejszych kwadratów, 
przedziały ufności dla: parametrów regresji, łączne przedziały 
ufności dla regresji i predykcji,  

 24 
Literatura podstawowa  i 
uzupełniająca 

Wojciech Kordecki, Rachunek prawdopodobieństwa i 
statystyka matematyczna, Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław 
2004  
Koronacki Jacek, Mielniczuk Jan, Statystyka dla studentów 
kierunków technicznych i przyrodniczych, Wydawnictwo 
Naukowo-Techniczne, Warszawa 2001,  
Luszniewicz Andrzej, Słaby Teresa, Statystyka stosowana , 
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1996  

25 
Przyporządkowanie modułu 
kształcenia/przedmiotu  do 
obszaru/ obszarów kształcenia 

 Obszar nauk technicznych 

26 
Sposób określenia liczby 
punktów ECTS 

2,5  pkt ECTS: 
 − Uczestnictwo w wykładach: 30 h 
 − Uczestnictwo w ćwiczeniach: 30 h (zajęcia praktyczne) 
− Konsultacje z wykładowcą: 15 h  
1,5  pkt ECTS (praca własna): 
 − Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń: 30 h 
 − Samodzielne przygotowanie kolokwiów i zaliczenia  10 h  

Łączny nakład pracy studenta: 115 h     

27 

Liczba punktów ECTS – 
zajęcia wymagające 
bezpośredniego udziału 
nauczyciela akademickiego 

 2  (75 h) 

28 
Liczba punktów ECTS – 
zajęcia o charakterze 
praktycznym 

2 (60 h) 

 


