
              
Nazwa przedmiotu  Statystyka Kod ECTS: 

 
Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: 
Wydział Oceanografii i Geografii UG 
Instytut Oceanografii 

Nazwa kierunku: 
Geologia 

Nazwa specjalności: 

Nazwisko osoby prowadzącej  (osób prowadzących):  
 

Liczba godzin zajęć 60, w tym:  
30 wykład  
30 ćw. lab. 

Liczba punktów ECTS: 6 
 

Rodzaj studiów: stacjonarne I stopnia 
 

Rok i semestr studiów: II, 5, III, 6 
 

Status przedmiotu: fakultatywny Język wykładowy: polski 

Metody dydaktyczne: wykład z 
wykorzystaniem prezentacji 
multimedialnej (15x90 min.), ćwiczenia w 
laboratorium komputerowym z 
wykorzystaniem programu STATISTICA 
(15x 90 min.) 
 

Formy i warunki zaliczania przedmiotu:  
Zaliczenie na ocenę 

Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: 
Matematyka, Technologia informacyjna 

ZałoŜenia i cele przedmiotu: 
Poznanie podstawowych metod statystyki opisowej i wnioskowania statystycznego 
Treści programowe:  
Wykład: Podstawowe pojęcia statystyki: zmienne i obserwacje, populacja i próba, parametry i 
statystyki. Rodzaje zmiennych i ich właściwości. Reguły przedstawiania danych. Analiza 
statystyczna jednej zmiennej: tabelaryczna i graficzna prezentacja wyników pomiarów i analiz 
statystycznych, rozkład empiryczny cechy. Podstawowe metody opisu statystycznego: miary 
centralne, rozproszenia i koncentracji, skośności. Elementy rachunku prawdopodobieństwa. 
Podstawy wnioskowania statystycznego: reprezentatywność próby, metody doboru próby, rozkład 
cechy w populacji i jego opis za pomocą funkcji matematycznych. Estymacja punktowa i 
przedziałowa. Weryfikacja hipotez statystycznych dotyczących 1 i 2 populacji. ANOVA. Analiza 
statystyczna dwóch zmiennych: korelacja i regresja.  Wstęp do analizy szeregów czasowych. 
Metody analizy wielowymiarowej. 
 
Ćwiczenia: Organizacja danych i wyników analiz w programie STATISTICA. Analiza 
statystyczna jednej zmiennej: tabelaryczna i graficzna prezentacja wyników pomiarów i analiz 
statystycznych, podstawowe metody opisu statystycznego. Elementy rachunku 
prawdopodobieństwa: wykorzystanie kalkulatora prawdopodobieństwa, prawdopodobieństwo 
warunkowe (wzór Bayesa), estymacja przedziałowa. Testowanie hipotez statystycznych 
dotyczących 1 populacji: testy proporcji, zgodności rozkładów, test t-Studenta, test χ2. 
Testowanie hipotez statystycznych dotyczących 2 populacji: testy dla prób niezaleŜnych (test 
proporcji, F-Snedecora, t-Studenta, , U-Manna Whitneya, Kołmogorowa-Smirnowa) i zaleŜnych 
(t-Studenta, Wilcoxona). Analiza statystyczna dwóch zmiennych: tablice wielodzielcze, wykresy 
zaleŜności i współczynniki korelacji dla zmiennych skategoryzowanych, wykresy rozrzutu dla 
zmiennych ilościowych, korelacja i regresja linowa, istotność korelacji i regresji. 
 
Umiejętności i kompetencje: Po ukończeniu kursu student powinien znać podstawowe metody 



opisu i wnioskowania statystycznego wykorzystywane w badaniach przyrodniczych, umieć 
dobrać odpowiednie metody do rozwiązania problemu badawczego, wykorzystać program 
STATISTICA do przeprowadzenia analizy danych, zinterpretować wyniki. 
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