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wykładów  20 godzin
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Liczba punktów ECTS: 4

Rodzaj studiów: stacjonarne, I stopnia

Rok i semestr studiów: I, 2

Status przedmiotu: obligatoryjny

Język wykładowy: polski

Metody dydaktyczne:
Formy i warunki zaliczania przedmiotu:
Wykład – wykład klasyczny
Wykład – egzamin pisemny; test złożony z zadań
Ćwiczenia - praktyczne zastosowanie metod otwartych
matematycznych do rozwiązywania zadań
Ćwiczenia – zaliczenie; kolokwia pisemne okresowe i
kolokwium końcowe złożone z zadań otwartych
Określenie wymagań wstępnych:
Wiedza z zakresu: znajomość zasad arytmetyki zgodnie z programem matematyki w szkole średniej
Umiejętności: posługiwanie się kalkulatorem z zaawansowanymi funkcjami, podstawowa umiejętność
korzystania z arkuszy kalkulacyjnych takich jak np. Excel.
Założenia i cele przedmiotu:
Posługiwanie się metodami statystycznymi w geografii, umiejętność doboru metod statystycznych w
zależności od rodzaju danych, umiejętność interpretowania danych i wyników testów statystycznych.
Treści programowe:
Wykład - zdarzenia losowe. Prawdopodobieństwo, prawdopodobieństwo warunkowe. Zmienna losowa, funkcje
zmiennej losowej, parametry rozkładu zmiennej losowej. Rozkłady prawdopodobieństwa. Twierdzenia
graniczne. Populacja generalna, próba, statystyka. Teoria estymacji. Test statystyczny. Testowanie
parametrów. Testy nieparametryczne. Analiza regresji i korelacji. Analiza wieloczynnikowa
Ćwiczenia - analiza jednej zmiennej – poziom, dyspersja, skośność; analiza współbieżności dwóch procesów
– korelacja i regresja.
Umiejętności i kompetencje:
Student wykazuje znajomość statystyki na poziomie pozwalającym opisywanie zjawisk przyrodniczych, stosuje
na poziomie podstawowym metody matematyczne i statystyczne do opisu zjawisk i analizy danych.
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