
Jednostka prowadząca: Wydział Techniczny 

Kierunek studiów: Zarządzanie i inŜynieria produkcji  

Nazwa przedmiotu: Statystyka inŜynierska  

 

Charakter przedmiotu: podstawowy, obowiązkowy 

Typ studiów: inŜynierskie I-go stopnia, stacjonarne/niestacjonarne 

Formy dydaktyczne i terminarz: 
Forma przedmiotu Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

 Rok studiów/Semestr 1/2 1/2 1/2   
 Liczba godzin w semestrze  15/15 15/15 15/15   
 Forma zaliczenia Egzamin zal.na ocenę zal.na ocenę   
 Liczba punktów ECTS 1 2 2   
 

WYKŁAD  

Wymagania wstępne:  
Brak wymagań wstępnych. 
 
Cele kształcenia:  

� Opanowanie podstawowych technik statystyki opisowej. 
� Umiejętność rozumienia  podstawowych metod pojęć rachunku prawdopodobieństwa 

i statystyki. 
� Umiejętność prezentowania danych statystycznych. 

 
Metody dydaktyczne:  
Zajęcia prowadzone są w formie wykładów. Wykładane zagadnienia i problemy są 
ilustrowane na bieŜąco duŜą ilością przykładów z zakresu zarówno ekonomii i techniki oraz 
wspomagane wywoływaniem krótkich dyskusji ze studentami, prowokowanych przez 
wykładowcę. 
 
Zasady i kryteria zaliczenia:  
Podstawą zaliczenia jest osiągnięcie ponad 50 % maksymalnej liczby punktów na końcowym 
kolokwium. 
 
Treści programowe:  

1. Dane empiryczne – metody ich prezentacji. 
2. Podstawowe parametry opisu statystycznego.  
3. Zmienna losowa i podstawowe rozkłady zmiennych losowych.  
4. Przedziały ufności dla wartości średniej.  
5. Testowanie hipotezy o wartości średniej i wariancji.   
6. Badanie współzaleŜności dwóch cech. 
7. Informacje o podstawowych pakietach statystycznych. 

 
 



Literatura podstawowa:  
1. Sobczyk M., Statystyka, PWN, Warszawa 2001. 
2. Kassyk-Rokicka H.,  Statystyka nie jest trudna. Mierniki statystyczne. PWE, 

Warszawa 1997. 
3. Aczel A.D., Statystyka w zarządzaniu. PWN, Warszawa 2006. 

 
Literatura uzupełniająca:  

1. Luszniewicz A.,   Statystyka nie jest trudna. Metody wnioskowania statystycznego. 
PWE, Warszawa 1998. 

 
Efekty kształcenia: 
Student posiądzie wiedzę w zakresie podstawowych pojęć i metod statystycznych, jak i 
pakietów statystycznych. 
 
Język wykładowy: polski 

 

ĆWICZENIA  

Wymagania wstępne:  
Brak wymagań wstępnych. 
 
Cele kształcenia:  
Praktyczne opanowanie materiału prezentowanego na wykładzie poprzez rozwiązywanie 
zadań, ilustrację i interpretację pojęć statystyki i rachunku prawdopodobieństwa. Zestawy 
zadań na ćwiczenia proponowane są przez wykładowcę.  
 
Metody dydaktyczne:  
Metody aktywizujące z elementami metod problemowych. 
 
Zasady i kryteria zaliczenia:  
Podstawą zaliczenia jest osiągnięcie ponad 50 % maksymalnej liczby punktów na końcowym 
kolokwium. 
 
Treści programowe:  
Wyznaczanie podstawowych parametrów cechy. Wyznaczanie współczynnika korelacji 
i krzywych regresji. Konstrukcja przedziałów ufności i testowanie hipotez o wartości średniej.  
 
Literatura podstawowa:  

1. Bąk W., Markowicz I., Mojsiewicz M., Wawrzyniak K., Statystyka w zadaniach. Cz.I i 
II, WNT, Warszawa 2001. 

2. Kukuła K., Elementy statystyki w zadaniach. PWN, Warszawa 2006. 
 
Literatura uzupełniająca:  

1. Luszniewicz A.,   Statystyka nie jest trudna. Metody wnioskowania statystycznego. 
PWE, Warszawa 1998. 

 
Efekty kształcenia: 
Student uzyska wiedzę umoŜliwiającą wyciąganie praktycznych wniosków (na podstawie 
badań statystycznych) słuŜących do podejmowania racjonalnych decyzji przy rozwiązywaniu 
problemów w technice i zarządzaniu. 
 



LABORATORIUM  

Wymagania wstępne:  
Brak wymagań wstępnych. 
 
Cele kształcenia:  
Zajęcia laboratoryjne mają na celu praktyczną weryfikację (przy pomocy programów 
komputerowych) nabytych wiadomości teoretycznych, poprzez rozwiązywanie problemów 
statystycznych na przykładzie symulowanych duŜych zbiorów danych. 
 
Metody dydaktyczne:  
Zajęcia laboratoryjne prowadzone są w formie stymulującej studentów do praktycznego 
wykorzystywania podstawowych komputerowych pakietów statystycznych do praktycznej 
analizy statystycznej róŜnych przykładów zjawisk i problemów z dziedziny ekonomii i 
techniki. 
 
Zasady i kryteria zaliczenia:  
Podstawą zaliczenia jest zdobycie ponad 50 % maksymalnej sumy punktów na kolokwium, 
polegającym na sporządzeniu analizy statystycznej (przy pomocy komputera) dla zadanego 
problemu. 
 
Treści programowe:  
Ćwiczenia laboratoryjne z wykorzystaniem wspomagających programów komputerowych 
obejmują: zapoznanie się z gotowymi procedurami statystycznymi w dostępnych pakietach 
statystycznych i ich zastosowanie do zagadnień statystycznych. Konstrukcja tabeli rozkładów 
empirycznych w przypadku cech skokowych i ciągłych. Graficzne przedstawienie tych 
rozkładów w postaci empirycznej i histogramu. Wyznaczanie krzywych regresji. 
Zastosowanie metody najmniejszych kwadratów do regresji linowej i nieliniowej. 
 
Literatura podstawowa:  

1. Obecny A.,  Statystyka opisowa w Excelu dla szkół. Helion, Gliwice 2002. 
2. Regel W., Podstawy statystyki w Excelu. Mikom, Warszawa 2003. 
3. Luszkiewicz A., Słaby T., Statystyka z pakietem komputerowym. C.H.Beck, Warszawa 

2006. 
 
Literatura uzupełniająca:  

1. Luszniewicz A., Statystyka stosowana. PWE, Warszawa  2001. 
2. Starzyńska W., Statystyka praktyczna. PWN, Warszawa 2006. 

 
Efekty kształcenia: 
Student posiądzie wiedzę co do praktycznego zastosowania pakietów statystycznych przy 
rozwiązywaniu i analizie róŜnych problemów w technice i zarządzaniu, umoŜliwiającą 
podejmowanie racjonalnych decyzji. 
 
Osoba(y) prowadząca(e):  
dr hab. Tadeusz Radzik, prof. nzw. 
mgr inŜ. Andrzej Rehlis 
 


