
Zajęcia organizacyjne 

 

Burza mózgów. W trakcie burzy mózgów na zajęciach organizacyjnych prowadzący oraz 

uczstnicy przedstawili szereg pomysłów na zajęcia 'Statystyka w Excelu'. Oto one: 

(w porządku losowym; bez cenzury; tutaj jedynie krótkie zwroty, bez wdawania się 

w szczegóły) zrealizowanie programu nauczania zalecanego przez odpowiedniego|nią 

ministra|ę, praca z danymi (pozyskiwanie, obróbka, analiza, wizualizacja), s. i C++, animacje 

wykresów, e.-s. rzeczy, które przydadzą się w przyszłej pracy, angielskie słówka i zwroty 

dotyczące s. i E., statystyczne manipulacje w mediach, ciekawostki i nowinki s. i E., 

s. w pokerze i zakładach bukmacherskich, inne programy do pracy z danymi (arkusze 

kalkulacyjne, programy statystyczne), podstawy statystyki, jak robić ładne wizualizacje 

w E., jak robić analizę portfelową w E., dlaczego warto pracować w E., dużo E., blog 

zajęciowy, obycie s., jak zrobić dobry biznes, dlaczego nie warto używać E. do pracy 

z danymi, rzeczy użyteczne w E., s. i e. żarty, statystyka w biologii i informatyce, czy dane 

z Googla mogą coś mówić o gospodarce, problemy teorii gier w E., s. i E. w filmach, 

artykułach, na zdjęciach, s. w polityce, badanie opinii publicznej. Jeżeli w powyższej liście 

czegoś brakuje, to daj znać prowadzącemu. Jeżeli masz jakiś nowy pomysł lub 

przemyślenia, to również daj znać. 

Dobre oceny i złe oceny. Jak już zostało powiedziane na zajęciach organizacyjnych, 

na bardzo dobre oceny z pewnością mogą liczyć  e n t u z j a ś c i  statystyki w Excelu albo 

przynajmniej  e n t u z j a ś c i  jakiegoś wycinka zajęć. O zaliczenie nie powinny się również 

obawiać osoby regularnie chodzące na zajęcia. Osoby, które będą miały więcej niż dwie 

nieusprawiedliwionie nieobecności ryzykują niezaliczeniem przedmiotu. Osoby 

przejawiające obojętność wobec omawianych tematów będą miały możliwość napisania 

kolokwium. Na życzenie uczestników prowadzący chętnie rozwieje wszelkie wątpliwości 

dotyczące zaliczenia przedmiotu oraz ocen.1 

Kontakt. Oto najważniejsze linki związane z zajęciami: 

mail prowadzącego: bekala@math.uni.wroc.pl 

strona internetowa prowadzącego: www.math.uni.wroc.pl/~bekala/ 

usos: (proszę sobie znaleźć) 

blog zajęciowy: http://tykawcelu.wordpress.com/ 

                                                           
1
 Dla osób, które uważają, że powyższy opis nie jest 'jasnym sformułowaniem zasad zaliczenia przedmiotu' 

przedstawiamy jasne sformułowanie zasad zaliczenia przedmiotu: obecność na zajęciach jest obowiązkowa, 
więcej niż dwie nieobecności mogą skutkować oceną niedostateczną, ocena z zajęć będzie wystawiona 
na podstawie kolokwium, które odbędzie się w ostatnim miesiącu zajęć, aktywność na zajęciach może 
podwyższyć ocenę z kolokwium czy wręcz zwolnić z jego pisania, dobra frekwencja (tzn. 0 lub 1 nieobecność) 
również może podwyższyć ocenę z kolokwium czy wręcz zwolnić z jego pisania. Na życzenie uczestników 
prowadzący chętnie rozwieje wszelkie wątpliwości dotyczące zaliczenia i ocen. 
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