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Wykªad jest pomy±lany jako podstawowy wykªad dla studentów zainteresowa-
nych statystyk¡. Pod wzgl¦dem matematycznym wykªad b¦dzie na poziomie ele-
mentarnym i nie ma »adnych wst¦pnych wymaga«. Podstawowe poj¦cia i narz¦dzia
z dyskretnej teorii prawdopodobie«stwa zostan¡ przedstawione (czy te» przypo-
mniane) na pocz¡tku wykªadu. Wykªad b¦dzie dost¦pny tak»e dla studentów innych
kierunków ni» matematyka, jest adresowany do wszystkich, którym potrzebne mog¡
by¢ wspóªczesne narz¦dzia statystyczne. Celem zaj¦¢ nie jest kompletny kurs wspóª-
czesnych metod statystycznych. Nie b¦d¡ te» poruszane zagadnienia teoretyczne.
Jego celem jest wprowadzenie podstawowych zagadnie« i metod wspóªczesnej sta-
tystyki na elementarnym poziomie dla mo»liwie szerokiego kr¦gu odbiorców. Jest
to wersja wykªadu, który prof. Bendikov prowadziª wielokrotnie na Uniwersytecie
Cornell, gdzie taki wykªad jest obowi¡zkowy dla wszystkich studentów kierunków
matematycznych, in»ynierskich i przyrodniczych.

Na wykªadzie omówione zostan¡ nast¦puj¡ce zagadnienia:

• Wprowadzenie do prawdopodobie«stwa, niezale»no±¢, rozkªady dyskretne,
rozkªady ci¡gªe, zmienne losowe, ±rednia, wariancja, rozkªad normalny

• Sumy zmiennych losowych, Centralne Twierdzenie Graniczne, Prawo Wiel-
kich Liczb

• Wprowadzenie do danych, prezentacja gra�czna, opis dystrybucji przy po-
mocy liczb � parametrów

• Korelacja
• Regresja, interpretacja regresji i korelacji
• Projektowanie próbek statystycznych i projektowanie bada«
• Oszacowania, testy istotno±ci, t-test, porównanie dwóch ±rednich
• Wnioskowanie o proporcjach, wnioskowanie w regresji, test χ-kwadrat

Zaj¦cia b¦d¡ odbywaªy si¦ w formacie 2 godzin wykªadu i 2 godzin laboratorium
tygodniowo. Na wykªadzie przestawiane b¦d¡ zagadnienia, a na laboratorium wyko-
nywane b¦d¡ praktyczne obliczenia przy pomocy specjalnie zakupionego programu
Minitab. Idea laboratorium jest taka, »e na zaj¦ciach konkretny projekt praktyczny
b¦dzie rozpoczynany, a nast¦pnie powinien by¢ kontynuowany samodzielnie przez
studentów.

Zaliczenie laboratorium b¦dzie na podstawie projektu � praktycznego opraco-
wania statystycznego. Lista projektów pojawi si¦ w trakcie semestru. Stopie« z
wykªadu b¦dzie taki sam jak z laboratorium.
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