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Cel modułu Podstawowym zadaniem przedmiotu jest zapoznanie i biegłe opanowanie przez 

studentów umiejętności posługiwania się podstawowymi metodami statystycznymi 

wykorzystywanymi do analizy wyników badań określających czynniki wpływające 

na bezpieczeństwo żywności, stopień ich natężenia, zmienność itp. Poznanie 

możliwości wykorzystywania funkcji pakietu Microsoft Office do wyliczania 

podstawowych parametrów statystycznych i interpretowania graficznego 

danych wykorzystywanych w ocenie stopnia bezpieczeństwa żywności. 

Nabycie i opanowanie umiejętności statystycznego opracowywania wyników 

analiz chemicznych, pomiarowych, ankietowych itp. wymaganych w 

kompleksowej ocenie bezpieczeństwa żywności (jedno- i wieloczynnikowa 

analiza wariancji).  
Treści modułu kształcenia – 

zwarty opis ok. 100 słów. 
W ramach przedmiotu przedstawiane są zagadnienia z zakresu organizacji 

badań statystycznych mających na celu ocenę stopnia bezpieczeństwa 

żywności (etapy, grupowanie cech, szeregów statystycznych) oraz statystyki 

opisowej (rozkłady zmiennych losowych, szeregi rozdzielcze cechy ciągłej i 

skokowej czynników wpływających na bezpieczeństwo żywności). 

Prezentowane są również pojęcia z zakresu rachunku prawdopodobieństwa 

(prawdopodobieństwo warunkowe i całkowite), wnioskowania statystycznego 

(estymacja punktowa i przedziałowa) oraz kształcone umiejętności 

prawidłowego postawienia hipotezy statystycznej (weryfikacja hipotez, testy 

istotności oraz obszary krytyczne w kompleksowych badaniach oceny 

bezpieczeństwa żywności). 
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Planowane formy/ działania/ 

metody dydaktyczne 
Wykłady - prezentacje multimedialne, prelekcja 
Ćwiczenia – laboratoryjne - komputerowe – praktyczne statystyczne opracowywanie 

wyników badań eksperymentalnych oraz ich graficzna interpretacja z 

wykorzystaniem programów komputerowych. 

 


