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Cel modułu Celem przedmiotu jest przekazanie podstawowej wiedzy z 
zakresu statystyki matematycznej oraz doświadczalnictwa. 
Student nabiera wprawy w opisywaniu problemów 
dotyczących ochrony roślin i kontroli fitosanitarnej, stawia 
hipotezy, a następnie próbuje je weryfikować w oparciu o 
dane empiryczne. Rozwija w ten sposób umiejętności 
analitycznego, syntetycznego oraz kreatywnego myślenia. 

Treści modułu kształcenia – zwarty 
opis ok. 100 słów. 

Statystyka odgrywa istotną rolę w naukach eksperymental-
nych. Umiejętne posługiwanie się jej narzędziami znacząco 
wzbogaca wiedzę na temat badanego zjawiska. Pozwala na 
przedstawienie wyników z doświadczeń w sposób zwięzły i 
informujący, umożliwiając dalszą ich analizę. W zakresie 
przedmiotu prezentowane są: metody analizy struktury, 
korelacji i regresji, podstawowe rozkłady teoretyczne i 
empiryczne, estymacja punktowa i przedziałowa oraz teoria 
weryfikacji hipotez statystycznych. Dokonuje się także 
przeglądu najczęściej stosowanych testów parametrycznych 
ze szczególnym uwzględnieniem metod analizy wariancji. 
Omawia się planowanie oraz sposób interpretacji wyników 
doświadczeń zakładanych w wybranych układach 
eksperymentalnych. 
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Planowane formy/działania/metody 
dydaktyczne 

Formy dydaktyczne zajęć: wykład i ćwiczenia audytoryjno – 
laboratoryjne. Metody dydaktyczne: dyskusja, realizacja 
zadań problemowych. 

 


