
 

Szkolenie „Zastosowania statystyki w opracowywaniu wyników badań 
przyrodniczych w programie Statistica – metody podstawowe" 

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego 

                 
Projekt „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego 2018-2022”  

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego  

Termin:  Grupa I: 11-12 czerwca 2019 r.  
 Grupa II: 17-18 czerwca 2019 r. 

Czas trwania (dla każdej grupy): 
 16 godzin lekcyjnych zajęć, po 45 minut każda 

Godziny zajęć (dla każdej grupy): 
 09:00 – 16:00, tj. 7 godz. lekcyjnych zajęć + 60 min. na przerwy dziennie 

Miejsce szkolenia:  
 Uniwersytet Wrocławski 
 Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska 
 ul. Kuźnicza 35, 50-138 Wrocław 

Prowadzący:  
 dr Janusz Wątroba, StatSoft Polska Sp. z o.o. 

 
 
 StatSoft Polska Sp. z o.o. 
 ul. Kraszewskiego 36, 30-110 Kraków 
 tel. 12 428 43 00, e-mail: info@DaneWiedzaSukces.pl 
 www.StatSoft.pl 

 

Program szkolenia: 

1. Wprowadzenie do planowania badań i analizy danych  
a) Statystyczne aspekty badań empirycznych 
b) Wspomaganie statystycznej analizy danych w Statistica 

2. Wprowadzenie do obsługi programu Statistica 
a) Podstawowe informacje o programie Statistica 
b) Budowa programu i elementy interfejsu użytkownika 
c) Najważniejsze typy dokumentów w programie Statistica 
d) Przykład ilustrujący prowadzenie analizy w programie Statistica 

3. Wybrane operacje przygotowania danych do analizy  
a) Tworzenie arkusza, wprowadzanie i przekształcanie danych  
b) Import przykładowych plików danych z innych aplikacji  
c) Sprawdzanie poprawności danych Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

4. Elementy statystyki opisowej BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI. 
a) Badanie empirycznego rozkładu zmiennej  
b) Podstawowe charakterystyki liczbowe rozkładu zmiennej  
c) Graficzna prezentacja podstawowych statystyk opisowych  
d) Analiza w podgrupach (analiza przekrojowa)  

5. Wybrane zagadnienia wnioskowania statystycznego  
a) Statystyka opisowa a wnioskowanie statystyczne  
b) Zasady estymacji punktowej i przedziałowej  
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c) Statystyczne podejście do weryfikacji hipotez badawczych  
d) Testowanie normalności rozkładu  
e) Merytoryczne i statystyczne kryteria wyboru testów istotności różnic  
f) Przykłady stosowania wybranych testów parametrycznych i nieparametrycznych  
g) Przykład opracowania wyników jednoczynnikowej analizy wariancji (ANOVA)  

Szkolenie będzie miało formę praktycznych zajęć przy komputerach z wykorzystaniem 
specjalistycznego oprogramowania Statistica. 


