
ELTE  Biológiai Intézet  –  Tantárgyi adatlap

BIOMETRIA, ALAPOZÓ BIOSTATISZTIKA  EA

Angol cím: Biometry, elementary biostatistics (L/PR)

Szak: biológia alapképzés (B.Sc.)
Tárgymodul *: természettudományos alapozó tárgyak modul

szakmai alapozás modul
szakmai törzsanyag modul
kötelező differenciált szakmai tárgyak modul
kötelezően választható differenciált szakmai tárgyak modul

Neptun kód Ajánlott szemeszter
(1., ... 6.

vagy tavaszi, őszi)

Heti óraszám
(EA+GY)

Kredit Követelmény/Értékelés
(kollokvium/gyakj./aí.

két- vagy háromfokozatú)

3, 5 (ősz) 1+0 0 aláírás

A tantárgyfelelős személy és tanszék: 
Név Beosztás Tanszék, Int.
Dr. Podani János Egyetemi tanár

Növényrendszertani, Ökológiai és Elméleti 
Biológiai Tanszék

A tantárgy oktatásába bevont oktató(k):
Név Beosztás Tanszék, Int.
Könnyű Balázs Tudományos

munkatárs Növényrendszertani, Ökológiai és Elméleti 
Biológiai Tanszék

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Algebrai alapismeretek, nevezetes statisztikai eloszlások, a valószínűségszámítás alapjai.

Kötelező/ajánlott előtanulmányi rend: 
kötelező (gyenge és/vagy erős tantárgyfelvételi előfeltételek): 

Matematika I.-II. GY (kötelező, erős)
ajánlott:

Követelmények, pótlási és konzultációs lehetőségek: 
gyakorlati jegy, konzultációk a gyakorlatvezetőknél

Tantárgyleírás (magyarul és angolul!):
az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó kompetenciák tömör, informáló leírása (max. 10 sor) 

A Biometria, alapozó biostatisztika c. tárgy kifejezett célja, hogy a leendő biológusokkal 
megismertesse a statisztikai hipotézisvizsgálat alapjait, s szemléletet adjon ismereteik későbbi 
kiterjesztésére. A gyakorlaton mód nyílik egyszerű biológiai problémák biometriai 
megoldásának részletezésére, az elmélet és a gyakorlat közötti kapcsolat részletezésére.

The goal of the Biometry, elementary biostatistics course is to introduce the fundamentals of 
significance tests and to show the importance ofstatistical thinkinh in the solution of biological 
problems. On the practical course students evaluate several, simple biological problems 
statistically to understand the relationship between the theoretical and practical statistics.

.

A tantárgy tematikája (magyarul és angolul!):
a kurzus részletes, foglalkozásokra (13 oktatási héttel számolva) vagy blokkokra lebontott tematikája 

1) Bevezető fogalmak: halmazok és halmazműveletek, relációk és gráfok és biológiai alkalmazásuk.

* – a megfelelő tárgymodult kérjük fekete karakterekkel és aláhúzással jelölni!



ELTE  Biológiai Intézet  –  Tantárgyi adatlap

2) A kombinatorika alapjai. 
3) A valószínűségszámítás alapjai. 
4) Diszkrét valószínűségeloszlások és az eloszlásfüggvény. 
5) A nevezetes eloszlások biológiai alkalmazásai. 
6) Leíró statisztika. A konfidencia-intervallum és jelentése. 
7) Student-féle t-próba. Kétmintás t-próbák. 
8) A t-próba általánosítása: variancia analízis. 
9) Mérhető változók kapcsolatának mérése. Korreláció és kovariancia. 
10) Lineáris regresszió I-es és II-es modell 
11) Megfigyelhető változók kapcsolatának mérése. A kontingenciatáblázat értelmezése. 
12) A chi2-próba és a chi2 eloszlás. Homogenitásvizsgálat. 
13) Rendstatisztikák alapelvei.

1) Introduction, set theory, relations and graphs and their application in Biology
2) Combinatorics
3) Probability theory
4) Discrete random variables and distributions
5) Continuous random variables and distributions
6) Descriptive statistics
7) Test of significance, Student t-tests
8) Analysis of variance
9) Correlation, covariance
10) Linear regression type I and II
11) Anyalysis of categorical variables , contingency table
12) χ2 tests and distribution. Analysis of homogeneity
13) Nonparametric tests

Jegyzet, tankönyv, ajánlott irodalom:

kötelező: 
Reiczigel Jenő, Harnos Andrea, Solymosi Norbert: Biostatisztika, nem statisztikusoknak Pars Kft 2007, ISSN:

17884349

ajánlott: 
    Solt György: Valószínűség számítás (Bólyai-könyvek) Műszaki Könyvkaidó 1985.
     Izsák János, Juhász-Nagy Pál, Varga Zoltán: Bevezetés a biomatematikába, Tankönyvkadó  1981, ISBN: 

9631748871

segédanyag: 
      R Studio

Dátum: 2016. 03. 01.

* – a megfelelő tárgymodult kérjük fekete karakterekkel és aláhúzással jelölni!
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BIOMETRIA, ALAPOZÓ BIOSTATISZTIKA  GY

Angol cím: Biometry, elementary biostatistics L/PR

Szak: biológia alapképzés (B.Sc.)
Tárgymodul *: természettudományos alapozó tárgyak modul

szakmai alapozás modul
szakmai törzsanyag modul
kötelező differenciált szakmai tárgyak modul
kötelezően választható differenciált szakmai tárgyak modul

Neptun kód Ajánlott szemeszter
(1., ... 6.

vagy tavaszi, őszi)

Heti óraszám
(EA+GY)

Kredit Követelmény/Értékelés
(kollokvium/gyakj./aí.

két- vagy háromfokozatú)

3, 5 (ősz) 0+3 4 Gyakorlati jegy

A tantárgyfelelős személy és tanszék: 
Név Beosztás Tanszék, Int.
Dr. Podani János Egyetemi tanár

Növényrendszertani, Ökológiai és Elméleti 
Biológiai Tanszék

A tantárgy oktatásába bevont oktató(k):
Név Beosztás Tanszék, Int.
Könnyű Balázs Tudományos

munkatárs Növényrendszertani, Ökológiai és Elméleti 
Biológiai Tanszék

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Algebrai alapismeretek, nevezetes statisztikai eloszlások, a valószínűségszámítás alapjai.

Kötelező/ajánlott előtanulmányi rend: 
kötelező (gyenge és/vagy erős tantárgyfelvételi előfeltételek): 

Matematika I.-II. GY (kötelező, erős)
ajánlott:

Követelmények, pótlási és konzultációs lehetőségek: 
gyakorlati jegy, konzultációk a gyakorlatvezetőknél

Tantárgyleírás (magyarul és angolul!):
az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó kompetenciák tömör, informáló leírása (max. 10 sor) 

A Biometria, alapozó biostatisztika c. tárgy kifejezett célja, hogy a leendő biológusokkal megismertesse a statisztikai 
hipotézisvizsgálat alapjait, s szemléletet adjon ismereteik későbbi kiterjesztésére. A gyakorlaton mód nyílik 
egyszerű biológiai problémák biometriai megoldásának részletezésére, az elmélet és a gyakorlat közötti kapcsolat 
részletezésére.

The goal of the Biometry, elementary biostatistics course is to introduce the fundamentals of significance 
tests and to show the importance ofstatistical thinkinh in the solution of biological problems. On the 
practical course students evaluate several, simple biological problems statistically to understand the 
relationship between the theoretical and practical statistics.

A tantárgy tematikája (magyarul és angolul!):
a kurzus részletes, foglalkozásokra (13 oktatási héttel számolva) vagy blokkokra lebontott tematikája 

* – a megfelelő tárgymodult kérjük fekete karakterekkel és aláhúzással jelölni!
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1) Bevezető fogalmak: halmazok és halmazműveletek, relációk és gráfok és biológiai alkalmazásuk.

2) A kombinatorika alapjai.

3) A valószínűségszámítás alapjai.

4) Diszkrét valószínűségeloszlások és az eloszlásfüggvény.

5) A nevezetes eloszlások biológiai alkalmazásai.

6) Leíró statisztika. A konfidencia-intervallum és jelentése.

7) Student-féle t-próba. Kétmintás t-próbák.

8) A t-próba általánosítása: variancia analízis.

9) Mérhető változók kapcsolatának mérése. Korreláció és kovariancia.

10) Lineáris regresszió I-es és II-es modell

11) Megfigyelhető változók kapcsolatának mérése. A kontingenciatáblázat értelmezése.

12) A chi2-próba és a chi2 eloszlás. Homogenitásvizsgálat.

1) Introduction, set theory, relations and graphs and their application in Biology

2) Combinatorics

3) Probability theory

4) Discrete random variables and distributions

5) Continuous random variables and distributions

6) Descriptive statistics

7) Test of significance, Student t-tests

8) Analysis of variance

9) Correlation, covariance

10) Linear regression type I and II

11) Anyalysis of categorical variables , contingency table

12) χ2 tests and distribution. Analysis of homogeneity

13) Nonparametric tests

Jegyzet, tankönyv, ajánlott irodalom:

kötelező: Reiczigel Jenő, Harnos Andrea, Solymosi Norbert: Biostatisztika, nem statisztikusoknak Pars Kft 
2007, ISSN: 17884349

ajánlott: Solt György: Valószínűség számítás (Bólyai-könyvek) Műszaki Könyvkaidó 1985.
                    Izsák János, Juhász-Nagy Pál, Varga Zoltán: Bevezetés a biomatematikába, Tankönyvkadó  1981, 

ISBN: 9631748871

segédanyag: R Studio

Dátum: 2016. 03. 01.

* – a megfelelő tárgymodult kérjük fekete karakterekkel és aláhúzással jelölni!


