
„Biometria,  alapozó  statisztika”  c.  tárgy  célja,  felépítése  és
követelményei

A kurzus célja
A tárgy kifejezett célja, hogy a leendő biológusokkal megismertesse a statisztikai gondolkodás és
statisztikai  hipotézisvizsgálat  alapjait,  valamint  kellően  megalapozzák  ismereteiket,  a  későbbi
önálló  tanuláshoz e  témakörben.  Cél  továbbá az,  hogy felismerje,  hogy a  kísérlet  elvégzése és
kiértékelése statisztikai megközelítést igényel. Legyen tisztában a legalapvetőbb statisztikai próbák
alkalmazhatóságának feltételeivel,  képes  legyen  elvégezni  statisztikai  feladatokat,  és  értékelni  a
kapott eredményeket.

A kurzus előfeltételei   (NEPTUN által ellenőrzött)
 Matematika (kombinatorika, valószínűségszámítás)
 Informatika (az R nyelv alapvető ismerete, és az RStudio, és/vagy az R consol alapvető használata.

Javaslat:  az http://tryr.codeschool.com/ oldal segítségével  az első három lecke megoldásával (az
oldal angol nyelvű) vagy vagy https://cran.r-project.org/doc/contrib/Solymosi-Rjegyzet.pdf (magyar
nyelvű) leírással a legfontosabb, legalapvetőbb R parancsok átismételhetők)

A kurzus kreditértéke
Előadás: 1 kredit
Gyakorlat: 1 kredit
Otthoni munka: 1 kredit
Összesen: 3 kredit

Előadás
Minden  héten  az  előadást  követően  az  adott  heti  tananyag  felkerül  a  kurzus  honlapjára
(http://plantsys.elte.hu/drupal/hu/oktatas/biometria)  és  elérhető  marad  a  kurzus  végééig.  Ez  alól
kivétel csak két ZH hete (lásd később). 

Gyakorlat
A gyakorlaton a részvétel kötelező. A negyedik hiányzás a gyakorlati jegy megtagadását és a kurzus
nem teljesítését vonja maga után.

A kurzus teljesítésének feltételei
1. Elmélet tananyag rész
Minden  héten  az  előadást  követően  pár  (4-6)  egyszerű  teszt  kérdéssel  mérjük  fel  az  otthoni
felkészülés sikerességét. A kérdések nagyobbik része az adott heti, és kisebbik része egy korábbi
előadás anyagból lesznek feltéve. A lehetséges kérdésekhez hasonló kérdések előre ki lesznek adva!
Továbbá minden egyes teszthez lesz egy gyakorlati számolással kapcsolatos feladat is, az adott heti
tananyaggal  kapcsolatosan.  A teszt  kitöltése  Moodle  (elte.moodle.hu)  elektronikus  oktatást
segítő rendszerben lesz elérhető minden kedden 17.00-ig. Ezt követően a tesz kitöltésre nincs
lehetőség. A teszt kitöltése akkor sikeres, ha a válaszok legalább 50%-a helyes. Az a hallgató akinek
4  tesztje  nem  éri  el  az  50%-ot  a  vizsgaidőszak  első  hetében  van  lehetőségük  pótolni  azt,  a
gyakorlatvezetővel egyeztetve. 
Felkészülés a tesztre: előadás, tankönyv (lásd lent) és az előre kiadott kérdéssorok alapján (a kurzus
honlapján megtalálható)

http://plantsys.elte.hu/drupal/hu/oktatas/biometria


2. Gyakorlati tananyag rész
A  félév  során  két  ZH-t  kell  teljesíteni  (a  pontos  időpontokról  az  első  előadáson  kapnak
információt),  melyeknek összpontszáma külön-külön el  kell  érje  az 50-50%-ot.  Minden héten a
gyakorlatvezetők házi feladatot is feladnak, melyet megadott időpontig el kell készíteni. Akiknek
valamelyik ZH-ja nem sikerül, azoknak a vizsgaidőszak első hetében van lehetőségük pótolni azt, a
gyakorlatvezetővel egyeztetve. 
Felkészülés a ZH-kra: előadás, tankönyv (lásd lent) és az a kurzus honlapján megtalálható gyakorló
példasorok alapján

Jegy
Azok a hallgatóknak akik sikeresen teljesítik az elméleti és gyakorlati követelményeket ötfokozatú
érdemjegy adható, melyben a két ZH-ra kapott pontok 40-40%-os súllyal, a házi feladatokra kapott
pontok pedig 20%-os súllyal kerülnek beszámításra. 

Egyéb
Minden  egyéb  információ  a  kurzus  honlapján  lesz  megtalálható
(http://plantsys.elte.hu/drupal/hu/oktatas/biometria).  Akinek  ezen  felül  bármi  kérdése  van  bátran
keresse a gyakorlatvezetőjét vagy az előadót (Könnyű Balázs: konnyu@caesar.elte.hu).

Köztelező irodalom 

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

2007, ISSN: 17884349. Amennyiben az jegyzetboltban nem kapható a könyv kérem keressék az
előadót. 

 kiadott előadás diák

Ajánlott irodalom

 Izsák János, Juhász-Nagy Pál, Varga Zoltán: Bevezetés a biomatematikába. Tankönyvkiadó 1981.

ISBN: 9631748871

 Solt György: Valószínűségszámítás (Bolyai könyvek) Műszaki Kiadó 1985.

http://plantsys.elte.hu/drupal/hu/oktatas/biometria

