
Lista 4. 

Metody statystyczne w biologii 

 

1. Wyjaśnij pojęcia : test nieparametryczny, aproksymacja.  

2. Podaj założenia testu Mann-Whitneya oraz testu Wilcoxona.  

3. Pewna firma X testowała dwa typy środków przeciw szczurom i myszom. Środek A jest środkiem 

dostępnym od 5 lat na rynku, natomiast środek B jest nowoopracowanym środkiem. Firma X twierdzi, że 

jest skuteczniejszy. W tabeli znajduje się liczba upadłych gryzoni. Przeprowadź weryfikacją skuteczności 

środków na poziomie istotności 0.05, wiedząc że rozkład prób odbiega od rozkładu normalnego.  

 

Środek A Środek B 

3 9 

4 7 

2 5 

6 10 

2 6 

5 8 

 

4. Odwołaj się do danych mtcars, wbudowanych w pakiecie R : data(‘mtcars’)  

5. Wykorzystując komendę ?mtcars, odpowiedz na pytania:  

a) W którym roku dane zostały zebrane?  

b) Ile mamy obserwacji?  

c) Czego dotyczą poszczególne kolumny?  

6. Wykorzystując wbudowany test Wilcoxona w pakiecie R, przeprowadź weryfikację hipotezy ilości 

zużytych galonów paliwa, w zależności od tego czy dany samochód posiada automatyczną skrzynie 

biegów bądź manualną.  

7. Pewien koncert farmakologiczny badał zaburzenia produkcji czerwonych krwinek u pacjentów u 

których stwierdzono niedobór żelaza. W tym celu trzem różnym pacjentom podawano trzy różnie leki z 

różnym stężeniem witaminy C oraz żelaza. Badania polegały no poborze krwi co 2 miesiące i określeniu 

poziomu hemoglobiny we frakcji krwi. Wyniki badań znajdują się w tabeli poniżej. Za pomocą testu 

Kruskala-Wallisa, proszę określić czy próby różnią w sposób istotny statycznie.  

 

 

 

 

 

 



Pacjent I Pacjent II Pacjent III 

8,2 10,2 13,5 

10,3 9,1 8,4 

9,1 13,9 9,6 

12,6 14,5 13,8 

11,4 9,1 17,4 

13,2 16,1 15,3 

 

8. Dla poniższego opisu danych zaproponuj, który test statystyczny byś wykorzystał. Swój wybór 

uzasadnij.  

Dane A Dane B Dane C 

Przebadano wydajność mleczną 

dwóch niezależnych stad krów. 

Krowy z pierwszego stada to 

osobniki rasy holsztyńsko-

fryzyjskiej. Krowy z drugie 

stada to osobniki rasy jersey. Po 

analizie rozkładu, stwierdzone 

że rokład wydajności krów jest 

rozkładem normalnym.  

 

Badano żywotność drobnych 

organizmów wodnych pod 

wpływem metali ciężkich. 

Przeprowadzono badania na 

trzech grupach badawczych o 

różnych stężeniach metali 

ciężkich. Notowano 

umieralność organizmów w 

zbiornikach. Cecha nie ma 

rozkładu normalnego.  

 

Badano skuteczność paszy A 

oraz paszy B. Badania 

przeprowadzono na 100 kurach 

domowych, poprzez pomiar 

masy ciała kur. Pomiary były 

powtarzane co trzy miesiące. 

Rozkład danej cechy jest 

rozkładem normalnym.  
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