
Zagadnienia na kolokwium z Ekonometrii (Grupy 26-28 MSG NE MSU1) 
 
PoniŜsza lista obejmuje komplet zagadnień oraz wymagań na kolokwium z Ekonometrii. Podane 
zostały takŜe przykładowe zadania – najbardziej zbliŜone do tych, których moŜna spodziewać się na 
zaliczeniu (ale niekoniecznie dokładnie tego samego typu!).  

1. Model regresji liniowej jednej zmiennej 
- znajomość własności linii regresji oraz związków pomiędzy daną zaleŜnością a zaleŜnością do 
niej odwrotną, umiejętność interpretacji parametrów modelu (zad. 1.7-1.10, 1.12) 

2. Współczynnik korelacji liniowej Pearsona 
- umiejętność obliczenia wartości współczynnika na podstawie zadanego zbioru danych, 
znajomość własności współczynnika oraz jego interpretacji (zad. 2.3, 2.4, 2.6-2.8) 

3. Dobór zmiennych objaśniających do modelu ekonometrycznego metodą wskaźników pojemności 
informacji 
- umiejętność zastosowania metody i wyciągnięcia wniosków dotyczących najlepszej kombinacji 
zmiennych objaśniających (zad. 2.29-2.31, 2.33, 2.38) 

4. Dobór zmiennych objaśniających do modelu ekonometrycznego metodą grafową 
- umiejętność wyliczenia wartości krytycznej, konstrukcji grafu na podstawie macierzy korelacji 
oraz zastosowania algorytmu doboru zmiennych dla zadanego grafu (wszystkie zadania) 

5. Model regresji liniowej wielu zmiennych 
- umiejętność wyznaczenia za pomocą obliczeń macierzowych (mnoŜenie) oraz podanych 
ewentualnie częściowych wyników obliczeń wektora ocen parametrów strukturalnych modelu, 
macierzy wariancji i kowariancji ocen parametrów, oceny wariancji składnika losowego oraz 
standardowych błędów szacunku parametrów (zad. 3.3, 3.11, 3.13, 3.15) 

6. Dopasowanie modelu do danych empirycznych 
- umiejętność obliczenia oraz zinterpretowania współczynników determinacji i zbieŜności, 
rozumienie konstrukcji wzorów na te współczynniki (właściwie wszystko z rozdziału 6.1) 

7. Istotność parametrów strukturalnych modelu 
- umiejętność zastosowania testów t-Studenta i F-Snedecora (obliczenie wartości empirycznej, 
odczytanie z tablic wartości krytycznej, wyciągnięcie wniosków) do weryfikacji prostych hipotez 
dotyczących istotności parametrów strukturalnych modelu przy róŜnych poziomach istotności 
(zad. 6.2-6.4, testowe 6.4, 6.6) 

Poza tymi zadaniami i teorią warto przeanalizować takŜe umieszczone w podręczniku przykłady z 
przerobionych rozdziałów. NaleŜy się spodziewać, iŜ w związku z tym, Ŝe na kolokwium będzie za mało 
czasu na rozwiązanie szczegółowych zadań z całego zakresu materiału, zadania mogą być w formie 
skróconej w stosunku do tego, co jest w podręczniku (np. w treści zostaną juŜ podane wyniki 
cząstkowe i będzie trzeba tylko doliczyć coś do końca). Choć kolokwium będzie miało formę testu, to 
generalnie zadania będą bardziej podobne do zwykłych zadań z podręcznika niŜ do zamieszczonych w 
nim zadań testowych. 

Na kolokwium będzie moŜna mieć ze sobą: 
• tablice rozkładów t-Studenta i F-Snedecora (obydwie) – obowiązkowo! 
• kartkę ze wzorami (moŜe zawierać jedynie tytuł wzoru i wzór) 
• kalkulator (wystarczy obsługujący 4 podstawowe działania + potęgowanie i pierwiastkowanie) 
• czyste kartki na obliczenia pomocnicze (nie trzeba ich oddawać) 

Kolokwium będzie miał formę testu odbywającego się na następujących zasadach: 
• czas przeznaczony na pisanie wynosi 90 minut 
• pod kaŜdym pytaniem będą 4 warianty odpowiedzi, z których tylko jeden jest prawidłowy 
• nie ma punktów ujemnych za błędnie zakreślone odpowiedzi 
• w przypadku zmiany juŜ raz zakreślonej odpowiedzi na inną, naleŜy bardzo wyraźnie 

zaznaczyć ostatecznie wybraną odpowiedź 
 

śyczę powodzenia! 
Paweł Cibis 


