
Od ciekawości, poprzez pytania do procedury badawczej

1. Co chcę wiedzieć? 
-- jakiej formy odpowiedzi oczekujemy

2. Z jaką dokładnością chcę to wiedzieć? 
- w jaki sposób będziemy mierzyć interesujące nas cechy

3. O jakiej grupie chcę to wiedzieć? 
-- właściwy układ grup badawczych



PYTANIE BADAWCZE

CZAS
Zagadnienia:

Odczytywanie czasu

Sposoby zapisu czasu

Przebieg odczytywania czasu

Porównanie zapisu analogowego z cyfrowym

Pytania:

Co sprawia, że zapis obrazowy czasu jest 
ŁATWIEJSZY DO ODCZYTANIA?

Jak sprawdzić, który rodzaj zapisu czasu jest  
najbardziej efektywny - analogowy czy cyfrowy?

Jakie są różnice pomiędzy zapisem 
analogowym a cyfrowym?

Przykład  



kontekst rzeczywisty
TARCZA ZEGAROWA
CYFRY

kontekst rzeczywisty
TARCZA ZEGAROWA

kontekst wirtualny
CIĄG CYFR

ANALIZA MATERIAŁU BADAWCZEGO

Jakie występują sposoby zapisu obrazowego czasu? Jakie występują pomiędzy nimi różnice?  

Wybrane obrazy do analizy 

zebranie różnych sposobów pokazywania czasu



TEORIA 

pyt. typu ogólnego, którego odpowiedź brzmi tak lub nie (czy?)

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE BADAWCZE 

pyt. szczegółowe (w jakim zakresie, kiedy, o ile?)

Jakie czynniki wpływają na łatwość 
odczytu zapisu obrazowego czasu? 

Czy rodzaj zapisu obrazowego czasu wpływa na 
łatwość jego odczytu? 

Kontekst wpływa na łatwość odczytu zapisu 
obrazowego czasu.

Rodzaj zapisu czasu wpływa na łatwość 
odczytu zapisu obrazowego czasu. 

PYTANIE BADAWCZE - rodzaje

1. PYTANIE ROZTRZYGNIĘCIA 2. PYTANIE DOPEŁNIENIA

-  czyli, podanie wyjaśnienia, wskazanie jednej lub wielu przyczyn danego zjawiska, na 
podstawie praw naukowych lub sformułowanie nowego prawa. 



HIPOTEZA BADAWCZA

- to zdanie twierdzące, dotyczące przewidywanego wyniku 
eksperymentu, skonstruowanego w celu uzyskania odpowiedzi 
na pytanie badawcze

Wybrane obrazy do analizy Obecność kontekstu (tarczy zegarowej) wpływa na 
łatwość odczytu zapisu obrazowego czasu

HIPOTEZA BADAWCZA



Jak formułować hipotezy badawcze?
HIPOTEZA BADAWCZA

HIPOTEZA BADAWCZA - to zdanie twierdzące, dotyczące prze-
widywanego wyniku eksperymentu, skonstruowanego w celu 
uzyskania odpowiedzi na pytanie badawcze

PRAWO NAUKOWE -  to potwierdzona i wyrażona w nieco ogól-
niejszej postaci hipoteza badawcza

JAK FORMUŁOWAĆ HIPOTEZY?

1. Hipoteza nie może być zbyt ogólna (trudno wówczas ją 
potwierdzić czy odrzucić)
2. Hipoteza nie może wyjaśniać zbyt wiele - wówczas nic nie 
wyjaśnia
3. Hipoteza powinna być szczegółowa - nie budząca wątpliwości 
co do znaczeń używanych w niej słów
4. Hipoteza powinna zawierać tylko te słowa które są ważne z 
punktu widzenia pytania badawczego.
5. Hipoteza powinna być weryfikowalna - możliwość potwierdze-
nia lub jej odrzucenia (w naukach empirycznych, gdy nie jest 
wynikiem rozważań teoretycznych)

Zapętlenie terminów:
badacze Fergus Craik i Robert Lockhart wysunęli hipotezę: 
Zapamiętujemy szybciej to co głębiej przetworzyliśmy (głębiej 
-oznacza z większym wysiłkiem)

Przeszukując listę z wynikami z egzaminu zapamiętamy swoje 
nazwisko, ponieważ usilnie go wyszukiwaliśmy. Jednak nie jest 
możliwe empiryczne potwierdzenie tej hipotezy. Spowodowane 
jest to błędem w definiowaniu terminów: lepiej zapamiętywany 
jest materiał, który jest głębiej przetworzony, a o tym, że 
materiał jest głębiej przetworzony, wiemy dlatego, że został lepiej 
zapamiętany. 



Jak formułować hipotezy badawcze?

1. Hipotezy badawcze 

Np. Układ elementów ma wpływ na ich postrzeganie. Rozpoz-
nanie liczby elementów układu liniowego jest trudniejsze niż 
układu , w którym elementy rozłożone są na wierzchołkach figury 
równobocznej.
 
2. Hipotezy statystyczne

Liczba osób, które poprawnie zidentyfikują liczbę elementów w 
układzie A będzie większa niż w grupie w której prezentowano 
układ B. 

Hipoteza zerowa:
Układ elementów nie ma wpływu na ich postrzeganie.

H0:
Procent poprawnych odpowiedzi w grupie A i w grupie B nie 
różnią się od siebie.

H0: pA = pB

Hipoteza alternatywna:
H1:
Procent poprawnych odpowiedzi w grupie a jest większy 
niż procent poprawnych odpowiedzi w grupie B.

H1: pA>pB

pA - procent poprawnych odpowiedzi w grupie osób, 
którym prezentowano układ A
pB - procent poprawnych odpowiedzi w grupie osób, 
którym prezentowano układ A

Układ A UkładB

RODZAJE HIPOTEZ



Co bada eksperymentator?
RODZAJE ZMIENNYCH    
Osoby, rzeczy, zdarzenia, zjawiska i procesy, stanowią przedmiot 
zainteresowania dla osoby badającej, ale nie w aspekcie ich 
całości, lecz z punktu widzenia ich atrybutów, właściwości lub 
cech, które różnicują przedmioty między sobą. 

W badaniach, jeśli badana właściwość przybiera przynajmniej 
dwie wartości - stanowi ona zmienną. 

ZMIENNA - interesująca badacza cecha, która w różny sposób 
przysługuje wszystkim branym pod uwagę obiektom

zmienna dychotomiczna - czyli dwuwartościowa, zmienna 
przybierająca dwie wartości, przykład: płeć: kobieta lub 
mężczyzna

zmienna politomiczna - czyli wielowartościowa, zmienne 
przyjmujące wiele różnych wartości, przykład: podział ludności 
według wykształcenia (podstawowe, zasadnicze, średnie, 
wyższe) lub pochodzenia społecznego (inteligenckie, robotnicze, 
chłopskie itd.).

Zmienne w badaniach naukowych stanowią próbę 
uszczegółowienia problemów badawczych, które należy 
rozwiązać oraz wymagających potwierdzenia lub odrzucenia 
hipotez. 

Wyróżnia się następując rodzaje zmiennych:

ilościowe i jakościowe

ciągłe i skokowe

zależne i niezależne

główne i uboczne

zakłócające
 

  

                         



Które cechy interesują badacza?

wielkość obrazu

rozmycie kształtu

jasność

kąt patrzenia

tło

ZMIENNE JAKOŚCIOWE    ZMIENNE ILOŚCIOWE
Zmienne jakościowe nie poddają się pomiarowi; można jedynie 
stwierdzić ich występowanie lub ich brak (wartości nominalne, 
opisywane przy pomocy nazw).   

przykład:
płeć osób badanych
pochodzenie społeczne    

lub     

Zmienne ilościowe mają miejsce w badaniach, w których przed-
miot stanowią mierzalne właściwości przedmiotów. Najczęściej 
występują one w naukach ścisłych takich jak fizyka, matematyka 
czy statystyka (wartości liczbowe, nasilenie danej cechy w ba-
danym obiekcie).

przykład:
zmiany cech obrazu 



 

wielkość obrazu

rozmycie kształtu

jasność

kąt patrzenia

tło

Określamy zmienne
interesująca nas cecha przysługuje w różny sposób wszystkim branym pod uwagę obiektom



Czym różni się zmienna ciągła od zmiennej skokowej?
ZMIENNE ILOŚCIOWE - ZMIENNE CIĄGŁE LUB SKOKOWE
Zmienne ilościowe dzielimy na :

skokowe (dyskretna) – jest to zmienna, która posiada skończony lub policzalny zbiór wartości, 
najczęściej są to liczby naturalne 

np. liczba oczek wyrzucona za pomocą kostki do gry

liczba boków figury

    3                4                5               6                7

ciągłe – jest to zmienna, która może przybierać dowolne wartości liczbowe (rzeczywiste) 
z pewnego przedziału, nieskończonego i niepoliczalnego 

np. długość odcinka
0 ... 0,1 ... 0,25 ... 0,3 ... 0,1 ... 2 ... 3 mm

czas
0 ... 0,0015 ... 0,0025 ... 0,003 ... 0,1 ... 0,15



1. ZALEŻNE 
- mają lub mogą mieć wpływ na zachowania osób badanych
- zmienne, które badacz mierzy podczas eksperymentu

 

WPŁYW BADACZA ZACHOWANIE OSOBY 
BADANEJ MIERZONE 
PRZEZ BADACZA

WSZYSTKO MOŻE SIĘ ZDARZYĆ - WYDARZENIA ZAKŁÓCAJĄCE EKSPERYMNET

Jakie zmienne występują w badaniu?

ZMIENNE ZMIENNE
2. NIEZALEŻNE:
a. Zmienne niezależne istotne - wpływ zmiennych na zachowanie 
się osób badanych jest kontrolowany przez ekseprymentatora
- Główne - badacz manipuluje daną zmienną

- Uboczne - badacz nie manipuluje daną zmienną 
(czynniki które mogą wpływać na reakcje badanych), 
są one związane z:
1) różnicami indywidualnymi osób badanych 
2) Sytuacją w jakiej przeprowadzany jest dany eksperyment 
3) Błędami w konstrukcji samego badania
b. Zmienne niezależne nieistotne - wpływ zmiennych 
na zachowanie się osób badanych nie jest kontrolowany

3. ZMIENNE ZAKŁÓCAJĄCE 
- wpływ innych czynników np. nastawienie osoby badanej 
do eksperymentu, błędne przepisanie wyników



W jaki sposób sprawdzać jak został odczytany prezentowany obraz?

Prezentowany przykład:

pytania sprawdzające stopień odczytu czasu przez 
osoby badane:

Którą widzisz godzinę?

Ile czasu pozostało do godziny 12?

Ile czasu minęło od godziny 14?

- jest procedurą przyporządkowywania liczb różnym wartościom 

zmiennej wg ustalonej zasady

POMIAR: 
2 rodzaje odpowiedzi osób badanych: 
poprawna lub błędna

- zliczanie (liczenie elementów, np. wybory, liczenie głosów)

- pomiar długości (cm, m, km)

- pomiar zmiennych nieobserwowalnych 
(np. poziom agresji, talent muzyczny)

POMIAR

- wyznaczenie obserwowalnego wskaźnika,
wybranego konstruktu idei (zmiennej nieobserwowalnej, np. 
poziom agresji wg ilości wypowiadanych wulgaryzmów)



procedura, zgodnie z którą staramy się określić związek 

pomiędzy branymi pod uwagę zmiennymi 

w maksymalnie kontrolowanych warunkach.

Badacz manipuluje co najmniej jedną zmienną, 

dokonuje pomiaru innej zmiennej 

i stara się kontrolować lub ograniczyć wpływ pozostałych zmiennych.

Czas na eksperyment, który jest?

EKSPERYMENT



W jaki sposób będzie przebiegał eksperyment?

3 rodzaje zaspisu czasu

pytania sprawdzające stopień odczytu czasu 
przez osoby badane:
Którą widzisz godzinę?
Ile czasu pozostało do godziny 12?
Ile czasu minęło od godziny 14?

Wybór zmiennych, które zostaną zastosowane w badaniu |  przykład

Obraz zapisu może być zniekształcany po-
przez: 
3 rodzaje wielkości
3 stopnie zamglenia
3 stopnie zniekształcenia perspektywicznego
3 rodzaje tła
3 rodzaje jasności

PROJEKTOWANIE EKSPERYMENTU



Projektowanie eksperymentu
Przebieg badania | przykład

obrazy były prezentowane losowo

PROJEKTOWANIE EKSPERYMENTU



W jaki sposób będziemy zapisywać pomiar?

- jest procedurą przyporządkowywania liczb różnym wartościom 

zmiennej wg ustalonej zasady

Jak zapisywać pomiar?

SKALA NOMINALNA
- kategoryzowanie, nadawanie nominałów - np. podział 
na osoby które zdały i nie zdały 

SKALA PORZĄDKOWA
- podział na rodzaje ocen “bardzo dobry”, “dobry”… 

SKALA PRZEDZIAŁOWA
- Podział na oceny: 5, 4.5, 4, 3.5… 

SKALA STOSUNKOWA
- np. czas pisania egzaminu

POMIAR: 
2 rodzaje odpowiedzi osób badanych: 
poprawna lub błędna

POMIAR

POMIAR



SKALA NOMINALNA

- służąca do mierzenia cech jakościowych

- nadawanie nominałów (np. podział na introwertyków 
i ekstrawertyków, podział liter na kapitaliki, majuskuły, 
minuskuły, szeryfowe, bezszeryfowe, czytelny, nieczytelny)

- mierzenie za pomocą skali nominalnej polega na klasyfikacji 
zbioru badanych przedmiotów lub zjawisk do wyodrębnionych 
wcześniej zupełnych i rozłącznych kategorii jakościowych.

- CECHY SKALI NOMINALNEJ:
Pomiar skali nominalnej pozwala na stwierdzenie, że dwa 
obiekty należą do różnych kategorii - są różne od siebie jeśli 
chodzi o wartość mierzonej cechy.

Klasyfikowanie obiektów - NAZYWANIE

Jakie są sposoby zapisywania pomiaru?

SKALA NOMINALNA
- jest procedurą przyporządkowywania liczb różnym
wartościom zmiennej wg ustalonej zasady

SKALE POMIAROWE



Jakie są sposoby zapisywania pomiaru? - pomiar cech ilościowych

- uporządkowanie obiektów ze względu na nasilenie się 
  wybranej cechy
- ustalenie relacji większości lub mniejszości lub równości między   
  obiektami w zależności od nasilenia się wybranej cechy

LOGICZNE RELACJE POMIĘDZY OBIEKTAMI: 

obiekty x,y

relacje spójności 

 x różne od y  y<x lub y>x

relacje przechodniość 

x>y  y>z  x>z

cecha: miękkość
pomidor jest bardziej miękki od jabłka

jabłko jest bardziej miękkie od kamienia

pomidor jest bardziej miękki od kamienia

Przypisywanie rangi pomiarowi 
- określenie jego relacji w stosunku do innych wyników pomiaru 
w terminach:
“większości”, “wyższości” lub “nadrzędności”
(np. 1 ranga, 2 ranga, 3 ranga)

Rangi wiązane:
- rangi które odpowiadają więcej niż jednemu pomiarowi
- sytuacja, gdy wsytępują dla dwóch obiektów takie same pomi-
ary - wówczas wyciągamy średnią z dwóch kolejnych rang - gdy 
drugi taki sam pomiar mają dwa obiekty wówczas nie przypisu-
jemy im rangi 2 i 3 tylko 2,5, a kolejny pomiar to będzie ranga 4. 

cecha: miękkość 
dla obiektów: jabłko, pomidor, gruszka, kamień

PRZYKŁAD

- rangi odzwierciedlają porządek zachodzący pomiędzy  
pomiarami - nie prezentują wielkości różnic między nimi.

SKALA PORZĄDKOWA SKALA RANGOWA

SKALE POMIAROWE

PRZYKŁAD



- zawiera równe jednostki (interwały - skala interwałowa)

- umożliwia stwierdzenie o ile natężenie cechy w jednym obiekcie 
jest większe od drugiego obiektu

- wyniki - można dodawać, odejmować liczyć średnią 
arytmetyczną

- rodzaje skal porządkowych:  

1-2-3-4-5-6-7, 

-3 - 0 - +3 

O ile natężenie cechy w jednym obiekcie jest większe od drugiego obiektu?

pomiar miękkości w skali:
1-2-3-4-5-6-7  najbardziej miękki 1  najtwardszy 7

- ma takie same cechy jak skala przedziałowa
- posiada bezwględne zero
- nie posiada jednostek ujemnych
- np. skala centymetrowa
- 0 oznacza, że dana cecha nie występuje
-  umożliwia pomiar cech, które są wielkościami fizycznymi

- Zastosowanie w badaniach psychologicznych: 
a) czas reakcji, 
b) natężenie dźwięku w badaniach nad wrażliwością słuchową,
c) zliczanie (np. dostrzeżonych obiektów)

- Skala stosunkowa - skala ilorazowa: jedna wartość może być 
traktowana jako wielokrotność innej

- dopuszczalne jest nie tylko dodawanie i odejmowanie, ale 
również mnożenie i dzielenie

- przedstawia różnice w określaniu intensywności cechy 
lub jej braku

- dostarcza najwięcej informacji o badanej cesze to pomiar 
bezwzględny

SKALE POMIAROWE

SKALA PRZEDZIAŁOWA SKALA STOSUNKOWA



Testy, kwestionariusze - zbudowane z wielu zadań testowych 
lub pytań, czyli tzw. Itemów.

Liczba odpowiedzi określonego typu jest wskaźnikiem nasilenia 
badanej cechy.

SPOSÓB FORMUŁOWANIA INSTRUKCJI

Instrukcja składa się z dwóch elementów:
1. Instruktażowy 
- dokładny i jednoznaczny opis oczekiwanej przez badacza formy 
zachowania się osoby badanej podczas eksperymentu, taki, który 
nie wywoła u osoby badanej zamieszania, niepewności, czego 
konsekwencją mogą być później błędne wyniki.

2. Motywacyjny  
- treść instrukcji może zawierać różne sugestie dotyczące 
oczekiwanych zachowan osób badanych, czyli aktywizować 
w nich różne stany motywacyjne, 
np. instrukcja: „przeczytaj każde zdanie”, „przeczytaj każde 
zdanie uważnie”, „przeczytaj każde zdanie jak najszybciej”

W jaki sposób formułować instrukcje dla osób badanych?

NARZĘDZIA POMIAROWE W PSYCHOLOGI



W jaki sposób dobierać osoby badane?

POPULACJA

KOBIETY MĘŻCZYŹNISTUDENCI

STUDENCI 
WZORNICTWA

POJĘCIE POPULACJI 
- zbiór wszystkich ludzi lub ogólniej obiektów badawczych

- zbiór elementów zróżnicowanych ze względu na jakąś cechę 
(np. studenci wzornictwa)
- przynależenie do jednej populacji nie wyklucza przynależności 
również do innych (bycie studentem, kobietą, młodą matką, 
żoną)
   
PRÓBA -  to część populacji podlegająca badaniu ze względu na 
daną cechę.

Aby żadne ze zmiennych ubocznych nie miały wpływu na wynik 
eksperymentu  dobór osób badanych ma charakter losowy 
- badana próba jest PRÓBĄ LOSOWĄ

PRÓBA PROSTA - każdy element populacji jest losowany z całej 
populacji, indywidualnie i niezależnie od innych. Zawiera się 
tutaj również tzw. losowanie ze zwracaniem. Po wylosowaniu  
obiektu, powraca on do puli/zbioru elementów, spośród których 
jest losowany. Dzięki takiej sytuacji, za każdym razem losowanie 
elementów odbywa się z takim samym prawdopodobieństwem 
(zachowana jest za każdym razem ta sama liczba elementów 
w zbiorze)
Tego typu próby rzadko się stosuje

PRÓBA LOSOWA

PRÓBA



PRÓBY ZŁOŻONE

PO
PU

LA
CJ

A

ARTYŚCI GÓRNICY

PRÓBA WARSTWOWA

PRÓBA WARSTWOWA:
W takiej próbie nie losuje się obiektów badanych bezpośrednio 
z całej populacji, ale z pewnych jej podgrup, zwanych warstwami.

LOSOWANIE GRUPOWE:
W badaniu losuje się nie pojedyncze elementy, ale całe grupy np. 
losuje się 3 miasta, 3 wioski jako reprezentacja danego regionu, 
kraju.

PRÓBA INCYDENTALNA:
Nieprzypadkowy dobór osób badanych.
Ze względu na wiele trudności w przeprowadzeniu próby losowej, 
często są stosowane próby incydentalne - wówczas w skład osób 
badanych wchodzą dwa typy: studenci i ochotnicy.
Należy być świadomym, że jeśli zależy nam na wyciągnięciu 
wniosków dotyczących całej populacji, wówczas ograniczenie 
się do grupy studentów jest błędem. Jest to specyficzna grupa 
osób, które mają wyższy poziom wykształcenia, wyższy status 
społeczny, wyższy poziom inteligencji, wiekszy poziom aprobaty 
społecznej, większe zsocjalizowanie.

Przykład:
Badania opinii publicznej, w których zależy nam by za-
gwarantować taki skład próby, który będzie najbardziej 
zbliżony do składu populacji. Dlatego najpierw dzieli 
się całą populację na grupy - warstwy w zależności od 
cechy, na której badaczom zależy np. inteligencja. 
W przypadku gdy osoby inteligentne zajmują 9% całej 
populacji - wówczas w próbie warstwowej powinno być 
9% osób pochodzących z tej grupy. 

SZEWCE
WIOŚLARZE

POLITYCYNAUCZYCIELE



Dwie grupy porównawcze 

UKŁAD Z DWOMA GRUPAMI BADAWCZYMI

PRETEST I POSTTEST
- Pomiar zmiennej zależnej - bez stymulacji i po stymulacji na tej 
samej grupie osób badanych

- WADA PRETESTU - niewłaściwie zaprojektowany pretest, 
może nadmiernie uwrażliwić osoby badane na obecność zmien-
nej niezależnej we właściwym eksperymencie.

PODSUMOWANIE:
Badacz przed wyborem układu eksperymentalnego musi najpierw posta-
wić hipotezę dotyczącą związków między zmienną niezależną a zmienną 
zależną.
Każdy z planów jest nieco inną propozycją uzyskania odpowiedzi na py-
tania badawcze dotyczące np. różnic w zachowaniu, wyglądzie lub posta-
wach ludzi. 

KOBIETY MĘŻCZYŹNIbadanie 
różnic

GRUPA 1 poddana 
treningowi

GRUPA 2porównanie 
wpływu 
treningu

Układ z powtarzanymi pomiarami zmiennej 

WARUNKI POPRAWNOŚCI UKŁADU Z DWOMA GRUPAMI BADAWCZYMI:
- Randomizacja - losowe przydzielenie osób do obu grup badawczych (elimi-
nacja związków pomiędzy indywidualnymi cechami osób badanych ).
- Identyczna procedura dla wszystkich osób badanych - jedynie różni się 
poziom zmiennej niezależnej, głównej.

BŁĄD PRÓBKOWANIA - słaby punkt tej metody
Nie ma pewności czy rozkład cech osób badanych przydzielonych do jednej 
grupy jest taki sam, jak rozkład cech osób w drugiej grupie. Aby uniknąć 
takiej sytuacji można przeprowadzić eksperyment na jednej grupie ludzi ale 
w dwóch sytuacjach - UKŁAD Z POWTARZANYMI POMIARAMI ZMIENNEJ 
ZALEŻNEJ.

(np. różnice między kobietami a mężczyznami) 
- badanie eksperymentalne i różnicowe

(sytuacja, gdy badani w jednej grupie są poddani treningowi 
a w drugiej grupie nie.)

GRUPA 1
bez stymulacji

GRUPA 1
po stymulacji

porównanie 
wpływu 
treningu

Grupa porównawcza i grupa kontrolna 

UKŁAD Z DWOMA GRUPAMI BADAWCZYMI



PRAWDOPODOBIEŃSTWO OBIEKTYWNE - oparte o liczby 
(liczba określonego przypadku/liczba wszystkich przypad-
ków, np. liczba rozwodów/liczby zawartych małżeństw = 
prawdopodobieństwo rozwodu)

PRAWDOPODOBIEŃSTWO SUBIEKTYWNE - oparte na 
własnych przekonaniach, emocjach - dotyczy konkretnego, 
jednego przypadku

Przewidując i dokonując ocen w warunkach niepewności, 
ludzie na ogół nie postępują zgodnie z rachunkiem 
prawdopodobieństwa lub teorią statystyczną. Raczej posługują 
się ograniczoną liczbą heurystyk, które czasami prowadzą do 
racjonalnych ocen, a czasami do systematycznych i poważnych 
błędów. 

PRAWDOPODOBIEŃSTWO - oznacza miarę szansy zajścia 
jakiegoś zdarzenia, wyrażoną za pomocą liczby, która może być 
większa lub równa zero, ale nie większa niż jeden. 
Prawdopodobieństwo zajścia jakiegoś zdarzenia jest równe 
ilorazowi liczby przypadków, w których to zdarzenie zachodzi, 
przez liczbę wszystkich możliwych przypadków, w których 
zdarzenie to może wystąpić.

PRAWDOPODOBIEŃSTWO :



AKSJOMATY RACHUNKU PRAWDOPODOBIEŃSTWA KOŁMOGOROWA:

1. Prawdopodobieństwo nie jest liczbą ujemną 

P=0 lub P>0   P=1 lub P<1

2. Jeżeli dwa zdarzenia nie są od siebie zależne, to 
prawdopodobieństwo, tego że wystąpi którekolwiek z nich, 
jest równe sumie prawdopodobieństw zajścia każdego z 
nich oddzielnie. O dwóch zdarzeniach powiemy, że zachodzą 
niezaleznie od siebie, wtedy, gdy zajście jednego w żaden 
sposób nie jest związane  z zajściem drugiego.
Np. prawdopodobieństwo wyrzucenia na kostce liczby 
parzystej:

Wszystkie liczby parzyste: 2, 4, 6 -- 3 przypadki
Wszystkie możliwe liczy: 1, 2, 3, 4, 5, 6 -- 6 przypadków

Prawdopodobieństwo wyrzucenia  

2  wynosi  P(2)- 1/6
           

4  wynosi  P(4)- 1/6
               

6  wynosi  P(6)- 1/6
 

Prawdopodobieństwo wyrzucenia parzystej liczby:

P(2) + P(4) + P(6) = 1/6 + 1/6 +1/6 = 3/6 = 1/2

 

3. Prawdopodobieństwo zdarzenia, które jest PEWNE wynosi  1



SUMA DWÓCH ZDARZEŃ NIEZALEŻNYCH

Prawdopodobieństwo wyrzucenia orła monetą i liczby oczek 
większej niż 3 kostką

Liczba zdarzeń spełniających kryterium - (o;4) (o;5) (o:6)

Liczba wszystkich możliwych zdarzeń - 12
(o;1) (o;2) (o;3) (o;4) (o;5) (o;6) (r;1) (r;2) (r;3) (r;4) (r;5) (r;6)

P(o;4) = 1/12
P(o;5) = 1/12
P(o;6) = 1/12

P(o; liczba oczek>3) = P(o;4) + P(o;5) + P(o;6) = 1/12 
+ 1/12 + 1/12 = 3/12 = 1/4

PRAWDOPODOBIEŃSTWO ILOCZYNU DWÓCH ZDARZEŃ 

Prawdopodobieństwo iloczynu zdarzeń niezależnych równa 
się iloczynowi ich prawdopodobieństw.

Prawdopodobieństwo wyrzucenia orła monetą i liczby oczek 
większej niż 3 kostką. 

P(orzeł) - 1/2

Liczba oczek > 3 - liczba przypadków - 3
liczba wszystkich przypadków - 6

P(Liczba oczek>3) = 3/6 = 1/2

P(o) x P(L>3) = 1/2 x 1/2 = 1/4 



Czym jest zmienna losowa?

Podstawową cechą każdego eksperymentu psychologicznego 
jest pomiar zachowania się badanych obiektów. 

Zachowaniu się każdej osoby przypisywana jest jakaś liczba.
Każde takie zachowanie można potraktować jako 
ZDARZENIA LOSOWE.

Wartości zmiennej losowej - wartości zmiennych przypisy-
wanych zdarzeniom przypadkowym

ZMIENNA LOSOWA - zmienna, która jest związana ze zbiorem 
przypadkowych zdarzeń

EKSPERYMENT PSYCHOLOGICZNY - zbiór doświadczeń 
losowych - doświadczenie losowe

ZMIENNA LOSOWA - ZMIENNA ZALEŻNA
Wartość zmiennej losowej - wartość zmiennej zależnej 
(rezultat pojedynczego pomiaru)

ROZKŁAD ZMIENNEJ LOSOWEJ
 – opis wartości przyjmowanych przez zmienną losową 
przy pomocy prawdopodobieństw (lub gęstości 
prawdopodobieństw) z jakimi one występują.

ZMIENNA LOSOWA :



TEORETYCZNY I EMPIRYCZNY ROZKŁAD ZMIENNEJ LOSOWEJ
Przykład TEORETYCZNEGO ROZKŁADU ZMIENNEJ LOSOWEJ

Przy rzutach 2 kostkami jedna z wartości na wykresie to suma 
oczek jaka może wypaść, druga to prawdopodobieństwo 
z jakim mogą występować. Wartości wpisane do tabeli są 
wynikiem znajomości rachunku prawdopodobieństwa 
i wiedzy na temat częstości, z jaką kostka do gry powinna 
upadać na poszczególne ścianki.



PRZYKŁAD EMPIRYCZNEGO ROZKŁADU ZMIENNEJ LOSOWEJ 

- otrzymujemy w wyniku przeprowadzenia badań

Karl Pearson w eksperymencie rzucania monetą otrzymał 5005 
głów na 10 000 rzutów (w Anglii monety maja głowy i ogony). 
Przy takim wyniku empiryczny rozkład zmiennej losowej nie 
odbiegał znacznie od teoretycznego. 

Wsiewołod Romanowski podrzucał monetę 80 640 razy i 
uzyskał 49,23% orłów.

Przykład TEORETYCZNEGO ROZKŁADU ZMIENNEJ LOSOWEJ

Przy rzutach jedą monetą prawdopodobieństwo trafienia 
orła i  reszki jest takie samo i wynosi 1/2. 

 

50% / 50%



Analiza wyników eksperymentów psychologicznych sprowadza się 

do znalezienia podstawy do zakwestionowania założenia 

o losowym charakterze rozkłady wyników. (np. odnalezienie 

pewnych prawidłowości, tendencji, zbieżności w zapisanych  

pomiarach reakcji obiektów badanych - odrzucenie losowości)

Eksperyment a zmienna losowa?



Co zrobić z danymi?
SZEREG ROZDZIELCZY - SZEREG KLASOWY

WARUNKI:
- im więcej przedziałów utworzymy tym trudniej będzie je 
analizować
- jeśli klas utworzymy zbyt mało, możemy utracić pewne dane
(klas nie powinno być więcej niż 20, a optymalna liczba to 10-15)

Punktem wyjścia tej metody jest określenie 
ROZPIĘTOŚCI/ROZSTĘPU zbioru danych, króry oblicza się 
w następujący sposób:

R(rozpiętość) = Xmax - Xmin + 1

Różnica między wartością maksymalną a minimalną, do 
której dodajemy 1.

- dzielenie danych na według określonych przedziałów 
- kategoryzowanie danych w kilka lub kilkanaście przedziałów 
o stałej wielkości

27, 15, 5, 27, 14, 14, 15, 22, 23, 16, 19, 20, 10, 14, 17, 18, 23, 
25, 26, 29, 2, 4, 16, 17, 12, 9, 13,14,16, 20, 21, 17, 17, 14, 19, 
12, 13,18,16, 12, 5,8, 10, 16, 18, 19, 22, 12, 23, 16

1. Surowe dane np. wyniki testu

2. Określenie ROZPIĘTOŚCI/ROZSTĘPU

      29 - 2 + 1 = 28

    

PORZĄDKOWANIE DANYCH

PRZYKŁAD



oznaczenia:
R - rozpiętość
I - interwał
R/I - liczba klas
i - indeks

INTERWAŁ 
- wielkość przedziału klasowego 
- liczba naturalna 

W celu ustalenia wartości przedziału klasowego, rozpiętość dzie-
limy przez różne wartości interwałów począwszy od 1. Następnie 
będziemy sprawdzać, który wynik będzie mieścił się w przedziale 
10-15.

3. Określenie interwału 

     I1=1 lub I2=2 lub I3=3 lub I4=4
     R/I2 = 28/2=14

PORZĄDKOWANIE DANYCH

PRZYKŁAD

Co zrobić z danymi?



Kiedy dane zaczynają coś mówić?

Wykres ten jest kreślony w układzie dwóch współrzędnych:
- Osi odciętych - OX - zaznaczamy wartości zmiennych zależnych 
(środki przedziałów klasowych)
- Osi rzędnych - OY - częstość występowania wartości zmiennych 
zależnych w zbiorze danych

WIELOBOK LICZEBNOŚCI - zwany POLIGONEM
- składa się ze słupków ułożonych jeden obok drugiego
- na osi odciętych zaznaczamy przedziały klasowe (wpisujemy 
środki poszczególnych przedziałów)
- szerokość poszczególnych słupków to szerokość interwału
- na osi rzędnych OY zaznaczamy liczebności poszczególnych 
interwałów

WYKRES SŁUPKOWY (HISTOGRAM)



Kiedy dane zaczynają coś mówić?

WIELOBOK LICZEBNOŚCI - zwany POLIGONEM WYKRES SŁUPKOWY (HISTOGRAM)

Prezentowanie kilku zbiorów danych na jednym wykresie



- Cel: Wyrównanie nieregularnego, “zębatego” wykresu poligon
- Do wykreślenia wykresu niezbędne jest wyznaczenie dla każdego 
przedziału tzw. liczebności oszacowanej (fe - etimated frequency)

Procedura sprowadza się do uśrednienia trzech leżących obok siebie 
wartości liczebności otrzymanych, przy czym wartość środkowa jest podwa-
jana. 
Wartość środkowa, dla której wyznaczamy liczebność do wykresu krzywej 
wyrównanej jest podwajana by zwiększyć wpływ jej liczebności 

KRZYWA WYRÓWNANA
W efekcie gdy dodajemy do siebie :
1. podwójną liczebność przedziału dla którego wyliczamy wartość do 
nowego wykresu
2. liczebność przedziału poniżej i powyżej
Dzielimy przez 4 (dodajemy do siebie cztery wartości)



- polega na dodawaniu do siebie liczb, ale w taki 
sposób, że po każdym dodaniu kolejnej liczy zapisy-
wany jest wynik dotychczasowego badania. W przy-
padku przeprowadzanego badania będą dodawane 
liczebności klasowe.

- pozwala na analizę dynamiki jakiegoś procesu - 
analiza przyrostów wartości. 

W przykładzie w tabeli początkowo wartości sku-
mulowane narastąją bardzo powoli, a następnie 
w okolicach środka skali, gwałtownie wzrastają, by 
wreszcie bliżej drugiego jej krańca znowu wzrastać 
coraz wolniej. 
Daje to wyobrażenie o kształcie rozkładu danych. 

PORZĄDKOWANIE DANYCH

SZEREG SKUMULOWANY

Co zrobić z danymi?



Kiedy dane zaczynają coś mówić?

KRZYWA SKUMULOPWANA HISTOGRAM SKUMULOWANY
Kreśląc krzywą skumulowaną:
 a) na osi odciętych zaznaczamy środki przedziałów klasowych
 b) na osi rzędnych kolejne wartości liczebności skumulowanych od   
 góry lub od dołu
Taki wykres: 
- pozwoli przyjrzeć się przyrostom liczebności otrzymanych pomiędzy 
kolejnymi przedziałami
- uwypukla różnice między liczebnościami w poszczególnych przedziałach
Na wykresie można wyróżnic kilka obszarów o wyraźnie innym przebiegu 
krzywej. Każda krzywa kumulacyjna nosi nazwę DYSTRYBUNANTY



- Wykres ten to koło podzielone na części z założeniem, że cała jego 
powierzchnia odpowiada 100% danych. 

WYKRES KOŁOWY

Wykres kołowy dla danych z wyników testu; Liczba po znaku # oznacza 
numer kolejnego przedziału klasowego, a po średniku - liczebność tego 
przedziału

Kiedy dane zaczynają coś mówić?



Kiedy dane zaczynają coś mówić?
STATYSTYKA OPISOWA

Pierwsze wrażenie z wyników
średnia arytmetyczna

CECHY ŚREDNIEJ ARYTMETYCZNEJ:

- Im więcej jest danych tej samej wartości, tym bliższa jest tym 
wartościom średnia

- “wrażliwość” średniej arytmetycznej na występowanie w zbiorze 
danych o wartościach ekstremalnych. Im bardziej odbiegają one 
od większości danych w zbiorze, tym silniejszy wpływ wywierają na 
średnią.

- Średnia jako reprezentant grupy danych - może być myląca, 
zafałszowana, gdy została obliczona dla wartości o bardzo dużym 
rozrzucie

- Jak twierdzi William Reichmann, średnią należy obliczać tylko wt-
edy, gdy zbiór, zawiera dane podobne do siebie.

Dwa sposoby radzenia sobie z danymi o wartościach o bardzo dużej 
rozpiętości:
 
- Usunięcie ekstremalnych danych (jeśli są podstawy by sądzić, że 
pojawiła się przypadkowo)
 
- Przekształcenie wszystkich danych za pomocą określonej funkcji 
np. logarytmicznej, w wyniku czego dane wartości w zbiorze po 
transformacji będą bardziej do siebie podobne przy zachowaniu 
relacji między nimi

Średnia może być obliczana z wartości podawanych w tych samych 
jednostkach, gdy dane pochodzą ze skali przedziałowej lub stosunk-
owej.

Średnia w rozkładzie empirycznym:
- jest wartością opisującą dany zbiór
- nie odzwierciedla stałej cechy tego zbioru
- jest to wartość nazywana statystykami opisowymi 



Kiedy dane zaczynają coś mówić?
STATYSTYKA OPISOWA

Pierwsze wrażenie z wyników
średnia arytmetyczna



Kiedy dane zaczynają coś mówić?
STATYSTYKA OPISOWA

Średnia WAŻONA

Obliczanie średniej dla kilku zbiorów danych

Dwa zbiory o różnej liczebności 

np. średnie wynagrodzenia w firmie: dla 10 osób - 2000 zł a dla 90 - 1000 zł

Średnia arytmetyczna wynosi (2000 + 1000)/2 = 1500

Średnią płac dla wszystkich pracowników należy obliczyć uwzględniając 
liczebność w każdej grupie:

(10 osób x 2000)+(90 osób x 1000)
--------------------------------------------  = 1100 zł
                           100 osób 

Średnia ważona uwzględnia wagę obu zbiorów - czyli liczebność. Nie można 
obliczać średniej ze średnich, nie uwzględniając liczebności zbiorów, 
z których te średnie pochodzą.



Kiedy dane zaczynają coś mówić?
STATYSTYKA OPISOWA



Dzielenie danych na 2 grupy

MEDIANA

Kiedy dane zaczynają coś mówić?
STATYSTYKA OPISOWA

- Jest to taka wartość zmiennej, powyżej i poniżej której 

znajduje się dokładnie po 50% obserwacji.

                                _
- Symbol - me, xe      
                                                                                          _
- Mediana jest to w pewnym zbiorze taka wartość xe dla 
której prawdopodobieństwo, że przypadkowo wylosowana 
liczba z tego zbioru będzie mniejsza lub większa od niej, 
jest dokładnie takie samo.

Sposób obliczania mediany: 

- Należy wszystkie wartości ułożyć w kolejności rosnącej 
lub malejącej

- Dla zbioru składającego się z PARZYSTEJ LICZBY 
OBSERWACJI mediana jest średnią arytmetyczną dwóch 
wartości środkowych np. dla zbioru 8 obserwacji mediana 
jest średnią wartości czwartej i piątej

- Dla zbioru składającego się z NIEPARZYSTEJ LICZBY 
OBSERWACJI mediana jest środkową wartością



Przykład
Wyniki badań konsumenckich na temat wizerunku firmy 
- ile osób opowiada o kłopotach, na jakie napotykają  
w przypadku zetknięcia się z daną firmą lub jej 
produktami. 

Klientów podzielono na dwie grupy:

1. Usatysfakcjonowanych z usług

2. Niezadowolonych z usług

ZMIENNA ZALEŻNA 
- ilość osób, którym badani powiedzieli o swoich 
kłopotach

W sytuacji gdy jedna osoba zawyżała by znacznie wyniki, 
liczenie średniej może zaciemnić prawdziwy obraz 
zjawiska. W takiej sytuacji można posłużyć się medianą. 

Liczba osób, którym o swoich problemach opowiedzieli 
kliencie usatysfakcjonowani ze sposobu załatwiania ich 
spraw (mediana) - 8

Liczba osób, którym o swoich problemach opowiedzieli 
klienci nieusatysfakcjonowani ze sposobu załatwienia ich 
spraw (mediana) - 16

Dzielenie danych na 2 grupy

MEDIANA

Kiedy dane zaczynają coś mówić?
STATYSTYKA OPISOWA

Co ten wynik oznacza?

- 50% tych, którzy mimo wszystko są zadowoleni opowie o swoich kłopotach mniej 
niż 8 osobom

- Drugie 50% zadowolonych klientów opowie o swoich kłopotach więcej niż 
8 osobom

- Nieusatysfakcjonowani klienci: 50% opowie mniej niż 16 osobom a drugie 50% 
więcej niż 16 osobom



Dzielenie danych na 4 grupy

KWARTYLE

Kiedy dane zaczynają coś mówić?
STATYSTYKA OPISOWA

Do rozpisania kwartyli potrzebne są 3 wartości:

Q1 - liczba poniżej, której znajduje się 25% danych  
          o najniższych wartościach

Q2 - liczba poniżej której znajduje się 50% wszystkich       
          danych (mediana)

Q3 - liczba poniżej, której leży 75% danych lub powyżej 

          znajduje się 25% najwyższych wyników



Dzielenie danych na 4 grupy

KWARTYLE

Kiedy dane zaczynają coś mówić?
STATYSTYKA OPISOWA

SPOSÓB OBLICZANIA KWARTYLI

1. Wyznaczenie mediany - zbiór danych zostaje podzielony na dwie 
równoliczne grupy. 
2. Podział każdej z obu grup na kolejne 2 grupy.

PARZYSTA LICZBA OBERWACJI

{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8} 

Mediana (4 + 5)/2 = 4,5 dzieli zbiór na {1, 2, 3, 4,} i {5, 6, 7, 8}
Pierwszy kwartyl wynosi 2,5
Drugi kwartyl 6,5

Podział na 2 grupy o nieparzystej liczbie:

{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10} 

Q2 (mediana) =  5,5

Pierwszym i drugim kwartylem będą odpowiednio wartość środkowa  
w pierwszym podzbiorze i wartość środkowa w drugim.

{1, 2, 3, 4, 5}  {6, 7, 8, 9, 10}
Q1 = 3

Q3 = 8

NIEPARZYSTA LICZBA OBERWACJI

{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}

Mediana jest wartością środkową.  

Podczas wydzielania podzbiorów uwzględniamy również wartość 
środkową - występuje ona dwukrotnie: jako wartość najwyższa w 
zbiorze poniżej mediany i jako wartość najniższą w zbiorze powyżej 
mediany. 
Q2 (mediana) =  5

{1, 2, 3, 4, 5}  {5, 6, 7, 8, 9}

Q1 = 3

Q3 = 7



KAŻDY ZBIÓR MOŻNA PODZIELIĆ NA DOWOLNĄ LICZBE PODZBIORÓW

Najczęściej stosowane są: 

- DECYLE, które dzielą wszystkie dane na 10 zbiorów (9 decyli)

- CENTYLE, które dzielą wszystkie dane na 100 grup (99 centyli)

Metoda wyznaczania decyli i centyli jest taka sama jak mediany i kwartyli

Stosowanie miar położenia pozwala na porównywanie wyników w różnych 
grupach. Np. stypendium nie jest przyznawane za odpowiednio wysoką 
średnią, ale za pozycję jaką student zajmuje w stosunku do innych osób na 
swoim kierunku. Jest to ważne w sytuacji, średnia ocen z różnych kierunków 
nie jest sobie równa, w momencie, gdy jeden z wykładowców z zasady daje 
niższe oceny.

Dzielenie danych na 4 grupy

KWARTYLE

Kiedy dane zaczynają coś mówić?
STATYSTYKA OPISOWA



Wartość w zbiorze, która występuje najczęściej

MODALNA

Kiedy dane zaczynają coś mówić?
STATYSTYKA OPISOWA

Układ jednomodalny - układ rozkładu danych w 
którym tylko jedna wartośc jest najczęściej reprezentowana. 



Kiedy dane zaczynają coś mówić?
STATYSTYKA OPISOWA

Średnią, medianę lub modalną często nazywa się „miarami tendencji centralnej”. 

Wszystkie one wskazują na wartość pod jakimś względem typową dla danego rozkładu. 

Średnia to „środek ciężkości” zbioru danych, mediana to wartość leżąca w środku całej grupy wyników  
 

a modalna to wartość, jaka pojawia się najczęściej. 



Czy wartości w zbiorze są do siebie zbliżone?

Co wpływa na znaczne różnice w pomiarach?

na te pytania może pomóc obliczenie 

wskaźników zmienności:
wariancja
odchylenie standartowe

Kiedy dane zaczynają coś mówić?
STATYSTYKA OPISOWA



Na poniższych wykresach widać jak różnorodne zbiory posiadają tą samą 
średnią - co wskazuje, że wnioskowanie przy jej pomocy nie zawsze 
pokazuje prawdziwy obraz.

Kiedy dane zaczynają coś mówić?
STATYSTYKA OPISOWA

Przykładowe rozkłady ocen z języka polskiego w czterech klasach, w których 
średnia ocen wynosi 3,5

Potrzebna jest więc miara liczbowa określająca, w jakim zakresie wyniki 
otrzymane w eksperymencie różnią się od siebie.

Takie liczbowe wskaźniki różnorodności danych to WSKAŹNIKI DYSPERSJI 
LUB MIARY ZMIENNOŚCI:
- WARIANCJA
- ODCHYLENIE STANDARDOWE (pierwiastek kwadratowy z wariacji)



WARIANCJA - miara liczbowa określająca, w jakim zakresie 
wyniki otrzymane w eksperymencie różnią się od siebie

- Jest to suma podniesionych do kwadratu odchyleń poszczegól-
nych wyników danego zbioru od jego średniej, podzielona przez 
liczbę elementów tego zbioru.

Kiedy dane zaczynają coś mówić?
STATYSTYKA OPISOWA

- Stosowanie wariancji jako miary zmienności wymaga, aby pomiar doko-
nany został na skali przedziałowej lub stosunkowej, w sytuacji gdy można 
wyznaczyć średnią arytmetyczną. 



WARIANCJA 

Kiedy dane zaczynają coś mówić?
STATYSTYKA OPISOWA

A B C E

W sytuacji, gdy wszystkie wyniki są takie same wariancja równa 
się zero. W zbiorze, w którym wyniki są takie same - średnia 
arytmetyczna ma taką samą wartość jak wszystkie elementy 
zbioru. Wówczas różnica średniej arytmetycznej i każdego el-
ementu zbioru równa się zero. 

Im bardziej zróżnicowane są dane w zbiorze, tym bardziej rośnie 
wariancja dla całego tego zbioru. Wpływ na ostateczną wartość 
wariancji, zależy od tego jak poszczególne wyniki oddalone są od 
średniej arytmetycznej. Wartości odchyleń od średniej we wzorze 
podnoszone są do kwadratu -- w związku z czym to one mają 
największy wpływ na wartość wariancji. 



WARIANCJA 

Kiedy dane zaczynają coś mówić?
STATYSTYKA OPISOWA

WNIOSKOWANIE NA PODSTAWIE WARIANCJI

Chcemy sprawdzić, która ze zmiennych bardziej wpływa na zmienność (na większą rozpiętość 
wyników) wartości pomiaru.
Badamy następującą sytuację: ile pytań zadają klienci sprzedawcom? 
Zmienne: supermarket, sklep osiedlowy. 
Dwie grupy badanych: ekstrawertycy i introwertycy. 
Osoby zadały sprzedawcom od 1 do 6 pytań. 

Średnia wyników wynosiła 3,5 a wariancja 1,92. Takie wyniki mało przedstawiają. 

Możemy policzyć wariancję dla średnich w grupach: su-
permarket, sklep osiedlowy:

Od średniej liczby pytań w supermarkecie odejmujemy 
średnią ogólną i podnosimy całość do kwadratu. Wynik 
tego działania dodajemy do różnicy średniej zadawanych 
pytań w sklepie osiedlowych i średniej ogólnej pod-
niesionej do kwadratu. Całość dzielimy przez ilość 
średnich (grup) - w tym wypadku 2. W ten sam sposób 
możemy wyliczyć wariancję dla grup: introwertycy 
i ekstrawertycy. 

Wariancja dla grup introwertycy i ekstrawertycy jest dużo większa od wariancji dotyczącej grup 
związanych z miejscem zakupów - zatem ta zmienna bardziej wpływa na różnice w wynikach.



ODCHYLENIE STANDARTOWE

Kiedy dane zaczynają coś mówić?
STATYSTYKA OPISOWA

- jest bardzo ważnym wskaźnikiem zmienności

REGUŁA 3 SIGM:
Prawdopodobieństwo otrzymania wartości większej lub 
mniejszej niż trzy odchylenia standardowe od średniej jest 
bardzo małe.

Jeśli w wynikach pojawią się takie wartości powinny one 
zwrócić uwagę badacza, ponieważ mogą one być przyczyną 
czynników z zewnątrz - np. przy badaniu czasu reakcji - zagapi-
enie, odwrócenie uwagi. 



ODCHYLENIE STANDARTOWE

Kiedy dane zaczynają coś mówić?
STATYSTYKA OPISOWA

Przykład

zbiór {1, 2, 3, 4, 5, 6} jest wynikiem 6 - krotnego rzucenia kostką do gry.

Jest to bardzo mało prawdopodobna sytuacja. 

średnia w tym rozkładzie wynosi:

wariancja:

odchylenie standartowe:

3,5 + 3 x 1,71 = 8,63

3,5 - 3 x 1,71 = -1,63



Tajemnicą odczytywania znaczenia wskaźników statystycznych tkwi w porówny-
waniu. Jeżeli wariancja w jednym zbiorze jest większa niż w drugim, to można 
wnioskować, że rozrzut wyników w zbiorze pierwszym jest większy niż w zbiorze 
drugim. Można się zastanowić co wpływa na taką sytuację - wówczas poszukujemy 
możliwych przyczyn.

Podsumowanie
STATYSTYKA OPISOWA



Analiza dwóch rodzajów zmiennych
Regresja i korelacja - metoda pozwalająca:

-  zobrazować wzajemną zależność danych, jeżeli takowa istnieje, a także 
określić ilościowo miarę takiej wzajemności

- na równoczesne rozważanie dwóch zmiennych

- na porównywanie dwóch wielkości

- obserwować  wzajemne powiązania dwóch zmiennych

Przykład:

Chcemy sprawdzić czy kerning wpływa na czytelność wyrazu. Przepro-
wadzamy test pogłębionej analizy wizualnej na 5 literowych wyrazach. 
Zmienną w badaniu jest odległość między literami. Następnie analizujemy 
dane i określamy, na którym etapie badania każdy wyraz został poprawnie 
odczytany. 

Dane zostaną przeniesione na wykres, w którym zakres zmienności danych 
na osiach współrzędnych, określono tak, aby pokrywały zmienność obu 
mierzonych wielkości: kerning, łatwość odczytania (im wyraz jest szybciej 
rozpoznany, czyli na  wcześniejszym etapie, tym jest łatwiejszy do odczy-
tania).  Na jednej osi zaznaczono skalę określającą krening a na drugiej 
etap badania, na którym został odczytany wyraz. Każdemu wyrazowi został 
przyporządkowany jeden punkt na wykresie leżący na przecięciu prostych 
wystawionych prostopadle do osi współrzędnych w miejscu wartości obu 
wielkości mierzonych: zastosowany kerning oraz etap na którym wyraz 
został odczytany. 



Analiza dwóch rodzajów zmiennych
Analiza wykresu prezentującego dwa rodzaje zmiennych
Powyniższe wykresy prezentują trzy hipotetyczne wyniki tego ekspery-
mentu. Rozkład punktów na wykresie punktowym pozwala ocenić stopień 
wzajemnego powiązania odkładanych względem siebie wartości. 

WYKRES A
Na wykresie A punkty rozkładają się losowo i można przyjąć, że badane 
dane nie są ze sobą powiązane w żaden regularny sposób. 

WYKRES B
Na wykresie drugim (B) widzimy wręcz odwrotną sytuację. Tutaj punkty 
układają się wzdłuż jednej prostej. Oznacza to, że te wielkości są względem 
siebie wprost proporcjonalne. Im większy jest kerning tym osoby na 
późniejszym etapie rozpoznawały litery wyrazu. 

WYKRES C
Na wykresie trzecim mamy sytuację pokrewną . Im punkty na wykresie 
są zbliżone do rozkładu z wykresu B tym wzajemna zależność pomiędzy 
zmiennymi jest mocniejsza. 

Punkty wykresu nie muszą należeć do prostej, by można było mówić 
o współzależności zmiennych. Wystarczy jeżeli punkty można przybliżyć 
przez jakąś regularną krzywą. Linię taką nazywamy prostą  “najlepszego 
dopasowania” albo prostą regresji. 

A B C



Analiza dwóch rodzajów zmiennych
Wykreślanie prostej regresji - etapy:
1.  Obliczenie mediany dla zbioru danych każdej zmiennej

Etap(x)  mediana - (5 + 6)/2 = 5,5

Kerning(y) mediana - (25 + 30)/2 = 22,5

2. Obliczenie średniej dla każdego wyodrębnionego zbioru (dla dolnej i 
górnej połowy danych) - wyznaczone średnie są współrzędnymi punktów, 
które należą do prostej regresji.

Etap(x)

Wyznaczenie średnich dla dolnej połowy danych {1; 2; 3; 4; 5} 

(1 + 2 + 3 + 4 + 5)/5 = 3 

Wyznaczenie średnich dla górnej połowy danych {6; 6; 8; 9; 10}

(6 + 6 + 8 + 9 + 10)/5 = 7,8

Kerning(y)

Wyznaczenie średnich dla dolnej połowy danych {5; 10; 15; 20; 25} 

(5 + 10 + 15 + 20 + 25)/5 = 15

Wyznaczenie średnich dla górnej połowy danych {30; 35; 40; 45; 50}

(30 + 35 + 40 + 45 + 50)/5 = 40

3. Wykreślenie prostej regresji, która przechodzi przez wyznaczone punkty



Analiza dwóch rodzajów zmiennych
RÓWNANIE PROSTEJ REGRESJI
 - przedstawienie prostej regresji w postaci równania matematycznego

Wyznaczenie równania prostej regresji:

1. Wyznaczenie dwóch odległych od siebie punktów A i B
2. Wykreślenie dwóch prostych z punktów A i B równoległych do osi 
współrzędnych (wyznaczenie punktu styku dwóch prostych - pkt C)
3. Równanie każdej prostej ma postać y = mx + c, gdzie m jest 
współczynnikiem kierunkowym prostej (określa jej nachylenie względem osi 
x) a c to stała.
4. Wyznaczenie współrzędnych punktów A (xA, yA) i B (xB, yB) 
A (7,8; 40)  B (3; 15)

5. Wyznaczenie wartości współczynnika nachylenia prostej - współczynnika 
regresji przy pomocy wzoru:

6. Obliczenie współczynnika c - poprzez podstawienie współrzędnych punktu 
A i B do równania prostej regresji:  y = mx + c

Wybierając punkty A i B, należy powinien być taki, aby 
współrzędne były liczbami jak najprostszymi. Ułatwi to kole-
jne obliczenia. 

Wyznaczenie współczynnika regresji pozwoli na wyznaczenie 
wartości zmiennej  przy znajomości dowolnej wartości drugiej 
zmiennej.



Analiza dwóch rodzajów zmiennych
KORELACJA
Badanie korelacji między dwoma rozkładami danych pozwala ustalić 
w jakim stopniu dopasowane są do siebie dwa zbiory danych. Miarą jakości 
dopasowania danych do siebie jest współczynnik korelacji, którego wartości 
mieszczą się w przedziale od -1 do +1.

współczynnik korelacji  +1 
- oznacza idealne dopasowanie dwóch rozkładów zmiennych
 - prosta regresji, której współczynnik kierunkowy m jest dodatni (wykres A) 
- wartości obu zbiorów rosną

współczynnik korelacji  -1 
-  oznacza idealne dopasowanie dwóch rozkładów zmiennych 
- prosta regresji, której współczynnik kierunkowy m jest ujemny (wykres B) 
- wartości jednego zbioru rosną, a drugiego maleją.

współczynnik korelacji  0
- dwa zbiory w ogóle nie są ze sobą skorelowane, między danymi jednego i 
drugiego zbioru nie ma żadnych zależności  (wykres C)

Możliwe są oczywiście przypadki pośrednie dla których współczynniki kore-
lacji przyjmują wartości między -1 a 1.

A B C



Analiza dwóch rodzajów zmiennych
OBLICZANIE WSPÓŁCZYNNIKA KORELACJI 
Istnieją dwa sposoby obliczania współczynnika korelacji:
1. Z danych pochodzących z obu korelowanych ze sobą rozkładów
2. Poprzez zastosowanie rang - współczynnik korelacji rang 

Współczynnik korelacji rang - etapy obliczania:
1. Uporządkowanie danych obu rozkładu danych malejąco.

2. Przyporządkowywanie każdej danej liczby porządkowej - rangi. 
Jeżeli dwie lub więcej danych w rozkładzie są liczbowo równe sobie, to 
przyporządkowywana im liczba porządkowa jest równa średniej z liczb 
porządkowych, które im odpowiadają w uporządkowanym zbiorze danych. 
Jeżeli druga i trzecia wartość  mają tą samą wartość, to liczba porządkowana 
im przypisana wynosi 2,5.

3. Obliczanie wartości d potrzebnej do obliczenia współczynnika - różnica 
liczb porządkowych dla każdej pary z obu zbiorów

Również dane pomiarowe lub obserwacje, które nie są określone przez 
liczby, mogą być poddawane powyższej analizie danych. Warunkiem jest 
uporządkowanie danych wg jednolitego kryterium określającego wzrost 
badanej cechy. 

Wniosek:
Wysoka wartość współczynnika korelacji, jak w podanym przykładzie, oznac-
za, że porównywane dane są ze sobą blisko powiązane. 


