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ANALIZA PRZEDSTAWIAJĄCA OGÓLNY ROZKŁAD ZMIENNEJ 

PORZĄDKOWEJ W BADANEJ GRUPIE   

 

 Tabela w stylu APA  

 Standardowa ilustracja wyników w formie liczebności (N) oraz odsetków odpowiedzi 

(%) 

 

 

Tabela  

Staż pracy badanych w zawodzie 

Staż pracy w zawodzie N % 

mniej niż 1 rok 34 5,6 

od 1 do 5 lat 87 14,4 

od 6 do 10 lat 50 8,3 

od 11 do 15 lat 54 8,9 

od 16 do 20 lat 85 14,0 

21 lat i więcej 295 48,8 

Ogółem 605 100,0 

 

       Blisko połowa badanych osób (48,8%) pracuje dłużej, niż 20 lat. Stosunkowo liczne były 

respondentki pracujące od 16 do 20 lat (14%) oraz od 1 do 5 lat (14,4%). Znacznie mniej 

badanych pracuje od 11 do 15 lat (8,9%), od 6 do 10 lat (8,3%) lub krócej niż rok (5,6%).   
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ANALIZA PRZEDSTAWIAJĄCA OGÓLNY ROZKŁAD ZMIENNEJ 

PORZĄDKOWEJ W BADANEJ GRUPIE   

 

 Wykres słupkowy wykonany w programie SPSS. 

 Standardowa ilustracja wyników w formie odsetków odpowiedzi (%) 

 Dziedzina: Psychologia 

 

 

 

 
Rysunek. Kategorie poziomu  neurotyzmu. 

 

W wymiarze neurotyzmu, aż 56,8% badanych uzyskało wyniki przeciętne. Jedynie u 

22,7% pojawiły się wyniki niskie, u 11,4% bardzo niskie, a u 9,1% wysokie. Nie odnotowano 

wyników bardzo wysokich.  
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ANALIZA PRZEDSTAWIAJĄCA OGÓLNY ROZKŁAD ZMIENNEJ 

ILORAZOWEJ, ZREKODOWANEJ DO PORZĄDKOWEJ W BADANEJ GRUPIE   

 

 Tabela z elementami graficznymi przedstawiająca liczebności (N) oraz % 

 Wykres słupkowy wykonany w programie SPSS. 

 Standardowa ilustracja wyników w formie odsetków odpowiedzi (%) 

 Dziedzina: Psychologia 

 

Tabela Wyniki dla ogółu badanych w skali ochraniania 

Steny N % Kategorie wyników N % 

3 2 3,6 
Niskie 4 7,1 

4 2 3,6 

5 13 23,2 
Przeciętne 26 46,4 

6 13 23,2 

7 14 25,0 

Wysokie 26 46,4 
8 6 10,7 

9 5 8,9 

10 1 1,8 

Ogółem 56 100,0 Ogółem 56 100,0 

 

Wykres Wyniki dla ogółu badanych w skali ochraniania 

 
 

 Postawa wychowawcza niemal połowy badanych matek (46,4%) została oceniona 

jako wysoce ochraniająca, również w przypadku 46,4% została ona oceniona jako przeciętnie 

ochraniająca. Niskie wyniki w skali dotyczącej tej właśnie postawy odnotowano w przypadku 

7,1% badanych.  
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ANALIZA PRZEDSTAWIAJĄCA OGÓLNY ROZKŁAD ZMIENNEJ NOMINALNEJ 

W BADANEJ GRUPIE   

 

 Wykres kołowy wykonany w programie Excel. 

 Standardowa ilustracja wyników w formie odsetków odpowiedzi (%) 

 Dziedzina: Politologia / Badanie opinii publicznej 

 

 

Wykres Grupy badanych porównywane w dalszej analizie 

 
 

 Kluczowy dla dalszej analizy był podział respondentów na 5 grup: osoby, które nie 

brały udziału w pierwszej turze wyborów prezydenckich 10 maja 2015 roku (30,3%), osoby 

które głosowały wówczas na innego, niż Andrzej Duda, Bronisław Komorowski lub Paweł 

Kukiz kandydata (26,9%), osoby głosujące na Pawła Kukiza (21%), osoby głosujące na 

Bronisława Komorowskiego (13,4%) oraz osoby głosujące na Andrzeja Dudę (8,4%). 

 
 

 

 

 

 

 

 

8,4% 

13,4% 

21,0% 

26,9% 

30,3% 

Na kogo głosował/a w pierwszej turze wyborów 
prezydenckich, które odbyły się 10 maja 2015 roku? 

Andrzej Duda

Bronisław Komorowski

Paweł Kukiz

inny kandydat

nie brał/a udziału
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ANALIZA PRZEDSTAWIAJĄCA OGÓLNY ROZKŁAD ZMIENNEJ NOMINALNEJ 

W BADANEJ GRUPIE   

 

 Wykres kołowy wykonany w programie SPSS 

 Standardowa ilustracja wyników w formie odsetków odpowiedzi (%) 

 Dziedzina: Medycyna 

 

 

Wykres Typ histopatologiczny nowotworu 

 
 

 Dwa zdecydowanie najczęstsze typy histopatologiczne nowotworu w badanej grupie, 

to rak gruczołowo-płaskonabłonkowy (37,7%) oraz gruczolakorak (34,8%). Co piąty badany 

zmaga się z rakiem płaskonabłonkowym (20,3%). Znacznie rzadsze są: rak wielokomórkowy 

(5,8%) oraz gruczołowo-płaskonabłonkowy (1,4%).  
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ANALIZA PRZEDSTAWIAJĄCA ODPOWIEDZI OGÓŁU BADANYCH NA 

PYTANIE WIELOKROTNEGO WYBORU 
 

 Tabela z elementami graficznymi przedstawiająca statystyki opisowe 

 Brak testu statystycznego 

 Dziedzina: HR 

 

 

Tabela Techniki stosowane w procesie rekrutacji na zajmowane stanowisko 

Jakie techniki były stosowane w procesie rekrutacji na 

stanowisko pracy w firmie, która Pana/ią zatrudnia? 

Odpowiedzi % 

obserwacji N % 

ogłoszenia internetowe 13 56,5% 86,7% 

anonse prasowe 4 17,4% 26,7% 

pośrednictwo pracy 3 13,0% 20,0% 

drzwi otwarte 1 4,3% 6,7% 

staże/ praktyki 1 4,3% 6,7% 

inne 1 4,3% 6,7% 

Ogółem 23 100,0% 153,3% 

% obserwacji nie sumują się do 100, ponieważ badani mogli wskazać więcej niż jedną 

odpowiedź 

 

 Badani pytani o techniki stosowane w procesie rekrutacji na aktualnie zajmowane 

przez nich stanowisko zdecydowanie najczęściej (86,7%) wskazywali na ogłoszenia 

internetowe. Znacznie mniej badanych deklaruje, że stosowano anonse prasowe (26,7%) oraz 

pośrednictwo pracy (20%). Z kolei po jednej osobie wskazało na: drzwi otwarte, staże / 

praktyki oraz wariant „inne”. 
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ANALIZA PRZEDSTAWIAJĄCA OGÓLNE STATYSTYKI OPISOWE 

ZMIENNYCH PORZĄDKOWYCH WŚRÓD OGÓŁU BADANYCH (skala 1-5) 
 

 Tabela z elementami graficznymi przedstawiająca statystyki opisowe 

 Brak testu statystycznego 

 Dziedzina: HR 

 

 

Tabela Przyczyny aspirowania na zajmowane stanowisko 

Dlaczego aspirował/a Pan/i na obecne stanowisko pracy? Min Maks M Me SD 

Przyczyny finansowe 1 5 3,00 3,0 1,36 

Możliwość samorozwoju 1 5 2,93 3,0 1,03 

Własne zainteresowania 1 5 2,64 2,0 1,45 

Możliwość szybkiego awansu 1 4 2,43 2,0 0,94 

Prestiż firmy 1 4 2,36 2,0 1,08 

 

 Respondentów proszono o ocenę (w skali 1-5, gdzie 1 oznacza najmniejsze, a 5 

największe znaczenie) poszczególnych przyczyn aspirowania na zajmowane aktualnie 

stanowisko. Jak się okazało dwie najważniejsze przyczyny, to kwestie finansowe oraz 

możliwość samorozwoju – ocenione przeciętnie w okolicy 3 w skali 1-5. Nieco mniej istotne 

są natomiast: własne zainteresowania, możliwość szybkiego awansu oraz prestiż firmy, 

ocenione przeciętnie pomiędzy 2 a 3 w skali 1-5. 
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ANALIZA PRZEDSTAWIAJĄCE OGÓLNE STATYSTYKI OPISOWE 

ZMIENNYCH ILORAZOWYCH OSOBNO W DWÓCH GRUPACH  

 

 Tabele w stylu standardowym zawierająca: N- liczebności, Min – najniższy wynik w 

grupie, Maks – najwyższy wynik w grupie, Me – medianę, SD – odchylenie 

standardowe 

 Brak testów statystycznych (celem nie było porównanie grup) 

 Dziedzina: psychologia 

 
 

 

Tabela Wymiary zadowolenia z małżeństwa badanych osób 

KDM 2 

Płeć 

kobieta mężczyzna 

N Min Maks M Me SD N Min Maks M Me SD 

Intymność 49 16 36 27,54 29 7,93 49 12 39 26,53 27 8,53 

Rozczarowanie 49 13 28 19,34 18 8,00 49 10 33 22,56 22 9,74 

Samorealizacja 49 23 35 31,04 30 5,06 49 26 33 28,84 29 4,04 

Podobieństwo 49 18 35 24,96 26 7,52 49 20 34 26,39 25 6,05 

Wynik ogólny 49 87 157 127,06 126 28,29 49 83 155 124,18 122 28,09 

 

W wymiarze intymności badane kobiety uzyskały wyniki od 16 do 36. Średnio 27,54. 

Połowa odnotowała wyniki niższe, a połowa wyższe niż 29, co mieści się w granicy 5 stenu 

(wyniki przeciętne). Odchylenie standardowe świadczy o dużym zróżnicowaniu wyników 

wśród kobiet. W wymiarze intymności badani mężczyźni uzyskali wyniki od 12 do 39. 

Średnio 26,53. Połowa odnotowała wyniki niższe, a połowa wyższe niż 27, co mieści się w 

granicy 4 stenu (wyniki niskie). Odchylenie standardowe świadczy o dużym zróżnicowaniu 

wyników wśród mężczyzn. 

W wymiarze rozczarowania badane kobiety uzyskały wyniki od 13 do 28. Średnio 

19,34. Połowa odnotowała wyniki niższe, a połowa wyższe niż 18, co mieści się w granicy 5 

stenu (wyniki przeciętne). Odchylenie standardowe świadczy o dużym zróżnicowaniu 

wyników wśród kobiet. W wymiarze rozczarowania badani mężczyźni uzyskali wyniki od 10 

do 33. Średnio 22,56. Połowa odnotowała wyniki niższe, a połowa wyższe niż 22, co mieści 

się w granicy 6 stenu (wyniki przeciętne). Odchylenie standardowe świadczy o dużym 

zróżnicowaniu wyników wśród mężczyzn. 

W wymiarze samorealizacji badane kobiety uzyskały wyniki od 23 do 35. Średnio 

31,04. Połowa odnotowała wyniki niższe, a połowa wyższe niż 30 co mieści się w granicy 6 
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stenu (wyniki przeciętne). Odchylenie standardowe świadczy o umiarkowanym 

zróżnicowaniu wyników wśród kobiet. W wymiarze samorealizacji badani mężczyźni 

uzyskali wyniki od 26 do 33. Średnio 28,84. Połowa odnotowała wyniki niższe, a połowa 

wyższe niż 29, co mieści się w granicy 6 stenu (wyniki przeciętne). Odchylenie standardowe 

świadczy o niewielkim zróżnicowaniu wyników wśród mężczyzn. 

W wymiarze podobieństwa badane kobiety uzyskały wyniki od 18 do 35. Średnio 

24,96. Połowa odnotowała wyniki niższe, a połowa wyższe niż 26, co mieści się w granicy 5 

stenu (wyniki przeciętne). Odchylenie standardowe świadczy o znacznym zróżnicowaniu 

wyników wśród kobiet. W wymiarze podobieństwa badani mężczyźni uzyskali wyniki od 20 

do 34. Średnio 26,39. Połowa odnotowała wyniki niższe, a połowa wyższe niż 25, co mieści 

się w granicy 4 stenu (wyniki niskie). Odchylenie standardowe świadczy o umiarkowanym 

zróżnicowaniu wyników wśród mężczyzn. 

W wyniku ogólnym badane kobiety uzyskały od 87 do 157 punktów. Średnio 127,06. 

Połowa odnotowała wyniki niższe, a połowa wyższe niż 126, co mieści się w granicy 5 stenu 

(wyniki przeciętne). Odchylenie standardowe świadczy o znacznym zróżnicowaniu wyników 

wśród kobiet. W wyniku ogólnym badani mężczyźni uzyskali  od 83 do 155 punktów. 

Średnio 124,18. Połowa odnotowała wyniki niższe, a połowa wyższe niż 122, co mieści się w 

granicy 5 stenu (wyniki przeciętne). Odchylenie standardowe świadczy o znacznym 

zróżnicowaniu wyników wśród mężczyzn. 
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ANALIZA NORMALNOŚCI ROZKŁADÓW ZMIENNYCH ILORAZOWYCH 
 

 Tabela  w stylu APA 

 Zastosowano test Shapiro-Wilka 

 Dziedzina: psychologia 

 

 

Tabela  

Testy normalności rozkładów wymiarów i ogólnego poziomu inteligencji emocjonalnej na 

podstawie kwestionariusza PKIE  

PKIE 

Płeć 

kobieta mężczyzna 

S-W df p S-W df p 

Akceptowanie, wyrażanie i wykorzystywanie 

własnych emocji w działaniu 

0,909 30 0,014* 0,882 30 0,003** 

Empatia 0,909 30 0,014* 0,872 30 0,002** 

Kontrola 0,901 30 0,009* 0,902 30 0,009** 

Rozumienie i uświadamianie sobie własnych emocji 0,926 30 0,039* 0,854 30 0,001** 

Ogólny poziom inteligencji emocjonalnej (PKIE) 0,905 30 0,011* 0,790 30 0,000** 

** p < 0,01 

 

 Biorąc pod uwagę wymiary inteligencji emocjonalnej oraz jej ogólny wynik mierzony 

kwestionariuszem PKIE zarówno wśród kobiet jak i mężczyzn istotnie od rozkładu 

normalnego odbiegają rozkłady wszystkich zmiennych. Ze względu na istotne statystycznie 

odstępstwa od rozkładu normalnego podjęto decyzję o stosowaniu w dalszej analizie 

nieparametrycznych: testu U Manna-Whitneya do porównania kobiet i mężczyzn oraz 

współczynnika korelacji rho Spearmana do zbadania związku liniowego między zmiennymi 

ilorazowymi.  
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ANALIZA PORÓWNUJĄCA 2 GRUPY POD WZGLĘDEM ZMIENNEJ 

NOMINALNEJ 

 

 Styl standardowy 

 Wykres wykonany w programie SPSS 

 Zastosowano test Chi-2 

 Dziedziny:  Pedagogika / Psychologia 

 

 

 

Wykres Płeć rodziców a poruszanie w rozmowach z niepełnosprawnymi dziećmi 

tematyki dotyczącej seksualności 

 
 

 Najwięcej kobiet (36,8%) w rozmowach ze swoimi niepełnosprawnymi dziećmi 

porusza tematykę dotyczącą seksualności i stara się wówczas wszystko wyjaśnić 

dokładnie, odpowiadając na pytania dziecka. Z kolei zaledwie 9,2% kobiet unika tematu 

również wówczas, gdy dziecko zadaje pytania dotyczące seksualności. Zupełnie inaczej 

wygląda rozkład odpowiedzi mężczyzn. Aż 37,5% spośród nich unika tematu, nawet 

wówczas, gdy dziecko zadaje pytania dotyczące seksualności, a zaledwie 16,7% stara się 

dokładnie wszystko wyjaśnić i odpowiadać na pytanie dziecka. Test Chi-2 

(Chi2=11,780, p=0,008**) wykazał istotną statystycznie zależność pomiędzy płcią 

rodzica, a poruszaniem w rozmowach z niepełnosprawnymi dziećmi tematyki dotyczącej 

seksualności. 
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ANALIZA ZALEŻNOŚCI POMIĘDZY DWIEMA ZMIENNYMI NOMINALNYMI  

  

 Tabela w stylu APA 

 Zastosowano test Chi-2 

 Dziedzina: psychiatria 

 

 

 

Tabela 

Związek pomiędzy pojawieniem się nawrotów a stanem cywilnym 

Pojawienie się nawrotów 

Stan cywilny 

Ogółem w związku brak partnerki / żony 

N %  N %  N %  

tak 6 60,0% 14 66,7% 20 64,5% 

nie 4 40,0% 7 33,3% 11 35,5% 

Ogółem 10 100,0% 21 100,0% 31 100,0% 

 

 Odpowiadając na pytanie Czy stan cywilny ma związek z występowaniem nawrotów? 

Należy stwierdzić, że nie ma związku między tymi zmiennymi (Chi-2=0,132, p=0,717). 

Podobny odsetek osób w związku (60%) oraz nieposiadających partnerki lub żony (66,7%) 

miał nawroty. 
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ANALIZA ZALEŻNOŚCI POMIĘDZY DWIEMA ZMIENNYMI NOMINALNYMI  

  

 Tabela z elementami graficznymi 

 Zastosowano test Chi-2 

 Dziedzina: medycyna 

 

 

Tabela Miejsce zamieszkania, a odczuwanie dolegliwości somatycznych związanych z 

lękiem 

Czy odczuwa pani / pan dolegliwości somatyczne 

związane z lękiem ? 

Miejsce zamieszkania 

Ogółem wieś miasto 

N %  N %  N %  

tak 32 74,4% 27 47,4% 59 59,0% 

nie 11 25,6% 30 52,6% 41 41,0% 

Ogółem 43 100,0% 57 100,0% 100 100,0% 

Test Chi-2: Chi-2=7,414, p=0,006** 

 

 Jak się okazało znacznie więcej niewidomych mieszkańców wsi (74,4%), niż miasta 

(47,7%) odczuwa dolegliwości somatyczne związane z lękiem. Test Chi-2 wykazał wysoce 

istotną statystycznie zależność pomiędzy miejscem zamieszkania, a odczuwaniem 

dolegliwości somatycznych związanych z lękiem.  
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ANALIZA ZALEŻNOŚCI POMIĘDZY DWIEMA ZMIENNYMI NOMINALNYMI (w 

tym pytanie wielokrotnego wyboru) 

  

 Tabela z elementami graficznymi przedstawiająca liczebności (N) oraz odsetki (%) 

liczone w stosunku do ogółu badanych 

 Zastosowano test Chi-2 odrębnie dla każdego ze zjawisk 

 Dziedzina: socjologia 

 

 

Tabela Poziom wykształcenia a zgoda z tym, że występują poszczególne zjawiska 

Czy zgadza się z następującymi zjawiskami? 

Poziom wykształcenia Test Chi-2 

wyższe 

brak 

wyższego 

N %  N %  Chi-2 p 

Mężczyźni szybciej awansują niż kobiety. 37 55,2% 14 40,0% 2,131 0,144 

Pracodawcy boją się zatrudniać młodych 

kobiet, bo mogą zajść w ciążę. 
55 82,1% 18 51,4% 10,622 

0,001 

** 

Istnieje wyraźny podział na stanowiska 

kobiece i męskie. 
40 59,7% 19 54,3% 0,277 0,599 

Kobiety z dziećmi mają gorzej w pracy, bo z 

powodu opieki nad nimi często korzystają ze 

zwolnień lekarskich. 

39 58,2% 16 45,7% 1,445 0,229 

Mężczyźni często okazują lekceważący 

stosunek do kobiet w pracy – docinki związane 

z wyglądem lub płcią. 

35 52,2% 13 37,1% 2,103 0,147 

Kobiety są bardziej narażone na utratę pracy. 28 41,8% 7 20,0% 4,843 0,028* 

% nie sumują się do 100 ponieważ badani mogli wskazać więcej, niż jedną odpowiedź 

 

 Zdecydowanie więcej respondentów z wykształceniem wyższym (82,1%), niż bez 

wykształcenia wyższego (51,4%) zgadza się z tym, że pracodawcy boją się zatrudniać młode 

kobiety, bo te mogą zajść w ciążę. Również zdecydowanie więcej respondentów z 

wykształceniem wyższym (41,8%), niż bez wykształcenia wyższego (20%) zgadza się z tym, 

że kobiety są bardziej narażone na utratę pracy. W obu przypadkach test Chi-2 dał wyniki 

istotne statystycznie – istotnie wyższe odsetki wśród osób z wykształceniem wyższym. 

Oprócz tego wyraźne różnice (choć nieistotne statystycznie) pojawiły się w przypadku 

odpowiedzi: mężczyźni szybciej awansują niż kobiety, kobiety z dziećmi mają gorzej w 

pracy, bo z powodu opieki nad nimi często korzystają ze zwolnień lekarskich oraz mężczyźni 

często okazują lekceważący stosunek do kobiet w pracy – docinki związane z wyglądem lub 

płcią. We wszystkich tych przypadkach nieco więcej wskazań odnotowano wśród osób z 

wykształceniem wyższym.  
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ANALIZA PORÓWNUJĄCA DWA POMIARY ZMIENNEJ PORZĄDKOWEJ W 

TEJ SAMEJ GRUPIE 

 

 Wykres wykonany w programie Excel 

 Brak testu statystycznego 

 Dziedzina: fizjoterapia 

 

 

Analizę wyników kwestionariusza Letinena wykonano w programie Excel. Wyniki 

przedstawiono na wykresach w formie % udzielonych odpowiedzi. Aby określić skuteczność 

terapii porównano odsetki wskazań przed i po zabiegach. 

 

Wykres Porównanie nasilenia bólu przed i po zabiegach 

 
Źródło: badanie własne 

 

 Przed zabiegami blisko połowa badanych (44%) odczuwała silny ból, co trzecia osoba 

(32%) ból bardzo silny, a co czwarta (24%) ból łagodny. Z kolei po zabiegach aż 60% 

odczuwa ból łagodny, co czwarta osoba w ogóle nie odczuwa bólu, a 16% odczuwa ból silny. 

Nikt nie odczuwa już bólu bardzo silnego. Widać więc znaczne zmniejszenie bólu w efekcie 

zabiegów. 
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ANALIZA PORÓWNUJĄCA DWIE GRUPY POD WZGLĘDEM ZMIENNEJ 

PORZĄDKOWEJ 

 

 Tabela w stylu standardowym zawierająca liczebności i odsetki 

 Zastosowano test U Manna-Whitneya 

 Dziedzina: socjologia 

 

 

Tabela Płeć a poczucie bezpieczeństwa podczas spaceru po zmroku w miejscu swojego 

zamieszkania 

Czy czuje się bezpiecznie podczas spaceru po 

zmroku w miejscu swego zamieszkania? 

Płeć 

Ogółem Kobieta Mężczyzna 

N % N % N % 

Zdecydowanie tak 7 13,7% 10 32,3% 17 20,7% 

Raczej tak 21 41,2% 15 48,4% 36 43,9% 

Trudno powiedzieć 13 25,5% 3 9,7% 16 19,5% 

Raczej nie 8 15,7% 2 6,5% 10 12,2% 

Zdecydowanie nie 2 3,9% 1 3,2% 3 3,7% 

Ogółem 51 100,0% 31 100,0% 82 100,0% 

Test U Manna-Whitneya: Z=-2,519, p=0,012* 

 

 Zachodzi istotna statystycznie różnica pomiędzy kobietami i mężczyznami pod 

względem poczucia bezpieczeństwa podczas spaceru po zmroku w miejscu swojego 

zamieszkania. O ile zarówno wśród kobiet (41,2%) jak i mężczyzn (48,4%) najwięcej 

badanych czuje się raczej bezpiecznie podczas spaceru po zmroku w miejscu swojego 

zamieszkania, o tyle aż 32,3% mężczyzn i zaledwie 13,7% kobiet czuje się zdecydowanie 

bezpiecznie, a aż 19,6% kobiet i jedynie 9,7% mężczyzn raczej lub zdecydowanie nie czuje 

się bezpiecznie. Również znacznie więcej kobiet (25,5%), niż mężczyzn (9,7%) wybrało 

wariant pośredni „trudno powiedzieć”. Zatem widać wyraźnie, że mężczyźni czują się 

bezpieczniej od kobiet podczas spaceru po zmroku w miejscu swojego zamieszkania.  
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ANALIZA PORÓWNUJĄCA 2 GRUPY POD WZGLĘDEM ZMIENNYCH 

ILORAZOWYCH 
 

 Tabela  w stylu APA 

 Zastosowano test U Manna-Whitneya ze względu na anormalność zmiennych 

 Dziedzina: psychologia 

 

 

Tabela  

Porównanie kobiet i mężczyzn pod względem wyników uzyskanych w kwestionariuszu ACL 

ACL 

Płeć Test U  

Manna-Whitneya kobieta mężczyzna 

M Me SD M Me SD Z p 

Siła 46,37 48,0 13,33 63,50 61,5 10,28 -4,727 0,000** 

Pewność siebie 53,37 54,0 9,15 60,90 58,0 11,75 -2,219 0,026* 

Uspołecznienie 56,77 58,0 8,25 56,50 55,0 11,24 -0,667 0,505 

Panowanie nad sobą 63,47 64,0 10,49 55,40 56,0 8,60 -2,893 0,004** 

Życzliwość 59,07 56,5 9,70 63,63 64,0 8,30 -1,769 0,077 

Indywidualność 59,40 60,5 9,64 65,57 63,0 11,24 -1,909 0,056 

* p < 0,05; ** p < 0,01 

 

 Chłopcy osiągnęli istotnie wyższe od dziewcząt wyniki w wymiarach siły i pewności 

siebie. Natomiast dziewczęta osiągnęły istotnie wyższe od chłopców wyniki w wymiarze 

panowanie nad sobą. W wymiarze uspołecznienia wyniki dziewcząt i chłopców są do siebie 

zbliżone, natomiast w wymiarach życzliwości i indywidualności znacznie wyższe wyniki 

odnotowano wśród chłopców, niż wśród dziewcząt (różnica bliska istotności statystycznej).  
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ANALIZA PORÓWNUJĄCA 2 GRUPY POD WZGLĘDEM ZMIENNYCH 

ILORAZOWYCH 
 

 Tabela  standardowa 

 Dodatkowy wykres wykonany w SPSS 

 Zastosowano test U Manna-Whitneya ze względu na anormalność zmiennych 

 Dziedzina: pedagogika 

 

 

Tabela Porównanie postaw wychowawczych ojców i matek 

Postawy 

wychowawcze 

Rodzice Test  

U Manna-Whitneya matki ojcowie 

M SD M SD Z p 

Górowanie 3,90 1,19 4,52 1,58 -2,530 0,011* 

Dystans 3,73 0,73 6,27 0,60 -9,205 0,000** 

Bezradność 2,40 0,74 3,52 0,85 -6,425 0,000** 

Koncentracja 4,50 1,55 4,52 1,50 -0,124 0,901 

 

Rysunek Porównanie postaw wychowawczych ojców i matek 
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 Matki we wszystkich analizowanych postawach negatywnych osiągnęły niższe 

wyniki od ojców. Oznacza to, że postawy matek są bardziej pożądane (właściwe), niż 

postawy ojców. Różnicę istotną statystycznie odnotowano w przypadku postawy górowania, 

a różnice wysoce istotne w przypadku postaw dystansu oraz bezradności. Jedynie w postawie 

koncentracji matki nie różnią się istotnie od ojców. 
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ANALIZA PORÓWNUJĄCA 2 GRUPY POD WZGLĘDEM ZMIENNYCH 

ILORAZOWYCH 

 

 Tabela  w stylu APA 

 Zastosowano test t-studenta dla grup niezależnych 

 Dziedzina: psychologia 

 

 

Tabela 1 

Porównanie osób androgynicznych i osób określonych płciowo pod względem wstydu i 

poczucia winy 

 

Płeć psychologiczna Test t-studenta 

osoby androgyniczne osoby określone płciowo 

M SD M SD t p 

Wstyd 31,50 4,39 30,95 4,11 0,600 0,550 

Poczucie winy 38,82 3,90 41,29 4,72 -2,492 0,014* 

*p<0,05 

 

Jak wykazał test t-studenta dla grup niezależnych (t=-2,492, p=0,014*) osoby 

określone płciowo (M=41,29, SD=4,72) uzyskały istotnie wyższe od osób androgynicznych 

(M=38,82, SD=3,90) wyniki w zakresie poczucia winy. Test nie wykazał natomiast istotnych 

różnic pomiędzy tymi grupami w zakresie poziomu wstydu.  
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ANALIZA PORÓWNUJĄCA 8 GRUP POD WZGLĘDEM ZMIENNEJ 

ILORAZOWEJ 

  

 Tabele w stylu APA  

 Wykres wykonany w programie Statistica 

 Zastosowano test Kruskala-Wallisa ze względu na anormalne rozkłady zmiennych, 

wraz z testem porównań wielokrotnych 

 Rozszerzone statystyki opisowe poszczególnych zmiennych 

 Dziedzina: rolnictwo 

 

 

Tabela  

Statystyki opisowe twardości osobno w 8 próbkach 

Próbka N  M Me Min Maks SD Zmn. 

I sucha 15 18,120 18,56 16,01 19,56 1,134 6,259 

II sucha 15 17,659 17,33 15,37 19,28 1,108 6,272 

I mokra 15 15,815 15,74 15,21 16,86 0,512 3,238 

II mokra 15 15,131 15,01 13,36 15,78 0,592 3,915 

I ponownie namoczona 15 7,969 7,89 7,01 10,32 0,918 11,516 

II ponownie namoczona 15 8,011 7,59 7,06 9,86 0,953 11,901 

I ponownie wysuszona 15 22,613 22,64 19,69 25,73 1,986 8,783 

II ponownie wysuszona 15 22,109 22,02 19,56 24,58 1,258 5,692 

 

Tabela  

Istotności testu porównań wielokrotnych porównującego 8 próbek 

Próbka 
I  

sucha  

II  

sucha  

I  

mokra  

II 

mokra  

I ponownie 

namoczona   

II ponownie 

namoczona   

I ponownie 

wysuszona  

II sucha 1,000 
 

     

I mokra 1,000 1,000 
 

    

II mokra 0,131 0,393 1,000 
 

   

I ponownie 

namoczona 

0,000 

*** 

0,000 

*** 
0,117 1,000 

 
  

II ponownie 

namoczona 

0,000 

*** 

0,000 

*** 
0,121 1,000 1,000 

  

I ponownie 

wysuszona 
0,535 0,185 

0,000 

*** 

0,000 

*** 

0,000 

*** 

0,000 

***  

II ponownie 

wysuszona 
0,891 0,329 

0,001 

*** 

0,000 

*** 

0,000 

*** 

0,000 

*** 
1,000 

***p<0,001, *p<0,05 
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 Test Kruskala-Wallisa (H=111,124, p=0,000***) wykazał istotną statystycznie 

różnicę pomiędzy porównywanymi próbkami pod względem twardości. Należy stwierdzić, że 

obie próbki suche charakteryzują się istotnie wyższym poziomem twardości od obu próbek 

ponownie namoczonych. Oprócz tego obie próbki mokre charakteryzują się istotnie niższym 

poziomem twardości od obu próbek ponownie wysuszonych. Dodatkowo obie próbki 

wysuszone charakteryzują się istotnie większą twardością od obu próbek namoczonych. Nie 

stwierdzono natomiast istotnych statystycznie różnic pomiędzy próbkami suchymi oraz 

mokrymi, a także suchymi i ponownie wysuszonymi. Warto również podkreślić, że wynik 

dwóch osobnych próbek w obrębie każdej z 4 kategorii są do siebie bardzo zbliżone i w 

związku z tym nie stwierdzono pomiędzy nimi różnic istotnych statystycznie. Uzyskane 

wyniki dodatkowo zilustrowano na wykresie. 
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ANALIZA PORÓWNUJĄCA 6 GRUP POD WZGLĘDEM ZMIENNEJ 

ILORAZOWEJ 

 

 Tabela w stylu standardowym  

 Wykres wykonany w programie SPSS 

 Zastosowano jednoczynnikową analizę wariancji ANOVA wraz z testem porównań 

wielokrotnych Tukeya 

 Dziedzina: biologia 

 

 

 

Tabela Porównanie 6 typów łąki pod względem plonowania runi łąkowej w okresie 

wegetacji 2015 roku – plon roczny 

Typ łąki 

Plonowanie runi łąkowej w okresie 

wegetacji 2015 roku - plon roczny 

Min Maks M Me SD 

1 
Łąka położona za wałem, okresowo zalewana, 

nienawożona 
2,07 3,45 2,54 2,32 0,64 

2 
Łąka położona za wałem, okresowo zalewana, 

nawożona 
5,70 6,99 6,17 6,00 0,58 

3 
Łąka 2-3 kośna, położona przed wałem, 

nawożona 
4,68 8,29 6,39 6,29 1,50 

4 
Łąka 1 kośna, położona przed wałem, 

nienawożona 
1,20 2,00 1,61 1,61 0,33 

5 

Strefa buforowa, wydzielona z powierzchni 

łąki wcześniej użytkowanej produkcyjnie, 

nienawożonej, koszonej co drugi rok 

0,55 1,23 0,88 0,88 0,30 

6 
Łąka 1-2 kośna, położona przed wałem, 

sporadycznie nawożona 
1,24 2,89 2,00 1,93 0,68 

ANOVA: F=37,544, p=0,000*, Test Tukeya, R.I.: 2/1, 2/4, 2/5, 2/6, 3/1, 3/4, 3/5, 3/6 
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Wykres 1. Porównanie 6 typów łąki pod względem plonowania runi łąkowej w okresie 

wegetacji 2015 roku – plon roczny 

 
 

Jednoczynnikowa analiza wariancji wykazała istotne statystycznie różnice pod 

względem plonu rocznego runi łąkowej w okresie wegetacji w 2015 roku (F=37,544, 

p=0,000*). Test porównań wielokrotnych Tukeya wykazał natomiast, że  łąki 2-3 kośna, 

położona przed wałem, okresowo zalewana, nawożona (M=6,17) oraz 2-3 kośna położona 

przed wałem, nawożona (M=6,39) charakteryzują się istotnie wyższym plonowaniem w I 

odroście, niż łąki: położona za wałem, okresowo zalewana, nienawożona (M=2,54), 1 kośna, 

położona przed wałem, nienawożona (M=1,61), strefa buforowa, wydzielona z powierzchni 

łąki wcześniej użytkowanej produkcyjnie, nienawożonej, koszonej co drugi rok (M=0,88) 

oraz 1-2 kośna, położona przed wałem, sporadycznie nawożona (M=2,00). W przypadku 

pozostałych typów łąk nie stwierdzono różnic istotnych statystycznie. 
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ANALIZA PORÓWNUJĄCA 4 GRUPY POD WZGLĘDEM ZMIENNEJ 

ILORAZOWEJ 

 

 Tabela w stylu APA 

 Wykres wykonany w programie SPSS 

 Zastosowano jednoczynnikową analizę wariancji ANOVA wraz z testem porównań 

wielokrotnych Tukeya 

 Dziedzina: wychowanie fizyczne 

 

 

Tabela 2 

Porównanie osób grających na różnych pozycjach pod względem wzrostu oraz 

prognozowanego wzrostu 

 
Pozycja 

Statystyki opisowe ANOVA 

M Me SD 

Wzrost (cm) 

1 pomocnik 163,51 162,70 9,72 

F=4,368 

p=0,008** 

R.I.: 1/4 

2 napastnik 168,40 170,00 4,93 

3 obrońca 168,38 165,40 11,10 

4 bramkarz 

 

178,16 179,40 7,94 

Prognozowany  

wzrost (cm) 

1 pomocnik 178,02 178,45 4,14 
F=3,332 

p=0,035* 

R.I.: 1/4 

2 napastnik 177,30 176,47 1,46 

3 obrońca 181,92 182,89 5,91 

4 bramkarz 186,26 183,65 6,22 
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Rysunek Porównanie osób grających na różnych pozycjach pod względem wzrostu oraz 

prognozowanego wzrostu. 

 Analiza wariancji wykazała istotne statystycznie różnice pomiędzy osobami 

grającymi na różnych pozycjach pod względem wzrostu i prognozowanego wzrostu. Test 

Tukeya w obu przypadkach wykazał, że istotna statystycznie różnica zachodzi wyłącznie 

pomiędzy bramkarzami, a pomocnikami. Bramkarze są istotnie wyżsi od pomocników 

(średnio o 14,65 cm), a także będą od nich istotnie wyżsi w przyszłości (średnio o 8,24 cm). 

Widać zatem, że różnica wzrostu z biegiem czasu będzie się zmniejszała. 
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ANALIZA PORÓWNUJĄCA 12 GRUP POD WZGLĘDEM ZMIENNEJ 

ILORAZOWEJ 

 

 Tabele w stylu standardowym  

 Wykres wykonany w programie Statistica 

 Zastosowano jednoczynnikową analizę wariancji ANOVA wraz z testem porównań 

wielokrotnych Tukeya 

 Dziedzina: dietetyka 

 

 

Tabela Porównanie poszczególnych miesięcy pod względem spożycia mięsa czerwonego 

i wędlin (kg / tyg / os) 

Miesiąc M SD 

styczeń 0,676 0,492 

luty 0,702 0,533 

marzec 0,756 0,682 

kwiecień 0,878 0,693 

maj 0,715 0,516 

czerwiec 0,702 0,533 

lipiec 0,725 0,551 

sierpień 0,766 0,548 

wrzesień 0,729 0,544 

październik 0,815 0,653 

listopad 0,724 0,633 

grudzień 0,903 0,732 

M- średnia arytmetyczna, SD – odchylenie standardowe 

 

Tabela Poziomy istotności testu Tukeya porównującego poszczególne miesiące pod 

względem spożycia mięsa czerwonego i wędlin 

Miesiąc 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2 0,032           

3 0,000 0,000          

4 0,000 0,000 0,000         

5 0,000 0,863 0,000 0,000        

6 0,034 1,000 0,000 0,000 0,855 
 

     

7 0,000 0,074 0,003 0,000 0,958 0,071 
 

    

8 0,000 0,000 0,970 0,000 0,000 0,000 0,000 
 

   

9 0,000 0,017 0,014 0,000 0,789 0,017 1,000 0,000 
 

  

10 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000   

11 0,000 0,105 0,001 0,000 0,982 0,102 1,000 0,000 1,000 0,000 
 

12 0,000 0,000 0,000 0,029 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Czcionką pogrubioną oznaczono różnice istotne statystycznie na poziomie p<0,05 
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Wykres Porównanie poszczególnych miesięcy pod względem spożycia mięsa czerwonego 

i wędlin 

Spożycie mięsa czerwonego i wędlin (kg/ tyg./ os.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Miesiąc

0,60

0,65

0,70

0,75

0,80

0,85

0,90

0,95

W
a
rt

o
ś
c
i

 

Badani spożywają najwięcej mięsa czerwonego i wędlin w kwietniu (0,878 kg) oraz 

grudniu, zatem w miesiącach Wielkiej Nocy i Bożego Narodzenia. Wyraźnie większe 

spożycie ma również miejsce w październiku. Z kolei zdecydowanie najmniejszym 

spożyciem charakteryzuje się styczeń. Analiza wariancji (F=187,448 p=0,000) wykazała 

istotne statystycznie różnice między miesiącami. Z kolei testu Tukeya wykazał, że w 

przypadku większości kombinacji par miesięcy można mówić o istotnych statystycznie 

różnicach między nimi. 
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ANALIZA PORÓWNUJĄCA 5 GRUP POD WZGLĘDEM ZMIENNYCH 

PORZĄDKOWYCH (SKALA 1-7) 

  

 Tabela w stylu standardowym 

 Wykres wykonany w programie Excel 

 Zastosowano test Kruskala-Wallisa wraz z testem porównań wielokrotnych 

 Dziedzina: Politologia / Badanie opinii publicznej 

 

 

Tabela Porównanie osób głosujących w pierwszej turze wyborów prezydenckich 10 

maja 2015 roku na: Andrzeja Dudę, Bronisława Komorowskiego, Pawła Kukiza, innego 

kandydata oraz osób niebiorących udziału w wyborach pod względem oceny Andrzeja 

Dudy 

Profil 

Andrzeja 

Dudy 

Na kogo głosował/a w pierwszej turze 

wyborów prezydenckich 10 maja 2015 

roku? 

M Me SD 
Test Kruskala-

Wallisa 

Zwrócony ku 

otoczeniu 

1 Andrzej Duda 4,80 5,0 1,48 

H=4,885 

p=0,299 

2 Bronisław Komorowski 3,93 5,0 1,59 

3 Paweł Kukiz 3,90 3,0 1,84 

4 inny kandydat 4,15 5,0 1,46 

5 nie brał/a udziału 3,62 3,0 1,72 

Stabilny 

emocjonalnie 

1 Andrzej Duda 5,44 5,0 1,13 

H=8,781 

p=0,067 

2 Bronisław Komorowski 3,81 4,0 1,80 

3 Paweł Kukiz 4,30 4,0 1,59 

4 inny kandydat 3,85 4,0 1,66 

5 nie brał/a udziału 3,73 4,0 1,31 

Sumienny 

1 Andrzej Duda 5,67 6,0 1,00 

H=10,385 

p=0,034* 

R.I.: 1/4, 1/5 

2 Bronisław Komorowski 3,79 3,5 2,08 

3 Paweł Kukiz 3,75 3,5 1,57 

4 inny kandydat 3,78 4,0 1,72 

5 nie brał/a udziału 3,74 4,0 1,36 

Ugodowy 

1 Andrzej Duda 5,40 6,0 1,43 

H=17,748 

p=0,001** 

R.I.: 1/2, 1/5 

2 Bronisław Komorowski 2,73 2,0 1,58 

3 Paweł Kukiz 3,69 3,0 1,62 

4 inny kandydat 3,50 3,5 1,60 

5 nie brał/a udziału 2,88 2,0 1,54 

Otwarty 

1 Andrzej Duda 5,56 5,0 ,73 
H=16,154 

p=0,003** 

R.I.: 1/2, 1/4, 

1/5 

2 Bronisław Komorowski 2,73 2,0 1,98 

3 Paweł Kukiz 3,44 3,0 1,82 

4 inny kandydat 3,12 3,0 1,61 

5 nie brał/a udziału 2,85 2,0 1,64 
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Wykres Porównanie osób głosujących w pierwszej turze wyborów prezydenckich 10 

maja 2015 roku na: Andrzeja Dudę, Bronisława Komorowskiego, Pawła Kukiza, innego 

kandydata oraz osób niebiorących udziału w wyborach pod oceny Andrzeja Dudy 

 
 

 Profil Andrzeja Dudy różni się istotnie w zależności od tego na kogo głosowały 

oceniające go osoby. Co oczywiste wszystkie omawiane (pozytywne) cechy Andrzej Duda 

posiada w największym stopniu zdaniem osób, które na niego głosowały. W przypadku 3 

cech: sumienny, ugodowy oraz otwarty stwierdzono istotne statystycznie różnice. Osoby, 

które głosowały na Andrzeja Dudę uważają go za istotnie bardziej sumiennego, niż osoby, 

które nie brały udziału w wyborach i osoby, które głosowały na kogoś innego, niż Duda, 

Kukiz i Komorowski. Osoby, które głosowały na Andrzeja Dudę uważają go za istotnie 

bardziej ugodowego, niż osoby, które nie brały udziału w wyborach i osoby, które głosowały 

na Bronisława Komorowskiego. Osoby, które głosowały na Andrzeja Dudę uważają go za 

istotnie bardziej otwartego, niż osoby, które nie brały udziału w wyborach, osoby, które 

głosowały na Bronisława Komorowskiego i osoby, które głosowały na kogoś innego, niż 

Duda, Kukiz i Komorowski. 
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ANALIZA PORÓWNUJĄCA 3 GRUPY POD WZGLĘDEM ZMIENNYCH 

ILORAZOWYCH  
 

 Tabela w stylu APA 

 Wykres wykonany w programie SPSS 

 Dziedzina: edukacja szkolna (pedagogika) 

 Zastosowano test Kruskala-Wallisa wraz z testem porównań wielokrotnych 

 

 

 

Tabela 

Porównanie dzieci z dysleksją kształconych systemami OPERON, NOWA ERA oraz WSiP 

pod względem ocen 

Oceny 

System kształcenia Test Kruskala-

Wallisa OPERON NOWA ERA WSiP 

M SD M SD M SD H p 

Matematyka 3,85 1,08 3,79 1,05 3,54 1,04 4,299 0,117 

Fizyka 4,23 0,81 4,01 1,04 3,89 1,08 3,046 0,218 

Chemia 4,16 0,91 4,12 1,00 3,96 0,93 2,374 0,305 

Biologia 4,26 0,88 3,95 0,92 3,82 0,97 8,950 0,011* 

Geografia 4,10 0,95 4,24 0,91 3,93 0,85 5,676 0,059 

Wychowanie fizyczne 4,36 0,67 4,16 0,79 4,12 0,74 4,088 0,130 

Religia 4,19 0,72 4,03 0,80 3,89 0,80 6,199 0,045* 

Język obcy 4,21 0,97 4,12 0,93 3,92 1,03 3,535 0,171 

Wiedza o społeczeństwie 4,14 0,96 4,08 1,03 3,92 1,04 1,697 0,428 

Historia 4,19 0,78 4,12 0,87 3,97 0,88 2,855 0,240 

Język polski 4,01 0,87 3,93 0,87 3,72 0,80 4,684 0,096 

Średnia ocen 4,16 0,57 4,05 0,62 3,89 0,58 3,872 0,022* 

M – średnia arytmetyczna, SD – odchylenie standardowe, H – statystyka testu, p – istotność 

test, *p<0,05, średnie grup różniących się istotnie oznaczono podkreśleniem 

 

Aby sprawdzić, czy uczniowie korzystający z różnych systemów kształcenia różnią 

się od siebie istotnie w zakresie ocen szkolnych posłużono się nieparametrycznym testem 

Kruskala-Wallisa uznając, że szkolne oceny są zmienną mierzoną na poziomie 

porządkowym. Jak się okazało uczniowie bazujący na OPERONie charakteryzują się istotnie 

wyższą średnią ocen (4,16), niż uczniowie bazujący na WSiP (3,89). Dodatkowo analogiczne 

różnice odnotowano w przypadku biologii oraz religii. Różnice bliskie istotności 

statystycznej pojawiły się w przypadku ocen z geografii – najwyższe w przypadku NOWEJ 

ERY, a najniższe w przypadku WSiP oraz języka polskiego – najwyższe w przypadku 
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OPERONu, a najniższe w przypadku WSiP. Dodatkowo różnice istotne statystycznie 

zilustrowano na wykresie.  

 
Wykres 

Porównanie dzieci z dysleksją kształconych systemami OPERON, NOWA ERA oraz WSiP 

względem ocen z biologii, religii i średniej ocen 
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ANALIZA PORÓWNUJĄCA 3 GRUPY POD WZGLĘDEM ZMIENNYCH 

ILORAZOWYCH 

  

 Tabela z elementami graficznymi 

 Zastosowano test Kruskala-Wallisa ze względu na anormalność rozkładów zmiennych 

wraz z testem porównań wielokrotnych  

 Dziedzina: psychologia 

 

 

Tabela Porównanie zadowolenia z małżeństwa wśród mężczyzn w różnych grupach 

wyróżnionych ze względu na poziom wykształcenia 

Zadowolenie z małżeństwa wśród mężczyzn w 

różnych grupach wyróżnionych ze względu na 

wykształcenie 

N M SD Min Max 

Kruskala- 

Wallisa 

Chi-2 p 

intymność 

zawodowe 8 31,25 4,773 21 38 
2,057 0,358 średnie 15 34,13 4,240 28 40 

wyższe 25 33,80 2,901 27 39 

rozczarowanie 

zawodowe 8 18,38 5,655 11 30 
1,762 0,414 średnie 15 15,27 4,114 10 24 

wyższe 25 16,32 4,423 10 24 

Samorealizacja 

(istotna na poziomie p<0,05 

różnica pomiędzy grupą 2 i 3) 

zawodowe 8 30,38 2,669 27 35 
8,605 0,014* średnie 15 30,67 4,402 20 35 

wyższe 25 27,56 3,776 18 33 

podobieństwo 

zawodowe 8 28,63 3,852 23 34 
5,146 0,076 średnie 15 29,60 3,180 25 35 

wyższe 25 31,28 2,542 25 35 

zadowolenie ogólne 

zawodowe 8 131,88 14,750 106 156 
2,097 0,350 średnie 15 139,13 13,716 109 159 

wyższe 25 136,32 9,788 118 151 

 

 Poziom wykształcenia istotnie na poziomie p<0,05 różnicuje mężczyzn w kwestii 

zadowolenia z samorealizacji w związku. Istotna różnica występuje pomiędzy mężczyznami 

najbardziej zadowolonymi, tzn. z wykształceniem średnim (30,67), a najmniej 

zadowolonymi, tzn. z wykształceniem wyższym (27,56).  
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ANALIZA PORÓWNUJĄCA 6 GRUP POD WZGLĘDEM ZMIENNYCH 

ILORAZOWYCH  

 

 Tabele w stylu standardowym  

 Wykres wykonany w programie Statistica 

 Zastosowano jednoczynnikową analizę wariancji ANOVA wraz z testem porównań 

wielokrotnych Tukeya 

 Dziedzina: psychologia 

 

Tabela Ogólny wynik analizy wariancji – poziom potraumatycznego rozwoju a stopień 

pokrewieństwa nieżyjącej osoby z punktu widzenia badanego 

POZIOM 

POTRAUMATYCZNEGO 

ROZWOJU 

F p 

Wynik ogólny PTGI 3,14 0,015* 

Zmiany w percepcji siebie 2,17 0,072~ 

Zmiany w relacjach z innymi 2,89 0,022* 

Większe docenianie życia 1,28 0,286 

Zmiany duchowe 1,68 0,156 

 

 Okazało się, że różnice istotne statystycznie powodowane przez stopień 

pokrewieństwa występują w przypadku ogólnego poziomu potraumatycznego rozwoju  

(p<0,05)  oraz w przypadku zmian w relacjach z innym (p<0,05). Aby sprawdzić, które 

konkretnie grupy różnią się od siebie wykonano test porównań wielokrotnych Tukeya. 

 

Tabela Test Tukeya porównań wielokrotnych - ogólny poziom potraumatycznego 

rozwoju a stopień pokrewieństwa nieżyjącej osoby z punktu widzenia badanego 

 
mąż / 

żona 
dzieci rodzice rodzeństwo 

dalsza 

rodzina 
przyjaciel 

mąż /żona  0,783 0,333 1,000 0,020* 1,000 

dzieci 0,783  0,998 0,973 0,518 0,839 

rodzice 0,333 0,998  0,863 0,558 0,516 

rodzeństwo 1,000 0,973 0,863  0,348 1,000 

dalsza 

rodzina 
0,020* 0,518 0,558 0,348  0,076~ 

przyjaciel 1,000 0,839 0,516 1,000 0,076~  

 

 Jak się okazało jeżeli chodzi o ogólny poziom potraumatycznego rozwoju istotne na 

poziomie p<0,05 są różnice pomiędzy osobami, które utraciły męża / żonę, a osobami, które 
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utraciły dalszą rodzinę, z kolei bliskie istotności statystycznej są różnice pomiędzy osobami 

które utraciły przyjaciół, a osobami, które utraciły dalszą rodzinę.  

 Zbliżone wyniki uzyskano również jeżeli chodzi o zmiany w relacjach z innymi. 

Istotne na poziomie p<0,05 są różnice pomiędzy osobami, które utraciły męża / żonę,                         

a osobami, które utraciły dalszą rodzinę, z kolei bliskie istotności statystycznej są różnice 

pomiędzy osobami które utraciły przyjaciół, a osobami, które utraciły dalszą rodzinę. 

 

Tabela Test Tukeya porównań wielokrotnych dla zmian w relacjach z innymi oraz 

stopnia pokrewieństwa nieżyjącej osoby z punktu widzenia badanego 

 
mąż / 

żona 
dzieci rodzice rodzeństwo 

dalsza 

rodzina 
przyjaciel 

mąż /żona  0,878 0,287 0,999 0,041* 1,000 

dzieci 0,878  0,973 0,998 0,542 0,818 

rodzice 0,287 0,973  0,924 0,817 0,332 

rodzeństwo 0,999 0,998 0,924  0,589 0,992 

dalsza 

rodzina 
0,041* 0,542 0,817 0,589  0,073~ 

przyjaciel 1,000 0,818 0,332 0,992 0,073~  

 

Wykres Poziom potraumatycznego rozwoju a stopień pokrewieństwa nieżyjącej osoby   

z punktu widzenia badanych 
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Powyższa graficzna ilustracja zawierająca średnie wartości w podgrupach pozwala 

wskazać, które z podgrup różniących się pomiędzy sobą istotnie osiągały wyniki wyższa,                  

a które niższe.  

 Widać zatem, że najwyższy ogólny poziom potraumatycznego rozwoju osiągnęły 

osoby, które utraciły przyjaciela, z kolei zdecydowanie najniższy badani, którzy utracili 

członka dalszej rodziny. Można więc powiedzieć, że pomiędzy badanymi, którzy utracili 

przyjaciela, a badanymi którzy utracili członka dalszej rodziny występują różnice bliskie 

istotnych statystycznie na korzyść osób, które utraciły przyjaciela (osiągnęły one 

zdecydowanie wyższy wynik ogólny, oraz zdecydowanie wyższy wynik w pierwszej 

podskali oraz w podskali drugiej). Z kolei osoby, które utraciły męża lub żonę osiągnęły 

istotnie statystycznie wyższy poziom ogólny potraumatycznego rozwoju oraz istotnie 

statystycznie wyższą zmianę w relacjach z innymi niż osoby, które utraciły członka dalszej 

rodziny. Można zatem powiedzieć, że stopień pokrewieństwa utraconej osoby różnicuje 

respondentów jeżeli chodzi o potraumatyczny wzrost. 
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ANALIZA ZALEŻNOŚCI POMIĘDZY DWIEMA ZMIENNYMI PORZĄDKOWYMI 

 

 Wykres wykonany w programie SPSS 

 Zastosowano test Chi-2 

 Dziedzina: pedagogika 

 

 

Wykres  BMI a częstość uprawiania sportu poza szkołą 

 
 

Nie ma istotnej statystycznie zależności między BMI, a częstością uprawiana sportu 

poza szkołą (Chi-2=5,695, p=0,458). Osoby z niedowagą oraz nadwagą zdecydowanie 

najczęściej uprawiają sport poza szkołą 2-3 razy w tygodniu, natomiast osoby z wagą w 

normie 2-3 razy w tygodniu lub więcej niż 3 razy w tygodniu.  
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ANALIZA KORELACJI POMIĘDZY ZMIENNYMI ILORAZOWYMI 

 

 Tabela w stylu APA, bez wykresu 

 Zastosowano współczynnik r Pearsona 

 Dziedzina: psychologia 

 

 

Tabela 

Korelacje pomiędzy satysfakcją z pracy a wyznawanymi przez księgowych wartościami  

Wartości 
Satysfakcja z pracy 

r p 

Osiągnięcia 0,571 0,001** 

Hedonizm 0,073 0,700 

Stymulacja 0,618 0,000*** 

Kierowanie sobą w działaniu -0,717 0,000*** 

Kierowanie sobą w myśleniu 0,168 0,374 

Uniwersalizm-tolerancja -0,200 0,289 

Uniwersalizm ekologiczny -0,290 0,119 

Uniwersalizm społeczny -0,091 0,634 

Życzliwość-troskliwość 0,397 0,030* 

Życzliwość-niezawodność 0,498 0,005** 

Pokora -0,375 0,041* 

Przystosowanie do ludzi 0,497 0,005** 

Przystosowanie do reguł -0,463 0,010* 

Tradycja -0,427 0,019* 

Bezpieczeństwo społeczne -0,653 0,000*** 

Bezpieczeństwo osobiste 0,357 0,053 

Prestiż -0,449 0,013* 

Władza nad zasobami -0,166 0,382 

Władza nad ludźmi -0,514 0,004** 

*** p<0,001, **p<0,01, *p<0,05 

 

 Wśród księgowych im większa satysfakcja z pracy, tym ważniejsze: osiągnięcia, 

stymulacja, życzliwość – troskliwość, życzliwość – niezawodność oraz przystosowanie do 

ludzi, a mniej ważne: kierowanie sobą w działaniu, pokora, przystosowanie do reguł, 

tradycja, bezpieczeństwo społeczne, prestiż oraz władza nad ludźmi. Niektóre z 

zaobserwowanych korelacji są wyjątkowo silne. Najsilniejsza zachodzi pomiędzy satysfakcją 

z pracy, a kierowaniem sobą w działaniu (o charakterze ujemnym). Odnosząc się do hipotezy 

zgodnie z którą wśród  księgowych występuje dodatnia korelacja pomiędzy zadowoleniem z 
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pracy a wartościami z grupy „umacnianie siebie”. należy stwierdzić, że nie potwierdziła się 

ona. Wyniki zgodne z oczekiwaniami odnotowano wyłącznie w przypadku osiągnieć, 

natomiast w przypadku prestiżu i władzy nad ludźmi odnotowano korelacje odwrotne, niż 

zakładano.  
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ANALIZA KORELACJI POMIĘDZY ZMIENNYMI ILORAZOWYMI 

 

 Tabela w stylu standardowym zawierająca współczynniki korelacji (r) i istotności (p) 

 Zastosowano współczynnik r Pearsona 

 Dziedzina: psychologia 

 
 

 

Tabela Korelacje pomiędzy cechami osobowości, a wymiarami zadowolenia z 

małżeństwa 

 
Otwartość Neurotyczność Ugodowość Ekstrawersja Sumienność 

r p r p r p r p r p 

Intymność 0,186 0,100 0,125 0,189 0,073 0,322 0,253 0,013* 0,184 0,111 

Rozczarowanie -0,168 0,121 0,041 0,421 -0,186 0,100 -0,125 0,189 0,096 0,251 

Samorealizacja -0,341 0,008** 0,074 0,324 0,095 0,256 0,353 0,001** 0,068 0,342 

Podobieństwo 0,184 0,111 0,041 0,420 0,078 0,314 0,102 0,232 0,068 0,342 

Wynik ogólny 0,221 0,046* 0,034 0,534 0,411 0,000** 0,576 0,000** 0,039 0,451 

 

 Współczynnik korelacji r Pearsona wykazał istotne statystycznie korelacje pomiędzy 

cechami osobowości, a wymiarami zadowolenie z małżeństwa. Okazało się, że im większa 

otwartość, tym mniejsze zadowolenie z samorealizacji, ale jednocześnie większe 

zadowolenie ogólne. Im wyższy poziom ugodowości, tym większe ogólne zadowolenie z 

małżeństwa. Im wyższy poziom ekstrawersji, tym większe zadowolenie w wymiarze 

intymności, samorealizacji oraz większe zadowolenie ogółem. Najsilniejsza z 

zaobserwowanych korelacji jest ta zachodzącą pomiędzy ekstrawersją, a ogólnym 

zadowoleniem. Jest ona umiarkowanie silna. Z zadowoleniem z małżeństwa nie korelują 

natomiast w żaden sposób neurotyczność oraz sumienność.  
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ANALIZA KORELACJI POMIĘDZY ZMIENNYMI ILORAZOWYMI 

 

 Tabela w stylu standardowym zawierająca współczynniki korelacji (r) i oznaczenie 

istotności 

 Wykres ilustrujący najważniejszą korelację wykonany w programie Statistica 

 Zastosowano współczynnik r Pearsona 

 Dziedzina: psychologia 

 

 

 

Tabela Korelacja pomiędzy poczuciem sensu życia a poziomem potraumatycznego 

rozwoju 

KORELACJA LINIOWA PEARSONA  

POCZUCIE SENSU ŻYCIA 

(KPŻ) 

POZIOM POTRAUMATYCZNEGO ROZWOJU 

Wynik 

ogólny 

PTGI 

Zmiany w 

percepcji 

siebie 

Zmiany w 

relacjach z 

innymi 

Większe 

docenianie 

życia 

Zmiany 

duchowe 

Ogólne poczucie sensu życia 0,436** 0,363** 0,406** 0,344** 0,292* 

Cel 0,322* 0,275* 0,280* 0,249 0,241 

Spójność wewnętrzna 0,444** 0,428** 0,337** 0,358** 0,270* 

Kontrola życia 0,350** 0,394** 0,225 0,368** 0,041 

Akceptacja śmierci 0,373** 0,339** 0,345** 0,228 0,237 

Pustka egzystencjalna -0,037 0,028 -0,110 -0,035 -0,043 

Poszukiwanie celów -0,060 0,108 -0,199 -0,002 -0,268* 

Osobowy sens 0,406** 0,371** 0,329* 0,323* 0,269* 

Tabela zawiera współczynniki korelacji liniowej Pearsona „r” Wyniki istotna na poziomie p<0,01 oznaczono **, 

istotne na poziomie p<0,05 oznaczono *, bliskie istotności statystycznej oznaczono ~, wartości dodatnie 

oznaczają korelację pozytywną (dodatnią), wyniki ujemne korelację negatywną (ujemną) 

 

Aby sprawdzić, czy istnieje korelacja pomiędzy poziomem potraumatycznego 

rozwoju a poczuciem sensu życia wykonano test korelacji liniowej Pearsona. Okazało się, że 

w wielu przypadkach osiągnięto wyniki istotne statystycznie o umiarkowanej sile związku. 

Najsilniejszy dodatni związek występuje pomiędzy ogólnym poczuciem sensu życia,                        

a ogólnym poziomem potraumatycznego rozwoju (r=0,436). Jest to korelacja dodatnia, czyli 

wraz ze wzrostem poziomu potraumatycznego rozwoju rośnie poczucie sensu życia, lub wraz 

ze wzrostem sensu życia rośnie poziom potraumatycznego rozwoju. Na uwagę zasługuje 

jedyna istotna statystyczna korelacja ujemna – pomiędzy poszukiwaniem celów a zmianami 

duchowymi (wraz ze wzrostem poszukiwania celów, maleją zmiany duchowe). Pomimo tego 
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można powiedzieć, że hipoteza Istnieje pozytywna zależność pomiędzy poczuciem sensu życia 

a potraumatycznym rozwojem potwierdziła się. 

 

Wykres Ogólny poziom poczucia sensu życia a ogólny poziom potraumatycznego 

rozwoju 
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r = 0,4357; p = 0,0005; r2 = 0,1898

 

 Na powyższym wykresie rozrzutu widać wyraźnie, że wraz ze wzrostem ogólnego 

poczucia sensu życia rośnie ogólny wynik PTGI (ogólny poziom potraumatycznego 

rozwoju). Oczywiście nie mamy tu do czynienia z idealnym dopasowaniem do modelu 

liniowego o czym świadczy niezbyt wysoki współczynnik R2=0,1898  przybierający wartości 

od 0 do 1 – im wyższa tym lepsze dopasowanie do modelu. Na wykresie widać wyraźnie 

wartości odstające, np. respondent, który osiągnął wynik 20 w teście KPŻ oraz 25 w teście 

PTGI. Od modelu liniowego silnie odstaje również grupa badanych o umiarkowanych 

wynikach KPŻ i jednocześnie bardzo niskich wynikach PTGI. Pomimo tego 

prawdopodobieństwo w teście korelacji liniowej Pearsona osiągnęło wartość p=0,0005, a 

więc związek jest istotny nawet na poziomie p<0,001.  
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ANALIZA KORELACJI POMIĘDZY ZMIENNYMI ILORAZOWYMI 

 

 Tabela z elementami graficznymi zawierająca współczynniki korelacji (rho) i 

istotności (p) 

 Zastosowano współczynnik rho Spearmana ze względu na anormalność rozkładów 

analizowanych zmiennych 

 Dziedzina: psychologia 

 
 

 

Tabela Wiek a style i strategie radzenia sobie w sytuacjach trudnych 

 
Wiek 

rho p 

Aktywne radzenie sobie 0,285 0,000** 

Planowanie 0,202 0,005** 

Poszukiwanie wsparcia instrumentalnego -0,011 0,876 

Poszukiwanie wsparcia emocjonalnego 0,174 0,016* 

Unikanie konkurencyjnych działań -0,028 0,701 

Zwrot ku religii 0,277 0,000** 

Pozytywne przewartościowanie i rozwój -0,101 0,162 

Powstrzymywanie się od działania -0,090 0,212 

Akceptacja 0,300 0,000** 

Koncentracja na emocjach i ich wyładowanie -0,017 0,810 

Zaprzeczanie 0,003 0,971 

Odwracanie uwagi -0,310 0,000** 

Zaprzestanie działań -0,069 0,343 

Zażywanie alkoholu i innych środków psychoaktywnych 0,216 0,003** 

Poczucie humoru 0,201 0,005** 

 

 Jak się okazało im wyższy wiek, tym częstsze: aktywne radzenie sobie, planowanie, 

poszukiwanie wsparcia emocjonalnego, zwrot ku religii, akceptacja, zażywanie alkoholu i 

innych środków psychoaktywnych oraz poczucie humoru, natomiast rzadsze odwracanie 

uwagi. Nie są to korelacje silne. Najsilniejsza zachodzi pomiędzy wiekiem, a odwracaniem 

uwagi i ma charakter ujemny.  
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ANALIZA RZETELNOŚCI KWESTIONARIUSZA STANDARYZOWANEGO 

 

 Tabele w stylu standardowym 

 Zastosowano współczynnik Alfa Cronbacha 

 Dziedzina: nauki o zdrowiu 

 

 

 

Tabela Podstawowe statystyki analizy rzetelności kwestionariusza lęku przed śmiercią z 

uwzględnieniem wszystkich 20 itemów 

 

Średnia 

skali po 

usunięciu 

pozycji 

Korelacja 

pozycji z 

ogółem 

Alfa 

Cronbacha 

po usunięciu 

pozycji 

1. Boję się myśli o własnej śmierci. 55,76 0,617 0,892 

2. Możliwość własnej śmierci napełnia mnie 

przerażeniem. 

55,88 0,698 0,889 

3. Lęk przed śmiercią motywuje mnie do twórczego 

życia. 

56,30 0,338 0,899 

4. Nie ma nic bardziej przerażającego niż śmierć 

człowieka. 

56,15 0,760 0,887 

5. Śmierć kojarzę z lękiem. 55,91 0,791 0,886 

6. Nie boję się myśli o własnej śmierci. 55,58 0,509 0,895 

7. Obawiam się, że śmierć w okrutny sposób przekreśli 

moje myśli, dążenia i działania. 

56,00 0,547 0,894 

8. Śmierć to największa tragedia. 55,91 0,556 0,894 

9. Śmierć jest zjawiskiem naturalnym, akceptuję jej 

konieczność. 

56,73 0,323 0,899 

10. Myślenie o śmierci odbiera mi chęć do aktywnego 

życia. 

56,64 0,360 0,899 

11. Boję się śmierci, bo nie zrobiłem w życiu nic 

wartościowego. 

56,52 0,669 0,890 

12. Śmierć to najbardziej smutna konieczność. 55,52 0,467 0,896 

13. Staram się być lepszym, gdy myślę o śmierci. 56,03 0,420 0,897 

14. Śmierć jest zniszczeniem wszelkich możliwości 

osobistego rozwoju. 

55,88 0,566 0,893 

15. Nie lubię myśleć o swojej śmierci, ponieważ 

odczuwam wtedy lęk i niepokój. 

55,76 0,708 0,889 

16. Śmierć jest największą niepewnością. 55,48 0,577 0,893 

17. Boję się cierpienia związanego ze śmiercią. 55,64 0,721 0,890 

18. Gdy dowiaduję się o śmierci bliskiej osoby ogarnia 

mnie niepokój 

55,33 0,564 0,893 

19. Boję się sądu ostatecznego. 56,03 0,490 0,895 

20. Gdy myślę o swojej śmierci odczuwam nadzieję. 55,09 -0,200 0,911 
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Analizę rozpoczęto od sprawdzenia rzetelności kwestionariusza lęku przed śmiercią. 

Zgodnie z pierwotnymi założeniami 3 spośród 20 itemów było skonstruowanych odwrotnie 

od pozostałych (itemy numer 3,6 oraz 20), zatem przed obliczaniem wyników przekodowano 

w nich odpowiedzi respondentów według schematu: 1-5, 2-4, 3-3, 4-2, 5-1. Po takiej operacji 

okazało się, że rzetelność kwestionariusza jest na wysokim poziomie (alfa 

Cronbacha=0,899). Niemniej ostatni item jest ujemnie skorelowany ze ogólnym wynikiem 

skali, a jego usunięcie wyraźnie poprawi rzetelność całego kwestionariusza. Po usunięciu 

itemu 20 wartość współczynnika Afa Cronbacha wzrosła do 0,911, to oznacza bardzo wysoką 

rzetelność narzędzia. Itemy numer 3, 9 i 10 są zaledwie umiarkowanie skorelowane z 

ogólnym wynikiem skali. Jednak ich usunięcie jedynie nieznacznie poprawi rzetelność 

narzędzia, w związku z czym ostatecznie zadecydowano o posługiwaniu się w dalszej 

analizie kwestionariuszem złożonym z 19 itemów.   
 


