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Wstęp 

Po wprowadzeniu nowożytnych technik psychologicznego testowania na przełomie XIX 
i XX wieku zauważono, że wyniki pomiarów różnych umiejętności, prowadzonych dla tych 
samych osób, są ze sobą silnie skorelowane. Teza Charlesa Spermana (1904) zakładała, że ko-
relacje między różnymi psychologicznymi miarami umiejętności mogą świadczyć o istnieniu 
jednej, „głównej” cechy respondentów, związanej ze szczegółowymi umiejętnościami. Owa 
cecha została przez niego nazwana czynnikiem g (od general intelligence). I  tak się zaczęło. 
Choć nie padło jeszcze sformułowanie „cecha ukryta”, zaczęliśmy mierzyć i modelować to, cze-
go nie można bezpośrednio zaobserwować. 

Louis Thurstone w publikacji Primary mental abilities z 1938 roku przekonywał środowisko psy-
chologiczne, że warto rozważyć możliwość istnienia nie tyle jednego, ile kilku czynników odpo-
wiadających za różne zdolności i cechy ludzkie. Rozpoczął on owocne badania nad eksploracyjną 
analizą czynnikową. Pięć lat później pojawiła się pierwsza wzmianka o możliwości wykorzystania 
metody największej wiarygodności do szacowania poziomu umiejętności za pomocą modelu 
odpowiedzi na zadanie testowe (Lawley, 1943). W ten sposób narodziła się teoria odpowiedzi na 
pozycje testowe (item response theory, IRT). W połowie XX wieku Paul Lazarsfeld i współpracownicy 
opublikowali czwarty tom serii The American Soldier, zatytułowany „Measurement and prediction”. 
Sformułował w nim teorię i podał przykłady użycia modelu klas ukrytych. Od tej chwili przyjęło się 
w naukowym obiegu sformułowanie „cecha ukryta” (latent trait lub latent variable).

Postęp w modelowaniu cech ukrytych nabrał tempa. W 1958 roku opracowana została me-
toda rotacji Varimax (Kaiser, 1958). Dwa lata później został przedstawiony model Rascha (1960). 
W 1966 roku R. Darrell Bock i Rolf Bargmann zaproponowali model konfirmacyjnej analizy czyn-
nikowej i opracowali dla niej algorytm estymacji największej wiarygodności. Niedługo po tym 
Karl Jöreskog (1969) opisał i zastosował swój udoskonalony algorytm metody największej wia-
rygodności, umożliwiający estymację różnych wariantów konfirmacyjnej analizy czynnikowej. 

Pod koniec lat sześćdziesiątych modele cech ukrytych były już dobrze znane w środowi-
sku psychometrycznym. W tym czasie powstały kanoniczne dzieła, z których do dziś nowe po-
kolenia badaczy uczą się modelowania cech ukrytych: Statistical theories of mental test scores 
Fredericka Lorda i Melvina Novicka (1968) oraz Latent structure analysis Paula Lazarsfelda i Neila 
Henry’ego (1968). 

Ale to nie wszystko. W 1977 roku Arthur Dempster, Nan Laird i Donald Rubin zaproponowali 
algorytm EM dla metody największej wiarygodności, który niedługo po tym zrewolucjonizował 
estymację większości modeli cech ukrytych (por. Bock i Aitkin, 1981). Gerhard Fisher (1973) sfor-
mułował model LLTM (linear logistic test model), pierwszy „wyjaśniający” model IRT. W 1982 roku 
Kentaro Yamamoto opisał model hybrydowy – pierwszy mieszany model IRT. Rok później Kikumi 
Tatsuoka opublikowała artykuł, który stał się przyczynkiem do stworzenia nowej gałęzi modeli po-
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miarowych − modeli diagnostycznych. W 1984 roku Bengt Muthén wydał pracę, w której zapropo-
nował model strukturalny z uogólnionym modelem pomiarowym, pozwalającym na wykorzysta-
nie zarówno ciągłych, porządkowych, jak i dychotomicznych zmiennych. Kilka lat później Edward 
Haertel (1989) sformułował model diagnostyczny, będący szczególnym przypadkiem modelu klas 
ukrytych. Na początku lat dziewięćdziesiątych Jürgen Rost opublikował dwa teksty (1990; 1991) 
łączące modelowanie oparte na analizie klas ukrytych z modelem Rascha. 

Wymieniać można by jeszcze długo i bardziej szczegółowo, ale nawet ten dosyć wybiór-
czy i  subiektywny przegląd pokazuje, jak bardzo dynamiczną i  jak dobrze ugruntowaną na 
świecie dziedziną statystyki i psychometrii jest modelowanie cech ukrytych. Dziwi zatem, że 
na polskim gruncie badawczym jest ono tak rzadko stosowane. W socjologii, psychologii czy 
badaniach edukacyjnych zmierzamy do tego, aby dowiedzieć się czegoś, co nie jest bezpo-
średnio obserwowalne, badamy postawy, właściwości psychiczne i umiejętności. O ile eksplo-
racyjna analiza czynnikowa jest narzędziem powszechnie stosowanym, o tyle konfirmacyjna 
analiza czynnikowa, modelowanie IRT czy modele klas ukrytych w polskich badaniach spo-
tykane są sporadycznie, a pomiarowe modele mieszanek, modele wyjaśniające czy modele 
diagnostyczne – prawie wcale. Niewiele jest książek lub podręczników mogących przedstawić 
polskiemu czytelnikowi, badaczowi czy studentowi możliwości, jakie dają nowoczesne ana-
lizy zmiennych ukrytych. Co prawda w ostatnich latach powstało kilka prac podejmujących 
próbę wprowadzenia elementów modelowania cech ukrytych do polskiego obiegu (Bana-
szak, 2009; Brzeziński, 2004; Jakubowski i Pokropek, 2009; Konarski 2009), lecz mimo to podję-
te próby modelowania i pomiaru cech ukrytych, były niepełne. 

Dlatego zdecydowaliśmy się napisać podręcznik, w  którym zebraliśmy i  w  przystępny 
sposób przedstawiliśmy polskiemu Czytelnikowi najnowszy dorobek modelowania cech 
ukrytych. Liczymy, że nasza publikacja przyda się studentom, chcącym nauczyć się nowych 
umiejętności, nieomawianych w podstawowych podręcznikach statystyki, pomiaru psycholo-
gicznego i edukacyjnego, ale i wykładowcom, którzy chcieliby się nauczyć modelowania oraz 
badaczom, pragnącym uzupełnić stan swojej wiedzy. 

Nasza książka składa się z dwóch części. W pierwszej przedstawiamy specyfikacje mode-
li, podstawy teoretyczne i podstawowe przykłady. Wybrane zostały najważniejsze elementy 
modelowania cech ukrytych, ograniczone do komponentu pomiarowego. Część teoretyczna 
dotycząca komponentu strukturalnego doczekała się bowiem w  polskiej literaturze znako-
mitego omówienia (Konarski, 2009). W  naszej publikacji przedstawiamy klasyczne modele 
IRT (rozdział 1), rozwijamy dyskusję na temat specyficznych własności modelu Rascha (roz-
dział 2). Szczegółowo omawiamy zjawisko zróżnicowanego funkcjonowania pozycji testowej 
(rozdział 3). Przedstawiamy także wyjaśniające modele IRT (rozdział 4), analizę klas ukrytych 
i modele mieszanek (rozdział 5). W rozdziale 6 syntetyzujemy wiedzę na temat eksploracyjnej 
i konfirmacyjnej analizy czynnikowej, w tym modelu podwójnego czynnika i modeli wyższego 
rzędu. Mało popularne w Polsce modele diagnostyczne zostały przedstawione w rozdziale 7,  
a modele umożliwiające analizy efektu oceniającego – w rozdziale 8. Dwa ostatnie rozdziały 
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pierwszej części mają charakter bardziej techniczny i omawiają estymację metodą największej 
wiarygodności przy użyciu algorytmu EM (rozdział 9) oraz estymację Bayesowską (rozdział 10). 

tabela 1. Relacje między rozdziałami książki z części teoretycznej i praktycznej.

część I: teoria część II: Zastosowania

 1.  Teoria odpowiedzi na pozycje 
testowe: jednowymiarowe 
modele dla cech ukrytych 
o charakterze ciągłym

12. Wykorzystanie modeli cech ukrytych w badaniu Laboratorium myślenia

13.  Analiza właściwości psychometrycznych Kwestionariusza temperamentu 
z wykorzystaniem IRT

15.  Wykorzystanie IRT w skalowaniu kompozycyjnej miary osiągnięć 
maturalnych

16. Sprowadzanie wyników różnych testów do wspólnej skali

17.  Zastosowanie skalowania wertykalnego do oceny przyrostu 
umiejętności matematycznych polskich uczniów

20.  Testowanie adaptatywne: przykład Testu umiejętności na starcie szkolnym

23.  Wykorzystanie modeli mieszanek IRT do detekcji egzaminowanych 
o niskiej motywacji

 2.  Specyficzne własności modelu 
Rascha

11.  Testy osiągnięć szkolnych TOS3: przykład narzędzia skonstruowanego 
z wykorzystaniem modelu Rascha

14. Zastosowanie modelu Rascha na przykładzie testu inteligencji

 3.  Wprowadzenie do 
zróżnicowanego 
funkcjonowania pozycji 
testowej

11.  Testy osiągnięć szkolnych TOS3: przykład narzędzia skonstruowanego 
z wykorzystaniem modelu Rascha

12. Wykorzystanie modeli cech ukrytych w badaniu „Laboratorium myślenia”

13.  Analiza właściwości psychometrycznych Kwestionariusza temperamentu 
z wykorzystaniem IRT

18.  Zróżnicowane funkcjonowanie pozycji testowych skali stygmatyzacji 
z Kwestionariusza piętna i dyskryminacji
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WStĘp

W  drugiej części książki znajdują się przykłady zastosowań modeli opisanych w  części 
pierwszej. W Tabeli 1 przedstawiono relacje między rozdziałami teoretycznymi z  pierwszej 
części książki a przykładami zastosowań z drugiej. Intensywność tych relacji jest nieregularna. 
Odzwierciedla ona faktyczną popularność tematów podejmowanych we współczesnych ba-
daniach empirycznych prowadzonych w Polsce. O ile proste, jednowymiarowe modele cechy 
ukrytej (przedstawione w rozdziale 1) są bardzo często i chętnie wykorzystywane w praktyce, 
to modele nowsze i bardziej skomplikowane (przedstawione np. w  rozdziałach: 4, 7 i 8) są 
znacznie rzadziej wykorzystywane w  praktyce. Mamy nadzieję, że w  najbliższej przyszłości, 
wraz z nowymi falami coraz lepiej statystycznie wykształconych badaczy, taki stan rzeczy ule-
gnie zmianie. 

Książkę zamykają cztery dodatki. Omówiliśmy w nich oprogramowanie umożliwiające es-
tymację cech ukrytych, m.in. środowisko R (dodatek 1), programy Stan i  JAGS (dodatek 2). 
Dokonaliśmy również przeglądu komercyjnego oprogramowania, służącego do estymacji 
modeli cech ukrytych (dodatek 3) i szczegółowo opisaliśmy działanie programu Mplus (doda-
tek 4), który umożliwia estymacje większości modeli przedstawionych w tej książce. 
Wierzymy, że przygotowaną przez nas publikację Czytelnik uzna za pozycję, która pomoże mu 
uporządkować wiedzę na temat modeli cech ukrytych i zachęci do zastosowania zaprezento-
wanych metod w swoim planie analiz. 

Artur Pokropek
Grodzisk Mazowiecki, 1 kwietnia 2015 r.
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rozdział 1
teoria odpowiedzi na pozycje testowe: jednowymiarowe 
modele dla cech ukrytych o charakterze ciągłym1

Bartosz Kondratek, Instytut Badań Edukacyjnych
Artur Pokropek, Instytut Badań Edukacyjnych

Pod nazwą „teoria odpowiedzi na pozycje testowe” (item response theory, IRT) kryje się ro-
dzina narzędzi statystycznych wykorzystywanych do modelowania cech ukrytych o charakte-
rze ciągłym na podstawie dyskretnych wskaźników. Mogą one mieć różny charakter. Najczę-
ściej wskaźnikami są odpowiedzi udzielone na zadania testowe oraz odpowiedzi na pytania 
kwestionariuszowe, rzadziej zaobserwowane cechy respondentów. Modele IRT wiążą cechę 
ukrytą ze wskaźnikami dzięki zastosowaniu parametryzacji, która określa właściwości wskaźni-
ków i rozkład cech respondentów. W tym rozdziale przedstawimy ogólny opis jednowymiaro-
wego modelu IRT, przybliżymy modele najczęściej stosowane dla wskaźników dychotomicz-
nych (2PLM, 3PLM, 1PLM) oraz porządkowych (GRM, GPCM). Omówimy model wielogrupowy 
i zarysujemy problematykę estymacji poziomu umiejętności. Opisując model będziemy po-
sługiwać się terminami zaczerpniętymi z pomiaru edukacyjnego – dziedziny, w której IRT jest 
najbardziej popularne, i w obrębie której zostało stworzone. Badana cecha ukryta nazywana 
będzie „poziomem umiejętności” a poszczególne wskaźniki –„zadaniami”. Są to terminy utrwa-
lone w literaturze odnoszącej się do IRT, lecz w zależności od zastosowania modeli, można je 
zastępować bardziej dogodnymi, na przykład umiejętność zastąpić poziomem cechy a  za-
danie można odczytywać bardziej ogólnie – jako pozycję testową, pytanie lub stwierdzenie.

1.1. Statystyczna charakterystyka modeli Irt
1.1.1. jednowymiarowy model Irt w ujęciu ogólnym

Model IRT opisuje rozkład prawdopodobieństwa wektora odpowiedzi na zadania u = (U1, 
U2,…,Un) dla jednostki obserwacji, którą wylosowano z pewnej populacji k. W najogólniejszej 
postaci jednowymiarowy model IRT można przedstawić jako:
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Pod nazwą „teoria odpowiedzi na pozycje testowe” (item response theory, IRT) kryje się 

rodzina narzędzi statystycznych wykorzystywanych do modelowania cech ukrytych o 
charakterze ciągłym na podstawie dyskretnych wskaźników. Mogą one mieć różny charakter. 
Najczęściej wskaźnikami są odpowiedzi udzielone na zadania testowe oraz odpowiedzi na 
pytania kwestionariuszowe, rzadziej zaobserwowane cechy respondentów. Modele IRT wiążą 
cechę ukrytą ze wskaźnikami dzięki zastosowaniu parametryzacji, która określa właściwości 
wskaźników i rozkład cech respondentów. W tym rozdziale przedstawimy ogólny opis 
jednowymiarowego modelu IRT, przybliżymy modele najczęściej stosowane dla wskaźników 
dychotomicznych (2PLM, 3PLM, 1PLM) oraz porządkowych (GRM, GPCM). Omówimy 
model wielogrupowy i zarysujemy problematykę estymacji poziomu umiejętności. Opisując 
model będziemy posługiwać się terminami zaczerpniętymi z pomiaru edukacyjnego – 
dziedziny, w której IRT jest najbardziej popularne, i w obrębie której zostało stworzone. 
Badana cecha ukryta nazywana będzie „poziomem umiejętności” a poszczególne wskaźniki –
„zadaniami” Są to terminy utrwalone w literaturze odnoszącej się do IRT, lecz w zależności 
od zastosowania modeli, można je zastępować bardziej dogodnymi, na przykład umiejętność 
zastąpić poziomem cechy a zadanie można odczytywać bardziej ogólnie – jako pozycję 
testową, pytanie lub stwierdzenie. 
 
1.1. Statystyczna charakterystyka modeli IRT 
 
1.1.1. Jednowymiarowy model IRT w ujęciu ogólnym 

Model IRT opisuje rozkład prawdopodobieństwa wektora odpowiedzi na zadania U = (U1, 
U2,…,Un) dla jednostki obserwacji, którą wylosowano z pewnej populacji k. W 
najogólniejszej postaci jednowymiarowy model IRT można przedstawić jako: 

( | k) ( ,θ, )ψ (θ) θkP f d  U u u β ,     (1.1)  
gdzie: θ jest losową zmienną ukrytą opisującą poziom mierzonej umiejętności (lub innej cechy); 
ψk(θ) jest funkcją gęstości prawdopodobieństwa określającą rozkład zmiennej θ w populacji k; 
f(u, θ, β) jest funkcją, która określa prawdopodobieństwo zaobserwowania konkretnej wartości 
u wektora odpowiedzi U, w zależności od poziomu umiejętności θ oraz wektora parametrów β 
= (β1, β2,…,βn), gdzie parametry zadania βi również mogą być wektorami (np. dla 
dwuparametrycznego modelu logistycznego βi = (ai, bi)). 
 
Podstawowym założeniem jednowymiarowych modeli IRT jest faktoryzowanie się funkcji 

określającej prawdopodobieństwo całego wektora odpowiedzi f(u, θ, β) do iloczynu tak 
zwanych funkcji charakterystycznych poszczególnych zadań: 

1

( , , ) ( ,θ, )
n

i i
i

f f u


  iu β β .      (1.2) 

                                                      
1 W rozdziale wykorzystano fragmenty artykułu: Kondratek, B. i Pokropek, A. (2013). IRT i pomiar edukacyjny. 
Edukacja, 124(4), 42–66. 

,                                   (1.1) 

gdzie: θ jest losową zmienną ukrytą opisującą poziom mierzonej umiejętności (lub innej ce-
chy); ψk(θ) jest funkcją gęstości prawdopodobieństwa określającą rozkład zmiennej θ w popu-
lacji k; f(u, θ, β) jest funkcją, która określa prawdopodobieństwo zaobserwowania konkretnej 

1 W rozdziale wykorzystano fragmenty artykułu: Kondratek, B. i Pokropek, A. (2013). IRT i pomiar edukacyjny. Edukacja, 
124(4), 42–66.
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wartości u  wektora odpowiedzi u, w  zależności od poziomu umiejętności θ oraz wektora 
parametrów β = (β1, β2,…,βn), gdzie parametry zadania βi również mogą być wektorami (np. 
dla dwuparametrycznego modelu logistycznego βi = (ai, bi)).

Podstawowym założeniem jednowymiarowych modeli IRT jest faktoryzowanie się funkcji 
określającej prawdopodobieństwo całego wektora odpowiedzi f(u, θ, β) do iloczynu tak zwa-
nych funkcji charakterystycznych poszczególnych zadań:

.                                               (1.2)

Założenie (1.2) nosi nazwę lokalnej niezależności i ma bardzo istotne, techniczne znacze-
nie dla szacowania parametrów modelu. Samo w sobie stanowi również ważną teoretyczną 
przesłankę dotyczącą testu złożonego z  zadań i. Mianowicie (1.2) stanowi, że, gdy poziom 
umiejętności θ jest znany, to odpowiedzi na zadania testu są względem siebie statystycznie 
niezależne – poziom umiejętności θ wystarcza do wyjaśnienia wszystkich obserwowalnych 
współzależności między zadaniami. Tym samym z założenia o lokalnej niezależności (1.2) wy-
nika założenie o jednowymiarowym charakterze testu, którego odpowiedzi są modelowane 
za pomocą IRT. Zarówno model (1.1), jak i założenie (1.2) można uogólnić do postaci wielowy-
miarowego poziomu umiejętności2.

Z  wzoru (1.1) wynika, że parametry modelu IRT to zestawy: parametrów zadań βi oraz 
parametrów określających rozkład umiejętności ψk. Zazwyczaj przyjmuje się, że ψk = N (µk, σ2

k), 
czyli że rozkład umiejętności jest określony przez rozkład normalny o średniej µk oraz wariancji

 
σ2

k. Oszacowanie wartości parametrów βi oraz parametrów rozkładu umiejętności na podsta-
wie zebranych danych nosi nazwę kalibracji testu.

1.1.2. podstawowe modele Irt
Różnica między jednowymiarowymi modelami IRT sprowadza się do postaci funkcji poja-

wiających się w równaniu (1.2), które określają prawdopodobieństwa uzyskania poszczegól-
nych kategorii odpowiedzi, w zależności od poziomu umiejętności θ. Przedstawione w dalszej 
części modele IRT zostały sformułowane już w pionierskich pracach z zakresu IRT – można je 
znaleźć u Allana Birnbauma (1968), Georga Rascha (1960), Fumiko Samejimy (1969) oraz Eijie-
go Murakiego (1992). Wszystkie przedstawione modele będą się odwoływały do funkcji logi-
stycznej. Dostępne są również ich wersje opierające się na krzywej skumulowanego rozkładu 
normalnego, które są historycznie i teoretycznie pierwotne względem rozwiązań opartych na 
funkcji logistycznej (zob. Lord i Novick, 1968). Ze względu na bardzo przyjazne matematyczne 
właściwości funkcji logistycznej modele normal ogive (NOM) zostały w dużej mierze wyparte 
z praktycznych zastosowań modeli jednowymiarowych (stosowane są za to w modelach wie-

2 Szczegółowe omówienie wielowymiarowych modeli IRT można znaleźć w publikacji Marka Reckase’a (2009).
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lowymiarowych) przez dające bardzo zbliżone wyniki modele logistyczne i nie zostaną w tym 
rozdziale opisane. Relacja między modelami IRT opartymi na funkcji logistycznej a modelami 
opartymi na krzywej skumulowanego rozkładu normalnego może być sprowadzona do re-
lacji między logitową a probitową funkcją wiążącą w uogólnionych modelach liniowych lub 
nieliniowych, ponieważ modele IRT stanowią ich szczególny przypadek (Boeck i Wilson, 2004).

1.1.2.1. Modele dla zadań ocenianych dychotomicznie
W modelu dwuparametrycznym (two-parameter logistic model, 2PLM) prawdopodobień-

stwo udzielenia poprawnej odpowiedzi, w zależności od poziomu umiejętności θ, jest okre-
ślone za pomocą funkcji, która zależy od parametrów ai oraz bi w następujący sposób:
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Założenie (1.2) nosi nazwę lokalnej niezależności i ma bardzo istotne, techniczne 
znaczenie dla szacowania parametrów modelu. Samo w sobie stanowi bardzo ważną 
teoretyczną przesłankę dotyczącą testu złożonego z zadań i. Mianowicie (1.2) stanowi, że w 
momencie, gdy poziom umiejętności θ jest znany, a odpowiedzi na zadania testu są względem 
siebie statystycznie niezależne – poziom umiejętności θ wystarcza do wyjaśnienia wszystkich 
obserwowalnych współzależności między zadaniami. Tym samym z założenia o lokalnej 
niezależności (1.2) wynika założenie o jednowymiarowym charakterze testu, którego 
odpowiedzi są modelowane za pomocą IRT. Zarówno model (1.1), jak i założenie (1.2) 
można uogólnić do postaci wielowymiarowego poziomu umiejętności2. 

Z wzoru (1.1) wynika, że parametry modelu IRT to zestawy: parametrów zadań βi oraz 
parametrów określających rozkład umiejętności ψk. Zazwyczaj przyjmuje się, że 

2ψ (μ ,σ )k k kN , czyli że rozkład umiejętności jest określony przez rozkład normalny o 
średniej µk oraz wariancji 2σ k . Oszacowanie wartości parametrów βi oraz parametrów rozkładu 
umiejętności na podstawie zebranych danych nosi nazwę kalibracji testu. 
 
1.1.2. Podstawowe modele IRT 

Różnica między jednowymiarowymi modelami IRT sprowadza się do postaci funkcji 
pojawiających się w równaniu (1.2), które określają prawdopodobieństwa uzyskania 
poszczególnych odpowiedzi, w zależności od poziomu umiejętności θ. Przedstawione w 
dalszej części modele IRT zostały sformułowane już w pionierskich pracach z zakresu IRT – 
można je znaleźć u Allana Birnbauma (1968), Georga Rascha (1960), Fumiko Samejimy 
(1969) oraz Eijiego Murakiego (1992). Wszystkie przedstawione modele będą się 
odwoływały do funkcji logistycznej. Dostępne są również ich wersje opierające się na 
krzywej skumulowanego rozkładu normalnego, które są historycznie i teoretycznie pierwotne 
względem rozwiązań opartych na funkcji logistycznej (zob. Lord i Novick, 1968). Ze względu 
na bardzo przyjazne matematyczne właściwości funkcji logistycznej modele normal ogive 
(NOM) zostały w dużej mierze wyparte z praktycznych zastosowań modeli 
jednowymiarowych (stosowane są za to w modelach wielowymiarowych) przez dające bardzo 
zbliżone wyniki modele logistyczne i nie zostaną w tym rozdziale opisane. Relacja między 
modelami IRT opartymi na funkcji logistycznej a modelami opartymi na krzywej 
skumulowego rozkładu normalnego może być sprowadzona do relacji między logitową a 
probitową funkcją wiążącą w uogólnionych modelach liniowych lub nieliniowych, ponieważ 
modele IRT stanowią ich szczególny przypadek (Boeck i Wilson, 2004). 
 

1.1.2.1. Modele dla zadań ocenianych dychotomicznie 
W modelu dwuparametrycznym (two-parameter logistic model, 2PLM) 

prawdopodobieństwo udzielenia poprawnej odpowiedzi, w zależności od poziomu 
umiejętności θ, jest określone za pomocą funkcji, która zależy od parametrów ai oraz bi w 
następujący sposób: 
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Parametr ai nosi nazwę parametru dyskryminacji (item discrimination), natomiast parametr 
bi to parametr trudności (item difficulty)3. W IRT wykres funkcji określającej 
                                                      
2 Szczegółowe omówienie wielowymiarowych modeli IRT można znaleźć w publikacji Marka Reckase’a 
(2009). 
3 W klasycznej teorii testu (KTT) trudnością zadania bywa nazywany odsetek poprawnych odpowiedzi 
udzielonych na zadanie (lub w przypadku zadań ocenianych na szerszej skali niż zero-jedynkowa – średni wynik 
w zadaniu podzielony przez maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w tym zadaniu). Należy 
zauważyć, że taki wskaźnik informuje nie tyle o trudności zadania, ile o jego łatwości, ponieważ wzrost jego 
wartości oznacza, że zadanie jest coraz częściej rozwiązywane poprawnie przez badane osoby. W dalszej części 
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Parametr ai nosi nazwę parametru dyskryminacji (item discrimination), natomiast parametr bi 
to parametr trudności (item difficulty)3. W  IRT wykres funkcji określającej prawdopodobień-
stwo udzielenia odpowiedzi ocenianej na daną liczbę punktów w  zależności od poziomu 
umiejętności ucznia nosi nazwę krzywej charakterystycznej zadania (item characteristic curve, 
ICC). Zależność między wartościami parametrów modelu dwuparametrycznego a kształtem 
krzywej charakterystycznej zadania modelującej prawdopodobieństwo udzielenia poprawnej 
odpowiedzi zilustrowano na Rysunku 1.1. 

rysunek 1.1 . Przykładowe krzywe charakterystyczne w 2PLM; z lewej strony zróżnicowany pa-
rametr trudności (gdy parametr dyskryminacji ai, został ustalony na poziomie 1), z prawej zróż-
nicowany parametr dyskryminacji (gdy parametr trudności bi, został ustalony na poziomie 0).

3 W klasycznej teorii testu (KTT) trudnością zadania bywa nazywany odsetek poprawnych odpowiedzi udzielonych na 
zadanie (lub w przypadku zadań ocenianych na szerszej skali niż zero-jedynkowa – średni wynik w zadaniu podzielony przez 
maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w tym zadaniu). Należy zauważyć, że taki wskaźnik informuje nie tyle 
o trudności zadania, ile o jego łatwości, ponieważ wzrost jego wartości oznacza, że zadanie jest coraz częściej rozwiązywane 
poprawnie przez badane osoby. W dalszej części książki, jeżeli będzie mowa o tym klasycznym wskaźniku, to będzie on 
nazywany łatwością zadania, zgodnie z jego faktyczną interpretacją, co pozwoli odróżnić go od parametru trudności w IRT.
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Na Rysunku 1.1 widać, że zmiana parametru bi przesuwa wykres równolegle do osi θ. Im 
bi będzie większe, tym mniejsze będzie prawdopodobieństwo udzielenia poprawnej od-
powiedzi na to zadanie dla uczniów o ustalonym poziomie umiejętności – stąd wzięła się 
nazwa tego parametru. W 2PLM parametr trudności wyznacza na skali umiejętności punkt  
θ = bi, w którym prawdopodobieństwo udzielenia poprawnej odpowiedzi na zadanie wy-
nosi 0,5. Parametr trudności można zatem w 2PLM bezpośrednio odnieść do skali wyzna-
czonej przez zmienną umiejętności θ. Dodatkowo w tym modelu θ = bi jest punktem prze-
gięcia krzywej charakterystycznej i wskazuje na otoczenie punktu θ, w którym krzywa jest 
najbardziej stroma.

Parametr dyskryminacji w  2PLM określa natomiast wspomnianą stromość krzywej cha-
rakterystycznej. Na Rysunku 1.1 obserwujemy, że im wyższa jego wartość, tym silniejsze jest 
w punkcie przegięcia nachylenie krzywej (parametr ai jest w 2PLM równy pierwszej pochod-
nej liczonej w punkcie θ = bi). Im bardziej krzywa ICC jest stroma w pewnym punkcie θ, tym 
większa zdolność zadania do rozróżniania poziomu umiejętności uczniów znajdujących się po 
dwóch stronach tego punktu. Parametr ai informuje zatem, jak dobrze dane zadanie różnicuje 
uczniów w otoczeniu θ = bi – stąd też jego nazwa.

Gdyby zredukować model dwuparametryczny przedstawiony wzorem (1.3) do postaci, 
w której wartość dyskryminacji wszystkich zadań byłaby równa jedności, to powstałby mo-
del jednoparametryczny (one-parameter logistic model, 1PLM), nazwany na cześć duńskiego 
matematyka Georga Rascha jego nazwiskiem. Krzywe w modelu Rascha są względem siebie 
równoległe, tak jak na wykresie z  lewej strony Rysunku 1.1. Będąca konsekwencją ustalenia 
parametru dyskryminacji równoległość krzywych charakterystycznych w  modelu Rascha 
z jednej strony usztywnia model, powodując, że zazwyczaj będzie on gorzej dopasowany do 
danych, ale z drugiej strony, niesie ze sobą kilka wartych odnotowania zalet.

Model ten odznacza się wieloma korzystnymi właściwościami matematycznymi. Jest jedy-
nym z omawianych modeli, w którym wynik sumaryczny w teście jest statystyką dostateczną 
dla oszacowania poziomu umiejętności ucznia (Wright i Stone, 1979). W praktyce umożliwia 
to na przykład prostą konwersję między sumą punktów a skonstruowaną skalą. W przypadku 
modeli o  większej liczbie parametrów, aby określić wynik ucznia na skali θ, potrzebna jest 
znajomość całego wektora odpowiedzi.

Wracając do przedstawionego na Rysunku 1.1 przykładu z  trzema zadaniami o  różnej 
mocy dyskryminacyjnej, zauważamy, że dla uczniów, których odpowiedzi osiągają wartość 
θ = 0, zadania mają taką samą trudność. Jednak dla uczniów najsłabszych, zadanie o najniż-
szej dyskryminacji jest najłatwiejsze, zadanie o dyskryminacji równej 1 jest od niego trudniej-
sze, a zadanie o najwyższej mocy dyskryminacyjnej jest najtrudniejsze. Gdy popatrzymy na 
uczniów o poziomie umiejętności większym niż 0, porządek trudności zadań odwraca się: naj-
łatwiejszym jest zadanie najbardziej dyskryminacyjne a najtrudniejszym – zadanie najmniej 
dyskryminacyjne. Opisana interakcja relatywnej (względem innych zadań) trudności zadania 
z poziomem umiejętności budzi pewne zastrzeżenia zwolenników modelu Rascha. W sposób 
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intuicyjny ilustruje również, dlaczego sumaryczny wynik uzyskany w teście nie jest statysty-
ką dostateczną dla modeli dopuszczających nierównoległość ICC. Odpowiedź poprawna na 
zadanie w  takich modelach ma lokalnie różną wagę i  różne znaczenie dla oceny poziomu 
umiejętności ucznia.

Zwolennicy modelu Rascha argumentują, że miary umiejętności ucznia konstruowane za 
pomocą tego modelu lokują wyniki na skali przedziałowej, podczas gdy dla modeli o więk-
szej liczbie parametrów nie jest to możliwe (DeMars, 2010; Wright, 1983). Stosunek „pomiaru”  
ukrytych zmiennych umiejętności w sensie psychometrycznym, jaki umożliwiają modele IRT, 
do pomiaru w rozumieniu typowym dla nauk ścisłych, jest bardzo ciekawym i ważnym tema-
tem, który jednak wykracza poza ramy tego rozdziału. Warto w tym punkcie zaznaczyć, że teza 
mówiąca o  tym, że model Rascha umożliwia pomiary na skali przedziałowej w  rozumieniu 
Stanleya Stevensa, nie jest ogólnie podzielana i wzbudza wiele kontrowersji od momentu jej 
sformułowania, aż po dzień dzisiejszy4. 

Trzyparametryczny model logistyczny (three-parameter logistic model, 3PLM) powstaje na-
tomiast poprzez uogólnienie modelu 2PLM, wyrażonego wzorem (1.3), w  taki sposób, aby 
dolna asymptota przypadała powyżej zera. Uzyskuje się to przez wprowadzenie dodatkowe-
go parametru ci w następujący sposób:
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pomocą tego modelu lokują wyniki na skali przedziałowej, podczas gdy dla modeli o 
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modele IRT, do pomiaru w rozumieniu typowym dla nauk ścisłych, jest bardzo ciekawym i 
ważnym tematem, który jednak wykracza poza ramy tego rozdziału. Warto w tym punkcie 
zaznaczyć, że teza mówiąca o tym, że model Rascha umożliwia pomiary na skali 
przedziałowej w rozumieniu Stanleya Stevensa, nie jest ogólnie podzielana i wzbudza wiele 
kontrowersji od momentu jej sformułowania, aż po dzień dzisiejszy4.  

Trzyparametryczny model logistyczny (three-parameter logistic model, 3PLM) powstaje 
natomiast poprzez uogólnienie modelu 2PLM, wyrażonego wzorem (1.3), w taki sposób, aby 
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Krzywą charakterystyczną w 3PLM można traktować jako średnią ważoną z dwóch 
prawdopodobieństw udzielenia poprawnej odpowiedzi: wynoszącego 1 na całym zakresie 
umiejętności θ (z wagą ci) oraz zadanego zgodnie z modelem 2PLM (z wagą (1 – ci)). W 
konsekwencji uzyskujemy krzywe, których dolna asymptota jest równa parametrowi ci. Na 
Rysunku 1.2 widać również, że 2PLM można traktować jako szczególny przypadek 3PLM, 
gdy parametr ci = 0. 

 

                                                      
4 Przegląd krytycznej dyskusji na temat przedziałowości skal powstałych w wyniku zastosowania modeli IRT, 
rozumianej w klasycznym ujęciu Stevensa, przedstawili Michael Kolen i Robert Brennan (2004). Krytyczne 
ujęcie tematu na gruncie aksjomatycznej teorii pomiaru można znaleźć u Andrew Kyngdona (2011). Omówienie 
modeli Rascha można znaleźć również w rozdziale 2. 
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Krzywą charakterystyczną w 3PLM można traktować jako średnią ważoną z dwóch prawdopo-
dobieństw udzielenia poprawnej odpowiedzi: wynoszącego 1 na całym zakresie umiejętności θ  
(z wagą ci) oraz zadanego zgodnie z modelem 2PLM (z wagą (1 – ci)). W konsekwencji uzy-
skujemy krzywe, których dolna asymptota jest równa parametrowi ci. Na Rysunku 1.2 widać 
również, że 2PLM można traktować jako szczególny przypadek 3PLM, gdy parametr ci = 0.

Krzywe z  niezerowym parametrem ci sugerują, że uczniowie o  bardzo niskim poziomie 
mierzonej umiejętności mają dodatnie prawdopodobieństwo udzielenia poprawnej odpo-
wiedzi na dane zadanie. 3PLM często okazuje się przydatny do modelowania odpowiedzi na 
zadania wyboru, w których istnieje możliwość odgadnięcia poprawnej odpowiedzi. Z  tego 
powodu parametr ci bywa nazywany parametrem zgadywania (guessing). Jednak interpreta-
cja odgadywania poprawnej odpowiedzi nie zawsze jest w pełni uzasadniona do wyjaśnienia 
konkretnego poziomu ci, sugerowanego przez model. Dlatego ci określa się również mianem 
parametru pseudozgadywania (pseudo-guessing).

4 Przegląd krytycznej dyskusji na temat przedziałowości skal powstałych w wyniku zastosowania modeli IRT, rozumianej 
w klasycznym ujęciu Stevensa, przedstawili Michael Kolen i Robert Brennan (2004). Krytyczne ujęcie tematu na gruncie 
aksjomatycznej teorii pomiaru można znaleźć u Andrew Kyngdona (2011). Omówienie modeli Rascha można znaleźć 
również w rozdziale 2.
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rysunek 1.2 . Przykładowe krzywe charakterystyczne w modelu 3PLM; parametry dyskrymi-
nacji i trudności ustalone odpowiednio na wartościach: ai = 1 oraz bi = 0.

Krzywe przedstawione na Rysunku 1.2 pokazują, że przy ustaleniu wartości ai oraz bi, wzrost 
wartości parametru ci powoduje zmniejszenie zdolności zadania do różnicowania uczniów – 
krzywe stają się lokalnie mniej strome w każdym punkcie θ. Jednocześnie, z wprowadzeniem 
parametru ci traci moc bezpośrednia interpretacja wartości parametrów ai i bi, jaka była możliwa 
w modelu 2PLM. Parametr bi nie jest już punktem, w którym uczniowie uzyskują odpowiedź 
poprawną z prawdopodobieństwem 0,5 (dla ci > 0,5, taki punkt w ogóle nie istnieje). Przełożenie 
wartości parametru ai na stromość wykresu w punkcie θ = bi również przestaje być tak bezpo-
średnie jak w 2PLM. Aby uzyskać takie samo nachylenie w punkcie θ = bi, przy zwiększającym 
się ci, musi wzrosnąć wartość ai. W związku z tym analizowanie właściwości zadania na podsta-
wie parametrów modelu 3PLM staje się o wiele trudniejsze niż w przypadku 2PLM, ponieważ 
wszystkie trzy parametry: ai, bi i ci trzeba rozpatrywać łącznie. O wiele łatwiej jest ocenić jakość 
zadania w 3PLM, analizując krzywą charakterystyczną i jej lokalną stromość w zależności od war-
tości θ. Im krzywa jest bardziej nachylona w danym rejonie umiejętności, tym lepiej uczniów 
w tym rejonie różnicuje (ta uwaga odnosi się oczywiście również do modelu 2PLM).

1.1.2.2. Modele dla zadań ocenianych wielopunktowo
Aby przedstawić modele dla zadań ocenianych dychotomicznie, dla każdego zadania 

wprowadzono tylko jedną krzywą charakterystyczną, która opisywała prawdopodobieństwo 
udzielenia odpowiedzi zakodowanej jako „1”, czyli odpowiedzi poprawnej. Dla kategorii odpo-
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wiedzi ocenionej jako „0” można również wykreślić krzywą informującą o prawdopodobień-
stwie udzielenia tej odpowiedzi, jednak jest ona pomijana, ponieważ dla zadania ocenianego 
zero-jedynkowo jest redundantna: P (ui = 0) = 1 – P (ui = 0). Inaczej jest w przypadku zadań 
ocenianych na szerszej niż dychotomiczna skali punktowej. Do opisu zadań ocenianych wie-
lopunktowo konieczne jest przedstawienie krzywych opisujących prawdopodobieństwo 
udzielenia odpowiedzi ocenianej dla każdej z możliwych m kategorii oceny. 

W  przypadku zadania ocenianego na skali 0–m w  modelu odpowiedzi stopniowanej 
(graded response model, GRM), dokonuje się tego, szacując dla każdej z kategorii punktowej  
x ∈ {0,...,m–1} krzywe zgodne z modelem 2PLM (a dokładniej: z przeciwieństwem 2PLM):
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Krzywe określone wzorem (1.5) mówią o prawdopodobieństwie udzielenia odpowiedzi 
punktowanej na co najwyżej x. Różnią się parametrem trudności bi,x, ale mają wspólny 
parametr dyskryminacji, więc są względem siebie równolegle przesunięte (por. przykład z 
lewej strony Rysunku 1.1). Następnie, dla wyznaczenia krzywej opisującej uzyskanie 
konkretnej wartości punktowej, oblicza się: 

 dla kategorii 0 punktów: ; 
 dla kategorii pośrednich {0,..., 1}x m  : 1( | θ) ( | θ) ( 1| θ)i x i x iP u x P u x P u x      ; 
 dla kategorii  punktów: 1( | θ) 1 ( 1| θ)i m iP u m P u m     . 

Dla zadania ocenianego na skali 0–m uzyskujemy zatem komplet m + 1 krzywych, przy 
czym: 

 pierwsza krzywa ma kształt krzywej logistycznej 2PLM z ujemnym parametrem 
dyskryminacji (funkcja malejąca) oraz z parametrem trudności bi,0; 

 krzywe dla kategorii pośrednich x mają kształt dzwonowaty, przy czym dla wyższych 
kategorii punktowych maksimum funkcji przypada bardziej na prawo niż dla niższych 
kategorii punktowych, a konkretnie: dla kategorii x maksimum przypada w punkcie θ = 
(bi,x–1 + bi,x)/2; 

 ostatnia krzywa, dla maksymalnej liczby punktów dla danego zadania, ma kształt 
krzywej logistycznej 2PLM z parametrem trudności bi,x–1. 

W ramach raportowania parametrów GRM powszechnie przyjęto konwencję, w której 
zamiast podawania poszczególnych bi,x występujących we wzorze na P(x), podaje się jeden 
wspólny parametr położenia bi, będący średnią z parametrów bi, oraz parametry kategorii, 
będące odchyleniami od bi: ki,x+1 = bi – bi,x. 

Przykład czterech krzywych dla zadania ocenianego na skali 0–2 znajduje się na Rysunku 
1.3. W lewym górnym rogu podano krzywe dla zadania z dyskryminacją równą ai = 1, 
trudnością bi = 0 i parametrami kategorii ±1. W prawym górnym rogu mamy zadanie, w 
którym zmieniono jedynie wartość parametru bi – jego zmiana powoduje takie samo 
przesunięcie krzywych, jakie można zaobserwować w 2PLM. W lewym dolnym rogu w 
wyjściowych parametrach zwiększono jedynie parametr dyskryminacji ai, co spowodowało 
zwiększenie stromości krzywych dla skrajnych kategorii oraz zagęszczenie 
prawdopodobieństwa uzyskania pośredniej kategorii punktowej. Zatem zadanie po 
zwiększeniu ai stało się bardziej dyskryminacyjne – uzyskanie przez ucznia każdej kategorii 
punktowej niesie ze sobą bardziej precyzyjną informację o jego poziomie umiejętności. W 

x {0,..., 1}m 

0( 0 |θ) ( 0 |θ)i iP u P u  

.                                               (1.5)

Krzywe określone wzorem (1.5) mówią o prawdopodobieństwie udzielenia odpowiedzi 
punktowanej na co najwyżej x. Różnią się parametrem trudności bi,x, ale mają wspólny para-
metr dyskryminacji, więc są względem siebie równolegle przesunięte (por. przykład z lewej 
strony Rysunku 1.1). Następnie, dla wyznaczenia krzywej opisującej uzyskanie konkretnej war-
tości punktowej, oblicza się:
• dla kategorii 0 punktów: P (ui=0|θ) = P0 (ui≤0|θ); 
•  dla kategorii pośrednich: x ∈ {0, ..., m – 1} : Px (ui  = x | θ)  =  Px (ui  ≤ x |θ) – Px–1  (ui ≤ x  – 1|θ);
•  dla kategorii m punktów: Px  (ui = m|θ) = 1 –  Pm–1 (ui ≤ m – 1|θ).
Dla zadania ocenianego na skali 0–m uzyskujemy zatem komplet m + 1 krzywych, przy czym:
• pierwsza krzywa ma kształt krzywej logistycznej 2PLM z ujemnym parametrem dyskrymi-

nacji (funkcja malejąca) oraz z parametrem trudności bi,0 ;
• krzywe dla kategorii pośrednich x mają kształt dzwonowaty, przy czym dla wyższych 

kategorii punktowych maksimum funkcji przypada bardziej na prawo niż dla niższych 
kategorii punktowych, a  konkretnie: dla kategorii x maksimum przypada w  punkcie  
θ = (bi,x–1 + bi,x)/2 ;

• ostatnia krzywa, dla maksymalnej liczby punktów dla danego zadania, ma kształt krzywej 
logistycznej 2PLM z parametrem trudności bi,x–1 .
W  ramach raportowania parametrów GRM powszechnie przyjęto konwencję, w  której 

zamiast podawania poszczególnych bi,x występujących we wzorze na Px , podaje się jeden 
wspólny parametr położenia bi, będący średnią z  parametrów bi, oraz parametry kategorii, 
będące odchyleniami od bi : ki,x+1 = bi – bi,x .

Przykład czterech krzywych dla zadania ocenianego na skali 0–2 znajduje się na Rysunku 1.3. 
W lewym górnym rogu podano krzywe dla zadania z dyskryminacją równą ai = 1, trudnością  
bi = 0 i parametrami kategorii ±1. W prawym górnym rogu mamy zadanie, w którym zmienio-
no jedynie wartość parametru bi – jego zmiana powoduje takie samo przesunięcie krzywych, 
jakie można zaobserwować w  2PLM. W  lewym dolnym rogu w  wyjściowych parametrach 
zwiększono jedynie parametr dyskryminacji ai, co spowodowało zwiększenie stromości krzy-



Modele cech ukrytych W badanIach edukacyjnych, pSychologII I SocjologII

22

wych dla skrajnych kategorii oraz zagęszczenie prawdopodobieństwa uzyskania pośredniej 
kategorii punktowej. Zatem zadanie po zwiększeniu ai stało się bardziej dyskryminacyjne 
– uzyskanie przez ucznia każdej kategorii punktowej niesie ze sobą bardziej precyzyjną in-
formację o jego poziomie umiejętności. W prawym dolnym rogu, oprócz zwiększenia mocy 
dyskryminacyjnej zwiększono odchylenia od parametru bi do ±2. Wskutek tego najczęściej 
uzyskiwaną kategorią punktową przez uczniów w dość szerokim zakresie umiejętności (od –2 
do 2) będzie jeden punkt.

Obok opisanego GRM zaproponowanego przez Samejimę (1969), innym popularnym mo-
delem dla zadań ocenianych wielopunktowo jest model odpowiedzi częściowej (partial credit 
model, PCM) Geoffa Mastersa (1982), będący uogólnieniem modelu Rascha dla zadań ocenia-
nych kategorialnie. PCM został dalej zmodyfikowany przez Murakiego (1992) tak, aby dopuś- 
cić zróżnicowany parametr dyskryminacji. Powstały w efekcie uogólniony model odpowiedzi 
częściowej (GPCM, generalized PCM) stał się bardziej elastyczny, jednak wykroczył poza konser-
watywne ramy modelu Rascha. 

rysunek 1.3. Przykład krzywych charakterystycznych w modelu GRM dla czterech zadań oce-
nianych na skali 0–2.



teorIa odpoWIedZI na poZycje teStoWe: jednoWyMIaroWe Modele 

23

Dla zadania ocenianego na skali 0–m w modelu GPCM prawdopodobieństwo zaobserwo-
wania odpowiedzi dla kategorii punktowej x ∈ {0,...,m} jest określone funkcją:
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prawym dolnym rogu, oprócz zwiększenia mocy dyskryminacyjnej zwiększono odchylenia od 
parametru bi do ±2. Wskutek tego najczęściej uzyskiwaną kategorią punktową przez uczniów 
w dość szerokim zakresie umiejętności (od –2 do 2) będzie jeden punkt. 

Obok opisanego GRM zaproponowanego przez Samejimę (1969), innym popularnym 
modelem dla zadań ocenianych wielopunktowo jest model odpowiedzi częściowej (partial 
credit model, PCM) Geoffa Mastersa (1982), będący uogólnieniem modelu Rascha dla zadań 
ocenianych kategorialnie. PCM został dalej zmodyfikowany przez Murakiego (1992) tak, aby 
dopuścić zróżnicowany parametr dyskryminacji. Powstały w efekcie uogólniony model 
odpowiedzi częściowej (GPCM, generalized PCM) stał się bardziej elastyczny, jednak 
wykroczył poza konserwatywne ramy modelu Rascha.  

 

Rysunek 1.3. Przykład krzywych charakterystycznych w modelu GRM dla czterech zadań ocenianych 
na skali 0–2. 
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przy czym parametr bi,0 = 0. W GPCM mamy zatem, podobnie jak w modelu GRM, 
pojedynczy parametr dyskryminacji zadania (ai) oraz m podlegających estymacji parametrów 
bi,m, skojarzonych z trudnością poszczególnych kategorii. 
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przy czym parametr bi,0 = 0. W GPCM mamy zatem, podobnie jak w modelu GRM, pojedynczy 
parametr dyskryminacji zadania (ai) oraz m podlegających estymacji parametrów bi,m, skoja-
rzonych z trudnością poszczególnych kategorii.

Istotną, z praktycznego punktu widzenia, różnicą między omawianymi dwoma modelami 
dla wielopunktowych odpowiedzi, jest brak konieczności monotonicznego wzrastania warto-
ści parametru bi,m wraz ze wzrostem kategorii m w GPCM. W modelu Samejimy kolejne warto-
ści bi,m są matematycznie ograniczone przed przyjmowaniem niższych wartości niż parametry 
dla wcześniejszych kategorii. W GPCM takiego ograniczenia nie ma, co wprowadza elastycz-
ność, która w niektórych sytuacjach może skutkować lepszym dopasowaniem do danych niż 
w  przypadku GRM. Brak wspomnianych ograniczeń wartości bi,m w  GPCM również ułatwia 
interpretację błędów standardowych dla oszacowań tego parametru5. 

1.1.2.3. Modele wielogrupowe
Przy założeniu warunkowej niezależności odpowiedzi uczniów modele IRT umożliwiają 

warunkowe określenie prawdopodobieństwa uzyskania wektora odpowiedzi u = (U1, U2,…
…,Un) ze względu na poziom umiejętności θ i parametry zadań, za pomocą iloczynu funkcji 
charakterystycznych dla określonej liczby zadań, opisanych w równaniach (1.1) i (1.2).

Poprzestając na tej formule, łatwo można zapomnieć, że w prostym modelu IRT zakłada-
my, że jednostki pochodzą z  jednej grupy (populacji), którą charakteryzuje funkcja gęstości 
prawdopodobieństwa określająca rozkład θ dla danej próby. Aby rozszerzyć prosty model IRT 
o możliwość szacowania parametrów dla kilku grup jednocześnie, należy wprowadzić wektor 
parametrów charakteryzujących rozkład θ w K różnych grupach η = (η1,…,ηk,…ηK) (najczęściej 
ηk jest średnią oraz odchyleniem standardowym rozkładu normalnego). Model wielogrupowy 
powstaje poprzez włączenie do modelu opisanego wzorem (1.1) wspomnianych parametrów 
rozkładu umiejętności, zależnych od przynależności grupowej:

P (U | β, ηk) = P  (U | β, θ) Ψ (θ | ηk)dθ.                                        (1.7)

Jest on rozszerzeniem klasycznego modelu IRT, w literaturze jest nazywany wielogrupo-
wym modelem IRT (multiple group IRT, MG-IRT; Bock i Zimowski, 1997). Oprócz szacowania 

5 Szczegółowe porównanie modeli dla zadań ocenianych wielokategorialnie można znaleźć u Davida Thissena i Lynne 
Steinberg (1986).
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parametrów zadań, tak jak w prostych modelach IRT, umożliwia on szacowanie parametrów 
rozkładów θ w różnych grupach, dając jednocześnie nieobciążone estymacje θ dla poszcze-
gólnych jednostek. W równaniu (1.7) przedstawiamy ogólny wzór na model wielogrupowy. 
Modele wielogrupowe charakteryzowane mogą być oczywiście zarówno przez jedno- dwu- 
czy trzyparametryczne modele odpowiedzi. Mogą być również stosowane dla zmiennych dy-
chotomicznych lub wielokategorialnych. 

Z modelem wielogrupowym wiążą się jednak trudne kwestie natury technicznej. Do jego 
oszacowania (tak jak i innych modeli IRT) niezbędna jest procedura estymacji największej wia-
rygodności, jednak – w przeciwieństwie do prostego modelu IRT – w modelu wielogrupo-
wym funkcja wiarygodności (a precyzyjniej: całka stanowiąca jej część) nie ma analitycznego 
rozwiązania (szczegóły w publikacjach: Baker i Kim, 2004; Bock i Zimowski, 1997). Estymacja 
jest zatem trudna i wymaga wprowadzenia procedur całkowania numerycznego, które jest 
dostępne tylko w niektórych programach służących do modelowania IRT. 

Stosowanie modelu wielogrupowego jest konieczne w sytuacjach, gdy uczniowie pocho-
dzą z różnych prób o różnych rozkładach poziomu umiejętności. Wykorzystanie prostego mo-
delu IRT w takich wypadkach może prowadzić do znacznych błędów w szacowaniu parame-
trów grupowych. Modele wielogrupowe stosowane są także w analizach zrównujących. Zakłada 
się w nich brak równoważności grup, wykorzystuje test kotwiczący (złożony z zadań wspólnych 
dla różnych sesji testu lub egzaminu), a estymacja jest przeprowadzana z wykorzystaniem kali-
bracji łącznej – tak jak w przypadku zrównywania polskich egzaminów (Szaleniec, Grudniewska, 
Kondratek, Kulon i Pokropek, 2012; zob. też rozdział 16). Innym przypadkiem, w którym koniecz-
ne jest wykorzystanie wielogrupowego modelowania IRT, są analizy zróżnicowanego funkcjo-
nowania pozycji testowej (differential item functioning, DIF), podczas których sprawdza się czy 
zadania funkcjonują w taki sam sposób między wybranymi grupami (rozdział 3). 

1.2. Wybór modelu i liczebność próby kalibracyjnej
Istotnym czynnikiem, jaki należy rozważyć przy podejmowaniu decyzji o wyborze mode-

lu: 1PLM, 2PLM czy 3PLM, jest liczebność dostępnej próby, na której będzie przeprowadzana 
kalibracja testu. W warunkach nieograniczonych liczebnością badanej próby model trzypara-
metryczny będzie w zdecydowanej większości przypadków najlepszym rozwiązaniem. Mo-
del posiadający największą liczbę parametrów będzie gwarantował najlepsze dopasowanie 
do danych, a w związku z tym, najwyższą precyzję pomiaru. Jednak w rzeczywistości badacz 
rzadko dysponuje nieograniczoną możliwością wyboru liczebności grupy. Im mniejsza próba, 
tym oszacowania parametrów zadań są mniej dokładne, co w konsekwencji pogarsza oszaco-
wanie poziomu umiejętności uczniów. Frederic Lord (1980) wskazywał na to, że bardziej pre-
cyzyjne pomiary dla mało licznych prób uzyskuje się za pomocą modelu jednoparametrycz-
nego, a nie modeli bardziej złożonych, nawet gdy proces odpowiedzi na zadania wyraźnie 
odzwierciedla strukturę dwu- lub trzyparametryczną. Obciążone wyniki estymacji parametru 
dyskryminacji lub pseudozgadywania stanowią bowiem większy problem w kontekście sza-
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cowania poziomu umiejętności ucznia, niż błędy spowodowane niedopasowaniem zadań do 
modelu IRT.

Liczne badania symulacyjne pokazują, że do szacowania parametrów z zadowalającą do-
kładnością na prostszych modelach IRT (tj. modelach z mniejszą liczbą parametrów) wystarczą 
małe próby. W przypadku testów złożonych z zadań dychotomicznych model jednoparame-
tryczny pozwala szacować z dobrą dokładnością na próbach złożonych ze 100–200 uczniów 
(Ayala, 2009). Model dwuparametryczny jest nieco bardziej wymagający, a próba 500 uczniów 
wydaje się dla niego bardziej odpowiednia (Stone, 1992). Według niektórych autorów mo-
del trzyparametryczny zachowuje dostateczną precyzję szacowania parametrów przy 1000 
uczniów, ale z  zastrzeżeniem, że zadania mają wysoką moc dyskryminacyjną a  grupa, dla 
której przeprowadzana jest estymacja, jest stosunkowo silnie zróżnicowana pod względem 
umiejętności (DeMars, 2010). W innych sytuacjach liczebność próby, niezbędna do oszacowa-
nia modelu trzyparametrycznego, powinna przekraczać 2000 uczniów (Woods, 2008). 

Z  koniecznością zwiększenia liczebności próby potrzebnej do estymacji modelu trzeba 
również liczyć się w sytuacji, gdy zadania punktowane są na skali dłuższej niż dychotomiczna. 
Seung Choi, Karon Cook i Barbara Dodd (1997) pokazali, że w przypadku modelu odpowie-
dzi częściowej (PCM) dla trzech kategorii odpowiedzi potrzeba przynajmniej 250 uczniów, 
a gdy liczba kategorii wzrasta do sześciu, wymagania wobec liczebności próby rosną do 1000 
uczniów. Modele dla zadań o  większej liczbie kategorii oraz z  parametrem dyskryminacji 
(GPCM, GRM) zwiększają wymagania dotyczące liczebności. Na przykład przy trzech katego-
riach odpowiedzi rozsądną dolną granicą próby jest 500 uczniów (Reise i Yu, 1990). 

Oczywiście są to tylko wartości orientacyjne. Liczebność próby zależy od długości testu, 
jakości zadań, rozkładu umiejętności uczniów w badanej populacji, sposobu doboru próby, 
rodzaju estymacji i wreszcie – od precyzji pomiaru, na jakiej zależy badaczowi. Przedstawione 
wartości odwołują się do sytuacji typowych, czyli do testów dłuższych niż 20 zadań, charakte-
ryzujących się dobrze dopasowanymi zadaniami oraz do prób uczniów losowanych z popula-
cji o rozkładzie umiejętności zbliżonym do normalnego. 

W przypadkach niestandardowych (np. ze skomplikowanym schematem doboru próby 
lub skomplikowanym schematem przydziału zadań do uczniów) badacz może przeprowa-
dzić na własną rękę odpowiedni eksperyment Monte Carlo, aby oszacować jakość wniosko-
wania statystycznego przy założonych warunkach. Do przeprowadzenia takich symulacji jest 
jednak konieczne przyjęcie pewnych założeń dotyczących spodziewanego zakresu wartości 
przyjmowanego przez parametry zadań oraz dotyczących rozkładu poziomu umiejętności 
uczniów w próbie. 

1.3. Szacowanie poziomu umiejętności, funkcja informacji
Częstokroć zachodzi potrzeba, aby oprócz parametrów określających jednowymiarowy 

model IRT (1.1), czyli parametrów zadań oraz parametrów rozkładu poziomu umiejętności 
w  całej populacji, oszacować również poziom umiejętności, θ, pojedynczych uczniów, na 
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podstawie zaobserwowanych dla nich wektorów odpowiedzi u = u. Dokonuje się tego po-
przez odwołanie do twierdzenia Bayesa:
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zadań, charakteryzujących się dobrze dopasowanymi zadaniami oraz do prób uczniów 
losowanych z populacji o rozkładzie umiejętności zbliżonym do normalnego.  

W przypadkach niestandardowych (np. ze skomplikowanym schematem doboru próby lub 
skomplikowanym schematem przydziału zadań do uczniów) badacz może przeprowadzić na 
własną rękę odpowiedni eksperyment Monte Carlo, aby oszacować jakość wnioskowania 
statystycznego przy założonych warunkach. Do przeprowadzenia takich symulacji jest jednak 
konieczne przyjęcie pewnych założeń dotyczących spodziewanego zakresu wartości 
przyjmowanego przez parametry zadań oraz dotyczących rozkładu poziomu umiejętności 
uczniów w próbie.  
 
1.3. Szacowanie poziomu umiejętności, funkcja informacji 

 
Częstokroć zachodzi potrzeba, aby oprócz parametrów określających jednowymiarowy 

model IRT (1.1), czyli parametrów zadań oraz parametrów rozkładu poziomu umiejętności w 
całej populacji, oszacować również poziom umiejętności, θ, pojedynczych uczniów, na 
podstawie zaobserwowanych dla nich wektorów odpowiedzi U = u. Dokonuje się tego 
poprzez odwołanie do twierdzenia Bayesa: 
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Uzyskawszy oszacowania parametrów modelu (1.1) w wyniku kalibracji, można 
twierdzenie Bayesa zastosować do przedstawienia rozkładu a posteriori parametru θ, pod 
warunkiem zaobserwowania wektora odpowiedzi u w następujący sposób: 
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Wzór (1.8) określa zatem nie tyle punktowe oszacowanie poziomu umiejętności ucznia, ile 
cały rozkład prawdopodobieństwa dla poziomu umiejętności ucznia. Dzięki temu dostarcza 
również informacji o niepewności, z jaką dana umiejętność została oszacowana. W przypadku 
konieczności uzyskania punktowego oszacowania poziomu umiejętności ucznia mamy do 
dyspozycji dwie podstawowe alternatywy: 
 Estymator EAP (expected a posteriori), będący wartością oczekiwaną dla rozkładu (1.8) – 

rozwiązanie to wymaga całkowania numerycznego całego (1.8) po rozkładzie ψK(θ); 
 Estymator MAP (maximum a posteriori), będący maksimum funkcji gęstości rozkładu 

(1.8) – to rozwiązanie jest nieco prostsze: sprowadza się do znalezienia maksimum funkcji 
���� θ� ��ψ��θ�. 
We wczesnych zastosowaniach IRT korzystano także ze zwykłego estymatora największej 

wiarygodności umiejętności ucznia (maximum likelihood estimator, ML), który nie 
uwzględniał rozkładu umiejętności w populacji. Znalezienie takiego estymatora dla ucznia o 
wektorze odpowiedzi U = u sprowadza się do znalezienia maksimum funkcji wiarygodności 
f(u,θ,β). Rozwiązanie to jednak ma dużo wad. Przede wszystkim nie istnieją punktowe 
estymatory umiejętności dla uczniów o najniższym i najwyższym możliwym do uzyskania 
wyniku, ponieważ funkcja f(u,θ,β) w takich przypadkach nie osiąga maksimum. Ten przykład 
pokazuje również rolę, jaką odgrywa rozkład poziomu umiejętności θ w całej populacji ψK 
podczas estymacji poziomu umiejętności pojedynczego ucznia. Funkcjonuje on w pewnym 
sensie jako dodatkowe zadanie i jego wkład jest tym większy, im mniej informacji dostarczają 
odpowiedzi udzielone na zadania testu. Szczególnie gdy uczeń nie odpowiedział na żadne 
zadanie testu, jego poziom umiejętności będzie równy średniej w populacji, a błąd 
standardowy będzie równy odchyleniu standardowemu w populacji. 

.

Uzyskawszy oszacowania parametrów modelu (1.1) w wyniku kalibracji, można twierdze-
nie Bayesa zastosować do przedstawienia rozkładu a posteriori parametru θ, pod warunkiem 
zaobserwowania wektora odpowiedzi u w następujący sposób:
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zadań, charakteryzujących się dobrze dopasowanymi zadaniami oraz do prób uczniów 
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statystycznego przy założonych warunkach. Do przeprowadzenia takich symulacji jest jednak 
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tymacji poziomu umiejętności pojedynczego ucznia. Funkcjonuje on w pewnym sensie jako 
dodatkowe zadanie i jego wkład jest tym większy, im mniej informacji dostarczają odpowiedzi 
udzielone na zadania testu. Szczególnie gdy uczeń nie odpowiedział na żadne zadanie te-
stu, jego poziom umiejętności będzie równy średniej w populacji, a błąd standardowy będzie 
równy odchyleniu standardowemu w populacji.

Różnice między wynikami estymatora EAP oraz MAP będą zależały od kształtu rozkładu 
(1.8) i będą tym większe, im bardziej będzie on niesymetryczny. Ogólnie estymator EAP jest 
obciążony ujemnie (w stronę zera – tzw. bayesian shrinkage) a estymator MAP jest obciążony 
dodatnio. Punktowy estymator poziomu umiejętności z  poprawką na obciążenie zapropo-
nował Thomas Warm (1989). Jego estymator ważonej największej wiarygodności (weighted 
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maximum likelihood, WML) stanowi modyfikację ML i  również nie odwołuje się do rozkładu 
a posteriori (1.8), czyli nie uwzględnia zakładanej informacji o rozkładzie umiejętności w po-
pulacji ψK. Estymator WML ma wiele zastosowań, na przykład w testowaniu adaptatywnym 
(Cheng i Liou, 2000; Wang i Wang, 2001).

Dużą rolę w  badaniach edukacyjnych odgrywają również wygenerowane losowo war-
tości z rozkładu a posteriori ucznia (1.8), które noszą nazwę „wartości potencjalnych” (plausi-
ble values, PV). Przeprowadzanie wtórnych analiz na PV, zamiast na punktowych oszacowa-
niach poziomu umiejętności, pozwala uwzględnić błąd pomiaru, związany z nierzetelnością 
standardowych narzędzi statystycznych badających umiejętności. Nieuwzględnienie błędu 
pomiaru w takich analizach (np. przez przeprowadzanie ich na punktowych oszacowaniach 
umiejętności) prowadzi do obciążenia badanych statystyk oraz ich błędów standardowych6. 

W zależności od rodzaju estymatora zastosowanego do punktowego oszacowania pozio-
mu umiejętności ucznia, w różny sposób szacowany jest błąd standardowy tego estymatora. 
Dla estymatora EAP błąd standardowy jest liczony jako pierwiastek z wariancji rozkładu (1.8), 
co wymaga przeprowadzenia ponownie całkowania numerycznego. Dla estymatora MAP na-
tomiast błąd standardowy oblicza się przez odwołanie do koncepcji informacji Fishera. Jeżeli 
za L(θ) oznaczymy logarytm z funkcji wiarygodności (w przypadku (1.8) jest to Bayesowska 
funkcja wiarygodności: f(u,θ,β)ψK(θ), to informacja Fishera jest dana wzorem (Lehmann, 1991): 
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Różnice między wynikami estymatora EAP oraz MAP będą zależały od kształtu rozkładu 
(1.8) i będą tym większe, im bardziej będzie on niesymetryczny. Ogólnie estymator EAP jest 
obciążony ujemnie (w stronę zera – tzw. bayesian shrinkage) a estymator MAP jest 
obciążony dodatnio. Punktowy estymator poziomu umiejętności z poprawką na obciążenie 
zaproponował Thomas Warm (1989). Jego estymator ważonej największej wiarygodności 
(weighted maximum likelihood, WML) stanowi modyfikację ML i również nie odwołuje się 
do rozkładu a posteriori (1.8), czyli nie uwzględnia zakładanej informacji o rozkładzie 
umiejętności w populacji ψK. Estymator WML ma wiele zastosowań, na przykład w 
testowaniu adaptatywnym (Cheng i Liou, 2000; Wang i Wang, 2001). 

Dużą rolę w badaniach edukacyjnych odgrywają również wygenerowane losowo wartości 
z rozkładu a posteriori ucznia (1.8), które noszą nazwę „wartości potencjalnych” (plausible 
values, PV). Przeprowadzanie wtórnych analiz na PV, zamiast na punktowych oszacowaniach 
poziomu umiejętności, pozwala uwzględnić błąd pomiaru, związany z nierzetelnością 
standardowych narzędzi statystycznych badających umiejętności. Nieuwzględnienie błędu 
pomiaru w takich analizach (np. przez przeprowadzanie ich na punktowych oszacowaniach 
umiejętności) prowadzi do obciążenia badanych statystyk oraz ich błędów standardowych6.  

W zależności od rodzaju estymatora zastosowanego do punktowego oszacowania poziomu 
umiejętności ucznia, w różny sposób szacowany jest błąd standardowy tego estymatora. Dla 
estymatora EAP błąd standardowy jest liczony jako pierwiastek z wariancji rozkładu (1.8), co 
wymaga przeprowadzenia ponownie całkowania numerycznego. Dla estymatora MAP 
natomiast błąd standardowy oblicza się przez odwołanie do koncepcji informacji Fishera. 
Jeżeli za L(θ) oznaczymy logarytm z funkcji wiarygodności (w przypadku (1.8) jest to 
Bayesowska funkcja wiarygodności: f(u,θ,β)ψK(θ), to informacja Fishera jest dana wzorem 
(Lehmann, 1991):  
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Informacja Fishera jest zatem miarą krzywizny funkcji wiarygodności w zależności od θ. 
Jeżeli dane dostarczają dużo informacji o szukanym parametrze θ, to maksimum funkcji 
wiarygodności będzie ostre, a wartość ˆ(θ)I  w punkcie maksimum θ̂ będzie wysoka, i 
odwrotnie – przy małej liczbie informacji z danych maksimum funkcji wiarygodności będzie 
bardziej rozmyte i wartość funkcji ˆ(θ)I  będzie niska. Z tego można intuicyjnie 
wywnioskować odwrotną zależność między funkcją informacji w punkcie (θ)I  a precyzją 
oszacowania poziomu umiejętności. W rzeczywistości między wariancją estymatora a 
odwrotnością funkcji informacji asymptotycznie zachodzi równość (Deutsch, 1969). Mimo że 
nie będzie ona ściśle prawdziwa dla skończonej liczby zadań, pozwala dość dobrze i łatwo 
oszacować błąd standardowy : 

1ˆ(θ)
ˆI(θ)

SE  .        (1.10) 

Informacja Fishera posiada kilka właściwości, bardzo cennych w kontekście IRT. Po 
pierwsze, błąd oszacowany na jej podstawie nie będzie zależał od konkretnych odpowiedzi 
� � � udzielonych przez ucznia. Po drugie, informacja Fishera jest addytywna (Rao, 1982), 
co pozwala na rozbicie jej na sumę wkładów informacji poszczególnych zadań testu. W 
związku z tym I(θ) stanowi miarę lokalnej precyzji pomiaru umiejętności zarówno dla całego 
testu, jak i dla poszczególnych zadań, i jest doskonałą alternatywą do klasycznych miar, 
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raportach z międzynarodowych badań, np. PISA (OECD, 2009), a także w rozdziale 11. 
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Informacja Fishera posiada kilka właściwości, bardzo cennych w kontekście IRT. Po pierw-
sze, błąd oszacowany na jej podstawie nie będzie zależał od konkretnych odpowiedzi U = u 
udzielonych przez ucznia. Po drugie, informacja Fishera jest addytywna (Rao, 1982), co pozwa-
la na rozbicie jej na sumę wkładów informacji poszczególnych zadań testu. W związku z tym 

6 Więcej o roli PV w badaniach edukacyjnych można znaleźć w publikacji Margaret Wu (2005), w technicznych 
raportach z międzynarodowych badań, np. PISA (OECD, 2009), a także w rozdziale 11.
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I(θ) stanowi miarę lokalnej precyzji pomiaru umiejętności zarówno dla całego testu, jak i dla 
poszczególnych zadań, i  jest doskonałą alternatywą do klasycznych miar, takich jak współ-
czynnik rzetelności dla całego testu, a  na poziomie pojedynczego zadania – współczynnik 
dyskryminacji. Koncepcja funkcji informacji testu oraz zadania ma bezpośrednie zastosowanie 
w konstrukcji narzędzi testowych i w testowaniu adaptatywnym. 

1.4. dopasowanie modelu do danych
Każdy model statystyczny jest próbą opisania złożonej struktury danych za pomocą ogra-

niczonej liczby parametrów. Aby wnioski wyciągane na podstawie modelu statystycznego 
były trafne, musi być on dobrze dopasowany do danych. Oceny dopasowania modelu IRT 
można dokonać na różne sposoby. Na przykład dwa modele IRT oszacowane dla tych samych 
danych można porównywać ze sobą w całości za pomocą testu ilorazu funkcji wiarygodności, 
aby podjąć decyzję, który z nich lepiej opisuje dane. Można też oceniać dopasowanie modelu 
do wektorów odpowiedzi pojedynczych uczniów (np. dla zidentyfikowania zgadywania lub 
ściągania odpowiedzi). W końcu można analizować dopasowanie do modelu na poziomie 
poszczególnych zadań. W tym miejscu zajmiemy się ostatnim przypadkiem.

Analizy stopnia dopasowania zadania do modelu można dokonać na podstawie wzroko-
wej oceny wykresów, na których – obok krzywych charakterystycznych zadań – naniesiono 
empiryczne wyniki uzyskane przez uczniów, a także przez odwołanie się do odpowiednich 
statystyk dopasowania.

rysunek 1.4. Przykład graficznej analizy dopasowania modelu IRT do danych; punkty od-
powiadają empirycznym proporcjom odpowiedzi poprawnej w  poszczególnych centylach 
umiejętności.

Przykład metody graficznej zilustrowano na Rysunku 1.4. Przedstawia on dwie krzywe cha-
rakterystyczne dla tego samego zadania z egzaminu gimnazjalnego z 2011 roku. Wykres z lewej 
strony uzyskano dla pierwszej próby dopasowania modelu IRT do danych, w której wszystkie 
zadania oceniane dychotomicznie modelowano za pomocą 2PLM. Widać systematyczne różni-
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ce w przebiegu krzywej wyznaczonej przez dopasowany model a „krzywej” sugerowanej przez 
empiryczne proporcje odpowiedzi poprawnych. Układanie się punktów empirycznych powyżej 
zera dla uczniów o niskim poziomie umiejętności oraz większa moc dyskryminacyjna zadania 
w rejonie łatwości 0,5 dla punktów empirycznych, w porównaniu do krzywej 2PLM, sugeruje ba-
daczowi, że zadanie to lepiej byłoby opisane modelem trzyparametrycznym. W istocie, dla tego 
samego zadania (po prawej stronie) uzyskano praktycznie idealne dopasowanie, gdy w ostatecz-
nie użytym dla egzaminu gimnazjalnego modelu IRT było ono modelowane za pomocą 3PLM.

Warto tutaj zauważyć, że niedopasowanie jednego z zadań całego testu przekłada się na 
trafność oszacowania rozkładu poziomu umiejętności uczniów i wtórnie może się przełożyć 
na niedopasowanie pozostałych zadań. Jest to w pewnym sensie sytuacja naczyń połączo-
nych. Tak dobre dopasowanie zadania do 3PLM na Rysunku 1.4 jest nie tylko konsekwencją 
zmiany modelu dla tego zadania, lecz także zmian modelu dla wybranych innych zadań tego 
testu, jakiej dokonano między pierwszą próbą kalibracji testu (z  lewej strony) a  ostateczną 
kalibracją. W praktyce kalibracja testu w modelu IRT polega właśnie na wielokrotnym, me-
todą prób i  błędów, dopasowywaniu różnego typu modeli dla poszczególnych zadań tak, 
aby uzyskać jak najmniejsze odchylenia empirycznych wyników od przewidywań modelu. 
W przypadku skrajnych niedopasowań badacz może również podjąć decyzję o wykluczeniu 
zadania z kalibracji.

Wzrokowa ocena „regularności” odchylania się empirycznych wyników od przewidywań 
modelu może w pewnych przypadkach przysparzać większych kłopotów, zwłaszcza w przy-
padku mniejszych prób. W pewnym momencie granica między tym, co systematyczne a tym, 
co losowe zaciera się i staje się trudna do oceny. Obiektywnej kwantyfikacji stopnia dopaso-
wania dostarczają podstawowe statystyki. Podejście to jest bardzo proste – polega na ocenie 
rozkładu odchyleń wyników rzeczywistych od wyników szacowanych przez model w  gru-
pach arbitralnie wyznaczonych na podstawie umiejętności uczniów.

Podstawową i najprostszą statystyką tego rodzaju jest chi-kwadrat, dla IRT opisane przez 
R. Darrella Bocka (1972):
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gdzie: Ng oznacza liczbę uczniów w grupie g; G to całkowita liczba grup; Oig to proporcja 
poprawnych odpowiedzi udzielonych na zadanie i w grupie g; natomiast Eij to przewidywana 
wartość prawdopodobieństwa poprawnej odpowiedzi za pomocą parametrów i.  
 
Aby obliczyć tę statystykę, należy podzielić grupę badanych obserwacji na G grup 

(zazwyczaj 10)7 na podstawie szacowanych umiejętności. Im wyższa wartość tej statystyki, 
tym zadanie jest gorzej dopasowane (ma ona rozkład chi-kwadrat o liczbie stopni swobody 
równej liczbie grup, pomniejszonej o liczbę parametrów estymowanych dla zadania).  

Kolejną statystyką stosowaną w popularnych programach do estymacji modeli IRT (np. 
Bilog-MG i Parscale) jest G2 (Muraki i Bock, 2003). Odpowiada ona statystykom opartym na 
ilorazie wiarygodności: 
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gdzie: rgi oznacza liczbę poprawnych odpowiedzi na zadanie i w grupie g; Ng to liczba jednostek 
w grupie g; Pi(θg) oznacza prawdopodobieństwo udzielenia poprawnej odpowiedzi na zadanie i 
w grupie k dla ucznia o średniej wartości θ z grupy g, w której θ szacowana jest za pomocą 
estymatora EAP.  

 
Podobnie jak w przypadku poprzedniej statystyki, im wyższa wartość G2, tym zadanie 

gorzej dopasowane. G2 ma rozkład chi-kwadrat o liczbie stopni swobody równej liczbie grup 
bez korekty liczby szacowanych parametrów (szczegółowy opis w: Muraki i Bock, 2003). 

Stosując testy statystyczne do oceny dopasowania zadania, należy pamiętać, że wraz ze 
wzrostem liczebności próby zwiększa się moc każdego testu statystycznego. Mając na 
względzie fakt, że modelowanie IRT często jest stosowane na dużych próbach uczniów, 
trzeba się liczyć z tym, że nawet niewielkie – z praktycznego punktu widzenia – odstępstwa 
między przewidywaniem modelu a obserwowalnymi wynikami, mogą skutkować 

                                                      
7 Podobnie jak w podejściu Hosmera–Lemeshowa (2000) do testowania dopasowania modelu regresji 
logistycznej, w którym wyróżniane są decyle ryzyka. 
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zwyczaj 10)7 na podstawie szacowanych umiejętności. Im wyższa wartość tej statystyki, tym 
zadanie jest gorzej dopasowane (ma ona rozkład chi-kwadrat o liczbie stopni swobody równej 
liczbie grup, pomniejszonej o liczbę parametrów estymowanych dla zadania). 

7 Podobnie jak w podejściu Hosmera i Lemeshowa (2000) do testowania dopasowania modelu regresji logistycznej, 
w którym wyróżniane są decyle ryzyka.
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Kolejną statystyką stosowaną w popularnych programach do estymacji modeli IRT (np. 
Bilog-MG i Parscale) jest G2 (Muraki i Bock, 2003). Odpowiada ona statystykom opartym na 
ilorazie wiarygodności:
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gdzie: rgi oznacza liczbę poprawnych odpowiedzi na zadanie i w grupie g; Ng to liczba jedno-
stek w grupie g; Pi(θg) oznacza prawdopodobieństwo udzielenia poprawnej odpowiedzi na 
zadanie i w grupie k dla ucznia o średniej wartości θ z grupy g, w której θ szacowana jest za 
pomocą estymatora EAP. 

Podobnie jak w przypadku poprzedniej statystyki, im wyższa wartość G2, tym zadanie go-
rzej dopasowane. G2 ma rozkład chi-kwadrat o liczbie stopni swobody równej liczbie grup bez 
korekty liczby szacowanych parametrów (szczegółowy opis w: Muraki i Bock, 2003).

Stosując testy statystyczne do oceny dopasowania zadania, należy pamiętać, że wraz ze 
wzrostem liczebności próby zwiększa się moc każdego testu statystycznego. Mając na wzglę-
dzie fakt, że modelowanie IRT często jest stosowane na dużych próbach uczniów, trzeba się 
liczyć z  tym, że nawet niewielkie – z  praktycznego punktu widzenia – odstępstwa między 
przewidywaniem modelu a obserwowalnymi wynikami, mogą skutkować pozytywnym wy-
nikiem dopasowania testu. W odpowiednio dużej próbie okaże się, że każde analizowane za-
danie statystycznie istotnie odbiega od krzywej oszacowanej przez model IRT. Dlatego oprócz 
obliczania istotności statystycznej, należy także analizować uzyskaną wartość statystyki dopa-
sowania i wspomagać się graficzną analizą uzyskanych wyników.

1.5. podsumowanie 
Niniejszy rozdział miał na celu przybliżenie i uporządkowanie zagadnień związanych z te-

matem jednowymiarowych modeli IRT. Przybliżone zostały najczęściej stosowane modele dla 
zadań ocenianych dychotomicznie oraz wielopunktowo), wprowadzono podstawową defi-
nicje modelu wielogrupowego, a także zarysowano problematykę estymacji poziomu umie-
jętności. Jest to elementarz podstawowych pojęć i definicji. Jest to również punkt wyjścia do 
przedstawienia bardziej złożonych modeli oraz problemów opisywanych w kolejnych rozdzia-
łach tej książki.
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rozdział 2
Specyficzne własności modelu rascha

Michał Modzelewski, Instytut Badań Edukacyjnych

Model Rascha bardzo często traktowany jest jako szczególny przypadek bardziej ogólnych 
modeli IRT (Birnbaum, 1968; por. rozdział 1). Choć z matematycznego punktu widzenia jedno-
parametryczny model IRT (one-parameter logistic model) jest równoważny modelowi Rascha, 
to zwolennicy tego ostatniego wskazują na liczne różnice w podejściach teoretycznych, sto-
jących za tymi modelami (np. Andrich, 2004; Masters, 1982; Wright, 1992; 1997). Dla podkre-
ślenia różnic, w tym rozdziale model Rascha oraz modele IRT będą traktowane jako odrębne 
podejścia metodologiczne. 

Model Rascha jest z  powodzeniem stosowany w  praktyce badawczej od ponad 50 lat. 
Wykorzystuje się go głównie w badaniach edukacyjnych, na przykład w badaniu PISA (OECD, 
2012; zob. także Scheerens, 2003), ale także w badaniach medycznych (np. Christensen, Kre-
iner i Mesbah, 2013) czy marketingowych (Bechtel, 1985).

Na gruncie polskim prowadzenie analiz z wykorzystaniem modelu Rascha nie jest niestety 
tak popularne jak na Zachodzie. Wydaje się, że do niedawna stanowiło to zdecydowaną rzad-
kość (kłopoty ze znalezieniem jakichkolwiek wzmianek w literaturze sprzed obecnego stule-
cia potwierdzają to przypuszczenie). Szczęśliwie, w ostatnich latach zaczyna się to zmieniać. 
Poza obszarem badań edukacyjnych (np. Jasińska i  Modzelewski, 2014; Szaleniec i Węziak-
-Białowolska, 2009), o wykorzystaniu modelu Rascha można przeczytać również w literaturze 
ekonomicznej i socjologicznej (Węziak, 2006). W tej książce czytelnik znajdzie dwa rozdziały 
opisujące praktyczne zastosowanie modelu Rascha: w kontekście budowy testów osiągnięć 
(rozdział 11) i analizy psychometrycznej testu psychologicznego (rozdział 14).

W  tym miejscu skupimy się na opisaniu modelu Rascha, uwzględnimy szczególnie te 
aspekty, które dla jego zwolenników stanowią główne przesłanki za powszechnym stoso-
waniem w naukach społecznych. Tekst podzielony jest na cztery części. W pierwszej zostały 
przedstawione założenia modelu Rascha i ich konsekwencje, w drugiej omówiono najpo-
pularniejsze metody estymacji parametrów modelu, a w trzeciej zawarty jest opis metod 
służących do analizy dopasowania danych do modelu. Rozdział kończy się krótkim prze-
glądem dostępnych programów komputerowych, umożliwiających dopasowanie modelu 
Rascha.

Polska wersja nazewnictwa związanego z modelem Rascha, tak jak w  rozdziale 1, bę-
dzie odwoływała się do pomiaru edukacyjnego. Tak więc odpowiednikiem angielskiego 
terminu item, będzie „zadanie”; „cecha ukryta” będzie wymiennie określana jako „umiejęt-
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ność” lub „konstrukt”, natomiast parametry odpowiadające położeniu zadań i osób na skali, 
odpowiednio jako: „trudność” lub „poziom umiejętności”. Nie stanowi to jednak ogranicze-
nia zastosowania opisanych w tym rozdziale właściwości modelu Rascha w ramach innych 
kontekstów badawczych (zob. rozdział 1 dla innych stosowanych określeń wybranych ter-
minów). Każdorazowo „zadanie” można odczytywać bardziej ogólnie jako „pozycję testową”, 
„pytanie” lub „stwierdzenie”.

2.1. Model czy modele rascha?
Na wstępie należy zauważyć, że wyrażenie „model Rascha” może odwoływać się do każ-

dego z modeli wchodzących w skład szerokiej rodziny statystycznych modeli pomiarowych. 
Wszystkie opierają się na tych samych założeniach teoretycznych dotyczących pomiaru, które 
zostaną opisane w kolejnych częściach rozdziału. Uprzedzając nieco dalsze rozważania, moż-
na powiedzieć, że różne „modele” Rascha to po prostu różne sposoby parametryzacji zało-
żeń dotyczących pomiaru, sformułowanych przez Georga Rascha (1961). Parametryzacje te 
powstały w  obliczu potrzeby analizy danych o  różnej strukturze odpowiedzi. Na kolejnych 
stronach krótko opisano te najczęściej stosowane.

2.1.1. prosty model logistyczny (simple logistic model, SlM) 
Inaczej nazywany modelem Rascha dla zadań ocenianych dychotomicznie. Jest to model 

oryginalnie opracowany przez Rascha (1961; 1980) w latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku. 
Stanowi on szczególny przypadek pozostałych modeli. W ramach niego prawdopodobień-
stwo udzielenia poprawnej odpowiedzi na zadanie i jest zależne tylko od odległości między 
położeniem na skali θ osoby n rozwiązującej zadanie (jej poziomu umiejętności) oraz zada-
nia b (jego trudności):
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2.1.2. Model dla jednorodnej skali porządkowej (rating scale model, RSM) 

Jest to jeden z dwóch głównych modeli Rascha dla zadań wielokategorialnych. Został 
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2.1.3. Model odpowiedzi częściowej (partial credit model, PCM) 

To drugi najczęściej stosowany model dla danych wielokategorialnych. Opracowany został 
przez Geoffa Mastersa (1982). Wykorzystywany jest głównie do analizy wyników testów 
osiągnięć w badaniach edukacyjnych, w których poszczególne zadania mają różne skale ocen, 
to znaczy nie zakłada się, że poszczególne kategorie odpowiedzi mają takie same (relatywne) 
znaczenie dla każdego zadania. Jest to rozluźnienie założeń stojących za modelem RSM, 
dopuszczające różne wartości dla progów dla każdego zadania: 
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2.1.4. Wieloaspektowy model Rascha (multi-faceted/many-facet Rasch model, MFRM)8  

                                                      
8 W dotychczasowej polskiej literaturze funkcjonuje termin „wieloaspektowe skalowanie Rascha” – stosujemy 
go w rozdziale 8. Oryginalny tytuł tego narzędzia to many-facet Rasch measurement, ale w literaturze występują 
różne jego warianty, np.: many-facet(ed) Rasch measurement (lub model); multi-facet(ed) Rasch measurement 
(lub model). 
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2.1.3. Model odpowiedzi częściowej (partial credit model, pcM)
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2.1.4. Wieloaspektowy model rascha (multi-faceted/many-facet Rasch model, MfrM)1 
To najbardziej uogólniona postać modelu Rascha, zaproponowana przez Johna Lina-

cr’a (1994). W modelu tym przez „aspekt” rozumie się dowolny czynnik, który w systematycz-
ny sposób wpływa na obserwowany wynik surowy. Poza położeniem na skali respondenta 
i  zadania, aspektem w  ramach tej parametryzacji może być na przykład egzaminator oce-
niający wykonanie zadania (a raczej jego „surowość” lub „łagodność”), płeć respondenta czy 
czas prowadzenia pomiaru. Co więcej, możliwe jest modelowanie różnorodnych interakcji 
pomiędzy wyróżnionymi aspektami. Przykładowo, prawdopodobieństwo udzielenia popraw-
nej odpowiedzi przez osobę n na ocenianie dychotomicznie zadanie i, z uwzględnieniem jej  
płci, S, oraz egzaminatora, Jk, oceniającego jej pracę, wynosi:
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Powyższe modele współdzielą wiele założeń, które łącznie sprawiają, że model Rascha nie 
tylko opisuje relacje między danymi, lecz także stanowi swoiste kryterium obiektywnego 
pomiaru. W następnych sekcjach założenia te zostaną opisane. Dla przejrzystości, tam gdzie 
konieczne będzie odwołanie się do wzorów matematycznych, zostanie wykorzystany model 
SLM. 
 
2.2. Pomiar i opis 

 
Na czym polega główna różnica między modelami IRT a modelem Rascha? Według 

zwolenników modelu Rascha tkwi ona w podejściu do roli danych w procesie pomiaru (np. 
Andrich, 2004; Wright, 1992; 1997). Modele IRT za główny cel analizy stawiają jak 
najlepszy opis relacji obecnych między danymi. Jeżeli można to osiągnąć, wykorzystując 
prosty, jednoparametryczny model logistyczny, to dobrze – udało się opisać dane za pomocą 
relatywnie małej liczby parametrów. Jeśli nie – a taka sytuacja zdarza się o wiele częściej – to 
należy zastosować bardziej uogólnioną postać modelu, uwalniając parametr dyskryminacji dla 
zadań9. Jeżeli wciąż dopasowanie modelu do danych jest niezadowalające, istnieje możliwość 
dodania dodatkowego parametru, (pseudo)zgadywania, czyli oszacowania dolnej asymptoty 
krzywej charakterystycznej dla zadania. Można powiedzieć, że w podejściu reprezentowanym 
przez IRT dane są ostateczną wykładnią, jeżeli model nie opisuje ich wystarczająco dobrze, to 
należy go odrzucić. Jeżeli model jest dobrze dopasowany do danych, to otrzymane 
oszacowania parametrów są traktowane jako poszukiwane miary charakteryzujące zarówno 
osoby, jak i zadania. Pomiar w modelach IRT jest więc równoznaczny z opisem danych. 

Jak zauważył Andrich (2004), takie podejście (nazywane przez niego tradycyjnym), które 
stawia dane na pierwszym miejscu, jest bardzo powszechne w naukach społecznych, jednakże 
nieobecne w naukach przyrodniczych, które stawiają teorię i model przed obserwacjami. W 
ramach tych nauk częstą praktyką w trakcie pomiaru jest odrzucanie obserwacji, które 
zachowują się niezgodnie z przewidywaniami teorii. 

Model Rascha stanowi próbę przełożenia zasad pomiaru obowiązujących w naukach 
przyrodniczych do nauk społecznych (Wright, 1997). Rasch sformułował swój model, 
kierując się formalnymi wymogami, które powinien spełniać obiektywny pomiar 
indywidualny, a nie próbą opisu relacji istniejących między danymi czy próbą opisu populacji 
(Andrich, 2004; Wright, 1997). Model Rascha jest więc kryterium, do którego można 
przyrównać dane, aby sprawdzić czy pozwalają one na obiektywny pomiar. Odwraca to 
relację, w jakiej pozostają do siebie dane i model w porównaniu do podejścia IRT. Jeżeli w 
wyniku analizy danych dojdziemy do wniosku, że nie można dopasować do nich modelu 

                                                      
9 Należy w tym miejscu zauważyć, że nie jest to możliwe bez przyjęcia dodatkowych założeń na otrzymane 
dane, zwłaszcza założeń dotyczących rozkładu badanej cechy w populacji (Bock i Aitkin, 1981). Między innymi 
z tego powodu modele IRT stosowane są głównie w badaniach prowadzonych na dużych próbach. 
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drich, 2004; Wright, 1992; 1997). Modele IRT za główny cel analizy stawiają jak najlepszy opis 
relacji obecnych między danymi. Jeżeli można to osiągnąć, wykorzystując prosty, jednopara-
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żeli wciąż dopasowanie modelu do danych jest niezadowalające, istnieje możliwość dodania 
dodatkowego parametru, (pseudo)zgadywania, czyli oszacowania dolnej asymptoty krzywej 
charakterystycznej dla zadania. Można powiedzieć, że w podejściu reprezentowanym przez 
IRT dane są ostateczną wykładnią, jeżeli model nie opisuje ich wystarczająco dobrze, to należy 
go odrzucić. Jeżeli model jest dobrze dopasowany do danych, to otrzymane oszacowania 
parametrów są traktowane jako poszukiwane miary charakteryzujące zarówno osoby, jak i za-
dania. Pomiar w modelach IRT jest więc równoznaczny z opisem danych.

Jak zauważył Andrich (2004), takie podejście (nazywane przez niego tradycyjnym), które 
stawia dane na pierwszym miejscu, jest bardzo powszechne w naukach społecznych, jednak-
że nieobecne w naukach przyrodniczych, które stawiają teorię i model przed obserwacjami. 
W ramach tych nauk częstą praktyką w trakcie pomiaru jest odrzucanie obserwacji, które za-
chowują się niezgodnie z przewidywaniami teorii.

Model Rascha stanowi próbę przełożenia zasad pomiaru obowiązujących w  naukach 
przyrodniczych do nauk społecznych (Wright, 1997). Rasch sformułował swój model, kierując 
się formalnymi wymogami, które powinien spełniać obiektywny pomiar indywidualny, a nie 
próbą opisu relacji istniejących między danymi czy próbą opisu populacji (Andrich, 2004; Wri-
ght, 1997). Model Rascha jest więc kryterium, do którego można przyrównać dane, aby spraw-
dzić czy pozwalają one na obiektywny pomiar. Odwraca to relację, w jakiej pozostają do siebie 
dane i model w porównaniu do podejścia IRT. Jeżeli w wyniku analizy danych dojdziemy do 
wniosku, że nie można dopasować do nich modelu Rascha, to należy odrzucić dane – nie po-
zwalają one bowiem na pomiar. Jeżeli jednak stwierdzimy, że dane są (wystarczająco) dobrze 
dopasowane do modelu Rascha, otrzymujemy oszacowania parametrów osób i zadań, które 
są od siebie niezależne, a także niezależne od zadań wykorzystanych do pomiaru oraz od pró-
by osób badanych (co nie oznacza, że są pozbawione błędu oszacowania).

2.3. Specyficzna obiektywność, czyli założenia modelu rascha

Gdy Rasch formułował swój model, wyszedł od nakreślenia wymogów, które powinny 
charakteryzować obiektywny pomiar. Obiektywność pomiaru nigdy jednak nie jest absolutna, 
zawsze może być tylko określona w ramach jakiegoś układu odniesienia (frame of reference). 
W związku z tym ograniczeniem, dla nazwania sytuacji, którą opisuje nakreślony przez niego 
zestaw warunków, Rasch wykorzystał określenie „specyficzna obiektywność” (specific objecti-

2 Należy w tym miejscu zauważyć, że nie jest to możliwe bez przyjęcia dodatkowych założeń co do otrzymanych 
danych, zwłaszcza założeń dotyczących rozkładu badanej cechy w populacji (Bock i Aitkin, 1981). Między innymi z tego 
powodu modele IRT stosowane są głównie w badaniach prowadzonych na dużych próbach.
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vity; Rasch, 1977). W dziedzinie pomiaru w naukach społecznych (np. psychologii, badaniach 
edukacyjnych, socjologii itp.) w sytuacji specyficznej obiektywności możliwe jest niezależne 
porównanie charakterystyk osób (np. poziomu umiejętności uczniów) i bodźców (np. trudno-
ści zadań; Rasch, 1966). Rasch określił warunki, które powinny spełniać dane, aby można było 
mówić o obiektywnym pomiarze, w następujący sposób:

Porównanie pomiędzy dwoma bodźcami powinno być niezależne od tego, które konkretnie 

osoby zostały wykorzystane do porównania; porównanie to nie powinno także zależeć od tego, 

jakie inne bodźce w ramach rozważanej klasy, były lub mogły być także porównywane.

Symetrycznie, porównanie pomiędzy dwiema osobami powinno być niezależne od tego, któ-

re konkretnie bodźce zostały wykorzystane do porównania; porównanie to nie powinno także 

zależeć od tego, jakie inne osoby były także porównywane, przy tej samej lub różnych okazjach 

(Rasch, 1961, s. 331–332).

Z tych warunków da się wywieść trzy podstawowe założenia, które stoją za modelem Ra-
scha: jednowymiarowość, rozdzielność parametrów osób i  zadań oraz lokalną niezależność 
(Wright, 1991; Wright i Linacre, 1987). Na kolejnych stronach zostaną one szczegółowo opisane.

2.3.1. jednowymiarowość
Z przytoczonej wypowiedzi wynika, że za podstawę pomiaru indywidualnego Rasch przy-

jął możliwość dokonania niezależnego porównania – zarówno osób, jak i zadań. Porównanie 
takie zakłada istnienie wymiaru (cechy), który pozwala na określenie relacji, w jakiej pozostają 
do siebie osoby i zadania. Innymi słowy, w ramach modelu Rascha sprawdzamy czy analizo-
wane przez nas dane umożliwiają skonstruowanie ciągłej skali, na której można będzie opisać 
(i porównać) osoby i zadania (niezależnie od siebie).

Czy jednak założenie mówiące o  tym, że można wskazać jedną cechę, która odpowia-
da za udzielane przez badanych odpowiedzi w teście psychologicznym (lub edukacyjnym) 
jest sensowne? Założenie to bywa czasami krytykowane jako nieodpowiadające faktycznym 
procesom poznawczym, uruchamianym podczas rozwiązywania testu (np. Goldstein, 1979; 
Goldstein i Blinkhorn, 1982)3. Jak zauważył Timothy McNamara (1991), wątpliwości te wynikają 
z utożsamiania psychometrycznego założenia o jednowymiarowości z bezwzględną homo-
genicznością badanej cechy.

Odpowiedź na te zarzuty jest dwutorowa. Po pierwsze, warto przypomnieć, że w kontek-
ście modelu Rascha interesuje nas pomiar ukrytej cechy, a nie opis zjawiska. Celem każde-
go pomiaru jest porównanie różnorodnych obiektów pod kątem jakiejś jednej cechy. Choć 
obiekty można scharakteryzować za pomocą różnych cech, to w sytuacji pomiaru interesuje 
nas tylko jedna z nich. Nie oznacza to jednak, że twierdzimy, że różnorodne cechy obiektu 
są od siebie niezależne, to znaczy że jedne nie wpływają na inne. Oczekujemy raczej, że na-
rzędzie, które wykorzystujemy do pomiaru wybranej przez nas cechy, pozwoli na jej pomiar 

3 Warto zauważyć, że krytyka ta odnosi się do wszystkich jednowymiarowych modeli zmiennych ukrytych (unidimentional 
latent trait models), w tym do wieloparametrycznych modeli IRT.
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„wystarczająco niezależnie” od pozostałych charakterystyk obiektu w  określonych (i  kontro-
lowanych) warunkach badawczych. To, na ile nasze narzędzie spełni powyższe oczekiwanie, 
świadczyć będzie o jego trafności. Test (lub poszczególne zadania) może być więc bardziej lub 
mniej trafny w kontekście tego, co chcemy mierzyć.

Po drugie, należy odróżnić model pomiarowy od modelu konkretnej umiejętności. Model 
pomiarowy Rascha pozwala odpowiedzieć na pytanie, czy można sensownie dodawać punk-
ty uzyskane w teście w celu porównania osób (lub zadań). Odpowiedź jest twierdząca, jeżeli 
w wyniku analizy dopasowania danych do modelu dojdziemy do wniosku, że dane pozwalają 
na obiektywny pomiar cechy. Warto zauważyć, że w ramach klasycznej teorii testu (classical 
test theory, KTT), każda analiza opiera się, między innymi, na nieweryfikowanym założeniu, że 
test mierzy jedną umiejętność, to znaczy że dodawanie surowych punktów dla określenia 
wyniku jest zasadne (a większa liczba punktów w teście oznacza większe natężenie badanej 
cechy). Model Rascha dostarcza narzędzi do weryfikacji tej hipotezy.

Natomiast model umiejętności to szczegółowy opis sposobu, w  jaki dana umiejętność 
lub cecha objawia się w reakcji na konkretny bodziec. W związku ze złożonością procesów 
poznawczych człowieka do skonstruowania takiego modelu nie wystarczyłyby odpowiedzi 
udzielone przez osoby badane w zwykłym teście – potrzeba byłoby wielu nowych informa-
cji i dodatkowych pomiarów. Co więcej, prawdopodobnie potrzebowalibyśmy oddzielnego 
modelu przewidującego odpowiedzi na każde zadanie. Choć taki model dostarczałby pewnie 
najlepszych danych o poziomie cechy osób badanych, to jego użyteczność w praktyce byłaby 
z oczywistych względów znikoma.

Model pomiarowy Rascha zakłada zatem jednowymiarowość i homogeniczność badanej ce-
chy, ale nie w kontekście ontologicznej prawdy o jej strukturze, a raczej weryfikowalnej hipotezy 
co do właściwości pomiaru dokonanego konkretnym testem. Jak zauważył Linacre (2011), model 
Rascha „nie wie” czy substancjalnie dane są jednowymiarowe – analizuje je jednak tak, jakby były. 
Dopiero analiza statystyk dopasowania pozwala stwierdzić, na ile dane zachowują się zgodnie 
z przewidywaniami modelu Rascha. Skuteczność tej analizy w kontekście założenia o jednowy-
miarowości jest opisana w części rozdziału dotyczącej analizy dopasowania danych do modelu.

Określenie umiejętności lub cechy, do której odnosi się stworzona przez nas skala, jest 
kwestią, którą rozstrzyga się teoretycznie na etapie konstrukcji testu (Downing, 2006). To wte-
dy ustalany jest zakres badanego konstruktu, czyli definiowana jest klasa bodźców (zadań), 
które mogą wskaźnikować interesującą nas cechę. Dobór z  tak określonego zbioru próbki 
zadań do testu wymaga zastosowania odpowiednich procedur, które zagwarantują, że wynik 
uzyskany w teście będzie dobrym wskaźnikiem interesującej nas cechy4.

Na zakończenie rozważań dotyczących założenia o jednowymiarowości w modelu Rascha 
warto wspomnieć o modelach, które rozluźniają założenie dotyczące homogeniczności para-
metrów osób i zadań, czyli o rozszerzonych modelach Rascha (extended Rasch models). Umoż-
liwiają one prowadzenie analizy danych pochodzących z kilku populacji (tzw. modele multiple 

4 Opis testu osiągnięć stworzonego z wykorzystaniem modelu Rascha znajdzie czytelnik w rozdziale 11.
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group, MG-IRT), a także wyspecyfikowanie bardziej złożonych zależności pomiędzy więcej niż 
jedną cechą ukrytą a zadaniami, czyli zdefiniowanie wielowymiarowości międzyzadaniowej 
(gdy rozdzielne grupy zadań mierzą różne cechy) i wewnątrz zadaniowej (gdy na odpowiedź 
na dane zadanie ma wpływ więcej niż jedna cecha)5. 

2.3.2. rozdzielność parametrów osób i zadań
Rozdzielność (separability) parametrów osób i zadań stanowi kluczowe założenie dla modelu 

Rascha i wiąże się z najczęściej krytykowaną cechą tego modelu, to znaczy z brakiem możliwości 
określenia dodatkowych parametrów (dyskryminacji i pseudozgadywania) dla poszczególnych 
zadań. Na czym jednak polega rozdzielność parametrów i dlaczego jest tak ważna?

W przytoczonym cytacie Rasch wskazuje na ważny aspekt obiektywnego pomiaru – po-
równanie dwóch obiektów nie powinno zależeć od tego, jakie bodźce zostały wykorzystane 
do przeprowadzenia porównania (i odwrotnie dla bodźców). Oznacza to, że obserwowana 
przez nas różnica w poziomie umiejętności dwóch dowolnie dobranych osób powinna być 
stała niezależnie od zadań użytych do określenia tego poziomu, natomiast różnica w pozio-
mie trudności zadań powinna być niezależna od badanej populacji. Spośród probabilistycz-
nych modeli IRT tylko model Rascha posiada tę własność.

Dla zobrazowania, na czym ona polega (zarówno w odniesieniu do osób, jak i zadań), po-
służymy się dwoma prostymi przykładami. Załóżmy, że dwie osoby, n i m, o poziomach umie-
jętności: θn i θm, rozwiązują zadanie i o trudności bj. Logarytmy ilorazu szans (log odds ratio, 
w skrócie logit) udzielenia poprawnej odpowiedzi na zadanie i przez osoby n i m w ramach 
modelu Rascha (2.1), wyglądają następująco:
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międzyzadaniowej (gdy rozdzielne grupy zadań mierzą różne cechy) i wewnątrz zadaniowej 
(gdy na odpowiedź na dane zadanie ma wpływ więcej niż jedna cecha)12.  
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stała niezależnie od zadań użytych do określenia tego poziomu, natomiast różnica w poziomie 
trudności zadań powinna być niezależna od badanej populacji. Spośród probabilistycznych 
modeli IRT tylko model Rascha posiada tę własność. 

Dla zobrazowania, na czym ona polega (zarówno w odniesieniu do osób, jak i zadań), 
posłużymy się dwoma prostymi przykładami. Załóżmy, że dwie osoby, n i m, o poziomach 
umiejętności: θn i θm, rozwiązują zadanie i o trudności bj. Logarytmy ilorazu szans (log odds 
ratio, w skrócie logit) udzielenia poprawnej odpowiedzi na zadanie i przez osoby n i m w 
ramach modelu Rascha (2.1), wyglądają następująco: 
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Jeżeli teraz odejmiemy od siebie oba wyrażenia, aby sprawdzić przewidywaną różnicę w 
szansach poradzenia sobie z przykładowym zadaniem przez te dwie osoby: 
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to okaże się, że jest ona równa różnicy w poziomach umiejętności porównywanych osób – 
parametr dla zadania został usunięty z równania. Oznacza to, że w ramach modelu Rascha nie 
ma znaczenia, jakie konkretnie zadania zostały wykorzystane do porównania umiejętności 
osób – to poziomy umiejętności osób determinują przewidywaną różnicę szans poradzenia 
sobie z zadaniami. Podobne rozumowanie można przeprowadzić dla parametrów zadań. Jeżeli 
osoba n rozwiązywała dwa zadania, i oraz j, to porównanie ich trudności przedstawia wzór: 
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Okazuje się, że porównanie to nie jest zależne od tego, kto rozwiązywał te zadania (parametr 
osoby został usunięty z równania). 

Gdyby zadania były scharakteryzowane jeszcze dodatkowym parametrem (np. parametrem 
dyskryminacji, a) porównania między osobami i zadaniami byłyby zależne od tego, jakie 
zadania zostały wykorzystane. W kontekście naszego pierwszego przykładu efekt porównania 
szans osób n i m na poradzenie sobie z zadaniem i wyglądałby następująco: 

                                                      
12 Więcej informacji na temat rozszerzonych modeli Rascha znajdzie czytelnik w publikacji pod redakcją 
Matthiasa von Daviera i Clausa Carstensena (2007). 
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międzyzadaniowej (gdy rozdzielne grupy zadań mierzą różne cechy) i wewnątrz zadaniowej 
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ratio, w skrócie logit) udzielenia poprawnej odpowiedzi na zadanie i przez osoby n i m w 
ramach modelu Rascha (2.1), wyglądają następująco: 
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Jeżeli teraz odejmiemy od siebie oba wyrażenia, aby sprawdzić przewidywaną różnicę w 
szansach poradzenia sobie z przykładowym zadaniem przez te dwie osoby: 
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to okaże się, że jest ona równa różnicy w poziomach umiejętności porównywanych osób – 
parametr dla zadania został usunięty z równania. Oznacza to, że w ramach modelu Rascha nie 
ma znaczenia, jakie konkretnie zadania zostały wykorzystane do porównania umiejętności 
osób – to poziomy umiejętności osób determinują przewidywaną różnicę szans poradzenia 
sobie z zadaniami. Podobne rozumowanie można przeprowadzić dla parametrów zadań. Jeżeli 
osoba n rozwiązywała dwa zadania, i oraz j, to porównanie ich trudności przedstawia wzór: 
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Okazuje się, że porównanie to nie jest zależne od tego, kto rozwiązywał te zadania (parametr 
osoby został usunięty z równania). 

Gdyby zadania były scharakteryzowane jeszcze dodatkowym parametrem (np. parametrem 
dyskryminacji, a) porównania między osobami i zadaniami byłyby zależne od tego, jakie 
zadania zostały wykorzystane. W kontekście naszego pierwszego przykładu efekt porównania 
szans osób n i m na poradzenie sobie z zadaniem i wyglądałby następująco: 

                                                      
12 Więcej informacji na temat rozszerzonych modeli Rascha znajdzie czytelnik w publikacji pod redakcją 
Matthiasa von Daviera i Clausa Carstensena (2007). 
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sobie z zadaniami. Podobne rozumowanie można przeprowadzić dla parametrów zadań. Je-
żeli osoba n rozwiązywała dwa zadania, i oraz j, to porównanie ich trudności przedstawia wzór:
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.  (2.9) 

Choć porównanie to jest zależne od różnicy w poziomach umiejętności, to wielkość 
uzyskanego efektu jest proporcjonalna do parametru dyskryminacji dla zadania i. Do bardziej 
niepokojących wniosków dojdziemy, gdy porównamy parametry zadań w modelu 
dwuparametrycznym: 

. (2.10) 

Widzimy, że porównanie szans na udzielenie poprawnej odpowiedzi przez osobę o 
określonym poziomie umiejętności dla dwóch zadań jest zależne nie tylko od ich parametrów 
trudności, lecz także od ich parametrów dyskryminacji i poziomu umiejętności tej osoby. 
Sprawia to, że osoba o niższym poziomie umiejętności może mieć wyższe szanse poradzenia 
sobie z zadaniem trudniejszym (pod względem parametru trudności b), ale o wyższej wartości 
parametru dyskryminacji a, niż z łatwiejszym i mniej dyskryminacyjnym. Wprowadzenie 
parametru pseudozgadywania, zamiast (lub obok) parametru dyskryminacji, dałoby podobne 
skutki. 

Rozdzielność parametrów ma więc daleko idące następstwa dla pomiaru. Po pierwsze, w 
kontekście pomiaru indywidualnego, oszacowanie poziomu umiejętności jest niezależne od 
tego, jaki test (lub podtest) rozwiązywała dana osoba, jeżeli testy mierzyły tę samą 
umiejętność. Istnieje zatem możliwość przełożenia parametrów na wspólną skalę, na przykład 
poprzez zrównanie obu testów. Po drugie, umożliwia skalibrowanie narzędzia na dowolnej 
próbie osób (w ramach populacji), dla których pomiar ma sens zarówno pod względem 
trudności wykorzystanych zadań, jak i w świetle teoretycznych założeń dotyczących 
mierzonego konstruktu. 

Po trzecie, umożliwia czytelną definicję skal pomiarowych, na których poszczególne 
zadania stanowią kolejne progi związane z nasileniem danej cechy. Jest to możliwe, 
ponieważ, w przeciwieństwie do modelu dopuszczającego zróżnicowane wartości parametru 
dyskryminacji i pseudozgadywania dla zadań, hierarchia zadań, rozumiana jako 
uporządkowanie szans poradzenia sobie z nimi, wygląda identycznie dla każdego badanego (i 
jest tożsama z uporządkowaniem zadań pod kątem parametru trudności). 

Rozdzielność parametrów jest powiązana także z faktem, że w modelu Rascha dla każdego 
parametru istnieje tak zwana statystyka dostateczna, która odzwierciedla całą wiedzę o jego 
właściwościach, zawartą w analizowanych danych (Wright, 1989). Przykładowo oznacza to, 
że suma punktów (liczba poprawnych odpowiedzi) uzyskanych w danym teście (lub 
podteście) jest statystyką dostateczną dla oszacowania poziomu umiejętności badanych osób 
(Andersen, 1977). Analogicznie: liczba osób poprawnie odpowiadających na dane zadanie 
stanowi statystykę dostateczną dla oszacowania jego trudności. 

Istnienie statystyki dostatecznej dla parametrów modelu ma dwa ważne następstwa. Po 
pierwsze, podczas estymacji modelu nie są potrzebne żadne dodatkowe założenia dotyczące 
rozkładu umiejętności w populacji oraz trudności zadań (czy też innych parametrów 
wyliczanych w ramach bardziej uogólnionych modeli Rascha). Po drugie, rośnie 
komunikowalność wyników – w ramach modelu Rascha można tworzyć tabele 
przeliczeniowie (nieliniowej) surowej liczby punktów na (liniowe) położenie na skali, co 
pozwala także na szybkie porównanie wyników osoby badanej z określoną normą, o ile taka 
dla danego testu istnieje. 
 
2.3.3. Lokalna niezależność  

Założenie o lokalnej niezależności (local independence) jest obecne we wszystkich 
probabilistycznych modelach IRT i oznacza, że prawdopodobieństwo udzielenia poprawnej 
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Choć porównanie to jest zależne od różnicy w poziomach umiejętności, to wielkość uzy-
skanego efektu jest proporcjonalna do parametru dyskryminacji dla zadania i. Do bardziej 
niepokojących wniosków dojdziemy, gdy porównamy parametry zadań w modelu dwupa-
rametrycznym:
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Widzimy, że porównanie szans na udzielenie poprawnej odpowiedzi przez osobę o określo-
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od tego, jaki test (lub podtest) rozwiązywała dana osoba, jeżeli testy mierzyły tę samą umiejęt-
ność. Istnieje zatem możliwość przełożenia parametrów na wspólną skalę, na przykład poprzez 
zrównanie obu testów. Po drugie, umożliwia skalibrowanie narzędzia na dowolnej próbie osób 
(w ramach populacji), dla których pomiar ma sens zarówno pod względem trudności wykorzy-
stanych zadań, jak i w świetle teoretycznych założeń dotyczących mierzonego konstruktu.

Po trzecie, umożliwia czytelną definicję skal pomiarowych, na których poszczególne za-
dania stanowią kolejne progi związane z nasileniem danej cechy. Jest to możliwe, ponieważ, 
w przeciwieństwie do modelu dopuszczającego zróżnicowane wartości parametru dyskrymi-
nacji i pseudozgadywania dla zadań, hierarchia zadań, rozumiana jako uporządkowanie szans 
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poradzenia sobie z nimi, wygląda identycznie dla każdego badanego (i jest tożsama z upo-
rządkowaniem zadań pod kątem parametru trudności).

Rozdzielność parametrów jest powiązana także z faktem, że w modelu Rascha dla każdego 
parametru istnieje tak zwana statystyka dostateczna, która odzwierciedla całą wiedzę o jego 
właściwościach, zawartą w analizowanych danych (Wright, 1989). Przykładowo oznacza to, że 
suma punktów (liczba poprawnych odpowiedzi) uzyskanych w danym teście (lub podteście) 
jest statystyką dostateczną dla oszacowania poziomu umiejętności badanych osób (Ander-
sen, 1977). Analogicznie: liczba osób poprawnie odpowiadających na dane zadanie stanowi 
statystykę dostateczną dla oszacowania jego trudności.

Istnienie statystyki dostatecznej dla parametrów modelu ma dwa ważne następstwa. Po 
pierwsze, podczas estymacji modelu nie są potrzebne żadne dodatkowe założenia dotyczące 
rozkładu umiejętności w populacji oraz trudności zadań (czy też innych parametrów wylicza-
nych w ramach bardziej uogólnionych modeli Rascha). Po drugie, rośnie komunikowalność 
wyników – w  ramach modelu Rascha można tworzyć tabele przeliczeniowe, które umożli-
wiają przełożenie (nieliniowej) surowej liczby punktów na (liniowe) położenie na skali, co po-
zwala także na szybkie porównanie wyników osoby badanej z określoną normą, o ile taka dla 
danego testu istnieje.

2.3.3. lokalna niezależność 
Założenie o  lokalnej niezależności (local independence) jest obecne we wszystkich pro-

babilistycznych modelach IRT i oznacza, że prawdopodobieństwo udzielenia poprawnej od-
powiedzi na dowolne zadanie przez daną osobę jest określone jej poziomem umiejętności 
i  charakterystyką zadania. Innymi słowy, dla danego poziomu umiejętności udzielenie po-
prawnej odpowiedzi na poszczególne zadanie jest niezależne od odpowiedzi udzielonych na 
inne zadania. Oznacza to, że po uwzględnieniu wpływu badanej umiejętności na odpowiedzi 
udzielone w teście, nie ma żadnych systematycznych związków między zadaniami. Rezultat 
jest stochastyczny i określony – w przypadku modelu Rascha – przez odległość między poło-
żeniem na skali badanej osoby i zadania. Można powiedzieć, że po uwzględnieniu poziomu 
umiejętności osoby badanej, jej odpowiedzi na poszczególne zadania są rezultatem rzutów 
monetą. Moneta ta jest jednak obciążona – każde zadanie to rzut monetą o innym prawdo-
podobieństwie uzyskania reszki (lub orła), ale prawdopodobieństwo to jest określone w pełni 
przez model.

Założenie o lokalnej niezależności jest więc kluczowe dla oceny czy dane pasują do modelu 
Rascha. Oczywiście, podobnie jak z  innymi założeniami, samo wykorzystanie modelu Rascha 
nie sprawi, że założenie to zostanie spełnione przez dane, które są za jego pomocą analizowa-
ne. Otrzymane oszacowania są wyliczone tak, jakby obserwowane odpowiedzi na zadania były 
lokalnie niezależne. Jeżeli jednak założenie to nie jest spełnione, oszacowania te są obciążone.

Można wyróżnić dwa typy złamania założenia o lokalnej niezależności (Linacre, 2009a; Ma-
rais i  Andrich, 2008). Oba wynikają z  silniejszego – w  stosunku do przewidywanego przez 
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model – związku między zadaniami, a przez to są empirycznie trudne do odróżnienia (Marais 
i Andrich, 2008). Choć często łączy się założenie o lokalnej niezależności z założeniem o jed-
nowymiarowości, to jednak nie zawsze złamanie tego pierwszego założenia wynika z wielo-
wymiarowości testu.

Przykładem sytuacji obrazującej niewielowymiarowy aspekt braku lokalnej niezależności 
jest test, w  którym poprawna odpowiedź na jedno zadanie w  pewien sposób wpływa na 
udzielenie odpowiedzi w innym, na przykład gdy uzyskany wynik w jednym zadaniu w teście 
matematycznym jest potrzebny do kolejnych obliczeń w  następnym zadaniu, a  oba zada-
nia są ocenianie tak, jakby były od siebie niezależne. W takim wypadku oba zadania mierzą 
tę samą cechę, jednak związek między nimi jest sztucznie zawyżony. Inny przykład stanowią 
stwierdzenia dotyczące ogólnej satysfakcji w ankietach badających różne aspekty tego zja-
wiska. Ida Marais i David Andrich (2008) nazwali ten rodzaj lokalnej zależności – zależnością 
odpowiedzi (response dependence) i zwrócili uwagę, że takie złamanie lokalnej niezależności 
nigdy nie jest zamierzone przez twórców testu. Odpowiedzi na zadania, które wykazują się 
tego rodzaju zależnością, są często bardziej przewidywalne (zadania te mają większą moc 
dyskryminacyjną), niż wynikałoby to z modelu Rascha.

Drugim rodzajem lokalnej zależności jest zależność od cechy (trait dependence; Marais i An-
drich, 2008). Wiąże się ona ze złamaniem założenia o  jednowymiarowości w  tym sensie, że 
część zadań, poza czynnikiem ogólnym (tj. modelowanym wymiarem), powiązana jest jeszcze 
z jakimś innym. Ten rodzaj zależności pojawia się w sytuacji, gdy poszczególne zadania mierzą 
różne aspekty tej samej cechy. Aspekty te jednak są na tyle różne, że słabo wiążą się z główną 
badaną cechą. Za przykład mogą posłużyć testy osiągnięć szkolnych, które są efektem połącze-
nia różnych obszarów wiedzy szkolnej (np. matematyki, wiedzy o języku, nauk przyrodniczych)6 
a w mniejszym stopniu takie testy, w których zadania posiadają wspólne polecenie lub odnoszą 
się do jednego materiału (np. zadania w testach czytania, które odnoszą się do jednego tekstu). 
Inaczej niż w przypadku zależności odpowiedzi, zależność od cechy jest skutkiem działań, które 
często stanowią podstawę do orzekania o trafności testu, a przez to jest ona wprowadzana do 
testów świadomie przez ich konstruktorów. Odpowiedzi na zadania, które odwołują się także 
do innych wymiarów, charakteryzują się często większą nieprzewidywalnością (zadania te mają 
mniejszą moc dyskryminacyjną), niż wynikałoby to z modelu Rascha.

Na podstawie symulacji odkryto, że oba typy lokalnej zależności, mimo że trudne do od-
różnienia w empirii (rzadko bowiem w testach występuje wyłącznie jeden z tych typów lokal-
nej zależności), mają zróżnicowany wpływ na własności psychometryczne testów złożonych 
z zadań ocenianych dychotomicznie (Marais i Andrich, 2008). Zależność odpowiedzi sztucznie 
zawyża rzetelność pomiaru, wariancję skal (zarówno zadań, jak i możliwych wyskalowanych 
wyników osób) oraz wariancję wyskalowanych wyników. Natomiast zależność od cechy ma 
odwrotne działanie – zaniża wspomniane statystyki.

6 W polskich warunkach takim testem był np. sprawdzian po szóstej klasie szkoły podstawowej do 2014 r. Od 2015 r. 
składać się on będzie z trzech oddzielnych części.
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Rozważania o złamaniu założenia o lokalnej niezależności dla modelu Rascha dostarcza-
ją nam zatem dodatkowych argumentów przeciw pochopnemu wprowadzaniu parametru 
dyskryminacji jako kolejnej charakterystyki zadania. Po pierwsze, różnice w sile związku zadań 
z badaną cechą mogą wynikać z prostej zależności między odpowiedziami uczniów na pyta-
nia, czyli z błędów konstruktorskich testu. Drugą, niezależną przyczyną może być fakt, że za-
dania, oprócz głównej cechy, badają jeszcze inne, niezwiązane z nią charakterystyki uczniów, 
ale z różnym natężeniem. Szczególnie zadania, które o wiele silniej skupione są na pomiarze 
badanej cechy niż innych aspektów, mogą wykazywać większą od pozostałych zadań moc 
dyskryminacyjną. Z jednej strony, mogłoby się wydawać, że zadania takie są bardziej cenne 
od pozostałych i w związku z tym przypisanie im większej wagi przy wyliczaniu wyniku jest 
rozsądne. Z drugiej jednak strony, ich zbytnia przewidywalność (tj. większa moc dyskrymina-
cyjna) w kontekście pozostałych zadań występujących w teście, może świadczyć o tym, że za-
dania te mogą być redundantne pod względem dostarczanej przez nie unikatowej informacji 
o badanej cesze, a przez to obniżać trafność teoretyczną pomiaru (Linacre, 2009a).

Inne wytłumaczenie zróżnicowania wartości parametru dyskryminacji dla zadań, przede 
wszystkim negatywne konsekwencje zbyt wysokiej jego wartości, przedstawił Masters (1988). 
Argumentował on, że większa moc dyskryminacyjna zadań może być efektem działania do-
datkowych wymiarów, silnie skorelowanych z badaną cechą, ale w niepożądany sposób zakłó-
cających pomiar głównej umiejętności. Takimi wymiarami mogą być: praktyka testowa (test-
-wiseness), zróżnicowane możliwości nauki (np. w przypadku zróżnicowanych programów na-
uczania dla uczniów słabszych i lepszych), zróżnicowane szanse udzielenia odpowiedzi (gdy 
czas rozwiązywania testu nie pozwala osobom o niższym poziomie umiejętności rozwiązać 
zadań znajdujących się pod koniec testu7), a także odporność na frustrację lub zmęczenie (gdy 
test jest zbyt długi).

Lokalna niezależność stanowi więc fundament zasadności stosowania modelu Rascha do 
konkretnych danych. Złamanie tego założenia ma poważne konsekwencje dla jakości pomia-
ru. Prowadzi do obciążonych wyników – zarówno wartości parametrów zadań, jak i oszaco-
wań poziomów umiejętności osób badanych. Określenie stopnia spełnienia tego założenia 
jest więc ważnym elementem każdej analizy prowadzonej w ramach modelu Rascha. W czę-
ści rozdziału dotyczącej analizy dopasowania danych do modelu zostaną opisane metody, 
które to umożliwiają.

7 Uwaga ta dotyczy oczywiście testów mocy, w których czas przeznaczony na rozwiązanie nie powinien wpływać na 
prawdopodobieństwo udzielenia poprawnej odpowiedzi (w odróżnieniu od testów szybkości, gdzie miarą umiejętności 
jest liczba poprawnych odpowiedzi uzyskanych w danym czasie). Na marginesie warto zauważyć, że choć większość 
testów osiągnięć szkolnych projektowana jest jako testy mocy, to sposób ich organizacji uzasadnia określanie ich 
bardziej jako testów szybkości (za mało czasu na rozwiązanie testu). Przede wszystkim pomieszanie to jest widoczne 
wśród praktyków edukacyjnych (nauczycieli, egzaminatorów), którzy testy rozwiązane przed określonym czasem 
z góry traktują jako „łatwe”, a także w systemie egzaminów zewnętrznych, gdy uczniowie z trudnościami w uczeniu 
się dysponują większą ilością czasu na rozwiązanie testu niż pozostali, co traktowane jest jako czynnik wyrównujący 
ich szanse.
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2.3.4. konsekwencje założeń modelu rascha
Opisane założenia, wynikające z  wymagań specyficznej obiektywności, wpływają na 

kilka charakterystycznych cech modelu Rascha. Na niektóre zwróciliśmy uwagę, omawia-
jąc poszczególne założenia. Głównym skutkiem jest brak parametru dyskryminacji oraz 
parametru pseudozgadywania – określanego dla każdego zadania oddzielnie. Wymienio-
ne argumenty, dotyczące rozdzielności parametrów oraz lokalnej niezależności (w  tym 
zagadnienia wielowymiarowości) podważały przede wszystkim zasadność wprowadzania 
pierwszego z nich. Warto więc pokrótce przedstawić argumenty, które przemawiają za usta-
leniem dolnej asymptoty krzywej charakterystycznej dla zadań (tj. parametru pseudozgady-
wania) w punkcie zero.

Najważniejszym z nich jest fakt, że zgadywanie jest zjawiskiem, które nie dotyczy zadań, 
a poszczególnych osób rozwiązujących test (Wright, 1992). Nie jest więc usprawiedliwione 
traktowanie podatności na zgadywanie jako immanentnej cechy zadania, a raczej jako efektu 
zależnego od próby. Ponadto zgadywanie związane jest z relatywną różnicą między pozio-
mem umiejętności danej osoby a trudnością zadania – im trudniejsze zadanie, tym większe 
prawdopodobieństwo zgadywania (Andrich i Marais, 2014). Nie jest zatem rozsądne traktowa-
nie go jako stałego efektu niezależnego od poziomu cechy. Oznacza to także, że w przypadku 
zadań, które są dobrze dopasowane pod względem trudności do badanej populacji (tzn. nie 
są skrajnie trudne) zgadywanie nie występuje (Andrich i Marais, 2014). Co więcej, parametr 
pseudozgadywania nie pozwala odróżnić osób o niskim poziomie umiejętności, które zgadły 
odpowiedź na zadanie, od tych, które rzeczywiście ją znały. W efekcie odpowiedź udzielona 
na trudne zadanie przez osobę o niższym poziomie umiejętności jest zawsze „mniej warta” 
(dodaje mniej do jej oszacowania umiejętności) niż odpowiedź osoby o wyższym poziomie 
umiejętności, podając w wątpliwość zasadę równego traktowania udzielonych odpowiedzi 
przez różne osoby badane (Chiu i Camilli, 2013).

W ramach modelu Rascha zgadywanie jest traktowane jako zaburzenie procesu pomiaro-
wego – prowadzi do fałszywego obrazu poziomu umiejętności konkretnej osoby rozwiązują-
cej test, która rzeczywiście zgadła odpowiedź, a także do obciążonego oszacowania trudności 
zadania. Jeżeli w trakcie analizy dopasowania zadania do modelu, dojdziemy do wniosku, że 
w  danym zadaniu część osób zgadywała, to jedną z  metod radzenia sobie z  takimi odpo-
wiedziami jest traktowanie ich jako braków danych (Andrich i Marais, 2014; Andrich, Marais 
i Humphry, 2012).

Kolejną własnością modelu Rascha, która odróżnia go od pozostałych modeli IRT, jest fakt, 
że jako jedyny z tej rodziny modeli stanowi on (probabilistyczną) formę addytywnego łączne-
go pomiaru (additive conjoint measurement, ACM; Perline, Wright i Wainer, 1979). Teoria łącz-
nego pomiaru (Luce i Tukey, 1964) określa wiele założeń, których spełnienie gwarantuje, że 
porównywane cechy mają charakter interwałowy. Model Rascha, w którym prawdopodobień-
stwo udzielenia poprawnej odpowiedzi na zadanie jest określone wyłącznie przez poziom 
umiejętności i trudność zadania, w swej teoretycznej postaci spełnia je, a w efekcie zarówno 
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poziom umiejętności, jak i trudność zadania mogą być mierzone na skali przedziałowej. Po-
twierdzeniem możliwości stworzenia miary interwałowej z wykorzystaniem modelu Rascha 
są wielokrotne udane próby odtworzenia miar odległości i wagi (Choi, 1997; Moulton, 1993).

Pogląd ten nie jest jednak przyjmowany jednomyślnie, przede wszystkim w odniesieniu 
do głównego zastosowania modelu Rascha, czyli do pomiaru konstruktów psychologicznych. 
W ujęciu teorii łącznego pomiaru można wyróżnić cztery główne rodzaje zastrzeżeń do twier-
dzenia o przedziałowości skali skonstruowanej za pomocą modelu Rascha.

Pierwsze z nich dotyczy faktu, że model Rascha (jako jeden z modeli ciągłych cech ukry-
tych) z  góry zakłada, że badana cecha ma ciągłą (tj. niedyskretną) strukturę (Michell, 2000; 
2008; 2014). Fakt dopasowania danych do modelu Rascha nie falsyfikuje bowiem twierdzenia, 
że mierzony konstrukt ma charakter tylko porządkowy, co więcej, nie dostarcza żadnych infor-
macji o jego strukturze.

Głównym argumentem na rzecz tej tezy jest paradoks Guttmana–Rascha (Michell, 2008). 
Polega on na rozwinięciu spostrzeżenia, że model Rascha pozwala na analizę danych, które 
w dużym stopniu zgadzają się z modelem Louisa Guttmana (1944). Jest to model determi-
nistyczny, w którym osoby badane o poziomie umiejętności niższym niż trudność zadania, 
zawsze odpowiadają na takie zadanie błędnie. W sytuacji zaś, gdy ich poziom umiejętności 
jest równy lub wyższy niż trudność zadania, udzielają zawsze poprawnych odpowiedzi. Ła-
two zauważyć, że model ten pozwala na pomiar wyłącznie na skali porządkowej – określenie 
poziomu umiejętności osoby badanej sprowadza się do stwierdzenia czy jest on wyższy, czy 
niższy od trudności danego zadania (nie można jednak określić, o ile). Z drugiej strony, można 
powiedzieć, że model ten nie dopuszcza błędu pomiaru – dyskryminacja każdego zadania 
jest idealna (wynosi nieskończoność). Czy zatem model Rascha, który jest probabilistyczną 
wersją modelu Guttmana, pozwala na pomiar interwałowy tylko dzięki temu, że dopuszcza 
błąd pomiaru? Takie postawienie sprawy wydaje się paradoksalne – otrzymujemy dokładniej-
szy pomiar (mamy informacje o odległościach na skali między zadaniami a osobami), dodając 
błąd pomiaru! Warto przyjrzeć się kontrargumentom tak postawionego problemu.

W dyskusji dotyczącej paradoksu wzięło udział wielu wybitnych psychometrów (Humph-
ry, 2013; Michell, 2008; 2014; Sijtsma, 2012). Dogłębne ujęcie tego problemu można znaleźć 
w rozprawie doktorskiej Annemarie Zand Scholten (2011). Po pierwsze, należy zauważyć, że 
błąd pomiaru ujęty w modelu Rascha jest ciągły (a nie dyskretny) i zależy od poziomu umiejęt-
ności (jest tym mniejszy, im większa odległość na skali między położeniem zadania a badaną 
osobą). Nie jest więc poprawne określanie modelu Rascha jako „modelu Guttmana z po prostu 
dodanym błędem pomiaru” – błąd pomiaru znajduje się bowiem w całkiem skomplikowanej 
relacji z mierzoną umiejętnością. Symulacja wpływu zwiększającej się precyzji pomiaru w mo-
delu Rascha pozwala zobaczyć, że wzrostowi dyskryminacji towarzyszy wzrost precyzji po-
miaru tylko do pewnego stopnia, a po przekroczeniu jej krytycznej wartości zwiększa się błąd 
pomiaru, zwłaszcza w przypadku wąskiego rozkładu trudności zadań w stosunku do rozkładu 
umiejętności w populacji (Zand Scholten, 2011).
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Po drugie, zjawisko kontrolowanego błędu pomiaru, który de facto poprawia możliwo-
ści pomiarowe, nie jest wcale tak rewolucyjnym pomysłem. W praktyce wykorzystywane jest 
bowiem dość często w pomiarze zjawisk fizykalnych, np. przy przetwarzaniu sygnałów wy-
korzystuje się zjawisko stochastycznego rezonansu. W takim przypadku biały szum pozwala 
wzmocnić słaby sygnał8.

Wątpliwości dotyczące przedziałowości mierzonej skali można także podnieść, odwołując 
się do praktyki związanej z konstrukcją zadań. Jedną z zalet modelu Rascha jest jasna defi-
nicja skali pomiarowej – zadania uporządkowane pod kątem trudności pozwalają stworzyć 
swoistą  „mapę” konstruktu. Hierarchia zadań przedstawia się bowiem tak samo dla każdego 
badanego. Analiza takiej hierarchii pozwala nam lepiej zrozumieć, czym jest badany konstrukt, 
a w przypadku zaawansowanej teorii dostarcza również argumentów na rzecz trafności na-
rzędzia lub nieadekwatności teorii (por. Sijtsma, 2012). Jednakże założenie dotyczące ciągłości 
badanej cechy oznacza także, że – przynajmniej teoretycznie – możliwe jest wskazanie zada-
nia i osoby o dowolnym położeniu na skali (problem ten odnosi do założenia formułowanego 
w ramach ACM, tzw. aksjomatu Archimedesa). Zarówno zadania, jak i osoby w teście stanowią 
zatem tylko próbę dobraną z nieskończonej populacji zadań i osób, dla których sensownie 
jest mówić o pomiarze. W przypadku osób twierdzenie, że istnieją osoby o dowolnym pozio-
mie badanej umiejętności (a przynajmniej w sensownym zakresie badanej cechy), nie wydaje 
się bardzo problematyczne. Obserwowana nieciągłość wyskalowanych wyników jest efektem 
pomiaru z ograniczoną precyzją (de facto: ograniczonej liczby zadań w teście). W przypadku 
zadań sprawa wydaje się jednak bardziej kłopotliwa.

Wyobraźmy sobie test z arytmetyki, w którym znajdują się dwa zadania: „2 + 1 = ?” i „2 + 2 = ?”. 
Zakładając, że jesteśmy w stanie określić ich trudności (i że są one różne), jak mogłoby wyglą-
dać zadanie z arytmetyki, którego trudność wypadałaby pomiędzy nimi? Musiałoby to być za-
danie, które wymaga większej sprawności w liczeniu niż jedno z tych zadań, a zarazem mniej-
szej niż drugie. Poza tym zróżnicowana trudność nie powinna być efektem formy zadania, 
a jedynie treści, która odpowiada złożoności wymaganych operacji matematycznych. Nawet 
jeżeli bylibyśmy w stanie znaleźć takie zadanie, to czy moglibyśmy znaleźć pięć, dziesięć, sto, 
wreszcie nieskończoną liczbę zadań różniących się trudnością w tym przedziale i spełniają-
cych wymogi teoretyczne dla badanego konstruktu? W  przypadku cech fizycznych, takich 
jak odległość, waga czy temperatura (pomijając ograniczenia techniczne), procedura ukierun-
kowana na tworzenie obiektów o dowolnym natężeniu cechy jest oczywista. W przypadku 
cech poznawczych, bodźce (zadania) wydają się w  nieusuwalnym stopniu dyskretne, czyli 
są możliwe do przedstawienia co najwyżej na skali porządkowej (Zand Scholten, 2011). Nie 
dysponujemy bowiem teorią cech poznawczych, która pozwalałaby nam na tworzenie zadań 
o dowolnej trudności (Michell, 2014).

Trzeci argument przeciwko interwałowemu pomiarowi w modelu Rascha stanowi fakt, że 
nie można wskazać empirycznego sytemu relacji, dla którego model ten byłby matematycz-

8 Co ciekawe, zjawisko to jest wykorzystywane także w nowoczesnych aparatach słuchowych (Zeng, Fu i Morse, 2000).
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nym ujęciem (Kyngdon, 2008). Argument ten odnosi się do fundamentów teorii łącznego po-
miaru, czyli do teorii reprezentacji (representational measurement theory, RMT). Definiuje ona 
pomiar jako odwzorowanie relacji obserwowalnych pomiędzy obiektami w ramach określo-
nej struktury matematycznej, która w miejsce empirycznych zjawisk wykorzystuje abstrakcyj-
ne liczby. Na tym gruncie, głównym zarzutem wobec modelu Rascha jest to, że zarówno pa-
rametry modelu, jak i przewidywane prawdopodobieństwa są liczbami, a nie empirycznymi 
bytami. Nawet gdy przyjmiemy w miejsce parametrów odpowiednie sumy punktów (które są 
statystyką dostateczną dla parametrów w modelu Rascha), to pozostaje kwestia prawdopo-
dobieństwa, które jest abstrakcyjnym bytem (liczbą). Brak w takim razie określenia empirycz-
nej struktury relacji, koniecznej w ramach RMT do mówienia o pomiarze. W odpowiedzi na ten 
argument warto zauważyć, że teoria reprezentacji jest często krytykowana za wprowadzenie 
sztucznego dualizmu do pomiaru, który w praktyce, reprezentowanej przez nauki przyrodni-
cze, obchodzi się bez niego (zob. Humphry, 2013).

Czwarty zarzut odnosi się do faktu, że model Rascha można dopasować także do danych, 
o których wiadomo, że łamią założenia łącznego pomiaru (Karabatsos, 2001; Kyngdon, 2011). 
Argumenty te wskazują na zbyt niską czułość miar tradycyjnie stosowanych w analizie dopa-
sowania danych do modelu. Istnieją jednak statystyki, które opierając się na nieparametrycz-
nych modelach IRT, umożliwiają polepszenie tego aspektu analizy prowadzonej z wykorzysta-
niem modelu Rascha. Zostały one opisane w części dotyczącej analizy dopasowania danych 
do modelu.

2.4. estymacja parametrów modelu
Model Rascha, między innymi dzięki istnieniu statystyki dostatecznej dla poszukiwanych 

parametrów, dostarcza znacznie szerszej gamy metod ich oszacowania, niż ma to miejsce 
w  bardziej ogólnych modelach IRT. Można wyróżnić metody, które pozwalają oszacować 
oba zestawy parametrów (zadań i osób) w  jednym kroku oraz metody przeznaczone tylko 
do oszacowania trudności zadań lub poziomów umiejętności osób badanych. Należy przy 
tym zauważyć, że w większości zastosowań estymacja parametrów zadań (tj. trudności) jest 
oddzielona od estymacji parametrów osób (tj. poziomów umiejętności). Wynika to z  faktu, 
że zadań zazwyczaj jest znacznie mniej niż osób badanych, a  w  związku z  tym, w  danych 
jest więcej informacji na temat trudności zadań niż poziomu umiejętności osób badanych. To 
z kolei oznacza, że oszacowanie parametrów zadań za pomocą różnych metod jest bardziej 
spójne niż parametrów osób – fakt ten ma duże znaczenie dla późniejszej analizy dopasowa-
nia danych do modelu (Christensen i Kreiner, 2013). Na następnych stronach zostaną opisa-
ne wybrane metody estymacji parametrów modelu. Należy przy tym podkreślić, że ów zbiór 
metod nie jest wyczerpujący, metody te są jednak najczęściej wykorzystywane w dostępnym 
oprogramowaniu9. 

9 Zainteresowany czytelnik może zapoznać się z artykułem Linacre’a (1999), w którym opisano aż osiem metod 
estymacji parametrów zadań.
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Zdecydowana większość metod estymacji oparta jest na metodzie największej wiarygod-
ności (maximum likelihood estimation, ML), zgodnie z którą poszukiwane są parametry, które 
maksymalizują prawdopodobieństwo obserwowalnych danych (Pawitan, 2001) – tak zwaną 
funkcję wiarygodności. Zaletą tego rozwiązania jest to, że pochodna drugiego rzędu dla tej 
funkcji może zostać wykorzystana do oszacowania błędu standardowego szukanych parame-
trów. Kluczową kwestią rodziny metod ML jest znalezienie maksimum funkcji wiarygodności 
dla modelu, do czego wykorzystywane są różne algorytmy iteracyjne.

2.4.1. estymacja łączna – metoda bezwarunkowej największej wiarygodności
Metoda bezwarunkowej największej wiarygodności (unconditional maximum likelihood 

estimation, UCON), zwana także metodą łączonej największej wiarygodności (joint maximum 
likelihood estimation, JML), która równolegle oszacowuje zarówno parametry zadań, jak i osób. 
W ramach tej metody wykorzystywane są statystyki dostateczne dla poszukiwanych parame-
trów. Ma ona jednak pewne wady. Z jednej strony estymatory parametrów zadań otrzymane 
dla tej metody nie są zgodne (Jansen, Wollenberg i Wierda, 1988). Oznacza to, że wraz z rosną-
cą liczebnością próby osób badanych nie zwiększa się prawdopodobieństwo tego, że estyma-
tor będzie zbliżony do poszukiwanej wartości. Jest to związane z faktem, że powiększanie pró-
by osób badanych zwiększa także liczbę parametrów potrzebnych do oszacowania w trakcie 
estymacji. Z drugiej strony, estymatory parametrów zadań również mogą być obciążone, jeżeli 
liczba zadań jest niewielka, a liczebność próby skończona (Jansen i in., 1988).

2.4.2. estymacja parametrów zadań
2.4.2.1. Metoda warunkowej największej wiarygodności

Metoda warunkowej największej wiarygodności (conditional maximum likelihood, CML) jest 
najbliższa idei specyficznej obiektywności określonej przez Rascha. W ramach tej metody podczas 
estymacji parametrów zadań, parametry umiejętności osób zostają usunięte z równania dla funkcji 
wiarygodności. Otrzymane w ten sposób oszacowania są zgodne, a poza tym nie zależą od roz-
kładu cechy w badanej populacji. Metoda ta wymaga jednak usunięcia ze zbioru danych zadań, 
na które wszystkie osoby odpowiedziały poprawnie lub błędnie, a także osób, które na wszystkie 
zadania odpowiedziały poprawnie lub błędnie10. Jej skuteczne zastosowanie wymaga więc dobre-
go dopasowania trudności zadań do badanej populacji. W takiej sytuacji zostają zminimalizowane 
odsetki osób, które mają skrajne wyniki w teście (0 lub maksymalną liczbę punktów), maleje rów-
nież szansa, że w teście znajdują się zadania, które zostały poprawnie rozwiązane przez wszystkich 
badanych lub takie, na które nie odpowiedział poprawnie nikt. Dla identyfikacji modelu potrzebne 
jest nałożenie ograniczeń dotyczących wartości parametrów zadań. Jednymi z najczęściej stoso-
wanych jest założenie, że parametry zadań sumują się do zera (inaczej mówiąc: średnia trudność 
zadań wynosi 0) lub założenie, że trudność pierwszego zadania w teście wynosi zero.

10 Dla takich danych zazwyczaj wylicza się oszacowania w drugim kroku, po odjęciu (lub dodaniu) niewielkiego ułamka 
od (do) wyniku.
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2.4.2.2. Metoda brzegowej największej wiarygodności
Metoda brzegowej największej wiarygodności (marginal maximum likelihood, MML), w odróż-

nieniu od dwóch poprzednich metod, wprowadza założenie dotyczące rozkładu cechy w ba-
danej populacji (tzw. rozkład a priori). Pozwala to, podobnie jak w przypadku CML, pozbyć się 
parametrów poziomu umiejętności osób z funkcji wiarygodności podczas estymacji parametrów 
zadań. Jedną z zalet tej metody jest wykorzystanie wszystkich danych w trakcie estymacji. Kolej-
ną – to, że w trakcie estymacji otrzymujemy również statystyki opisujące założony rozkład cechy 
w populacji (rozkład a priori). Zazwyczaj w tym celu wykorzystuje się rozkład normalny, jednakże 
należy zwrócić uwagę, że założenie o takim kształcie rozkładu badanej cechy w populacji nieko-
niecznie musi być sensowne, np. w sytuacji gdy badana umiejętność jest związana z wiekiem 
lub gdy próba nie jest reprezentatywna dla badanej populacji. W przypadku błędnego wyspe-
cyfikowania rozkładu a priori model dostarcza obciążonych estymatorów dla parametrów zadań 
(Adams, Wilson i Wang, 1997; Pfanzagl, 1994). Należy także zwrócić uwagę, że wprowadzenie za-
łożenia dotyczącego rozkładu cechy w populacji jest odejściem od ściśle pojmowanych założeń 
specyficznej obiektywności. Identyfikacja modelu wymaga przyjęcia jednego z założeń omówio-
nego przy metodzie CML lub ustalenia średniego poziomu umiejętności w populacji na zero.

2.4.3. estymacja parametrów osób
W przypadku gdy dysponujemy parametrami zadań (lub ich oszacowaniami z pierwsze-

go kroku estymacji), możemy wyestymować parametry osób. Do dyspozycji są trzy główne 
metody. Każda dostarcza jednak obciążonych wyników – obciążenie to jest tym mniejsze, im 
więcej jest zadań (czyli im więcej jest informacji o poziomie umiejętności osoby badanej).

Pierwsza z nich to metoda największej wiarygodności. Oszacowania otrzymane za jej po-
mocą są obciążone w taki sposób, że ich rozkład jest zbyt szeroki – przeszacowane są odle-
głości między kolejnymi wynikami, a  obciążenie to jest tym większe, im dalej od średnich 
wyników (Warm, 1989). Co więcej, metoda ta nie dostarcza oszacowań dla skrajnych wyników 
(zera lub maksymalnej liczby punktów).

Drugi sposób estymacji parametrów osób to metoda ważonej największej wiarygodności 
(weighted maximum likelihood, WML; Warm, 1989). Zawiera ona poprawkę obciążenia cha-
rakterystycznego dla ML, czyli tak zwaną funkcję ważącą, która zależy od parametrów zadań 
(i tym samym jest różna dla różnych testów). W efekcie wyniki są bardziej ściśnięte (i obcią-
żone, choć w mniejszym stopniu). Podobnie jak ML, metoda WML nie posiada założenia na 
temat rozkładu badanej cechy11. Pozwala także na estymację skrajnych wyników. 

Trzecia metoda odwołuje się do estymacji Bayesowskiej, która polega na wyliczeniu jed-
nej z miar tendencji centralnej – średniej lub modalnej – dla rozkładu a posteriori poziomu 
umiejętności osoby badanej. Oba estymatory zostały opisane w rozdziale 1. Metoda ta jest 
najczęściej wykorzystywana w połączeniu z metodą MML, służącą do estymacji parametrów 

11 Porównanie tych dwóch metod estymacji znajdzie czytelnik np. u Warma (1989) i Linacre’a (2009b).
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zadań. W ramach niej estymowane są bowiem także parametry rozkładu a priori umiejętności 
w populacji, który jest niezbędny dla wyliczenia rozkładów a posteriori dla każdego badanego. 
Inaczej niż dla dwóch poprzednich metod estymacji parametrów osób, rozkład oszacowań 
Bayesowskich jest jednak zbyt ściśnięty w stosunku do prawdziwych wartości. Jest to efekt 
związany z wykorzystaniem rozkładu a priori dla badanej umiejętności – oszacowane wyniki 
osób są ściągnięte w kierunku średniej rozkładu w populacji. Należy przy tym zauważyć, że 
w przypadku błędnego wyspecyfikowania tego rozkładu otrzymane oszacowania mogą być 
obciążone w nieznany sposób (ściągnięte w kierunku błędnych wartości wyjściowych). Do 
zalet tej metody należy jednak zaliczyć fakt, że pozwala ona wyliczyć oszacowania dla osób, 
które osiągnęły skrajne wyniki w teście. Z powodu zastosowania rozkładu a priori metoda ta 
nie jest zgodna ze ścisłym rozumieniem specyficznej obiektywności.

2.5. analiza dopasowania danych do modelu
Jest to kluczowy etap analizy danych z wykorzystaniem modelu Rascha. Dane uzyskane 

w trakcie badania testem pozwalają bowiem na wykorzystanie pożądanych własności mo-
delu pomiarowego tylko wtedy, gdy spełniają jego założenia. W związku z konfirmacyjnym 
charakterem modelu szczegółowa analiza miejsc, w których dane nie przystają do modelu, 
jest kluczowa dla oceny zarówno wykorzystanego narzędzia, jak i  zastosowanej procedury 
badawczej. Z drugiej strony, ze względu na bardzo restrykcyjne wymagania modelu, istnieje 
duże zagrożenie, że dane nie będą w  pełni pasować do jego przewidywań. Nic dziwnego 
zatem, że w ramach rozwoju modeli Rascha jego zwolennicy przykładali dużą wagę do ulep-
szania metod analizy dopasowania danych do modelu, a także zmniejszania wpływu różnego 
rodzaju niedopasowania na otrzymane oszacowania (zob. Adams i Wright, 1994).

Obecnie metod tych jest bardzo wiele (np. George Karabatsos, 2003, porównuje aż 36 sta-
tystyk dopasowania wyliczanych dla osób). Każda z nich przeznaczona jest do analizy szcze-
gółowych założeń modelu. Z oczywistych względów nie sposób opisać wszystkich w rozdzia-
le o przeglądowym charakterze12. Dlatego skupimy się na opisie podstawowej logiki analizy 
dopasowania danych do modelu oraz krótko opiszemy najpopularniejsze metody analizy 
dopasowania i testy dla różnych założeń modelu. 

Karl Christensen i Sven Kreiner (2013) zauważyli, że model Rascha stanowi raczej hipotezę 
zerową dla danych niż model statystyczny. Oznacza to, że dane są przyrównywane do mo-
delu, a  niedopasowanie prowadzi czasami do usunięcia danych (zarówno poszczególnych 
zadań, jak i odpowiedzi wybranych osób). Jest to urzeczywistnienie zależności między danymi 
a modelem Rascha, o której mowa była, i zarazem główna różnica między tym podejściem 
a obowiązującym w modelowaniu IRT. Postępowanie w obliczu niedopasowania danych do 
modelu zależy od celu analizy. Inny zestaw działań związanych z niedopasowaniem będzie 
zalecany, gdy celem jest dobór zadań do testu, a inny, gdy celem jest pomiar cechy.

12 Zainteresowanego czytelnika odsyłamy do szczegółowych opracowań tematu, np.: Christensen i Kreiner (2013); 
Smith (2000); Verhelst i Glas (1995).
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Na potrzeby analizy dopasowania danych do modelu możemy wykorzystać metody, któ-
re przedmiotem analizy czynią zarówno poszczególne zadania i osoby, jak i bardziej ogólne 
testy. Analizy dla poszczególnych zadań i osób opierają się na założeniu, że model przewiduje 
najbardziej prawdopodobne wzorce danych. Miary dopasowania opierają się zatem na jakiejś 
formie reszt R, będących różnicą pomiędzy obserwowanymi wynikami X a przewidywaniami 
w modelu E:

.                                                           (2.11)

Najpopularniejszymi miarami dopasowania opartymi na resztach są statystyki outfit i infit. 
Do wyliczenia ich wartości wykorzystuje się wystandaryzowane reszty. W dalszej części zosta-
ną omówione te statystyki w wersji wyliczanej dla zadań (ich krytyczne omówienie w wersji 
wyliczanej dla osób znajdzie czytelnik w artykule Karabatsosa, 2000):

.                                         (2.12)

Miara outfit dla zadania jest średnią kwadratów tej statystyki wyliczonej dla każdej osoby 
podchodzącej do zadania:

 
,                                                      (2.13)

natomiast miara infit jest średnią ważoną:

 
,                                                       (2.14)

gdzie:

 

.                                                  (2.15)

Statystyki te przyjmują tylko wartości dodatnie, natomiast ich wartość oczekiwana wynosi 1, 
gdy dane w pełni pasują do modelu. Statystyki te mają różną czułość na odstępstwa od modelu, 
w zależności od θn – bi, a więc od dopasowania trudności zadań do rozkładu umiejętności osób 
badanych. Miara outfit jest czuła na odstępstwa od modelu dla osób z wynikami, które są odda-
lone od położenia zadania na skali (tj. jego trudności). Jeżeli poziom umiejętności wielu osób ma 
prawdopodobieństwo udzielenia poprawnej odpowiedzi zbliżone do 0,5, to jest mała szansa 
na wykrycie dużego niedopasowania za pomocą miary outift. Miara infit jest bardziej czuła na 
odstępstwa w okolicy bi, ponieważ przypisuje im większą wagę. Gdy miary te są mniejsze lub 
większe od jedności, możemy mówić o niedopasowaniu zadania do modelu.

Należy jednak zauważyć, że w literaturze nie ma zgody co do wartości granicznych dla 
tych statystyk. Zdaniem Christensena i  Kreinera (2013) jest to wynik błędnego określania 
rozkładu standaryzowanych reszt, który w  dużym stopniu zależy od wspomnianego do-
pasowania testu do poziomu umiejętności osób badanych, a także od sposobu określenia 
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oszacowania dla Eni. Jak wspominaliśmy w części dotyczącej estymacji parametrów, poziomy 
umiejętności osób są zawsze szacowane z błędem. W związku z  tym, że Eni jest określone 
przez model dla θn, to wstawienie w jego miejsce obciążonego oszacowania prowadzi do 
obciążonego określenia przewidywanej odpowiedzi. Rozwiązaniem tego problemu jest wy-
korzystanie własności modelu Rascha dotyczącej istnienia statystyki dostatecznej dla osza-
cowania poziomu umiejętności i wyliczenie statystyk dopasowania na podstawie warunko-
wego prawdopodobieństwa uzyskania danej odpowiedzi przy określonym wyniku uzyska-
nym w teście s, jako wartości dla Eni:

48 

omówione te statystyki w wersji wyliczanej dla zadań (ich krytyczne omówienie w wersji 
wyliczanej dla osób znajdzie czytelnik w artykule Karabatsosa, 2000): 
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Statystyki te przyjmują tylko wartości dodatnie, natomiast ich wartość oczekiwana wynosi 
1, gdy dane w pełni pasują do modelu. Statystyki te mają różną czułość na odstępstwa od 
modelu, w zależności od θn – bi, a więc od dopasowania trudności zadań do rozkładu 
umiejętności osób badanych. Miara outfit jest czuła na odstępstwa od modelu dla osób z 
wynikami, które są oddalone od położenia zadania na skali (tj. jego trudności). Jeżeli poziom 
umiejętności wielu osób ma prawdopodobieństwo udzielenia poprawnej odpowiedzi zbliżone 
do 0,5, to jest mała szansa na wykrycie dużego niedopasowania za pomocą miary outift. 
Miara infit jest bardziej czuła na odstępstwa w okolicy bi, ponieważ przypisuje im większą 
wagę. Gdy miary te są mniejsze lub większe od jedności, możemy mówić o niedopasowaniu 
zadania do modelu. 

Należy jednak zauważyć, że w literaturze nie ma zgody co do wartości granicznych dla 
tych statystyk. Zdaniem Christensena i Kreinera (2013) jest to wynik błędnego określania 
rozkładu standaryzowanych reszt, który w dużym stopniu zależy od wspomnianego 
dopasowania testu do poziomu umiejętności osób badanych, a także od sposobu określenia 
oszacowania dla Eni. Jak wspominaliśmy w części dotyczącej estymacji parametrów, poziomy 
umiejętności osób są zawsze szacowane z błędem. W związku z tym, że Eni jest określone 
przez model dla θn, to wstawienie w jego miejsce obciążonego oszacowania prowadzi do 
obciążonego określenia przewidywanej odpowiedzi. Rozwiązaniem tego problemu jest 
wykorzystanie własności modelu Rascha dotyczącej istnienia statystyki dostatecznej dla 
oszacowania poziomu umiejętności i wyliczenie statystyk dopasowania na podstawie 
warunkowego prawdopodobieństwa uzyskania danej odpowiedzi przy określonym wyniku 
uzyskanym w teście s, jako wartości dla Eni: 

( | )ni ni nE E X S s  .       (2.16) 
W przypadku tak określonych statystyk istnieje możliwość dowiedzenia, że 

asymptotycznie kształt rozkładu dla nich jest normalny ze średnią równą 1 i określoną 
wariancją (zależną od dopasowania zadań do badanej próby). Dzięki temu można 
empirycznie określić przedziały ufności dla obu miar dopasowania. Będzie on jednak różny 
dla różnych testów i różnych prób badanych. Dodatkowo należy zauważyć, że w podobny 
sposób nie można wyliczyć przewidywań modelu dla uczniów uzyskujących skrajne wyniki20.  

Jak widzimy, analiza dopasowania dla zadań polega na syntetycznym przyjrzeniu się 
poszczególnym zadaniom i ich działaniu w ramach grup osób o określonym poziomie 
umiejętności. Asymptotyczne własności opisanych miar są jednak małym pocieszeniem w 
                                                      
20 Szczegółowe omówienie tego problemu znajdzie czytelnik u Christensena i Kreinera (2013). 

.                                                              (2.16)

W przypadku tak określonych statystyk istnieje możliwość dowiedzenia, że asymptotycz-
nie kształt rozkładu dla nich jest normalny ze średnią równą 1 i określoną wariancją (zależną od 
dopasowania zadań do badanej próby). Dzięki temu można empirycznie określić przedziały 
ufności dla obu miar dopasowania. Będzie on jednak różny dla różnych testów i różnych prób 
badanych. Dodatkowo należy zauważyć, że w podobny sposób nie można wyliczyć przewi-
dywań modelu dla uczniów uzyskujących skrajne wyniki13. 

Jak widzimy, analiza dopasowania dla zadań polega na syntetycznym przyjrzeniu się 
poszczególnym zadaniom i  ich działaniu w  ramach grup osób o  określonym poziomie 
umiejętności. Asymptotyczne własności opisanych miar są jednak małym pocieszeniem 
w  przypadku powszechnie prowadzonych badań, w  których często obserwuje się mało 
liczne grupy osób uzyskujących poszczególne wyniki. W takich sytuacjach można przepro-
wadzić analizę na grupach, które są inaczej określone. Gdy mamy do czynienia z niewielkimi 
próbami, można tworzyć grupy ze względu na przedziały wyników. Klasycznym przykła-
dem będzie stworzenie dwóch grup wyników – niskich i wysokich – i analiza (średniego) 
dopasowania zadań w tych grupach. Warto w tym miejscu wspomnieć o innej popularnej 
statystyce, U Molenaara (1983), która porównuje dopasowanie zadania w trzech, w miarę 
możliwości równolicznych grupach (osoby z niskimi, średnimi i wysokimi wynikami) i po-
zwala przetestować hipotezę mówiącą o  tym, że moc dyskryminacyjna danego zadania 
zgadza się z przewidywaniami modelu.

Dobór próby może również przebiegać zgodnie z liniami podziału wyznaczonymi przez 
inne zmienne (np. płeć). Pytanie badawcze stawiane w analizach takich grup zmienia się tro-
chę w stosunku do grup podzielonych pod względem wyniku. Analizy te sprawdzają hipo-
tezę, że dopasowanie zadań jest równie dobre w porównywanych grupach (np. wśród ko-
biet i mężczyzn). Wyniki, które przeczą tej hipotezie, wskazują na fakt, że określone zadania 
nie działają tak samo w analizowanych grupach. Efekt ten określany jest jako zróżnicowane 
funkcjonowanie pozycji testowej (differential item functioning, DIF) i jest argumentem przeciw 
założeniom specyficznej obiektywności. Wskazuje bowiem na brak inwariantności wybranych 

13 Szczegółowe omówienie tego problemu znajdzie czytelnik u Christensena i Kreinera (2013).
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parametrów modelu w tych grupach. Analizy DIF stanowią więc ważny element każdego po-
miaru wykonywanego z wykorzystaniem modelu Rascha (zob. rozdział 3). 

Przejdźmy teraz do bardziej ogólnych testów dopasowania danych do modelu. Unikato-
wym narzędziem dostępnym dla modelu Rascha jest test ilorazu wiarygodności warunkowej 
(conditional likelihood ratio, CLR) opracowany przez Erlinga Andersena (1973). Sprowadza się 
on do porównania prawdopodobieństw (tj. wiarygodności wyliczonych z  wykorzystaniem 
metody CML) między modelami określonymi dla różnych grup badanych a całą próbą. Podział 
może być przeprowadzony pod kątem uzyskanych wyników lub innych zmiennych. Pozwala 
więc zarówno na ogólne testowanie dopasowania modelu, jak i na wychwytywanie efektu 
DIF. Statystyka CLR jest wyliczana w następujący sposób:

,                                                   (2.17)

gdzie: Ltot oznacza wiarygodność wyliczoną dla całej próby, a Lg – wiarygodność wyliczoną dla 
poszczególnych grup. 

Statystyka ta ma asymptotyczny rozkład chi-kwadrat o liczbie stopni swobody równej (L–1)(G–1),  
gdzie L to liczba zadań w teście, a G to liczba grup. Należy jednak zauważyć, że w przypadku 
wykrycia istotnych statystycznie różnic, test CLR nie dostarcza informacji o  przyczynie nie-
zgodności.

Istnieją również metody pozwalające na sprawdzenie założenia dotyczącego lokalnej 
niezależności, a w związku z tym, również założenia o jednowymiarowości. Jeżeli podejrze-
wamy (np. na podstawie analizy ich treści), że część zadań może być powiązana, możemy 
to sprawdzić, łącząc je w  jedno zadanie wielokategorialne i  ponownie przeprowadzając 
analizy. Jeżeli wariancja możliwych wyników, a przez to także rzetelność pomiaru obniżyła 
się, to możemy podejrzewać, że zadania te są rzeczywiście ze sobą powiązane ponad to, co 
przewiduje model14. 

Inną metodą pozwalającą na sprawdzenie założenia o  jednowymiarowości jest anali-
za głównych składowych, którą przeprowadza się na standaryzowanych resztach z modelu. 
Sprowadza się ona do wyabstrahowania wpływu głównego czynnika za pomocą modelu Ra-
scha, a następnie na poszukiwaniu – w ramach wyróżnionych z reszt modelu głównych skła-
dowych – powiązań pomiędzy zadaniami. W przypadku jednowymiarowego modelu, reszty 
dla zadań nie powinny wykazywać żadnych systematycznych związków. Jeżeli jednak część 
zadań posiada wysokie ładunki czynnikowe, a część niskie, może być to dowodem na istnie-
nie dodatkowych niemodelowanych związków pomiędzy zadaniami15. 

14 Więcej informacji o tej metodzie znajdzie czytelnik we wspomnianych już artykułach Andricha i Marais (Andrich 
i Marais, 2014; Marais i Andrich, 2008).
15 Ta i inne metody testowania założenia o jednowymiarowości zostały porównane przez Smitha (1996). Opis tej 
metody można znaleźć także u Linacre’a (1998; 2011).
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Na zakończenie przeglądu metod analizy dopasowania danych do modelu warto wspo-
mnieć o nieparametrycznych modelach IRT. W ich ramach możliwe jest ujęcie założeń mode-
lu Rascha, takich jak monotonicznie rosnące i nieprzecinające się funkcje odpowiedzi, w celu 
sprawdzenia czy struktura danych pozwala na ich przyjęcie (Karabatsos, 2001; Kyngdon, 2011; 
Sijtsma i Meijer, 1992). Testy statystyczne oparte na takich modelach pozwalają z dużą czuło-
ścią wykrywać odstępstwa od założeń modelu (Christensen i Kreiner, 2010), często większą niż 
testy parametryczne (Karabatsos, 2003). Na szczególną uwagę zasługuje statystyka H (Sijtsma 
i Meijer, 1992) oraz jej wersja przeznaczona do analizy odstępstw od przewidywań modelu 
wyliczana dla osób, HT (Karabatsos, 2003) – posiada ona bardzo dobre własności pozwalające 
na wykrywanie szerokiej gamy odstępstw od przewidywań modelu.

2.6. oprogramowanie
Istnieje bardzo wiele programów pozwalających na prowadzenie analiz z wykorzystaniem 

modeli Rascha. Część z nich jest przeznaczona specjalnie do tych metod, w  innych mode-
le Rascha stanowią szczególny przypadek bardziej ogólnych modeli IRT. Programy te różnią 
się dostępnymi metodami szacowania parametrów modelu, a także zakresem możliwych do 
wyspecyfikowania modeli. Wiele programów posiada też różnorodne ograniczenia wobec 
danych, które można za ich pomocą analizować – określony jest limit liczby zadań lub osób 
badanych (choć tego typu ograniczenia zdarzają się już bardzo rzadko i zależą raczej od moż-
liwości obliczeniowych komputera). Różnią się one także sposobem traktowania braków da-
nych. Na marginesie warto wspomnieć, że wiele ogólnych pakietów statystycznych, np. Sta-
ta (StataCorp, 2013) czy SAS/STAT®, posiada wbudowane funkcje pozwalające na wyliczenie 
parametrów omawianego modelu. Zazwyczaj jednak programy przeznaczone do analizy za 
pomocą modelu Rascha oferują bogatsze możliwości oceny dopasowania danych do modeli 
oraz rozbudowane moduły pozwalające na wizualizację wyników analizy.

Bardzo obszerne zestawienie oprogramowania dostępne jest na podstronie Institute for Ob-
jective Measurement (IOM, 2014). W Tabeli 2.1 zostały opisane programy, które w naszej opinii 
są powszechnie używane w polskim środowisku psychometrycznym. Tabela zawiera informacje 
o nazwie programu, wydawcy lub autorze, odpłatności, statusie (czy jest to samodzielny pro-
gram, czy pakiet do bardziej ogólnych programów statystycznych), stronie internetowej progra-
mu, a także informacje o zastosowanej metodzie estymacji parametrów zadań oraz informacji 
o tym, które z modeli omówionych w tym rozdziale można za jego pomocą wyestymować.

Należy wspomnieć, że większość płatnych programów wymienionych w Tabeli 2.1 posiada 
bezpłatne wersje próbne. Bardzo często są one jednak ograniczane na przykład pod względem 
liczby zadań i osób, które można analizować, co przekreśla ich stosowanie na większych pró-
bach. Niemniej pozwalają zapoznać się z możliwościami programu i ogólnym stylem analiz.

Przewagą płatnych programów nad bezpłatnymi odpowiednikami jest rozbudowany inter-
fejs graficzny. Większość analiz można wykonać w nich w łatwy sposób, wykorzystując rozwijane 
menu lub okna. Jeżeli analiza wykonywana jest jeden raz, na przykład w celach eksploracyjnych, 
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to korzyści interfejsu graficznego są oczywiste. Kłopoty pojawiają się, gdy analiz trzeba wykonać 
kilka lub nawet kilkanaście (a czasami nawet kilkadziesiąt). W przypadku modelu Rascha iteracyj-
na, wieloetapowa metoda dochodzenia do „ostatecznego” testu jest zwyczajną procedurą. Do-
datkowo, jeśli danych jest dużo, a czas jednej analizy zaczyna zajmować dziesiątki minut (w przy-
padku danych populacyjnych nawet kilka godzin), to obsługa programu za pomocą interfejsu 
graficznego staje się uciążliwa. Pomocne jest wtedy korzystanie ze skryptów, które pozwalają 
na automatyzację i znaczne przyspieszenie pracy. Warto zatem sprawdzić czy program, którego 
planujemy używać, posiada intuicyjną składnię do ich tworzenia.

W programach takich wykorzystuje się tak zwaną konsolę do wpisywania poleceń. Choć 
taki sposób przeprowadzania analiz może wydawać się żmudny, to specyfika pracy wymu-
sza na nas prowadzenie ścisłej dokumentacji przeprowadzanych analiz, ale i umożliwia łatwą 
korektę potencjalnych błędów, a także ułatwia replikację przeprowadzonych przez nas analiz 
przez współpracowników. Otwarcie się na programy z interfejsem konsolowym niesie ze sobą 
jeszcze jedną wymierną korzyść – możliwość wykorzystania wielu bezpłatnych programów, 
jak na przykład wymienione w Tabeli 2.1 rozszerzenia środowiska R (R Core Team, 2014)16. Nie 
tylko nie ustępują one funkcjonalnością swoim płatnym odpowiednikom, lecz także często 
pozwalają na większą elastyczność w specyfikacji modeli.

2.7. podsumowanie
Przedstawione tu specyficzne własności modelu Rascha stanowią główne argumenty za jego 

powszechnym stosowaniem w naukach społecznych. Kwestią kluczową dla zrozumienia tej spe-
cyfiki są rozważania dotyczące pomiaru w naukach społecznych, w tym jego warunków koniecz-
nych oraz relacji, w jakiej pozostaje wobec konkretnej teorii opisującej badane zjawiska.

Podsumowując linię argumentacji zwolenników modelu Rascha, można powiedzieć, że 
model ten stanowi zestaw wymogów, które – gdy są spełnione – pozwalają na pomiar cech 
poznawczych w duchu zbliżonym do pomiaru zjawisk fizycznych w naukach przyrodniczych. 
Wymogi te zostały określone przez Rascha jako specyficzna obiektywność. Ujmują one sytu-
ację pomiarową jako wolną od przypadkowości doboru zadań i próby osób badanych – cechy 
osób i zadań powinny ujawniać się w taki sam sposób, niezależnie od trudności zadań, jakie 
zostały wykorzystane w  badaniu i  osób, jakie były badane. W  porównaniu do klasycznego 
ujęcia analitycznego (które podkreśla opisową rolę modeli) model Rascha stara się dostar-
czyć kryteriów do obiektywnego pomiaru. W rezultacie to dane są poddawane ocenie czy 
zachowują się zgodnie z wymaganiami pomiarowymi modelu. Jeżeli brakuje takiej zgodno-
ści, dane, które nie pozwalają na pomiar, są usuwane z analizy. Niedopasowanie mogą wy-
kazywać zarówno odpowiedzi konkretnych badanych osób, jak i poszczególne zadania. Po-
dejrzenia wzbudzają ci respondenci, którzy zgadują odpowiedzi lub odpowiadają w sposób 
niekonsekwentny. W  przypadku zadań, więcej uwagi poświęca się tym, które nie stanowią 

16 Więcej o możliwościach analitycznych środowiska R, nie tylko w kontekście modeli Rascha, znajdzie czytelnik 
w dodatku 1 na końcu książki.



Modele cech ukrytych W badanIach edukacyjnych, pSychologII I SocjologII

56

ta
be

la
 2

.1
. Z

es
ta

w
ie

ni
e 

w
yb

ra
ny

ch
 p

ro
gr

am
ów

 k
om

pu
te

ro
w

yc
h 

do
 a

na
liz

y 
da

ny
ch

 z
 w

yk
or

zy
st

an
ie

m
 m

od
el

i R
as

ch
a

n
az

w
a

W
yd

aw
ca

/a
ut

or
o

dp
ła

tn
oś

ć
St

at
us

St
ro

na
 in

te
rn

et
ow

a
M

et
od

a 
es

ty
m

ac
ji*

M
od

el
e

W
in

st
ep

s
Jo

hn
 M

. L
in

ac
re

pł
at

ny
os

ob
ny

 p
ro

gr
am

w
w

w
.w

in
st

ep
s.c

om
/w

in
st

ep
s.h

tm
JM

L
SL

M
, R

SM
, P

CM

Fa
ce

ts
Jo

hn
 M

. L
in

ac
re

pł
at

ny
os

ob
ny

 p
ro

gr
am

w
w

w
.w

in
st

ep
s.c

om
/f

ac
et

s.h
tm

JM
L

SL
M

, R
SM

, P
CM

, 
M

FR
M

Co
nQ

ue
st

AC
ER

pł
at

ny
os

ob
ny

 p
ro

gr
am

w
w

w
.a

ce
r.e

du
.a

u/
co

nq
ue

st
M

M
L,

 JM
L

SL
M

, R
SM

, P
CM

, 
M

FR
M

Xc
al

ib
re

AS
C

pł
at

ny
os

ob
ny

 p
ro

gr
am

w
w

w
.a

ss
es

s.c
om

M
M

L
SL

M
, R

SM
, P

CM

eR
m

Pa
tr

ic
k 

M
ai

r
be

zp
ła

tn
y

ro
zs

ze
rz

en
ie

 
śr

od
ow

isk
a 

R
cr

an
.r-

pr
oj

ec
t.o

rg
/w

eb
/p

ac
ka

ge
s/

eR
m

/in
de

x.
ht

m
l

CM
L

SL
M

, R
SM

, P
CM

ltm
D

im
itr

is 
Ri

zo
po

ul
os

be
zp

ła
tn

y
ro

zs
ze

rz
en

ie
 

śr
od

ow
isk

a 
R

cr
an

.r-
pr

oj
ec

t.o
rg

/w
eb

/p
ac

ka
ge

s/
ltm

/in
de

x.
ht

m
l

M
M

L
SL

M
, R

SM
, P

CM

m
irt

Ph
il 

Ch
al

m
er

s
be

zp
ła

tn
y

ro
zs

ze
rz

en
ie

 
śr

od
ow

isk
a 

R
cr

an
.r-

pr
oj

ec
t.o

rg
/w

eb
/p

ac
ka

ge
s/

m
irt

/in
de

x.
ht

m
l

M
M

L
SL

M
, R

SM
, P

CM

TA
M

Al
ex

an
de

r R
ob

itz
sc

h
be

zp
ła

tn
y

ro
zs

ze
rz

en
ie

 
śr

od
ow

isk
a 

R
cr

an
.r-

pr
oj

ec
t.o

rg
/w

eb
/p

ac
ka

ge
s/

TA
M

/in
de

x.
ht

m
l

M
M

L,
 JM

L
SL

M
, R

SM
, P

CM
, 

M
FR

M
* Sk

ró
ty

: C
M

L 
– 

co
nd

iti
on

al
 m

ax
im

um
 lik

el
ih

oo
d,

 JM
L 

– 
jo

in
t m

ax
im

um
 lik

el
ih

oo
d,

 M
M

L 
– 

m
ar

gi
na

l m
ax

im
um

 lik
el

ih
oo

d,
 M

FR
M

 –
 m

ul
ti-

fa
ce

te
d 

Ra
sc

h 
m

od
el

, P
CM

 –
 p

ar
tia

l c
re

di
t m

od
el

, R
SM

 –
 ra

tin
g 

sc
al

e 
m

od
el

, S
LM

 –
 si

m
pl

e 
lo

gi
st

ic
 m

od
el

.



SpecyfIcZne WłaSnoŚcI Modelu raScha

57

„niezależnych i  równoważnych świadków poziomu umiejętności badanych” (Wright, 1995), 
czyli cechują się zbyt wysoką lub zbyt niską mocą dyskryminacyjną, lub funkcjonują w zróżni-
cowany sposób w różnych podgrupach badanych.

Główny argument zwolenników modelu Rascha, mówiący o  możliwości pomiaru po-
znawczych cech na skali interwałowej, nie jest jednak przyjmowany powszechnie. W rozdziale 
zostały przedstawione kontrargumenty, odwołujące się do różnorodnych perspektyw meto-
dologicznych. Wydaje się, że największą siłę mają te, które podkreślają ateoretyczność mode-
lowania statystycznego.

Argument Joela Michella (2000; 2008; 2014), mówiący o tym, że dopasowanie danych do 
modelu Rascha nie falsyfikuje hipotezy o braku ciągłości badanej cechy, może być przestro-
gą, którą warto mieć na uwadze podczas każdej analizy psychometrycznej, prowadzonej nie 
tylko z wykorzystaniem modelu Rascha (łatwo ją bowiem uogólnić na wszystkie modele cech 
ukrytych), pomimo tego, że główny argument wykorzystany do zobrazowania tego niedo-
magania, czyli paradoks Guttmana–Rascha, nie ma aż takiej mocy, jak twierdzi Michell. Za taki 
stan rzeczy odpowiada raczej słabość teorii psychologicznych, które pozwala testować model 
Rascha.

W rezultacie, praktyka psychometryczna pozbawiona jest jasnych definicji badanych kon-
struktów (w tym fundamentalnej wiedzy na temat ich struktury). To z kolei przekłada się na 
ograniczone możliwości formułowania falsyfikowalnych hipotez odnośnie do relacji między 
trudnością zadań a ich treścią czy reguł pozwalających na względnie łatwe tworzenie zadań 
o danym poziomie trudności. Przeciwności te wciąż stoją na drodze do pełnoprawnego po-
miaru w naukach społecznych. To, czy model Rascha odegra rolę w uzdrowieniu tej sytuacji, 
tak jak to widzą jego zwolennicy, pozostaje kwestią otwartą.
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rozdział 3
Wprowadzenie do zróżnicowanego funkcjonowania pozycji 
testowej

Bartosz Kondratek, Instytut Badań Edukacyjnych
Paulina Skórska, Instytut Badań Edukacyjnych
Karolina Świst, Instytut Badań Edukacyjnych

W  tym rozdziale omówimy zjawisko zróżnicowanego funkcjonowania pozycji testowej 
(differential item functioning, DIF) z dwóch perspektyw. Na początku ograniczymy się jedynie 
do ściśle statystycznego rozumienia tego zjawiska. DIF zostanie formalnie zdefiniowane jako 
specyficzna sytuacja współzależności między zmiennymi losowymi. Przedstawiona zostanie 
różnica między jednorodną a  niejednorodną formą DIF. Opiszemy także przykład ilustrują-
cy odmienność zjawisk z nim mylonych, takich jak występowanie różnic międzygrupowych 
w poziomie umiejętności oraz występowanie między grupami różnic w zakresie właściwości 
psychometrycznych zadań. W kolejnej części rozdziału zostaną przybliżone najważniejsze te-
sty statystyczne wykorzystywane do wykrywania DIF oraz różne metody szacowania wielkości 
tego efektu. Przedstawione metody detekcji (oparta na modelowaniu IRT, oparta na teście 
Mantela–Haenszela oraz na regresji logistycznej) zostaną porównane z uwzględnieniem naj-
ważniejszych różnic między tymi podejściami. Mimo że będziemy posługiwać się terminolo-
gią wykorzystywaną w badaniach edukacyjnych (zadanie, umiejętność, uczeń), warto zazna-
czyć, że zagadnienie DIF ma również zastosowanie w szerszym, pozaedukacyjnym kontekście 
(pozycja testowa, cecha, osoba badana). 

W drugiej części rozdziału DIF zostanie osadzone w szerszej metodologicznej perspekty-
wie, w której narzędzie statystyczne (poprzez odpowiednią ekspercką ocenę wyników) staje 
się podstawą do oceny trafności narzędzi służących do testowania. Wprowadzone zostanie 
pojęcie stronniczości pozycji testowej. Poruszony zostanie także temat istotny z praktycznego 
i teoretycznego, punktu widzenia, który często bywa pomijany przy omawianiu problematyki 
DIF – względny charakter typowych analiz przeprowadzanych pod kątem DIF.

3.1. definicja zróżnicowanego funkcjonowania pozycji testowej
Ze zróżnicowanym funkcjonowaniem zadania mamy do czynienia, gdy osoby o tym samym 

poziomie mierzonej przez test umiejętności, ale należące do różnych grup, charakteryzują się 
różnym rozkładem odpowiedzi na to zadanie. Jeżeli przez θ oznaczymy mierzoną przez test 
umiejętność, przez Ui odpowiedź udzieloną na zadanie i, a przez G – zmienną przynależności 
grupowej, to sytuację, w której zachodzi DIF, można opisać jako (por. Penfield i Camilli, 2007):
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Ze zróżnicowanym funkcjonowaniem zadania mamy do czynienia, gdy osoby o tym 

samym poziomie mierzonej przez test umiejętności, ale należące do różnych grup, 
charakteryzują się różnym rozkładem odpowiedzi na to zadanie. Jeżeli przez � oznaczymy 
mierzoną przez test umiejętność, przez �� odpowiedź udzieloną na zadanie �, a przez G – 
zmienną przynależności grupowej, to sytuację, w której zachodzi DIF, można opisać jako 
(por. Penfield i Camilli, 2007): 

| , | .i iU G U          (3.1) 
Zgodnie z powyższym wzorem DIF oznacza, że odpowiedź na zadanie zależy nie tylko od 

poziomu umiejętności mierzonej testem (�), lecz także od innych czynników, które są 
współzmienne z przynależnością grupową G badanych osób.  

Definicja DIF określona wzorem (3.1) jest najogólniejszą z istniejących. Nie ogranicza w 
żaden sposób liczby możliwych do uzyskania w zadaniu �� kategorii odpowiedzi ani liczby 
wartości przyjmowanych przez zmienną przynależności grupowej � (DIF może występować 

.                                                        (3.1)

Zgodnie z powyższym wzorem DIF oznacza, że odpowiedź na zadanie zależy nie tylko od 
poziomu umiejętności mierzonej testem (θ), lecz także od innych czynników, które są współ-
zmienne z przynależnością grupową G badanych osób. 

Definicja DIF określona wzorem (3.1) jest najogólniejszą z istniejących. Nie ogranicza w żaden 
sposób liczby możliwych do uzyskania w zadaniu Ui kategorii odpowiedzi ani liczby wartości przyj-
mowanych przez zmienną przynależności grupowej G (DIF może występować nie tylko w przy-
padku zadań ocenianych dychotomicznie1). Również poziom umiejętności, określony symbolem θ 
jest rozumiany ogólnie – mimo oznaczenia tożsamego z używanym w IRT (rozdział 1), może to być 
również wynik prawdziwy w rozumieniu klasycznej teorii testu (classical test theory, KTT). Zmienna 
umiejętności θ pojawiająca się w definicji (3.1) może być również wielowymiarowa. W tym rozdzia-
le ograniczymy się jedynie do omówienia kwestii wykrywania DIF w kontekście narzędzi mierzą-
cych pojedynczy konstrukt (jednowymiarowych). W związku z tym zmienną umiejętności w dal-
szej części będziemy oznaczać bez pogrubienia: θ. Ograniczymy się także do przypadku zmiennej 
przynależności grupowej, przyjmującej jedynie dwie wartości: G ∈ {f, r}. Przyjęte ograniczenia wy-
nikają przede wszystkim z faktu, że bardziej ogólne zastosowania DIF należą do rzadkości, z drugiej 
strony, ich wprowadzenie znacznie pogorszyłoby przystępność tekstu2.

W przypadku jednowymiarowej zmiennej umiejętności, θ, oraz dwuwartościowej zmien-
nej przynależności grupowej, G ∈ {f, r}, definicję DIF (3.1) można równoważnie zapisać w na-
stępujący sposób:
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nie tylko w przypadku zadań ocenianych dychotomicznie24). Również poziom umiejętności, 
określony symbolem � jest rozumiany ogólnie – mimo oznaczenia tożsamego z używanym w 
IRT (rozdział 1), może to być również wynik prawdziwy w rozumieniu klasycznej teorii testu 
(classical test theory, KTT). Zmienna umiejętności � pojawiająca się w definicji (3.1) może 
być również wielowymiarowa. W tym rozdziale ograniczymy się jedynie do omówienia 
kwestii wykrywania DIF w kontekście narzędzi mierzących pojedynczy konstrukt 
(jednowymiarowych). W związku z tym zmienną umiejętności w dalszej części będziemy 
oznaczać bez pogrubienia: θ. Ograniczymy się także do przypadku zmiennej przynależności 
grupowej, przyjmującej jedynie dwie wartości: � � ��, ��. Przyjęte ograniczenia wynikają 
przede wszystkim z faktu, że bardziej ogólne zastosowania DIF należą do rzadkości, z drugiej 
strony, ich wprowadzenie znacznie pogorszyłoby przystępność tekstu25. 

W przypadku jednowymiarowej zmiennej umiejętności, θ, oraz dwuwartościowej 
zmiennej przynależności grupowej, � � ��, ��, definicję DIF (3.1) można równoważnie 
zapisać w następujący sposób: 

( | , ) ( | , ),i i i iP U u G f p U u G r          (3.2) 
co oznacza, że prawdopodobieństwo udzielenia określonych odpowiedzi na zadanie �� dla 
uczniów o poziomie umiejętności θ w grupie � nie jest takie samo dla uczniów o 
identycznym poziomie umiejętności w grupie �. 

W tym momencie warto wyjaśnić wybór wykorzystanych dla oznaczenia przynależności 
grupowej liter � oraz �. Oznaczenia te nawiązują do występującego w tradycji analiz DIF 
podziału na grupę ogniskową (focal group) oraz grupę odniesienia (reference group)26. 
Rozwój metodologii analizy zróżnicowanego funkcjonowania pozycji testowej (lata 60. XX 
w. w Stanach Zjednoczonych) stanowił odpowiedź na istotny społecznie problem wykrywania 
zadań, które byłyby stronnicze (biased, unfair) względem wybranych grup mniejszościowych. 
Stąd wzięło się niesymetryczne rozgraniczenie na grupę odniesienia, pierwotnie 
odpowiadające grupie większościowej, oraz grupę ogniskową, pierwotnie odpowiadające 
grupie mniejszościowej. Mimo że analizy DIF są współcześnie bardzo często przeprowadzane 
również w przypadkach niewpisujących się w scenariusz grupy większościowej i 
mniejszościowej (np. analizy DIF pod kątem płci lub wersji testu), rozgraniczenie na grupę 
odniesienia i ogniskową jest powszechnie stosowane. Jak się okaże w trakcie przeglądu 
narzędzi statystycznych wykorzystywanych w analizach DIF, wybór, którą grupę przyjmiemy 
za grupę odniesienia, a którą za grupę ogniskową, może również mieć pewne konsekwencje 
dla wnioskowania o wielkości efektu.  

Wracając do definicji DIF, w przypadku zadania ocenianego dychotomicznie (�� � �0,1�, 
w teście mierzącym umiejętności wartość „1” będzie odpowiedzią poprawną) mamy ���� �
0� � �1 � ���� � 1��, a wzór (3.2) można uprościć do postaci: 

( 1| , ) ( 1| , ),i iP U G f P U G r           (3.3) 
co oznacza, że dla zadania dwukategorialnego definicję DIF można ograniczyć do 
stwierdzenia między grupami różnic w warunkowym (względem θ) prawdopodobieństwie 
udzielenia poprawnej odpowiedzi. 

                                                      
24 W tym rozdziale mianem zadań dychotomicznych lub ocenianych dychotomicznie określamy zadania 
punktowane od 0 (odpowiedź niepoprawna) do 1 (odpowiedź poprawna). 
25 Czytelnik zainteresowany analizami DIF w przypadku większej liczby grup niż dwie, może zapoznać się np. z 
artykułem Angela Fidalga i Jacqueline Madeiry (2008); omówienie problematyki DIF w przypadkach 
wielowymiarowych znajduje się np. u Louisa Roussosa i Williama Stouta (1996), Daniela Bolta i Williama 
Stouta (1996) czy Lihuy Yao i Feiming Li (2010). 
26 Terminy „grupa ogniskowa” i „grupa odniesienia” wprowadziła do polskiej literatury naukowej dotyczącej 
stronniczości testów Elżbieta Hornowska (1999).  

,                          (3.2)

co oznacza, że prawdopodobieństwo udzielenia określonych odpowiedzi na zadanie Ui dla 
uczniów o poziomie umiejętności θ w grupie f nie jest takie samo dla uczniów o identycznym 
poziomie umiejętności w grupie r.

W tym momencie warto wyjaśnić wybór wykorzystanych dla oznaczenia przynależności 
grupowej liter f oraz r. Oznaczenia te nawiązują do występującego w tradycji analiz DIF po-
działu na grupę ogniskową (focal group) oraz grupę odniesienia (reference group)3. Rozwój me-
todologii analizy zróżnicowanego funkcjonowania pozycji testowej (lata 60. XX w. w Stanach 
Zjednoczonych) stanowił odpowiedź na istotny społecznie problem wykrywania zadań, które 
byłyby stronnicze (biased, unfair) względem wybranych grup mniejszościowych. Stąd wzięło 

1 W tym rozdziale mianem zadań dychotomicznych lub ocenianych dychotomicznie określamy zadania punktowane 
od 0 (odpowiedź niepoprawna) do 1 (odpowiedź poprawna).
2 Czytelnik zainteresowany analizami DIF w przypadku większej liczby grup niż dwie, może zapoznać się np. z artykułem 
Angela Fidalga i Jacqueline Madeiry (2008); omówienie problematyki DIF w przypadkach wielowymiarowych znajduje 
się np. u Louisa Roussosa i Williama Stouta (1996), Daniela Bolta i Williama Stouta (1996) czy Lihuy Yao i Feiming Li (2010).
3 Terminy „grupa ogniskowa” i „grupa odniesienia” wprowadziła do polskiej literatury naukowej dotyczącej stronniczości 
testów Elżbieta Hornowska (1999). 
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się niesymetryczne rozgraniczenie na grupę odniesienia, pierwotnie odpowiadające grupie 
większościowej, oraz grupę ogniskową, pierwotnie odpowiadające grupie mniejszościowej. 
Mimo że analizy DIF są współcześnie bardzo często przeprowadzane również w przypadkach 
niewpisujących się w scenariusz grupy większościowej i mniejszościowej (np. analizy DIF pod 
kątem płci lub wersji testu), rozgraniczenie na grupę odniesienia i ogniskową jest powszech-
nie stosowane. Jak się okaże w trakcie przeglądu narzędzi statystycznych wykorzystywanych 
w analizach DIF, wybór, którą grupę przyjmiemy za grupę odniesienia, a którą za grupę ogni-
skową, może również mieć pewne konsekwencje dla wnioskowania o wielkości efektu. 
Wracając do definicji DIF, w  przypadku zadania ocenianego dychotomicznie Ui ∈ {0,1},  
w  teście mierzącym umiejętności wartość „1” będzie odpowiedzią poprawną) mamy 
P (Ui = 0) = (1– P (Ui =1)), a wzór (3.2) można uprościć do postaci:
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nie tylko w przypadku zadań ocenianych dychotomicznie24). Również poziom umiejętności, 
określony symbolem � jest rozumiany ogólnie – mimo oznaczenia tożsamego z używanym w 
IRT (rozdział 1), może to być również wynik prawdziwy w rozumieniu klasycznej teorii testu 
(classical test theory, KTT). Zmienna umiejętności � pojawiająca się w definicji (3.1) może 
być również wielowymiarowa. W tym rozdziale ograniczymy się jedynie do omówienia 
kwestii wykrywania DIF w kontekście narzędzi mierzących pojedynczy konstrukt 
(jednowymiarowych). W związku z tym zmienną umiejętności w dalszej części będziemy 
oznaczać bez pogrubienia: θ. Ograniczymy się także do przypadku zmiennej przynależności 
grupowej, przyjmującej jedynie dwie wartości: � � ��, ��. Przyjęte ograniczenia wynikają 
przede wszystkim z faktu, że bardziej ogólne zastosowania DIF należą do rzadkości, z drugiej 
strony, ich wprowadzenie znacznie pogorszyłoby przystępność tekstu25. 

W przypadku jednowymiarowej zmiennej umiejętności, θ, oraz dwuwartościowej 
zmiennej przynależności grupowej, � � ��, ��, definicję DIF (3.1) można równoważnie 
zapisać w następujący sposób: 

( | , ) ( | , ),i i i iP U u G f p U u G r          (3.2) 
co oznacza, że prawdopodobieństwo udzielenia określonych odpowiedzi na zadanie �� dla 
uczniów o poziomie umiejętności θ w grupie � nie jest takie samo dla uczniów o 
identycznym poziomie umiejętności w grupie �. 

W tym momencie warto wyjaśnić wybór wykorzystanych dla oznaczenia przynależności 
grupowej liter � oraz �. Oznaczenia te nawiązują do występującego w tradycji analiz DIF 
podziału na grupę ogniskową (focal group) oraz grupę odniesienia (reference group)26. 
Rozwój metodologii analizy zróżnicowanego funkcjonowania pozycji testowej (lata 60. XX 
w. w Stanach Zjednoczonych) stanowił odpowiedź na istotny społecznie problem wykrywania 
zadań, które byłyby stronnicze (biased, unfair) względem wybranych grup mniejszościowych. 
Stąd wzięło się niesymetryczne rozgraniczenie na grupę odniesienia, pierwotnie 
odpowiadające grupie większościowej, oraz grupę ogniskową, pierwotnie odpowiadające 
grupie mniejszościowej. Mimo że analizy DIF są współcześnie bardzo często przeprowadzane 
również w przypadkach niewpisujących się w scenariusz grupy większościowej i 
mniejszościowej (np. analizy DIF pod kątem płci lub wersji testu), rozgraniczenie na grupę 
odniesienia i ogniskową jest powszechnie stosowane. Jak się okaże w trakcie przeglądu 
narzędzi statystycznych wykorzystywanych w analizach DIF, wybór, którą grupę przyjmiemy 
za grupę odniesienia, a którą za grupę ogniskową, może również mieć pewne konsekwencje 
dla wnioskowania o wielkości efektu.  

Wracając do definicji DIF, w przypadku zadania ocenianego dychotomicznie (�� � �0,1�, 
w teście mierzącym umiejętności wartość „1” będzie odpowiedzią poprawną) mamy ���� �
0� � �1 � ���� � 1��, a wzór (3.2) można uprościć do postaci: 

( 1| , ) ( 1| , ),i iP U G f P U G r           (3.3) 
co oznacza, że dla zadania dwukategorialnego definicję DIF można ograniczyć do 
stwierdzenia między grupami różnic w warunkowym (względem θ) prawdopodobieństwie 
udzielenia poprawnej odpowiedzi. 

                                                      
24 W tym rozdziale mianem zadań dychotomicznych lub ocenianych dychotomicznie określamy zadania 
punktowane od 0 (odpowiedź niepoprawna) do 1 (odpowiedź poprawna). 
25 Czytelnik zainteresowany analizami DIF w przypadku większej liczby grup niż dwie, może zapoznać się np. z 
artykułem Angela Fidalga i Jacqueline Madeiry (2008); omówienie problematyki DIF w przypadkach 
wielowymiarowych znajduje się np. u Louisa Roussosa i Williama Stouta (1996), Daniela Bolta i Williama 
Stouta (1996) czy Lihuy Yao i Feiming Li (2010). 
26 Terminy „grupa ogniskowa” i „grupa odniesienia” wprowadziła do polskiej literatury naukowej dotyczącej 
stronniczości testów Elżbieta Hornowska (1999).  

,                          (3.3)

co oznacza, że dla zadania dwukategorialnego definicję DIF można ograniczyć do stwierdze-
nia między grupami różnic w warunkowym (względem θ) prawdopodobieństwie udzielenia 
poprawnej odpowiedzi.

3.2. jednorodna i niejednorodna forma dIf
Wśród zadań ocenianych dychotomicznie można wyróżnić dwa rodzaje zróżnicowanego 

funkcjonowania pozycji testowej: jednorodne (uniform DIF) i niejednorodne (nonuniform DIF). 
Rozróżnienie to jest istotne metodologicznie, na przykład test Mantela–Haenszela jest odpo-
wiedni do wykrywania tylko jednorodnej postaci DIF. Na potrzeby tego rozdziału jako definicję 
jednorodnego DIF dla zadania Ui ∈ {0,1}, przyjmiemy sytuację, w której iloraz szans (odds ratio) 
uzyskania poprawnej odpowiedzi między grupami f oraz r jest stały i różny od jedności:
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3.2. Jednorodna i niejednorodna forma DIF 

 
Wśród zadań ocenianych dychotomicznie można wyróżnić dwa rodzaje zróżnicowanego 

funkcjonowania pozycji testowej: jednorodne (uniform DIF) i niejednorodne (nonuniform 
DIF). Rozróżnienie to jest istotne metodologicznie, na przykład test Mantela–Haenszela jest 
odpowiedni do wykrywania tylko jednorodnej postaci DIF. Na potrzeby tego rozdziału jako 
definicję jednorodnego DIF dla zadania �� � �0,1�, przyjmiemy sytuację, w której iloraz 
szans (odds ratio) uzyskania poprawnej odpowiedzi między grupami � oraz � jest stały i 
różny od jedności: 
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 const 1 . (3.4) 

Definicja jednorodnego DIF (3.4), na mocy założenia ����� � 1, oznacza występowanie 
DIF w rozumieniu ogólnej definicji (3.3), jednak nakłada ważne ograniczenie na charakter 
różnic w warunkowym prawdopodobieństwie udzielenia poprawnej odpowiedzi między 
grupami. Przyjmując (3.4) za definicję jednorodnego DIF, jako niejednorodne DIF należy 
uznać takie, które spełnia definicję (3.3), ale nie spełnia warunku o stałej wartości ilorazu 
szans zawartego w (3.4). 

Dla lepszego zobrazowania istoty różnicy między jednorodnym a niejednorodnym DIF 
odwołamy się do wykresów funkcji charakterystycznych dla modeli IRT opartych na krzywej 
logistycznej (rozdział 1). Na Rysunku 3.1 przedstawiono przykład czterech różnych (pod 
względem jednorodności) przypadków DIF. Założenie o stałej wartości ilorazu szans (3.4) 
jest równoważne sytuacji braku zgadywania (model 2PLM lub 3PLM z parametrem 
pseudozgadywania � równym 0), jednak krzywe charakterystyczne dla dwóch grup są 
względem siebie przesunięte równoległe do osi θ. Oznacza to występowanie różnych 
parametrów � zadania między grupami oraz brak różnicy w nachyleniu krzywych (identyczne 
parametry �). Przypadek jednorodnego DIF przedstawiono w lewym górnym rogu na 
Rysunku 3.1 – zadanie w tym przykładzie jest trudniejsze dla grupy ogniskowej (przerywana 
linia). Wszystkie pozostałe sytuacje na Rysunku 3.1 (A, B, C) przedstawiają DIF 
niejednorodne. W przypadku A zadanie jest w każdym punkcie θ trudniejsze dla grupy 
ogniskowej, podobnie jak w przykładzie jednorodnego DIF, ale jednocześnie różni się między 
grupami nachyleniem krzywych – w grupie � zadanie jest bardziej dyskryminacyjne niż w 
grupie �. W przykładach B oraz C mamy do czynienia z interesującym zjawiskiem, 
mianowicie krzywe charakterystyczne przecinają się. Oznacza to, że dla uczniów z wyższym 
poziomem umiejętności zadanie jest trudniejsze w grupie � niż �, natomiast dla uczniów o 
niższym poziomie umiejętności zadanie jest łatwiejsze w grupie � niż �. Taki typ 
niejednorodnego DIF bywa czasem nazywany krzyżowym (crossing DIF, CDIF; 
Swaminathan i Rogers, 1990). Dodatkowym elementem w przykładzie C jest międzygrupowa 
różnica w wartości parametru pseudozgadywania (�). W grupie � prawdopodobieństwo 
udzielenia poprawnej odpowiedzi przez uczniów o najniższym poziomie umiejętności nie 
maleje do zera – tak jak ma to miejsce w grupie �. Zauważmy, że gdy w zadaniu występuje 
niezerowy parametr pseudozgadywania, to w myśl definicji (3.4) jakiekolwiek DIF zawsze 
będzie miało charakter niejednorodny. Nawet jeżeli krzywe charakterystyczne między 
grupami będą się różniły jedynie w zakresie parametru trudności � (będą równolegle 
przesunięte), to warunkowy iloraz szans (3.4) w modelu 3PLM nie będzie stały. 
 

.              (3.4)

Definicja jednorodnego DIF (3.4), na mocy założenia const≠1, oznacza występowanie DIF w ro-
zumieniu ogólnej definicji (3.3), jednak nakłada ważne ograniczenie na charakter różnic w warun-
kowym prawdopodobieństwie udzielenia poprawnej odpowiedzi między grupami. Przyjmując 
(3.4) za definicję jednorodnego DIF, jako niejednorodne DIF należy uznać takie, które spełnia defi-
nicję (3.3), ale nie spełnia warunku o stałej wartości ilorazu szans zawartego w (3.4).

Dla lepszego zobrazowania istoty różnicy między jednorodnym a niejednorodnym DIF od-
wołamy się do wykresów funkcji charakterystycznych dla modeli IRT opartych na krzywej logi-
stycznej (rozdział 1). Na Rysunku 3.1 przedstawiono przykład czterech różnych (pod względem 
jednorodności) przypadków DIF. Założenie o stałej wartości ilorazu szans (3.4) jest równoważne 
sytuacji braku zgadywania (model 2PLM lub 3PLM z parametrem pseudozgadywania c równym 0), 
jednak krzywe charakterystyczne dla dwóch grup są względem siebie przesunięte równoległe do 
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w nachyleniu krzywych (identyczne parametry a). Przypadek jednorodnego DIF przedstawiono 
w  lewym górnym rogu na Rysunku 3.1 – zadanie w tym przykładzie jest trudniejsze dla grupy 
ogniskowej (przerywana linia). Wszystkie pozostałe sytuacje na Rysunku 3.1 (A, B, C) przedstawiają 
DIF niejednorodne. W przypadku A zadanie jest w każdym punkcie θ trudniejsze dla grupy ogni-
skowej, podobnie jak w przykładzie jednorodnego DIF, ale jednocześnie różni się między grupami 
nachyleniem krzywych – w grupie f zadanie jest bardziej dyskryminacyjne niż w grupie r. W przy-
kładach B oraz C mamy do czynienia z interesującym zjawiskiem, mianowicie krzywe charakte-
rystyczne przecinają się. Oznacza to, że dla uczniów z wyższym poziomem umiejętności zadanie 
jest trudniejsze w grupie f niż r, natomiast dla uczniów o niższym poziomie umiejętności zadanie 
jest łatwiejsze w grupie f niż r. Taki typ niejednorodnego DIF bywa czasem nazywany krzyżowym 
(crossing DIF, CDIF; Swaminathan i Rogers, 1990). Dodatkowym elementem w przykładzie C jest 
międzygrupowa różnica w wartości parametru pseudozgadywania (c). W grupie r prawdopodo-
bieństwo udzielenia poprawnej odpowiedzi przez uczniów o najniższym poziomie umiejętności 
nie maleje do zera – tak jak ma to miejsce w grupie f. Zauważmy, że gdy w zadaniu występuje 
niezerowy parametr pseudozgadywania, to w myśl definicji (3.4) jakiekolwiek DIF zawsze będzie 
miało charakter niejednorodny. Nawet jeżeli krzywe charakterystyczne między grupami będą się 
różniły jedynie w zakresie parametru trudności b (będą równolegle przesunięte), to warunkowy 
iloraz szans (3.4) w modelu 3PLM nie będzie stały.

rysunek 3.1. Przykłady jednorodnego i niejednorodnego DIF. Linia ciągła określa  P(Ui=1|θ) 
dla grupy r, przerywana dla grupy f.
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Pewnego komentarza wymaga zastosowana przez nas definicja jednorodnego DIF (3.4). 
Mimo że pojęcia jednorodnego i niejednorodnego DIF są powszechnie stosowane w litera-
turze przedmiotu, trudno znaleźć ich definicje, które byłyby jednocześnie precyzyjne w sen-
sie matematycznym oraz na tyle ogólne, aby można było do nich odnieść wszystkie metody 
wykorzystywane do analizy DIF, jakie zostaną opisane w tym rozdziale. Przykład ogólnej, ale 
nieścisłej definicji DIF można znaleźć u  Randalla Penfielda i  Gregory’ego Camillego (2007,  
s. 127–128), którzy przedstawiają następujący opis: 

W najprostszym przypadku warunkowa zależność charakteryzuje się taką samą, względną wiel-

kością na całym kontinuum θ. To znaczy, sposób, w jaki zadanie faworyzuje tę samą grupę jest 

względnie stały (constant relative advantage), niezależnie od poziomu θ. Tę sytuację opisuje się 

jako jednorodne DIF, ponieważ efekt DIF jest jednorodny wzdłuż całego kontinuum θ. Dla kon-

trastu, niejednorodne DIF występuje, gdy wielkość warunkowej zależności ulega zmianie co do 

wielkości lub kierunku, w zależności od przyjmowanej wartości na kontinuum θ. 

Zaproponowana definicja (3.4) jest w  pełni zgodna z  tym opisem. Dodatkowo uściśla 
niesprecyzowaną przez autorów „wielkość warunkowej zależności”. Jest ona również zgodna 
z pojawiającymi się w literaturze definicjami jednorodnego DIF, specyficznymi dla innych me-
tod, jak w przypadku: 
• testu Mantela–Haenszela, gdzie jednorodne DIF jest również definiowane jako stała war-

tość ilorazu szans, przy czym warunkowanie odbywa się po wyniku sumarycznym w teście 
(Dorans i Holland, 1993; Miller i Spray, 1993);

• analizy DIF dla modelu 2PLM IRT, gdzie jednorodne DIF jest definiowane jako różnica je-
dynie w zakresie parametru trudności zadania (Thissen, Steinberg i Wainer, 1993; Atar i Ka-
mata, 2011);

• analizy DIF w modelu regresji logistycznej, gdzie jednorodne DIF jest definiowane jako 
różnica jedynie w zakresie prostego (nieinterakcyjnego) parametru regresji (Swaminathan 
i Rogers, 1990; Zumbo, 1999).

3.3. dIf a różnice międzygrupowe – rola kontroli poziomu umiejętności
Pojęcie zróżnicowanego funkcjonowania pozycji testowej często bywa mylone z  wy-

stępowaniem międzygrupowych różnic w zakresie właściwości psychometrycznych zadań 
lub z występowaniem międzygrupowych różnic w poziomie umiejętności uczniów. Rozróż-
nienie tych pojęć jest fundamentalne dla zrozumienia istoty tego efektu. W związku z tym 
przedstawimy przykład, który zilustruje, że różnica w łatwości zadania między grupami nie 
jest tożsama z występowaniem DIF. Przykład ten także wskaże na rolę, jaką w analizie DIF od-
grywa konieczność kontroli międzygrupowych różnic w poziomie umiejętności. Przy okazji 
wprowadzimy definicję brzegowej łatwości zadania – bardzo ważnego pojęcia w kontekście 
miar wielkości efektu DIF.

Rozpatrzmy zadanie oceniane dychotomicznie, Ui ∈ {0,1}. Dla takiego zadania występo-
wanie DIF jest zdefiniowane równaniem (3.3). Poprzez łatwość zadania ocenianego dychoto-



WproWadZenIe do ZróżnIcoWanego funkcjonoWanIa poZycjI teStoWej

67

micznie rozumiemy odsetek poprawnych odpowiedzi udzielonych na to zadanie w populacji 
i będziemy ją oznaczać jako pi. Bardziej formalnie, jest to wartość oczekiwana ze zmiennej od-
powiedzi na zadanie, która jednocześnie dla zadania ocenianego dychotomicznie jest równa 
prawdopodobieństwu zaobserwowania wartości 1: 
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Jest to dobrze znany parametr klasycznej teorii testu, często nazywany (nieintuicyjnie) 
„trudnością” zadania. Jeżeli wprowadzimy następujące oznaczenie na warunkową łatwość 
zadania w zależności od poziomu umiejętności: ���θ� � ���� � 1�θ�, to łatwość zadania 
możemy przedstawić jako uśrednienie warunkowej łatwości po rozkładzie umiejętności w 
populacji:  

( ) ( ) ,i ip p d           (3.6) 
gdzie ψ�θ� jest funkcją gęstości prawdopodobieństwa umiejętności θ w badanej populacji. 
 
Wyobraźmy sobie sytuację, w której osoby badane w grupie odniesienia (�) uzyskują za 

zadanie�� 50% odpowiedzi poprawnych, a osoby w grupie ogniskowej (�) za to samo zadanie 
uzyskują 30% odpowiedzi poprawnych. Jest to sytuacja, w której łatwość zadania różni się 
między dwoma grupami, korzystając z wzoru (3.6) możemy to przedstawić w następujący 
sposób: 
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Mamy, zatem, do czynienia ze zróżnicowaniem między grupami � oraz r w zakresie 
łatwości zadania, ��,�. Natomiast, zgodnie z definicją (3.3), dla zadania � będzie występowało 
DIF, gdy „warunkowa łatwość”, ��,����, między grupami jest różna, tj.: 

, ,(θ) (θ).i r i fp p        (3.8) 
Zatem, samo zaobserwowanie różnic w bezwarunkowej łatwości zadania nie jest 

wystarczającą przesłanką do stwierdzenia DIF, ponieważ może być efektem nie tylko 
międzygrupowych różnic w warunkowej łatwości zadania ������θ�, lecz także 
międzygrupowych różnic w rozkładzie umiejętności ψ��θ�. 

Rozpatrzmy trzy scenariusze, które skutkują taką samą różnicą w łatwości zadań ��,� � 0,� 
oraz ��,� � 0,�, ale skrajnie odmienną interpretacją w kontekście występowania w zadaniu 

.                                         (3.5)

Jest to dobrze znany parametr klasycznej teorii testu, często nazywany (nieintuicyjnie) „trud-
nością” zadania. Jeżeli wprowadzimy następujące oznaczenie na warunkową łatwość zadania 
w zależności od poziomu umiejętności: pi (θ) = P (Ui =1|θ), to łatwość zadania możemy przed-
stawić jako uśrednienie warunkowej łatwości po rozkładzie umiejętności w populacji:
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gdzie ψ(θ) jest funkcją gęstości prawdopodobieństwa umiejętności θ w badanej populacji.
Wyobraźmy sobie sytuację, w której osoby badane w grupie odniesienia (r) uzyskują za za-

danie i 50% odpowiedzi poprawnych, a osoby w grupie ogniskowej (f ) za to samo zadanie uzy-
skują 30% odpowiedzi poprawnych. Jest to sytuacja, w której łatwość zadania różni się między 
dwoma grupami, korzystając ze wzoru (3.6) możemy to przedstawić w następujący sposób:

 

61 

 analizy DIF w modelu regresji logistycznej, gdzie jednorodne DIF jest definiowane jako 
różnica jedynie w zakresie prostego (nieinterakcyjnego) parametru regresji 
(Swaminathan i Rogers, 1990; Zumbo, 1999). 

 
3.3. DIF a różnice międzygrupowe – rola kontroli poziomu umiejętności 

 
Pojęcie zróżnicowanego funkcjonowania pozycji testowej często bywa mylone z 

występowaniem międzygrupowych różnic w zakresie właściwości psychometrycznych zadań 
lub z występowaniem międzygrupowych różnic w poziomie umiejętności uczniów. 
Rozróżnienie tych pojęć jest fundamentalne dla zrozumienia istoty tego efektu. W związku z 
tym przedstawimy przykład, który zilustruje, że różnica w łatwości zadania między grupami 
nie jest tożsama z występowaniem DIF. Przykład ten także wskaże na rolę, jaką w analizie 
DIF odgrywa konieczność kontroli międzygrupowych różnic w poziomie umiejętności. Przy 
okazji wprowadzimy definicję brzegowej łatwości zadania – bardzo ważnego pojęcia w 
kontekście miar wielkości efektu DIF. 

Rozpatrzmy zadanie oceniane dychotomicznie, �� � �0,1�. Dla takiego zadania 
występowanie DIF jest zdefiniowane równaniem (3.3). Poprzez łatwość zadania ocenianego 
dychotomicznie rozumiemy odsetek poprawnych odpowiedzi udzielonych na to zadanie w 
populacji i będziemy ją oznaczać jako ��. Bardziej formalnie, jest to wartość oczekiwana ze 
zmiennej odpowiedzi na zadanie, która jednocześnie dla zadania ocenianego dychotomicznie 
jest równa prawdopodobieństwu zaobserwowania wartości 1:  

( ) ( 1).i i ip E U P U         (3.5) 
Jest to dobrze znany parametr klasycznej teorii testu, często nazywany (nieintuicyjnie) 
„trudnością” zadania. Jeżeli wprowadzimy następujące oznaczenie na warunkową łatwość 
zadania w zależności od poziomu umiejętności: ���θ� � ���� � 1�θ�, to łatwość zadania 
możemy przedstawić jako uśrednienie warunkowej łatwości po rozkładzie umiejętności w 
populacji:  

( ) ( ) ,i ip p d           (3.6) 
gdzie ψ�θ� jest funkcją gęstości prawdopodobieństwa umiejętności θ w badanej populacji. 
 
Wyobraźmy sobie sytuację, w której osoby badane w grupie odniesienia (�) uzyskują za 

zadanie�� 50% odpowiedzi poprawnych, a osoby w grupie ogniskowej (�) za to samo zadanie 
uzyskują 30% odpowiedzi poprawnych. Jest to sytuacja, w której łatwość zadania różni się 
między dwoma grupami, korzystając z wzoru (3.6) możemy to przedstawić w następujący 
sposób: 

,r ,

, ,f

p ( ) ( ) 0,5

( ) ( ) 0,3

i i r r

i f i f

p d

p p d

      


     




.      (3.7) 

Mamy, zatem, do czynienia ze zróżnicowaniem między grupami � oraz r w zakresie 
łatwości zadania, ��,�. Natomiast, zgodnie z definicją (3.3), dla zadania � będzie występowało 
DIF, gdy „warunkowa łatwość”, ��,����, między grupami jest różna, tj.: 

, ,(θ) (θ).i r i fp p        (3.8) 
Zatem, samo zaobserwowanie różnic w bezwarunkowej łatwości zadania nie jest 

wystarczającą przesłanką do stwierdzenia DIF, ponieważ może być efektem nie tylko 
międzygrupowych różnic w warunkowej łatwości zadania ������θ�, lecz także 
międzygrupowych różnic w rozkładzie umiejętności ψ��θ�. 

Rozpatrzmy trzy scenariusze, które skutkują taką samą różnicą w łatwości zadań ��,� � 0,� 
oraz ��,� � 0,�, ale skrajnie odmienną interpretacją w kontekście występowania w zadaniu 

.                                     (3.7)

Mamy, zatem, do czynienia ze zróżnicowaniem między grupami f oraz r w zakresie łatwo-
ści zadania, pi,G. Natomiast, zgodnie z definicją (3.3), dla zadania i będzie występowało DIF, gdy 
„warunkowa łatwość”, pi,G (θ), między grupami jest różna, tj.:
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lub z występowaniem międzygrupowych różnic w poziomie umiejętności uczniów. 
Rozróżnienie tych pojęć jest fundamentalne dla zrozumienia istoty tego efektu. W związku z 
tym przedstawimy przykład, który zilustruje, że różnica w łatwości zadania między grupami 
nie jest tożsama z występowaniem DIF. Przykład ten także wskaże na rolę, jaką w analizie 
DIF odgrywa konieczność kontroli międzygrupowych różnic w poziomie umiejętności. Przy 
okazji wprowadzimy definicję brzegowej łatwości zadania – bardzo ważnego pojęcia w 
kontekście miar wielkości efektu DIF. 

Rozpatrzmy zadanie oceniane dychotomicznie, �� � �0,1�. Dla takiego zadania 
występowanie DIF jest zdefiniowane równaniem (3.3). Poprzez łatwość zadania ocenianego 
dychotomicznie rozumiemy odsetek poprawnych odpowiedzi udzielonych na to zadanie w 
populacji i będziemy ją oznaczać jako ��. Bardziej formalnie, jest to wartość oczekiwana ze 
zmiennej odpowiedzi na zadanie, która jednocześnie dla zadania ocenianego dychotomicznie 
jest równa prawdopodobieństwu zaobserwowania wartości 1:  

( ) ( 1).i i ip E U P U         (3.5) 
Jest to dobrze znany parametr klasycznej teorii testu, często nazywany (nieintuicyjnie) 
„trudnością” zadania. Jeżeli wprowadzimy następujące oznaczenie na warunkową łatwość 
zadania w zależności od poziomu umiejętności: ���θ� � ���� � 1�θ�, to łatwość zadania 
możemy przedstawić jako uśrednienie warunkowej łatwości po rozkładzie umiejętności w 
populacji:  

( ) ( ) ,i ip p d           (3.6) 
gdzie ψ�θ� jest funkcją gęstości prawdopodobieństwa umiejętności θ w badanej populacji. 
 
Wyobraźmy sobie sytuację, w której osoby badane w grupie odniesienia (�) uzyskują za 

zadanie�� 50% odpowiedzi poprawnych, a osoby w grupie ogniskowej (�) za to samo zadanie 
uzyskują 30% odpowiedzi poprawnych. Jest to sytuacja, w której łatwość zadania różni się 
między dwoma grupami, korzystając z wzoru (3.6) możemy to przedstawić w następujący 
sposób: 
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Mamy, zatem, do czynienia ze zróżnicowaniem między grupami � oraz r w zakresie 
łatwości zadania, ��,�. Natomiast, zgodnie z definicją (3.3), dla zadania � będzie występowało 
DIF, gdy „warunkowa łatwość”, ��,����, między grupami jest różna, tj.: 

, ,(θ) (θ).i r i fp p        (3.8) 
Zatem, samo zaobserwowanie różnic w bezwarunkowej łatwości zadania nie jest 

wystarczającą przesłanką do stwierdzenia DIF, ponieważ może być efektem nie tylko 
międzygrupowych różnic w warunkowej łatwości zadania ������θ�, lecz także 
międzygrupowych różnic w rozkładzie umiejętności ψ��θ�. 

Rozpatrzmy trzy scenariusze, które skutkują taką samą różnicą w łatwości zadań ��,� � 0,� 
oraz ��,� � 0,�, ale skrajnie odmienną interpretacją w kontekście występowania w zadaniu 

.                                                        (3.8)

Zatem, samo zaobserwowanie różnic w bezwarunkowej łatwości zadania nie jest wystar-
czającą przesłanką do stwierdzenia DIF, ponieważ może być efektem nie tylko międzygru-
powych różnic w warunkowej łatwości zadania pi

(G) (θ), lecz także międzygrupowych różnic 
w rozkładzie umiejętności ψG (θ).

Rozpatrzmy trzy scenariusze, które skutkują taką samą różnicą w łatwości zadań pi,r=0,5 
oraz  pi,f=0,3, ale skrajnie odmienną interpretacją w  kontekście występowania w  zadaniu 
DIF oraz jego formy. Niech rozkład umiejętności będzie normalny o  parametrach specy-
ficznych dla grupy: ψG(θ)~N(μG ; σG). Niech warunkowe prawdopodobieństwo udzielenia 
poprawnej odpowiedzi będzie dane za pomocą (wykorzystanego już przy okazji dyskusji na 
temat jednorodności DIF) dwuparametrycznego modelu logistycznego IRT (zob. rozdział 1), 
którego parametry również są specyficzne dla grupy pi,G (θ)=f(θ,ai,G,bi,G). W grupie r, w każ-
dym z wariantów warunki będą identyczne – rozkład umiejętności standardowy normalny  
ψr (θ)~N(0;1)  oraz parametry zadania: ai,r= 1,5;  bi,r = 0. W grupie f będziemy natomiast od-
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powiednio manipulować wartością parametru trudności bi,f  oraz średnią rozkładu umiejęt-
ności μf, aby uzyskać interesujące nas trzy scenariusze. Zestawienie wszystkich parametrów 
w zależności od przyjętego wariantu analizy znajduje się w Tabeli 3.1, a kształt krzywych 
charakterystycznych i  rozkładów umiejętności wykreślonych zgodnie z  tymi parametrami 
przedstawiono na Rysunku 3.2.

tabela 3.1. Trzy różne zestawy parametrów zadań i rozkładów umiejętności w grupie f oraz r, 
dające taką samą parę brzegowych łatwości (pi,r ; pi,f).* 

Wariant
grupa f ( pi,f) = 0,3 grupa r ( pi,r) = 0,5

ai,f bi,f μf σf ai,r bi,r μr  σr

I 1,5 0 –0,7918 1 1,5 0 0 1
II 1,5 0,7918 0 1 1,5 0 0 1
III 1,5 –0,7918 –1,5836 1 1,5 0 0 1

* Pogrubieniem zaznaczono wartości parametrów, które są odmienne w grupie f, wartości te są zaokrąglone.

W wariancie I parametry krzywej 2PLM, opisującej prawdopodobieństwo udzielenia po-
prawnej odpowiedzi w zależności od poziomu umiejętności, są w obu grupach identyczne. 
Oznacza to, zgodnie ze wzorem (3.3), że nie występuje w przypadku zadania i zróżnicowane 
funkcjonowanie między grupami f a r. Osoba z populacji f o poziomie umiejętności θ, będzie 
miała identyczne prawdopodobieństwo udzielenia poprawnej odpowiedzi na zadanie i, jak 
osoba z populacji r o tym samym poziomie umiejętności. Obserwowana na poziomie całej 
populacji różnica w łatwości zadania jest w tym przypadku wyłącznie konsekwencją tego, że 
średni poziom umiejętności w grupie f jest odpowiednio niższy niż w grupie r.

Wariant II stanowi w pewnym stopniu przeciwieństwo sytuacji I, w tym sensie, że między 
grupami nie występuje różnica w rozkładzie umiejętności ψf(θ) = ψr(θ), a obserwowana róż-
nica w  brzegowej łatwości zadania między grupami jest wyłącznie konsekwencją tego, że 
zadanie i jest „warunkowo” łatwiejsze dla osób z grupy r. Występuje DIF, ponieważ pi,r (θ)≠pi,f (θ).

W wariacie III parametry zostały dobrane w taki sposób, że zadanie i jest warunkowo ła-
twiejsze dla osób z grupy f o tę samą wartość (w rozumieniu parametru bi) o ile było dla nich 
warunkowo trudniejsze w wariancie f, co oczywiście oznacza występowanie DIF. Co jest inte-
resujące w tym przypadku, to fakt, że pod względem bezwarunkowej łatwości, zadanie i jest 
dla grupy f trudniejsze – rozwiązuje je poprawnie o 20% więcej osób z tej grupy niż z grupy r.  
Z drugiej strony, biorąc pod uwagę warunkową łatwość zadania, przy ustalonym poziomie 
umiejętności θ każda osoba z grupy f ma większe szanse na poprawne rozwiązanie tego za-
dania od osoby z grupy r o tym samym poziomie θ – zadanie jest warunkowo łatwiejsze dla 
grupy f. Jest to tylko pozorny paradoks, ponieważ grupa f ma bardzo niski poziom umiejętno-
ści, o wiele niższy od relatywnego przesunięcia krzywych pi,r (θ) oraz pi,f (θ).

Opisany przykład ilustruje, że do wykrywania DIF konieczne jest porównanie funkcjono-
wania zadania między grupami „warunkowo” względem poziomu mierzonej testem umiejęt-
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ności. Bez odpowiedniej kontroli tego, w jaki sposób na zadanie odpowiadają badane osoby 
o tym samym poziomie umiejętności nie sposób dostrzec różnic w funkcjonowaniu zadania 
wynikających z różnic w rozkładzie umiejętności między grupami ψG (θ) od efektu będącego 
konsekwencją zróżnicowanego funkcjonowania pozycji testowej. Konieczność kontroli po-
ziomu umiejętności wynika wprost z definicji DIF (3.3), w której pojawia się warunkowanie 
względem θ. Wszystkie z omawianych w dalszych częściach rozdziału metody detekcji DIF 
będą umożliwiały przeprowadzenie takiego warunkowania, przy czym różnić się będą w za-
kresie zastosowanych narzędzi statystycznych.

rysunek 3.2. Trzy scenariusze uzyskania takich samych brzegowych łatwości dla pi,r =0,5 oraz 
pi,f =0,3, przy odmiennym DIF dla zadania i.

3.4. Statystyczna analiza dIf
W tej części zostaną przedstawione trzy testy służące do wykrywania statystycznej istot-

ności zróżnicowanego funkcjonowania pozycji testowej. Zgodnie z definicją (3.2) ustalenie 
czy w przypadku danego zadania występuje DIF, wymaga analizy międzygrupowych różnic 
w rozkładzie odpowiedzi na to zadanie, przy kontroli poziomu umiejętności osób rozwiązu-
jących test. Przedstawione zostaną trzy testy służące do wykrywania statystycznej istotno-
ści zróżnicowanego funkcjonowania zadania: (a) najbardziej elastyczny, jednak wymagający 
odpowiedniego oprogramowania i dopasowania do danych, test oparty na ilorazie wiary-
godności i modelowaniu IRT; (b) historycznie najwcześniej wykorzystywany do analizy DIF 
test Mantela–Haenszela i (c) podejście opierające się na wykorzystaniu regresji logistycznej. 
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Przedstawione sposoby wykrywania DIF nie są jednak jedynymi. Obok nich w literaturze 
wymienia się także następujące techniki: 
• symultaniczny test stronniczości pozycji (simultaneous item bias test, SIBTEST; Dorans i Ku-

lick, 1986); 
• modelowanie logarytymiczno-liniowe (Kelderman i  Macready, 1990; Dancer, Anderson 

i Derlin, 1994);
• modele wielu wskaźników i  wielu przyczyn (multiple indicators, multiple causes, MIMIC; 

Hauser i Goldberger, 1971; Konarski, 2009), z których charakterystyką, wadami i zaletami 
oraz zastosowaniem do detekcji DIF w przypadku Kwestionariusza piętna i dyskryminacji 
(CESQ)4, czytelnik może się zapoznać w rozdziale 18; 

• wielopoziomowe modele IRT (np. Kamata i Vaughn, 2011);
• skończone modele mieszanek (finite mixture models; np. Cohen i Bolt, 2005; Tay, Newman 

i Vermunt, 2011), pozwalające na ocenę DIF pomiędzy nieobserwowalnymi grupami (kla-
sami ukrytymi) oraz 

• indeksy modyfikacyjne (modification indices; Glas, 1999), rozwijane także w podejściu Bay-
esowskim (Fox i Glas, 2005). 
Wielopoziomowe modele IRT i skończone modele mieszanek są szczególnie przydatne, 

gdy ocenia się zróżnicowane funkcjonowanie pozycji testowych w  przypadku wielu grup. 
Taka sytuacja jest częsta w przypadku badań międzynarodowych, kiedy testuje się niezmien-
niczość pozycji testowych pomiędzy poszczególnymi krajami. Spełnienie tego założenia jest 
konieczne, aby móc w sposób uprawniony porównywać wyniki (Pokropek, 2012; Sagan, 2005). 

Określenie praktycznego znaczenia różnic w funkcjonowaniu zadania jest równie ważną 
kwestią jak analiza ich istotności statystycznej. Należy pamiętać, że testowanie hipotez sta-
tystycznych jest uzależnione od liczebności próby. Małe próby mogą wiązać się z niewykry-
ciem – w rozumieniu statystycznej istotności – efektów, których wielkość wskazywałaby na 
ich istotność w kontekście praktycznym. Natomiast duże próby (wykorzystywane zazwyczaj 
w badaniach edukacyjnych) potrafią doprowadzić do tego, że małe efekty, o niewielkim prak-
tycznym znaczeniu, mogą zostać zaklasyfikowane jako istotne statystycznie. W związku z tym, 
po opisaniu samych testów, zbiorczo zostaną przedstawione i porównane charakterystyczne 
dla opisanych metod sposoby oceny wielkości efektu (effect size) oraz zaproponowane w lite-
raturze metody klasyfikacji wielkości efektu. 

4 Modele MIMIC można wykorzystać do wykrywania jednorodnego DIF. Oszacowania parametrów z modelu MIMIC 
mogą zostać w łatwy sposób przekształcone do parametrów IRT w celu oszacowania wielkości i kierunku DIF. Efekt 
pośredni polega na regresji cechy ukrytej na zmienną grupującą i wskazuje, czy średni poziom cechy ukrytej różni 
się między grupami. Efekt bezpośredni polega na regresji odpowiedzi na zmienną grupującą i wskazuje, czy między 
grupami istnieje różnica w prawdopodobieństwie udzielenia danej odpowiedzi. Efekt ten jest równoznaczny z detekcją 
jednorodnego DIF, przy kontroli różnic średniego poziomu cechy ukrytej w danej grupie. Model MIMIC jest obciążony 
błędem pierwszego rodzaju dla krótszych testów, gdy obecne jest pseudozgadywanie, jednak w przypadku dłuższych, 
wolnych od zgadywania testów jest dobrą alternatywą dla tradycyjnych technik (Finch, 2005, zob, też rozdział 18). 
Istniejąca statystyka MIMIC-ES, pozwala na łatwiejszą interpretację wielkości efektu (effect size) DIF szacowanego w tym 
modelu (Jin, Myers, Ahn i Penfield, 2012).
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3.4.1. test ilorazu wiarygodności w modelowaniu Irt (Irt-lr) 
Ogólne wprowadzenie do modelowania IRT znajduje się w rozdziale 1 – tutaj ograniczymy 

się jedynie do przypomnienia podstawowych, istotnych dla analizy DIF aspektów związanych 
z IRT5. W tym podrozdziale zostanie przedstawione uogólnione podejście IRT-LR (general IRT-
-LR, inaczej: test ilorazu wiarygodności w modelowaniu IRT; likelihood ratio test; Thissen i  in., 
1993).

Dużą zaletą podejścia IRT do analizy DIF jest fakt, że zależność między prawdopodo-
bieństwem udzielenia określonej odpowiedzi na zadanie a poziomem umiejętności ucznia, 
jaka pojawia się w przyjętej definicji DIF (3.2), jest modelowana w sposób bezpośredni. Cała 
logika testowania istotności statystycznej DIF w przypadku IRT sprowadza się do przepro-
wadzenia testu ilorazu wiarygodności (likelihood ratio test, LR) porównującego model zakła-
dający, że parametry zadania potencjalnie powodującego DIF różnią się między grupami 
z modelem zakładającym, że zadanie funkcjonuje dla obu grup zgodnie z tym samym ze-
stawem parametrów.

Pełen model IRT opisuje rozkład prawdopodobieństwa wektora odpowiedzi na wszystkie 
zadania testu U=(U1,…,Un,…,UN ), wśród których znajduje się analizowane ze względu na DIF 
zadanie i ∈ {1,…,N}. Przez f (un, θ, βn) będziemy oznaczać funkcję modelującą prawdopodo-
bieństwo zaobserwowania konkretnej wartości odpowiedzi na zadanie, Un = un, w zależności 
od wektora parametrów zadania βn i poziomu umiejętności θ. Przykładowo dla dwuparame-
trycznego modelu logistycznego βn = (an, bn) funkcję f (un, θ, βn) można przedstawić w nastę-
pujący sposób:  
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Dużą zaletą podejścia IRT do analizy DIF jest fakt, że zależność między 
prawdopodobieństwem udzielenia określonej odpowiedzi na zadanie a poziomem 
umiejętności ucznia, jaka pojawia się w przyjętej definicji DIF (3.2), jest modelowana w 
sposób bezpośredni. Cała logika testowania istotności statystycznej DIF w przypadku IRT 
sprowadza się do przeprowadzenia testu ilorazu wiarygodności (likelihood ratio test, LR) 
porównującego model zakładający, że parametry zadania potencjalnie powodującego DIF 
różnią się między grupami z modelem zakładającym, że zadanie funkcjonuje dla obu grup 
zgodnie z tym samym zestawem parametrów. 

Pełen model IRT opisuje rozkład prawdopodobieństwa wektora odpowiedzi na wszystkie 
zadania testu � � ����� � ��� � � ���, wśród których znajduje się analizowane ze względu na 
DIF zadanie � � ���� ���. Przez������ θ� ��� będziemy oznaczać funkcję modelującą 
prawdopodobieństwo zaobserwowania konkretnej wartości odpowiedzi na zadanie, �� � ��, 
w zależności od wektora parametrów zadania �� i poziomu umiejętności θ. Przykładowo dla 
dwuparametrycznego modelu logistycznego �� � ���� ��� funkcję ����� θ� ��� można 
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Przy takich oznaczeniach sytuacja, w której nie występuje DIF ze względu na 
przynależność grupową dla zadania �, jest zdefiniowana w modelu IRT, określającym 
zaobserwowanie wektora odpowiedzi � przez ucznia wylosowanego z populacji � � ��� �� w 
następujący sposób: 
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gdzie: ψ����θ� jest rozkładem umiejętności w grupie �. Wzięty w kwadratowy nawias iloczyn 
funkcji charakterystycznych ����� θ� ��� jest warunkową funkcją wiarygodności 
przedstawiającą prawdopodobieństwo zaobserwowania danego wektora odpowiedzi w 
zależności od poziomu umiejętności θ oraz od parametrów zadań.  

 
Brak zróżnicowanego funkcjonowania pozycji testowej w modelu (3.10) odzwierciedla 

fakt, że iloczyn ten nie zależy od przynależności grupowej. Parametry krzywych dla 
wszystkich zadań są identyczne w obu grupach, a jedyną rzeczą zróżnicowaną 
międzygrupowo jest rozkład umiejętności ψ���. Należy w tym miejscu podkreślić, że analiza 
DIF za pomocą modelowania IRT, wymaga od oprogramowania statystycznego możliwości 
niezależnego szacowania parametrów dla rozkładu ψ��� oraz ψ��, tj. dopasowywania 
wielogrupowych modeli IRT (multiple group, MG-IRT). Jest to konieczne, aby móc 
poprawnie wyodrębnić różnice w poziomie umiejętności między dwoma grupami od różnic w 
funkcjonowaniu zadania między grupami. 

Model IRT zakładający występowanie DIF dla zadania � powstaje natomiast poprzez 
wprowadzenie dla tego zadania innego wektora parametrów dla uczniów z grupy ��niż dla 
uczniów z grupy � (odpowiednio ���� oraz ����): 

, ,
{1,..., }\{ }

( | ) ( , , ) ( , ) ( ) .n n i i G G
n N i

P U u G f u f u d


 
         

 
  (3.11) 

Hipoteza zerowa o braku DIF w zadaniu � ma postać: 
0 , ,r: ,i f iH    

hipoteza alternatywna, zakładająca międzygrupową różnicę w wartości przynajmniej jednego 
elementu wektora parametrów ��, ma natomiast postać: 

.                        (3.9)

Przy takich oznaczeniach sytuacja, w której nie występuje DIF ze względu na przynależ-
ność grupową dla zadania i, jest zdefiniowana w modelu IRT, określającym zaobserwowanie 
wektora odpowiedzi U przez ucznia wylosowanego z populacji G ∈ {f,r} w następujący sposób:
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Dużą zaletą podejścia IRT do analizy DIF jest fakt, że zależność między 
prawdopodobieństwem udzielenia określonej odpowiedzi na zadanie a poziomem 
umiejętności ucznia, jaka pojawia się w przyjętej definicji DIF (3.2), jest modelowana w 
sposób bezpośredni. Cała logika testowania istotności statystycznej DIF w przypadku IRT 
sprowadza się do przeprowadzenia testu ilorazu wiarygodności (likelihood ratio test, LR) 
porównującego model zakładający, że parametry zadania potencjalnie powodującego DIF 
różnią się między grupami z modelem zakładającym, że zadanie funkcjonuje dla obu grup 
zgodnie z tym samym zestawem parametrów. 

Pełen model IRT opisuje rozkład prawdopodobieństwa wektora odpowiedzi na wszystkie 
zadania testu � � ����� � ��� � � ���, wśród których znajduje się analizowane ze względu na 
DIF zadanie � � ���� ���. Przez������ θ� ��� będziemy oznaczać funkcję modelującą 
prawdopodobieństwo zaobserwowania konkretnej wartości odpowiedzi na zadanie, �� � ��, 
w zależności od wektora parametrów zadania �� i poziomu umiejętności θ. Przykładowo dla 
dwuparametrycznego modelu logistycznego �� � ���� ��� funkcję ����� θ� ��� można 
przedstawić w następujący sposób: 
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Przy takich oznaczeniach sytuacja, w której nie występuje DIF ze względu na 
przynależność grupową dla zadania �, jest zdefiniowana w modelu IRT, określającym 
zaobserwowanie wektora odpowiedzi � przez ucznia wylosowanego z populacji � � ��� �� w 
następujący sposób: 
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gdzie: ψ����θ� jest rozkładem umiejętności w grupie �. Wzięty w kwadratowy nawias iloczyn 
funkcji charakterystycznych ����� θ� ��� jest warunkową funkcją wiarygodności 
przedstawiającą prawdopodobieństwo zaobserwowania danego wektora odpowiedzi w 
zależności od poziomu umiejętności θ oraz od parametrów zadań.  

 
Brak zróżnicowanego funkcjonowania pozycji testowej w modelu (3.10) odzwierciedla 

fakt, że iloczyn ten nie zależy od przynależności grupowej. Parametry krzywych dla 
wszystkich zadań są identyczne w obu grupach, a jedyną rzeczą zróżnicowaną 
międzygrupowo jest rozkład umiejętności ψ���. Należy w tym miejscu podkreślić, że analiza 
DIF za pomocą modelowania IRT, wymaga od oprogramowania statystycznego możliwości 
niezależnego szacowania parametrów dla rozkładu ψ��� oraz ψ��, tj. dopasowywania 
wielogrupowych modeli IRT (multiple group, MG-IRT). Jest to konieczne, aby móc 
poprawnie wyodrębnić różnice w poziomie umiejętności między dwoma grupami od różnic w 
funkcjonowaniu zadania między grupami. 

Model IRT zakładający występowanie DIF dla zadania � powstaje natomiast poprzez 
wprowadzenie dla tego zadania innego wektora parametrów dla uczniów z grupy ��niż dla 
uczniów z grupy � (odpowiednio ���� oraz ����): 
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  (3.11) 

Hipoteza zerowa o braku DIF w zadaniu � ma postać: 
0 , ,r: ,i f iH    

hipoteza alternatywna, zakładająca międzygrupową różnicę w wartości przynajmniej jednego 
elementu wektora parametrów ��, ma natomiast postać: 

 ,                      (3.10)

gdzie: ψG (θ) jest rozkładem umiejętności w grupie G. Wzięty w kwadratowy nawias iloczyn 
funkcji charakterystycznych f (un, θ, βn) jest warunkową funkcją wiarygodności przedstawia-
jącą prawdopodobieństwo zaobserwowania danego wektora odpowiedzi w  zależności od 
poziomu umiejętności θ oraz od parametrów zadań. 

5 Czytelnika zainteresowanego pogłębieniem swojej wiedzy na temat IRT odsyłamy do tego rozdziału oraz do 
wskazanych w nim źródeł. Szczegółowe omówienie problemu testowania DIF w modelowaniu IRT można znaleźć na 
przykład w publikacjach zespołu Davida Thissena (1993) oraz Randalla Penfielda i Gregory’ego Camillego (2007).
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Brak zróżnicowanego funkcjonowania pozycji testowej w modelu (3.10) odzwierciedla 
fakt, że iloczyn ten nie zależy od przynależności grupowej. Parametry krzywych dla wszyst-
kich zadań są identyczne w obu grupach, a  jedyną rzeczą zróżnicowaną międzygrupowo 
jest rozkład umiejętności ψG. Należy w tym miejscu podkreślić, że analiza DIF za pomocą 
modelowania IRT, wymaga od oprogramowania statystycznego możliwości niezależnego 
szacowania parametrów dla rozkładu ψf oraz ψr, tj. dopasowywania wielogrupowych mode-
li IRT (multiple group, MG-IRT). Jest to konieczne, aby móc poprawnie wyodrębnić różnice 
w  poziomie umiejętności między dwoma grupami od różnic w  funkcjonowaniu zadania 
między grupami.

Model IRT zakładający występowanie DIF dla zadania i powstaje natomiast poprzez wpro-
wadzenie dla tego zadania innego wektora parametrów dla uczniów z grupy f niż dla uczniów 
z grupy r (odpowiednio βi,f  oraz βi,r):
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Dużą zaletą podejścia IRT do analizy DIF jest fakt, że zależność między 
prawdopodobieństwem udzielenia określonej odpowiedzi na zadanie a poziomem 
umiejętności ucznia, jaka pojawia się w przyjętej definicji DIF (3.2), jest modelowana w 
sposób bezpośredni. Cała logika testowania istotności statystycznej DIF w przypadku IRT 
sprowadza się do przeprowadzenia testu ilorazu wiarygodności (likelihood ratio test, LR) 
porównującego model zakładający, że parametry zadania potencjalnie powodującego DIF 
różnią się między grupami z modelem zakładającym, że zadanie funkcjonuje dla obu grup 
zgodnie z tym samym zestawem parametrów. 

Pełen model IRT opisuje rozkład prawdopodobieństwa wektora odpowiedzi na wszystkie 
zadania testu � � ����� � ��� � � ���, wśród których znajduje się analizowane ze względu na 
DIF zadanie � � ���� ���. Przez������ θ� ��� będziemy oznaczać funkcję modelującą 
prawdopodobieństwo zaobserwowania konkretnej wartości odpowiedzi na zadanie, �� � ��, 
w zależności od wektora parametrów zadania �� i poziomu umiejętności θ. Przykładowo dla 
dwuparametrycznego modelu logistycznego �� � ���� ��� funkcję ����� θ� ��� można 
przedstawić w następujący sposób: 
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.    (3.9) 

Przy takich oznaczeniach sytuacja, w której nie występuje DIF ze względu na 
przynależność grupową dla zadania �, jest zdefiniowana w modelu IRT, określającym 
zaobserwowanie wektora odpowiedzi � przez ucznia wylosowanego z populacji � � ��� �� w 
następujący sposób: 
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gdzie: ψ����θ� jest rozkładem umiejętności w grupie �. Wzięty w kwadratowy nawias iloczyn 
funkcji charakterystycznych ����� θ� ��� jest warunkową funkcją wiarygodności 
przedstawiającą prawdopodobieństwo zaobserwowania danego wektora odpowiedzi w 
zależności od poziomu umiejętności θ oraz od parametrów zadań.  

 
Brak zróżnicowanego funkcjonowania pozycji testowej w modelu (3.10) odzwierciedla 

fakt, że iloczyn ten nie zależy od przynależności grupowej. Parametry krzywych dla 
wszystkich zadań są identyczne w obu grupach, a jedyną rzeczą zróżnicowaną 
międzygrupowo jest rozkład umiejętności ψ���. Należy w tym miejscu podkreślić, że analiza 
DIF za pomocą modelowania IRT, wymaga od oprogramowania statystycznego możliwości 
niezależnego szacowania parametrów dla rozkładu ψ��� oraz ψ��, tj. dopasowywania 
wielogrupowych modeli IRT (multiple group, MG-IRT). Jest to konieczne, aby móc 
poprawnie wyodrębnić różnice w poziomie umiejętności między dwoma grupami od różnic w 
funkcjonowaniu zadania między grupami. 

Model IRT zakładający występowanie DIF dla zadania � powstaje natomiast poprzez 
wprowadzenie dla tego zadania innego wektora parametrów dla uczniów z grupy ��niż dla 
uczniów z grupy � (odpowiednio ���� oraz ����): 
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  (3.11) 

Hipoteza zerowa o braku DIF w zadaniu � ma postać: 
0 , ,r: ,i f iH    

hipoteza alternatywna, zakładająca międzygrupową różnicę w wartości przynajmniej jednego 
elementu wektora parametrów ��, ma natomiast postać: 

.           (3.11)

Hipoteza zerowa o braku DIF w zadaniu i ma postać:

, 

hipoteza alternatywna, zakładająca międzygrupową różnicę w wartości przynajmniej jedne-
go elementu wektora parametrów βi, ma natomiast postać:

.

Model (3.10) jest zagnieżdżony w modelu (3.11) więc do testowania prawdziwości hipote-
zy zerowej można wykorzystać LR, którego statystyka ma postać:
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1 , ,: i f i rH   . 
Model (3.10) jest zagnieżdżony w modelu (3.11) więc do testowania prawdziwości hipotezy 
zerowej można wykorzystać LR, którego statystyka ma postać: 

0

1

2ln( ),LLR
L

         (3.12) 

gdzie:  jest funkcją wiarygodności obliczoną na podstawie oszacowań parametrów modelu 
(3.10), a  jest analogiczną funkcją wiarygodności dla modelu (3.11).  

 
Statystyka  ma liczbę stopni swobody równą różnicy w liczbie parametrów 

szacowanych w dwóch modelach, co w rozpatrywanym przypadku odpowiada liczbie różnych 
elementów między wektorami  oraz .  

Opisana procedura testowania DIF w modelowaniu IRT ma bezpośrednie zastosowanie 
zarówno dla zadań ocenianych dychotomicznie (w tym również dla modeli uwzględniających 
pseudozgadywanie), jak i dla zadań ocenianych wielokategorialnie. Jest to duża zaleta tego 
podejścia, ponieważ uogólnienie innych metod do przypadku DIF dla zadań 
wielokategorialnych przysparza znacznych trudności. Analiza DIF przy jednoczesnym 
modelowaniu parametru pseudozgadywania nie jest w ogóle przewidziana dla metod 
omówionych w dalszej kolejności. Należy także zauważyć, że zamiast testowania ogólnej 
hipotezy alternatywnej o różnicy wektora parametrów ( ), możliwe jest w ramach 
opisanego podejścia testowanie hipotezy alternatywnej o różnicy na konkretnej współrzędnej 
wektora parametrów zadania. Podejście to umożliwia także testowanie serii hipotez 
alternatywnych odnoszących się do kolejnych współrzędnych wektora parametrów zadania 
(por. testowanie hipotez odnośnie do zagnieżdżonych modeli w regresji logistycznej w dalszej 
części rozdziału). Kolejną zaletą podejścia opartego na IRT jest łatwość, z jaką można je 
zastosować w przypadku złożonych schematów badawczych, w których uczniowie 
rozwiązują arkusze testowe zawierające różne podzbiory zadań – jest to powszechną praktyką 
w wielu badaniach edukacyjnych i na egzaminach.  
 
3.4.2. Test Mantela–Haenszela (MH) 

Szczegółowy opis testu MH oraz jego uogólnień można znaleźć u Alana Agrestiego 
(2002), natomiast zastosowań specyficznie związanych z DIF – np. u Neila Doransa i Paula 
Hollanda (1993) czy Paula Hollanda i Dorothy Thayer (1988), a wśród polskich badaczy np. u 
Macieja Koniewskiego, Przemysława Majkuta i Pauliny Skórskiej (2014) oraz Bartosza 
Kondratka i Magdaleny Grudniewskiej (2014). Znaczna część omówienia testu MH wzoruje 
się na ostatnim z wymienionych źródeł. 

Analiza DIF dla zadań ocenianych dychotomicznie na podstawie testu Mantela–Haenszela 
opiera się na porównaniu liczby poprawnych i niepoprawnych odpowiedzi na dane zadanie w 
grupie ogniskowej i grupie odniesienia, przy kontroli poziomu umiejętności, który jest 
najczęściej operacjonalizowany jako wynik sumaryczny w całym teście. 

Przyjmijmy, że w teście można uzyskać  różnych kategorii punktowych, które będziemy 
indeksować: . Dla określenia prawdopodobieństw zaobserwowania 
określonych wyników w zadaniu weryfikowanym pod kątem DIF, w zależności od 
przynależności grupowej oraz kategorii punktowej , wprowadźmy oznaczenia 
przedstawione w tabeli krzyżowej: 
 

Grupa Wynik w zadaniu Łącznie 1 0 
    
    

,                                                        (3.12)

gdzie: L0 jest funkcją wiarygodności obliczoną na podstawie oszacowań parametrów modelu 
(3.10), a L1 jest analogiczną funkcją wiarygodności dla modelu (3.11). 

Statystyka LR ma liczbę stopni swobody równą różnicy w liczbie parametrów szacowanych 
w dwóch modelach, co w rozpatrywanym przypadku odpowiada liczbie różnych elementów 
między wektorami βi,f  oraz βi,r. 

Opisana procedura testowania DIF w modelowaniu IRT ma bezpośrednie zastosowanie 
zarówno dla zadań ocenianych dychotomicznie (w tym również dla modeli uwzględniają-
cych pseudozgadywanie), jak i dla zadań ocenianych wielokategorialnie. Jest to duża zaleta 
tego podejścia, ponieważ uogólnienie innych metod do przypadku DIF dla zadań wielo-
kategorialnych przysparza znacznych trudności. Analiza DIF przy jednoczesnym modelo-
waniu parametru pseudozgadywania nie jest w ogóle przewidziana dla metod omówio-
nych w dalszej kolejności. Należy także zauważyć, że zamiast testowania ogólnej hipotezy 
alternatywnej o różnicy wektora parametrów (βi,f ≠ βi,r), możliwe jest w ramach opisanego 
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podejścia testowanie hipotezy alternatywnej o różnicy na konkretnej współrzędnej wektora 
parametrów zadania. Podejście to umożliwia także testowanie serii hipotez alternatywnych 
odnoszących się do kolejnych współrzędnych wektora parametrów zadania (por. testowa-
nie hipotez odnośnie do zagnieżdżonych modeli w  regresji logistycznej w  dalszej części 
rozdziału). Kolejną zaletą podejścia opartego na IRT jest łatwość, z jaką można je zastosować 
w przypadku złożonych schematów badawczych, w których uczniowie rozwiązują arkusze 
testowe zawierające różne podzbiory zadań – jest to powszechną praktyką w wielu bada-
niach edukacyjnych i na egzaminach. 

3.4.2. test Mantela–haenszela (Mh)
Szczegółowy opis testu MH oraz jego uogólnień można znaleźć u Alana Agrestiego (2002), 

natomiast zastosowań specyficznie związanych z DIF – np. u Neila Doransa i Paula Hollanda 
(1993) czy Paula Hollanda i Dorothy Thayer (1988), a wśród polskich badaczy np. u Macieja Ko-
niewskiego, Przemysława Majkuta i Pauliny Skórskiej (2014) oraz Bartosza Kondratka i Magdaleny 
Grudniewskiej (2014). Znaczna część omówienia testu MH wzoruje się na ostatnim z wymienio-
nych źródeł.

Analiza DIF dla zadań ocenianych dychotomicznie na podstawie testu Mantela–Haenszela 
opiera się na porównaniu liczby poprawnych i niepoprawnych odpowiedzi na dane zadanie 
w grupie ogniskowej i grupie odniesienia, przy kontroli poziomu umiejętności, który jest naj-
częściej operacjonalizowany jako wynik sumaryczny w całym teście.

Przyjmijmy, że w teście można uzyskać M różnych kategorii punktowych, które będzie-
my indeksować: m ∈ {1,…,M}. Dla określenia prawdopodobieństw zaobserwowania okre-
ślonych wyników w zadaniu weryfikowanym pod kątem DIF, w zależności od przynależno-
ści grupowej oraz kategorii punktowej m, wprowadźmy oznaczenia przedstawione w tabeli 
krzyżowej:

grupa
Wynik w zadaniu

łącznie
1 0

f  p1fm  p0fm  pfm

r  p1rm  p0rm  prm

Łącznie  p1m  p0m  pm

Odpowiadające tym prawdopodobieństwom liczebności w każdej komórce tabeli ozna-
czymy analogicznie:

grupa
Wynik w zadaniu

łącznie
1 0

f  K1fm  K0fm  Kfm

r  K1rm  K0rm  Krm

Łącznie  K1m  K0m  Km
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Przy powyższych oznaczeniach, iloraz szans udzielenia poprawnej odpowiedzi w analizo-
wanym zadaniu dla uczniów z grup f oraz r osiągających kategorię punktową m, jest dany jako:
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Łącznie    
 
Odpowiadające tym prawdopodobieństwom liczebności w każdej komórce tabeli oznaczymy 
analogicznie: 
 

Grupa Wynik w zadaniu Łącznie 1 0 
    
    

Łącznie    
 

Przy powyższych oznaczeniach, iloraz szans udzielenia poprawnej odpowiedzi w 
analizowanym zadaniu dla uczniów z grup  oraz  osiągających kategorię punktową , jest 
dany jako: 
 

1 0

1 0

/ .
/

rm rm
m

fm fm

p p
p p

          (3.13) 

 
Hipoteza zerowa o braku DIF w teście MH przyjmuje postać: 

 0   : 1, 1, , ,m m MH    
czyli zakłada, że iloraz szans dla analizowanego zadania jest w każdej kategorii punktowej 
równy 1. Warto przypomnieć, że pojęcie ilorazu szans pojawiło się już przy okazji 
definiowania pojęcia jednorodnego DIF (3.4) i zgodnie z przeprowadzoną tam dyskusją z 
założenia  jest równoważne stwierdzeniu . Hipoteza zerowa testu MH 
zakłada zatem, że uczniowie w każdej kategorii punktowej  będą mieli takie samo 
prawdopodobieństwo udzielenia poprawnej odpowiedzi, niezależnie od tego czy należą do 
grupy  czy . 

Bardzo istotna w kontekście analizy DIF jest postać hipotezy alternatywnej w teście MH: 
 1 mH : const, m 1, ,M , const 1.      
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gdzie  oraz  to: wartość oczekiwana i wariancja liczebności , przy 
założeniu prawdziwości . Ponadto w takiej sytuacji rozkład statystyki  jest zbieżny z 
rozkładem chi-kwadrat z jednym stopniem swobody (Dorans i Holland, 1993). 
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gdzie E(K1fm) oraz  D2 (K1fm) to: wartość oczekiwana i wariancja liczebności K1fm, przy założeniu 
prawdziwości H0. Ponadto w takiej sytuacji rozkład statystyki MHχ2 jest zbieżny z  rozkładem 
chi-kwadrat z jednym stopniem swobody (Dorans i Holland, 1993).

Przedstawiony test MH ma istotne ograniczenie związane z faktem, że jest procedurą prze-
widzianą jedynie dla zadań ocenianych dychotomicznie. Natura zjawiska DIF komplikuje się 
w przypadku zadań wielokategorialnych. DIF w takich zadaniach może pojawić się w każdej 
kategorii w różnym stopniu. Metody wykrywania DIF muszą więc uwzględniać tę komplikację 
(French i Miller, 1996). 
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Procedura zaproponowana przez Nathana Mantela (1963), znana w  literaturze pod na-
zwą uogólnionego testu Mantela–Haenszela (generalized Mantel–Haenszel test, GMH-test), jest 
odpowiednikiem testu MH dla danych wielokategorialnych. Zakłada się w  niej, że dane są 
rozmieszczone w tabelach według następującego formatu:

grupa
Wynik w zadaniu (y)

łącznie
0 1 2 ... y–1

f  K0fm  K1fm  K2fm ...  Ky–1fm  Kfm

r  K0rm  K1rm  K2rm ...  Ky–1rm  Krm

Łącznie  K0m  K1m  K2m ...  Ky–1m  Km

Ważona suma wyników w grupie ogniskowej (f), gdy kolumny tabeli oznaczymy jako j, 
a możliwe do uzyskania w teście kategorie punktowe jako m, wynosi: 
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Zakładając warunkową niezależność oraz hipergeometryczny rozkład wyników, oczekiwana 
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By przetestować hipotezę zerową o braku DIF, wylicza się statystykę Walda: 
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gdzie V(Tm) to wariancja wartości obserwowalnej (Wood, 2011).  
 
Statystyka ta ma rozkład chi-kwadrat (dla dużych prób) z jednym stopniem swobody, gdy 
prawdziwa jest hipoteza o warunkowej niezależności (czyli o braku DIF; Miller i Spray, 
1993). Jeśli mamy do czynienia ze zmienną dychotomiczną, punktowaną zero-jedynkowo, 
wynik testu Mantela jest równoważny z procedurą Mantela–Haenszela dla zmiennych 
dychotomicznych (Conover, 1999). Zaproponowano także odmianę tej metody, gdy liczba 
badanych grup jest większa od dwóch (Fidalgo i Madeira, 2008), jednak w badaniach nad DIF 
rzadko podejmuje się tę kwestię. Test Mantela ma jednak wady, wśród których można 
wymienić między innymi trudności z wykryciem niejednorodnej formy DIF (Wood, 2011), 
którą metoda ta „dziedziczy” jako uogólnienie testu MH. 
 
3.4.3. Regresja logistyczna 

Regresja logistyczna została zaproponowana przez Hariharana Swaminathana i H. Jane 
Rogers (1990) jako alternatywa dla testu Mantela–Haenszela. Jest to typ uogólnionego 
modelu liniowego (generalized linear model, GLM), w którym szacuje się 
prawdopodobieństwo udzielenia poprawnej odpowiedzi przez ucznia w zadaniu ocenianym 
dychotomicznie. Model ten można przedstawić za pomocą następującego równania: 

,                                                        (3.15)

Zakładając warunkową niezależność oraz hipergeometryczny rozkład wyników, oczekiwa-
na wartość Tk wynosi:

 

68 

Przedstawiony test MH ma istotne ograniczenie związane z faktem, że jest procedurą 
przewidzianą jedynie dla zadań ocenianych dychotomicznie. Natura zjawiska DIF komplikuje 
się w przypadku zadań wielokategorialnych. DIF w takich zadaniach może pojawić się w 
każdej kategorii w różnym stopniu. Metody wykrywania DIF muszą więc uwzględniać tę 
komplikację (French i Miller, 1996).  

Procedura zaproponowana przez Nathana Mantela (1963), znana w literaturze pod nazwą 
uogólnionego testu Mantela–Haenszela (generalized Mantel–Haenszel test, GMH-test), jest 
odpowiednikiem testu MH dla danych wielokategorialnych. Zakłada się w niej, że dane są 
rozmieszczone w tabelach według następującego formatu: 

 

Grupa Wynik w zadaniu (y)   Łącznie 0 1 2 … y–1 
    …   
    …   

Łącznie    …   
 
Ważona suma wyników w grupie ogniskowej (f), gdy kolumny tabeli oznaczymy jako j, a 
możliwe do uzyskania w teście kategorie punktowe jako m, wynosi:  

1

J

m j yfm
j

T y K


  ,        (3.15) 

Zakładając warunkową niezależność oraz hipergeometryczny rozkład wyników, oczekiwana 
wartość Tk wynosi: 

1
( )

J
f m

m j ym
jm

K
E T y n

K





  .       (3.16) 

By przetestować hipotezę zerową o braku DIF, wylicza się statystykę Walda: 
2

1 12

1

( )

( )

K K

m m
k k

K

m
k

T E T

V T

 



    
 


,       (3.17) 

gdzie V(Tm) to wariancja wartości obserwowalnej (Wood, 2011).  
 
Statystyka ta ma rozkład chi-kwadrat (dla dużych prób) z jednym stopniem swobody, gdy 
prawdziwa jest hipoteza o warunkowej niezależności (czyli o braku DIF; Miller i Spray, 
1993). Jeśli mamy do czynienia ze zmienną dychotomiczną, punktowaną zero-jedynkowo, 
wynik testu Mantela jest równoważny z procedurą Mantela–Haenszela dla zmiennych 
dychotomicznych (Conover, 1999). Zaproponowano także odmianę tej metody, gdy liczba 
badanych grup jest większa od dwóch (Fidalgo i Madeira, 2008), jednak w badaniach nad DIF 
rzadko podejmuje się tę kwestię. Test Mantela ma jednak wady, wśród których można 
wymienić między innymi trudności z wykryciem niejednorodnej formy DIF (Wood, 2011), 
którą metoda ta „dziedziczy” jako uogólnienie testu MH. 
 
3.4.3. Regresja logistyczna 

Regresja logistyczna została zaproponowana przez Hariharana Swaminathana i H. Jane 
Rogers (1990) jako alternatywa dla testu Mantela–Haenszela. Jest to typ uogólnionego 
modelu liniowego (generalized linear model, GLM), w którym szacuje się 
prawdopodobieństwo udzielenia poprawnej odpowiedzi przez ucznia w zadaniu ocenianym 
dychotomicznie. Model ten można przedstawić za pomocą następującego równania: 

.                                             (3.16)

By przetestować hipotezę zerową o braku DIF, wylicza się statystykę Walda:

 

68 

Przedstawiony test MH ma istotne ograniczenie związane z faktem, że jest procedurą 
przewidzianą jedynie dla zadań ocenianych dychotomicznie. Natura zjawiska DIF komplikuje 
się w przypadku zadań wielokategorialnych. DIF w takich zadaniach może pojawić się w 
każdej kategorii w różnym stopniu. Metody wykrywania DIF muszą więc uwzględniać tę 
komplikację (French i Miller, 1996).  

Procedura zaproponowana przez Nathana Mantela (1963), znana w literaturze pod nazwą 
uogólnionego testu Mantela–Haenszela (generalized Mantel–Haenszel test, GMH-test), jest 
odpowiednikiem testu MH dla danych wielokategorialnych. Zakłada się w niej, że dane są 
rozmieszczone w tabelach według następującego formatu: 

 

Grupa Wynik w zadaniu (y)   Łącznie 0 1 2 … y–1 
    …   
    …   

Łącznie    …   
 
Ważona suma wyników w grupie ogniskowej (f), gdy kolumny tabeli oznaczymy jako j, a 
możliwe do uzyskania w teście kategorie punktowe jako m, wynosi:  

1

J

m j yfm
j

T y K


  ,        (3.15) 

Zakładając warunkową niezależność oraz hipergeometryczny rozkład wyników, oczekiwana 
wartość Tk wynosi: 

1
( )

J
f m

m j ym
jm

K
E T y n

K





  .       (3.16) 

By przetestować hipotezę zerową o braku DIF, wylicza się statystykę Walda: 
2

1 12

1

( )

( )

K K

m m
k k

K

m
k

T E T

V T

 



    
 


,       (3.17) 

gdzie V(Tm) to wariancja wartości obserwowalnej (Wood, 2011).  
 
Statystyka ta ma rozkład chi-kwadrat (dla dużych prób) z jednym stopniem swobody, gdy 
prawdziwa jest hipoteza o warunkowej niezależności (czyli o braku DIF; Miller i Spray, 
1993). Jeśli mamy do czynienia ze zmienną dychotomiczną, punktowaną zero-jedynkowo, 
wynik testu Mantela jest równoważny z procedurą Mantela–Haenszela dla zmiennych 
dychotomicznych (Conover, 1999). Zaproponowano także odmianę tej metody, gdy liczba 
badanych grup jest większa od dwóch (Fidalgo i Madeira, 2008), jednak w badaniach nad DIF 
rzadko podejmuje się tę kwestię. Test Mantela ma jednak wady, wśród których można 
wymienić między innymi trudności z wykryciem niejednorodnej formy DIF (Wood, 2011), 
którą metoda ta „dziedziczy” jako uogólnienie testu MH. 
 
3.4.3. Regresja logistyczna 

Regresja logistyczna została zaproponowana przez Hariharana Swaminathana i H. Jane 
Rogers (1990) jako alternatywa dla testu Mantela–Haenszela. Jest to typ uogólnionego 
modelu liniowego (generalized linear model, GLM), w którym szacuje się 
prawdopodobieństwo udzielenia poprawnej odpowiedzi przez ucznia w zadaniu ocenianym 
dychotomicznie. Model ten można przedstawić za pomocą następującego równania: 

,                                         (3.17)

gdzie V(Tm) to wariancja wartości obserwowalnej (Wood, 2011). 
Statystyka ta ma rozkład chi-kwadrat (dla dużych prób) z jednym stopniem swobody, gdy 

prawdziwa jest hipoteza o warunkowej niezależności (czyli o braku DIF; Miller i Spray, 1993). Je-
śli mamy do czynienia ze zmienną dychotomiczną, punktowaną zero-jedynkowo, wynik testu 
Mantela jest równoważny z procedurą Mantela–Haenszela dla zmiennych dychotomicznych 
(Conover, 1999). Zaproponowano także odmianę tej metody, gdy liczba badanych grup jest 
większa od dwóch (Fidalgo i Madeira, 2008), jednak w badaniach nad DIF rzadko podejmuje 
się tę kwestię. Test Mantela ma jednak wady, wśród których można wymienić między innymi 
trudności z wykryciem niejednorodnej formy DIF (Wood, 2011), którą metoda ta „dziedziczy” 
jako uogólnienie testu MH.
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3.4.3. regresja logistyczna
Regresja logistyczna została zaproponowana przez Hariharana Swaminathana i H. Jane Ro-

gers (1990) jako alternatywa dla testu Mantela–Haenszela. Jest to typ uogólnionego modelu 
liniowego (generalized linear model, GLM), w którym szacuje się prawdopodobieństwo udzie-
lenia poprawnej odpowiedzi przez ucznia w zadaniu ocenianym dychotomicznie. Model ten 
można przedstawić za pomocą następującego równania:
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Zmienną zależną w tym równaniu jest logarytm naturalny szansy (określającej stosunek 
prawdopodobieństwa udzielenia przez ucznia poprawnej odpowiedzi na zadanie do 
prawdopodobieństwa udzielenia odpowiedzi niepoprawnej). Jako zmienne niezależne 
wykorzystuje się całkowity wynik ucznia w teście29 (X), przynależność jednostki do grupy 
(G), kodowaną jako zmienna zero-jedynkowa (dummy variable) z dwoma kategoriami (0 = 
grupa odniesienia i 1 = grupa ogniskowa) oraz interakcję między wynikiem w teście i 
przynależnością do grupy (X G).  

Wykorzystanie regresji logistycznej pozwala nie tylko na wykrycie zróżnicowanego 
funkcjonowania zadania, lecz także odróżnienie jednorodnego DIF (3.4) od niejednorodnego. 
Z jednorodnym DIF mamy do czynienia, gdy  oraz , natomiast z 
niejednorodnym DIF, gdy . Ocena, czy i z jakim rodzajem zróżnicowanego 
funkcjonowania pozycji testowej mamy do czynienia, opiera się na porównaniu dopasowania 
modeli zagnieżdżonych z wykorzystaniem testu ilorazu wiarygodności, którego statystykę 
testową już podano przy okazji omawiania metod DIF w modelowaniu IRT (3.4). 
Rozpatrywane są trzy zagnieżdżone modele: 

0 2ln
1

i
i

i

p b b X
p

 
     

;       (3.19) 

0 2 2ln
1

i
i

i

p b b X b G
p

 
      

;      (3.20) 

 0 2 2 3ln
1

i
i

i

p b b X b G b X G
p

 
        

;    (3.21) 

Weryfikacji pod kątem lepszego dopasowania do danych podlegają dwie pary 
zagnieżdżonych modeli: (a) model 2 z 1, (b) model 3 z 2. Jeżeli porównanie modelu 3 z 2 daje 
wynik istotny statystycznie to mamy do czynienia z niejednorodnym DIF. Jeżeli porównanie 
modelu 2 z 1 daje wynik istotny statystycznie, przy jednoczesnym braku istotności 
statystycznej porównania 3 z 2, wnioskuje się o występowaniu jednorodnej formy DIF. W 
przypadku obu porównań uzyskiwana wartość statystyki testu LR jest porównywana do 
wartości krytycznej rozkładu chi-kwadrat ( ) z jednym stopniem swobody. 
 
3.4.4. Miary wielkości efektu DIF 

Każda z opisanych wcześniej procedur wykorzystywanych do testowania istotności 
statystycznej DIF wprowadza specyficzne dla siebie miary wielkości tego efektu (effect size) 
oraz powiązane z nimi schematy klasyfikacji wielkości efektu DIF. Przegląd zaczniemy od 
miar efektów, a schematami ich klasyfikacji zajmiemy się w następnym podrozdziale. 

Modelowanie IRT w kontekście analizy DIF umożliwia łatwe zbudowanie miary efektu 
DIF na podstawie oszacowanych w modelu parametrów zadań i rozkładu umiejętności w 
grupach, tak aby uzyskana miara była wyrażona na skali bezpośrednio odnoszącej się do 
obserwowalnych wyników w teście. Dla zadania  testowanego pod kątem występowania 
DIF, dla którego w modelu (3.11) wprowadza się zależne od przynależności grupowej 
zestawy parametrów  oraz , wylicza się następujący wskaźnik (por. wzór  w: 
Wainer, 1993): 
                                                      
29 Przy czym nic nie stoi na przeszkodzie, aby wykorzystać też inne wskaźniki umiejętności np. otrzymane po 
dopasowaniu do danych modelu IRT oszacowania punktowe lub wartości potencjalne (plausible values). Jednak 
mając możliwość dopasowania do danych wielogrupowego modelu IRT, preferowanym rozwiązaniem byłoby 
skorzystanie z opisywanych w tym rozdziale metod detekcji DIF właściwych IRT. 

.                                (3.18)

Zmienną zależną w tym równaniu jest logarytm naturalny szansy (określającej stosunek praw-
dopodobieństwa udzielenia przez ucznia poprawnej odpowiedzi na zadanie do prawdopo-
dobieństwa udzielenia odpowiedzi niepoprawnej). Jako zmienne niezależne wykorzystuje się 
całkowity wynik ucznia w teście6 (X), przynależność jednostki do grupy (G), kodowaną jako 
zmienna zero-jedynkowa (dummy variable) z dwoma kategoriami (0 = grupa odniesienia i 1 = 
grupa ogniskowa) oraz interakcję między wynikiem w teście i przynależnością do grupy (X∙G). 

Wykorzystanie regresji logistycznej pozwala nie tylko na wykrycie zróżnicowanego funkcjo-
nowania zadania, lecz także odróżnienie jednorodnego DIF (3.4) od niejednorodnego. Z  jed-
norodnym DIF mamy do czynienia, gdy  b2≠0 oraz b3=0, natomiast z niejednorodnym DIF, gdy  
b3≠0. Ocena, czy i z jakim rodzajem zróżnicowanego funkcjonowania pozycji testowej mamy do 
czynienia, opiera się na porównaniu dopasowania modeli zagnieżdżonych z wykorzystaniem 
testu ilorazu wiarygodności, którego statystykę testową już podano przy okazji omawiania me-
tod DIF w modelowaniu IRT (3.4). Rozpatrywane są trzy zagnieżdżone modele:
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Zmienną zależną w tym równaniu jest logarytm naturalny szansy (określającej stosunek 
prawdopodobieństwa udzielenia przez ucznia poprawnej odpowiedzi na zadanie do 
prawdopodobieństwa udzielenia odpowiedzi niepoprawnej). Jako zmienne niezależne 
wykorzystuje się całkowity wynik ucznia w teście29 (X), przynależność jednostki do grupy 
(G), kodowaną jako zmienna zero-jedynkowa (dummy variable) z dwoma kategoriami (0 = 
grupa odniesienia i 1 = grupa ogniskowa) oraz interakcję między wynikiem w teście i 
przynależnością do grupy (X G).  

Wykorzystanie regresji logistycznej pozwala nie tylko na wykrycie zróżnicowanego 
funkcjonowania zadania, lecz także odróżnienie jednorodnego DIF (3.4) od niejednorodnego. 
Z jednorodnym DIF mamy do czynienia, gdy  oraz , natomiast z 
niejednorodnym DIF, gdy . Ocena, czy i z jakim rodzajem zróżnicowanego 
funkcjonowania pozycji testowej mamy do czynienia, opiera się na porównaniu dopasowania 
modeli zagnieżdżonych z wykorzystaniem testu ilorazu wiarygodności, którego statystykę 
testową już podano przy okazji omawiania metod DIF w modelowaniu IRT (3.4). 
Rozpatrywane są trzy zagnieżdżone modele: 
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Weryfikacji pod kątem lepszego dopasowania do danych podlegają dwie pary 
zagnieżdżonych modeli: (a) model 2 z 1, (b) model 3 z 2. Jeżeli porównanie modelu 3 z 2 daje 
wynik istotny statystycznie to mamy do czynienia z niejednorodnym DIF. Jeżeli porównanie 
modelu 2 z 1 daje wynik istotny statystycznie, przy jednoczesnym braku istotności 
statystycznej porównania 3 z 2, wnioskuje się o występowaniu jednorodnej formy DIF. W 
przypadku obu porównań uzyskiwana wartość statystyki testu LR jest porównywana do 
wartości krytycznej rozkładu chi-kwadrat ( ) z jednym stopniem swobody. 
 
3.4.4. Miary wielkości efektu DIF 

Każda z opisanych wcześniej procedur wykorzystywanych do testowania istotności 
statystycznej DIF wprowadza specyficzne dla siebie miary wielkości tego efektu (effect size) 
oraz powiązane z nimi schematy klasyfikacji wielkości efektu DIF. Przegląd zaczniemy od 
miar efektów, a schematami ich klasyfikacji zajmiemy się w następnym podrozdziale. 

Modelowanie IRT w kontekście analizy DIF umożliwia łatwe zbudowanie miary efektu 
DIF na podstawie oszacowanych w modelu parametrów zadań i rozkładu umiejętności w 
grupach, tak aby uzyskana miara była wyrażona na skali bezpośrednio odnoszącej się do 
obserwowalnych wyników w teście. Dla zadania  testowanego pod kątem występowania 
DIF, dla którego w modelu (3.11) wprowadza się zależne od przynależności grupowej 
zestawy parametrów  oraz , wylicza się następujący wskaźnik (por. wzór  w: 
Wainer, 1993): 
                                                      
29 Przy czym nic nie stoi na przeszkodzie, aby wykorzystać też inne wskaźniki umiejętności np. otrzymane po 
dopasowaniu do danych modelu IRT oszacowania punktowe lub wartości potencjalne (plausible values). Jednak 
mając możliwość dopasowania do danych wielogrupowego modelu IRT, preferowanym rozwiązaniem byłoby 
skorzystanie z opisywanych w tym rozdziale metod detekcji DIF właściwych IRT. 

;                                                (3.19)
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Zmienną zależną w tym równaniu jest logarytm naturalny szansy (określającej stosunek 
prawdopodobieństwa udzielenia przez ucznia poprawnej odpowiedzi na zadanie do 
prawdopodobieństwa udzielenia odpowiedzi niepoprawnej). Jako zmienne niezależne 
wykorzystuje się całkowity wynik ucznia w teście29 (X), przynależność jednostki do grupy 
(G), kodowaną jako zmienna zero-jedynkowa (dummy variable) z dwoma kategoriami (0 = 
grupa odniesienia i 1 = grupa ogniskowa) oraz interakcję między wynikiem w teście i 
przynależnością do grupy (X G).  

Wykorzystanie regresji logistycznej pozwala nie tylko na wykrycie zróżnicowanego 
funkcjonowania zadania, lecz także odróżnienie jednorodnego DIF (3.4) od niejednorodnego. 
Z jednorodnym DIF mamy do czynienia, gdy  oraz , natomiast z 
niejednorodnym DIF, gdy . Ocena, czy i z jakim rodzajem zróżnicowanego 
funkcjonowania pozycji testowej mamy do czynienia, opiera się na porównaniu dopasowania 
modeli zagnieżdżonych z wykorzystaniem testu ilorazu wiarygodności, którego statystykę 
testową już podano przy okazji omawiania metod DIF w modelowaniu IRT (3.4). 
Rozpatrywane są trzy zagnieżdżone modele: 

0 2ln
1

i
i

i

p b b X
p

 
     

;       (3.19) 

0 2 2ln
1

i
i

i

p b b X b G
p

 
      

;      (3.20) 

 0 2 2 3ln
1

i
i

i

p b b X b G b X G
p

 
        

;    (3.21) 

Weryfikacji pod kątem lepszego dopasowania do danych podlegają dwie pary 
zagnieżdżonych modeli: (a) model 2 z 1, (b) model 3 z 2. Jeżeli porównanie modelu 3 z 2 daje 
wynik istotny statystycznie to mamy do czynienia z niejednorodnym DIF. Jeżeli porównanie 
modelu 2 z 1 daje wynik istotny statystycznie, przy jednoczesnym braku istotności 
statystycznej porównania 3 z 2, wnioskuje się o występowaniu jednorodnej formy DIF. W 
przypadku obu porównań uzyskiwana wartość statystyki testu LR jest porównywana do 
wartości krytycznej rozkładu chi-kwadrat ( ) z jednym stopniem swobody. 
 
3.4.4. Miary wielkości efektu DIF 

Każda z opisanych wcześniej procedur wykorzystywanych do testowania istotności 
statystycznej DIF wprowadza specyficzne dla siebie miary wielkości tego efektu (effect size) 
oraz powiązane z nimi schematy klasyfikacji wielkości efektu DIF. Przegląd zaczniemy od 
miar efektów, a schematami ich klasyfikacji zajmiemy się w następnym podrozdziale. 

Modelowanie IRT w kontekście analizy DIF umożliwia łatwe zbudowanie miary efektu 
DIF na podstawie oszacowanych w modelu parametrów zadań i rozkładu umiejętności w 
grupach, tak aby uzyskana miara była wyrażona na skali bezpośrednio odnoszącej się do 
obserwowalnych wyników w teście. Dla zadania  testowanego pod kątem występowania 
DIF, dla którego w modelu (3.11) wprowadza się zależne od przynależności grupowej 
zestawy parametrów  oraz , wylicza się następujący wskaźnik (por. wzór  w: 
Wainer, 1993): 
                                                      
29 Przy czym nic nie stoi na przeszkodzie, aby wykorzystać też inne wskaźniki umiejętności np. otrzymane po 
dopasowaniu do danych modelu IRT oszacowania punktowe lub wartości potencjalne (plausible values). Jednak 
mając możliwość dopasowania do danych wielogrupowego modelu IRT, preferowanym rozwiązaniem byłoby 
skorzystanie z opisywanych w tym rozdziale metod detekcji DIF właściwych IRT. 

;                                          (3.20)
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Zmienną zależną w tym równaniu jest logarytm naturalny szansy (określającej stosunek 
prawdopodobieństwa udzielenia przez ucznia poprawnej odpowiedzi na zadanie do 
prawdopodobieństwa udzielenia odpowiedzi niepoprawnej). Jako zmienne niezależne 
wykorzystuje się całkowity wynik ucznia w teście29 (X), przynależność jednostki do grupy 
(G), kodowaną jako zmienna zero-jedynkowa (dummy variable) z dwoma kategoriami (0 = 
grupa odniesienia i 1 = grupa ogniskowa) oraz interakcję między wynikiem w teście i 
przynależnością do grupy (X G).  

Wykorzystanie regresji logistycznej pozwala nie tylko na wykrycie zróżnicowanego 
funkcjonowania zadania, lecz także odróżnienie jednorodnego DIF (3.4) od niejednorodnego. 
Z jednorodnym DIF mamy do czynienia, gdy  oraz , natomiast z 
niejednorodnym DIF, gdy . Ocena, czy i z jakim rodzajem zróżnicowanego 
funkcjonowania pozycji testowej mamy do czynienia, opiera się na porównaniu dopasowania 
modeli zagnieżdżonych z wykorzystaniem testu ilorazu wiarygodności, którego statystykę 
testową już podano przy okazji omawiania metod DIF w modelowaniu IRT (3.4). 
Rozpatrywane są trzy zagnieżdżone modele: 
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Weryfikacji pod kątem lepszego dopasowania do danych podlegają dwie pary 
zagnieżdżonych modeli: (a) model 2 z 1, (b) model 3 z 2. Jeżeli porównanie modelu 3 z 2 daje 
wynik istotny statystycznie to mamy do czynienia z niejednorodnym DIF. Jeżeli porównanie 
modelu 2 z 1 daje wynik istotny statystycznie, przy jednoczesnym braku istotności 
statystycznej porównania 3 z 2, wnioskuje się o występowaniu jednorodnej formy DIF. W 
przypadku obu porównań uzyskiwana wartość statystyki testu LR jest porównywana do 
wartości krytycznej rozkładu chi-kwadrat ( ) z jednym stopniem swobody. 
 
3.4.4. Miary wielkości efektu DIF 

Każda z opisanych wcześniej procedur wykorzystywanych do testowania istotności 
statystycznej DIF wprowadza specyficzne dla siebie miary wielkości tego efektu (effect size) 
oraz powiązane z nimi schematy klasyfikacji wielkości efektu DIF. Przegląd zaczniemy od 
miar efektów, a schematami ich klasyfikacji zajmiemy się w następnym podrozdziale. 

Modelowanie IRT w kontekście analizy DIF umożliwia łatwe zbudowanie miary efektu 
DIF na podstawie oszacowanych w modelu parametrów zadań i rozkładu umiejętności w 
grupach, tak aby uzyskana miara była wyrażona na skali bezpośrednio odnoszącej się do 
obserwowalnych wyników w teście. Dla zadania  testowanego pod kątem występowania 
DIF, dla którego w modelu (3.11) wprowadza się zależne od przynależności grupowej 
zestawy parametrów  oraz , wylicza się następujący wskaźnik (por. wzór  w: 
Wainer, 1993): 
                                                      
29 Przy czym nic nie stoi na przeszkodzie, aby wykorzystać też inne wskaźniki umiejętności np. otrzymane po 
dopasowaniu do danych modelu IRT oszacowania punktowe lub wartości potencjalne (plausible values). Jednak 
mając możliwość dopasowania do danych wielogrupowego modelu IRT, preferowanym rozwiązaniem byłoby 
skorzystanie z opisywanych w tym rozdziale metod detekcji DIF właściwych IRT. 

;                              (3.21)

Weryfikacji pod kątem lepszego dopasowania do danych podlegają dwie pary zagnież-
dżonych modeli: (a) model 2 z 1, (b) model 3 z 2. Jeżeli porównanie modelu 3 z 2 daje wynik 
istotny statystycznie to mamy do czynienia z niejednorodnym DIF. Jeżeli porównanie mode-
lu 2 z  1 daje wynik istotny statystycznie, przy jednoczesnym braku istotności statystycznej 
porównania 3 z 2, wnioskuje się o występowaniu jednorodnej formy DIF. W przypadku obu 

6 Przy czym nic nie stoi na przeszkodzie, aby wykorzystać też inne wskaźniki umiejętności np. otrzymane po 
dopasowaniu do danych modelu IRT oszacowania punktowe lub wartości potencjalne (plausible values). Jednak mając 
możliwość dopasowania do danych wielogrupowego modelu IRT, preferowanym rozwiązaniem byłoby skorzystanie 
z opisywanych w tym rozdziale metod detekcji DIF właściwych IRT.
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porównań uzyskiwana wartość statystyki testu LR jest porównywana do wartości krytycznej 
rozkładu chi-kwadrat (χ2) z jednym stopniem swobody.

3.4.4. Miary wielkości efektu dIf
Każda z opisanych wcześniej procedur wykorzystywanych do testowania istotności sta-

tystycznej DIF wprowadza specyficzne dla siebie miary wielkości tego efektu (effect size) oraz 
powiązane z nimi schematy klasyfikacji wielkości efektu DIF. Przegląd zaczniemy od miar efek-
tów, a schematami ich klasyfikacji zajmiemy się w następnym podrozdziale.

Modelowanie IRT w kontekście analizy DIF umożliwia łatwe zbudowanie miary efektu DIF 
na podstawie oszacowanych w modelu parametrów zadań i  rozkładu umiejętności w gru-
pach, tak aby uzyskana miara była wyrażona na skali bezpośrednio odnoszącej się do ob-
serwowalnych wyników w teście. Dla zadania i testowanego pod kątem występowania DIF, 
dla którego w  modelu (3.11) wprowadza się zależne od przynależności grupowej zestawy 
parametrów  βi,f  oraz βi,r  , wylicza się następujący wskaźnik (por. wzór T(1) w: Wainer, 1993):

,                (3.22)

gdzie sumowanie odbywa się po wszystkich punktach χ możliwych do uzyskania w zadaniu i. 
Miara IRT P-DIF informuje, o  ile różniłby się średni wynik w zadaniu i, gdyby funkcjonowało 
ono w grupie ogniskowej (f ) zgodnie z właściwościami, jakie ma ono w grupie odniesienia (r). 
Szczególnie w przypadku zadania dychotomicznego wskaźnik IRT P-DIF informuje o ile róż-
niłaby się łatwość analizowanego zadania w grupie f, gdyby funkcjonowało ono w tej grupie 
tak, jak funkcjonuje w grupie r.

Warto zauważyć, że wskaźnik (3.21) nie jest symetryczny względem grup f oraz r. Jeżeli 
zamienimy miejscami indeksy f oraz r we wzorze (3.21):

,                          (3.23)

to w  większości przypadków uzyskamy inny wynik niż przeciwieństwo (3.21). Dlatego że 
oprócz zmiany kolejności odejmowania od siebie funkcji f(x, θ, βi,G), zmieniamy również 
rozkład umiejętności ψG, względem którego różnica jest całkowana. Taką niesymetryczność 
zauważymy również w odniesieniu do omawianych w następnej kolejności miar efektu DIF 
charakterystycznych dla testu MH. Wynika ona z  tego, że konieczne jest wybranie rozkładu 
umiejętności, względem którego wielkość DIF jest szacowana. Zatem podział na grupy f oraz r 
nie jest zupełnie pozbawiony znaczenia dla wniosków, jakie są potem z analizy DIF wyciągane.
W kontekście testu MH rozważa się aż trzy różne wskaźniki mierzące wielkość efektu DIF (por. 
Dorans i Holland, 1993):
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IRTP-DIF      i,f i,r f  
x

x f x,θ, f x,θ, θ dθ     β β ,  (3.22) 

gdzie sumowanie odbywa się po wszystkich punktach � możliwych do uzyskania w zadaniu �. 
Miara IRT P-DIF informuje, o ile różniłby się średni wynik w zadaniu i, gdyby 
funkcjonowało ono w grupie ogniskowej (�) zgodnie z właściwościami, jakie ma ono w 
grupie odniesienia (�). Szczególnie w przypadku zadania dychotomicznego wskaźnik IRT P-
DIF informuje o ile różniłaby się łatwość analizowanego zadania w grupie �, gdyby 
funkcjonowało ono w tej grupie tak, jak funkcjonuje w grupie �. 

Warto zauważyć, że wskaźnik (3.21) nie jest symetryczny względem grup � oraz �. Jeżeli 
zamienimy miejscami indeksy � oraz � we wzorze (3.21): 

     , ,  ,θ, ,θ, θ θi r i f r
x

x f x f x d    β β ,   (3.23) 

to w większości przypadków uzyskamy inny wynik niż przeciwieństwo (3.21). Dlatego że 
oprócz zmiany kolejności odejmowania od siebie funkcji ���� �� �����, zmieniamy również 
rozkład umiejętności ψ�, względem którego różnica jest całkowana. Taką niesymetryczność 
zauważymy również w odniesieniu do omawianych w następnej kolejności miar efektu DIF 
charakterystycznych dla testu MH. Wynika ona z tego, że konieczne jest wybranie rozkładu 
umiejętności, względem którego wielkość DIF jest szacowana. Zatem podział na grupy � oraz 
� nie jest zupełnie pozbawiony znaczenia dla wniosków, jakie są potem z analizy DIF 
wyciągane. 

W kontekście testu MH rozważa się aż trzy różne wskaźniki mierzące wielkość efektu DIF 
(por. Dorans i Holland, 1993): 

MH D-DIF 2,35ln[ ],MH        (3.24) 
MH P-DIF †

1 1 ,f rp p        (3.25) 
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Wskaźnik (3.24) powstaje w wyniku przekształcenia estymatora wspólnego ilorazu szans 
zaproponowanego przez Nathana Mantela i Williama Haenszela (1959): 
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Przekształcenie wspólnego ilorazu szans zgodnie ze wzorem (3.24) daje wskaźnik o 

symetrycznym rozkładzie, z wartością 0 odpowiadającą brakowi DIF. Skala, na jakiej 
wyrażony jest MH D-DIF, mimo przekształcenia ułatwiającego interpretację, nadal jest 
abstrakcyjna. W związku z tym zdecydowano się na wprowadzenie miar (3.25) i (3.26), które 
są analogiczne do (3.24) w tym sensie, że określają wielkość efektu DIF na skali łatwości 
zadania. We wzorze na MH D-DIF od łatwości zadania zaobserwowanej w grupie ogniskowej 
��� odejmuje się oszacowanie łatwości tego zadania, jaką by zaobserwowano, gdyby 
funkcjonowało ono w niej tak, jak funkcjonuje w grupie ogniskowej ���� . Wnioskowanie na 
temat wielkości ����  następuje poprzez odwołanie się do estymatora wspólnego ilorazu szans: 
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Trzeci wskaźnik, STD P-DIF (3.26), jest na tle dwóch pozostałych o tyle interesujący, że 
nie odwołuje się do wartości estymatora wspólnego ilorazu szans. Nie jest on więc zagrożony 
występowaniem obciążenia w przypadku niespełnienia założenia testu MH, że iloraz szans 

,                                         (3.24)
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IRTP-DIF      i,f i,r f  
x

x f x,θ, f x,θ, θ dθ     β β ,  (3.22) 

gdzie sumowanie odbywa się po wszystkich punktach � możliwych do uzyskania w zadaniu �. 
Miara IRT P-DIF informuje, o ile różniłby się średni wynik w zadaniu i, gdyby 
funkcjonowało ono w grupie ogniskowej (�) zgodnie z właściwościami, jakie ma ono w 
grupie odniesienia (�). Szczególnie w przypadku zadania dychotomicznego wskaźnik IRT P-
DIF informuje o ile różniłaby się łatwość analizowanego zadania w grupie �, gdyby 
funkcjonowało ono w tej grupie tak, jak funkcjonuje w grupie �. 

Warto zauważyć, że wskaźnik (3.21) nie jest symetryczny względem grup � oraz �. Jeżeli 
zamienimy miejscami indeksy � oraz � we wzorze (3.21): 

     , ,  ,θ, ,θ, θ θi r i f r
x

x f x f x d    β β ,   (3.23) 

to w większości przypadków uzyskamy inny wynik niż przeciwieństwo (3.21). Dlatego że 
oprócz zmiany kolejności odejmowania od siebie funkcji ���� �� �����, zmieniamy również 
rozkład umiejętności ψ�, względem którego różnica jest całkowana. Taką niesymetryczność 
zauważymy również w odniesieniu do omawianych w następnej kolejności miar efektu DIF 
charakterystycznych dla testu MH. Wynika ona z tego, że konieczne jest wybranie rozkładu 
umiejętności, względem którego wielkość DIF jest szacowana. Zatem podział na grupy � oraz 
� nie jest zupełnie pozbawiony znaczenia dla wniosków, jakie są potem z analizy DIF 
wyciągane. 

W kontekście testu MH rozważa się aż trzy różne wskaźniki mierzące wielkość efektu DIF 
(por. Dorans i Holland, 1993): 

MH D-DIF 2,35ln[ ],MH        (3.24) 
MH P-DIF †

1 1 ,f rp p        (3.25) 
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    (3.26) 

Wskaźnik (3.24) powstaje w wyniku przekształcenia estymatora wspólnego ilorazu szans 
zaproponowanego przez Nathana Mantela i Williama Haenszela (1959): 
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Przekształcenie wspólnego ilorazu szans zgodnie ze wzorem (3.24) daje wskaźnik o 

symetrycznym rozkładzie, z wartością 0 odpowiadającą brakowi DIF. Skala, na jakiej 
wyrażony jest MH D-DIF, mimo przekształcenia ułatwiającego interpretację, nadal jest 
abstrakcyjna. W związku z tym zdecydowano się na wprowadzenie miar (3.25) i (3.26), które 
są analogiczne do (3.24) w tym sensie, że określają wielkość efektu DIF na skali łatwości 
zadania. We wzorze na MH D-DIF od łatwości zadania zaobserwowanej w grupie ogniskowej 
��� odejmuje się oszacowanie łatwości tego zadania, jaką by zaobserwowano, gdyby 
funkcjonowało ono w niej tak, jak funkcjonuje w grupie ogniskowej ���� . Wnioskowanie na 
temat wielkości ����  następuje poprzez odwołanie się do estymatora wspólnego ilorazu szans: 
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       (3.28) 

Trzeci wskaźnik, STD P-DIF (3.26), jest na tle dwóch pozostałych o tyle interesujący, że 
nie odwołuje się do wartości estymatora wspólnego ilorazu szans. Nie jest on więc zagrożony 
występowaniem obciążenia w przypadku niespełnienia założenia testu MH, że iloraz szans 

,                                              (3.25)
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IRTP-DIF      i,f i,r f  
x

x f x,θ, f x,θ, θ dθ     β β ,  (3.22) 

gdzie sumowanie odbywa się po wszystkich punktach � możliwych do uzyskania w zadaniu �. 
Miara IRT P-DIF informuje, o ile różniłby się średni wynik w zadaniu i, gdyby 
funkcjonowało ono w grupie ogniskowej (�) zgodnie z właściwościami, jakie ma ono w 
grupie odniesienia (�). Szczególnie w przypadku zadania dychotomicznego wskaźnik IRT P-
DIF informuje o ile różniłaby się łatwość analizowanego zadania w grupie �, gdyby 
funkcjonowało ono w tej grupie tak, jak funkcjonuje w grupie �. 

Warto zauważyć, że wskaźnik (3.21) nie jest symetryczny względem grup � oraz �. Jeżeli 
zamienimy miejscami indeksy � oraz � we wzorze (3.21): 

     , ,  ,θ, ,θ, θ θi r i f r
x

x f x f x d    β β ,   (3.23) 

to w większości przypadków uzyskamy inny wynik niż przeciwieństwo (3.21). Dlatego że 
oprócz zmiany kolejności odejmowania od siebie funkcji ���� �� �����, zmieniamy również 
rozkład umiejętności ψ�, względem którego różnica jest całkowana. Taką niesymetryczność 
zauważymy również w odniesieniu do omawianych w następnej kolejności miar efektu DIF 
charakterystycznych dla testu MH. Wynika ona z tego, że konieczne jest wybranie rozkładu 
umiejętności, względem którego wielkość DIF jest szacowana. Zatem podział na grupy � oraz 
� nie jest zupełnie pozbawiony znaczenia dla wniosków, jakie są potem z analizy DIF 
wyciągane. 

W kontekście testu MH rozważa się aż trzy różne wskaźniki mierzące wielkość efektu DIF 
(por. Dorans i Holland, 1993): 

MH D-DIF 2,35ln[ ],MH        (3.24) 
MH P-DIF †

1 1 ,f rp p        (3.25) 
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    (3.26) 

Wskaźnik (3.24) powstaje w wyniku przekształcenia estymatora wspólnego ilorazu szans 
zaproponowanego przez Nathana Mantela i Williama Haenszela (1959): 
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Przekształcenie wspólnego ilorazu szans zgodnie ze wzorem (3.24) daje wskaźnik o 

symetrycznym rozkładzie, z wartością 0 odpowiadającą brakowi DIF. Skala, na jakiej 
wyrażony jest MH D-DIF, mimo przekształcenia ułatwiającego interpretację, nadal jest 
abstrakcyjna. W związku z tym zdecydowano się na wprowadzenie miar (3.25) i (3.26), które 
są analogiczne do (3.24) w tym sensie, że określają wielkość efektu DIF na skali łatwości 
zadania. We wzorze na MH D-DIF od łatwości zadania zaobserwowanej w grupie ogniskowej 
��� odejmuje się oszacowanie łatwości tego zadania, jaką by zaobserwowano, gdyby 
funkcjonowało ono w niej tak, jak funkcjonuje w grupie ogniskowej ���� . Wnioskowanie na 
temat wielkości ����  następuje poprzez odwołanie się do estymatora wspólnego ilorazu szans: 
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       (3.28) 

Trzeci wskaźnik, STD P-DIF (3.26), jest na tle dwóch pozostałych o tyle interesujący, że 
nie odwołuje się do wartości estymatora wspólnego ilorazu szans. Nie jest on więc zagrożony 
występowaniem obciążenia w przypadku niespełnienia założenia testu MH, że iloraz szans 

.                              (3.26)

Wskaźnik (3.24) powstaje w wyniku przekształcenia estymatora wspólnego ilorazu szans 
zaproponowanego przez Nathana Mantela i Williama Haenszela (1959):
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IRTP-DIF      i,f i,r f  
x

x f x,θ, f x,θ, θ dθ     β β ,  (3.22) 

gdzie sumowanie odbywa się po wszystkich punktach � możliwych do uzyskania w zadaniu �. 
Miara IRT P-DIF informuje, o ile różniłby się średni wynik w zadaniu i, gdyby 
funkcjonowało ono w grupie ogniskowej (�) zgodnie z właściwościami, jakie ma ono w 
grupie odniesienia (�). Szczególnie w przypadku zadania dychotomicznego wskaźnik IRT P-
DIF informuje o ile różniłaby się łatwość analizowanego zadania w grupie �, gdyby 
funkcjonowało ono w tej grupie tak, jak funkcjonuje w grupie �. 

Warto zauważyć, że wskaźnik (3.21) nie jest symetryczny względem grup � oraz �. Jeżeli 
zamienimy miejscami indeksy � oraz � we wzorze (3.21): 

     , ,  ,θ, ,θ, θ θi r i f r
x

x f x f x d    β β ,   (3.23) 

to w większości przypadków uzyskamy inny wynik niż przeciwieństwo (3.21). Dlatego że 
oprócz zmiany kolejności odejmowania od siebie funkcji ���� �� �����, zmieniamy również 
rozkład umiejętności ψ�, względem którego różnica jest całkowana. Taką niesymetryczność 
zauważymy również w odniesieniu do omawianych w następnej kolejności miar efektu DIF 
charakterystycznych dla testu MH. Wynika ona z tego, że konieczne jest wybranie rozkładu 
umiejętności, względem którego wielkość DIF jest szacowana. Zatem podział na grupy � oraz 
� nie jest zupełnie pozbawiony znaczenia dla wniosków, jakie są potem z analizy DIF 
wyciągane. 

W kontekście testu MH rozważa się aż trzy różne wskaźniki mierzące wielkość efektu DIF 
(por. Dorans i Holland, 1993): 

MH D-DIF 2,35ln[ ],MH        (3.24) 
MH P-DIF †

1 1 ,f rp p        (3.25) 
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    (3.26) 

Wskaźnik (3.24) powstaje w wyniku przekształcenia estymatora wspólnego ilorazu szans 
zaproponowanego przez Nathana Mantela i Williama Haenszela (1959): 
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Przekształcenie wspólnego ilorazu szans zgodnie ze wzorem (3.24) daje wskaźnik o 

symetrycznym rozkładzie, z wartością 0 odpowiadającą brakowi DIF. Skala, na jakiej 
wyrażony jest MH D-DIF, mimo przekształcenia ułatwiającego interpretację, nadal jest 
abstrakcyjna. W związku z tym zdecydowano się na wprowadzenie miar (3.25) i (3.26), które 
są analogiczne do (3.24) w tym sensie, że określają wielkość efektu DIF na skali łatwości 
zadania. We wzorze na MH D-DIF od łatwości zadania zaobserwowanej w grupie ogniskowej 
��� odejmuje się oszacowanie łatwości tego zadania, jaką by zaobserwowano, gdyby 
funkcjonowało ono w niej tak, jak funkcjonuje w grupie ogniskowej ���� . Wnioskowanie na 
temat wielkości ����  następuje poprzez odwołanie się do estymatora wspólnego ilorazu szans: 
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       (3.28) 

Trzeci wskaźnik, STD P-DIF (3.26), jest na tle dwóch pozostałych o tyle interesujący, że 
nie odwołuje się do wartości estymatora wspólnego ilorazu szans. Nie jest on więc zagrożony 
występowaniem obciążenia w przypadku niespełnienia założenia testu MH, że iloraz szans 

.                                      (3.27)

Przekształcenie wspólnego ilorazu szans zgodnie ze wzorem (3.24) daje wskaźnik o syme-
trycznym rozkładzie, z wartością 0 odpowiadającą brakowi DIF. Skala, na jakiej wyrażony jest 
MH D-DIF, mimo przekształcenia ułatwiającego interpretację, nadal jest abstrakcyjna. W związ-
ku z tym zdecydowano się na wprowadzenie miar (3.25) i (3.26), które są analogiczne do (3.24) 
w tym sensie, że określają wielkość efektu DIF na skali łatwości zadania. We wzorze na MH 
D-DIF od łatwości zadania zaobserwowanej w grupie ogniskowej p1f odejmuje się oszacowa-
nie łatwości tego zadania, jaką by zaobserwowano, gdyby funkcjonowało ono w niej tak, jak 
funkcjonuje w grupie ogniskowej p1

†
r. Wnioskowanie na temat wielkości p1

†
r następuje poprzez 

odwołanie się do estymatora wspólnego ilorazu szans:
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IRTP-DIF      i,f i,r f  
x

x f x,θ, f x,θ, θ dθ     β β ,  (3.22) 

gdzie sumowanie odbywa się po wszystkich punktach � możliwych do uzyskania w zadaniu �. 
Miara IRT P-DIF informuje, o ile różniłby się średni wynik w zadaniu i, gdyby 
funkcjonowało ono w grupie ogniskowej (�) zgodnie z właściwościami, jakie ma ono w 
grupie odniesienia (�). Szczególnie w przypadku zadania dychotomicznego wskaźnik IRT P-
DIF informuje o ile różniłaby się łatwość analizowanego zadania w grupie �, gdyby 
funkcjonowało ono w tej grupie tak, jak funkcjonuje w grupie �. 

Warto zauważyć, że wskaźnik (3.21) nie jest symetryczny względem grup � oraz �. Jeżeli 
zamienimy miejscami indeksy � oraz � we wzorze (3.21): 

     , ,  ,θ, ,θ, θ θi r i f r
x

x f x f x d    β β ,   (3.23) 

to w większości przypadków uzyskamy inny wynik niż przeciwieństwo (3.21). Dlatego że 
oprócz zmiany kolejności odejmowania od siebie funkcji ���� �� �����, zmieniamy również 
rozkład umiejętności ψ�, względem którego różnica jest całkowana. Taką niesymetryczność 
zauważymy również w odniesieniu do omawianych w następnej kolejności miar efektu DIF 
charakterystycznych dla testu MH. Wynika ona z tego, że konieczne jest wybranie rozkładu 
umiejętności, względem którego wielkość DIF jest szacowana. Zatem podział na grupy � oraz 
� nie jest zupełnie pozbawiony znaczenia dla wniosków, jakie są potem z analizy DIF 
wyciągane. 

W kontekście testu MH rozważa się aż trzy różne wskaźniki mierzące wielkość efektu DIF 
(por. Dorans i Holland, 1993): 

MH D-DIF 2,35ln[ ],MH        (3.24) 
MH P-DIF †

1 1 ,f rp p        (3.25) 
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Wskaźnik (3.24) powstaje w wyniku przekształcenia estymatora wspólnego ilorazu szans 
zaproponowanego przez Nathana Mantela i Williama Haenszela (1959): 
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Przekształcenie wspólnego ilorazu szans zgodnie ze wzorem (3.24) daje wskaźnik o 

symetrycznym rozkładzie, z wartością 0 odpowiadającą brakowi DIF. Skala, na jakiej 
wyrażony jest MH D-DIF, mimo przekształcenia ułatwiającego interpretację, nadal jest 
abstrakcyjna. W związku z tym zdecydowano się na wprowadzenie miar (3.25) i (3.26), które 
są analogiczne do (3.24) w tym sensie, że określają wielkość efektu DIF na skali łatwości 
zadania. We wzorze na MH D-DIF od łatwości zadania zaobserwowanej w grupie ogniskowej 
��� odejmuje się oszacowanie łatwości tego zadania, jaką by zaobserwowano, gdyby 
funkcjonowało ono w niej tak, jak funkcjonuje w grupie ogniskowej ���� . Wnioskowanie na 
temat wielkości ����  następuje poprzez odwołanie się do estymatora wspólnego ilorazu szans: 
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Trzeci wskaźnik, STD P-DIF (3.26), jest na tle dwóch pozostałych o tyle interesujący, że 
nie odwołuje się do wartości estymatora wspólnego ilorazu szans. Nie jest on więc zagrożony 
występowaniem obciążenia w przypadku niespełnienia założenia testu MH, że iloraz szans 

.                                                   (3.28)

Trzeci wskaźnik, STD P-DIF (3.26), jest na tle dwóch pozostałych o tyle interesujący, że nie 
odwołuje się do wartości estymatora wspólnego ilorazu szans. Nie jest on więc zagrożony 
występowaniem obciążenia w  przypadku niespełnienia założenia testu MH, że iloraz szans 
jest stały (Kondratek i Grudniewska, 2014). Na wskaźnik STD P-DIF (3.26) można też spojrzeć jak 
na nieparametryczną wersję miary IRT P-DIF (3.22) dla zadań ocenianych dychotomicznie. We 
wzorze (3.22) całkowanie odbywa się nie po ciągłej zmiennej umiejętności θ, ale po dyskret-
nych kategoriach punktowych wyniku sumarycznego m. Przez tę analogię można również 
zauważyć, że wskaźnik (3.26) można by łatwo uogólnić do zadań ocenianych wielokategorial-
nie. Kolejną cenną właściwością wskaźnika STD P-DIF (3.26) jest analityczny wzór na jego błąd 
standardowy (Dorans i Holland, 1993), czego nie można powiedzieć na przykład o IRT P-DIF. 
Natomiast precyzja oszacowania wskaźnika DIF – jak się za chwilę okaże – może być cenną 
informacją do tworzenia klasyfikacji efektów DIF.

Podejście oparte na regresji logistycznej różni się od miary efektu DIF, która odwołuje się 
do zmian wartości współczynnika determinacji (R2) uzyskiwanego w  regresji logistycznej. 
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Większość programów do statystycznej analizy danych korzysta ze współczynnika determina-
cji Nico Nagelkerkego (1991). Szacowanie wielkości efektu obciążenia opiera się na porówna-
niu współczynnika determinacji dla zagnieżdżonych modeli (Penfield i Camilli, 2007; Zumbo 
i Thomas, 1996) w następujący sposób:
• R2

u(DIF) Δ = R2
2 – R2

1 – różnica między współczynnikiem determinacji dla modelu 2 i modelu 1 
wskazuje wielkość efektu obciążenia zadania jednorodnym DIF;

• R2
non–u(DIF) Δ = R2

3 – R2
2 – różnica między współczynnikiem determinacji dla modelu 3 i modelu 

2 wskazuje wielkość efektu obciążenia zadania niejednorodnym DIF.
Podejście to umożliwia rozbicie wielkości efektu DIF na: (a) prosty efekt, odpowiadający 

jednorodnej „części” DIF i (b) interakcyjny efekt, odpowiadający niejednorodnej „części” DIF. Za 
wadę należy jednak uznać to, że miara wyrażona na skali współczynnika determinacji infor-
muje raczej o dopasowaniu modelu niż o praktycznych konsekwencjach dla wnioskowania na 
temat umiejętności uczniów7. 

Należy zauważyć, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby w ramach regresji logistycznej do ana-
lizy istotności statystycznej wykorzystać STD P-DIF (3.26) jako miarę wielkości efektu. Nadto, jeśli 
zauważymy, że wspólny iloraz szans w regresji logistycznej odpowiada exp (b2)

^
, gdzie (b2)

^
 jest 

oszacowaniem odpowiedniego parametru w równaniu (3.18), to w przypadku regresji logistycz-
nej możemy również policzyć w pełni analogiczne miary do MH D-DIF (3.24) oraz MH P-DIF 
(3.25) (Monahan, McHorney, Stump i Perkins, 2007).

3.4.5. klasyfikacje zadań pod kątem wielkości efektu dIf
W literaturze istnieje wiele schematów klasyfikacji zadań zaobserwowanej wielkości DIF. 

Ich celem jest ułatwienie pracy ekspertom poprzez wskazywanie zadań, których treść wy-
maga pogłębionej analizy. Większość schematów uwzględnia jednocześnie dwie informacje:  
(a) absolutną wielkość efektu DIF, odzwierciedlającą jego możliwe praktyczne znaczenie oraz 
(b) istotność statystyczną efektu DIF, która jest ściśle związana z liczebnością próby i informuje, 
na ile zaobserwowanie takiego a nie innego DIF mogło być dziełem przypadku.

Bardzo popularnym schematem klasyfikacji wielkości efektów DIF dla zadań ocenianych 
dychotomicznie jest zaproponowany przez Educational Testing Service (ETS) podział na trzy 
kategorie: „A”, „B”, „C”, w którym zadania oznaczone literą „C” wymagają szczególnej uwagi z po-
wodu istotnego statystycznie i znacznego co do wielkości efektu DIF. Klasyfikacja opiera się na 
wyniku testu MH oraz wielkości MH D-DIF zdefiniowanej równaniem (3.24) (Dorans i Holland, 
1993; Zieky, 2003):
• Kategoria A – gdy nie odrzucono H0 w teście MH lub gdy odrzucono H0, ale absolutna 

wartość MH D-DIF jest mniejsza od 1;

7 W przeszłości korzystano też ze wskaźnika R2
DIF Δ = R2

3 – R2
1 – czyli różnicy między współczynnikiem determinacji dla 

modelu 3 i modelu 1. Wskazywała ona ogólną wielkość obciążenia zadania DIF, jednak nie uwzględniała występowania 
jednorodnej i niejednorodnej formy DIF (Kanjee, 2007; Hortensius, 2012).
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• Kategoria B – gdy odrzucono H0 w teście MH oraz absolutna wartość MH D-DIF znajduje 
się w przedziale od 1 do 1,5, lub gdy odrzucono H0 w teście MH, a 95-procentowy przedział 
ufności wokół MH D-DIF ma część wspólną z przedziałem od –1 do +1.

• Kategoria C – gdy 95-procentowy przedział ufności wokół MH D-DIF znajduje się poza 
przedziałem od –1 do +1 oraz absolutna wartość MH D-DIF jest większa od 1,5.
Klasyfikacja opierająca się na wartości miary efektu MH D-DIF ma jednak kilka istotnych 

wad, wśród których można wymienić zależność od łatwości zadania w grupie f (Kondratek 
i Grudniewska, 2014). Dla zadań o skrajnej łatwości w grupie f graniczne wartości miary MH 
D-DIF, które pojawiają się w klasyfikacji, odpowiadają o wiele mniejszym efektom rozumia-
nym w terminach współczynników wyrażonych na skali łatwości zadania (3.25) i (3.26), niż ma 
to miejsce przy umiarkowanych wartościach łatwości zadania w grupie f. W związku z  tym 
zaproponowano klasyfikację, która odwołuje się bezpośrednio do miar wielkości efektu DIF 
wyrażonych na skali łatwości zadania (Monahan i in., 2007):
• Kategoria A – gdy test weryfikujący statystyczną istotność DIF dał wynik negatywny, lub 

gdy wynik testu jest pozytywny, ale absolutna wartość P-DIF jest mniejsza od 0,05;
• Kategoria B – gdy DIF jest statystycznie istotne oraz absolutna wartość P-DIF znajduje się 

w przedziale od 0,05 do 0,1;
• Kategoria C – gdy DIF jest statystycznie istotne oraz absolutna wartość P-DIF wykracza 

poza przedział (0,1).
Zauważmy, że w powyższej klasyfikacji nie wskazano konkretnego sposobu, w jaki wylicza 

się wyrażoną na skali łatwości zadania wielkość efektu P-DIF oraz sposobu, w  jaki zbadano 
istotność statystyczną DIF. Oznacza to, że można tę klasyfikację zastosować dla zadań oce-
nianych dychotomicznie, niezależnie od tego czy do analizy istotności statystycznej DIF wy-
korzystano podejście oparte na IRT, teście MH czy regresji logistycznej. Jako miarę efektu DIF 
można wykorzystać którąkolwiek z wprowadzonych trzech P-DIF: (3.22), (3.25) lub (3.26). Jako 
wadę tej klasyfikacji, w porównaniu do opartej na MH D-DIF, należy uznać nieuwzględnienie 
informacji o precyzji, z  jaką P-DIF zostało wyliczone. W przypadku STD P-DIF jednak istnieje 
możliwość uwzględnienia tej informacji, ponieważ znana jest postać jego błędu standardo-
wego (Dorans i Holland, 1993). Klasyfikację tę można by łatwo uogólnić do przypadku wielo-
kategorialnego, po prostu przemnażając progowe wartości P-DIF przez maksymalną możliwą 
do uzyskania w danym zadaniu liczbę punktów.

Dla miar efektu DIF w regresji logistycznej zaproponowanych przez Brunona Zumbo i D. 
Rolanda Thomasa (1996) znajdujemy reguły pozwalające na następującą klasyfikację wielkości 
efektu DIF:
• nieznaczny efekt DIF – jeśli wielkość efektu R2 ∆ < 0,13;
• średni efekt DIF – jeśli wielkość efektu 0,13 ≤R2 ∆ ≥ 0,26;
• duży efekt DIF – jeśli wielkość efektu R2 ∆ > 0,26.

Michael Jodoin i Mark Gierl (2001) pokazali, że klasyfikacja Zumbo i Thomasa sprawia, że 
tylko 7% zadań wykazujących DIF jest klasyfikowanych jako wykazujące średnie obciążenie. 



WproWadZenIe do ZróżnIcoWanego funkcjonoWanIa poZycjI teStoWej

81

Dlatego zaproponowali własne reguły, które klasyfikują 63% zadań z DIF jako średnio obciążo-
ne i które redukują wielkość błędu pierwszego rodzaju. Klasyfikują one wielkości efektu jako:
• nieznaczny efekt DIF – jeśli wielkość efektu R2 ∆ < 0,035;
• średni efekt DIF – jeśli wielkość efektu 0,035 ≤R2 ∆ ≥ 0,07; 
• duży efekt DIF – jeśli wielkość efektu R2 ∆ > 0,07.

W odróżnieniu od dwóch poprzednich klasyfikacji zadań pod kątem DIF, tutaj mamy jedy-
nie klasyfikację samych wielkości efektów – brakuje czynnika związanego z istotnością DIF czy 
precyzją oszacowania wielkości tego efektu.

3.4.6. różne metody analizy statystycznej dIf – dyskusja
Test Mantela–Haenszela, choć prosty w użyciu i pozwalający na ocenę istotności staty-

stycznej DIF, nie umożliwia wykrycia niejednorodności tego efektu, co jest jego zasadniczą 
wadą (Swaminathan i Rogers, 1990). Należy jednak zaznaczyć, że jest on jednostajnie najmoc-
niejszym testem dla weryfikacji hipotezy zerowej o braku DIF (jeśli hipoteza o występowaniu 
jednorodnego DIF jest prawdziwa; Radhakrishna, 1965).

Modelowanie zarówno jednorodnego, jak i niejednorodnego DIF umożliwia regresja logistycz-
na. Należy jednak pamiętać, że metoda ta nie pozwala na oszacowanie w sposób bezpośredni 
rozkładów umiejętności dla obu analizowanych grup, lecz jedynie na oszacowanie parametru 
umiejętności i parametru związanego z przynależnością grupową. Jeżeli istnieją różnice w pozio-
mie umiejętności między grupami, zmienna przynależności grupowej oraz zmienna umiejętności 
będą współliniowe, co wpływa na obciążenie oszacowanych parametrów (np. DeMars, 2011). Po-
dejście oparte na regresji logistycznej ma kilka zalet. Po pierwsze, metoda ta jest tak samo skutecz-
na, jak procedura MH w wykrywaniu jednorodnego DIF i skuteczniejsza w detekcji niejednorod-
nego DIF (Swaminathan i Rogers, 1990). Poza tym umożliwia modelowanie obu typów DIF za po-
mocą jednego równania regresji. Ponieważ metoda ta nadaje się do wykrywania niejednorodnego 
DIF, model może być rozszerzony do diagnostyki w testach, które z założenia są wielowymiarowe 
i zawierają dodatkowe predyktory (Mazor, Kanjee i Clauser, 1995). Zaletą regresji logistycznej w po-
równaniu do innych metod wykrywania DIF jest to, że zmienna stanowiąca kryterium porównań 
może być mierzona na skali ilościowej (np. wiek; Zumbo, 1999). Dodatkowo w łatwy sposób moż-
na uogólniać model regresji dla zmiennej dychotomicznej do modelu dla zmiennej porządkowej 
(Zumbo, 1999). Z drugiej strony, wyniki badań (Gϋler i Penfield, 2009; Narayanan i Swaminathan, 
1996) pokazują, że regresja logistyczna prowadzi do zbyt częstej identyfikacji DIF tam, gdzie nie 
występuje (błędy pierwszego rodzaju – false positives).

Co więcej, istnieją pewne trudności w  przypadku detekcji DIF dla zadań wielokatego-
rialnych przy użyciu testu Mantela–Haenszela i  regresji logistycznej. Metody te „dziedziczą” 
między innymi wszystkie problemy związane z  ich podstawową wersją oraz są obarczone 
często nowymi, wynikającymi ze specyfiki zadań wielokategorialnych. Rozszerzenie testu MH 
w postaci testu Mantela (1963) zostało już opisane. W przypadku podejścia opartego na re-
gresji logistycznej, rozszerzenie dla zadań wielokategorialnych może sprawiać kłopoty inter-
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pretacyjne. Model wielokategorialnej regresji logistycznej musi dopasować m–1 (gdzie m to 
liczba kategorii) modeli logistycznej regresji dla danego zadania. Oznacza to, że na przykład 
dla zadania o pięciu kategoriach szacuje się cztery funkcje (French i Miller, 1996; Miller i Spray 
1993; Zumbo, 1999). Jako alternatywę zaproponowano metodę logistycznej analizy dyskrymi-
nacyjnej (discriminant logistic analysis; Miller i Spray, 1993), pozwalającą na wykrycie zarówno 
jednorodnego, jak i niejednorodnego DIF za pomocą testu ilorazu wiarygodności warunko-
wej (conditional likelihood ratio test, CLR).

Alternatywą dla obciążonych pewnymi wadami podejść opartych na teście MH i regresji 
logistycznej może być wykorzystanie testu ilorazu wiarygodności w  modelowaniu IRT (IRT 
likelihood ratio test, IRT-LR). Po pierwsze, kontrolowanie poziomu umiejętności w dwóch star-
szych podejściach odbywa się na podstawie wyniku sumarycznego w teście, który może być 
obciążony błędem pomiaru (np. Clauser i Mazor, 1998). Błąd pomiaru jest w modelach IRT 
uwzględniony. Ponadto, warunkując w taki sposób (w podejściu MH oraz w regresji logistycz-
nej) uwzględniamy w wyniku sumarycznym również punkty zdobyte za zadanie analizowane 
pod kątem występowania DIF. W przypadku nieprawdziwości hipotezy zerowej o braku zróż-
nicowanego funkcjonowania pozycji testowej, wynik sumaryczny, po którym warunkujemy, 
też będzie w pewnym stopniu obciążony efektem DIF. Wykluczenie zadania analizowanego 
ze względu na DIF ze wskaźnika umiejętności wiązałoby się natomiast z obniżeniem mocy 
wnioskowania statystycznego (zmniejszyłoby rzetelność zmiennej warunkującej). W  podej-
ściu opartym na IRT zróżnicowane między grupami parametry analizowanego zadania są 
natomiast wprowadzone bezpośrednio do modelu. Skutkuje to tym, że w przypadku wystę-
powania DIF, jego efekt jest odpowiednio uwzględniony podczas szacowania poziomu umie-
jętności, względem którego odbywa się warunkowanie.

Co więcej, ani podejście oparte na regresji logistycznej, ani test Mantela–Haenszela nie 
pozwalają na poprawne oszacowanie występowania DIF w przypadku, gdy zaobserowowa-
no zgadywanie (Finch i French, 2014). Natomiast w przypadku podejścia IRT, uwzględnienie 
parametru pseudozgadywania jest możliwe (Thissen i  in., 1993). O wadze tego zagadnienia 
świadczy analiza przeprowadzona przez W. Holmesa Fincha i  Briana Frencha (2014) – nie-
uwzględnienie w niej parametru pseudozgadywania ma bezpośredni wpływ na estymację 
parametrów dyskryminacji i  (przede wszystkim) trudności, co w  rezultacie może obciążyć 
detekcję jednorodnego i  niejednorodnego DIF. Podejście oparte na modelowaniu IRT bez 
większych problemów radzi sobie także z analizą DIF w przypadku zadań wielokategorialnych.

W odróżnieniu od testu MH oraz regresji logistycznej (Robitzsch i Rupp, 2009), podejście 
oparte na IRT również umożliwia poradzenie sobie z  problemem braków danych podczas 
analizy DIF. Bez względu na to, czy braki danych są losowe, czy są konsekwencją zastoso-
wanego w badaniu niekompletnego schematu przydziału uczniów do zadań, metody IRT są 
w pełni dostosowane do analizy tego typu (por. rozdział 1).

Mimo bezsprzecznych zalet, podejście oparte na ilorazie wiarygodności wymaga jednak 
odpowiedniego oprogramowania, które przede wszystkim umożliwia dopasowywanie mo-
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deli wielogrupowych IRT (np. Multilog; Thissen, 1991). Wiarygodność wyciąganych na podsta-
wie modelowania IRT wniosków jest również funkcją tego, na ile model został dobrze dopa-
sowany do danych (Thissen i in., 1993). 

W dyskusji nad schematami klasyfikacji zadań pod kątem DIF należy uwzględnić przede 
wszystkim dwie kwestie: brak informacji o precyzji klasyfikacji P-DIF i wiele wad związanych 
z klasyfikacją MH-DIF (Kondratek i Grudniewska, 2014). Schematy klasyfikacji efektu DIF odgry-
wają bardzo istotną rolę w komunikowaniu rezultatów analiz DIF szerszemu gronu odbiorców, 
od którego nie wymaga się szczegółowej wiedzy w zakresie skomplikowanego instrumenta-
rium statystycznego. W związku z tym dalszy rozwój systemu klasyfikacji opartego na miarach 
P-DIF i stosowne rozbudowanie tego systemu o uwzględnienie informacji o błędach standar-
dowych P-DIF wydaje się pożądanym kierunkiem badań. 

3.5. Interpretacja dIf
Pojęcie zróżnicowanego funkcjonowania pozycji testowej jest w swej naturze czysto sta-

tystyczne – dotyczy współzależności między zmiennymi losowymi. W  praktyce analiza DIF 
odgrywa bardzo istotną rolę w  ocenie trafności narzędzi psychometrycznych, co wykracza 
poza zastosowanie statystycznych narzędzi i wymaga odpowiedniej interpretacji uzyskanych 
wyników.

Rozwój metod analizy DIF wiązał się z potrzebą wykrywania zadań stronniczych. Bardzo 
istotne jest jednak podkreślenie, że wykrycie zróżnicowanego funkcjonowania zadania jest 
warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym do stwierdzenia, że jest ono stronnicze – róż-
nica między tymi dwoma pojęciami zostanie dokładniej wyjaśniona w następnym podroz-
dziale. Istotnym, praktycznym problemem jest także to, że w  opracowaniach dotyczących 
DIF przyjmuje się milcząco nierealistyczne założenie: wskaźnik umiejętności wykorzystywany 
w warunkowaniu jest ich trafną i nieobciążoną miarą. Tymczasem może sam być zbudowany 
na podstawie odpowiedzi na zadania mierzące w sposób nieadekwatny badaną umiejętność 
lub obarczone efektem DIF. Tą kwestią zajmiemy się w ostatniej części rozdziału – okaże się, że 
jej znaczenie dla interpretacji wyników analizy jest niebagatelne.

3.5.1. dIf a stronniczość zadania
Stronniczość zadania (item bias) i zróżnicowane funkcjonowanie pozycji testowej (DIF) są 

bardzo często mylonymi ze sobą pojęciami. W znaczeniu bliskim opinii publicznej, stronni-
czość testu wiąże się z wykorzystaniem języka i treści, niedostępnych, bądź trudnych do przy-
swojenia dla grupy mniejszościowej, co wiąże się ze złamaniem założenia o bezstronności/
sprawiedliwości testu (Penfield i Camilli, 2007). Jednak w środowisku badaczy przyjęto ogól-
niejszą definicję stronniczości (Bond, Moss i Carr, 1996), odwołującą się do stopnia, w jakim 
wynik uzyskany w teście oraz jego wykorzystanie są trafne dla wszystkich egzaminowanych. 
Jeśli wyniki testu systematycznie niedoszacowują umiejętności (jaką zgodnie z  założeniem 
test ma mierzyć) dla jednej z grup, to test jest dla tej grupy stronniczy.
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Stronniczość pojedynczego zadania definiuje się w  analogiczny sposób. Przez stronni-
czość zadania rozumie się faworyzowanie jednej z grup wskutek odwołania się do czynników 
wykraczających poza ramy definicyjne badanej przez daną pozycję testową umiejętności. 
Stronniczość zadania jest zaburzeniem trafności testu i nie jest pojęciem tożsamym z wystę-
powaniem DIF. Uzyskanie informacji o występowaniu istotnego DIF świadczy jedynie o tym, 
że jednocześnie zachodzą dwie okoliczności: (a) odpowiedzi udzielane na dane zadanie są za-
leżne od jakiegoś dodatkowego czynnika, oprócz wspólnej dla wszystkich zadań testu umie-
jętności θ; oraz (b) poziom tego dodatkowego czynnika jest zróżnicowany między grupami 
G. Wykrycie DIF jest zatem warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym do stwierdzenia 
stronniczości. Aby zadanie sprawdzające opanowanie danej umiejętności uznać za stronni-
cze, należy wykazać, że specyficzne jego właściwości, będące przyczyną DIF, nie wynikają 
z jego treści. Wnioskowanie o stronniczości zadania zatem jest w nieodłączny sposób związa-
ne z odwołaniem się do eksperckiej analizy treści tego zadania, której celem jest przedstawie-
nie możliwych przyczyn DIF (np. Zumbo, 1999).

Analiza ekspercka treści zadania może wykazać, że czynnik powodujący DIF stanowi istot-
ny element uniwersum treści badanej umiejętności. W takim przypadku występowanie DIF 
jest jedynie odzwierciedleniem tego, że ów czynnik jest dla zadania specyficzny, to znaczy 
nie jest reprezentowany w innych zadaniach testu, ale nie stanowi zaburzenia trafności testu. 
Michael Zieky (2003) podał przykład zadania wymagającego wiedzy dotyczącej raka piersi, 
który bardzo dobrze ilustruje, dlaczego występowanie DIF jest tylko warunkiem wystarczają-
cym, a nie koniecznym do stwierdzenia, że zadanie jest stronnicze. Wśród studentów pielę-
gniarstwa zadanie dotyczące wiedzy na temat raka piersi może być warunkowo (względem 
umiejętności) łatwiejsze w grupie kobiet niż w grupie mężczyzn. Jeśli jednak uznamy, że wie-
dza konieczna do udzielenia poprawnej odpowiedzi na to zadanie powinna być przyswojona 
przez wszystkie osoby studiujące pielęgniarstwo, zadanie nie będzie stronnicze, mimo różnic 
w funkcjonowaniu tego zadania między grupami. Z drugiej strony, to samo pytanie mogłoby 
okazać się stronnicze, gdyby zadano je w teście umiejętności ogólnych, do którego przystę-
pują osoby bez odpowiedniego przygotowania w zakresie pielęgniarstwa.

Etap analizy eksperckiej wzbudza jednak kontrowersje. P. Gillian Hu i Neil Dorans (1989) 
wskazali, że rzadko kiedy usuwa się zadania z  testu wskutek wykrycia DIF, a wpływ usunię-
cia tych zadań na rozkłady wyników jest niewielki. Co więcej, należy podkreślić, że usunięcie 
zadań wykazujących DIF nie oznacza tego, że test jest wolny od stronniczości. Penfield i Ca-
milli (2007) przywołali badania m.in. Cecila Reynoldsa (1982) oraz George’a Engelharda, Lindy 
Hansche i Kaya Rutledge’a (1990), których wyniki wskazują, że sędziowie kompetentni nie byli 
w  stanie rozpoznać stronniczych zadań, a  ich wskazania różniły się od tych uzyskanych za 
pomocą metodologii DIF.

Educational Testing Service (ETS, 2003) wypracowało własną metodologię radzenia sobie 
ze stronniczymi zadaniami – ocenę wrażliwości (sensitivity review). Sędziowie kompetentni 
dokonują przeglądu zadań pod kątem identyfikacji (a następnie późniejszego wykluczenia 
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z testu) zadań, których aspekty mogą utrudniać różnorodnym grupom odpowiadanie na py-
tanie w sposób adekwatnie odzwierciedlający ich poziom umiejętności ze względu na różno-
rodność płciową, rasową i etniczną obecną w społeczeństwie amerykańskim. 

3.5.2. Względna natura dIf
Omówienie natury DIF byłoby niekompletne bez odpowiedniego podkreślenia znacze-

nia wyboru wskaźnika służącego za zmienną kontrolującą umiejętności (θ), względem której 
następuje warunkowanie pojawiające się w definicjach (3.1), (3.2) lub (3.3). Kwestia ta jest im-
manentnie związana z prowadzaniem każdej analizy DIF, ma fundamentalne znacznie dla in-
terpretacji wyników, a jednocześnie często umyka podczas zapoznawania się z problematyką 
tego zagadnienia. We wspomnianych definicjach przyjmuje się, że θ jest nieobciążoną żadny-
mi zakłócającymi czynnikami, trafną miarą poziomu umiejętności, którą analizowane narzę-
dzie psychometryczne ma mierzyć. Natomiast w praktyce, zamiast mitycznego jednowymia-
rowego konstruktu θ pojawiają się wskaźniki, których wartość jest wyliczana na podstawie 
innych zadań (lub wszystkich) z tego samego testu, z którego pochodzi zadanie analizowane 
pod kątem DIF. Istnieje ryzyko, że zadania wykorzystane do konstrukcji wskaźnika umiejętno-
ści pojawiającego się w warunkowaniu, mierzą umiejętność θ w sposób nieadekwatny, a traf-
ność wniosków wyciąganych z analizy DIF jest zagrożona. Istnieje także niebezpieczeństwo, że 
część zadań decydująca o wartości wskaźnika jest obarczona istotnym efektem DIF.

Przykładowo, wyobraźmy sobie test, w którym grupy f oraz r mają rozkłady umiejętno-
ści o  takich samych średnich: μf = μr. Niech odpowiedzi na zadania analizowanego testu 
będą zgodne z  dwuparametrycznym modelem logistycznym IRT. Załóżmy też, że wszyst-
kie są obarczone jednorodnym DIF o  takiej samej, niezerowej wartości bDIF. Oznacza to, że 
dla każdego zadania n, parametry trudności w  dwóch grupach są związane zależnością:  
bn,f =  bn,r +  bDIF. Jeżeli zastosujemy wielogrupowe modelowanie IRT do analizy DIF w  i-tym 
zadaniu danego testu, to nie otrzymamy oszacowań parametrów odpowiadających opisanej 
sytuacji, tylko modelowi, w którym: μf = μr – bDIF oraz bi,f = bi,r. Aby zrozumieć od strony formal-
nej, dlaczego tak się dzieje, wystarczy, że przyjrzymy się części liniowej pojawiającej się we 
wzorze na 2PLM, czyli: –an (θ–bn). Zauważmy, że dla każdego zadania w grupie odniesienia, 
zgodnie z nakreśloną hipotetyczną sytuacją, mamy – an (θ – [bn,r+bDIF]), ale jednocześnie jest to 
w zupełności równoważne z modelem – an ([θ – bDIF] – bn,r), czyli takim, w którym nie występu-
je DIF, ale średnie między grupami są przesunięte o wartość bDIF. Z tych dwóch, matematycz-
nie równoważnych modeli w wyniku analizy DIF uzyskamy model z przesunięciem średnich, 
ponieważ podczas analizy DIF zakłada się brak tego efektu dla zadań innych niż analizowane 
zadanie i (czyli bn,f  = bn,r  dla n ≠ i, por. wzór 3.6) oraz dopuszcza się różnice w zakresie rozkładu 
umiejętności między grupami.

W  opisanym przykładzie jednorodny oraz identyczny dla wszystkich zadań efekt DIF 
zostałby zaklasyfikowany poprzez procedurę analizy DIF jako efekt wskazujący na różnicę 
w średnim poziomie umiejętności między grupami. Taki sam rezultat (brak DIF dla dowolne-
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go zadania i) uzyskano by także, stosując inne metody jego wykrywania: test MH czy podej-
ście oparte na regresji logistycznej, mimo że rozkład umiejętności nie jest w nich szacowany 
w sposób bezpośredni. Przedstawiony przykład odbiega oczywiście od sytuacji spotykanych 
w praktyce, ponieważ skonstruowano go jedynie na potrzeby zilustrowania pewnego mecha-
nizmu. W realnych sytuacjach, jeżeli weźmiemy pod uwagę wszystkie zadania z danego testu, 
to każde z nich będzie się charakteryzowało swoim specyficznym efektem bDIF,n (oraz ewentu-
alnymi specyficznymi efektami dla innych parametrów modelu aDIF,n, cDIF,n itp.). Niemniej wciąż 
będziemy obserwować podobne zjawisko, np. jeżeli specyficzne efekty bDIF,n uśredniają się do 
pewnego niezerowego efektu bDIF , to przeprowadzając analizę DIF będziemy obserwować 
„przesunięcie” wartości bDIF do międzygrupowych różnic w średnich i odpowiednie przesunię-
cie oszacowanych efektów bDIF,n. Oszacowana średnia efektów będzie więc bliska 0. Dla nieze-
rowego aDIF , analogicznie, zaobserwujemy „przesunięcie” tej wartości do międzygrupowych 
różnic w zakresie odchylenia standardowego (zob. też Camilli, 1993). 

Mechanizm, który tutaj opisano8, nie jest cechą przyjętej metody wykrywania DIF, ale in-
tegralną cechą wszystkich analiz statystycznych zróżnicowanego funkcjonowania zadań, któ-
rą można określić krótko: DIF jest względne. Można wyróżnić dwa aspekty tej względności: 
(a) dokonując analizy wszystkich zadań testu pod kątem DIF, uzyskujemy jedynie informację 
o ich zróżnicowanym funkcjonowaniu względem siebie, (b) wyniki statystycznej analizy DIF 
są względne w stosunku do kryterium wybranego jako wskaźnik umiejętności wykorzystany 
przy warunkowaniu.

Jednym z  rozwiązań problemu względności natury zróżnicowanego funkcjonowania 
pozycji testowej może być przeprowadzenie analizy wszystkich zadań testu pod kątem wy-
stępowania DIF. Podczas iteracyjnego eliminowania zadań wykazujących największe efekty 
DIF, uzyskuje się ostatecznie „pozbawiony DIF” wskaźnik umiejętności. Tego typu podejście, 
roboczo nazywane „czyszczeniem zadań” (item purification) rozważano w początkach rozwoju 
metodologii DIF (np. Lord, 1980). Jednak zgodnie z omówionym przykładem, zastosowanie 
takiego podejścia może doprowadzić jedynie do uzyskania wskaźnika umiejętności skon-
struowanego z zadań o zbliżonym efekcie DIF. Co kluczowe dla całego problemu, wielkości 
takiego zbliżonego co do wartości efektu DIF w narzędziu powstałym po oczyszczeniu zadań 
nie można w ogóle oszacować metodami statystycznymi, jeżeli ograniczymy się wyłącznie 
do informacji zawartej w zebranych dla danego testu wynikach (Thissen i in., 1993). Jedynym 
rozwiązaniem umożliwiającym wybrnięcie z  tej sytuacji jest wsparcie się na odpowiedniej 
analizie eksperckiej treści zadań, w wyniku której pewien podzbiór zadań zostałby uznany za 
nieobciążony DIF (tzw. designated anchor, Thissen i  in., 1993). Odpowiednia ekspercka ana-

8 Podobne rozumowanie można znaleźć u Timo Bechgera, Guntera Marisa i Huuba Verstralena, (2010). Autorzy na 
podstawie przykładu wykorzystującego model Rascha wskazują na równoważność między stałym przesunięciem łatwości 
zadań a stałym przesunięciem średnich rozkładów umiejętności. Autorzy ci mówią w swoim tekście o „ipsatywnej” 
naturze zjawiska DIF. Zdecydowaliśmy się na używanie określenia „względny”, ponieważ określenie „ipsatywny” jest 
używane w innym kontekście w polskiej literaturze statystycznej i psychologicznej, więc mogłoby być mylące.
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liza treści zadań pod kątem trafności odgrywa zatem bardzo istotną rolę, nie tylko podczas 
interpretacji wyników analizy DIF. Jest również ważnym etapem poprzedzającym ostateczną 
analizę w celu wyłonienia nieobciążonego DIF zbioru zadań.

3.6. podsumowanie
Należy zwrócić uwagę, że w analizie zjawiska zróżnicowanego funkcjonowania pozycji te-

stowej perspektywa statystyczna i  perspektywa interpretacyjna są nierozłączne. Bez pełnego 
zrozumienia statystycznej natury DIF można pomylić to zjawisko z występowaniem różnic mię-
dzygrupowych w  rozkładzie umiejętności. Może to skutkować błędną interpretacją wyników 
uzyskiwanych przez poszczególne grupy egzaminowanych. Natomiast opierając się wyłącznie 
na rezultatach statystycznej analizy DIF, bez eksperckiej analizy i interpretacji treści zadań, pomi-
jamy całkowicie problem jego względnej natury. Dlatego zagadnienie zróżnicowanego funkcjo-
nowania pozycji testowej zostało przedstawione zarówno z perspektywy czysto statystycznej 
(definicje, metody wykrywania), jak i z szerszej, uwzględniającej trafność interpretacji i decyzji 
podejmowanych na podstawie wyników uzyskanych dzięki temu narzędziu.
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rozdział 4
Wyjaśniające modele Irt

Filip Kulon, Instytut Badań Edukacyjnych

Choć opis zastanego stanu rzeczy jest dla badaczy (nie tylko społecznych) bardzo istotny, to 
ich zainteresowania nie ograniczają się do samego zmierzenia danego zjawiska. O wiele bardziej 
istotne jest raczej to, jakie istnieją związki pomiędzy różnymi zjawiskami, a przede wszystkim czy 
istnieją między nimi zależności przyczynowo-skutkowe. W tym rozdziale przedstawimy sposób 
analizy danych, oparty na teorii odpowiedzi na pozycje testowe, który pozwala na prowadzenie 
analiz wykraczających poza mierzenie i proste opisywanie jakiegoś zjawiska.

Jest to nieco odmienne spojrzenie na analizę modeli mieszanych. W  dalszej kolejności 
omówimy przykłady czterech typów modeli pozwalających na analizę z użyciem zmiennych 
dotyczących zarówno badanych osób, jak i pozycji testowych. Wskażemy również na moż-
liwości bardziej zaawansowanych analiz uwzględniających wiele zmiennych oraz interakcje 
między nimi. Lektura tego rozdziału powinna przybliżyć czytelnikowi duże możliwości analizy 
innego podejścia do teorii odpowiedzi na pozycje testowe niż głównie stosowane.

4.1. pomiar a wyjaśnianie
Teoria odpowiedzi na pozycje testowe (item response theory, IRT) jest postrzegana głównie 

jako narzędzie wykorzystywane do pomiaru cech ukrytych (np. umiejętności). Często jednak 
interesuje nas, jak poziom mierzonej cechy zależy od rozmaitych charakterystyk badanych 
osób czy pozycji testowych (zadań, pytań itp.) lub ich kombinacji. Charakterystyki te nazywa-
ne są zmiennymi wyjaśniającymi lub predyktorami i mogą mieć różny charakter – mogą być 
zmiennymi obserwowalnymi lub ukrytymi, dyskretnymi lub ciągłymi. W zależności od tego, 
które obiekty posiadają interesujące nas charakterystyki, mamy do czynienia z trzema rodza-
jami predyktorów (Boeck i in., 2011):
• pozycji testowych, czyli zmiennych opisujących zadanie lub pozycję w kwestionariuszu;
• osób badanych, czyli zmiennych wyrażających charakterystyki badanych osób;
• kombinacji pozycji testowych i osób badanych, czyli interakcji między charakterystykami 

pozycji testowych a cechami badanych osób.
Przykładowo możemy być zainteresowani tym, czy dziewczęta lepiej piszą wypracowa-

nia niż chłopcy, a chłopcy lepiej rozwiązują zadania matematyczne niż dziewczęta. W takim 
wypadku mamy do czynienia z predyktorem osób badanych: płcią, która jest obserwowalną 
zmienną dyskretną (dychotomiczną). Innym przykładem może być chęć sprawdzenia, jak 
wyniki egzaminu na studiach zależą od motywacji studentów (mierzonej np. za pomocą 
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skali motywacji testowej). W  tym przypadku mamy również do czynienia z  predyktorem 
osób badanych, lecz tym razem jest on nieobserwowalną zmienną ciągłą. Z drugiej stro-
ny, możemy być zainteresowani, czy typ użytych w teście zadań (zamknięte lub otwarte) 
wpływa na oszacowanie poziomu umiejętności uczniów, lub jak poszczególne wymiary 
skali motywacji różnią się między sobą. Mamy wtedy do czynienia z predyktorami pozycji 
testowych (będą to obserwowalne zmienne dyskretne). Łącząc w jednym modelu te dwa 
rodzaje predyktorów otrzymamy wspomniany trzeci typ, czyli predyktory dla kombinacji 
osób badanych i pozycji testowych.

W opisanych przypadkach zwyczajowo stosowane jest podejście dwuetapowe: oszaco-
wanie poziomu cechy ukrytej (np. ocena wypracowania czy wynik egzaminu), a następnie 
wykorzystanie go na przykład do analizy regresji czy wariancji z predyktorami (płeć, poziom 
motywacji) jako zmiennymi niezależnymi. Oczywiście sposobów obliczenia wyniku testu czy 
pozycji na skali jest wiele, niekoniecznie trzeba używać do tego celu IRT. Skupimy się jednak 
na przypadkach zastosowania tej metody. Nawet jeśli użyjemy IRT do oszacowania poziomu 
zmiennej ukrytej, to badając wpływ, jaki mają na nią charakterystyki osób, będziemy mieli do 
czynienia z dwustopniowym podejściem do analizy. Obliczone w pierwszym etapie wartości 
cechy ukrytej osób (np. poziom umiejętności) zostaną w drugim etapie użyte do analizy ma-
jącej na celu znalezienie lub wyjaśnienie związku tej cechy z wybranymi charakterystykami 
osób. Gdy jesteśmy zainteresowani wpływem charakterystyk pozycji testowych (np. typ za-
dania), to skalowania musimy dokonać osobno dla każdej grupy pozycji testowych. W przy-
padku predyktorów o charakterze ciągłym problem komplikuje się jeszcze bardziej i klasyczne 
podejścia polegające na oddzielnym skalowaniu różnych typów zadań są mało praktyczne, 
a czasem wręcz niemożliwe.

Możemy uniknąć stosowania dwuetapowego podejścia oraz problemów związanych 
z predyktorami z poziomu pozycji testowych, używając wyjaśniających modeli IRT (explana-
tory item response models, EIRM). Pozwalają one w  jednym kroku oszacować poziom cechy 
ukrytej wszystkich osób badanych oraz uwzględnić charakterystyki osób i pozycji testowych 
bezpośrednio w modelu. Wymogiem do przeprowadzenia takiej analizy jest posiadanie indy-
widualnych odpowiedzi badanych na poszczególne pozycje testowe. Dzięki uwzględnieniu 
w EIRM predyktorów, podczas szacowania poziomu cechy ukrytej możemy uzyskać nieobcią-
żone estymatory relacji między cechą ukrytą a predyktorem. W klasycznych dwuetapowych 
analizach, w których najpierw estymowany jest wskaźnik cechy ukrytej, a następnie zostaje 
on wykorzystany w kolejnych analizach, parametry mówiące o relacji cechy ukrytej z predyk-
torami są zazwyczaj obciążone. Im większy błąd pomiaru, tym różnice pomiędzy podejściem 
dwuetapowym a EIRM będą większe (Briggs, 2008).

Warto tutaj podkreślić analogię między wyjaśniającym modelem IRT i prostym modelem 
IRT a modelowaniem równań strukturalnych (structural equation modeling, SEM) i konfirmacyj-
ną analizą czynnikową (confirmatory factor analysis, CFA; Konarski, 2009). W modelu równań 
strukturalnych część pomiarowa (konfirmacyjna analiza czynnikowa) łączona jest z modelem 
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wyjaśniającym (regresją liniową lub modelem ścieżkowym) po to, aby w jednym kroku osza-
cować relacje między badaną cechą ukrytą a zmiennymi wyjaśniającymi. Podobnie dzieje się 
w przypadku klasy modeli tutaj opisywanych, gdy wyniki modelu pomiarowego wyjaśniane 
są, w sensie statystycznym, przez model liniowy i predyktory w nim zawarte. Te dwa podej-
ścia pokrywają się do pewnego stopnia, niektóre modele równań strukturalnych mogą być 
wyrażone jako wyjaśniające modele IRT i odwrotnie (szczególnie jeżeli mamy do czynienia 
wyłącznie z predyktorami badanych osób). Ekwiwalentność nie jest jednak całkowita, a rozło-
żenie akcentów różne. W wyjaśniających modelach IRT punktem centralnym pozostaje model 
pomiarowy, w modelowaniu równań strukturalnych na pierwszy plan wychodzi model wyja-
śniający. Wyjaśniające modele IRT pozwalają na analizę zarówno predyktorów osób badanych, 
jak i pozycji testowych. Modelowanie równań strukturalnych pozwala uwzględnić predyktory 
osób, lecz użycie predyktorów zadań jest niemożliwe. Umożliwia ono natomiast budowanie 
bardziej skomplikowanych modeli wyjaśniających, próbujących na przykład odzwierciedlić 
sekwencję zdarzeń. W przypadku EIRM część wyjaśniająca zazwyczaj sprowadza się do pro-
stego modelu liniowego.

4.2. Irt jako modele mieszane
Na modele IRT można spojrzeć z nieco szerszej perspektywy – większość z nich jest spe-

cjalnymi przypadkami uogólnionych liniowych lub nieliniowych modeli mieszanych (gene-
ralized linear mixed models, GLMM; nonlinear mixed models, NLMM). Obydwie klasy modeli to 
przykłady modeli mieszanych, a więc zawierających zarówno efekty stałe, jak i efekty losowe. 
Dla uproszczenia przyjmiemy w dalszych rozważaniach, że analizować będziemy na przykład 
wyniki testu wielokrotnego wyboru, w którym każdy uczeń j mógł otrzymać jeden punkt za 
poprawną odpowiedź na zadanie i, a zero – za odpowiedź niepoprawną. Wyniki takiego te-
stu będą więc wektorem zmiennych dychotomicznych Uij. Można je przedstawić za pomocą 
macierzy o wymiarach i  (kolumny dla zadań) oraz j (wiersze dla badanych). Podobne dane 
uzyskalibyśmy, zadając i pytań j respondentom, na które mogliby udzielić odpowiedzi „tak” lub 
„nie” lub w wyniku eksperymentu, w którym w i próbach j badanych miałoby odpowiadać czy 
dany bodziec wystąpił, czy nie. Jeśli przyjmiemy liniową zależność predyktorów i wyniku, mo-
żemy taki model sformułować w ramach klasy uogólnionych liniowych modeli mieszanych 
i wyróżnić w nim trzy elementy: komponent losowy, komponent liniowy i  funkcję wiążącą 
(Boeck i Wilson, 2004).

Komponent losowy jest rozkładem, z którego pochodzą wyniki Uij, z wartością oczekiwa-
ną E(Uij). Dla zmiennych dychotomicznych jest to rozkład dwumianowy z prawdopodobień-
stwem πij, a w zasadzie rozkład Bernoullego, ponieważ mamy do czynienia z jednym wyni-
kiem dla kombinacji osoba badana–pozycja testowa. W przypadku innych typów wyników 
będziemy mieć do czynienia z innymi rozkładami (np. dla zmiennych ciągłych może to być 
rozkład normalny).
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Komponent liniowy ηij jest liniową kombinacją predyktorów wraz z odpowiednimi waga-
mi (efektami). W modelach mieszanych mamy do czynienia z dwoma rodzajami predyktorów: 
dla efektów stałych i dla efektów losowych. Ogólnie komponent liniowy możemy zdefiniować 
następująco:
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będą natomiast wartości cechy ukrytej, czyli poziom umiejętności uczniów. Zdefiniujmy 
model Rascha następująco:
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Rysunek 4.1. Schemat uogólnionego mieszanego modelu liniowego (GLMM). Na podstawie: Boeck i 
Wilson (2004). 
 
4.2.1. Model Rascha 

Po ogólnym wprowadzeniu do modeli mieszanych sformułujmy w ich ramach poznany już 
model Rascha (zob. rozdziały 1 i 2). Za przykład posłuży wspomniany już test punktowany 
zero-jedynkowo. Efektami stałymi w analizowanym przypadku będą parametry zadań – nie 
różnią się one dla poszczególnych uczniów (są własnościami zadań). Efektami losowymi 
będą natomiast wartości cechy ukrytej, czyli umiejętności uczniów. Zdefiniujmy model 
Rascha następująco: 

  logit 1| ,ij j i j iP u       , (4.2) 

gdzie: logit(·) – funkcja logitowa postaci  logit ln
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; P(uij=1|θj,βi) – 

prawdopodobieństwo udzielenia poprawnej odpowiedzi uij = 1 przez ucznia j w zadaniu i pod 
warunkiem posiadania umiejętności θj i trudności zadania βi. 
 
Istotne dla dalszych rozważań są następujące właściwości powyższego modelu: wyniki są 

zmiennymi dychotomicznymi, prawdopodobieństwo otrzymania poprawnej odpowiedzi 
modelowane jest przez funkcję logitową i ma ono liniowy związek z umiejętnościami 
uczniów oraz trudnością zadań. Z związku z tymi właściwościami model Rascha będzie 
należał do klasy uogólnionych liniowych modeli mieszanych (Rijmen, Tuerlinckx, Boeck i 
Kuppens, 2003). W modelu Rascha mamy do czynienia tylko z jednym efektem losowym – 
poziomem umiejętności osób badanych (wartością cechy ukrytej). W związku z tym w 
równaniu (4.1) mamy do czynienia z jednym predyktorem Zij0, który będzie przyjmował 
wartość 1 dla wszystkich odpowiedzi wszystkich osób badanych, i jego efekt można oznaczyć 
jako θj. W przypadku efektów stałych predyktorów będzie tyle, ile zadań (K = I), a predyktor 
Xik będzie przyjmował wartość 1, gdy i = k, a w innym przypadku wartość 0. Dzięki takiej 
specyfikacji, pozbawionej wyrazu wolnego, efekty βk będą łatwością poszczególnych zadań 
(w związku z tym, że występują one tylko kiedy i = k, można oznaczyć je jako βi). 
Komponent liniowy możemy zatem w omawianym przypadku uprościć do postaci: 
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gdzie: θj – efekt losowy (umiejętność osoby j); βi – efekt stały (łatwość zadania i). 
 
Gdy jako komponent losowy wybierzemy rozkład Bernoullego (wyniki w modelu Rascha 

są dychotomiczne), a jako funkcji wiążącej użyjemy funkcję logitową i połączymy ze sobą te 
elementy z opisanym komponentem liniowym, otrzymamy bardzo zbliżoną do równania (4.2) 
definicję modelu Rascha jako modelu mieszanego: 

  logit ij j i    . (4.4) 
Przy parametryzacji z równań (4.3) i (4.4) efekty zadań należy traktować jako łatwość, a 

nie jak w przypadku równania (4.2) jako trudność, lecz nic nie stoi na przeszkodzie, aby 
zmienić znak tego parametru na ujemny i uzyskać całkowitą spójność w interpretacji. 
Dodatkowo, w celu identyfikacji modelu najczęściej przyjmuje się, że średnia θj wynosi 0. 
Innym rozwiązaniem jest przyjęcie, że któryś z parametrów βi lub ich średnia wynosi 0, lecz 
zazwyczaj wiąże się to z uznaniem, że θj nie jest efektem losowym (Boeck i Wilson, 2004). 

Przedstawiony model Rascha jest przykładem modelu pomiarowego. Nie badamy w nim 
źródła różnic w poziomie umiejętności między uczniami czy wpływu typu zadania na pomiar 
umiejętności. Sposób, w jaki sformułowano ten model w odniesieniu do modeli mieszanych, 

,                                            (4.2)

gdzie: logit(∙) – funkcja logitowa postaci
 
 logit(p) = 1n

p
1 – p ; P(uij = 1|θj , βi) – prawdopodo-

bieństwo udzielenia poprawnej odpowiedzi uij = 1 przez ucznia j w zadaniu i pod warunkiem 
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uogólnionych liniowych modeli mieszanych (Rijmen, Tuerlinckx, Boeck i Kuppens, 2003). W mode-
lu Rascha mamy do czynienia tylko z jednym efektem losowym – poziomem umiejętności osób 
badanych (wartością cechy ukrytej). W związku z tym w równaniu (4.1) mamy do czynienia z jed-
nym predyktorem Zij0, który będzie przyjmował wartość 1 dla wszystkich odpowiedzi wszystkich 
osób badanych, i jego efekt można oznaczyć jako θj. W przypadku efektów stałych predyktorów 
będzie tyle, ile zadań (K = I), a predyktor Xijk będzie przyjmował wartość 1, gdy i = k, a w innym przy-
padku wartość 0. Dzięki takiej specyfikacji, pozbawionej wyrazu wolnego, efekty βk będą łatwością 
poszczególnych zadań (w związku z tym, że występują one tylko kiedy i = k, można oznaczyć je 
jako βi). Komponent liniowy możemy zatem w omawianym przypadku uprościć do postaci:
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Rysunek 4.1. Schemat uogólnionego mieszanego modelu liniowego (GLMM). Na podstawie: Boeck i 
Wilson (2004). 
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jako θj. W przypadku efektów stałych predyktorów będzie tyle, ile zadań (K = I), a predyktor 
Xik będzie przyjmował wartość 1, gdy i = k, a w innym przypadku wartość 0. Dzięki takiej 
specyfikacji, pozbawionej wyrazu wolnego, efekty βk będą łatwością poszczególnych zadań 
(w związku z tym, że występują one tylko kiedy i = k, można oznaczyć je jako βi). 
Komponent liniowy możemy zatem w omawianym przypadku uprościć do postaci: 
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gdzie: θj – efekt losowy (umiejętność osoby j); βi – efekt stały (łatwość zadania i). 
 
Gdy jako komponent losowy wybierzemy rozkład Bernoullego (wyniki w modelu Rascha 
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nie jak w przypadku równania (4.2) jako trudność, lecz nic nie stoi na przeszkodzie, aby 
zmienić znak tego parametru na ujemny i uzyskać całkowitą spójność w interpretacji. 
Dodatkowo, w celu identyfikacji modelu najczęściej przyjmuje się, że średnia θj wynosi 0. 
Innym rozwiązaniem jest przyjęcie, że któryś z parametrów βi lub ich średnia wynosi 0, lecz 
zazwyczaj wiąże się to z uznaniem, że θj nie jest efektem losowym (Boeck i Wilson, 2004). 

Przedstawiony model Rascha jest przykładem modelu pomiarowego. Nie badamy w nim 
źródła różnic w poziomie umiejętności między uczniami czy wpływu typu zadania na pomiar 
umiejętności. Sposób, w jaki sformułowano ten model w odniesieniu do modeli mieszanych, 
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gdzie: θj – efekt losowy (poziom umiejętności osoby j); βi – efekt stały (łatwość zadania i).
Gdy jako komponent losowy wybierzemy rozkład Bernoullego (wyniki w modelu Rascha 

są dychotomiczne), a jako funkcji wiążącej użyjemy funkcji logitowej i połączymy te elementy 
ze sobą i z opisanym komponentem liniowym, otrzymamy bardzo zbliżoną do równania (4.2) 
definicję modelu Rascha jako modelu mieszanego:
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Wilson (2004). 
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gdzie: θj – efekt losowy (umiejętność osoby j); βi – efekt stały (łatwość zadania i). 
 
Gdy jako komponent losowy wybierzemy rozkład Bernoullego (wyniki w modelu Rascha 

są dychotomiczne), a jako funkcji wiążącej użyjemy funkcję logitową i połączymy ze sobą te 
elementy z opisanym komponentem liniowym, otrzymamy bardzo zbliżoną do równania (4.2) 
definicję modelu Rascha jako modelu mieszanego: 

  logit ij j i    . (4.4) 
Przy parametryzacji z równań (4.3) i (4.4) efekty zadań należy traktować jako łatwość, a 

nie jak w przypadku równania (4.2) jako trudność, lecz nic nie stoi na przeszkodzie, aby 
zmienić znak tego parametru na ujemny i uzyskać całkowitą spójność w interpretacji. 
Dodatkowo, w celu identyfikacji modelu najczęściej przyjmuje się, że średnia θj wynosi 0. 
Innym rozwiązaniem jest przyjęcie, że któryś z parametrów βi lub ich średnia wynosi 0, lecz 
zazwyczaj wiąże się to z uznaniem, że θj nie jest efektem losowym (Boeck i Wilson, 2004). 

Przedstawiony model Rascha jest przykładem modelu pomiarowego. Nie badamy w nim 
źródła różnic w poziomie umiejętności między uczniami czy wpływu typu zadania na pomiar 
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.                                                         (4.4)

Przy parametryzacji z równań (4.3) i (4.4) efekty zadań należy traktować jako łatwość, a nie 
jak w przypadku równania (4.2) jako trudność, lecz nic nie stoi na przeszkodzie, aby zmienić 
znak tego parametru na ujemny i  uzyskać całkowitą spójność w  interpretacji. Dodatkowo, 
w celu identyfikacji modelu najczęściej przyjmuje się, że średnia θj wynosi 0. Innym rozwiąza-
niem jest przyjęcie, że któryś z parametrów βi lub ich średnia wynosi 0, lecz zazwyczaj wiąże 
się to z uznaniem, że θj nie jest efektem losowym (Boeck i Wilson, 2004).

Przedstawiony model Rascha jest przykładem modelu pomiarowego. Nie badamy 
w nim źródła różnic w poziomie umiejętności między uczniami czy wpływu typu zadania na 
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pomiar poziomu umiejętności. Sposób, w jaki sformułowano ten model w odniesieniu do 
modeli mieszanych, pozwala jednak na dodanie predyktorów w celu uzyskania modelu wy-
jaśniającego. Dla przykładu sformułujemy trzy modele: posiadający predyktor płci dla osób 
badanych, posiadający predyktor dla pozycji testowych w postaci ich typu oraz posiadający 
obydwa predyktory jednocześnie. Po zapoznaniu się z tymi przykładami, dodanie większej 
liczby i rodzaju predyktorów nie powinno stanowić trudności. Opierając się na równaniach 
(4.1) i (4.4) w ramach formułowania przykładowych modeli, należy pamiętać o interpretacji 
parametrów βi w kategoriach łatwości pozycji testowych, a nie trudności, jak czyni się to 
zwyczajowo w przypadku IRT.

4.2.2. Model z predyktorami dla osób badanych
Przypomnijmy sobie jedno z  przykładowych pytań badawczych podanych na wstępie: 

czy dziewczęta lepiej niż chłopcy piszą wypracowania, a chłopcy lepiej niż dziewczęta roz-
wiązują zadania matematyczne? Dla uproszczenia skupmy się wyłącznie na jednym aspek-
cie tego problemu – różnicy w poziomie umiejętności matematycznych między chłopcami 
a dziewczętami. Założeniem tego modelu jest to, że poziom umiejętności matematycznych 
uczniów zależy od predyktora, jakim jest ich płeć. Mając zatem dane z testu matematycznego 
i informacje o płci, możemy zbadać tę zależność. Model, który sformułujemy, będzie przykła-
dem regresji latentnej w modelu Rascha (latent regression Rasch model; Boeck i Wilson, 2004). 
Mierzony poziom umiejętności możemy zdefiniować następująco:
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pozwala jednak na dodanie predyktorów w celu uzyskania modelu wyjaśniającego. Dla 
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rodzaju predyktorów nie powinno stanowić trudności. Opierając się na równaniach (4.1) i 
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parametrów βi w kategoriach łatwości pozycji testowych, a nie trudności, jak czyni się to 
zwyczajowo w przypadku IRT. 
 
4.2.2. Model z predyktorami dla osób badanych 

Przypomnijmy sobie jedno z przykładowych pytań badawczych podanych na wstępie: czy 
dziewczęta lepiej niż chłopcy piszą wypracowania, a chłopcy lepiej niż dziewczęta 
rozwiązują zadania matematyczne? Dla uproszczenia skupmy się wyłącznie na jednym 
aspekcie tego problemu – różnicy w poziomie umiejętności matematycznych między 
chłopcami a dziewczętami. Założeniem tego modelu jest fakt, że umiejętności matematyczne 
uczniów zależą od predyktora, jakim jest ich płeć. Mając zatem dane z testu matematycznego 
i informacje o płci, możemy zbadać tę zależność. Model, który sformułujemy, będzie 
przykładem regresji latentnej w modelu Rascha (latent regression Rasch model; Boeck i 
Wilson, 2004). Mierzone umiejętności możemy zdefiniować następująco: 

j płeć jpłeć jX     ,  (4.5) 
gdzie: θj – poziom umiejętności osoby j; Xjpłeć – płeć osoby j; βpłeć – efekt stały umiejętności dla 
płci; εj – efekt losowy umiejętności dla osoby j. 
 
Równanie (4.5) jest przykładem regresji, w której zmienną zależną jest poziom 

umiejętności, a zmienną niezależną płeć. Płeć będzie tutaj kodowana zero-jedynkowo w celu 
uzyskania porównania jednej grupy do drugiej (dummy coding). Dla potrzeb dalszych 
rozważań uznajmy, że grupą odniesienia będą chłopcy, więc im przypiszemy wartość 0. Po 
podstawieniu równania (4.5) do równania (4.4) otrzymamy wyjaśniający model IRT, dzięki 
któremu dowiemy się jaka jest średnia różnica między chłopcami a dziewczętami (efekt stały 
dla płci) w umiejętnościach matematycznych, mierzonych testem złożonym z zadań 
punktowanych dychotomicznie (np. testem wielokrotnego wyboru). Sprawdzenie czy 
dziewczęta lepiej niż chłopcy piszą wypracowania, wymagałoby zdefiniowania odmiennego 
modelu, ponieważ wypracowania z reguły nie są oceniane dychotomicznie, ale na dłuższej 
skali. Dostosowanie modelu tak, aby uwzględniał zmienne wielokategorialne, wymaga 
wprowadzenia zmian w komponencie losowym oraz funkcji wiążącej. Dla niektórych modeli 
IRT (uwzględniających moc dyskryminacyjną pozycji testowych) zmiany są także konieczne 
w komponencie stałym, ponieważ nie są już one uogólnionymi mieszanymi modelami 
liniowymi, ale nieliniowymi modelami mieszanymi (Boeck i Wilson, 2004). 

Chcąc wyprowadzić powyższy model z równania (4.1), należy dodać predyktor związany z 
płcią jako efekt stały. Obok poprzednio zdefiniowanych predyktorów będących wskaźnikami 
zadań, będziemy mieli do czynienia z predyktorem Xij1 oraz jego efektem β1. Predyktor Xij1 
będzie oznaczał płeć, zatem możemy zapisać go jako Xjpłeć, podobnie jak zrobiliśmy to 
wcześniej (jest to własność osób badanych, niezależna od pozycji testowej), natomiast jego 
efekt β1 oznaczmy jako βpłeć. Poprzez dodanie efektu stałego dla płci zmianie ulegnie 
oszacowanie efektu losowego umiejętności, które poprzednio oznaczaliśmy jako θj. W celu 
uwypuklenia tej różnicy, oznaczmy umiejętność osoby badanej jako θj0. Otrzymany, 
kompletny model będzie miał postać: 

  0 0ij j i płeć jlogit X     . (4.6) 

,                                                         (4.5)

gdzie: θj – poziom umiejętności osoby j; Xjpłeć – płeć osoby j; βpłeć – efekt stały poziomu umie-
jętności dla płci; εj – efekt losowy poziomu umiejętności dla osoby j.

Równanie (4.5) jest przykładem regresji, w której zmienną zależną jest poziom umiejętno-
ści, a zmienną niezależną płeć. Płeć będzie tutaj kodowana zero-jedynkowo w celu uzyskania 
porównania jednej grupy do drugiej (dummy coding). Dla potrzeb dalszych rozważań uznaj-
my, że grupą odniesienia będą chłopcy, więc im przypiszemy wartość 0. Po podstawieniu 
równania (4.5) do równania (4.4) otrzymamy wyjaśniający model IRT, dzięki któremu dowie-
my się jaka jest średnia różnica między chłopcami a dziewczętami (efekt stały dla płci) w po-
ziomie umiejętności matematycznych, mierzonym testem złożonym z zadań punktowanych 
dychotomicznie (np. testem wielokrotnego wyboru). Sprawdzenie czy dziewczęta lepiej niż 
chłopcy piszą wypracowania, wymagałoby zdefiniowania odmiennego modelu, ponieważ 
wypracowania z  reguły nie są oceniane dychotomicznie, ale na dłuższej skali. Dostosowa-
nie modelu tak, aby uwzględniał zmienne wielokategorialne, wymaga wprowadzenia zmian 
w komponencie losowym oraz funkcji wiążącej. Dla niektórych modeli IRT (uwzględniających 
moc dyskryminacyjną pozycji testowych) zmiany są także konieczne w komponencie stałym, 
ponieważ nie są już one uogólnionymi mieszanymi modelami liniowymi, ale nieliniowymi 
modelami mieszanymi (Boeck i Wilson, 2004).
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Chcąc wyprowadzić powyższy model z równania (4.1), należy dodać predyktor związany 
z płcią jako efekt stały. Obok poprzednio zdefiniowanych predyktorów będących wskaźnika-
mi zadań, będziemy mieli do czynienia z predyktorem Xij1 oraz jego efektem β1. Predyktor Xij1 
będzie oznaczał płeć, zatem możemy zapisać go jako Xjpłeć, podobnie jak zrobiliśmy to wcze-
śniej (jest to własność osób badanych, niezależna od pozycji testowej), natomiast jego efekt 
β1 oznaczmy jako βpłeć. Poprzez dodanie efektu stałego dla płci zmianie ulegnie oszacowanie 
efektu losowego poziomu umiejętności, który poprzednio oznaczaliśmy jako θj. W celu uwy-
puklenia tej różnicy, oznaczmy umiejętność osoby badanej jako θj0. Otrzymany, kompletny 
model będzie miał postać:

.                                           (4.6)

W tak zdefiniowanym modelu oszacowane parametry zadań βi0 (łatwość) będą różnić 
się od parametrów βi, oszacowanych za pomocą wcześniejszego modelu Rascha. Wynika 
to z faktu dodania do modelu predyktora związanego z płcią uczniów. W celu porównania 
parametrów βi oraz βi0 pomiędzy tymi modelami, należy od oszacowań z modelu z regresją 
latentną odjąć średnią efektów dla osób. Podobnie jak w modelu Rascha, w celu identy-
fikacji modelu, średnia wartość efektu θj0 wynosi 0, zatem można ten efekt pominąć. Od 
oszacowań βi0 w prezentowanym przykładzie musimy w związku z tym odjąć tylko średni 
efekt płci, czyli parametr βpłeć pomnożony przez odsetek dziewcząt (gdyż ich płeć była kodo-
wana jako 1, więc ich dotyczy oszacowany efekt). Jak wspomniano, indywidualne oszaco-
wania poziomu umiejętności uczniów θj i θj0 również będą się różniły pomiędzy modelami, 
lecz właśnie to było naszym celem, ponieważ na całkowity poziom umiejętność uczniów 
w modelu z regresją latentną składa się teraz efekt stały dla płci oraz losowy efekt poziomu 
umiejętności poszczególnych uczniów.

4.2.3. Model z predyktorami dla pozycji testowych  
W celu sprawdzenia, w  jakim stopniu pomiar poziomu umiejętności uczniów zależy od 

typu wykorzystanych zadań (przyjmijmy, że nasz test oprócz zadań zamkniętych zawiera za-
dania otwarte), możemy postąpić podobnie jak w powyższym przykładzie. Tym razem zmiany 
również będzie wymagała część dotycząca efektów stałych komponentu liniowego używane-
go przez nas modelu mieszanego; skupmy się zatem na tej części równania (4.1). W modelu 
Rascha mieliśmy do czynienia z predyktorami, które były wskaźnikami łatwości zadań. Chcąc 
wprowadzić predyktor związany z typem zadania, musimy usunąć te predyktory i dodać wy-
raz wolny β0 (predyktor Xij0 będzie dla wszystkich zadań przyjmował wartość 1). Podobnie 
jak w przypadku płci, dla typu zadania użyjemy kodowania zero-jedynkowego – przyjmijmy, 
że grupą odniesienia będą zadania otwarte, więc je zakodujemy jako 0. W przypadku użycia 
takiego modelu nie będziemy już dysponowali oszacowaniem łatwości dla poszczególnych 
zadań, ale w zamian otrzymamy wielkość efektu stałego dla typu zadania, czyli informację 
o tym, o ile przeciętnie łatwiejszy lub trudniejszy jest dany typ zadania w porównaniu z dru-



Modele cech ukrytych W badanIach edukacyjnych, pSychologII I SocjologII

98

gim. Kompletny model tego rodzaju, nazywany liniowym logistycznym modelem testu (linear 
logistic test model, LLTM) będzie miał postać:

,                                             (4.7)

gdzie: θj0 – poziom umiejętności osoby j; βi0 – wyraz wolny dla zadań; βtyp – efekt stały typu 
zadania; Xityp – typ zadania i.

4.2.4. Model z predyktorami dla osób badanych i pozycji testowych
Z połączenia dwóch przedstawionych typów modeli (regresji latentnej w modelu Rascha 

i  LLTM), otrzymujemy model zawierający predyktory zarówno dla uczniów, jak i  dla zadań. 
Jego sformułowanie wymaga jednoczesnego wprowadzenia modyfikacji uprzednich modeli 
w  stosunku do modelu Rascha. Interpretacja otrzymanych parametrów jest taka sama, jak 
w przypadku omówionych modeli. Otrzymany model nosi nazwę regresji latentnej w LLTM 
(latent regression linear logistic test model; Boeck i Wilson, 2004). Ostatecznie będzie on posiadał 
następującą postać:

.                                  (4.8)

4.2.5. Modele z efektami losowymi
Dotychczas we wszystkich opisywanych modelach mieliśmy do czynienia jedynie z jed-

nym efektem losowym – poziomem umiejętności uczniów. Pozostałe efekty, czy to z grupy 
predyktorów dla osób badanych, czy to dla pozycji testowych, były efektami stałymi. Nic nie 
stoi na przeszkodzie, aby podane jako przykłady modele rozszerzyć o większą liczbę efektów 
losowych. Najpierw warto jednak wyjaśnić, czym są efekty losowe, a czym efekty stałe. Rozróż-
nienie to ma przede wszystkim charakter statystyczny. Efekt stały jest estymatorem jakiejś ce-
chy lub relacji zmiennych w danej populacji, a wariancja tego estymatora (po uwzględnieniu 
liczebności próby sprowadzona do błędu standardowego) jest wyrazem niepewności co do 
poprawnego oszacowania owego parametru dla populacji. W przypadku efektów losowych 
mamy do czynienia z trochę bardziej złożoną strukturą. Nie mają one wartości punktowych 
wyrażających relację między zmiennymi. Efekt losowy jest jedynie odzwierciedleniem zróżni-
cowania takich relacji w populacji, wyrażonym w postaci wariancji czy odchyleń standardo-
wych. Mówi nam on zatem o tym, jakie poziomy danej cechy lub relacje między zmiennymi 
są widoczne w tej populacji. Decyzja dotycząca tego czy użyć efektu losowego lub stałego 
pozostaje w gestii badacza i uzależniona jest od danych, jakimi dysponuje oraz typu modelu 
statystycznego, który ma zostać wyspecyfikowany. W przypadku modelowania IRT poziom 
umiejętności uczniów można szacować zarówno jako efekty losowe, jak i stałe. Wykorzystanie 
efektów losowych do modelowania jest wygodne, ponieważ zazwyczaj oznacza estymację 
dwóch parametrów (średniej i wariancji wyników); wykorzystanie efektów stałych oznacza-
łoby natomiast estymację tylu parametrów, ile jest jednostek obserwacji. Podejście drugie 
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w tym przykładzie jest zatem mało efektywne, a ponadto w przypadku wykorzystania estyma-
cji największej wiarygodności prowadzi do obciążonych oszacowań (gwałtowne zwiększenie 
liczby parametrów powoduje wzrost obciążenia). W innych wypadkach efekty stałe mogą być 
bardziej odpowiednie. Na przykład, gdy chcemy poznać różnicę między wynikami chłopców 
i dziewcząt w danej populacji, naturalnym wyborem będzie efekt stały. Chcemy bowiem znać 
jedną wielkość mówiącą o tej różnicy.

Przypuśćmy, że zadania otwarte z  naszego hipotetycznego testu to tzw. zadania z  tre-
ścią. Mogą one znacznie różnić się od siebie długością, mierzoną na przykład jako liczba słów 
w poleceniu. Rozwiązanie takich zadań jest zależne nie tylko od umiejętności matematycz-
nych danego ucznia, lecz także od jego umiejętności czytania (szczególnie na niższych pozio-
mach edukacji), wszak musi on najpierw przeczytać polecenie i je zrozumieć, aby rozwiązać 
zadanie. Gdybyśmy dysponowali oszacowaniem poziomu umiejętności czytania uczniów, to 
taką zmienną moglibyśmy włączyć do modelu, lecz przypuśćmy, że nie mamy do dyspozycji 
takich wyników, a jedynie wspomnianą długość poleceń. Z jednej strony, można ją włączyć 
do modelu jako efekt stały – w zależności od długości, zadanie będzie prawdopodobnie miało 
różną trudność. Można jednak taki predyktor włączyć do modelu również jako efekt losowy. To 
samo polecenie może sprawiać mniej lub więcej kłopotów w jego zrozumieniu, w zależności 
od wspomnianego poziomu umiejętności czytania danego ucznia.

Wychodząc od równania (4.6) i przyjmując założenie, że długość polecenia Wi potraktuje-
my zarówno jako efekt stały, jak i efekt losowy, możemy zbudować następujący model:
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efektów losowych. Najpierw warto jednak wyjaśnić, czym są efekty losowe, a czym efekty 
stałe. Rozróżnienie to ma przede wszystkim charakter statystyczny. Efekt stały jest 
estymatorem jakiejś cechy lub relacji zmiennych w danej populacji, a wariancja tego 
estymatora (po uwzględnieniu liczebności próby sprowadzona do błędu standardowego) jest 
wyrazem niepewności co do poprawnego oszacowania owego parametru dla populacji. W 
przypadku efektów losowych mamy do czynienia z trochę bardziej złożoną strukturą. Nie 
mają one wartości punktowych wyrażających relację między zmiennymi. Efekt losowy jest 
jedynie odzwierciedleniem zróżnicowania takich relacji w populacji, wyrażonym w postaci 
wariancji czy odchyleń standardowych. Mówi nam on zatem o tym, jakie poziomy danej 
cechy lub relacje między zmiennymi są widoczne w tej populacji. Decyzja dotycząca tego czy 
użyć efektu losowego lub stałego pozostaje w gestii badacza i uzależniona jest od danych, 
jakimi dysponuje oraz typu modelu statystycznego, który ma zostać wyspecyfikowany. W 
przypadku modelowania IRT umiejętności uczniów można szacować zarówno jako efekty 
losowe, jak i stałe. Wykorzystanie efektów losowych do modelowania jest wygodne, 
ponieważ zazwyczaj oznacza estymację dwóch parametrów (średniej i wariancji wyników); 
wykorzystanie efektów stałych oznaczałoby natomiast estymację tylu parametrów, ile jest 
jednostek obserwacji. Podejście drugie w tym przykładzie jest zatem mało efektywne, a 
ponadto w przypadku wykorzystania estymacji największej wiarygodności prowadzi do 
obciążonych oszacowań (gwałtowne zwiększenie liczby parametrów powoduje wzrost 
obciążenia). W innych wypadkach efekty stałe mogą być bardziej odpowiednie. Na przykład, 
gdy chcemy poznać różnicę między wynikami chłopców i dziewcząt w danej populacji, 
naturalnym wyborem będzie efekt stały. Chcemy bowiem znać jedną wielkość mówiącą o tej 
różnicy. 

Przypuśćmy, że zadania otwarte z naszego hipotetycznego testu to zadania z treścią. Mogą 
one znacznie różnić się od siebie długością, mierzoną na przykład jako liczba słów w 
poleceniu. Rozwiązanie takich zadań jest zależne nie tylko od umiejętności matematycznych 
danego ucznia, lecz także od jego umiejętności czytania (szczególnie na niższych poziomach 
edukacji), wszak musi on najpierw przeczytać polecenie i je zrozumieć, aby rozwiązać 
zadanie. Gdybyśmy dysponowali oszacowaniem umiejętności czytania uczniów, to taką 
zmienną moglibyśmy włączyć do modelu, lecz przypuśćmy, że nie mamy do dyspozycji 
takich wyników, a jedynie wspomnianą długość poleceń. Z jednej strony, można ją włączyć 
do modelu jako efekt stały – w zależności od długości, zadanie będzie prawdopodobnie miało 
różną trudność. Można jednak taki predyktor włączyć do modelu również jako efekt losowy. 
To samo polecenie może sprawiać mniej lub więcej kłopotów w jego zrozumieniu, w 
zależności od wspomnianego poziomu umiejętności czytania danego ucznia. 

Wychodząc od równania (4.6) i przyjmując założenie, że długość polecenia Wi 
potraktujemy zarówno jako efekt stały, jak i efekt losowy, możemy zbudować następujący 
model: 

  0 0logit ij j i jdługość i długość iW W       , (4.9) 
gdzie: Wi – długość polecenia w zadaniu i; θjdługość – efekt losowy długości polecenia dla osoby 
j; βdługość – efekt stały długości polecenia. 
 
Biorąc pod uwagę oznaczenia predyktorów z równania (4.1), długość polecenia 

powinniśmy przy efekcie stałym oznaczyć jako Xi, a przy efekcie losowym jako Zi (po 
uproszczeniu indeksów). W związku z tym, że predyktor ten przyjmuje taką samą wartość w 
obu przypadkach (jest własnością zadań, która nie zmienia się w zależności od uczniów), 
zdecydowano się na oznaczenie go jako Wi. W modelu (4.9) założono także, że współczynniki 
βi0 są łatwością poszczególnych zadań, podobnie jak w regresji latentnej w modelu Rascha, 
lecz w stosunku do równania (4.6) zastąpiono efekt stały płci efektem stałym długości 
polecenia w zadaniu. Oczywiście dla zadań zamkniętych predyktor długości polecenia byłby 

,                                  (4.9)

gdzie: Wi – długość polecenia w  zadaniu i; θjdługość – efekt losowy długości polecenia dla 
osoby j; βdługość – efekt stały długości polecenia.

Biorąc pod uwagę oznaczenia predyktorów z  równania (4.1), długość polecenia powin-
niśmy przy efekcie stałym oznaczyć jako Xi, a przy efekcie losowym jako Zi (po uproszczeniu 
indeksów). W związku z tym, że predyktor ten przyjmuje taką samą wartość w obydwu przy-
padkach (jest własnością zadań, która nie zmienia się w zależności od uczniów), zdecydowano 
się na oznaczenie go jako Wi. W modelu (4.9) założono także, że współczynniki βi0 są łatwością 
poszczególnych zadań, podobnie jak w regresji latentnej w modelu Rascha, lecz w stosun-
ku do równania (4.6) zastąpiono efekt stały płci efektem stałym długości polecenia w zada-
niu. Oczywiście dla zadań zamkniętych predyktor długości polecenia byłby równy 0, a zatem 
prawdopodobieństwo udzielenia poprawnej odpowiedzi w tych zadaniach zależałoby jedy-
nie od poziomu umiejętności ucznia i trudności zadania. Należy jednak pamiętać, podobnie 
jak w przypadku równania (4.6), że oszacowanie łatwości zadań βi0 i poziomu umiejętności 
θj0 nie jest tożsame z łatwością βi i poziomem umiejętności θj oszacowanymi na podstawie 
modelu Rascha.
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4.3. Modele dla politomicznych pozycji testowych
Szczegółowe omówienie modeli dla zmiennych wielokategorialnych wykracza poza ramy 

tego opracowania (zob. rozdział 1). Rozważymy jednak, jakie zmiany należałoby poczynić 
w komponencie losowym i  funkcji wiążącej, aby przedstawiony uogólniony liniowy model 
mieszany dostosować do takich danych.

Odpowiedź Uij na wielokategorialne zadanie i o  liczbie kategorii Mi można przedstawić 
jako wektor Cij dychotomicznych zmiennych o długości Mi–1 (Boeck i Wilson, 2004). Realizacja 
cij z takiego wektora będzie miała postać:
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równy 0, a zatem prawdopodobieństwo udzielenia poprawnej odpowiedzi w tych zadaniach 
zależałoby jedynie od poziomu umiejętności ucznia i trudności zadania. Należy jednak 
pamiętać, podobnie jak w przypadku równania (4.6), że oszacowanie łatwości zadań βi0 i 
poziomu umiejętności θj0 nie jest tożsame z łatwością βi i poziomem umiejętności θj 
oszacowanymi na podstawie modelu Rascha. 
 
4.3. Modele dla politomicznych pozycji testowych 

 
Szczegółowe omówienie modeli dla zmiennych wielokategorialnych wykracza poza ramy 

tego opracowania (zob. rozdział 1). Rozważymy jednak, jakie zmiany należałoby poczynić w 
komponencie losowym i funkcji wiążącej, aby przedstawiony uogólniony liniowy model 
mieszany dostosować do takich danych. 

Odpowiedź uij na wielokategorialne zadanie i o liczbie kategorii Mi można przedstawić 
jako wektor Cij dychotomicznych zmiennych o długości Mi–1 (Boeck i Wilson, 2004). 
Realizacja cij z takiego wektora będzie miała postać: 
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0  w innym przypadku.
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Zmienne dychotomiczne posiadają Mi = 2 kategorie, zatem dla nich wektor Cij posiada 
tylko jedną wartość cijm. W takim przypadku rozkład użyty w komponencie losowym był 
jednowymiarowym rozkładem Bernoullego. Gdy mamy do czynienia z większą liczbą 
kategorii zadania, odpowiednim rozkładem dla wektora Cij będzie wielowymiarowy rozkład 
Bernoullego z wektorem πij prawdopodobieństw odpowiedzi w poszczególnych kategoriach. 

Funkcja wiążąca dla przedstawionego komponentu losowego będzie miała postać wektora 
f(πij). Pojedyncze funkcje f(·) takiego wektora nadal będą funkcjami logitowymi, lecz w 
zależności od tego, jaki model IRT wybierzemy (model odpowiedzi częściowej, partial credit 
model, PCM; model odpowiedzi stopniowanej, graded response model, GRM) 
prawdopodobieństwo odpowiedzi w danej kategorii m będzie różnie modelowane. W wyniku 
użycia wektora f(πij) funkcji wiążących, otrzymamy równoliczny wektor ηij komponentów 
liniowych, którego elementy będą miały postać analogiczną do wcześniej przedstawionych32. 
Taki model nazywany jest wielowymiarowym uogólnionym liniowym modelem mieszanym 
(multivariate generalized linear mixed model, MGLMM). 
 
4.4. Przykładowe parametryzacje wyjaśniających modeli IRT 

 
W podanych przykładach modeli mieliśmy do czynienia tylko z jednym predyktorem dla 

osób badanych i jednym predyktorem dla pozycji testowych (nie uwzględniając umiejętności 
uczniów i łatwości zadań). W praktyce często jesteśmy zainteresowani wpływem większej 
liczby czynników. Opierając się na równaniu (4.1), możemy rozwijać przedstawione modele 
o kolejne zmienne wyjaśniające. Dodawanie predyktorów nie wymaga skomplikowanych 
zabiegów, zatem w ramach przykładu rozwiniemy powyższe modele, dodając po jednej 
zmiennej, zarówno dla uczniów, jak i zadań; do modelu wprowadzimy także predyktor dla 
kombinacji osoby badanej i pozycji testowej. Nie zmieniamy założeń o dychotomicznych 
wynikach dla poszczególnych zadań, zatem również komponent losowy i funkcja wiążąca 
pozostaną bez zmian. 

                                                      
32 Szczegółowe omówienie modeli dla zmiennych wielokategorialnych można znaleźć u Paula de Boecka i 
Marka Wilsona (2004). Poświęcony temu zagadnieniu rozdział zawiera opis specyfikowania funkcji wiążącej i 
predyktorów dla najpopularniejszych modeli IRT dla zmiennych politomicznych: PCM i GRM. 
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biegów, zatem w ramach przykładu rozwiniemy powyższe modele, dodając po jednej zmien-
nej, zarówno dla uczniów, jak i zadań; do modelu wprowadzimy także predyktor dla kombinacji 
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4.4.1. dodatkowe predyktory dla pozycji testowych
Przypuśćmy, że opisywany wcześniej test umiejętności matematycznych, składający się 

z  zadań zamkniętych i otwartych punktowanych zero-jedynkowo, badał trzy obszary: aryt-
metykę, geometrię, rachunek prawdopodobieństwa. Każdy z nich w teście był sprawdzany 
za pomocą zadań zamkniętych i otwartych. To, do którego obszaru należy dane zadanie, bę-
dzie – obok typu zadania – drugim predyktorem dla pozycji testowych. Oprócz informacji 
o  ogólnym poziomie umiejętności matematycznych mierzonych naszym testem, jesteśmy 
też zainteresowani, jak kształtują się umiejętności uczniów w poszczególnych obszarach. Do 
wprowadzenia obszaru badanych umiejętności użyjemy trzech predyktorów (po jednym 
dla każdego), kodowanych jako 0, jeśli zadanie nie dotyczy danego obszaru i 1, jeśli dotyczy. 
W ten sposób otrzymamy efekty dla każdego z obszarów, które będziemy mogli między sobą 
porównywać. Alternatywą jest na przykład wybranie jednego z obszarów jako referencyjnego 
i odnoszenie efektów dwóch pozostałych obszarów do niego. Wymagałoby to użycia tylko 
dwóch predyktorów i pominięcie tego, który odpowiada za kategorię odniesienia. Gdybyśmy 
chcieli zdefiniować model bez użycia innych predyktorów i przy założeniu, że efekty obszaru 
umiejętności mają stały charakter, wyglądałby on następująco:

,                (4.11)

gdzie: βA, βG, βR – efekty stałe obszaru umiejętności: arytmetyki, geometrii, rachunku prawdo-
podobieństwa; XiA, XiG, XiR – wskaźniki przynależności zadania i do obszaru: arytmetyki, geome-
trii, rachunku prawdopodobieństwa.

Potraktowanie efektu obszaru umiejętności jako efektu stałego może wydawać się wąt-
pliwe, wszak poziom umiejętności różnych uczniów w danym obszarze może kształtować się 
odmiennie. Jeśli uznamy efekt obszaru umiejętności za losowy, w równaniu (4.11) wystarczy 
parametry βA, βG, βR zamienić na θjA, θjG, θjR i dokonać estymacji. W ten sposób otrzymamy 
dla każdego ucznia informację o jego poziomie umiejętności w każdym z obszarów, poprzez 
zsumowanie współczynnika θj0 i odpowiedniego współczynnika dla danego obszaru (należy 
pamiętać o konieczności uwzględnienia efektu rodzaju zadania).

4.4.2. dodatkowe predyktory dla osób badanych
Załóżmy, że oprócz płci uczniów dysponujemy jeszcze ich wynikiem na skali motywacji 

testowej, uzyskanym na podstawie badania ankietowego, przeprowadzonego bezpośrednio 
przed testem. Spodziewamy się, że im uczniowie są bardziej zmotywowani do rozwiązania 
testu, tym ich wyniki będą wyższe. Będzie to drugi predyktor dla uczniów, lecz w odróżnieniu 
od płci, jest on zmienną ciągłą. Wprowadzenie zmiennej ciągłej do modelu nie nastręcza trud-
ności, można to zrobić tak, jak w zwykłej regresji. Warto jednak zadbać o możliwość interpre-
tacji wyników i na przykład wycentrować czy nawet wystandaryzować zmienną. W przypad-
ku standaryzacji efekt dla danego predyktora interpretowalibyśmy w odniesieniu do zmiany 
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predyktora (poziomu motywacji) o jedno odchylenie standardowe, co niewątpliwie ma swoje 
zalety. Pozostaje jeszcze zdecydować czy efekt motywacji jest stały, czy losowy. Dobrym za-
łożeniem wydaje się przyjęcie, że wynik na skali motywacji testowej, a tym samym i poziom 
motywacji uczniów, w różnym stopniu wpływa na indywidualne wyniki – będziemy mieć za-
tem do czynienia z efektem losowym. Przy takich założeniach i braku predyktorów dla pozycji 
testowych, model otrzymałby postać:
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4.4.1. Dodatkowe predyktory dla pozycji testowych 

Przypuśćmy, że opisywany wcześniej test umiejętności matematycznych, składający się z 
zadań zamkniętych i otwartych punktowanych zero-jedynkowo, badał trzy obszary: 
arytmetykę, geometrię, rachunek prawdopodobieństwa. Każdy z nich w teście był sprawdzany 
za pomocą pytań zamkniętych i otwartych. To, do którego obszaru należy dane zadanie, 
będzie – obok typu zadania – drugim predyktorem dla pozycji testowych. Oprócz informacji o 
ogólnym poziomie umiejętności matematycznych mierzonych naszym testem, jesteśmy też 
zainteresowani, jak kształtują się umiejętności uczniów w poszczególnych obszarach. Do 
wprowadzenia obszaru badanych umiejętności użyjemy trzech predyktorów (po jednym dla 
każdego), kodowanych jako zero, jeśli zadanie nie dotyczy danego obszaru i jeden, jeśli 
dotyczy. W ten sposób otrzymamy efekty dla każdego z obszarów, które będziemy mogli 
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efekty obszaru umiejętności mają stały charakter, wyglądałby on następująco: 

  0 0logit pi j i typ ityp A iA G iG R iRX X X X        , (4.11) 
gdzie: βA, βG, βR – efekty stałe obszaru umiejętności: arytmetyki, geometrii, rachunku 
prawdopodobieństwa; XiA, XiG, XiR – wskaźniki przynależności zadania i do obszaru: arytmetyki, 
geometrii, rachunku prawdopodobieństwa. 
 
Potraktowanie efektu obszaru umiejętności jako efektu stałego może wydawać się 

wątpliwe, wszak poziom umiejętności różnych uczniów w danym obszarze może kształtować 
się odmiennie. Jeśli uznamy efekt obszaru umiejętności za losowy, w równaniu (4.11) 
wystarczy parametry βA, βG, βR zamienić na θjA, θjG, θjR i dokonać estymacji. W ten sposób 
otrzymamy dla każdego ucznia informację o jego poziomie umiejętności w każdym z 
obszarów, poprzez zsumowanie współczynnika θj0 i odpowiedniego współczynnika dla 
danego obszaru (należy pamiętać o konieczności uwzględnienia efektu rodzaju zadania). 
 
4.4.2. Dodatkowe predyktory dla osób badanych 

Załóżmy, że oprócz płci uczniów dysponujemy jeszcze ich wynikiem na skali motywacji 
testowej, uzyskanym na podstawie badania ankietowego, przeprowadzonego bezpośrednio 
przed testem. Spodziewamy się, że im uczniowie są bardziej zmotywowani do rozwiązania 
testu, tym ich wyniki będą wyższe. Będzie to drugi predyktor dla uczniów, lecz w odróżnieniu 
od płci, jest on zmienną ciągłą. Wprowadzenie zmiennej ciągłej do modelu nie nastręcza 
trudności, można to zrobić tak, jak w zwykłej regresji. Warto jednak zadbać o możliwość 
interpretacji wyników i na przykład wycentrować czy nawet wystandaryzować zmienną. W 
przypadku standaryzacji efekt dla danego predyktora interpretowalibyśmy w odniesieniu do 
zmiany predyktora (poziomu motywacji) o jedno odchylenie standardowe, co niewątpliwie 
ma swoje zalety. Pozostaje jeszcze zdecydować czy efekt motywacji jest stały, czy losowy. 
Dobrym założeniem wydaje się przyjęcie, że wynik na skali motywacji testowej, a tym 
samym i poziom motywacji uczniów, w różnym stopniu wpływa na indywidualne wyniki – 
będziemy mieć zatem do czynienia z efektem losowym. Przy takich założeniach i braku 
predyktorów dla pozycji testowych, model otrzymałby postać: 

   0 0logit ij j i płeć jpłeć jM jMX Z       , (4.12) 
gdzie: θjM – efekt losowy motywacji; ZjM – wynik ucznia j na skali motywacji testowej. 
 

,                                (4.12)

gdzie: θjM – efekt losowy motywacji; ZjM – wynik ucznia j na skali motywacji testowej.
Podobnie jak w przypadku równania (4.9) i rozpatrywanej w nim długości polecenia, rów-

nież motywację można jednocześnie wprowadzić do modelu jako efekt losowy i efekt stały. 
W ten sposób postąpimy, jeśli uznamy, że poziom motywacji testowej ma wpływ na wyniki 
testu, niezależnie od indywidualnego zróżnicowania tego wpływu.

4.4.3. predyktory dla kombinacji pozycji testowych i osób badanych
Nie byłoby niczym nadzwyczajnym, gdyby zadania otwarte z naszego hipotetycznego testu 

trafiały losowo do oceny do kilku nauczycieli. Gdybyśmy przeprowadzili taki test w szkole z kil-
koma oddziałami, lecz nie chcielibyśmy, aby uczniów z danej klasy oceniał nauczyciel uczący 
w niej, moglibyśmy postąpić właśnie w taki sposób. Chcielibyśmy jednak wiedzieć, czy oszaco-
wanie poziomu umiejętności ucznia zależy od nauczyciela, do którego trafi jego praca. Mówiąc 
inaczej, jesteśmy zainteresowani tym, czy któryś z nauczycieli ocenia bardziej surowo lub łagod-
nie niż pozostali. Gdyby tak było, a różnice okazały się wyraźne, to moglibyśmy mieć wątpliwości 
co do adekwatnego oszacowania poziomu umiejętności dla niektórych uczniów. Do tej pory do 
modelu wprowadzaliśmy jedynie predyktory dla pozycji testowych lub osób badanych – w tym 
przypadku predyktor będzie dotyczył kombinacji właściwości zadań i cech uczniów.

Przypuśćmy, że oceny dokonywało pięciu nauczycieli (N = 5), a oceniana była cała praca, 
czyli wszystkie zadania otwarte. Decydując o  typie efektu (stały czy losowy) musimy zasta-
nowić się, jaki jest cel naszej analizy. Przyjęliśmy, że chcemy dowiedzieć się, jak łagodny lub 
surowy jest każdy nauczyciel, niezależnie od tego, jaką pracę ocenia. W takim wypadku efekt 
łagodności/surowości2 będzie efektem stałym. Rozważaliśmy jednak również to, że indywidu-
alne oszacowania poziomu umiejętności uczniów mogą zależeć od tego, który nauczyciel bę-
dzie oceniał pracę – w takim wypadku właściwe byłoby potraktowanie tego efektu jako efektu 
losowego. Podobnie jak w przypadku długości polecenia i motywacji, możemy zdecydować 
się na wprowadzenie któregoś z tych efektów osobno lub obydwu razem. Niezależnie od typu 
efektu, do modelu należy wprowadzić predyktor dla każdego nauczyciela – będzie on wskaź-

2 Efekt łagodności/surowości jest częścią zjawiska zwanego efektem oceniającego (lub efektem egzaminatora), 
któremu poświęcony jest rozdział 8. Oprócz krótkiego, teoretycznego wprowadzenia do zagadnienia, można tam 
znaleźć przykłady kilku modeli analizy tego efektu przy użyciu wielokrotnych ocen (w tym przykład wyjaśniającego 
modelu IRT).
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nikiem tego czy dany nauczyciel oceniał dane zadanie (a zatem i całą pracę). W przypadku 
zadań zamkniętych wskaźniki dla wszystkich nauczycieli będą przyjmowały wartość 0 (są one 
oceniane automatycznie, a nie przez nauczycieli), a dla zadań otwartych tylko jeden z nich 
dla danego ucznia będzie przyjmował wartość 1. W celu zachowania przejrzystości modelu, 
zdefiniujmy go na podstawie równania (4.4), wprowadzając dodatkowo jedynie predyktory 
z efektami stałymi dla nauczycieli:
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Podobnie jak w przypadku równania (4.9) i rozpatrywanej w nim długości polecenia, 
również motywację można jednocześnie wprowadzić do modelu jako efekt losowy i efekt 
stały. W ten sposób postąpimy, jeśli uznamy, że poziom motywacji testowej ma wpływ na 
wyniki testu, niezależnie od indywidualnego zróżnicowania tego wpływu. 
 
4.4.3. Predyktory dla kombinacji pozycji testowych i osób badanych 

Nie byłoby niczym nadzwyczajnym, gdyby zadania otwarte z naszego hipotetycznego 
testu trafiały losowo do oceny do kilku nauczycieli. Gdybyśmy przeprowadzili taki test w 
szkole z kilkoma oddziałami, lecz nie chcielibyśmy, aby uczniów z danej klasy oceniał 
nauczyciel uczący w niej, moglibyśmy postąpić właśnie w taki sposób. Chcielibyśmy jednak 
wiedzieć, czy oszacowanie poziomu umiejętności ucznia zależy od nauczyciela, do którego 
trafi jego praca. Mówiąc inaczej, jesteśmy zainteresowani tym, czy któryś z nauczycieli 
ocenia bardziej surowo lub łagodnie niż pozostali. Gdyby tak było, a różnice okazały się 
wyraźne, to moglibyśmy mieć wątpliwości co do adekwatnego oszacowania umiejętności dla 
niektórych uczniów. Do tej pory do modelu wprowadzaliśmy jedynie predyktory dla pozycji 
testowych lub osób badanych – w tym przypadku predyktor będzie dotyczył kombinacji 
właściwości zadań i cech uczniów. 

Przypuśćmy, że oceny dokonywało pięciu nauczycieli (N = 5), a oceniana była cała praca, 
czyli wszystkie zadania otwarte. Decydując o typie efektu (stały czy losowy) musimy 
zastanowić się, jaki jest cel naszej analizy. Przyjęliśmy, że chcemy dowiedzieć się, jak 
łagodny lub surowy jest każdy nauczyciel, niezależnie od tego, jaką pracę ocenia. W takim 
wypadku efekt łagodności/surowości33 będzie efektem stałym. Rozważaliśmy jednak również 
to, że indywidualne oszacowania umiejętności uczniów mogą zależeć od tego, który 
nauczyciel będzie oceniał pracę – w takim wypadku bardziej właściwe byłoby potraktowanie 
tego efektu jako efektu losowego. Podobnie jak w przypadku długości polecenia i motywacji, 
możemy zdecydować się na wprowadzenie któregoś z tych efektów osobno lub obu razem. 
Niezależnie od typu efektu, do modelu należy wprowadzić predyktor dla każdego z 
nauczycieli, będzie on wskaźnikiem tego czy dany nauczyciel oceniał dane zadanie (a zatem i 
całą pracę). W przypadku zadań zamkniętych wskaźniki dla wszystkich nauczycieli będą 
przyjmowały wartość 0 (są one oceniane automatycznie, a nie przez nauczycieli), a dla zadań 
otwartych tylko jeden z nich dla danego ucznia będzie przyjmował wartość 1. W celu 
zachowania przejrzystości modelu, zdefiniujmy go na podstawie równania (4.4), 
wprowadzając dodatkowo jedynie predyktory z efektami stałymi dla nauczycieli: 
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gdzie: βn – efekt stały łagodności/surowości dla nauczyciela n; n  {0,…,N}; Xijn – wskaźnik 
czy zadanie i ucznia j było oceniane przez nauczyciela n. 

 
4.4.4. Interakcje 

Przy takim doborze zmiennych do analizy, możemy rozważać jeszcze bardziej złożone 
relacje. Na przykład możemy być zainteresowani, czy różnica między dziewczętami a 
chłopcami zależy od obszaru zadania matematycznego, od sposobu oceniania przez 
nauczycieli zadań z danego obszaru czy od sposobu oceniania zadań w zależności od płci 
uczniów. W takim wypadku konieczne będzie wprowadzenie do modelu interakcji 
interesujących nas zmiennych. Wcześniej jednak, podobnie jak w przypadku zwykłej regresji, 
musimy podjąć decyzję, które efekty nas interesują i odpowiednio zakodować zmienne. 
                                                      
33 Efekt łagodności/surowości jest częścią zjawiska zwanego efektem oceniającego (lub efektem egzaminatora), 
któremu poświęcony jest rozdział 8. Oprócz krótkiego, teoretycznego wprowadzenia do zagadnienia, można tam 
znaleźć przykłady kilku modeli analizy tego efektu stworzonych na podstawie wielokrotnyego oceniania (w tym 
przykład wyjaśniającego modelu IRT). 
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gdzie: βn – efekt stały łagodności/surowości dla nauczyciela n; n ∈ {0,…,N}; Xijn – wskaźnik czy 
zadanie i ucznia j było oceniane przez nauczyciela n.

4.4.4. Interakcje
Przy takim doborze zmiennych do analizy, możemy rozważać jeszcze bardziej złożone re-

lacje. Na przykład możemy być zainteresowani, czy różnica między dziewczętami a chłopcami 
zależy od obszaru zadania matematycznego, od sposobu oceniania przez nauczycieli zadań 
z danego obszaru czy od sposobu oceniania zadań w zależności od płci uczniów. W takim wy-
padku konieczne będzie wprowadzenie do modelu interakcji interesujących nas zmiennych. 
Wcześniej jednak, podobnie jak w przypadku zwykłej regresji, musimy podjąć decyzję, które 
efekty nas interesują i odpowiednio zakodować zmienne.

Zajmijmy się pierwszym z  podanych przykładów: czy różnica między dziewczętami 
a chłopcami jest zależna od obszaru analizowanych zadań matematycznych? Gdybyśmy byli 
zainteresowani jedynie wynikami chłopców i dziewcząt w poszczególnych obszarach, do mo-
delu musielibyśmy wprowadzić sześć predyktorów wraz z ich efektami, czyli kombinację płci 
(dwie kategorie, każda kodowana osobno, zero-jedynkowo) i obszaru umiejętności (trzy kate-
gorie, kodowane zero-jedynkowo, jak poprzednio):

,    (4.14)

gdzie: βK, βM – efekty stałe dla płci (K – dziewczęta, M – chłopcy); XjK, XiM – wskaźniki płci ucznia i.

Przy takiej parametryzacji iloczyny βKβA, βKβG, βKβR byłyby efektami stałymi dla danego 
obszaru umiejętności dla dziewcząt, a βMβA, βMβG, βMβR dla chłopców. Innym sposobem zde-
finiowania modelu zawierającego interakcję płci i obszaru umiejętności byłoby uznanie – jak 
uczyniliśmy to wcześniej – chłopców za kategorię odniesienia, aby uzyskać informację o róż-
nicy między poziomem umiejętności chłopców i dziewcząt w poszczególnych obszarach. Taki 
model wymagałby również sześciu predyktorów, przy czym predyktor XjM z równania (4.14) 
byłby zawsze równy 1.

Podobne przykłady można byłoby mnożyć, lecz dodawanie kolejnych zmiennych lub ich 
interakcji nie będzie znacząco różnić się od sposobu, w jaki zrobiliśmy to w omówionych mo-
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delach. Oczywiście sposoby kodowania predyktorów nie ograniczają się do użytego w przykła-
dach kodowania zero-jedynkowego (dummy coding), ale obejmują także kodowanie quasi-eks-
perymentalne (effect coding) czy kodowanie ortogonalne (orthogonal coding) (Brzeziński, 2007).

4.4.5. estymacja
Wyjaśniające modele IRT można estymować zarówno klasycznie, z  użyciem estymacji 

metodą największej wiarygodności, jak też Bayesowsko3. Jako że EIRM są w gruncie rzeczy 
modelami mieszanymi i mogą być definiowane jako regresja wielopoziomowa, istnieje wiele 
możliwości ich estymacji – zarówno w specjalistycznych programach, np. HLM czy Mplus, jak 
i  w  popularnych środowiskach statystycznych, np. R, Stata czy SPSS. Najczęściej estymacja 
modeli sprowadza się do zdefiniowania wymienionych na początku rozdziału trzech kompo-
nentów: losowego, liniowego i funkcji wiążącej.

Na szczególną uwagę zasługuje bezpłatne środowisko R wraz z  pakietem lme4, której 
funkcja lmer  może posłużyć do estymacji GLMM (Boeck i in., 2011; Doran, Bates, Bliese i Do-
wling, 2007). Do estymacji NLMM może posłużyć funkcja nlmer z tego samego pakietu.

W środowisku Stata do estymacji GLMM można użyć pakietu gllamm napisanego specjal-
nie do tego celu (Zheng i Rabe-Hesketh, 2007). Można również skorzystać z odpowiednich 
poleceń xt (np. xtmelogit dla regresji logistycznej) czy me (np. melogit dla regresji logi-
stycznej czy meologit dla regresji porządkowej), które służą do szacowania wielopoziomo-
wej regresji logistycznej z efektami mieszanymi. Estymacji modeli nieliniowych można doko-
nać również za pomocą pakietu gllamm czy funkcji me.

4.5. podsumowanie
Wyjaśniające modele IRT (EIRM) mogą stanowić dobrą alternatywę dla popularnego dwu-

stopniowego podejścia do analizy danych, w którym oszacowania cech ukrytych dla osób 
dokonuje się osobno w pierwszym kroku, a dopiero w drugim poszukuje się związków mię-
dzy tymi oszacowaniami a cechami pozycji testowych czy osób badanych. W podejściu EIRM 
związki między poszczególnymi predyktorami są uwzględniane na etapie szacowania pozio-
mu cechy ukrytej. Zaletą stosowania EIRM jest mniejsze obciążenie oszacowań poszczegól-
nych parametrów niż w podejściu dwuetapowym (Briggs, 2008).

Wyjaśniające modele IRT można definiować jako modele mieszane (zawierające zarówno 
efekty stałe, jak i  losowe), w zależności od charakteru analizowanych zjawisk i danych, jako 
modele liniowe lub nieliniowe (GLMM, NLMM). Dzięki odpowiedniemu zdefiniowaniu kom-
ponentów w ramach modelu mieszanego, wraz z odpowiednim doborem funkcji wiążącej, 
można szacować modele zarówno dla dyskretnych, jak i ciągłych zmiennych ukrytych. Esty-
macji takich modeli można dokonać w wielu popularnych programach wykorzystywanych 
do analizy danych.

3 Tematowi estymacji Bayesowskiej został poświęcony rozdział 10, a przykłady estymacji w popularnych programach 
JAGS i Stan można znaleźć w dodatku 3 do książki.
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Modele mieszane można rozpatrywać jako przypadki regresji wielopoziomowej. W  po-
wyższych przykładach mieliśmy do czynienia z zagnieżdżeniem pozycji testowych w osobach 
badanych (zadań w uczniach), a zatem z dwoma poziomami zmiennych. Modele takie mogą 
posiadać zmienne z  większej liczby poziomów. Oprócz zagnieżdżenia zadań w  uczniach, 
w przypadku danych edukacyjnych, najczęściej uczniowie zagnieżdżeni są w klasach, te nato-
miast w szkołach. Dalsze poziomy mogą odnosić się do jednostek samorządu terytorialnego: 
gmin, powiatów i województw. Podobnie w przypadku danych z badań psychologicznych 
czy socjologicznych możemy mieć do czynienia z danymi wielopoziomowymi. Z tego powo-
du zdefiniowanie EIRM w kategoriach modeli mieszanych pozwala na wszechstronne stoso-
wanie ich w odniesieniu do zjawisk występujących w wielu dziedzinach nauk społecznych.
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rozdział 5
Modele klas ukrytych

Tymoteusz Wołodźko, Instytut Badań Edukacyjnych

W tym rozdziale zostaną opisane wybrane metody związane ze skończonymi modelami 
mieszanek (finite mixture models) ze szczególnym uwzględnieniem analizy klas ukrytych (la-
tent class analysis, LCA), będącej jednym z  przykładów takich modeli (Everitt i  Hand, 1981; 
Wolfe, 1970). Ta grupa metod pozwala na pomiar zmiennych ukrytych o charakterze dyskret-
nym. Podstawowym ich założeniem jest istnienie heterogenicznej populacji, z której zostali 
wylosowani respondenci. Populację można podzielić na pewną liczbę homogenicznych sub-
populacji, wykorzystując do tego model statystyczny. Polega to na wyodrębnianiu z danych 
obserwowalnych zmiennej ukrytej, definiującej przydział do poszczególnych skupień, charak-
teryzujących się odrębnymi rozkładami. Podstawowym zastosowaniem skończonych modeli 
mieszanek jest analiza skupień. Z tego powodu bywają nazywane analizą skupień opartą na 
modelu (model-based clustering; Fraley i Raftery, 2002; Goodman, 2002; Vermunt i Magidson, 
2002; 2003). Takie podejście umożliwia przeprowadzenie analizy pozbawionej założeń na te-
mat natury podobieństw między poszczególnymi skupieniami, które bywają mankamentem 
wielu tradycyjnych metod (Wolfe, 1970). Co więcej, w przypadku modeli mieszanek znacznie 
łatwiej decydować o liczbie wyodrębnianych skupień, ponieważ możemy użyć któreś z do-
brze znanych kryteriów oceny dopasowania modelu (np. AIC, BIC), zamiast pozostawiać de-
cyzję subiektywnej ocenie. 

W  dziedzinie nauk społecznych, także w  pomiarze edukacyjnym, często zwraca się 
uwagę na podobieństwa między analizą klas ukrytych a  innymi metodami związanymi 
z analizą zmiennych ukrytych. W  tym ujęciu metody służące do analizy zmiennych ukry-
tych można podzielić na podstawie charakteru zmiennych obserwowalnych oraz modelo-
wanych zmiennych ukrytych (Tabela 5.1). W przypadku modeli mieszanek zmienne ukryte 
mają charakter dyskretny, podczas gdy analiza czynnikowa i metody oparte na IRT służą do 
analizy zmiennych ukrytych o charakterze ciągłym. Możliwe jest łączenie tych metod, jak 
w przypadku modeli mieszanek IRT (np. Formann i Kohlmann, 2002; zob. rozdział 23) lub 
mieszanek modeli analizy czynnikowej.
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tabela 5.1. Metody służące do analizy zmiennych ukrytych.

Zmienne ciągłe zmienne ukryte dyskretne zmienne ukryte
Zmienne obserwowalne traktowane 
jako ciągłe

Analiza czynnikowa Analiza profili ukrytych, 
modele mieszanek 
(inne niż analiza klas ukrytych)

Zmienne obserwowalne traktowane 
jako dyskretne

Analiza cech ukrytych 
lub 
Teoria odpowiedzi na pozycje testowe

Analiza klas ukrytych

Na podstawie: Collins i Lanza (2010, s. 7).

Modele klas ukrytych znajdują zastosowanie w politologii, ekonomii, socjologii, psycho-
metrii, psychiatrii, badaniach edukacyjnych, marketingowych, genetyce, astronomii, epide-
miologii i wielu innych dziedzinach. Jacques Hagenaars i Allan McCutocheon (2002) zauwa-
żyli, że mimo znacznego rozwoju metody i dostępnego oprogramowania, badacze działający 
w obszarze nauk społecznych „nie zawsze traktują analizę klas ukrytych jako poważną alter-
natywę dla lepiej znanych technik, takich jak analiza czynnikowa czy liniowe modele równań 
strukturalnych – nawet w sytuacjach, gdy byłaby bardziej uzasadniona” (Hagenaars i McCu-
tocheon, 2002, s. xi). Trudno powiedzieć, jaki jest powód relatywnie małej – choć rosnącej 
– popularności tych metod. Może przyczyniać się do tego ich ograniczona znajomość. W tym 
rozdziale przybliżymy czytelnikowi metody związane z modelowaniem klas ukrytych i zachę-
cimy do ich stosowania. Dodatkowe informacje i przykłady wykorzystania modeli mieszanek 
można znaleźć w polskojęzycznej literaturze, między innymi w publikacjach Andrzeja Bąka 
(2011) i Ewy Witek (2011; 2013).

5.1. Skończone modele mieszanek i analiza klas ukrytych
Modele mieszanek to zbiór metod zakładających, że rozkład zmiennych obserwowalnych 

w badanej populacji jest mieszanką kilku rozkładów wchodzących do niej subpopulacji, a ce-
lem analizy jest wyodrębnienie skończonej liczby rozkładów cząstkowych, które się na niego 
składają (Everitt i Hand, 1981; McLachlan i Peel, 2000). W odróżnieniu od wielu innych metod 
analizy skupień, modele mieszanek umożliwiają analizę danych mierzonych na różnych ska-
lach. Klasycznym przykładem wykorzystania tej metody jest algorytm MCLUST (Fraley i Rafte-
ry, 1999; 2002).

Przyjmijmy, że rozkład statystyczny wektora składającego się z M zmiennych można opisać 
za pomocą T rozkładów specyficznych dla subpopulacji a należących do populacji, z której 
pochodzą dane. Analiza wymaga określenia z góry liczby skupień, które chcemy wyodrębnić 
oraz funkcji rozkładów tych skupień. Proporcje obserwacji przynależących do nich oraz para-
metry rozkładów zmiennych w poszczególnych skupieniach są szacowane w modelu. Bezwa-
runkowy rozkład prawdopodobieństwa dla wektora zmiennych obserwowalnych u, możemy 
oszacować na podstawie specyficznych dla poszczególnych subpopulacji rozkładów warun-
kowych ft:
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działający w obszarze nauk społecznych „nie zawsze traktują analizę klas ukrytych jako 
poważną alternatywę dla lepiej znanych technik, takich jak analiza czynnikowa czy liniowe 
modele równań strukturalnych – nawet w sytuacjach, gdy byłaby bardziej uzasadniona” 
(Hagenaars i McCutocheon, 2002, s. xi). Trudno powiedzieć, jaki jest powód relatywnie małej 
– choć rosnącej – popularności tych metod. Może przyczyniać się do tego ich ograniczona 
znajomość. W tym rozdziale przybliżymy czytelnikowi metody związane z modelowaniem 
klas ukrytych i zachęcimy do ich stosowania. Dodatkowe informacje i przykłady 
wykorzystania modeli mieszanek można znaleźć w polskojęzycznej literaturze, między 
innymi w publikacjach Andrzeja Bąka (2011) i Ewy Witek (2011; 2013). 
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Modele mieszanek to zbiór metod zakładających, że rozkład zmiennych obserwowalnych 

w badanej populacji jest mieszanką kilku rozkładów wchodzących do niej subpopulacji, a 
celem analizy jest wyodrębnienie skończonej liczby rozkładów cząstkowych, które się na 
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innych metod analizy skupień, modele mieszanek umożliwiają analizę danych mierzonych na 
różnych skalach. Klasycznym przykładem wykorzystania tej metody jest algorytm MCLUST 
(Fraley i Raftery, 1999; 2002). 

Przyjmijmy, że rozkład statystyczny wektora składającego się z M zmiennych można 
opisać za pomocą T rozkładów specyficznych dla subpopulacji a należących do populacji, z 
której pochodzą dane. Analiza wymaga określenia z góry liczby skupień, które chcemy 
wyodrębnić oraz funkcji rozkładów tych skupień. Proporcje obserwacji przynależących do 
nich oraz parametry rozkładów zmiennych w poszczególnych skupieniach są szacowane w 
modelu. Bezwarunkowy rozkład prawdopodobieństwa dla wektora zmiennych 
obserwowalnych u, możemy oszacować na podstawie specyficznych dla poszczególnych 
subpopulacji rozkładów warunkowych ft: 
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gdzie: φ = (π, Θ) to wektor wszystkich nieznanych parametrów modelu, gdzie Θ = (θ1, θ2, …, 
θT), a symbolem πt oznaczamy prawdopodobieństwo wystąpienia t-tego skupienia.  

 
Rozkłady ft(u | θt) mogą przyjmować formę wielu powszechnie znanych rozkładów z rodziny 
wykładniczych (np. dwumianowy, Poissona, normalny, odwrotny normalny, gamma, 
logistyczny). Rozkłady te możemy opisać za pomocą parametrów θt, które są stałe wewnątrz 
skupień a różnią się między skupieniami. Ponadto zakłada się, że rozkład łączny M 
niezależnych od siebie zmiennych lub M pomiarów, u = (u1,u2,…,uM), jest iloczynem 
rozkładów brzegowych poszczególnych zmiennych: 
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Natomiast gdy zmienne są od siebie zależne, możemy użyć któregoś z wielowymiarowych 
rozkładów wykładniczych (wielowymiarowy rozkład normalny, wielowymiarowy rozkład 
dwumianowy; Wedel i DeSarbo, 2002). Prawdopodobieństwo a posteriori, że u należy do 
skupienia t, to: 

,                               (5.1)

gdzie: φ = (π, Θ) to wektor wszystkich nieznanych parametrów modelu, gdzie Θ = (θ1, θ2, …, 
θT), a symbolem πt oznaczamy prawdopodobieństwo wystąpienia t-tego skupienia. 

Rozkłady ft(u | θt) mogą przyjmować formę wielu powszechnie znanych rozkładów z rodzi-
ny wykładniczych (np. dwumianowy, Poissona, normalny, odwrotny normalny, gamma, logi-
styczny). Rozkłady te możemy opisać za pomocą parametrów θt, które są stałe wewnątrz sku-
pień a różnią się między skupieniami. Ponadto zakłada się, że rozkład łączny M niezależnych 
od siebie zmiennych lub M pomiarów, u = (u1,u2,…,uM), jest iloczynem rozkładów brzegowych 
poszczególnych zmiennych:
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Modele klas ukrytych znajdują zastosowanie w politologii, ekonomii, socjologii, 
psychometrii, psychiatrii, badaniach edukacyjnych, marketingowych, genetyce, astronomii, 
epidemiologii i wielu innych dziedzinach. Jacques Hagenaars i Allan McCutocheon (2002) 
zauważyli, że mimo znacznego rozwoju metody i dostępnego oprogramowania, badacze 
działający w obszarze nauk społecznych „nie zawsze traktują analizę klas ukrytych jako 
poważną alternatywę dla lepiej znanych technik, takich jak analiza czynnikowa czy liniowe 
modele równań strukturalnych – nawet w sytuacjach, gdy byłaby bardziej uzasadniona” 
(Hagenaars i McCutocheon, 2002, s. xi). Trudno powiedzieć, jaki jest powód relatywnie małej 
– choć rosnącej – popularności tych metod. Może przyczyniać się do tego ich ograniczona 
znajomość. W tym rozdziale przybliżymy czytelnikowi metody związane z modelowaniem 
klas ukrytych i zachęcimy do ich stosowania. Dodatkowe informacje i przykłady 
wykorzystania modeli mieszanek można znaleźć w polskojęzycznej literaturze, między 
innymi w publikacjach Andrzeja Bąka (2011) i Ewy Witek (2011; 2013). 
 
5.1. Skończone modele mieszanek i analiza klas ukrytych 

 
Modele mieszanek to zbiór metod zakładających, że rozkład zmiennych obserwowalnych 

w badanej populacji jest mieszanką kilku rozkładów wchodzących do niej subpopulacji, a 
celem analizy jest wyodrębnienie skończonej liczby rozkładów cząstkowych, które się na 
niego składają (Everitt i Hand, 1981; McLachlan i Peel, 2000). W odróżnieniu od wielu 
innych metod analizy skupień, modele mieszanek umożliwiają analizę danych mierzonych na 
różnych skalach. Klasycznym przykładem wykorzystania tej metody jest algorytm MCLUST 
(Fraley i Raftery, 1999; 2002). 

Przyjmijmy, że rozkład statystyczny wektora składającego się z M zmiennych można 
opisać za pomocą T rozkładów specyficznych dla subpopulacji a należących do populacji, z 
której pochodzą dane. Analiza wymaga określenia z góry liczby skupień, które chcemy 
wyodrębnić oraz funkcji rozkładów tych skupień. Proporcje obserwacji przynależących do 
nich oraz parametry rozkładów zmiennych w poszczególnych skupieniach są szacowane w 
modelu. Bezwarunkowy rozkład prawdopodobieństwa dla wektora zmiennych 
obserwowalnych u, możemy oszacować na podstawie specyficznych dla poszczególnych 
subpopulacji rozkładów warunkowych ft: 
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gdzie: φ = (π, Θ) to wektor wszystkich nieznanych parametrów modelu, gdzie Θ = (θ1, θ2, …, 
θT), a symbolem πt oznaczamy prawdopodobieństwo wystąpienia t-tego skupienia.  

 
Rozkłady ft(u | θt) mogą przyjmować formę wielu powszechnie znanych rozkładów z rodziny 
wykładniczych (np. dwumianowy, Poissona, normalny, odwrotny normalny, gamma, 
logistyczny). Rozkłady te możemy opisać za pomocą parametrów θt, które są stałe wewnątrz 
skupień a różnią się między skupieniami. Ponadto zakłada się, że rozkład łączny M 
niezależnych od siebie zmiennych lub M pomiarów, u = (u1,u2,…,uM), jest iloczynem 
rozkładów brzegowych poszczególnych zmiennych: 
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Natomiast gdy zmienne są od siebie zależne, możemy użyć któregoś z wielowymiarowych 
rozkładów wykładniczych (wielowymiarowy rozkład normalny, wielowymiarowy rozkład 
dwumianowy; Wedel i DeSarbo, 2002). Prawdopodobieństwo a posteriori, że u należy do 
skupienia t, to: 

.                                                 (5.2)

Natomiast gdy zmienne są od siebie zależne, możemy użyć któregoś z  wielowymiaro-
wych rozkładów wykładniczych (wielowymiarowy rozkład normalny, wielowymiarowy roz-
kład dwumianowy; Wedel i DeSarbo, 2002). Prawdopodobieństwo a posteriori, że u należy do 
skupienia t, to:
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Tak zdefiniowany model jest bardzo podobny klasycznej analizy klas ukrytych (Collins i 
Lanza, 2010; Dayton, 1998; Goodman, 1974a; 1974b; 2002; McCutcheon, 1987; 2002), która 
w rzeczywistości jest przykładem modelu mieszanek dla danych dyskretnych (Everitt i Hand, 
1981; Wolfe, 1970). W tym wypadku, zamiast mówić o rozkładzie warunkowym zmiennych 
u względem skupienia t, czyli ft(u | t), interesuje nas prawdopodobieństwo wystąpienia 
określonych wartości u w skupieniu t, P(u | t), a tym samym równanie (5.1) przyjmuje postać: 
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W literaturze dotyczącej analizy klas ukrytych popularna jest też inna notacja 
matematyczna zapisu modelu. Jeśli przyjmiemy, że wektor u składa się z trzech zmiennych: 
A, B, C, a symbolem |A X

it oznaczymy prawdopodobieństwo wystąpienia i-tej wartości A w t-
tym skupieniu, gdzie zmienną ukrytą oznaczamy X, to równanie (5.4) możemy zapisać 
następująco: 
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W analizie klas ukrytych przyjmuje się dodatkowe założenie o lokalnej niezależności, 
które mówi, że obserwowalne zmienne są od siebie niezależne, a ich wzajemne relacje można 
w pełni wyjaśnić na podstawie zmiennej ukrytej (McCutcheon, 1987). Metoda ta przez wiele 
lat intensywnie była rozwijana przez badaczy zajmujących się analizą danych sondażowych, a 
teraz stanowi rozbudowaną i częściowo niezależną gałąź modeli mieszanek. 
 
5.2. Estymacja modelu 

 
Mimo że dysponujemy wieloma metodami estymacji modeli mieszanek (Everitt i Hand, 

1981), najczęściej stosowany jest algorytm EM, oparty na statystyce największej 
wiarygodności (maximum likelihood, ML) (Dempster, Laird i Rubin, 1977; Grün, 2008, zob. 
rozdział 9). Zyskał on popularność dzięki prostocie i stabilności uzyskiwanych oszacowań. 
Jednak jego działanie jest stosunkowo powolne, dlatego czasem stosuje się go razem z innymi 
algorytmami lub wykorzystuje się alternatywne metody, takie jak algorytm Newtona–
Raphsona (McLachlan i Peel, 2000). Algorytm EM inicjowany jest z tymczasowymi 
wartościami początkowymi parametrów modelu, które w kolejnych korkach są ponownie 
estymowane i uaktualniane, aż do momentu, gdy kolejne iteracje nie prowadzą do poprawy 
dopasowania modelu. Wartości początkowe ustalane są losowo35 lub na podstawie 
zewnętrznych przesłanek, takich jak: oszacowania dokonane za pomocą innych metod, 
wcześniejsza wiedza z danej dziedziny itp. Ponieważ poszukiwanie najlepiej dopasowanego 
modelu opiera się na zadanych wartościach początkowych, może to czasem prowadzić do 
błędnego uznania modelu, który jest najlepiej dopasowany na ich podstawie, za najlepiej 
dopasowany w ogóle (tzw. problem lokalnych maksimów). By tego uniknąć, powszechnie 
stosowanym rozwiązaniem jest kilkakrotne uruchamianie algorytmu z różnymi wartościami 
początkowymi, w celu sprawdzenia czy ta metoda daje porównywalne oszacowania. Innym 
problemem podczas estymacji modelu może być identyfikowalność modelu, czyli fakt 
oszacowania unikalnych parametrów (możliwych do jednoznacznego wyznaczenia) dla 
poszczególnych skupień (Grün i Leisch, 2008a). Gdy model nie jest identyfikowalny, nie 
                                                      
35 Z tego powodu ważne jest, aby przed rozpoczęciem analizy danych w pakiecie statystycznym określić wartość 
początkową generatora liczb pseudolosowych. Dzięki temu możliwe będzie powtórzenie analizy z tą samą 
wartością i uzyskanie identycznego wyniku. 

.                                    (5.3)

Tak zdefiniowany model jest bardzo podobny do klasycznej analizy klas ukrytych (Col-
lins i Lanza, 2010; Dayton, 1999; Goodman, 1974a; 1974b; 2002; McCutcheon, 1987; 2002), 
która w  rzeczywistości jest przykładem modelu mieszanek dla danych dyskretnych (Eve-
ritt i Hand, 1981; Wolfe, 1970). W tym wypadku, zamiast mówić o rozkładzie warunkowym 
zmiennych u względem skupienia t, czyli ft(u | t), interesuje nas prawdopodobieństwo wy-
stąpienia określonych wartości u w skupieniu t, P(u | t), a tym samym równanie (5.1) przyj-
muje postać:
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Tak zdefiniowany model jest bardzo podobny klasycznej analizy klas ukrytych (Collins i 
Lanza, 2010; Dayton, 1998; Goodman, 1974a; 1974b; 2002; McCutcheon, 1987; 2002), która 
w rzeczywistości jest przykładem modelu mieszanek dla danych dyskretnych (Everitt i Hand, 
1981; Wolfe, 1970). W tym wypadku, zamiast mówić o rozkładzie warunkowym zmiennych 
u względem skupienia t, czyli ft(u | t), interesuje nas prawdopodobieństwo wystąpienia 
określonych wartości u w skupieniu t, P(u | t), a tym samym równanie (5.1) przyjmuje postać: 
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W literaturze dotyczącej analizy klas ukrytych popularna jest też inna notacja 
matematyczna zapisu modelu. Jeśli przyjmiemy, że wektor u składa się z trzech zmiennych: 
A, B, C, a symbolem |A X

it oznaczymy prawdopodobieństwo wystąpienia i-tej wartości A w t-
tym skupieniu, gdzie zmienną ukrytą oznaczamy X, to równanie (5.4) możemy zapisać 
następująco: 
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W analizie klas ukrytych przyjmuje się dodatkowe założenie o lokalnej niezależności, 
które mówi, że obserwowalne zmienne są od siebie niezależne, a ich wzajemne relacje można 
w pełni wyjaśnić na podstawie zmiennej ukrytej (McCutcheon, 1987). Metoda ta przez wiele 
lat intensywnie była rozwijana przez badaczy zajmujących się analizą danych sondażowych, a 
teraz stanowi rozbudowaną i częściowo niezależną gałąź modeli mieszanek. 
 
5.2. Estymacja modelu 

 
Mimo że dysponujemy wieloma metodami estymacji modeli mieszanek (Everitt i Hand, 

1981), najczęściej stosowany jest algorytm EM, oparty na statystyce największej 
wiarygodności (maximum likelihood, ML) (Dempster, Laird i Rubin, 1977; Grün, 2008, zob. 
rozdział 9). Zyskał on popularność dzięki prostocie i stabilności uzyskiwanych oszacowań. 
Jednak jego działanie jest stosunkowo powolne, dlatego czasem stosuje się go razem z innymi 
algorytmami lub wykorzystuje się alternatywne metody, takie jak algorytm Newtona–
Raphsona (McLachlan i Peel, 2000). Algorytm EM inicjowany jest z tymczasowymi 
wartościami początkowymi parametrów modelu, które w kolejnych korkach są ponownie 
estymowane i uaktualniane, aż do momentu, gdy kolejne iteracje nie prowadzą do poprawy 
dopasowania modelu. Wartości początkowe ustalane są losowo35 lub na podstawie 
zewnętrznych przesłanek, takich jak: oszacowania dokonane za pomocą innych metod, 
wcześniejsza wiedza z danej dziedziny itp. Ponieważ poszukiwanie najlepiej dopasowanego 
modelu opiera się na zadanych wartościach początkowych, może to czasem prowadzić do 
błędnego uznania modelu, który jest najlepiej dopasowany na ich podstawie, za najlepiej 
dopasowany w ogóle (tzw. problem lokalnych maksimów). By tego uniknąć, powszechnie 
stosowanym rozwiązaniem jest kilkakrotne uruchamianie algorytmu z różnymi wartościami 
początkowymi, w celu sprawdzenia czy ta metoda daje porównywalne oszacowania. Innym 
problemem podczas estymacji modelu może być identyfikowalność modelu, czyli fakt 
oszacowania unikalnych parametrów (możliwych do jednoznacznego wyznaczenia) dla 
poszczególnych skupień (Grün i Leisch, 2008a). Gdy model nie jest identyfikowalny, nie 
                                                      
35 Z tego powodu ważne jest, aby przed rozpoczęciem analizy danych w pakiecie statystycznym określić wartość 
początkową generatora liczb pseudolosowych. Dzięki temu możliwe będzie powtórzenie analizy z tą samą 
wartością i uzyskanie identycznego wyniku. 

.                                                     (5.4)

W literaturze dotyczącej analizy klas ukrytych popularna jest też inna notacja matematycz-
na zapisu modelu. Jeśli przyjmiemy, że wektor u składa się z trzech zmiennych: A, B, C, a sym-
bolem πA|X

it  oznaczymy prawdopodobieństwo wystąpienia i-tej wartości A w t-tym skupieniu, 
gdzie zmienną ukrytą oznaczamy X, to równanie (5.4) możemy zapisać następująco:
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Tak zdefiniowany model jest bardzo podobny klasycznej analizy klas ukrytych (Collins i 
Lanza, 2010; Dayton, 1998; Goodman, 1974a; 1974b; 2002; McCutcheon, 1987; 2002), która 
w rzeczywistości jest przykładem modelu mieszanek dla danych dyskretnych (Everitt i Hand, 
1981; Wolfe, 1970). W tym wypadku, zamiast mówić o rozkładzie warunkowym zmiennych 
u względem skupienia t, czyli ft(u | t), interesuje nas prawdopodobieństwo wystąpienia 
określonych wartości u w skupieniu t, P(u | t), a tym samym równanie (5.1) przyjmuje postać: 
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W literaturze dotyczącej analizy klas ukrytych popularna jest też inna notacja 
matematyczna zapisu modelu. Jeśli przyjmiemy, że wektor u składa się z trzech zmiennych: 
A, B, C, a symbolem |A X

it oznaczymy prawdopodobieństwo wystąpienia i-tej wartości A w t-
tym skupieniu, gdzie zmienną ukrytą oznaczamy X, to równanie (5.4) możemy zapisać 
następująco: 
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W analizie klas ukrytych przyjmuje się dodatkowe założenie o lokalnej niezależności, 
które mówi, że obserwowalne zmienne są od siebie niezależne, a ich wzajemne relacje można 
w pełni wyjaśnić na podstawie zmiennej ukrytej (McCutcheon, 1987). Metoda ta przez wiele 
lat intensywnie była rozwijana przez badaczy zajmujących się analizą danych sondażowych, a 
teraz stanowi rozbudowaną i częściowo niezależną gałąź modeli mieszanek. 
 
5.2. Estymacja modelu 

 
Mimo że dysponujemy wieloma metodami estymacji modeli mieszanek (Everitt i Hand, 

1981), najczęściej stosowany jest algorytm EM, oparty na statystyce największej 
wiarygodności (maximum likelihood, ML) (Dempster, Laird i Rubin, 1977; Grün, 2008, zob. 
rozdział 9). Zyskał on popularność dzięki prostocie i stabilności uzyskiwanych oszacowań. 
Jednak jego działanie jest stosunkowo powolne, dlatego czasem stosuje się go razem z innymi 
algorytmami lub wykorzystuje się alternatywne metody, takie jak algorytm Newtona–
Raphsona (McLachlan i Peel, 2000). Algorytm EM inicjowany jest z tymczasowymi 
wartościami początkowymi parametrów modelu, które w kolejnych korkach są ponownie 
estymowane i uaktualniane, aż do momentu, gdy kolejne iteracje nie prowadzą do poprawy 
dopasowania modelu. Wartości początkowe ustalane są losowo35 lub na podstawie 
zewnętrznych przesłanek, takich jak: oszacowania dokonane za pomocą innych metod, 
wcześniejsza wiedza z danej dziedziny itp. Ponieważ poszukiwanie najlepiej dopasowanego 
modelu opiera się na zadanych wartościach początkowych, może to czasem prowadzić do 
błędnego uznania modelu, który jest najlepiej dopasowany na ich podstawie, za najlepiej 
dopasowany w ogóle (tzw. problem lokalnych maksimów). By tego uniknąć, powszechnie 
stosowanym rozwiązaniem jest kilkakrotne uruchamianie algorytmu z różnymi wartościami 
początkowymi, w celu sprawdzenia czy ta metoda daje porównywalne oszacowania. Innym 
problemem podczas estymacji modelu może być identyfikowalność modelu, czyli fakt 
oszacowania unikalnych parametrów (możliwych do jednoznacznego wyznaczenia) dla 
poszczególnych skupień (Grün i Leisch, 2008a). Gdy model nie jest identyfikowalny, nie 
                                                      
35 Z tego powodu ważne jest, aby przed rozpoczęciem analizy danych w pakiecie statystycznym określić wartość 
początkową generatora liczb pseudolosowych. Dzięki temu możliwe będzie powtórzenie analizy z tą samą 
wartością i uzyskanie identycznego wyniku. 

.                                                   (5.5)

W analizie klas ukrytych przyjmuje się dodatkowe założenie o lokalnej niezależności, któ-
re mówi, że obserwowalne zmienne są od siebie niezależne, a ich wzajemne relacje można 
w pełni wyjaśnić na podstawie zmiennej ukrytej (McCutcheon, 1987). Metoda ta przez wiele 
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lat intensywnie była rozwijana przez badaczy zajmujących się analizą danych sondażowych, 
a teraz stanowi rozbudowaną i częściowo niezależną gałąź modeli mieszanek.

5.2. estymacja modelu
Mimo że dysponujemy wieloma metodami estymacji modeli mieszanek (Everitt i Hand, 1981), 

najczęściej stosowany jest algorytm EM, oparty na statystyce największej wiarygodności (maxi-
mum likelihood, ML) (Dempster, Laird i Rubin, 1977; Grün, 2008, zob. rozdział 9). Zyskał on popu-
larność dzięki prostocie i stabilności uzyskiwanych oszacowań. Jednak jego działanie jest stosun-
kowo powolne, dlatego czasem stosuje się go razem z innymi algorytmami lub wykorzystuje się 
alternatywne metody, takie jak algorytm Newtona–Raphsona (McLachlan i Peel, 2000). Algorytm 
EM inicjowany jest z tymczasowymi wartościami początkowymi parametrów modelu, które w ko-
lejnych krokach są ponownie estymowane i uaktualniane, aż do momentu, gdy kolejne iteracje 
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Możliwa jest także, zyskująca w  ostatnim czasie na popularności, estymacja Bayesowska, 
której atutem jest między innymi możliwość dopasowania modelu także w sytuacjach, gdy nie 
jest to możliwe na podstawie największej wiarygodności (Chung, Loken i Schafer, 2004; Eve-
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1 Z tego powodu ważne jest, aby przed rozpoczęciem analizy danych w pakiecie statystycznym określić wartość 
początkową generatora liczb pseudolosowych. Dzięki temu możliwe będzie powtórzenie analizy z tą samą wartością 
i uzyskanie identycznego wyniku.
2 Więcej informacji na temat estymacji Bayesowskiej znajdzie czytelnik w rozdziale 10.
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5.3. ocena dopasowania i wybór modelu
Wiele metod pozwala na ocenę dopasowania oszacowanego modelu do danych. Pełnią 

one dwie funkcje: (a) są wykorzystywane w trakcie estymacji modelu jako kryterium poprawy 
dopasowania modelu oraz (b) służą do porównywania alternatywnych modeli (Everitt i Hand, 
1981). Przykładem wykorzystania ich do estymacji jest opisany wcześniej algorytm EM. Me-
toda analizy klas ukrytych po raz pierwszy została ona opisana przez Leo Goodmana (1974a; 
1974b; McCutcheon, 2002), który zaproponował dwie miary dopasowania modelu3:
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gdzie: pijk to proporcja obserwowalnych wartości i, j, k zmiennych A, B, C; a πijk to 
prawdopodobieństwo wystąpienia tych wartości (por. równanie 5.3), podczas gdy N to 
liczebność próby. 
 

Zbliżająca się do zera wartość G2 oznacza doskonale dopasowany model. Jay Magidson i 
Jeroen Vermunt (2004) zaproponowali procedurę analizy, w której na początku do danych 
dopasowywany jest model zerowy, nieuwzględniający zmiennej ukrytej. Do niego 
porównywane są kolejne modele, uwzględniające zmienną ukrytą. W tym celu, obok 
tradycyjnych kryteriów, autorzy proponują uwzględnienie różnic między wartością G2 dla 
modelu zerowego a testowanego. Ten „mniej formalny” zabieg, jak go sami nazywają, może 
być pomocny, gdy nie mamy pewności co do wyboru między alternatywnymi modelami. Jako 
miary dopasowania modeli klas ukrytych używa się także logarytmu iloczynu wiarygodności 
(Dayton i Macready, 2002): 
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Podobnie jak w przypadku modeli mieszanek, miarą dopasowania jest iloczyn 
wiarygodności (DeSarbo i Cron, 1988; Wedel i DeSarbo, 1995; Wedel i Kamakura, 2000): 

                                                      
36 Więcej informacji na temat estymacji Bayesowskiej znajdzie czytelnik w rozdziale 10. 
37 W literaturze (Magidson i Vermunt, 2004) można się też spotkać z alternatywną: 
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Podobnie jak w przypadku modeli mieszanek, miarą dopasowania jest iloczyn wiarygod-
ności (DeSarbo i Cron, 1988; Wedel i DeSarbo, 1995; Wedel i Kamakura, 2000):
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Dysponujemy wieloma kryteriami, pozwalającymi na porównywanie modeli i wybór 
spośród nich najlepiej dopasowanego (McLachlan i Peel, 2000; McCutcheon, 2002; 
Biernacki, Celeux i Govaert, 2000). Tutaj skupimy się na omówieniu dwóch najczęściej 
stosowanych miar, jakimi są: kryterium informacyjne Akaikego (Akaike information 
criterion, AIC; Akaike, 1974) i kryterium Bayesowskie (Bayesian information criterion, BIC; 
Schwarz, 1978), choć istnieją także inne metody: oparte na entropii (zob. rozdział 23) albo 
test Vounga–Lo–Mendell–Rubina (VLMR test, wykorzystany w rozdziale 22). Na temat 
kryteriów AIC i BIC dysponujemy bogatą literaturą. Są one dostępne w większości 
programów statystycznych. Niższe wartości tych kryteriów świadczą o lepszym dopasowaniu 
modelu do danych. Opierają się one na iloczynie wiarygodności, korygowanym o liczbę 
parametrów modelu. W przypadku BIC uwzględnia się dodatkowo informację o liczebności 
próby. O różnicy między porównywanymi modelami możemy mówić, gdy różnice między 
wartościami AIC lub BIC między porównywanymi modelami są większe niż 2. Przy tym 
różnica o więcej niż 10 świadczy o zdecydowanej przewadze jednego z modeli (Burnham i 
Anderson, 2004; Rafatery, 1995). Z tego powodu wartość AIC wykorzystuje się do modeli o 
większej liczbie parametrów, potencjalnie nadmiernie dopasowane do danych, a BIC do 
modeli prostszych, ale też potencjalnie słabiej dopasowanych (Everitt, Landau, Lesse i Stahl, 
2011).  

Wyniki badań porównujących oba kryteria nie są konkluzywne. Niektóre wskazują na to, 
że BIC daje bardziej wiarygodne oszacowania (Koehler i Murphree, 1988), szczególnie gdy 
skupienia są wyraźnie wydzielone (Everitt i in., 2011; McLachlan i Peel, 2000). Innym razem 
AIC okazuje się bardziej trafne (Andrews i Currim, 2003; Brame, Nagin i Wasserman, 2006), 
przede wszystkim do oceny wyników analizy klas ukrytych (Kapłon, 2010). Podobnie jak w 
innych metodach statystycznych, kryteria te obarczone są więc pewnym „marginesem błędu”, 
który należy uwzględnić. Z drugiej strony, ocena dopasowania uzyskanego rozwiązania nie 
jest w pełni subiektywna, a można ją oprzeć na powszechnie uznanych kryteriach 
dopasowania modelu. Ostatecznego wyboru najlepiej dokonać, kierując się wynikami więcej 
niż jednego kryterium oraz argumentami teoretycznymi i praktycznymi (Everitt i in., 2011). 
 
5.4. Rozwinięcia klasycznej analizy klas ukrytych i skończonych modeli mieszanek 

 
Obok tradycyjnych metod analizy eksploracyjnej istnieją także metody konfirmacyjne, 

pozwalające na testowanie hipotez, metody uwzględniające zmienne współwystępujące 
(concomitant variable; Dayton, 1999; Dayton i Macready, 1988; 2002; Heijden, Dessens i 
Bökenholt, 1996; McCutcheon, 1987), uwzględniające czynniki temporalne (Collins i Lanza, 
2010; Grün, Scharl i Leisch, 2012; Hejiden, Ark i Mooijaart, 2002), czy tak jak w modelach 
strukturalnych, pozwalające na modelowanie zależności przyczynowych między 
poszczególnymi zmiennymi (Hagenaars, 2002), jak i metody pozwalające na wyróżnianie 
uszeregowanych skupień ukrytych (Dayton, 1999; Croon, 2002), albo metody regresyjne 
(Wedel i DeSarbo, 1994, 2002; Wedel i Kamakura, 2000), pozwalające także na modelowanie 
zależności o charakterze hierarchicznym (Vermunt, 2003). W dalszej części zostaną 
omówione: analiza konfirmacyjna oraz dwie metody regresji klas ukrytych (latent class 
regression). 

,                                                    (5.9)

lub jego logarytm:
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3 W literaturze (Magidson i Vermunt, 2004) można się też spotkać z alternatywną: L2 = 2∑ijk Npijk 1n(Nπijk / Npijk).
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5.4.1. konfirmacyjna i wielogrupowa analiza klas ukrytych
Na klasyczny model analizy klas ukrytych nakładać możemy różnego rodzaju ogranicze-

nia, umożliwiające testowanie hipotez badawczych (Dayton, 1999; McCutcheon, 1987). Wśród 
nich można wymienić ograniczenia dotyczące konkretnych wartości prawdopodobieństw 
dla zmiennych w danym skupieniu oraz ograniczenia dotyczące ich równości i nierówności. 
Przykłady tego typu ograniczeń podał Allan McCutcheon (1987). W swojej książce opisał anali-
zę wyników sondażu, w którym uwzględniono pytania o postawy wobec sondaży jako takich. 
W toku analiz zostały wyłonione trzy skupienia respondentów: „idealnych”, „wierzących” i „scep-
tyków”. Ograniczeniem, które można nałożyć na zastosowany model, mogłoby być odgórne 
ustalenie wartości prawdopodobieństwa dla „sceptyków”, tak by w toku wyodrębniania tego 
skupienia wszyscy jego przedstawiciele z prawdopodobieństwem wynoszącym 1 odpowia-
dali „nie” na pytanie o to, czy sondaże są wiarygodne. Pozwoliłoby to na wyodrębnienie grupy 
„prawdziwych sceptyków”. Ograniczenie dotyczące równości prawdopodobieństw mogłoby 
w tym wypadku polegać na zdefiniowaniu modelu w taki sposób, że prawdopodobieństwa 
wystąpienia podobnych odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące postaw wobec sonda-
ży, byłyby takie same dla „idealnych” i „wierzących” respondentów. Wyjątkiem byłoby pytanie 
dotyczące tego, czy respondent rozumiał przedstawiane mu stwierdzenia. Na to pytanie od-
powiadał ankieter. Różnicowało ono obie grupy w największym stopniu. Ograniczenia okre-
ślające różnice między grupami pozwalają na wyodrębnianie skupień uszeregowanych pod 
względem pewnej cechy (Croon, 2002; McCutcheon, 2002).

Kolejna modyfikacja podstawowego modelu analizy klas ukrytych polega na uwzględ-
nieniu zmiennej grupującej (albo blokującej) – warunkującej przynależność do poszczegól-
nych skupień (Dayton, 1999; Dayton i Macready, 2002; McCutcheon, 1987; 2002). Tworzymy 
w  ten sposób model wielopoziomowy, w którym przynależność do skupień jest warunko-
wana zmienną wyższego poziomu. Jeśli G będzie zmienną grupującą, przyjmująca wartości  
h = 1,…,H, to na podstawie równania (5.5) prawdopodobieństwo wystąpienia wektora odpo-
wiedzi u, współwystępującego z poziomem h zmiennej grupującej, będzie wynosiło:
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Jedyną istotną modyfikacją klasycznego modelu jest więc szacowanie modelu w podziale 
na grupy. Może to być ważne wtedy, gdy dane nie pochodzą z jednorodnej próby i chcemy 
sprawdzić czy struktura skupień będzie w poszczególnych grupach taka sama. W dalszej 
części rozdziału zostaną opisane metody pozwalające na testowanie hipotez z 
uwzględnieniem dodatkowych zmiennych współwystępujących lub wyjaśniających. 
 
5.4.2. Modele mieszanek ze zmiennymi współwystępującymi 

Modyfikacją modeli mieszanek są modele regresyjne, uwzględniające zmienne 
współwystępujące (towarzyszące), które warunkują przynależność do określonego skupienia 
(Dayton i MacReady, 1988; 2002; Wedel i DeSarbo, 2002). Przeglądu różnych podejść 
uwzględniania zmiennej towarzyszącej dokonał Michel Wedel (2002). Prawdopodobieństwo 
przynależności do określonego skupienia (πt w równaniach 5.3–5.5) zostaje zastąpione pewną 
monotoniczną funkcją gt, przyjmującą wartości z przedziału [0,1]: 

( , )t t tg  w γ ,        (5.12) 
gdzie w jest wektorem zmiennych współwystępujących, a γ wektorem parametrów.  

 
Przykładem takiej funkcji może być funkcja wykładnicza albo logistyczna (lub logitowa). W 
przypadku badań społecznych włączenie do modelu zmiennych współwystępujących, w 
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i MacReady, 1988; 2002; Wedel i DeSarbo, 2002). Przeglądu różnych podejść uwzględniania 
zmiennej towarzyszącej dokonał Michel Wedel (2002). Prawdopodobieństwo przynależności 
do określonego skupienia (πt w równaniach 5.3–5.5) zostaje zastąpione pewną monotoniczną 
funkcją gt, przyjmującą wartości z przedziału [0,1]:
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gdzie w jest wektorem zmiennych współwystępujących, a γ wektorem parametrów. 
Przykładem takiej funkcji może być funkcja wykładnicza albo logistyczna (lub logitowa). 

W  przypadku badań społecznych włączenie do modelu zmiennych współwystępujących, 
w ramach wyodrębniania skupień, umożliwia analizę informacji o respondentach: demogra-
ficznych, kulturowych, społeczno-ekonomicznych czy psychologicznych (Bąk, 2011).

5.4.3. regresja wewnątrzklastrowa
Drugą metodą z  grupy regresji klas ukrytych, która zostanie tu opisana, jest regresja 

wewnątrzklastrowa, nazywana też modelem GLIMMIX (generalized linear model mixture). 
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Przeglądu różnych podejść do wewnątrzklastrowej regresji klas ukrytych dokonał Michel 
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gdzie: y to zmienna wyjaśniana, a z wektor zmiennych wyjaśniających z = (z1, z2,…, zP), 
natomiast θt to wektor wszystkich parametrów rozkładu dla t-tego skupienia.  

 
Z wykorzystaniem zmiennych wyjaśniających i towarzyszących im parametrów βt = (βt0, βt1, 
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rowe gdy dana zmienna wyjaśniająca w danym skupieniu nie jest powiązana ze zmienną wy-
jaśnianą. Przedstawienie możliwych różnic w wartościach parametrów modeli regresji między 
skupieniami znajdziemy u Leischa (2004), który użył w tym celu spreparowanych danych. Wy-
nik przeprowadzonej przez niego analizy możemy obserwować na Rysunku 5.1. Przedstawia 
on model, w którym zmienną wyjaśnianą w pierwszym skupieniu opisuje liniowa zależność 
od zmiennej wyjaśniającej, a w drugim jej wartość podniesiona jest do kwadratu. W podsta-
wowym modelu regresyjnym możliwe jest także uwzględnienie zmiennej współwystępującej 
(Grün, 2008) oraz informacji dotyczącej trendów czasowych (Collins i Lanza, 2010; Grün i in., 
2012). Warto także zauważyć, że modele nieuwzględniające zmiennych wyjaśniających moż-
na także uznać za modele regresyjne, tyle że zawierające jedynie stałą: h(μt) = βt0 (Magidson 
i Vermunt, 2004).
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Rysunek 5.1. Regresja wewnątrzklastrowa na przykładzie syntetycznych danych. 
Źródło: Leisch (2004, s. 7). 
 
5.5. Przykład wykorzystania analizy klas ukrytych i modeli mieszanek 

 
W tym miejscu przedstawimy przykład wykorzystania trzech z omówionych metod: 

klasycznej analizy klas ukrytych, analiza klas ukrytych ze zmiennymi współwystępującymi i 
regresji wewnątrzklastrowej. Do przedstawienia prostej analizy klas ukrytych wykorzystamy 
dane pochodzące z sondażu General Social Survey (GSS) z 2012 roku (Smith, Marsden, 
Hout, i Kim, 2013)38. GSS jest badaniem sondażowym prowadzonym na reprezentatywnych 
próbach Amerykanów. Pierwszy raz zostało przeprowadzone w 1972 roku, a kolejne edycje 
odbywają się co rok lub co dwa lata. W badaniu zadawane są pytania dotyczące poglądów 
związanych z wieloma obszarami życia społecznego, brane są również pod uwagę różne 
zmienne demograficzne. Część pytań powtarza się między kolejnymi edycjami sondażu. W 
naszej analizie uwzględniliśmy odpowiedzi na pytania dotyczące tego, czy zdaniem osób 
biorących udział w badaniu kobieta powinna mieć prawo do aborcji w określonych 
sytuacjach. Respondenci mogli na nie odpowiedzieć „tak” lub „nie” (Tabela 5.3). 
 
5.5.1. Analiza klas ukrytych 

W pierwszej kolejności sięgniemy po klasyczną analizę klas ukrytych. Do obliczeń 
wykorzystaliśmy pakiet poLCA ze środowiska statystycznego R (Linzer i Lewis, 2011). W 
toku analizy metodą klas ukrytych zostały porównane cztery modele. Na początku został 
dopasowany model zerowy (M0), nieuwzględniający zmiennej ukrytej, traktujący 
poszczególne zmienne jako niezależne. Następnie modele: (M1), uwzględniający dwie 
kategorie (skupienia) oraz trzy (M2) i cztery kategorie zmiennej ukrytej (M3). Modele o 
większej liczbie kategorii zmiennej ukrytej nie zostały uwzględnione z powodu braku 
możliwości oszacowania dla nich funkcji największej wiarygodności. Porównanie 
dopasowania poszczególnych modeli przedstawiono w Tabeli 5.2.  
 
Tabela 5.2. Porównanie dopasowania czterech modeli klasycznej analizy klas ukrytych. 
                                                      
38 Nie wykorzystano danych pochodzących z Polskiego Generalnego Sondażu Społecznego, ponieważ dane 
amerykańskie lepiej obrazują zastosowanie obu metod. Na ich podstawie, za pomocą analizy klas ukrytych, 
można wyodrębnić trzy grupy opisane w dalszej części tekstu. 

rysunek 5.1. Regresja wewnątrzklastrowa na przykładzie syntetycznych danych.
Źródło: Leisch (2004, s. 7).

5.5. przykład wykorzystania analizy klas ukrytych i modeli mieszanek
W tym miejscu przedstawimy przykład wykorzystania trzech z omówionych metod: kla-

sycznej analizy klas ukrytych, analiza klas ukrytych ze zmiennymi współwystępującymi i regre-
sji wewnątrzklastrowej. Do przedstawienia prostej analizy klas ukrytych wykorzystamy dane 
pochodzące z sondażu General Social Survey (GSS) z 2012 roku (Smith, Marsden, Hout, i Kim, 
2013)4. GSS jest badaniem sondażowym prowadzonym na reprezentatywnych próbach Ame-
rykanów. Pierwszy raz zostało przeprowadzone w 1972 roku, a kolejne edycje odbywają się 

4 Nie wykorzystano danych pochodzących z Polskiego Generalnego Sondażu Społecznego, ponieważ dane amerykańskie 
lepiej obrazują zastosowanie obu metod. Na ich podstawie, za pomocą analizy klas ukrytych, można wyodrębnić trzy 
grupy opisane w dalszej części tekstu.



Modele klaS ukrytych

115

co rok lub co dwa lata. W  badaniu zadawane są pytania dotyczące poglądów związanych 
z wieloma obszarami życia społecznego, brane są również pod uwagę różne zmienne demo-
graficzne. Część pytań powtarza się między kolejnymi edycjami sondażu. W naszej analizie 
uwzględniliśmy odpowiedzi na pytania dotyczące tego, czy zdaniem osób biorących udział 
w badaniu kobieta powinna mieć prawo do aborcji w określonych sytuacjach. Respondenci 
mogli na nie odpowiedzieć „tak” lub „nie” (Tabela 5.3).

5.5.1. analiza klas ukrytych
W pierwszej kolejności sięgniemy po klasyczną analizę klas ukrytych. Do obliczeń wyko-

rzystaliśmy pakiet poLCA ze środowiska statystycznego R (Linzer i Lewis, 2011). W toku anali-
zy metodą klas ukrytych zostały porównane cztery modele. Na początku został dopasowany 
model zerowy (M0), nieuwzględniający zmiennej ukrytej, traktujący poszczególne zmienne 
jako niezależne. Następnie modele: (M1), uwzględniający dwie kategorie (skupienia) oraz trzy 
(M2) i  cztery kategorie zmiennej ukrytej (M3). Modele o  większej liczbie kategorii zmiennej 
ukrytej nie zostały uwzględnione z powodu braku możliwości oszacowania dla nich funkcji 
największej wiarygodności. Porównanie dopasowania poszczególnych modeli przedstawio-
no w Tabeli 5.2. 

tabela 5.2. Porównanie dopasowania czterech modeli klasycznej analizy klas ukrytych.

Model χ2 G2 aIc bIc % zmiany G2

M0 (bez zmiennej ukrytej) 14 930,24 3 017,40 7 366,13 7 395,85 0,00
M1 (dwie kategorie) 617,51 439,43 4 802,15 4 866,54 85,44
M2 (trzy kategorie) 95,22 48,47 4 425,20 4 524,25 98,39
M3 (cztery kategorie) 77,41 34,09 4 424,81 4 558,54 98,89

Model nieuwzględniający zmiennej ukrytej jest najgorzej dopasowany, świadczą o tym 
wysokie wartości wszystkich statystyk. Możemy go odrzucić i uznać, że dane zostaną lepiej 
wyjaśnione na podstawie modelu uwzględniającego zmienną ukrytą. Wybór najlepszego 
okazuje się jednak nieco bardziej skomplikowany. Jeśli będziemy kierować się kryteriami 
największej wiarygodności χ2 lub G2, to wskażą one na model z czterokategorialną zmienną 
ukrytą. Z drugiej strony, BIC wskazuje na model ze zmienną trzykategorialną, a w przypadku 
AIC różnica między trzy- a czterokategorialnym modelem jest bardzo mała. Co więcej, jeśli 
spojrzymy na różnicę między redukcją procentową statystyki G2 w trzy- i czterokategorial-
nym modelu, w  porównaniu do modelu zerowego, to zauważymy, że jest ona znikoma. 
W  ostatecznej decyzji pomóc nam może rzut oka na uzyskane wyniki. Jeśli porównamy 
oba modele, to okaże się, że w modelu czterokategorialnym występują dwa podobne do 
siebie, „umiarkowane” skupienia, co może nastręczać trudności interpretacyjnych i  może 
świadczyć o  modelu nadmiernie dopasowanym do danych. Jeśli dodatkowo weźmiemy 
pod uwagę, że AIC może preferować modele nadmiernie dopasowane, wybór powinien 
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paść na model składający się z trzech skupień. Jest on zresztą zgodny z uzyskanymi wyni-
kami w podobnych analizach (np. McCutcheon, 2002). Wiedza potoczna, poparta obrazem, 
z jakim możemy spotkać się w mediach, może podpowiadać, że ludzie dzielą się na tych, 
którzy są „za” (pro-choice) i „przeciw” (pro-life) prawu do aborcji. Wyniki badania wskazują, że 
mimo największej wyrazistości tych dwóch grup, istnieje jeszcze trzecia, liczna, grupa osób 
o umiarkowanych poglądach. Różnice między trzema wyodrębnionymi grupami staną się 
bardziej wyraźne, jeśli spojrzymy na odsetki sum odpowiedzi „tak” w poszczególnych sku-
pieniach (Rysunek 5.2).
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Rysunek 5.2. Odsetki odpowiedzi „tak” na pytania dotyczące popierania prawa do aborcji w 
wybranych sytuacjach, w podziale na skupienia. 
 
5.5.2. Analiza klas ukrytych ze zmienną towarzyszącą 

Analiza zróżnicowania w poglądach dotyczących aborcji nasuwa pytanie: Czy są one 
specyficzne dla tego tematu, czy może wiążą się z szerzej rozumianym światopoglądem? By 
zbadać tę zależność, możemy dopasować model ze zmienną współwystępującą. Ponownie do 
obliczeń został wykorzystany pakiet poLCA. W analizie uwzględniono zmienną wyjaśniającą 
przydział do określonych skupień. Była to odpowiedź na pytanie o poglądy polityczne, 
oceniana w skali od 1 (skrajnie liberalne), do 7 (skrajnie konserwatywne). 
 
Tabela 5.4. Osoby ze skupienia pro-choice vs pro-life. 

Efekty w modelu Iloraz szans SE t p 
(stała) 3,57 0,31 11,59 < 0,001 
Liberalizm–konserwatyzm –0,60 0,07 –9,09 < 0,001 

 
Tabela 5.5. Osoby ze skupienia umiarkowane vs pro-life. 

Efekty w modelu Iloraz szans SE t p 
(stała) 2,13 0,33 6,31 < 0,001 
Liberalizm–konserwatyzm –0,30 0,07 –4,26 < 0,001 

 
Wyniki przedstawione w Tabelach 5.4 i 5.5 pokazują wyraźny związek poglądów 

politycznych i przynależności do poszczególnych skupień. Przedstawiono dwie, a nie trzy 
tabele (dla skupień), ponieważ każda z nich pokazuje prawdopodobieństwo przynależności do 
danego skupienia względem skupienia referencyjnego, którym w tym przypadku jest grupa 
osób pro-life. W kolejnych kolumnach tabel przedstawiono: wartości ilorazu szans (odds 
ratio, OR) będące wynikiem oszacowania modelu regresji logitowej, wartości oszacowania 
błędów standardowych (standard error, SE) oraz t i p, mówiące o prawdopodobieństwie, z 
jakim wartości parametrów różnią się od zera. Wartości z pierwszej kolumny w Tabelach 5.4 
i 5.5 mówią nam o tym, w jaki sposób zmienia się oszacowanie dla danego skupienia wtedy, 
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rysunek 5.2. Odsetki odpowiedzi „tak” na pytania dotyczące popierania prawa do aborcji 
w wybranych sytuacjach, w podziale na skupienia.

Wyniki analizy klas ukrytych zostały przedstawione w Tabeli 5.3. W kolejnych kolumnach 
podano prawdopodobieństwa udzielenia odpowiedzi „tak” na pytanie, czy zdaniem respon-
denta aborcja jest dopuszczalna w określonych sytuacjach. Jak widzimy, przeciętny przedsta-
wiciel grupy pro-life jest przeciwny aborcji, niezależnie od sytuacji (niskie wartości prawdo-
podobieństwa we wszystkich sytuacjach). Przeciętny przedstawiciel grupy pro-choice uznaje 
prawo do aborcji w każdej sytuacji (wysokie wartości prawdopodobieństwa we wszystkich 
sytuacjach), natomiast osoby o  umiarkowanych poglądach dopuszczają prawo do aborcji 
w sytuacji zagrożenia życia matki, wad płodu lub gdy ciąża jest efektem gwałtu, ale są mniej 
skłonni do dopuszczania aborcji w innych sytuacjach. W grupie pro-life wyjątek stanowi pyta-
nie o dopuszczalność aborcji w sytuacji zagrożenia życia matki, na które część respondentów 
z tej grupy odpowiedziała twierdząco.
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tabela 5.3. Prawdopodobieństwa udzielenia odpowiedzi „tak” na pytanie, czy aborcja w da-
nej sytuacji powinna być dopuszczalna.

Pro-life umiarkowani Pro-choice
% populacji 17,02 35,09 47,90
Wada płodu 0,03 0,81 0,98
Zagrożone zdrowie matki 0,36 0,97 1,00
Matka nie chce więcej dzieci 0,00 0,11 0,98
Trudna sytuacja materialna 0,01 0,09 0,96
Ciąża jest efektem gwałtu 0,07 0,81 0,99
Samotna matka 0,00 0,05 0,95

5.5.2. analiza klas ukrytych ze zmienną towarzyszącą
Analiza zróżnicowania w poglądach dotyczących aborcji nasuwa pytanie: Czy są one spe-

cyficzne dla tego tematu, czy może wiążą się z szerzej rozumianym światopoglądem? By zba-
dać tę zależność, możemy dopasować model ze zmienną współwystępującą. Ponownie do 
obliczeń został wykorzystany pakiet poLCA. W analizie uwzględniono zmienną wyjaśniającą 
przydział do określonych skupień. Była to odpowiedź na pytanie o poglądy polityczne, oce-
niana w skali od 1 (skrajnie liberalne), do 7 (skrajnie konserwatywne).

tabela 5.4. Osoby ze skupienia pro-choice vs pro-life.

efekty w modelu Iloraz szans SE t p
(stała) 3,57 0,31 11,59 < 0,001
Liberalizm–konserwatyzm –0,60 0,07 –9,09 < 0,001

tabela 5.5. Osoby ze skupienia umiarkowane vs pro-life.

efekty w modelu Iloraz szans SE t p
(stała) 2,13 0,33 6,31 < 0,001
Liberalizm–konserwatyzm –0,30 0,07 –4,26 < 0,001

Wyniki przedstawione w Tabelach 5.4 i 5.5 pokazują wyraźny związek poglądów politycz-
nych i przynależności do poszczególnych skupień. Przedstawiono dwie, a nie trzy tabele (dla 
skupień), ponieważ każda z nich pokazuje prawdopodobieństwo przynależności do danego 
skupienia względem skupienia referencyjnego, którym w tym przypadku jest grupa osób pro-
-life. W kolejnych kolumnach tabel przedstawiono: wartości ilorazu szans (odds ratio, OR) bę-
dące wynikiem oszacowania modelu regresji logitowej, wartości oszacowania błędów stan-
dardowych (standard error, SE) oraz t i p, mówiące o prawdopodobieństwie, z jakim wartości 
parametrów różnią się od zera. Wartości z pierwszej kolumny w Tabelach 5.4 i 5.5 mówią nam 
o tym, w jaki sposób zmienia się oszacowanie dla danego skupienia wtedy, gdy zmienia się 
wartość na kontinuum liberalizmu–konserwatyzmu. Przykładowo, dla skupienia pro-choice 
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wraz ze wzrostem wartości na skali liberalizmu–konserwatyzmu o jeden, wartość ilorazu szans 
zmienia się o –0,60 (Tabela 5.4). Oznacza to, że dla osoby o poglądach ani nie liberalnych, ani 
nie konserwatywnych, czyli takich, którym przypisano wartość 4 ilorazu szans dla przynależ-
ności do skupienia pro-choice, to:

βt=2;0 + βt=2;1z1 = 3,57 – 0,60 × 4 = 1,18,                                         (5.15)

a dla grupy osób umiarkowanych:

βt=3;0 + βt=3;1z1 = 2,13 – 0,30 × 4 = 0,93.                                         (5.16)

Wartości te możemy przedstawić w skali prawdopodobieństwa, korzystając z funkcji od-
powiedniej dla regresji logitowej:
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gdzie po podstawieniu otrzymamy: 
P(„pro choice” | konserwatyzm=4) = e1,18 / (1 + e1,18 + e0,93) = 0,48; 
P(umiarkowany | konserwatyzm=4) = e0,93 / (1 + e1,18 + e0,93) = 0,37; 
P(„pro life” | konserwatyzm=4) = e0,00 / (1 + e1,18 + e0,93) = 0,15. 

 
Wartości prawdopodobieństwa przynależności do poszczególnych skupień zostały 

zobrazowane na Rysunku 5.3. Jak widzimy, osoby liberalne z największym 
prawdopodobieństwem zostaną przyporządkowane do grupy pro-choice. W przypadku osób o 
umiarkowanych poglądach politycznych prawdopodobieństwo przyporządkowania do grupy 
pro-choice i umiarkowanych jest zbliżone. Natomiast u osób konserwatywnych największe 
jest prawdopodobieństwo przyporządkowania do grupy osób umiarkowanych. Ten ostatni 
wynik może dziwić, ponieważ moglibyśmy spodziewać się, że osoby konserwatywne 
będziemy klasyfikować raczej do grupy pro-life. Jeśli jednak weźmiemy pod uwagę wielość 
grup (Tabela 5.3), to zobaczymy, że grupa pro-life jest najmniejszym z wyodrębnionych 
skupień i znajduje się w nim dwa razy mniej osób niż w pozostałych. Z tego powodu 
prawdopodobieństwo klasyfikacji do niej jest odpowiednio mniejsze. 
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5.5.3. regresja wewnątrzklastrowa
Używając regresji wewnątrzklastrowej, możemy sprawdzić, czy i w jakim stopniu dana per-

spektywa łączy się z poglądami na temat prawa do aborcji w konkretnych sytuacjach. W tym 
celu możemy wykorzystać model, w  którym prawdopodobieństwo udzielenia odpowiedzi 
„tak” na każde pytanie będzie wyjaśniane na podstawie modeli logitowych, odrębne dla po-
szczególnych zmiennych wyjaśniających, a przydział do skupień będzie następował na pod-
stawie umiejscowienia na skali liberalizmu–konserwatyzmu. Taka analiza pozwoli nam odpo-
wiedzieć na pytanie, w jakim stopniu usytuowanie na skali liberalizmu–konserwatyzmu po-
zwala przewidywać odpowiedzi na pytania dotyczące aborcji w poszczególnych skupieniach. 
Do obliczeń wykorzystaliśmy pakiet flexmix ze środowiska R (Grün i  Leisch, 2008b; Leisch, 
2004). Uzyskane wyniki zostały przedstawione na Rysunku 5.4. Jak widzimy, prawdopodo-
bieństwo udzielenia odpowiedzi „tak” na kolejne pytania jest dla większości skupień związane 
z poziomem liberalizmu–konserwatyzmu5. Nie powinno dziwić, że są one zgodne z wynikami 
uzyskanymi za pomocą modelu ze zmienną towarzyszącą. W  poszczególnych skupieniach 
rzucają jednak dodatkowe światło na wzorce udzielania odpowiedzi na pytania. Osoby z gru-
py pro-choice, niezależnie od poglądów politycznych, we wszystkich sytuacjach twierdziły, że 
kobieta powinna mieć prawo do aborcji. U osób o umiarkowanych poglądach odpowiedź 
zależała od sytuacji. Przykładowo, w przypadku zagrożenia zdrowia kobiety wzorzec ich od-

5 Wykresy przedstawione na Rysunku 5.4 można interpretować podobnie jak Rysunek 5.3.
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powiedzi był taki sam, jak w przypadku osób pro-choice, natomiast w odniesieniu do samotnej 
kobiety były bardzo zbliżone do osób z grupy pro-life. Osoby z grupy pro-life najczęściej były 
przeciw prawu do aborcji, choć ich odpowiedzi związane były z poziomem liberalizmu–kon-
serwatyzmu i zróżnicowane między poszczególnymi sytuacjami.
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rysunek 5.4. Prawdopodobieństwa udzielenia odpowiedzi „tak” na poszczególne pytania do-
tyczące aborcji w zestawieniu z usytuowaniem na skali liberalizmu–konserwatyzmu (oznacze-
nia skupień jak na Rysunkach 5.2 i 5.3). 
Wykresy przedstawiają kolejno oszacowania dla zmiennych: abdefect – wada płodu; abhlth – zagrożone 
zdrowie matki; abnomore – matka nie chce więcej dzieci; abpoor – trudna sytuacja materialna; abrape  
– ciąża jest efektem gwałtu; absingle – samotna matka.

Wyniki uzyskane za pomocą klasycznej analizy klas ukrytych modelu ze zmienną towa-
rzyszącą i regresji wewnątrzklastrowej, są zbieżne. Klasyfikacja poszczególnych obserwacji do 
skupień charakteryzuje się niemalże pełną zgodnością (różnice w klasyfikacji wynosiły < 0,9% 
obserwacji między modelami). Wyodrębnione zostały trzy skupienia, w których znalazły się 
osoby: (a) które uważają, że kobieta powinna mieć prawo do aborcji, (b) o umiarkowanych po-
glądach i (c) zasadniczo przeciwne prawu do aborcji. Analizy wykazały, że poglądy polityczne 
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pozwalają zarówno przewidywać przydział do poszczególnych skupień, jak i różnicują między 
nimi osoby pod katem udzielonych odpowiedzi na poszczególne pytania.

5.6. podsumowanie
Przedstawiliśmy metody związane ze skończonymi modelami mieszanek, w tym analizę klas 

ukrytych i modele regresyjne. Modele mieszanek pozwalają na opartą na modelu analizę sku-
pień danych mierzonych na różnych skalach. Analiza klas ukrytych to odmiana modeli miesza-
nek, przeznaczona do analizy zmiennych o charakterze dyskretnym. Istnieje wiele kryteriów po-
zwalających na porównywanie i wybór najlepiej dopasowanego modelu, co w dużym stopniu 
redukuje „subiektywny” aspekt tego zagadnienia. Ponadto możliwa jest analiza uwzględniająca 
zmienne grupujące, współwystępujące – warunkujące przydział do poszczególnych skupień 
oraz analiza oparta na modelach regresyjnych, zagnieżdżonych wewnątrz skupień.
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rozdział 6
Wielowymiarowa struktura latentna w perspektywie analizy 
czynnikowej

Grzegorz Humenny, Instytut Badań Edukacyjnych 
Paweł Grygiel, Instytut Badań Edukacyjnych

Celem tego rozdziału jest przybliżenie – z perspektywy analizy czynnikowej – problemu 
wielowymiarowych struktur latentnych, bardziej niż jednowymiarowe kłopotliwych, zarów-
no na poziomie konstruowania i testowania adekwatnego narzędzia badawczego, jak inter-
pretacji uzyskanych za jego pomocą wyników. Zazwyczaj ustalenie, czy w danym wypadku 
posługujemy się narzędziem jedno-, czy wielowymiarowym, ma praktyczne konsekwencje. 
Założenie wielowymiarowości oznacza, że użycie sumarycznego wyniku danego testu lub 
skali nie ma merytorycznego uzasadnienia. Natomiast jednowymiarowość zakłada, że anali-
zowanie częściowych wyników odnoszących się do wybranych aspektów zjawiska będącego 
przedmiotem badań nie jest zasadne. 

Wspomniana problematyczność wielowymiarowych cech ukrytych uwidacznia się, gdy 
są one wzajemnie skorelowane, a  więc gdy występuje jakaś (znaczna) część wspólnej dla 
nich wariancji. Nasuwa się wówczas wiele pytań, z których najistotniejsze wydają się dwa. Po 
pierwsze, czy ta wspólna część wariancji jest na tyle znacząca, aby można było mówić o jednej 
cesze ukrytej, leżącej u podstaw konstruktu badanego określonym narzędziem. Po drugie, czy 
wariancja swoista poszczególnych jego wymiarów jest na tyle duża, aby za pomocą zakłada-
nych podskal mierzyć coś więcej poza tym, co i  tak mierzone jest ogólną cechą ukrytą. Na 
kolejnych stronach wykażemy, że głębsza refleksja nad możliwymi odpowiedziami prowadzić 
będzie do wniosku, że prosta dychotomia: jeden lub wiele wymiarów, nie jest perspektywą, 
którą uznać można za optymalną. 

Odpowiedzi na postawione pytania stanowią najczęściej kulminacyjny punkt złożone-
go procesu badawczego. Muszą być poprzedzone choćby adekwatną weryfikacją struktury 
czynnikowej testu lub skali. Dlatego w  pierwszej części rozdziału przedstawimy koncepcję 
analizy czynnikowej jako takiej oraz jej dwóch podstawowych odmian: analizy eksploracyj-
nej i konfirmacyjnej. Kolejna część dotyczyć będzie charakterystyki – stosowanych w ramach 
analiz czynnikowych – metod w przypadku analiz zmiennych dyskretnych (dychotomicznych 
lub porządkowych) oraz ich związków (wzajemna przekładalność) z modelami IRT. Następnie 
omówimy sposoby określania optymalnej liczby czynników oraz testowania związanej z nimi 
struktury latentnej. W kolejnej części skupimy się na problematyce esencjonalnej jednowy-
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miarowości, czyli takiej sytuacji, w której klasyczne podejścia nie pozwalają na jednoznaczne 
określenie struktury latentnej jako jedno- lub wielowymiarowej. W ostatnich częściach zosta-
ną przedstawione modele służące do eksploracji obszaru rozciągającego się między ścisłą jed-
nowymiarowością a ścisłą wielowymiarowością (modele wyższego rzędu oraz podwójnego 
czynnika) – omówimy ich zalety i ograniczenia.

6.1. analiza czynnikowa jako model pomiarowy cechy ukrytej
W wielu dziedzinach nauk społecznych badacze często zainteresowani są nieobserwo-

walnymi bezpośrednio, hipotetycznymi konstruktami, nazywanymi zmiennymi lub cecha-
mi ukrytymi (latentnymi; Byrne, 2012). W  badaniach edukacyjnych takimi zmiennymi są: 
inteligencja, specyficzne zdolności lub osiągnięcia uczniów (np. matematyczne, humani-
styczne); w psychologii: typy osobowości, poziom samotności czy lęku; w socjologii zaś – 
patriotyzm lub anomia. Ich ukryty charakter powoduje, że nie mogą być mierzone wprost. 
Pomiaru dokonuje się pośrednio, na podstawie obserwowalnych wskaźników. Zatem każdy 
latentny konstrukt reprezentowany jest przez kilka obserwowalnych „zachowań”, których 
wzajemne podobieństwo opiera się na wspólnym „ukrytym” źródle, czyli postulowanej ce-
sze ukrytej (Raykov i Marcoulides, 2011). Zakłada się, że cecha ukryta ma charakter ciągły. 
Jest latentnym kontinuum, wzdłuż którego rozmieszczone są badane jednostki, a określenie 
ich – pierwotnie nieznanej – pozycji na tym kontinuum jest jednym z ważniejszych celów 
stawianych przed pomiarem. 

Jedną z najstarszych i najlepiej rozwiniętych metod statystycznych służących do badania 
relacji między wskaźnikami a cechami ukrytymi jest analiza czynnikowa. Jej zasadniczym celem 
jest określenie liczby i charakteru lub znaczenia zmiennych ukrytych (czynników), odpowiada-
jących za współzmienność w ramach zbioru obserwowalnych wskaźników (Brown, 2006). Od 
czasu klasycznych prac Charlesa Spearmana na temat inteligencji (1904; 1927), wskazujących 
że korelacje występujące między zmiennymi obserwowalnymi (różnymi formami uzdolnień), 
mogą być wyjaśniane istnieniem ogólnego, wspólnego dla wszystkich czynnika inteligencji 
ogólnej (general inteligence, G), analiza czynnikowa opiera się na założeniu, że cecha ukryta, 
jako przyczyna wielu zmiennych obserwowalnych, jest źródłem tego, co dla nich wspólne  
– ich współzmienności. 

W konsekwencji – zgodnie z klasyczną teorią testu (classical test theory, KTT; Little, 2013)  
– modele czynnikowe oddzielają wariancję wspólną wskaźnika lub wskaźników (common va-
riance), związaną z oddziaływaniem zakładanej cechy ukrytej, od tak zwanej wariancji swoistej 
(unique variance). Ta ostatnia ma dwoistą naturę. Stanowi kombinację rzetelnej wariancji poje-
dynczego wskaźnika, którego źródłem jest swoista cecha ukryta (inna niż ta leżąca u podstaw 
wariancji wspólnej) oraz losowego błędu wariancji wskaźnika, związanego z błędem pomiaru 
i brakiem rzetelności wskaźnika (Brown, 2006).
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Możemy więc stwierdzić, że dla określonej zmiennej x:
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matematyczne, humanistyczne); w psychologii: typy osobowości, poziom samotności czy 
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relacji między wskaźnikami a cechami ukrytymi jest analiza czynnikowa. Jej zasadniczym 
celem jest określenie liczby i charakteru lub znaczenia zmiennych ukrytych (czynników), 
odpowiadających za współzmienność w ramach zbioru obserwowalnych wskaźników 
(Brown, 2006). Od czasu klasycznych prac Charlesa Spearmana na temat inteligencji (1904; 
1927), wskazujących że korelacje występujące między zmiennymi obserwowalnymi (różnymi 
formami uzdolnień), mogą być wyjaśniane istnieniem ogólnego, wspólnego dla wszystkich 
czynnika inteligencji ogólnej (general inteligence, G), analiza czynnikowa opiera się na 
założeniu, że cecha ukryta, jako przyczyna wielu zmiennych obserwowalnych, jest źródłem 
tego, co dla nich wspólne – ich współzmienności.  

W konsekwencji – zgodnie z klasyczną teorią testu (classical test theory, KTT; Little, 
2013) – modele czynnikowe oddzielają wariancję wspólną wskaźnika lub wskaźników 
(common variance), związaną z oddziaływaniem zakładanej cechy ukrytej, od tak zwanej 
wariancji swoistej (unique variance). Ta ostatnia ma dwoistą naturę. Stanowi kombinację 
rzetelnej wariancji pojedynczego wskaźnika, którego źródłem jest swoista cecha ukryta (inna 
niż ta leżąca u podstaw wariancji wspólnej) oraz losowego błędu wariancji wskaźnika, 
związanego z błędem pomiaru i brakiem rzetelności wskaźnika (Brown, 2006). 

Możemy więc stwierdzić, że dla określonej zmiennej x: 
Xx    , (6.1) 

w której: Λx to macierz ładunków czynnikowych; ξ to wektor czynnika; σ zaś oznacza wariancję 
swoistą dla zmiennej x.  

 
Przyjmując, że: 

s  , (6.2) 
gdzie: s to wariancja specyficzna zmiennej x; zaś ε to błąd pomiaru;  
 

wzór (6.1) możemy przedstawić w postaci: 
Xx s      .  (6.3) 

 
Innymi słowy, za pomocą analizy czynnikowej próbuje się wyjaśnić kowariancję między 

obserwowalnymi wskaźnikami, wykorzystując do tego celu wagi regresyjne oraz stałe regresji 
każdego ze wskaźników jako liniowe kombinacje pojedynczej zmiennej ukrytej, czyli 
czynnika traktowanego jako źródło wspólnej wariancji analizowanych wskaźników oraz 
pozostałej, specyficznej w stosunku do czynnika części wariancji wskaźników i błędów z 
nimi związanych40. Schemat tak rozumianego modelu czynnikowego przedstawiono na 
Rysunku 6.1. 

 

                                                      
40 Oczywiście w niektórych przypadkach źródeł wariancji może być więcej. Może być nią np. metoda 
pomiarowa lub – w przypadku badań podłużnych – specyfika danego okresu, cyklu. 

,                                                            (6.1)
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obserwowalnymi wskaźnikami, wykorzystując do tego celu wagi regresyjne oraz stałe regresji 
każdego ze wskaźników jako liniowe kombinacje pojedynczej zmiennej ukrytej, czyli 
czynnika traktowanego jako źródło wspólnej wariancji analizowanych wskaźników oraz 
pozostałej, specyficznej w stosunku do czynnika części wariancji wskaźników i błędów z 
nimi związanych40. Schemat tak rozumianego modelu czynnikowego przedstawiono na 
Rysunku 6.1. 

 

                                                      
40 Oczywiście w niektórych przypadkach źródeł wariancji może być więcej. Może być nią np. metoda 
pomiarowa lub – w przypadku badań podłużnych – specyfika danego okresu, cyklu. 
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wzór (6.1) możemy przedstawić w postaci:
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matematyczne, humanistyczne); w psychologii: typy osobowości, poziom samotności czy 
lęku; w socjologii zaś – patriotyzm lub anomia. Ich ukryty charakter powoduje, że nie mogą 
być mierzone wprost. Pomiaru dokonuje się pośrednio, na podstawie obserwowalnych 
wskaźników. Zatem każdy latentny konstrukt reprezentowany jest przez kilka 
obserwowalnych „zachowań”, których wzajemne podobieństwo opiera się na wspólnym 
„ukrytym” źródle, czyli postulowanej cesze ukrytej (Raykov i Marcoulides, 2011). Zakłada 
się, że cecha ukryta ma charakter ciągły. Jest latentnym kontinuum, wzdłuż którego 
rozmieszczone są badane jednostki, a określenie ich – pierwotnie nieznanej – pozycji na tym 
kontinuum jest jednym z ważniejszych celów stawianych przed pomiarem.  

Jedną z najstarszych i najlepiej rozwiniętych metod statystycznych służących do badania 
relacji między wskaźnikami a cechami ukrytymi jest analiza czynnikowa. Jej zasadniczym 
celem jest określenie liczby i charakteru lub znaczenia zmiennych ukrytych (czynników), 
odpowiadających za współzmienność w ramach zbioru obserwowalnych wskaźników 
(Brown, 2006). Od czasu klasycznych prac Charlesa Spearmana na temat inteligencji (1904; 
1927), wskazujących że korelacje występujące między zmiennymi obserwowalnymi (różnymi 
formami uzdolnień), mogą być wyjaśniane istnieniem ogólnego, wspólnego dla wszystkich 
czynnika inteligencji ogólnej (general inteligence, G), analiza czynnikowa opiera się na 
założeniu, że cecha ukryta, jako przyczyna wielu zmiennych obserwowalnych, jest źródłem 
tego, co dla nich wspólne – ich współzmienności.  

W konsekwencji – zgodnie z klasyczną teorią testu (classical test theory, KTT; Little, 
2013) – modele czynnikowe oddzielają wariancję wspólną wskaźnika lub wskaźników 
(common variance), związaną z oddziaływaniem zakładanej cechy ukrytej, od tak zwanej 
wariancji swoistej (unique variance). Ta ostatnia ma dwoistą naturę. Stanowi kombinację 
rzetelnej wariancji pojedynczego wskaźnika, którego źródłem jest swoista cecha ukryta (inna 
niż ta leżąca u podstaw wariancji wspólnej) oraz losowego błędu wariancji wskaźnika, 
związanego z błędem pomiaru i brakiem rzetelności wskaźnika (Brown, 2006). 

Możemy więc stwierdzić, że dla określonej zmiennej x: 
Xx    , (6.1) 

w której: Λx to macierz ładunków czynnikowych; ξ to wektor czynnika; σ zaś oznacza wariancję 
swoistą dla zmiennej x.  
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wzór (6.1) możemy przedstawić w postaci: 
Xx s      .  (6.3) 

 
Innymi słowy, za pomocą analizy czynnikowej próbuje się wyjaśnić kowariancję między 

obserwowalnymi wskaźnikami, wykorzystując do tego celu wagi regresyjne oraz stałe regresji 
każdego ze wskaźników jako liniowe kombinacje pojedynczej zmiennej ukrytej, czyli 
czynnika traktowanego jako źródło wspólnej wariancji analizowanych wskaźników oraz 
pozostałej, specyficznej w stosunku do czynnika części wariancji wskaźników i błędów z 
nimi związanych40. Schemat tak rozumianego modelu czynnikowego przedstawiono na 
Rysunku 6.1. 

 

                                                      
40 Oczywiście w niektórych przypadkach źródeł wariancji może być więcej. Może być nią np. metoda 
pomiarowa lub – w przypadku badań podłużnych – specyfika danego okresu, cyklu. 

.                                                         (6.3)

Innymi słowy, za pomocą analizy czynnikowej próbuje się wyjaśnić kowariancję między 
obserwowalnymi wskaźnikami, wykorzystując do tego celu wagi regresyjne oraz stałe regresji 
każdego ze wskaźników jako liniowe kombinacje pojedynczej zmiennej ukrytej, czyli czynnika 
traktowanego jako źródło wspólnej wariancji analizowanych wskaźników oraz pozostałej, spe-
cyficznej w stosunku do czynnika części wariancji wskaźników i błędów z nimi związanych1. 
Schemat tak rozumianego modelu czynnikowego przedstawiono na Rysunku 6.1. 
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Rysunek 6.1. Schemat modelu czynnikowego. 
Prostokąty oznaczają zmienne obserwowalne, koło zaś – zmienną ukryta. 
 
6.2. Zmienne dychotomiczne i porządkowe w analizie czynnikowej 

 
Klasyczna (liniowa) analiza czynnikowa zakłada, że wskaźniki cechują się 

wielowymiarowych rozkładem normalnym. W przypadku zmiennych dychotomicznych i 
porządkowych założenie to – z definicji – nie może być spełnione. Zastosowanie do ich 
analizy estymatorów stworzonych z myślą o zmiennych ilościowych o rozkładzie normalnym 
sprawia trudności z poprawną estymacją parametrów modelu, błędów standardowych oraz 
miar jego dopasowania (więcej: zob. Hoyle, 2012). Błędy rosną szczególnie w sytuacji, gdy 
zmienne składają się z czterech lub mniejszej liczby kategorii (Dolan, 1994; Green, Akey, 
Fleming, Hershberger i Marquis, 1997), wzrasta ich skośność oraz kurtoza (Muthén i Kaplan, 
1985), skośność zmienia się pomiędzy stwierdzeniami (Olsson, 1979), ładunki czynnikowe są 
wysokie, progi zaś różnią się między pozycjami skali (Lubke i Muthén, 2004), wzrasta się 
liczba niezbędnych do oszacowania parametrów (Muthén i Kaplan, 1992). W konsekwencji 
badacze stosujący tego typu estymatory do danych porządkowych, ignorujący ich jakościowy 
charakter, często muszą odrzucić (lub zmodyfikować) modele raczej z powodu odchylania się 
zmiennych od rozkładu normalnego niż niepoprawności modelu jako takiego (Curran, West i 
Finch, 1996). 

 
6.2.1. Progi i macierz korelacji polichorycznej 

Współczesna analiza czynnikowa danych dychotomicznych lub porządkowych opiera się 
między innymi na zaproponowanej przez Bengta Muthéna (1983; 1984) formule latentnej 
zmiennej odpowiadania (latent response variable formulation; Finney i DiStefano, 2006). 
Zakłada ona rozróżnienie obserwowalnej zmiennej dyskretnej (zmienna x) z leżącą u jej 
podstaw zmienną ciągłą (x*), transformowaną w procesie pomiaru na wiele kategorii (k), 
rozdzielanych progami (threshold) i oznaczanych jako τ. Całkowita liczba progów równa jest 
liczbie kategorii dyskretnej zmiennej obserwowalnej pomniejszonej o jeden (k – 1). 
Przykładowo, gdy wskaźnik ma charakter porządkowy z pięcioma kategoriami odpowiedzi, 
niezbędne są cztery progi do podziału zmiennej x* na pięć kategorii (por. równanie 6.4). 

rysunek 6.1. Schemat modelu czynnikowego.
Prostokąty oznaczają zmienne obserwowalne, koło zaś – zmienną ukrytą.

1 Oczywiście w niektórych przypadkach źródeł wariancji może być więcej. Może być nią np. metoda pomiarowa 
lub – w przypadku badań podłużnych – specyfika danego okresu, cyklu.
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6.2. Zmienne dychotomiczne i porządkowe w analizie czynnikowej
Klasyczna (liniowa) analiza czynnikowa zakłada, że wskaźniki cechują się wielowymiaro-

wym rozkładem normalnym. W przypadku zmiennych dychotomicznych i porządkowych za-
łożenie to – z definicji – nie może być spełnione. Zastosowanie do ich analizy estymatorów 
stworzonych z  myślą o  zmiennych ilościowych o  rozkładzie normalnym sprawia trudności 
z poprawną estymacją parametrów modelu, błędów standardowych oraz miar jego dopaso-
wania (więcej: zob. Hoyle, 2012). Błędy rosną szczególnie w sytuacji, gdy zmienne składają się 
z czterech lub mniejszej liczby kategorii (Dolan, 1994; Green, Akey, Fleming, Hershberger i Ma-
rquis, 1997), wzrasta ich skośność oraz kurtoza (Muthén i Kaplan, 1985), skośność zmienia się 
pomiędzy stwierdzeniami (Olsson, 1979), ładunki czynnikowe są wysokie, progi zaś różnią się 
między pozycjami skali (Lubke i Muthén, 2004), wzrasta liczba niezbędnych do oszacowania 
parametrów (Muthén i Kaplan, 1992). W konsekwencji badacze stosujący tego typu estymato-
ry do danych porządkowych, ignorujący ich jakościowy charakter, często muszą odrzucić (lub 
zmodyfikować) modele raczej z powodu odchylania się zmiennych od rozkładu normalnego 
niż niepoprawności modelu jako takiego (Curran, West i Finch, 1996).

6.2.1. progi i macierz korelacji polichorycznej
Współczesna analiza czynnikowa danych dychotomicznych lub porządkowych opiera się 

między innymi na zaproponowanej przez Bengta Muthéna (1983; 1984) formule latentnej 
zmiennej odpowiadania (latent response variable formulation; Finney i DiStefano, 2006). Zakła-
da ona rozróżnienie obserwowalnej zmiennej dyskretnej (zmienna x) od leżącej u jej podstaw 
zmienną ciągłą (x*), transformowaną w procesie pomiaru na wiele kategorii (k), rozdzielanych 
progami (threshold) i oznaczanych jako τ. Całkowita liczba progów równa jest liczbie kategorii 
dyskretnej zmiennej obserwowalnej pomniejszonej o jeden (k – 1). Przykładowo, gdy wskaź-
nik ma charakter porządkowy z pięcioma kategoriami odpowiedzi, niezbędne są cztery progi 
do podziału zmiennej x* na pięć kategorii (por. równanie 6.4).

.                                            (6.4)

W efekcie x* ≠ x, ponieważ „prawdziwa” odpowiedź respondenta na skali latentnej mogła-
by być znacznie bardziej precyzyjna, gdyby została odwzorowana bezpośrednio na zmiennej 
ciągłej, niż jedynie na pięciu kategoriach skali, jak w tym przykładzie. Rysunek 6.2 przedstawia 
zależność, jaka zachodzi między ciągłą zmienną ukrytą a porządkową zmienną obserwowalną 
oraz progami (Finney i DiStefano, 2006).
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W efekcie x* ≠ x, ponieważ „prawdziwa” odpowiedź respondenta na skali latentnej 

mogłaby być znacznie bardziej precyzyjna, gdyby została odwzorowana bezpośrednio na 
zmiennej ciągłej, niż jedynie na pięciu kategoriach skali, jak w tym przykładzie. Rysunek 6.2 
przedstawia zależność, jaka zachodzi między ciągłą zmienną ukrytą a porządkową zmienną 
obserwowalną oraz progami (Finney i DiStefano, 2006). 

 

 
Rysunek 6.2. Relacja pomiędzy obserwowalną zmienną porządkową a leżącą u jej źródeł ciągłą cechą 
ukrytą. 

 
Kluczowym jest fakt, że progi określają punkty na kontinuum skali latentnej (x*), odcinają 

poszczególne kategorie zmiennej porządkowej (x) na podstawie rozkładu normalnego. 
Przykładowo dla progu τ1 (Rysunek 6.2) prawdopodobieństwo, że zmienna ukryta (x*) 
znajdzie się w pierwszej kategorii odpowiedzi, jest wyznaczane obszarem pod krzywą 
normalna, rozciągającym się od –∞ do τ1. W praktyce wykorzystuje się założenie o 
normalności rozkładu zmiennej ukrytej (x*), a progi obliczane są na podstawie rozkładów 
liczebności poszczególnych kategorii zmiennej porządkowej (x) na podstawie odwrotności 
funkcji skumulowanego rozkładu normalnego (inverse of the cumulative standard normal 
distribution; Shuster, 1968). Mówiąc ściśle, zmienne ukryte są wartościami pochodzącymi z 
rozkładu normalnego, odnoszącymi się do skumulowanej proporcji przypadków zaliczonych 
do określonej kategorii i poniżej niej (Bollen i Curran, 2006). Progi umożliwiają estymację 
macierzy korelacji polichorycznych. 

Ulf Olsson (1979) zaproponował dwuetapową procedurę ich obliczania. W pierwszym 
kroku dla każdej zmiennej wyliczane są progi – tak jak zostało to przedstawione wcześniej. W 
drugim kroku dla każdej pary zmiennych osobno, są one podstawiane do funkcji ilorazu 
wiarygodności. Na tej podstawie estymowana jest wartość korelacji pomiędzy zmiennymi 
jako parametr maksymalizujący wartość funkcji dopasowania w zależności od wartości 
progów. Tak obliczone korelacje polichoryczne tworzą zgodny estymator populacyjnej 
macierzy korelacji polichorycznych (Bollen i Curran, 2006). Macierz taka powinna być 
wykorzystywana do estymacji modeli dla zmiennych dychotomicznych lub porządkowych. 

rysunek 6.2. Relacja pomiędzy obserwowalną zmienną porządkową a  leżącą u  jej źródeł 
ciągłą cechą ukrytą.

Kluczowym jest fakt, że progi określają punkty na kontinuum skali latentnej (x*), odcinają 
poszczególne kategorie zmiennej porządkowej (x) na podstawie rozkładu normalnego. Przy-
kładowo dla progu τ1 (Rysunek 6.2) prawdopodobieństwo, że zmienna ukryta (x*) znajdzie się 
w pierwszej kategorii odpowiedzi, jest wyznaczane obszarem pod krzywą normalną, rozciąga-
jącym się od –∞ do τ1. W praktyce wykorzystuje się założenie o normalności rozkładu zmiennej 
ukrytej (x*), a progi obliczane są na podstawie rozkładów liczebności poszczególnych kategorii 
zmiennej porządkowej (x) na podstawie odwrotności funkcji skumulowanego rozkładu nor-
malnego (inverse of the cumulative standard normal distribution; Shuster, 1968). Mówiąc ściśle, 
zmienne ukryte są wartościami pochodzącymi z rozkładu normalnego, odnoszącymi się do 
skumulowanej proporcji przypadków zaliczonych do określonej kategorii i poniżej niej (Bollen 
i Curran, 2006). Progi umożliwiają estymację macierzy korelacji polichorycznych.

Ulf Olsson (1979) zaproponował dwuetapową procedurę ich obliczania. W  pierwszym 
kroku dla każdej zmiennej wyliczane są progi – tak jak zostało to przedstawione wcześniej. 
W drugim kroku dla każdej pary zmiennych osobno, są one podstawiane do funkcji ilorazu 
wiarygodności. Na tej podstawie estymowana jest wartość korelacji pomiędzy zmiennymi 
jako parametr maksymalizujący wartość funkcji dopasowania w zależności od wartości pro-
gów. Tak obliczone korelacje polichoryczne tworzą zgodny estymator populacyjnej macierzy 
korelacji polichorycznych (Bollen i Curran, 2006). Macierz taka powinna być wykorzystywana 
do estymacji modeli dla zmiennych dychotomicznych lub porządkowych.

6.2.2. estymatory modeli dla zmiennych dychotomicznych i porządkowych
Poprawne oszacowanie macierzy korelacji daje podstawę do przeprowadzenia estymacji 

modelu czynnikowego. Klasycznym estymatorem dla analizy zmiennych porządkowych z wy-
korzystaniem macierzy polichorycznej jest estymator ważonych najmniejszych kwadratów 
(weighted least squares, WLS; Hancock i Mueller, 2006). W wersji nieważonej (unweighted least 
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squares, ULS lub ordinary least squares, OLS), stosowanej do zmiennych ciągłych o rozkładzie 
normalnym, jest to rozwiązanie sprowadzające się do takiego wyboru parametrów mode-
lu, który niweluje różnicę pomiędzy tym, jakie relacje faktycznie występują w analizowanych 
danych a tym, jak te relacje powinny wyglądać zgodnie z modelem (Bovaird i Koziol, 2012). 
Jednakże w sytuacji, gdy wskaźniki nie są ciągłe, występują trudności z dopasowaniem mo-
delu do danych. W celu ich przezwyciężenia do estymacji funkcji dopasowania wykorzystuje 
się macierz wag. Niestety wielkość tej macierzy rośnie bardzo szybko wraz ze wzrostem liczby 
wskaźników, na przykład dla 10 zmiennych w konfirmacyjnej analizie czynnikowej macierz ta 
ma 3025 elementów, dla 20 zmiennych zaś – 44 100 elementów. Jest to źródłem dwóch pod-
stawowych problemów: operacje na niej są bardzo wymagające obliczeniowo, a estymacja 
wymaga dużych prób (Bollen i Curran, 2006; Hancock i Mueller, 2006).

Aby obejść te trudności, zaproponowano wykorzystywanie jedynie elementów leżących 
na głównej przekątnej tej macierzy, co jest możliwe w ramach diagonalnie ważonego esty-
matora najmniejszych kwadratów (diagonally weighted least squares, DWLS; Christoffersson, 
1975; Jöreskog i Sörbom, 1981). Natomiast Muthén (1993) zaproponował zastosowanie pro-
cedur, korygujących wartości elementów macierzy z  wagami, uwzględniających wariancję 
zmiennych ukrytych lub progi, dzięki którym nie ma konieczności obliczania macierzy od-
wrotnej. Nowe estymatory, tj. ważonych najmniejszych kwadratów ze skorygowaną średnią 
(weighted least squares means adjusted, WLSM) oraz ważonych najmniejszych kwadratów ze 
skorygowaną średnią i wariancją (weighted least squares means and variance adjusted, WLSMV), 
dają odpowiednie oszacowania błędów standardowych oraz wartości statystyki chi-kwadrat, 
bez konieczności przekształcania całej macierzy z wagami. Jednocześnie skracają czas pro-
wadzenia obliczeń i nie wymagają dużych prób badawczych (Bovaird i Koziol, 2012; Hancock 
i Mueller, 2006; Muthén, 1993). Badania symulacyjne (Beauducel i Herzberg, 2006) wskazują, że 
oba estymatory dają mniej obciążone oszacowania ładunków czynnikowych oraz ich błędów 
standardowych niż estymator największej wiarygodności (maximum likelihood, ML). Cechuje 
je także niższe prawdopodobieństwo odrzucenia poprawnie wyspecyfikowanego modelu na 
podstawie testu chi-kwadrat2.

Omówione rozwiązania problemu analizy zmiennych ukrytych na danych porządkowych 
opierają się na podejściu niepełno informacyjnym (limited-information). Odwołują się tylko do 
niektórych statystyk podsumowujących dostępne dane, takich jak: wariancja zmiennych czy 
ich kowariancje lub korelacje (Bovaird i Koziol, 2012). W odróżnieniu procedury pełno infor-
macyjne (full-information) zakładają wykorzystanie całej informacji zawartej w danych, a więc 
– co do zasady – działają one podobnie jak modele IRT (Bovaird i Koziol, 2012). Przykładowo, 
gdy skala badawcza składa się z X pozycji testowych mierzonych na skali pięciostopniowej, 

2 Dodajmy jednak, że niektóre analizy symulacyjne (Forero i Maydeu-Olivares, 2009; Savalei i Rhemtulla, 2013) 
wskazują, że dobrą alternatywą dla odpornych estymatorów WLS może być estymator ULS, dający bardziej dokładne 
i mniej zmienne oszacowania parametrów modelu i ich błędów standardowych. Badania te wskazują jednocześnie, 
że estymatory ULS, w porównaniu do odpornych WLS, cechuje wyższa stopa braku konwergencji modelu. 
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tworzona jest X-wymiarowa tabela z 5X komórkami odpowiadającymi wszystkim możliwym 
kombinacjom udzielonych odpowiedzi (Bolt, 2005; Hoyle, 2012; Holt, 2014). Metody pełno in-
formacyjne wykorzystują wszystkie te komórki i na ich podstawie próbują dopasować model 
z uwzględnieniem występujących wzorów odpowiedzi (response patterns). 

Najpopularniejszym estymatorem takiego typu jest pełno informacyjny estymator naj-
większej wiarygodności (full-information maximum likelihood, FIML). Podstawowa różnica 
między czynnikowym FIML a modelami IRT polega na szacowaniu nieco innych parametrów. 
Przykładowo, zamiast trudności czy mocy dyskryminacyjnej, w ramach FIML – zgodnie z tra-
dycją analiz czynnikowych – szacuje się ładunki czynnikowe oraz progi. Przy czym parametry 
obu typów modeli są wzajemnie „przekładalne”.

Estymator FIML maksymalizuje funkcję dopasowania na podstawie wzorów odpowiedzi. 
Z tego względu w estymacji modelu nie jest potrzebny pośredni etap związany z obliczaniem 
statystyk – konieczny dla estymatorów niepełno informacyjnych (Bovaird i Koziol, 2012). Może 
być także wykorzystany nie tylko do danych o rozkładzie normalnym, lecz także do wskaź-
ników ciągłych, porządkowych czy dychotomicznych. Jego elastyczności towarzyszą jednak 
duże wymagania obliczeniowe, powodowane koniecznością przeprowadzenia integracji 
wymiarów (numerical integration) jako elementu szacowania parametrów modelu (Mislevy, 
1986). W  ostatnich latach FIML zyskuje na znaczeniu, dzięki powiększającym się możliwo-
ściom obliczeniowym komputerów oraz zastosowaniu algorytmów Monte Carlo, wykorzystu-
jących łańcuchy Markowa (Markov chain Monte Carlo; MCMC; Bovaird i Koziol, 2012; Cai, 2010; 
Edwards, 2010). Podkreślić należy, że zarówno FIML, jak i metody niepełno informacyjne dają 
podobne rezultaty (Forero i Maydeu-Olivares, 2009). 

6.2.3. analiza czynnikowa a Irt
Wspomniane „podobieństwo” modelowania czynnikowego oraz IRT wynika choćby z fak-

tu, że oba typy analiz skupiają się na badaniu cechy ukrytej. W konsekwencji, dla zmiennych 
porządkowych i dychotomicznych można tak przekształcić parametry modelu czynnikowego, 
aby otrzymać parametry modelu IRT – i odwrotnie ( Holt, 2014; Kamata i Bauer, 2008; McDo-
nald, 1999; Reise, 2012; Takane i  Leeuw, 1987). Występujące między nimi różnice wynikają 
z odmiennych sposobów parametryzacji cechy ukrytej. Rozwiązania czynnikowe posługują 
się w tym celu najczęściej analizą korelacji–kowariancji, właściwą dla metod niepełno infor-
macyjnych, IRT zaś – metodami pełno informacyjnymi. 

W centrum zainteresowania IRT pozostaje sposób, w jaki relacje między charakterystyka-
mi pozycji skali a charakterystykami respondentów przekładają się na odpowiedzi udzielane 
przez badanych (Brown, 2006). Prawdopodobieństwo udzielenia określonej odpowiedzi może 
być przewidywane na podstawie poziomu badanej cechy ukrytej (latent trait level, oznaczane-
go jako θ) oraz różnych – w zależności od stosowanego modelu – parametrów pojedynczych 
pozycji: ich trudności (item difficulty, oznaczanego jako b lub β), mocy dyskryminacyjnej (item 
discrimination – a  lub α) oraz parametru pseudozgadywania (guessing parameter – c lub γ). 
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W przypadku analiz czynnikowych opierających się na pozycjach porządkowych odpowied-
nikiem parametru trudności jest próg, parametru dyskryminacji zaś – ładunek czynnikowy 
związany z  daną pozycją. Współcześnie nie występuje natomiast parametr analogiczny do 
parametru pseudozgadywania. Innymi słowy, o  ile przekształcenie wyników analizy czynni-
kowej w jedno- lub dwuparametryczny model IRT nie stanowi kłopotu, o tyle nie istnieje taka 
możliwość w przypadku modelu trzyparametrycznego. 

Przekształcenie parametrów z modelu czynnikowego na parametry modelu IRT (i na od-
wrót) dla wielu wymiarów można wyrazić następująco (Forero i Maydeu-Olivares, 2009; Konar-
ski, 2004; Reise, 2012; Reise, Moore i Maydeu-Olivares, 2011):

 

114 

2

1

1

ip
ip P

ip
p

a

a


 


; 

(6.5) 

2

1
1

ip ip
ip P

i
ip

p

a



 
 


 

; 
(6.6) 

2

1
1

i
i P

ip
p

b

a



 


; 

(6.7) 

2

1
1

i
i P

ip
p

b






 
, 

(6.8) 

gdzie: λip – ładunki i-tej pozycji na p-tym czynniku; τi – próg i-tej pozycji; aip – moc 
dyskryminacja i-tej pozycji na p-tym wymiarze; bi – trudność i-tej pozycji; ψi – pierwiastek 
wariancji swoistej i-tej pozycji (jeden minus współdzielona wariancja). 

 
6.3. Eksploracyjna i konfirmacyjna analiza czynnikowa 

 
Istnieją dwa typy analizy czynnikowej: eksploracyjna (exploratory factor analysis, EFA) i 

konfirmacyjna (confirmatory factor analysis, CFA). Celem ich obu jest odtworzenie 
istniejących relacji między grupami wskaźników a mniejszą liczbą zmiennych ukrytych. 
Podstawowa różnica między nimi wynika z założeń wstępnych i ze sposobu wprowadzania 
ich do modelu. W ramach EFA nie nakłada się ograniczeń na strukturę relacji występujących 
między zmiennymi obserwowalnymi i ukrytymi. W CFA natomiast z góry określa się liczbę 
czynników i strukturę tych relacji. CFA dodatkowo umożliwia predefiniowanie wartości 
innych parametrów, takich jak wariancje zmiennych ukrytych czy ich kowariancje. W 
odróżnieniu od analizy eksploracyjnej, w której zmienne ukryte konstruowane są „na oślep”, 
„mechanicznie” (Barrett, 2007) na podstawie procesu dekompozycji wartości własnych, w 
konfirmacyjnej analizie czynnikowej, wymaga się posiadania mocnych empirycznych lub 
teoretycznych podstaw, niezbędnych do specyfikacji i ewaluacji modelu. W konsekwencji 
EFA przeważnie jest analizą poprzedzającą CFA. 

Przystępując do eksploracyjnej analizy czynnikowej, należy: (1) wybrać metodę estymacji 
modelu czynnikowego, (2) określić liczbę czynników, (3) w przypadku rozwiązań 
wieloczynnikowych wskazać technikę rotacji czynników, służącą do poprawnej interpretacji 
(w przypadku rozwiązań wieloczynnikowych) oraz (4) wybrać metodę obliczenia wartości 
czynnikowych (Brown i Moore, 2012). Najtrudniejszym zadaniem na tym etapie jest wybór 
liczby zmiennych ukrytych, które pozwolą wyjaśnić wspólną wariancję zmiennych 
obserwowalnych (Kline, 2013; Raykov i Marcoulides, 2011). W tym celu opracowano wiele 
kryteriów decyzyjnych, niektóre z nich zostaną omówione w dalszej części rozdziału. 
Pamiętać jednak należy, że ostatecznym kryterium decyzyjnym jest zawsze interpretowalność 
proponowanego rozwiązania (Raykov i Marcoulides, 2011). Zaleca się również, aby każdy 
czynnik ładowany był przez nie mniej niż trzy znaczące (λ > 4) wskaźniki (Brown, 2006). 

Jeśli istnieją uzasadnione podstawy do postawienia hipotez dotyczących struktury relacji 
pomiędzy zmiennymi obserwowalnymi i ukrytymi, można przystąpić do ich testowania z 
wykorzystaniem CFA. 

;                                                          (6.5)
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gdzie: λip – ładunki i-tej pozycji na p-tym czynniku; τi – próg i-tej pozycji; aip – moc 
dyskryminacja i-tej pozycji na p-tym wymiarze; bi – trudność i-tej pozycji; ψi – pierwiastek 
wariancji swoistej i-tej pozycji (jeden minus współdzielona wariancja). 

 
6.3. Eksploracyjna i konfirmacyjna analiza czynnikowa 

 
Istnieją dwa typy analizy czynnikowej: eksploracyjna (exploratory factor analysis, EFA) i 

konfirmacyjna (confirmatory factor analysis, CFA). Celem ich obu jest odtworzenie 
istniejących relacji między grupami wskaźników a mniejszą liczbą zmiennych ukrytych. 
Podstawowa różnica między nimi wynika z założeń wstępnych i ze sposobu wprowadzania 
ich do modelu. W ramach EFA nie nakłada się ograniczeń na strukturę relacji występujących 
między zmiennymi obserwowalnymi i ukrytymi. W CFA natomiast z góry określa się liczbę 
czynników i strukturę tych relacji. CFA dodatkowo umożliwia predefiniowanie wartości 
innych parametrów, takich jak wariancje zmiennych ukrytych czy ich kowariancje. W 
odróżnieniu od analizy eksploracyjnej, w której zmienne ukryte konstruowane są „na oślep”, 
„mechanicznie” (Barrett, 2007) na podstawie procesu dekompozycji wartości własnych, w 
konfirmacyjnej analizie czynnikowej, wymaga się posiadania mocnych empirycznych lub 
teoretycznych podstaw, niezbędnych do specyfikacji i ewaluacji modelu. W konsekwencji 
EFA przeważnie jest analizą poprzedzającą CFA. 

Przystępując do eksploracyjnej analizy czynnikowej, należy: (1) wybrać metodę estymacji 
modelu czynnikowego, (2) określić liczbę czynników, (3) w przypadku rozwiązań 
wieloczynnikowych wskazać technikę rotacji czynników, służącą do poprawnej interpretacji 
(w przypadku rozwiązań wieloczynnikowych) oraz (4) wybrać metodę obliczenia wartości 
czynnikowych (Brown i Moore, 2012). Najtrudniejszym zadaniem na tym etapie jest wybór 
liczby zmiennych ukrytych, które pozwolą wyjaśnić wspólną wariancję zmiennych 
obserwowalnych (Kline, 2013; Raykov i Marcoulides, 2011). W tym celu opracowano wiele 
kryteriów decyzyjnych, niektóre z nich zostaną omówione w dalszej części rozdziału. 
Pamiętać jednak należy, że ostatecznym kryterium decyzyjnym jest zawsze interpretowalność 
proponowanego rozwiązania (Raykov i Marcoulides, 2011). Zaleca się również, aby każdy 
czynnik ładowany był przez nie mniej niż trzy znaczące (λ > 4) wskaźniki (Brown, 2006). 

Jeśli istnieją uzasadnione podstawy do postawienia hipotez dotyczących struktury relacji 
pomiędzy zmiennymi obserwowalnymi i ukrytymi, można przystąpić do ich testowania z 
wykorzystaniem CFA. 

;                                                  (6.6)
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gdzie: λip – ładunki i-tej pozycji na p-tym czynniku; τi – próg i-tej pozycji; aip – moc 
dyskryminacja i-tej pozycji na p-tym wymiarze; bi – trudność i-tej pozycji; ψi – pierwiastek 
wariancji swoistej i-tej pozycji (jeden minus współdzielona wariancja). 

 
6.3. Eksploracyjna i konfirmacyjna analiza czynnikowa 

 
Istnieją dwa typy analizy czynnikowej: eksploracyjna (exploratory factor analysis, EFA) i 

konfirmacyjna (confirmatory factor analysis, CFA). Celem ich obu jest odtworzenie 
istniejących relacji między grupami wskaźników a mniejszą liczbą zmiennych ukrytych. 
Podstawowa różnica między nimi wynika z założeń wstępnych i ze sposobu wprowadzania 
ich do modelu. W ramach EFA nie nakłada się ograniczeń na strukturę relacji występujących 
między zmiennymi obserwowalnymi i ukrytymi. W CFA natomiast z góry określa się liczbę 
czynników i strukturę tych relacji. CFA dodatkowo umożliwia predefiniowanie wartości 
innych parametrów, takich jak wariancje zmiennych ukrytych czy ich kowariancje. W 
odróżnieniu od analizy eksploracyjnej, w której zmienne ukryte konstruowane są „na oślep”, 
„mechanicznie” (Barrett, 2007) na podstawie procesu dekompozycji wartości własnych, w 
konfirmacyjnej analizie czynnikowej, wymaga się posiadania mocnych empirycznych lub 
teoretycznych podstaw, niezbędnych do specyfikacji i ewaluacji modelu. W konsekwencji 
EFA przeważnie jest analizą poprzedzającą CFA. 

Przystępując do eksploracyjnej analizy czynnikowej, należy: (1) wybrać metodę estymacji 
modelu czynnikowego, (2) określić liczbę czynników, (3) w przypadku rozwiązań 
wieloczynnikowych wskazać technikę rotacji czynników, służącą do poprawnej interpretacji 
(w przypadku rozwiązań wieloczynnikowych) oraz (4) wybrać metodę obliczenia wartości 
czynnikowych (Brown i Moore, 2012). Najtrudniejszym zadaniem na tym etapie jest wybór 
liczby zmiennych ukrytych, które pozwolą wyjaśnić wspólną wariancję zmiennych 
obserwowalnych (Kline, 2013; Raykov i Marcoulides, 2011). W tym celu opracowano wiele 
kryteriów decyzyjnych, niektóre z nich zostaną omówione w dalszej części rozdziału. 
Pamiętać jednak należy, że ostatecznym kryterium decyzyjnym jest zawsze interpretowalność 
proponowanego rozwiązania (Raykov i Marcoulides, 2011). Zaleca się również, aby każdy 
czynnik ładowany był przez nie mniej niż trzy znaczące (λ > 4) wskaźniki (Brown, 2006). 

Jeśli istnieją uzasadnione podstawy do postawienia hipotez dotyczących struktury relacji 
pomiędzy zmiennymi obserwowalnymi i ukrytymi, można przystąpić do ich testowania z 
wykorzystaniem CFA. 
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gdzie: λip – ładunki i-tej pozycji na p-tym czynniku; τi – próg i-tej pozycji; aip – moc 
dyskryminacja i-tej pozycji na p-tym wymiarze; bi – trudność i-tej pozycji; ψi – pierwiastek 
wariancji swoistej i-tej pozycji (jeden minus współdzielona wariancja). 

 
6.3. Eksploracyjna i konfirmacyjna analiza czynnikowa 

 
Istnieją dwa typy analizy czynnikowej: eksploracyjna (exploratory factor analysis, EFA) i 

konfirmacyjna (confirmatory factor analysis, CFA). Celem ich obu jest odtworzenie 
istniejących relacji między grupami wskaźników a mniejszą liczbą zmiennych ukrytych. 
Podstawowa różnica między nimi wynika z założeń wstępnych i ze sposobu wprowadzania 
ich do modelu. W ramach EFA nie nakłada się ograniczeń na strukturę relacji występujących 
między zmiennymi obserwowalnymi i ukrytymi. W CFA natomiast z góry określa się liczbę 
czynników i strukturę tych relacji. CFA dodatkowo umożliwia predefiniowanie wartości 
innych parametrów, takich jak wariancje zmiennych ukrytych czy ich kowariancje. W 
odróżnieniu od analizy eksploracyjnej, w której zmienne ukryte konstruowane są „na oślep”, 
„mechanicznie” (Barrett, 2007) na podstawie procesu dekompozycji wartości własnych, w 
konfirmacyjnej analizie czynnikowej, wymaga się posiadania mocnych empirycznych lub 
teoretycznych podstaw, niezbędnych do specyfikacji i ewaluacji modelu. W konsekwencji 
EFA przeważnie jest analizą poprzedzającą CFA. 

Przystępując do eksploracyjnej analizy czynnikowej, należy: (1) wybrać metodę estymacji 
modelu czynnikowego, (2) określić liczbę czynników, (3) w przypadku rozwiązań 
wieloczynnikowych wskazać technikę rotacji czynników, służącą do poprawnej interpretacji 
(w przypadku rozwiązań wieloczynnikowych) oraz (4) wybrać metodę obliczenia wartości 
czynnikowych (Brown i Moore, 2012). Najtrudniejszym zadaniem na tym etapie jest wybór 
liczby zmiennych ukrytych, które pozwolą wyjaśnić wspólną wariancję zmiennych 
obserwowalnych (Kline, 2013; Raykov i Marcoulides, 2011). W tym celu opracowano wiele 
kryteriów decyzyjnych, niektóre z nich zostaną omówione w dalszej części rozdziału. 
Pamiętać jednak należy, że ostatecznym kryterium decyzyjnym jest zawsze interpretowalność 
proponowanego rozwiązania (Raykov i Marcoulides, 2011). Zaleca się również, aby każdy 
czynnik ładowany był przez nie mniej niż trzy znaczące (λ > 4) wskaźniki (Brown, 2006). 

Jeśli istnieją uzasadnione podstawy do postawienia hipotez dotyczących struktury relacji 
pomiędzy zmiennymi obserwowalnymi i ukrytymi, można przystąpić do ich testowania z 
wykorzystaniem CFA. 

,                                                          (6.8)

gdzie: λip – ładunki i-tej pozycji na p-tym czynniku; τi – próg i-tej pozycji; aip – moc dyskry-
minacji i-tej pozycji na p-tym wymiarze; bi – trudność i-tej pozycji; ψi – pierwiastek wariancji 
swoistej i-tej pozycji (jeden minus współdzielona wariancja).

6.3. eksploracyjna i konfirmacyjna analiza czynnikowa
Istnieją dwa typy analizy czynnikowej: eksploracyjna (exploratory factor analysis, EFA) i kon-

firmacyjna (confirmatory factor analysis, CFA). Celem obu jest odtworzenie istniejących rela-
cji między grupami wskaźników a mniejszą liczbą zmiennych ukrytych. Podstawowa różnica 
między nimi wynika z założeń wstępnych i ze sposobu wprowadzania ich do modelu. W ra-
mach EFA nie nakłada się ograniczeń na strukturę relacji występujących między zmiennymi 
obserwowalnymi i ukrytymi. W CFA natomiast z góry określa się liczbę czynników i strukturę 
tych relacji. CFA dodatkowo umożliwia predefiniowanie wartości innych parametrów, takich 
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jak wariancje zmiennych ukrytych czy ich kowariancje. W odróżnieniu od analizy eksploracyjnej, 
w której zmienne ukryte konstruowane są „na oślep”, „mechanicznie” (Barrett, 2007) na podstawie 
procesu dekompozycji wartości własnych, w konfirmacyjnej analizie czynnikowej, wymaga się 
posiadania mocnych empirycznych lub teoretycznych podstaw, niezbędnych do specyfikacji 
i ewaluacji modelu. W konsekwencji EFA przeważnie jest analizą poprzedzającą CFA.

Przystępując do eksploracyjnej analizy czynnikowej, należy: (1) wybrać metodę estymacji 
modelu czynnikowego, (2) określić liczbę czynników, (3) w przypadku rozwiązań wieloczyn-
nikowych wskazać technikę rotacji czynników, służącą do poprawnej interpretacji (w  przy-
padku rozwiązań wieloczynnikowych) oraz (4) wybrać metodę obliczenia wartości czynni-
kowych (Brown i Moore, 2012). Najtrudniejszym zadaniem na tym etapie jest wybór liczby 
zmiennych ukrytych, które pozwolą wyjaśnić wspólną wariancję zmiennych obserwowalnych 
(Kline, 2013; Raykov i Marcoulides, 2011). W tym celu opracowano wiele kryteriów decyzyj-
nych, niektóre z nich zostaną omówione w dalszej części rozdziału. Pamiętać jednak należy, że 
ostatecznym kryterium decyzyjnym jest zawsze interpretowalność proponowanego rozwią-
zania (Raykov i Marcoulides, 2011). Zaleca się również, aby każdy czynnik ładowany był przez 
nie mniej niż trzy znaczące (λ > 4) wskaźniki (Brown, 2006).

Jeśli istnieją uzasadnione podstawy do postawienia hipotez dotyczących struktury relacji 
pomiędzy zmiennymi obserwowalnymi i ukrytymi, można przystąpić do ich testowania z wy-
korzystaniem CFA.

CFA daje możliwości statystycznego weryfikowania hipotez (Brown, 2006; Yanai i Ichikawa, 
2006). Hipotezy te mogą dotyczyć nie tylko liczby czynników, lecz także tego, które wskaźniki 
powiązane są z poszczególnymi zmiennymi ukrytymi, jaka jest siła tych związków, czy i  ja-
kie ładunki krzyżowe występują itp. (Brown i Moore, 2012). Co więcej, w ramach CFA można 
sformułować kilka hipotez konkurencyjnych i na podstawie testów statystycznych lub miar 
dopasowania modeli do danych wskazać model najlepszy spośród testowanych. Najczęściej 
używane reguły decyzyjne, służące do wyboru modelu odpowiadającego jednej z testowa-
nych hipotez, zostaną opisane w dalszej części rozdziału.

6.4. Sposoby określania optymalnej liczby czynników
Określanie liczby czynników niezbędnych do odtworzenia obserwowanej macierzy kore-

lacji jest zagadnieniem często poruszanym w literaturze od wielu lat3. Badania symulacyjne 
(Wood, Tataryn i Gorsuch, 1996) wskazują, że bardziej negatywne skutki przynosi wyodrębnie-
nie zbyt małej (underfactoring) niż zbyt dużej (overfactoring) liczby czynników. W pierwszym 
z przypadku: (a) zmienne przynależące do niewyodrębnionych czynników mogą wykazywać 
istotne ładunki na czynnikach wyodrębnionych, zaś (b) ładunki zmiennych faktycznie powią-
zanych z danym czynnikiem mogą być zniekształcone. W konsekwencji określenie zbyt małej 

3 Zob. np. Akaike (1998); Cattell (1966); Fabrigar, Wegener, MacCallum i Strahan (1999); Gaskin i Happell (2014); Hayton, 
Allen i Scarpello (2004); Horn (1965); Lorenzo-Seva, Timmerman i Kiers (2011); Marsh, Hau i Grayson (2005); Schmitt 
(2011); Schwarz (1978); Velicer (1976).
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liczby czynników prowadzić może do błędnej interpretacji ich faktycznego znaczenia. Jedno-
cześnie, im większa liczba pominiętych czynników, tym większe błędy estymacji. W przypadku 
modeli zakładających zbyt dużą liczbę czynników symulacje Monte Carlo dowodzą, że po-
ziom błędu jest nieznaczny i pozostaje zbliżony do sytuacji, gdy wyodrębniana jest poprawna 
liczba czynników (Wood i in., 1996).

Metody określania optymalnej liczby czynników podzielić można na kilka kategorii. Pierw-
sza obejmuje miary oparte na analizie odtworzonej macierzy korelacji, stosowane w ramach 
EFA. Są to między innymi: kryterium Kaisera wartości własnej większej od 1, wykres osypiska, 
analiza równoległa (parallel analysis), minimum średnich wartości korelacji cząstkowych (mini-
mum average partial correlations). 

Druga grupa to miary stosowane w  ramach CFA. Zaliczają się do nich ogólne wskaźniki, 
opierające się na analizie funkcji dopasowania modelu, takie jak: test jakości dopasowania chi-
-kwadrat (chi-square test), test ilorazu wiarygodności (likelihood ratio test, LR) oraz kilkadziesiąt 
miar jakości dopasowania modeli (Marsh i in., 2005), spośród których najczęściej stosowane to: 
wystandaryzowany pierwiastek średniego kwadratu reszt (standardized root mean squared resi-
dual, SRMR); nienormowany indeks dopasowania (nonnormed fit index, NNFI), nazywany rów-
nież indeksem Tuckera–Lewisa (Tucker–Lewis index, TLI); relatywna miara dopasowania (relative 
noncentrality index, RNI); znormalizowana wersja relatywnej miary dopasowania, określana jako 
względny indeks dopasowania (comparative fit index, CFI); kryterium informacyjne Akaikego 
(Akaike information criterion, AIC), Bayesowskie kryterium (Bayesian information criterion, BIC) ina-
czej nazywane Bayesowskim kryterium Schwarza (Schwarz’s Bayesian criterion, SCB) oraz pierwia-
stek średniego kwadratu błędu przybliżenia (root mean square error of approximation, RMSEA). Te 
wskaźniki i miary są powszechnie używane do testowania dopasowania modeli równań struktu-
ralnych do analizowanych danych (structural equation modeling, SEM). Wybór optymalnej liczby 
czynników poprzez wskazanie najlepszego modelu to jeden ze sposobów ich wykorzystania.

Trzecia kategoria to metody opierające się na analizie zmian funkcji dopasowania modelu 
ze względu na wartości pojedynczych jego parametrów. Są to metody wykorzystywane w ra-
mach konfirmacyjnej analizy czynnikowej. Zaliczają się do nich: przewidywana zmiana warto-
ści parametru (expected parameter change, EPC), indeksy modyfikacyjne (modification indices, 
MI) w powiązaniu z mocą testu MI (Saris, Satorra i Veld, 2009). W ostatnich latach rozwijana jest 
również metoda hull (hull method), będąca połączeniem analizy miar dopasowania modeli 
z analizą graficzną (Lorenzo-Seva i in., 2011).

6.4.1. Metody wykorzystywane w ramach efa
Jednymi z bardziej znanych metod EFA (Schmitt, 2011) są kryterium Kaisera (Kaiser crite-

rion; 1960) wartości własnej większej od 1 oraz analiza wykresu osypiska (Cattell, 1966). Są one 
dostępne w popularnych pakietach statystycznych (np. SPSS), i przez to często stosowanie 
(Zwick i Velicer, 1986). Kryterium Kaisera wartości własnej większej od 1 zaleca przyjęcie do 
analizy takiej liczby czynników, jaka odpowiada nierotowanym głównym składowym, posia-
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dającym wartości własne większe od 1 (Kaiser, 1960). W analizie wykresu osypiska dokonuje 
się interpretacji wykresu powstałego po przedstawieniu wartości kolejnych czynników. Jako 
liczbę czynników do wyodrębnienia należy przyjąć tę, na której kończy się gwałtowny spadek 
wartości własnych im odpowiadających. Według Raymonda Cattella (1966) niewielkie spadki 
wartości własnej przypisać można temu, że nie odpowiadają już one czynnikom głównym, 
a jedynie mniej znaczącym. 

Trzecią z metod opracowanych w latach sześćdziesiątych XX wieku jest analiza równole-
gła, opracowana przez Johna Horna (1965). Zauważył on, że macierz korelacji, na podstawie 
której obliczane są wartości własne, jest przybliżeniem macierzy korelacji zachodzących w po-
pulacji. Błąd próby oraz błąd estymacji obciążają szacowane wartości korelacji, co przekłada 
się w praktyce na zawyżenie wartości własnych dla mniejszej liczby czynników. Rozwiązanie 
zaproponowane przez Horna ma na celu wyeliminowanie obu błędów poprzez porównanie 
wartości własnych z próby do uśrednionych wartości własnych otrzymanych z analizy macie-
rzy korelacji, uzyskanych na zbiorach takiej samej jak w próbie liczby losowych zmiennych. Im 
mniejsza próba i mniej zmiennych w analizie, tym większy błąd pomiaru. Horn proponuje wy-
odrębnianie takiej liczby czynników, dla których wartości własne z próby są większe od war-
tości własnych, wygenerowanych na zbiorze zmiennych losowych. W ostatnich latach Samuel 
Green i in. (Green, Levy, Thompson, Lu i Lo, 2012) zaproponowali modyfikację analizy równo-
ległej, polegającą na generowaniu zmiennych do zbiorów testowych na podstawie ładunków 
czynnikowych, uzyskanych na podstawie danych z próby oraz poprzez wyodrębnienie takiej 
liczby czynników, dla których wartość własna będzie nie mniejsza niż 95. centyl wartości wła-
snej oczekiwanej, otrzymanej na podstawie zbiorów testowych. 

Inny sposób wskazania właściwej liczby czynników przedstawił Wayne Velicer (1976). 
Zaproponował on metodę minimum średnich wartości korelacji cząstkowych. Procedura ta 
sprowadza się do obliczania kwadratów średniej korelacji cząstkowej pomiędzy zmiennymi 
(po wyłączeniu wpływu: najpierw pierwszego czynnika, następnie pierwszego i  drugiego 
czynnika itd., aż do p – 1 liczby czynników, gdzie p to liczba zmiennych). Według Velicera obli-
czana średnia osiąga minimum dla prawdziwej liczby czynników. 

Spośród opisanych miar opartych na analizie odtworzonej macierzy korelacji w badaniach 
symulacyjnych (Schmitt, 2011; Zwick i Velicer, 1986) najlepsze rezultaty daje analiza równole-
gła oraz minimum średnich wartości korelacji cząstkowych. Jednakże z uwagi na tendencję 
tego ostatniego do niedoszacowania właściwej liczby czynników oraz na konsekwencje tego 
typu błędu dla jakości prowadzonej analizy czynnikowej, najlepszym rozwiązaniem wydaje 
się wykorzystywanie analizy równoległej (Schmitt, 2011; Zwick i Velicer, 1986).

6.4.2. Metody wykorzystywane w ramach cfa 
Jak już wspomniano, konfirmacyjna analiza czynnikowa daje możliwość testowania hipo-

tez alternatywnych także w kontekście różnej liczby zmiennych ukrytych. Weryfikacja hipotez 
dotyczących alternatywnych modeli czynnikowych oparta może być na różnych wskaźnikach 



WIeloWyMIaroWa Struktura latentna W perSpektyWIe analIZy cZynnIkoWej

135

statystycznych i  miarach dopasowania, które ogólnie podzielić możemy na: (a) wskaźniki 
bezwzględnego dopasowania (absolute fit indices; Hu i Bentler, 1999; McDonald i Ho, 2002);  
(b) wskaźniki przyrostowe (incremental fit indices; Hu i Bentler, 1999; Marsh i in., 2005; McDo-
nald i Ho, 2002; Miles i Shevlin, 2007) oraz (c) wskaźniki oszczędności modelu (parsimony indi-
ces, Marsh i in., 2005).

W kontekście analiz ukierunkowanych na wybór właściwej liczby czynników należy pa-
miętać, że korzystanie z miar dopasowania i porównywania modeli (Bentler i Satorra, 2010) 
jest możliwe przede wszystkim w przypadku modeli zagnieżdżonych (nested models) (Ben-
tler i Bonett, 1980). O zagnieżdżeniu modelu A w modelu B mówimy, jeżeli model A moż-
na uzyskać poprzez nałożenie ograniczenia na parametry modelu B. Porównywane modele 
nie mogą różnić się między sobą niczym poza ograniczeniami nakładanymi na parametry. 
W konsekwencji: (1) model A, który jest zagnieżdżony w modelu B będzie miał mniejszą liczbę 
parametrów, a tym samym większą liczbę stopni swobody; (2) model A nie będzie zawierał 
oszacowań parametrów, które nie występują w modelu B. Złamanie, któregoś z tych założeń 
wskazywać będzie, że model A  nie jest modelem zagnieżdżonym w  modelu B (Widaman 
i Thompson, 2003). Przykładowo, model jednoczynnikowy jest zagnieżdżony w modelu dwu-
czynnikowym, ponieważ pierwszy można otrzymać przez ustalenie korelacji pomiędzy obu 
czynnikami na wartości 1 (Brown, 2006).

6.4.2.1. Wskaźniki bezwzględnego dopasowania modelu
Podstawową miarą stosowaną do określenia liczby czynników jest ogólny test jakości 

dopasowania modelu chi-kwadrat (chi-square test; Bollen, 1989)4. Polega on na porównaniu 
modelu o danej liczbie czynników do modelu idealnie dopasowanego do danych (dokładnie 
reprodukującego zaobserwowaną macierz kowariancji) na podstawie ich wartości funkcji do-
pasowania. Testowana jest hipoteza mówiąca o tym, że obserwowana i odtworzona macierz 
kowariancji nie różnią się od siebie, innymi słowy, że model odzwierciedla dane. Badacz zain-
teresowany jest przyjęciem tej hipotezy. 

Podobnie postępuje się w przypadku testu LR (Bartlett, 1950; Bollen, 1989). W tym przy-
padku testuje się dopasowanie modelu z m czynnikami i porównuje z dopasowaniem modelu 
z m + 1 czynnikami. Testowanie hipotez na temat liczby czynników wymaga przeprowadzenia 
procedury krokowej, rozpoczynającej się od estymacji modelu z jednym czynnikiem. Jeśli taki 
model zostanie odrzucony (jako gorszy od modelu z m + 1 czynnikami), estymowany jest mo-
del z dwoma czynnikami itd., aż do estymacji modelu, który jest lepiej dopasowany niż model 
z m – 1 czynnikami, ale nie gorzej niż model z m + 1 czynnikami (Hayashi, Bentler i Yuan, 2007). 

Często podnoszonym mankamentem testów chi-kwadrat jest ich uzależnienie od liczeb-
ności próby. W przypadku dużych prób nawet modele dobrze dopasowane do danych mogą 

4 W opisie wskaźników i miar dopasowania modeli pominięte zostaną wzory i ich opisy. Zainteresowany czytelnik 
z łatwością znajdzie je w licznych opracowaniach (Brown, 2006; Byrne, 2012; Hoyle, 2012; Konarski, 2009; Marsh i in., 
2005; McDonald i Ho, 2002).
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być odrzucane (Byrne, 2012). Aby rozwiązać ten problem rozpoczęto prace nad stworzeniem in-
nych miar jakości dopasowania modeli (McIntosh, 2012). W odróżnieniu od testów chi-kwadrat 
nie posiadają one interpretacji statystycznej, nie można więc w ich przypadku stosować reguł 
wnioskowania statystycznego. Dlatego zasadność ich wykorzystywania w ocenie modeli bywa 
podważana (Hayashi i in., 2007; Marsh i in., 2005). W praktyce są one jednak stosowane bardzo 
często, a badacze, zwykle za pomocą symulacji, wskazują wartości graniczne, na podstawie któ-
rych można przyjąć, że model jest dobrze dopasowany do danych. Istotne, że w przypadku miar 
jakości dopasowania porównywane powinny być tylko modele zagnieżdżone. 

Wystandaryzowany pierwiastek średniego kwadratu reszt (SRMR) to miara ogólnego dopaso-
wania modelu, wskazująca na poziom rozbieżności między macierzą korelacji obserwowanych 
a macierzą korelacji oszacowanych. SRMR jest miarą „słabości dopasowania” modelu, ponieważ 
wartość równa 0 wskazuje na idealne dopasowanie modelu a wyższe wartości – na jego gorsze 
dopasowanie (Konarski, 2009). Badania symulacyjne wskazują na wartość 0,08 jako na graniczną, 
poniżej której można przyjąć model jako dopasowany do danych (Hu i Bentler, 1998; 1999).

Pierwiastek średniego kwadratu błędu przybliżenia (RMSEA) to miara błędu zaproponowana 
przez Jamesa Steigera (1990). RMSEA maleje tylko w sytuacji, gdy wprowadzenie dodatkowego 
parametru do modelu powoduje znaczą redukcję wartości funkcji dopasowania. Przyjmuje się, 
że wartości RMSEA mniejsze lub równe 0,05 świadczą o dobrym dopasowaniu modelu; wartości 
pomiędzy 0,05 a 0,08 – o słabym dopasowaniu modelu, zaś wartości powyżej 0,08 są nieakcep-
towalne (Fabrigar i in., 1999; Hu i Bentler, 1999; Marsh i in., 2005; Marsh, Hau i Wen, 2004).

6.4.2.2. Wskaźniki relatywnego dopasowania modelu
Nienormowany indeks dopasowania (TLI) jest znormalizowaną miarą dopasowania, która 

przyjmuje wartość 1 dla modelu idealnie dopasowanego (Bentler i  Bonett, 1980; Konarski, 
2009). Przyjmuje się, że wartości wskaźnika większe lub równe 0,95 świadczą o dobrym dopa-
sowaniu modelu do danych. Z symulacji wynika również, że jedynie w przypadku bardzo ma-
łych prób wartość ta może okazać się zbyt restrykcyjna (Hu i Bentler, 1999; Marsh i in., 2004). 
W rzadkich przypadkach TLI może przyjąć wartość powyżej 1, świadczącą o nadmiernym do-
pasowaniu.

Relatywna miara dopasowania (RNI) to jedna z niecentralnych miar dobroci dopasowania 
zaproponowana równolegle przez Petera Bentlera (1990) oraz Rodericka McDonalda i Herber-
ta Marsha (1990). Za wartość graniczną przyjmuje się 0,95. Wartości równe lub wyższe od niej 
wskazują na dobre dopasowanie modelu (Hu i Bentler, 1998; 1999). Ponieważ w niektórych 
przypadkach RNI może przyjmować wartości powyżej 1 (w sytuacji nadmiernego dopasowa-
nia modelu i/lub błędu próby), Bentler (1990) zaproponował względny indeks dopasowania 
– CFI, który w praktyce tym różni się od RNI, że wartości większe od 1 zastępuje wartością 1. 
Dla CFI zakłada się tę samą wartość graniczną, jak dla RNI – 0,95 (Marsh i in., 2005). Li-tze Hu 
i Peter Bentler (1998; 1999) sugerują również, że w przypadku bardzo małych prób, wartość 
0,95 może się okazać zbyt restrykcyjna.
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6.4.2.3. Wskaźniki oszczędności modelu
Kryterium informacyjne Akaikego (AIC; Akaike, 1998) oraz kryterium Bayesowskie (BIC; Schwarz, 

1978) to miary walidacji krzyżowej w jednej próbie danych. Walidacja krzyżowa to procedura, w ra-
mach której próbę dzieli się na dwie podpróby: kalibracyjną i walidacyjną. W pierwszej „poszukuje 
się” modelu najlepiej dopasowanego do danych, natomiast w drugiej określa się, w jakim stopniu 
taki model może być potwierdzony. Oba kryteria łączą miarę precyzji modelu z regułą oszczęd-
ności modelu, to znaczy zostały zaprojektowane w celu wyboru najprostszego modelu – takiego, 
który najlepiej opisuje obserwowane dane. Przyjmuje się, że niższa wartość AIC lub BIC wskazuje 
na model „lepszy” (Preacher, Zhang, Kim i Mels, 2013). Dla liczebności próby od ośmiu wzwyż opie-
ranie się na BIC skutkuje przyjęciem modelu z mniejszą liczbą parametrów (Preacher i in., 2013). AIC 
pozwala skuteczniej przewidywać „prawdziwą” liczbę czynników dla mało licznych prób, podczas 
gdy BIC lepiej sprawdza się w pozostałych przypadkach (Song i Belin, 2008). 

Podsumowując, spośród miar opartych na funkcji dopasowania najczęściej rekomendowa-
ne są TLI, RNI/CFI i/lub RMSEA, rzadziej SRMR (Hu i Bentler, 1998; 1999; Marsh i in., 2005; 2004). 
Kierowanie się testem LR, mimo że ma uzasadnienie statystyczne, często prowadzi do przyjęcia 
zbyt dużej liczby czynników, a dla modeli z liczbą czynników większą od „prawdziwej” rozkład 
funkcji dopasowania nie ma kształtu zbieżnego z rozkładem chi-kwadrat (Hayashi i in., 2007).

6.5. poza dychotomię jedno- i wielowymiarowości 
Odpowiedź na pytanie, czy w konkretnym przypadku mamy do czynienia z narzędziem 

jedno- czy wielowymiarowym, ma istotne konsekwencje praktyczne (Reise, Bonifay i  Havi-
land, 2013). Wielowymiarowość oznacza de facto, że posługiwanie się na przykład sumarycz-
nym wynikiem uzyskanym za pomocą danego testu lub skali nie ma merytorycznego uzasad-
nienia. Natomiast potraktowanie narzędzia jako jednowymiarowego zakłada, że analizowa-
nie wyników uzyskanych za pomocą różnych grup pozycji, jako odnoszących się do innych 
aspektów zjawiska będącego przedmiotem badań, nie ma uzasadnionych podstaw. Sytuacja 
nie jest jednak tak prosta, jak mogłoby się na pierwszy rzut oka wydawać. 

Już Lee Cronbach (1951) wykazał, że współwystępowanie czynników specyficznych (tego, 
co wspólne dla części pozycji) oraz czynnika głównego (inaczej generalnego: tego, co wspól-
ne dla wszystkich pozycji), wskazuje na wysokie prawdopodobieństwo, że czynnik główny 
odzwierciedlać będzie większą część wariancji pozycji tworzących test lub skalę. Innymi sło-
wy, istnienie wielu podczynników nie musi oznaczać konieczności potraktowania narzędzia 
jako ściśle wielowymiarowego (Reise, Waller i Comrey, 2000), a więc przeznaczonego do po-
miaru nie tyle określonej cechy ogólnej (np. umiejętności matematycznych), ile cech specy-
ficznych (np. umiejętności z zakresu geometrii, arytmetyki itp.). Między ścisłą jednowymiaro-
wością (żadna grupa pozycji nie posiada wspólnej wariancji, poza wariancją łączącą wszystkie 
pozycje) a ścisłą wielowymiarowością (niektóre pozycje posiadają wspólną „grupową” warian-
cję, lecz nie występuje wariancja wspólna dla tych grup i tworzących je pozycji) rozciąga się 
obszar, który może zostać poddany empirycznej analizie. 
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Problem testowania wymiarowości testu lub skali jest obecny w  literaturze pomiarowej 
od kilkudziesięciu lat. John Hattie (1985) dokonał przeglądu ponad 30 proponowanych miar 
jednowymiarowości funkcjonujących od początku XX wieku do lat osiemdziesiątych. Wyróżnił 
miary oparte na wzorcu odpowiedzi (answer patterns), miarach rzetelności, głównych skła-
dowych, analizie czynnikowej oraz miary powstałe w  ramach modeli zmiennych ukrytych. 
Jego zdaniem zdecydowana większość z nich nie pozwala z wystarczającą pewnością zwe-
ryfikować hipotezy o jednowymiarowości analizowanego narzędzia. Podstawowe problemy 
związane ze stosowaniem opisanych miar, wynikały z ich słabości w odróżnianiu efektu jednej 
zmiennej od porównywalnych efektów kilku zmiennych ukrytych. Hattie wykazał, że dopiero 
zweryfikowanie hipotezy o zachodzeniu lokalnej niezależności daje wystarczające podstawy 
do przyjęcia założenia o jednowymiarowości narzędzia.

Pojęcie lokalnej niezależności, wprowadzone przez Paula Lazarsfelda (1959), odnosi się do 
wzajemnej niezależności wariancji specyficznej w stosunku do czynnika latentnego, czyli tej 
części zmienności każdego ze wskaźników, która pozostaje po wyodrębnieniu wariancji wią-
żącej zmienną obserwowalną ze zmienną ukrytą. Występowanie lokalnej niezależności zakła-
da więc, że czynnik/czynniki latentne w pełni wyjaśniają relacje zachodzące między zmienny-
mi obserwowalnymi/wskaźnikami ( Bartholomew, Knott i Moustaki, 2011). Jeśli na dany zbiór 
pozycji skali lub testu wpływa jedna cecha ukryta, to kontrolując jej poziom nie powinno 
być żadnych dodatkowych związków między wskaźnikami – warunkowe korelacje pozycji 
dla poszczególnych poziomów cechy ukrytej nie powinny różnić się od zera oraz wszystkie 
momenty wyższego rzędu powinny być produktami pojedynczych zmiennych. Jednakże test 
spełnienia jednocześnie dwóch powyższych założeń nie zawsze jest możliwy do przeprowa-
dzenia (Hattie, Krakowski, Rogers i Swaminathan, 1996). 

Rozwinięciem sposobu określania wymiarowości skali lub testu poprzez badanie lokalnej 
niezależności jest oparcie się na hipotezie słabej lokalnej niezależności (weak local independen-
ce), w której brak jest założeń dotyczących efektów wyższego rzędu. McDonald (1979) wykazał, 
że przy założeniu wielowymiarowego rozkładu normalnego dla odpowiedzi na pozycje skali, 
spełnienie warunku słabej niezależności implikuje spełnienie hipotezy o ścisłej lokalnej nieza-
leżności. Podejście to wykorzystał William Stout, wprowadzając do literatury przedmiotu pojęcie 
zasadniczej jednowymiarowości (essential unidimensionality) oraz procedurę jej testowania dla 
zmiennych dychotomicznych – DIMTEST (Stout, 1987)5 i dla zmiennych politomicznych – Poly-
-DIMTEST (Nandakumar, Yu, Li i Stout, 1998). W uproszczeniu służy ona do testowania istnienia 
jednego, dominującego w zbiorze pozycji skali, wymiaru. W praktyce przekłada się na spraw-
dzenie czy średnia warunkowa kowariancja wszystkich możliwych par twierdzeń nie różni się 

5 W ramach testowania lokalnej niezależności przyjmowano, że skala jest jednowymiarowa jedynie wtedy, gdy 
odpowiedzi na wszystkie pytania warunkowane są poziomem jednej cechy ukrytej. Stout wskazał na to, że takie założenie 
nie jest realistyczne i wprowadził podejście oparte na testowaniu zasadniczej niezależności (essential independence) 
pozycji skali, która dopuszcza istnienie nielicznych, niezbyt mocnych kowariancji między pozycjami, warunkowanych 
poziomem na wymiarze głównym (Stout, 1990).
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od zera (Hattie i in., 1996). Kowariancje te mogą być warunkowane dla wszystkich par pozycji 
skali poziomem umiejętności określanym na podstawie wyniku na wybranej części testu, lub też 
dla każdej pary twierdzeń wynikiem uzyskanym na wszystkich pozostałych pozycjach łącznie 
(Zhang i Stout, 1999a). Najważniejszą zaletą tego podejścia jest dopuszczenie możliwości ist-
nienia poza głównym wymiarem również wymiarów pobocznych, które w niewielkim stopniu 
oddziałują na część pozycji skali (Nandakumar i in., 1998). W takiej sytuacji test uznawany jest za 
zasadniczo jednowymiarowy. W jego ramach możliwe jest nie tylko sprawdzenie czy skala jest 
jednowymiarowa, lecz także określenie liczby głównych wymiarów, leżących u podstaw danej 
skali, jeżeli jest ich więcej niż jeden. Teoretyczne ramy takiego testu oraz jego praktyczne zasto-
sowanie umożliwiono w procedurze DETECT (Zhang i Stout, 1999b). 

W ostatnich latach intensywnie rozwijają się procedury testowania zasadniczej jednowymiaro-
wości w ramach modeli z rodziny równań strukturalnych (SEM) oraz teorii odpowiadania na pozy-
cje testowe (item response theory, IRT). Do najważniejszych zaliczyć można (Reise i in., 2000) modele 
struktur wyższego rzędu (higher-order factor models) oraz podwójnego czynnika (bi-factor). 

6.6. Modele czynników wyższego rzędu
Modele struktur wyższego rzędu – modele hierarchiczne – stanowią proste rozwinięcie 

idei charakteryzującej analizę czynnikową a  mówiącej, że wspólną wariancję zmiennych 
obserwowalnych tłumaczyć można leżącą u  jej podstaw zmienną lub zmiennymi ukrytymi 
(czynnikami). Wspomniane „rozwinięcie” polega na zastąpieniu analizy korelacji–kowariancji, 
występujących między zmiennymi obserwowalnymi, korelacjami między zmiennymi ukryty-
mi. W  pewnym uproszczeniu można powiedzieć, że w  modelach struktur wyższego rzędu 
zmienia się (poszerza się) jednostka analizy. O  ile w klasycznej analizie czynnikowej jest nią 
macierz korelacji między wskaźnikami obserwowalnymi, o tyle w modelach rzędu wyższego 
dodatkowo staje się nią także macierz korelacji między czynnikami. 

Jeśli bowiem zmienne ukryte (czynniki) są ze sobą skorelowane, a więc występuje współ-
dzielona wariancja międzyczynnikowa (common between variance), wówczas – podobnie jak 
w przypadku wskaźników obserwowalnych – istnieje możliwość wyodrębnienia czynnika lub 
czynników wyższego rzędu jako tego, co wspólne dla czynników rzędu niższego. Korelacje za-
chodzące między tymi czynnikami – same w sobie oparte na korelacjach między zmiennymi 
obserwowalnymi – stają się macierzą wejściową dla analiz wyższego rzędu. Analogicznie, jeśli 
czynniki wyższego rzędu są ze sobą skorelowane, to istnieje możliwość wyłonienia czynników 
trzeciego czy kolejnego rzędu (Thompson, 2004). 

W przypadku struktur tego typu zakłada się występowanie latentnych konstruktów wyż-
szego rzędu, będących podstawą wspólnej wariancji czynników niższego rzędu. Specyficz-
ne dla czynników niższego rzędu jest raczej to, co nie jest w nich wyjaśniane przez czynniki 
wyższego rzędu niż całość związanej z nimi wariancji (inaczej niż w modelach podwójnego 
czynnika, które omówione zostaną w dalszej części tekstu). Tę ostatnią rozumieć należy zatem 
w kategoriach reszt z modeli regresyjnych (Chen, Hayes, Carver, Laurenceau i Zhang, 2012). 
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Innymi słowy, w omawianym typie modeli każdy czynnik pierwszego rzędu reprezentowany 
jest przez liniową funkcję czynnika drugiego rzędu oraz resztę, zaś każda zmienna obserwo-
walna – przez liniową funkcję odpowiedniego czynnika rzędu pierwszego oraz błąd pomiaru. 
W klasycznych modelach hierarchicznych zakłada się, że: (a) każdy wskaźnik obserwowalny 
posiada niezerowy ładunek na odpowiednim czynniku pierwszego rzędu (tym, do którego 
mierzenia został przeznaczony) i zerowe ładunki na wszystkich innych czynnikach pierwszego 
rzędu; (b) reszty wszystkich pozycji testowych są ze sobą nieskorelowane; (c) cała kowarian-
cja między każdą parą czynników pierwszego rzędu jest wyjaśniana przez czynnik wyższego 
rzędu. W Tabeli 6.1 przedstawiono schemat modelu jedno- i dwuczynnikowego oraz modelu 
czynnikowego wyższego rzędu w formie graficznej i macierzowej.

Należy pamiętać, że u podstaw modeli czynników wyższego rzędu – podobnie jak w przy-
padku wszelkich modeli konfirmacyjnych – powinny leżeć uzasadnione hipotezy o istnieniu 
źródeł wspólnej wariancji czynników poziomu niższego (Chen, Sousa i West, 2005). Przykłado-
wo, teoria Spearmana (1904) pozwala nam zakładać, że u podstaw specyficznych zdolności, 
na przykład arytmetycznych, geometrycznych, trygonometrycznych – każdej mierzonej za 
pomocą wielu pozycji testowych – leży jeden wspólny czynnik: inteligencja ogólna. Relacja 
między wskaźnikami obserwowalnymi a czynnikami wyższego rzędu nie jest relacją bezpo-
średnią lecz pośrednią, dokonującą się poprzez czynniki pierwszego rzędu. W przypadku mo-
deli wyższego rzędu zdolności specyficzne byłyby czynnikami rzędu pierwszego, zaś ogólna 
inteligencja – czynnikiem rzędu drugiego.

Fang Chen i współpracownicy (2005) wskazali kilka powodów, dla których na modele tego 
typu warto zwrócić szczególną uwagę. Po pierwsze, umożliwiają one bardziej oszczędne wy-
rażenie relacji pomiędzy czynnikami pierwszego rzędu. Wiąże się to choćby z faktem, że liczba 
czynników wyższego rzędu, a co za tym idzie, liczba relacji pomiędzy czynnikami pierwszego 
i drugiego rzędu, jest zawsze mniejsza niż liczba korelacji pomiędzy czynnikami pierwszego 
rzędu. Po drugie, dzięki wyłączeniu wariancji wspólnej czynników niższego rzędu, modele 
czynników wyższego rzędu pozwalają na analizę tego, co dla nich specyficzne, czyli tej części 
wariancji, która jest wspólna dla tworzących je wskaźników obserwowalnych, lecz nie jest 
wspólna z innymi czynnikami rzędu pierwszego. Po trzecie, modele te pozwalają również na 
uproszczenie interpretacji złożonych struktur pomiarowych i  ich wykorzystanie w kolejnych 
analizach (np. w modelach regresyjnych lub korelacyjnych z zewnętrznymi kryteriami).

Problematycznym elementem analizy czynników wyższego rzędu jest interpretacja ich 
znaczenia. W  literaturze przedmiotu zaleca się unikanie analizy czynników wyższego rzędu 
na podstawie znaczenia czynników niższego rzędu – czyli tworzenia abstrakcji na podsta-
wie abstrakcji. Należy dążyć raczej do interpretacji czynników wyższego rzędu na podstawie 
relacji ze wskaźnikami obserwowalnymi (Thompson, 2004). Problem polega na tym, że mo-
dele wyższego rzędu zakładają pełną mediację (Yung, Thissen i McLeod, 1999). Innymi słowy, 
opierają się one na założeniu, że związek między czynnikami drugiego rzędu a zmiennymi 
obserwowalnymi jest w pełni mediowany przez czynniki rzędu pierwszego.
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tabela 6.1. Model czynnikowy wyższego rzędu w formie graficznej i macierzowej.

Schemat modelu jednoczynnikowego Macierz modelu jednoczynnikowego
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Xi – zmienne obserwowalne; ei – błąd pomiaru; λij – ładunki czynnikowe pierwszego rzędu; ξj – zmienne ukryte (czynniki); φjj – korelacja 
zmiennych ukrytych; ηj – zmienne ukryte (czynniki) pierwszego rzędu; γj – ładunki czynnikowe drugiego rzędu; ξ – zmienna ukryta 
(czynnik) drugiego rzędu; ζ – reszty zmiennych ukrytych.

Problem związany z  trudnościami interpretacyjnymi najczęściej rozwiązuje się na jeden 
z dwóch sposobów. Po pierwsze, można obliczyć macierz będącą iloczynem macierzy ładun-
ków czynników pierwszego rzędu i macierzy ładunków czynników drugiego rzędu (Gorsuch, 
1983). Po drugie, zastosować można rozwiązanie Schmida–Leimana (1957), polegające na 
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wyłączeniu z czynników pierwszego rzędu wspólnej dla czynników drugiego rzędu wariancji 
wskaźników obserwowalnych. Rozwiązanie to daje możliwość interpretacji znaczenia czyn-
ników pierwszego i drugiego rzędu, pozwala również stwierdzić czy wariancja konkretnego 
czynnika (zarówno pierwszego, jak drugiego rzędu) jest wystarczająca, aby stanowiła pod-
stawę do dalszych analiz. Wadą pierwszego rozwiązania jest brak możliwości rozdzielenia 
wspólnej wariancji zmiennych obserwowalnych na związaną z czynnikiem drugiego rzędu 
(wspólną dla wszystkich wskaźników) i na specyficzną dla poszczególnych czynników pierw-
szego rzędu. Wadą podejścia Schmida–Leimana, wynikającą z postulatu interpretacji znacze-
nia czynników drugiego rzędu na podstawie relacji ze  wskaźnikami obserwowalnymi, jest 
wykluczanie z interpretacji mediacyjnego charakteru czynników pierwszego rzędu. 

6.7. Modele podwójnego czynnika
Problem związany z mediacyjnym charakterem czynników drugiego rzędu nie występuje 

w przypadku modeli podwójnego czynnika (bi-factor models), określanych także jako modele 
bezpośrednio hierarchiczne (direct hierarchical; Gignac, 2008) lub modele czynników zagnież-
dżonych (nested-factors; Gustafsson i Balke, 1993; McDonald, 1999).

Historycznie model podwójnego czynnika zaproponowali Karl Holzinger i Frances Swine-
ford (1937) pod koniec lat trzydziestych XX wieku. W ich ujęciu (por. Jensen i Weng, 1994) sta-
nowił psychometryczne rozwinięcie dwuczynnikowej koncepcji inteligencji Spearmana (1904), 
zgodnie z którą każda zdolność człowieka składa się z czynnika ogólnego – g (inteligencji ogól-
nej) i  czynnika specyficznego – s (zdolności specjalnych). Istnienie czynnika ogólnego miało 
wyjaśniać występowanie współzależności między różnymi wymiarami ludzkich zdolności. Testy 
zdolności korelują między sobą, ponieważ w pewnej części mierzą ten sam czynnik ogólny. 

W ujęciu bardziej formalnym Spearman (1904) zakładał, że każda obserwowalna zmienna 
(lub test) jest warunkowana z jednej strony przez czynnik inteligencji ogólnej (wspólna część 
wariancji wszystkich zmiennych/testów), z drugiej zaś przez czynniki specyficzne tylko dla po-
jedynczych zmiennych/testów, nieskorelowanych z czynnikiem inteligencji ogólnej. W swoim 
zmodyfikowanym modelu Holzinger i  Swineford (1937) założyli dodatkowo, że oprócz wa-
riancji wspólnej dla wszystkich zmiennych/testów (czynnik g) oraz specyficznej wariancji dla 
każdej pojedynczej zmiennej (czynniki n), występować mogą czynniki wspólne dla zespołu 
(przynajmniej dwóch) zmiennych/testów (czynniki s; gdzie s < n), będących ortogonalnymi 
zarówno w stosunku do siebie, jak i w stosunku do czynnika głównego.

W pierwotnym ujęciu model podwójnego czynnika ograniczany był do testowania zmien-
nych o charakterze ciągłym, czyli zmiennych będących wynikami raczej całych baterii testów 
niż pojedynczych pozycji z nich pochodzących (Tucker, 1958) i wykorzystywany był w ramach 
konfirmacyjnej analizy czynnikowej (Jöreskog, 1969). Przełom stanowiły również prace Ro-
berta Gibbonsa i współpracowników, pokazujące sposób szacowania modeli tego typu dla 
zmiennych o  charakterze dychotomicznym (Gibbons i  Hedeker, 1992) oraz porządkowym 
(Gibbons, R. D. i Hedeker, D. R., 2007) w ramach analiz z rodziny IRT.
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Bez względu na poziom pomiaru zmiennych wykorzystywanych w analizach oraz metodę 
jego estymacji, struktura klasycznego modelu podwójnego czynnika jest taka sama. Model 
ten zakłada (Reise, Moore i Haviland, 2010) istnienie takiej struktury latentnej, w której każ-
dy test lub pozycja ładuje czynnik główny, odzwierciedlający to co wspólne dla wszystkich 
testów/pozycji. Dodatkowo zakłada on występowanie także dwóch lub więcej wzajemnie 
ortogonalnych grup czynników specyficznych, reprezentujących tę część wariancji pozycji 
testowych, która nie daje się wyjaśnić czynnikiem głównym. Formę graficzną i macierzową 
modelu podwójnego czynnika przedstawiono w Tabeli 6.2.

tabela 6.2. Model podwójnego czynnika w formie graficznej i macierzowej.

Schemat modelu podwójnego czynnika Macierz modelu podwójnego czynnika
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czynnik główny; ζ – reszty zmiennych ukrytych. 

Innymi słowy, w modelach podwójnego czynnika zakłada się występowanie więcej niż 
jednego źródła wspólnej wariancji wpływającej na oszacowania testów lub pozycji. Jedno 
z tych źródeł dotyczy wariancji wspólnej dla wszystkich testów/pozycji, drugie zaś tylko wa-
riancji wspólnej dla części testów/pozycji. W odróżnieniu od konfirmacyjnych modeli jedno- 
i wieloczynnikowych w modelach podwójnego czynnika, każdy test/pozycja ładować może 
na dwóch czynnikach: głównym i specyficznym. W konsekwencji potencjalną zaletą modeli 
podwójnego czynnika jest możliwość pomiaru przez badaczy cechy będącej przedmiotem 
ich podstawowego zainteresowania. Jednocześnie dają one możliwość kontrolowania wpły-
wu innych czynników, wpływających na zróżnicowanie odpowiedzi w ramach danej baterii 
pozycji.

Należy zwrócić uwagę, że czynniki specyficzne mogą mieć dwojaki charakter. Z  jednej 
strony odnosić się mogą do specyficznych wymiarów merytorycznie wiążących się z czynni-
kiem głównym. Z taką sytuacją możemy mieć do czynienia w przypadku pomiaru jakości ży-
cia jako czynnika głównego i satysfakcji z: (a) jakości relacji międzyludzkich czy (b) satysfakcji 
z materialnego aspektu życia – jako czynników specyficznych. Z drugiej strony, mogą one być 
odwzorowaniem różnic w metodzie pomiaru czynnika głównego – a więc być traktowane 
jako zaburzające pomiar. 
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Z sytuacją taką mamy często do czynienia, kiedy w badaniu stosuje się skale zrównowa-
żone6, złożone z pozycji o charakterze „pozytywnym” i „negatywnym”. W takim przypadku – 
wbrew teoretycznym założeniom – lepiej dopasowane do danych okazują się modele dwu-
czynnikowe, w  których pozycje „pozytywne” tworzą jeden czynnik, „negatywne” zaś drugi. 
W pierwszym z powyższych przypadków czynniki specyficzne potraktować można jako wy-
miary posiadające „merytoryczną” interpretację, zgodną z teorią badanego konstruktu, w dru-
gim zaś raczej jako „szum” informacyjny, wymiary „uciążliwe” (nuisance), utrudniające pomiar 
cechy będącej szczególnym przedmiotem zainteresowania badaczy (por. Reise i  in., 2010), 
a więc nieposiadające merytorycznej interpretacji.

Jedno i drugie podejście do tego, co jest źródłem powstawania podwymiarów ma długą 
tradycję w literaturze. Traktowanie ich jako czynników o znaczeniu merytorycznym sięga do 
wspomnianej już pracy Spearmana (1904) a rozwijane było przede wszystkim w ramach mo-
delowania IRT (np. Gibbons, Rush i Immekus, 2009). Natomiast traktowanie ich jako metodo-
logicznych artefaktów rozwijało się w ramach koncepcyjnej analizy wielu cech – wielu metod 
(multitrait-multimethod, MTMM; Campbell i Fiske, 1959; Jöreskog, 1971; Marsh, 1989; Marsh, 
Byrne i Craven, 1992; Widaman, 1985). Pierwotnie modele MTMM wykorzystywane były do 
określenia poziomu natężenia cechy w sytuacji, gdy do jej pomiaru posługiwano się kilkoma 
metodami (np. zachowania ucznia można badać, wykorzystując wiedzę: rodziców, nauczycieli 
i rówieśników). Wpływ sposobu pomiaru jest w takiej sytuacji czynnikiem zaburzającym i na-
leży dążyć do jego kontroli. 

Obecnie podejście to stosuje się również do kontroli wpływu, jaki na wyniki pomiaru wy-
wiera wykorzystywanie pozycji „pozytywnych” i „negatywnych”. Badacze wykorzystujący skale 
zrównoważone często zapominają, że ich stosowanie wymaga spełnienia założenia mówią-
cego o tym, że pozycje negatywne powinny być dokładnym – pod względem treściowym 
i logicznym – odwróceniem pozycji pozytywnych. Brak tej równowagi jest jednym z powo-
dów pojawiania się nadprogramowych czynników o  charakterze metodologicznym (Billiet  
i McClendon, 2000). W konsekwencji skale zrównoważone potraktować można jako „meto-
dologicznie zróżnicowane” (Nunnally i  Bernstein, 1994; Schweizer i  Schreiner, 2010), a  więc 
posiadające podczynniki metodologiczne, w rozumieniu podejścia MTMM. 

6.8. Modele podwójnego czynnika a modele wyższego rzędu
Badacze zajmujący się problematyką (Chen i in., 2012; Chen, West i Sousa, 2006; Reise i in., 

2010) wymieniają kilka powodów wskazujących na potencjalną przewagę modeli podwójne-
go czynnika w stosunku do modeli wyższego rzędu. 

Po pierwsze, modele podwójnego czynnika umożliwiają poprawną separację czynnika 
głównego od czynników specyficznych, podczas gdy modele wyższego rzędu wykazują ten-
dencję do „forsowania” znaczenia czynników rzędu pierwszego jako elementów konstytuują-

6 Zob. Carmines i Zeller (1979); Ebesutani i in. (2012); Grygiel, Humenny, Rebisz, Świtaj i Sikorska (2013); Marsh, Scalas 
i Nagengast (2010); Maydeu-Olivares i Coffman (2006); Spector (1997).
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cych czynniki wyższego rzędu. Innymi słowy, modele podwójnego czynnika pozwalają na 
relatywnie łatwą identyfikację sytuacji, w  której czynniki specyficzne zostały niepoprawnie 
zdefiniowane, na przykład poprzez włączenie pozycji de facto nieposiadających wspólnej 
wariancji z innymi pozycjami tworzącymi podczynnik poza wariancją związaną z czynnikiem 
głównym. Model podwójnego czynnika wykaże w takim przypadku zerowe ładunki wskaźni-
ka na czynniku specyficznym i znaczące ładunki na czynniku głównym. Sytuacja taka będzie 
jednocześnie trudna do wykrycia w przypadku modeli wyższego rzędu. 

Po drugie, w  modelach podwójnego czynnika relacje między pozycjami skali lub testu 
a czynnikiem głównym mogą być modelowane w sposób bezpośredni, zaś w modelach hie-
rarchicznych jedynie pośredni. Pośrednia relacja między pozycjami a czynnikami wyższego 
rzędu utrudnia interpretację znaczenia posiadanego przez czynniki wyższego rzędu, ponie-
waż są one – jak zostało to już wcześniej wskazane – abstrakcją z abstrakcji. W tym kontekście 
Lloyd Humphreys (1962) określił czynniki rzędu drugiego jako „tajemnicze” (mysterious), zaś 
rzędu trzeciego jako „całkowicie niezrozumiałe” (completely incomprehensible).

Po trzecie, w  takich modelach pierwszego rzędu wpływ czynników specyficznych na 
zmienne zewnętrzne (tj. niebędące częścią modelu pomiarowego) może być w stosunkowo 
prosty sposób analizowany, niezależnie od wpływu czynnika głównego, podczas gdy w mo-
delach wyższego rzędu jest to problematyczne ze względu na trudności z  oszacowaniem 
ścieżek między resztami czynników pierwszego rzędu a zewnętrznymi zmiennymi (ponieważ 
czynniki drugiego rzędu oddziałują bezpośrednio na czynniki rzędu pierwszego, wariancja 
czynników pierwszego rzędu nie odnosi się do całości wariancji tego wymiaru, lecz raczej tej 
części zmienności, która nie jest wyjaśniana przez czynnik wyższego rzędu). 

Po czwarte, w modelach podwójnego czynnika międzygrupowe różnice w średnich mogą 
być analizowane na obu poziomach, głównym i specyficznym, podczas gdy w modelach hie-
rarchicznych latentna średnia dla struktur rzędu pierwszego nie jest estymowana. 

Po piąte wreszcie, modele podwójnego czynnika są bardziej niż hierarchiczne użyteczne 
w procesie tworzenia i ewaluacji narzędzi badawczych, szczególnie w sytuacji, gdy mają one 
mierzyć, z  jednej strony, pewną ogólną cechę ukrytą, z  drugiej zaś jej specyficzny wymiar. 
W  takim przypadku modelami podwójnego czynnika można testować przydatność każdej 
pozycji skali, odrzucając na przykład te, które ładują jedynie na czynniku głównym lub te, które 
na nim nie ładują w ogóle. Ze względu na jedynie pośredni związek zachodzący między pozy-
cją a czynnikiem rzędu wyższego, analizy takie nie są możliwe w przypadku modeli wyższego 
rzędu. 

Czy wskazane różnice między modelami uprawniają do jednoznacznego stwierdzenia 
przewagi modeli podwójnego czynnika nad modelami wyższego rzędu? Niekoniecznie. Aja 
Murray i Wendy Johnson (2013) wskazały na przykład, że wprawdzie modele podwójnego 
czynnika faktycznie często są lepiej dopasowane do danych niż modele hierarchiczne czy 
modele zakładające jedynie strukturę rzędu pierwszego bez czynnika głównego (dwu-, trzy-
czynnikowe), lecz może to wynikać nie tyle z faktu, że są bardziej zbliżone do modelu „praw-
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dziwego”, ile z  większej zdolności do odpowiadania wszelkim danym – charakterystycznej 
dla modeli mniej oszczędnych, dysponujących oszacowaniami większej liczby parametrów, 
a takimi modelami są właśnie modele podwójnego czynnika. Konieczność szacowania więk-
szej liczby parametrów ma także inne konsekwencje, tym razem działające na niekorzyść tych 
modeli (Murray i Johnson, 2013). 

Po pierwsze, mniejsza oszczędność skutkuje ogólnie niższą precyzją szacowanych para-
metrów (Preacher i in., 2013). Choć niektóre faktycznie przeprowadzone analizy statystyczne 
(Chen i in., 2012) wskazują, że modele podwójnego czynnika mają niższe błędy standardowe 
na przykład współczynników β (regresja na zmienną zewnętrzną, tj. niebędącą częścią modelu 
pomiarowego) w porównaniu z analogicznymi modelami hierarchicznymi, sugerując większą 
precyzję w estymacji parametrów przez pierwszy typ modeli. Po drugie, modele podwójne-
go czynnika wykazują relatywnie często problemy z konwergencją, szczególnie w przypadku 
mało licznych prób (Maydeu-Olivares i Coffman, 2006), co w zasadzie uznać można (Marsh, 
1989; Marsh i  Bailey, 1991) za cechę charakterystyczną niektórych „przeparametryzowanyh” 
modeli z rodziny MTMM. 

6.9. problem ładunków krzyżowych
Podobnie jak w przypadku innych czynnikowych modeli konfirmacyjnych (Asparouhov 

i Muthén, 2009; Marsh i in., 2010), piętą achillesową modeli typu podwójnego czynnika jest 
sytuacja, w której struktura czynnikowa nie jest strukturą „prostą” (simple structure) w znacze-
niu Louisa Thurstone’a (1947), czyli gdy niektóre testy lub pozycje mają niezerowe ładunki na 
więcej niż jednym czynniku. Taką strukturę czynnikową – za McDonaldem (2000) – określić 
można jako „złożoną” (complex structure). W przypadku rozwiązań typu podwójnego czynnika 
niebezpieczeństwo błędnej estymacji parametrów pojawia się, gdy ładunki krzyżowe (cross-
-loadings) występują na więcej niż jednym podczynniku.

Rzecz jasna, perfekcyjnie prosta struktura czynnikowa, czyli dokładnie zerowe ładunki na 
wszystkich podczynnikach poza jednym, bardzo rzadko (o ile w ogóle) występuje w prakty-
ce. Jedną z przyczyn pojawiania się ładunków krzyżowych jest wielowymiarowość wskaźni-
ków. Według Todda Litlle’a (2013) odnosi się ona do stopnia złożoności, w jakim wskaźniki 
przekazują prawdziwą informację (true-score) w znaczeniu klasycznej teorii testu. Wskaźniki 
jednowymiarowe mają tylko jedno źródło rzetelnej informacji. Natomiast wskaźniki wielo-
wymiarowe cechują przynajmniej dwa takie źródła. Posługując się jego przykładem: udzie-
lenie odpowiedzi na pytanie: ile jest 2 + 2, wymaga jedynie posiadania prostych umiejęt-
ności arytmetycznych. Ale już rozwiązanie zadania ułożonego w formie złożonej sentencji, 
typu: „Anna ma trzy jabłka, Krystyna ma dwa jabłka, Tomasz ma dwie gruszki, ile jabłek mają 
razem?”, wymaga posiadania nie tylko umiejętności arytmetycznych, lecz także językowych 
(Little, 2013). 

W tym kontekście Steven Reise i in. (2010; 2011) proponują odróżnić ładunki krzyżowe try-
wialne od nietrywialnych na podstawie wyników eksploracyjnej analizy czynnikowej lub z natu-
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ry eksploracyjnego rozwiązania Schmida–Leimana (1957). Ładunki trywialne, których „destruk-
cyjny” wpływ na estymację parametrów można byłoby potencjalnie zignorować, to ładunki 
o wartości poniżej 0,3 lub – w wersji bardziej restrykcyjnej – poniżej 0,20 lub 0,15. Dodajmy, że 
propozycja ta nie jest jednak oparta na badaniach symulacyjnych, trudno więc określić, na ile 
znaczący może być wpływ ładunków krzyżowych o wartościach mniejszych niż 0,15. 

Faktem jest, że nawet relatywnie proste symulacje Monte Carlo wskazują (Reise i in., 2011), 
że ładunki krzyżowe prowadzą do trudności z estymacją „prawdziwych” wartości na czynniku 
głównym i podczynnikach, mianowicie do estymowania zbyt wysokich ładunków na czynni-
ku głównym oraz zaniżonych ładunków na podczynnikach (obu, na których krzyżowo ładuje 
dana pozycja). Jednocześnie im wyższe ładunki krzyżowe na podczynnikach, tym większe 
zniekształcenie szacowanych parametrów (Reise, 2012). Innymi słowy, uzyskując w  ramach 
eksploracyjnej analizy czynnikowej nietrywialne ładunki krzyżowe, należy zwrócić szczególną 
uwagę na wartości oszacowanych parametrów. 

Według Reisego i in. (2007) prostym testem służącym do weryfikacji tezy o niepoprawnej 
estymacji ładunków czynnikowych w ramach modelu podwójnego czynnika jest porównanie 
wielkości ładunków czynnikowych pochodzących z: (1) rozwiązania jednoczynnikowego (eks-
ploracyjnego lub konfirmacyjnego) oraz (2) czynnika głównego z modelu podwójnego czynni-
ka. Wyższe ładunki uzyskane w ramach tego modelu, w porównaniu z ładunkami z rozwiązania 
jednoczynnikowego, stanowią ewidentny dowód na błędną estymację modelu. 

Innymi słowy, modele typu podwójnego czynnika nie nadają się – co podkreśla Reise (2010) 
– do analizy każdego typu danych. Nie wystarczy, aby miały one strukturę wielowymiarową 
z „mocnym” czynnikiem głównym. Konieczny okazuje się także jej odpowiedni kształt, czyli taka 
jej postać, w której każdy test lub pozycja mierzy czynnik główny i tylko jeden (pod)czynnik. 

6.10. Miary rzetelności w modelach podwójnego czynnika
Powstaje pytanie, na ile estymowane podczynniki przenoszą znaczną część informacji 

w porównaniu do czynnika głównego. W szerszym ujęciu: czy ma sens analiza podczynników 
jako odrębnych skal akumulujących znaczącą informację, inną niż czynnik główny7. Prostym 
sposobem pozwalającym na sprawdzenie czy czynniki specyficzne przenoszą znaczną część 
wariancji w stosunku do czynnika głównego, jest porównanie wielkości ich ładunków czynni-
kowych. Jeżeli ładunki standaryzowane czynnika głównego są: (a) znaczne (przekraczają np. 
wartość 0,3) oraz (b) istotnie większe niż ładunki czynników specyficznych, możemy wów-
czas przyjąć, że mamy do czynienia z wystarczającą jednowymiarowością (McDonald, 1999). 
Można także porównać wartości czynnikowe dla czynnika głównego z modelu podwójne-
go czynnika z wartościami czynnikowymi rozwiązania jednoczynnikowego (Reise i Haviland, 
2005). Wysoka wartość (np. powyżej 0,9) korelacji wskazywałaby na możliwość zignorowa-

7 W tradycyjnym podejściu obliczyć można dla każdej z podskal opartych na pozycjach tworzących subczynniki 
współczynnik rzetelności, np. α-Cronbacha (Cronbach, 1951). W takiej sytuacji współczynnik ten będzie przenosił 
informację o rzetelności nie tylko podskali, lecz także pełnej skali złożonej ze wszystkich pozycji.
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nia efektu wielowymiarowości. Obie przytoczone propozycje są jednak oparte na arbitralnie 
przyjętej konwencji. Lepszym rozwiązaniem wydaje się odwołanie do konkretnych miar sta-
tystycznych.

W modelach podwójnego czynnika można rozdzielić wariancję pozycji na tę, która jest 
wspólna dla wszystkich pozycji, tę, która jest wspólna dla stwierdzeń tworzących jeden 
podczynnik oraz wariancję swoistą (błąd pomiaru). Taki podział zmienności analizowanych 
pozycji umożliwia obliczenie całej serii miar rzetelności czynników. Pamiętać należy, że po-
wszechnie stosowany współczynnik rzetelności α-Cronbacha nie może być uznawany za 
adekwatną miarę jednowymiarowości8. Jego wysokie wartości pojawiają się, gdy wystąpią 
wysokie korelacje wewnątrz podczynników, przy jednocześnie niskich korelacjach między 
nimi, a więc nawet wtedy, gdy będziemy mieli do czynienia ze skalą wyraźnie wielowymia-
rową. 

Pierwsza z proponowanych miar rzetelności to ω (omega) całkowita (w literaturze ozna-
czana po prostu jako ω), będąca stosunkiem wspólnej wariancji czynników do całkowitej 
wariancji wszystkich analizowanych pozycji (McDonald, 1999; Revelle i Zinbarg, 2009). Sta-
nowi więc odpowiednik współczynnika α-Cronbacha (1951), nieopierający się jednak na 
założeniu o równości wszystkich ładunków czynnikowych (Graham, 2006). Omega oblicza-
na jest jako iloraz sumy kwadratów sum ładunków na poszczególnych czynnikach i sumy 
kwadratów sum ładunków na poszczególnych czynnikach powiększonych o sumę wariancji 
swoistej wszystkich analizowanych pozycji (Reise, Bonifay i in., 2013; Revelle i Zinbarg, 2009):
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Określa więc precyzję pomiaru, uwzględniając zarówno (łącznie) czynnik główny, jak 
czynniki specyficzne. Jej wartości zawierać się mogą w przedziale od 0 (brak rzetelności) do 
1 (doskonała rzetelność). 

Drugim współczynnikiem jest ωh, która wyraża, jaką częścią wariancji wyników 
sumarycznych wszystkich pozycji jest wariancja czynnika głównego (Reise, Bonifay i in., 
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Współczynnik ωh informuje więc, w jakim stopniu całkowitą wariancję skali można 
traktować jako wyznacznik czynnika głównego (Gustafsson i Åberg-Bengtsson, 2010). 
Proponuje się, aby wartości ωh powyżej 0,7 uznać za świadczące o substancjalnej 
jednowymiarowości skali (Reise, Bonifay i in., 2013; Reise, Scheines, Widaman i Haviland, 
2013). Należy jednak mieć na uwadze, że współczynnik ten jest zależny od długości skali – 
rośnie wraz z liczbą pozycji (Gustafsson i Åberg-Bengtsson, 2010).  

Stosunek ωh do ω pozwala procentowo określić, jaką część podzielanej wariancji 
wszystkich pozycji reprezentuje czynnik główny. Informuje więc o względnej jego ważności 
(Reise, Bonifay i in., 2013). 

Kolejna z miar to ωs – jest to współczynnik rzetelności obliczany dla poszczególnych 
podczynników jako iloraz kwadratu sumy ładunków na danym podczynniku oraz (1) sumy 
kwadratu sum ładunków na tym podczynniku, (2) kwadratu sum ładunków na czynniku 
głównym pozycji ładujących dany podczynnik i (3) sumy wariancji swoistej pozycji 
ładujących dany podczynnik (Reise, Bonifay i in., 2013): 
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Miara ωs informuje o tym, na ile rzetelny jest pomiar dokonywany tylko na podstawie 
pozycji podczynnika, a więc, na ile informacja z nimi związana wykracza poza to, co 
przekazuje czynnik główny. Proponuje się, aby 0,5 przyjąć za wartość minimalną, świadczącą 
o tym, że dany podczynnik ma znaczenie merytoryczne niezależne od czynnika głównego 
(Reise, Bonifay i in., 2013).  

Współczynnik ωs w połączeniu z miarą ω liczoną dla poszczególnych podczynników – tak 
jak ω dla całej skali, ale na podstawie jedynie pozycji tworzących dany podczynnik – pozwala 
określić, jaka część wariancji danego podczynnika jest niezależna od czynnika głównego. W 

.     (6.9)

Określa więc precyzję pomiaru, uwzględniając zarówno (łącznie) czynnik główny, jak czyn-
niki specyficzne. Jej wartości zawierać się mogą w  przedziale od 0 (brak rzetelności) do 1 
(doskonała rzetelność).

Drugim współczynnikiem jest ωh, która wyraża, jaką częścią wariancji wyników sumarycz-
nych wszystkich pozycji jest wariancja czynnika głównego (Reise, Bonifay i in., 2013; Reise 
i in., 2010). Oblicza się ją jako kwadrat sumy wszystkich ładunków na czynniku głównym, po-
dzielony przez sumę kwadratów sum ładunków na czynniku głównym, podczynnikach oraz 
wariancji swoistych wszystkich pozycji (Reise, Bonifay i in., 2013):

8 Czytelnik zainteresowany testowaniem rzetelności skal obliczonych na podstawie klasycznych podejść (np. CFA) 
znajdzie opis tego zagadnienia w wielu książkach. Sięgnąć można np. do 6. i 7. rozdziału książki Tenko Raykowa 
i George’a Marcoulidesa (2011) . 
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kwadratów sum ładunków na poszczególnych czynnikach powiększonych o sumę wariancji 
swoistej wszystkich analizowanych pozycji (Reise, Bonifay i in., 2013; Revelle i Zinbarg, 
2009): 
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Określa więc precyzję pomiaru, uwzględniając zarówno (łącznie) czynnik główny, jak 
czynniki specyficzne. Jej wartości zawierać się mogą w przedziale od 0 (brak rzetelności) do 
1 (doskonała rzetelność). 

Drugim współczynnikiem jest ωh, która wyraża, jaką częścią wariancji wyników 
sumarycznych wszystkich pozycji jest wariancja czynnika głównego (Reise, Bonifay i in., 
2013; Reise i in., 2010). Oblicza się ją jako kwadrat sumy wszystkich ładunków na czynniku 
głównym, podzielony przez sumę kwadratów sum ładunków na czynniku głównym, 
podczynnikach oraz wariancji swoistych wszystkich pozycji (Reise, Bonifay i in., 2013): 
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Współczynnik ωh informuje więc, w jakim stopniu całkowitą wariancję skali można 
traktować jako wyznacznik czynnika głównego (Gustafsson i Åberg-Bengtsson, 2010). 
Proponuje się, aby wartości ωh powyżej 0,7 uznać za świadczące o substancjalnej 
jednowymiarowości skali (Reise, Bonifay i in., 2013; Reise, Scheines, Widaman i Haviland, 
2013). Należy jednak mieć na uwadze, że współczynnik ten jest zależny od długości skali – 
rośnie wraz z liczbą pozycji (Gustafsson i Åberg-Bengtsson, 2010).  

Stosunek ωh do ω pozwala procentowo określić, jaką część podzielanej wariancji 
wszystkich pozycji reprezentuje czynnik główny. Informuje więc o względnej jego ważności 
(Reise, Bonifay i in., 2013). 

Kolejna z miar to ωs – jest to współczynnik rzetelności obliczany dla poszczególnych 
podczynników jako iloraz kwadratu sumy ładunków na danym podczynniku oraz (1) sumy 
kwadratu sum ładunków na tym podczynniku, (2) kwadratu sum ładunków na czynniku 
głównym pozycji ładujących dany podczynnik i (3) sumy wariancji swoistej pozycji 
ładujących dany podczynnik (Reise, Bonifay i in., 2013): 
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Miara ωs informuje o tym, na ile rzetelny jest pomiar dokonywany tylko na podstawie 
pozycji podczynnika, a więc, na ile informacja z nimi związana wykracza poza to, co 
przekazuje czynnik główny. Proponuje się, aby 0,5 przyjąć za wartość minimalną, świadczącą 
o tym, że dany podczynnik ma znaczenie merytoryczne niezależne od czynnika głównego 
(Reise, Bonifay i in., 2013).  

Współczynnik ωs w połączeniu z miarą ω liczoną dla poszczególnych podczynników – tak 
jak ω dla całej skali, ale na podstawie jedynie pozycji tworzących dany podczynnik – pozwala 
określić, jaka część wariancji danego podczynnika jest niezależna od czynnika głównego. W 

.    (6.10)

Współczynnik ωh informuje więc, w jakim stopniu całkowitą wariancję skali można trak-
tować jako wyznacznik czynnika głównego (Gustafsson i Åberg-Bengtsson, 2010). Proponuje 
się, aby wartości ωh powyżej 0,7 uznać za świadczące o substancjalnej jednowymiarowości 
skali (Reise, Bonifay i in., 2013; Reise, Scheines, Widaman i Haviland, 2013). Należy jednak mieć 
na uwadze, że współczynnik ten jest zależny od długości skali – rośnie wraz z liczbą pozycji 
(Gustafsson i Åberg-Bengtsson, 2010). 

Stosunek ωh do ω pozwala procentowo określić, jaką część podzielanej wariancji wszyst-
kich pozycji reprezentuje czynnik główny. Informuje więc o względnej jego ważności (Reise, 
Bonifay i in., 2013).

Kolejna z miar to ωs – jest to współczynnik rzetelności obliczany dla poszczególnych pod-
czynników jako iloraz kwadratu sumy ładunków na danym podczynniku oraz (1) sumy kwa-
dratu sum ładunków na tym podczynniku, (2) kwadratu sum ładunków na czynniku głównym 
pozycji ładujących dany podczynnik i  (3) sumy wariancji swoistej pozycji ładujących dany 
podczynnik (Reise, Bonifay i in., 2013):
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kwadratów sum ładunków na poszczególnych czynnikach powiększonych o sumę wariancji 
swoistej wszystkich analizowanych pozycji (Reise, Bonifay i in., 2013; Revelle i Zinbarg, 
2009): 
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Określa więc precyzję pomiaru, uwzględniając zarówno (łącznie) czynnik główny, jak 
czynniki specyficzne. Jej wartości zawierać się mogą w przedziale od 0 (brak rzetelności) do 
1 (doskonała rzetelność). 

Drugim współczynnikiem jest ωh, która wyraża, jaką częścią wariancji wyników 
sumarycznych wszystkich pozycji jest wariancja czynnika głównego (Reise, Bonifay i in., 
2013; Reise i in., 2010). Oblicza się ją jako kwadrat sumy wszystkich ładunków na czynniku 
głównym, podzielony przez sumę kwadratów sum ładunków na czynniku głównym, 
podczynnikach oraz wariancji swoistych wszystkich pozycji (Reise, Bonifay i in., 2013): 
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Współczynnik ωh informuje więc, w jakim stopniu całkowitą wariancję skali można 
traktować jako wyznacznik czynnika głównego (Gustafsson i Åberg-Bengtsson, 2010). 
Proponuje się, aby wartości ωh powyżej 0,7 uznać za świadczące o substancjalnej 
jednowymiarowości skali (Reise, Bonifay i in., 2013; Reise, Scheines, Widaman i Haviland, 
2013). Należy jednak mieć na uwadze, że współczynnik ten jest zależny od długości skali – 
rośnie wraz z liczbą pozycji (Gustafsson i Åberg-Bengtsson, 2010).  

Stosunek ωh do ω pozwala procentowo określić, jaką część podzielanej wariancji 
wszystkich pozycji reprezentuje czynnik główny. Informuje więc o względnej jego ważności 
(Reise, Bonifay i in., 2013). 

Kolejna z miar to ωs – jest to współczynnik rzetelności obliczany dla poszczególnych 
podczynników jako iloraz kwadratu sumy ładunków na danym podczynniku oraz (1) sumy 
kwadratu sum ładunków na tym podczynniku, (2) kwadratu sum ładunków na czynniku 
głównym pozycji ładujących dany podczynnik i (3) sumy wariancji swoistej pozycji 
ładujących dany podczynnik (Reise, Bonifay i in., 2013): 
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Miara ωs informuje o tym, na ile rzetelny jest pomiar dokonywany tylko na podstawie 
pozycji podczynnika, a więc, na ile informacja z nimi związana wykracza poza to, co 
przekazuje czynnik główny. Proponuje się, aby 0,5 przyjąć za wartość minimalną, świadczącą 
o tym, że dany podczynnik ma znaczenie merytoryczne niezależne od czynnika głównego 
(Reise, Bonifay i in., 2013).  

Współczynnik ωs w połączeniu z miarą ω liczoną dla poszczególnych podczynników – tak 
jak ω dla całej skali, ale na podstawie jedynie pozycji tworzących dany podczynnik – pozwala 
określić, jaka część wariancji danego podczynnika jest niezależna od czynnika głównego. W 

.                               (6.11)

Miara ωs informuje o tym, na ile rzetelny jest pomiar dokonywany tylko na podstawie po-
zycji podczynnika, a więc, na ile informacja z nimi związana wykracza poza to, co przekazuje 
czynnik główny. Proponuje się, aby 0,5 przyjąć za wartość minimalną, świadczącą o tym, że 
dany podczynnik ma znaczenie merytoryczne niezależne od czynnika głównego (Reise, Bo-
nifay i in., 2013). 

Współczynnik ωs w połączeniu z miarą ω liczoną dla poszczególnych podczynników – tak 
jak ω dla całej skali, ale na podstawie jedynie pozycji tworzących dany podczynnik – pozwa-
la określić, jaka część wariancji danego podczynnika jest niezależna od czynnika głównego. 
W tym celu należy wartość ωs danego podczynnika podzielić przez wartość ω dla tego sa-
mego podczynnika (Reise, Bonifay i in., 2013). Stosunek ωs do ω informuje więc o względnej 
ważności danego podczynnika.

Ostatnią z  omawianych miar jest współczynnik wyjaśnionej wspólnej wariancji (expla-
ined common variance, ECV; Berge i Sočan, 2004), informujący, ile procent wspólnej wariancji 
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wszystkich pozycji wyjaśnia czynnik główny. Oblicza się go jako iloraz sumy kwadratów ładun-
ków na czynniku głównym i sumy sum kwadratów ładunków na czynniku głównym oraz na 
podczynnikach (Reise i in., 2010): 
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ECV uważany jest obecnie za najlepszą miarę jednowymiarowości, jaka może być 
wykorzystana w analizie modeli typu podwójnego czynnika. Przyjmuje się, że wartości tego 
współczynnika powyżej 0,6 świadczą przynajmniej o substancjalnej jednowymiarowości 
analizowanej skali (Reise, Scheines i in., 2013), zaś wartości powyżej 0,9 o jej ścisłej 
jednowymiarowości (Quinn, 2014).  
 
6.11. Podsumowanie 

 
W rozdziale przedstawiliśmy podstawowe zagadnienia związane z wielowymiarową 

analizą czynnikową. Omówiliśmy różnice między analizą eksploracyjną a konfirmacyjną oraz 
metody umożliwiające wykorzystanie danych porządkowych i dychotomicznych. Określone 
zostały relacje zachodzące między analizą czynnikową zmiennych dychotomicznych a IRT. 
W dalszej części zaprezentowaliśmy klasyczne kryteria wyboru liczby czynników leżących u 
podstaw relacji zachodzących pomiędzy wskaźnikami. Istotnym zagadnieniem wśród 
poruszonych była koncepcja zasadniczej jednowymiarowości oraz metod jej pomiaru. W tym 
zakresie scharakteryzowaliśmy między innymi analizę czynników wyższego rzędu oraz 
modele podwójnego czynnika. 

Mamy nadzieje, że udało się nam pokazać, że analiza czynnikowa (szerzej: modele SEM) 
rozwija się dynamicznie. Z jednej strony, rozwijane są metody rozstrzygania o liczbie 
czynników, opierające się na „lepszym” sposobie oceny dopasowania modelu do 
analizowanych danych. Z drugiej, wykracza się poza dychotomię jednowymiarowości–
wielowymiarowości, poddając analizie struktury, które – w zależności od kontekstu – mogą 
być jednocześnie postrzegane jako jedno- lub wielowymiarowe. Pod tym względem 
szczególnie obiecująca wydaje się analiza czynników wyższego rzędu oraz modele 
podwójnego czynnika. Oba typy analiz – mimo występujących między nimi różnic – 
umożliwiają wyodrębnienie wariancji wspólnej całego testu oraz jego potencjalnych podskal, 
dostarczając jednocześnie odpowiednich miar dopasowania hipotetyzowanej struktury do 
określonych danych. Dodajmy, że modele te można estymować za pomocą stale 
powiększającej się liczby programów komputerowych, zarówno o charakterze komercyjnym: 
Mplus (Muthén i Muthén, 1998), Lisrel (Jöreskog i Thillo, 1972) IRTpro (Paek i Han, 2013), 
EQSIRT (Bentler, Wu i Mair, w druku), FlexMIRT (Houts i Cai, 2013), jak niekomercyjnym: 
Bifactor/Polybif (Gibbons i Hedeker, 2007), MIRT (Chalmers, 2012) czy Lavaan (Rosseel, 
2012). Dwa ostatnie działają w środowisku R (R Development Core Team, 2008). 

Rozwój modeli wyższego rzędu oraz (przede wszystkim) podwójnego czynnika wiąże się 
bezpośrednio z próbami specyfikacji modeli wykraczających poza – mało prawdopodobną w 
warunkach „naturalnych” – prostą strukturę czynnikową w znaczeniu Thurstone’a (1947). W 
tym kontekście wymienić można choćby: (1) modele eksploracyjne z kryterium rotacji 
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Rozwój modeli wyższego rzędu oraz (przede wszystkim) podwójnego czynnika wiąże się 
bezpośrednio z  próbami specyfikacji modeli wykraczających poza – mało prawdopodobną 
w  warunkach „naturalnych” – prostą strukturę czynnikową w  znaczeniu Thurstone’a  (1947). 
W tym kontekście wymienić można choćby: (1) modele eksploracyjne z kryterium rotacji po-
dwójnego czynnika (exploratory bi-factor analysis; Jennrich i  Bentler, 2011; 2012); (2) modele 
podwójnego czynnika łączące elementy konfirmacyjne i eksploracyjne, przykładowo: (a) eks-
ploracyjne modelowanie równań strukturalnych (exploratory structural equation modeling, ESEM; 
Morin, Arens i Marsh, 2014), (b) modelowanie równań strukturalnych z wykorzystaniem estyma-
cji Bayesowskiej (Bayesian structural equation modeling;  Muthén i Asparouhov, 2012a; 2012b) czy 
(c) rotację celową (target rotation; Browne, 1972a; 1972b; Reise, 2012; Reise i in., 2011). 
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rozdział 7
Modele diagnostyczne1

Artur Pokropek, Instytut Badań Edukacyjnych

W najpopularniejszych modelach cech ukrytych, stosowanych w pomiarze edukacyjnym, 
psychologicznym i w badaniach socjologicznych, przyjmuje się założenie, że mierzona cecha 
ma charakter ciągły, często też jednowymiarowy – tak jak w przypadku klasycznych mode-
li teorii odpowiedzi na pozycje testowe (item response theory, IRT; zob. rozdział 1). Założenia 
najpopularniejszych modeli nie zawsze jednak muszą okazać się wystarczające wobec teorii 
stojącej za zadawanymi przez badaczy pytaniami. Klasyczne modele pomiarowe nie zawsze 
są wystarczająco dobrze dopasowane do danych. Analizy cech ukrytych często wykazują 
empirycznie, że posiadają więcej niż jeden wymiar. Stąd wziął się rozwój wielowymiarowych 
modeli IRT i konfirmacyjnej analizy czynnikowej (rozdział 6). Badana cecha ukryta nie musi 
też mieć charakteru ciągłego. Od lat czterdziestych XX wieku rozwijane są modele klas ukry-
tych (rozdział 5), u których podstaw leży założenie o nominalnym charakterze cech ukrytych. 
Modele diagnostyczne (cognitive diagnostic models, CDM) to szeroka gama konfirmacyjnych 
modeli pomiarowych (Rupp, Templin i Henson 2010), które łączą założenie o wielowymiaro-
wości cechy ukrytej z założeniem o jej nieciągłym charakterze. Modele te zawdzięczają swą 
nazwę praktycznym zastosowaniom, które najczęściej skupiają się na diagnostycznych, a nie 
różnicujących aspektach pomiaru. Na przykład w badaniach edukacyjnych za pomocą mo-
deli diagnostycznych próbuje się stwierdzić, jakie są słabe, a jakie mocne strony ucznia, jakie 
aspekty umiejętności już opanował, a z którymi nadal ma trudności. Modele te umożliwiają 
również analizę relacji między poszczególnymi aspektami wiedzy z konkretnych dziedzin, tym 
samym umożliwiają wyznaczenie warunków koniecznych dla możliwości przyswajania coraz 
bardziej złożonej wiedzy. Podobnie w  badaniach psychopatologicznych – modele diagno-
styczne mają za zadanie wykrywanie symptomów i ocenę relacji między nimi.

7.1. podstawowe pojęcia
Modele diagnostyczne to pojemna kategoria zawierająca stosunkowo dużą liczbę róż-

norodnych modeli, często pod wieloma względami odmiennymi od siebie. Łączy je (do 
pewnego stopnia) wspólny język i kilka głównych pojęć powszechnie wykorzystywanych 
w diagnostyce. Na kolejnych stronach zostaną przedstawione podstawowe pojęcia, które 
ułatwią zrozumienie modeli specyfikowanych w dalszych częściach tego rozdziału. 

1 W rozdziale wykorzystano fragmenty artykułu: Pokropek, A. (2013). Modele psychometryczne w pomiarze 
diagnostycznym. Edukacja, 124(4), 20–41.
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7.1.1. atrybuty i macierz Q
W terminologii modeli diagnostycznych zamiast sformułowania „cecha ukryta” używa się 

określenia „atrybut”. Atrybut to dychotomiczna, nieobserwowalna właściwość respondenta, 
na przykład umiejętność dodawania. Zazwyczaj przyjmuje się, że dany respondent umie do-
dawać lub nie (bez zakładania stanów pośrednich). Atrybutem może być także posiadanie 
jakiejś choroby albo stanu psychicznego, na przykład stan depresyjny. Tak jak w poprzednim 
przykładzie, atrybut ten jest dychotomiczny: respondent jest w stanie depresyjnym albo nie. 
Wreszcie, atrybutem może być fakt wejścia w konflikt z prawem, mimo że mniej kojarzy się on 
z cechą ukrytą. Respondent miał lub nie miał taki zatarg. Choć samo zdarzenie jest obserwo-
walne, to w praktyce, pytając respondenta o tak wrażliwy temat, nigdy nie możemy być pewni 
pamięci respondenta, właściwej interpretacji ani prawdomówności. Faktyczny stan konfliktu 
z prawem najczęściej jest dla badacza nieobserwowalny. 

Pomimo różnych sposobów modelowania relacji między profilami atrybutów badanych 
i ich odpowiedzi na pytania, większość modeli diagnostycznych wykorzystuje tak zwaną ma-
cierz Q (Tatsuoka, 1984). Określa ona, które atrybuty są bezpośrednio związane z udzielanymi 
przez respondenta odpowiedziami na pytania. W wierszach macierzy Q umiejscowione są za-
dania, w kolumnach atrybuty. Macierz wypełniona jest zerami i jedynkami. Jedynka oznacza, 
że dany atrybut jest związany z danym pytaniem, zero – że atrybut jest z pytaniem niezwią-
zany. Tabela 7.1 przedstawia taką macierz dla testu arytmetycznego wraz z treściami zadań, 
które pierwotnie opublikowała Kikumi Tatsuoka (1984, zob. też Tatsuoka, 2002; DeCarlo, 2011). 
Osiem atrybutów mierzonych jest dwudziestoma zadaniami.

Drugi przykład macierzy Q został przedstawiony w Tabeli 7.2. Przykład pochodzi z publi-
kacji Jonathana Templina i Roberta Hensona (2006), którym model diagnostyczny służył do 
oceny częstotliwości występowania patologicznych zjawisk związanych z hazardem. Do ana-
liz autorzy wykorzystali zmodyfikowaną wersję kwestionariusza Gambling Research Instrument 
(GRI). Macierz Q została zdefiniowana na podstawie 10 zachowań i trzech atrybutów: (1) re-
spondent jest uzależniony od hazardu lub nie, (2) hazard zakłóca życie bądź nie, (3) respon-
dent utracił kontrolę nad hazardem i życiem. 
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tabela 7.1. Macierz Q dla testu arytmetycznego.

lp. Zadanie
atrybuty*

1 2 3 4 5 6 7 8
1 5/3 – 3/4 0 0 0 1 0 1 1 0
2 3/4 − 3/8 0 0 0 1 0 0 1 0
3 5/6 − 1/9 0 0 0 1 0 0 1 0
4 3*1/2 − 2*3/2 0 1 1 0 1 0 1 0
5 4*3/5 − 3*4/10 0 1 0 1 0 0 1 1
6 6/7 − 4/7 0 0 0 0 0 0 1 0
7 3 − 2*1/5 0 1 0 1 0 0 1 0
8 2/3 − 2/3 0 0 0 0 0 0 1 0
9 3*7/8 – 2 0 1 0 0 0 0 0 0

10 4*4/12 – 2*7/12 0 1 0 0 1 0 1 1
11 4*1/3 – 2*4/3 0 1 0 0 1 0 1 0
12 1*1/8 − 1/8 0 0 0 0 0 0 1 1
13 3*3/8 − 2*5/6 0 1 0 1 1 0 1 0
14 3*4/5 – 3*2/5 0 1 0 0 0 0 1 0
15 2 − 1/3 1 0 0 0 0 0 1 0
16 4*5/7 – 1*4/7 0 1 0 0 0 0 1 0
17 7*3/5 − 4/5 0 1 0 0 1 0 1 0
18 4*1/10 – 2*8/10 0 1 0 0 1 1 1 0
19 4 – 1*4/3 1 1 1 0 0 1 0 1
20 4*1/3 – 1*5/3 0 1 1 0 1 0 1 0

* Atrybuty: 1 – przekształcanie liczby całkowitej w ułamek; 2 – wyodrębnienie liczby całkowitej z ułamka; 3 – uproszczenie przed odję-
ciem; 4 – znalezienie wspólnego mianownika; 5 – „zapożyczenie” od liczby całkowitej; 6 – „zapożyczanie” do odejmowania w liczniku; 
7 – odejmowanie liczników; 8 – redukowanie do najprostszej formy. 

Źródło: DeCarlo (2011, s. 9). 

tabela 7.2. Macierz instrumentu diagnozującego niebezpieczne symptomy graczy hazardowych. 

lp. Symptomy
atrybuty*

1 2 3
1 Jest zaabsorbowany hazardem. 1 0 0
2 Musi grać za coraz większe stawki w celu osiągnięcia pożądanych emocji. 1 1 0
3 Kilka razy próbował zerwać z hazardem, ale mu się nie udało. 0 0 1
4 Jest niespokojny i drażliwy, gdy ktoś próbuje ograniczyć hazard. 1 0 0
5 Hazard jest ucieczką od problemów i stanów depresyjnych. 1 1 0
6 Po przegranej często gra następnego dnia, aby się odegrać. 0 0 1
7 Oszukuje rodzinę, terapeutę i innych, aby ukryć swoje zaangażowanie w hazard. 0 0 1
8 Popełnia akty przestępcze, aby finansować hazard. 0 1 0
9 Hazard grozi przerwaniem pracy lub nauki. 0 1 0

10 Polega na innych, aby dopomóc kondycji finansowej uszczuplonej przez hazard. 0 1 0

* Atrybuty: 1 – uzależnienie; 2 – zakłócenie życia; 3 – utrata kontroli. 
Źródło: Templin i Henson (2006). 
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Formalnie do macierzy Q odwojujemy się poprzez jej elementy: αj = {αjk} oznacza wektor 
dychotomicznych atrybutów ucznia; k = 1,...,K, gdzie 1 dla t-tego elementu oznacza obecność 
atrybutu k, a 0 – brak tego atrybutu lub umiejętności. Macierz Q zbudowana jest z J wierszy 
i K kolumn zawierających zera i jedynki. Komórka tej macierzy oznaczona jest przez wyrażenie 
qik, wskazujące na k-tą umiejętność wymaganą do udzielenia poprawnej (adekwatnej) odpo-
wiedzi na zadanie (sytuację) i. 

7.1.2. Modele kompensacyjne i niekompensacyjne
Kluczowym dla specyfikacji większości modeli diagnostycznych jest określenie charakteru 

relacji między różnymi atrybutami, które wpływają na prawdopodobieństwo udzielenia oczeki-
wanej odpowiedzi. Istnieją trzy klasy takich relacji: niezależne, kompensacyjne i niekompensa-
cyjne. W przypadku sytuacji niezależności prawdopodobieństwo udzielenia poprawnej odpo-
wiedzi na jedno pytanie jest warunkowane tylko jedną zmienną ukrytą. Tak jak w wielowymiaro-
wej konfirmacyjnej analizie czynnikowej, w której nie ma krzyżowych ładunków czynnikowych 
(jedna zmienna ukryta lub atrybut mierzone są jednym, unikatowym zestawem wskaźników). 

W modelach kompensacyjnych pozwala się na to, aby między atrybutami dochodziło do 
interakcji warunkujących udzielenie poprawnej lub niepoprawnej odpowiedzi na zadanie. 
Zakłada się, że braki w  jednym atrybucie mogą być rekompensowane przez inne atrybuty. 
W modelach niekompensacyjnych posiadanie danego atrybutu jest niezbędne do udzielenia 
poprawnej odpowiedzi na zadanie – jeden atrybut nie może być całkowicie zastąpiony innym. 
Przywołajmy na chwilę kontekst edukacyjny. Dwa proste, deterministyczne modele odpo-
wiedzi na zadania testowe mogą wytłumaczyć różnicę między relacjami kompensacyjnymi 
a  niekompensacyjnymi. Załóżmy, że mamy trzy atrybuty: A1, A2, A3, załóżmy następnie, że 
atrybuty te mają charakter dychotomiczny. Ai przybiera wartość 1, jeżeli dana umiejętność 
jest opanowana lub 0, jeżeli umiejętność nie jest opanowana. Niech U oznacza odpowiedź 
na zadanie, która przybiera wartość 1 dla poprawnej i 0 dla odpowiedzi niepoprawnej. Prosty, 
niekompensacyjny model może być wyrażony następująco:

U = A1 * A2 *A3.                                                                                                                    (7.1.)

Zauważmy, że w tym modelu posiadanie wszystkich atrybutów jest niezbędne do uzyska-
nia poprawnej odpowiedzi. Jeżeli przynajmniej jeden atrybut nie został opanowany, iloczyn 
po prawej stronie równania przyjmie wartość 0. Taki typ interakcji nazywany jest regułą ko-
niunktywną (conjuctive). Jej przeciwieństwem jest reguła dysjunktywna (disjunctive) i charak-
teryzuje ona model kompensacyjny (por. Rupp i in., 2010):

U = 1 – [(1 – A1) * (1 – A2 ) * (1 – A3)].                                           (7.2.)

W tym równaniu widać, że do poprawnego rozwiązania zadania potrzebna jest tylko jedna 
umiejętność. Gdy przynajmniej jedna wartość Ai wynosi 1, iloczyn po prawej stronie równania 
przyjmuje wartość 1. 
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Modele kompensacyjne wydają się najodpowiedniejsze dla zadań mających wiele moż-
liwych strategii prowadzących do udzielenia poprawnej odpowiedzi (Reckase, 1985). Mogą 
zostać również wykorzystane w narzędziach diagnozujących różne zaburzenia. Model kom-
pensacyjny został wykorzystany m.in. w publikacji Templina i Hensona (2006), z której zapoży-
czony został przykład macierzy Q (przedstawiony w Tabeli 7.2). Aby móc uznać, że hazard stał 
się ucieczką od problemów i stanów depresyjnych, przynajmniej jeden warunek musi zostać 
spełniony: gracz jest uzależniony lub dochodzi do poważnych zakłóceń życia. 

Modele niekompensacyjne wydają się najbardziej odpowiednie dla testów kompetencji, 
w  których poprawna odpowiedź na zadanie wymaga posiadania zestawu umiejętności. Na 
przykład do poprawnego rozwiązania zadania matematycznego niezbędne są dwie umiejętno-
ści: umiejętność czytania, konieczna do przeczytania zadania oraz umiejętności matematyczne, 
niezbędne do jego rozwiązania (Bolt i  Lall, 2003). Modele te możemy jednak wykorzystywać 
z powodzeniem w socjologii i psychologii zawsze, gdy mamy do czynienia z wielowymiarowy-
mi strukturami, na przykład zaufaniem społecznym, dystansem społecznym czy osobowością.

7.2. Specyfikacja modeli diagnostycznych
W tej części przedstawimy trzy najpopularniejsze modele diagnostyczne. Aby ułatwić prezen-

tacje modeli, posłużono się przykładami empirycznymi, opartymi na danych pochodzących z ba-
dania Tatsuoki (1984). Do analiz została wykorzystana macierz Q zaprezentowana w Tabeli 7.1. Przy-
kłady empiryczne będą się zatem odwoływały do testu edukacyjnego, a precyzyjniej – do testu 
umiejętności matematycznych. Z tego powodu obserwowalne wskaźniki cech ukrytych, zgodnie 
z wybranym kontekstem, nazywane będą „zadaniami”. Należy jednak przypomnieć, że w zależno-
ści od kontekstu zadanie, może zostać zastąpione „pytaniem”, „pozycją testową” lub „wskaźnikiem”.

7.2.1. uogólniony model diagnostyczny
Prezentacje modeli diagnostycznych zaczniemy od uogólnionego modelu diagnostycz-

nego (Davier, 2005; 2008; Davier i  Yamamoto, 2004), w  literaturze światowej określanego 
akronimem GDN (od general diagnostic model). Ogólna forma GDM obejmuje zarówno jed-
nowymiarowe modele IRT, wielowymiarowe modele IRT, jak i dużą część (omawianych w tym 
rozdziale) modeli diagnostycznych (Davier, 2005; 2008; 2014; Davier, Xu i Carstensen, 2011). 
W ogólnej postaci model może zostać zapisany następująco2:
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prawej stronie równania przyjmie wartość 0. Taki typ interakcji nazywany jest regułą 
koniunktywną (conjuctive). Jej przeciwieństwem jest reguła dysjunktywna (disjunctive) i 
charakteryzuje ona model kompensacyjny (por. Rupp i in., 2010): 

U = 1 – [(1 – A1) * (1 – A2 ) * (1 – A3)].     (7.2.) 
W tym równaniu widać, że do poprawnego rozwiązania zadania potrzebna jest tylko jedna 

umiejętność. Gdy przynajmniej jedna wartość Ai wynosi 1, iloczyn po prawej stronie 
równania przyjmuje wartość 1.  

Modele kompensacyjne wydają się najodpowiedniejsze dla zadań mających wiele 
możliwych strategii prowadzących do udzielenia poprawnej odpowiedzi (Reckase, 1985). 
Mogą zostać również wykorzystane w narzędziach diagnozujących różne zaburzenia. Model 
kompensacyjny został wykorzystany m.in. w publikacji Templina i Hensona (2006), z której 
zapożyczony został przykład macierzy Q (przedstawiony w Tabeli 7.2). Aby móc uznać, że 
hazard stał się ucieczką od problemów i stanów depresyjnych, przynajmniej jeden warunek 
musi zostać spełniony: gracz jest uzależniony lub dochodzi do poważnych zakłóceń życia.  

Modele niekompensacyjne wydają się najbardziej odpowiednie dla testów kompetencji, w 
których poprawna odpowiedź na zadanie wymaga posiadania zestawu umiejętności. Na 
przykład do poprawnego rozwiązania zadania matematycznego niezbędne są dwie 
umiejętności: umiejętność czytania, konieczna do przeczytania zadania oraz umiejętności 
matematyczne, niezbędne do jego rozwiązania (Bolt i Lall, 2003). Modele te możemy jednak 
wykorzystywać z powodzeniem w socjologii i psychologii zawsze, gdy mamy do czynienia z 
wielowymiarowymi strukturami, na przykład zaufaniem społecznym, dystansem społecznym 
czy osobowością. 
 
7.2. Specyfikacja modeli diagnostycznych 
 

W tej części przedstawimy trzy najpopularniejsze modele diagnostyczne. Aby ułatwić 
prezentacje modeli, posłużono się przykładami empirycznymi, opartymi na danych 
pochodzących z badania Tatsuoki (1984). Do analiz została wykorzystana macierz Q 
zaprezentowana w Tabeli 7.1. Przykłady empiryczne będą się zatem odwoływały do testu 
edukacyjnego, a precyzyjniej – do testu umiejętności matematycznych. Z tego powodu 
obserwowalne wskaźniki cech ukrytych, zgodnie z wybranym kontekstem, nazywane będą 
„zadaniami”. Należy jednak przypomnieć, że w zależności od kontekstu zadanie, może zostać 
zastąpione „pytaniem”, „pozycją testową” lub „wskaźnikiem”. 

 
7.2.1. Uogólniony model diagnostyczny 

Prezentacje modeli diagnostycznych zaczniemy od uogólnionego modelu diagnostycznego 
(Davier, 2005; 2008; Davier i Yamamoto, 2004), w literaturze światowej określanego 
akronimem GDN (od general diagnostic model). Ogólna forma GDM obejmuje zarówno 
jednowymiarowe modele IRT, wielowymiarowe modele IRT, jak i dużą część (omawianych 
w tym rozdziale) modeli diagnostycznych (Davier, 2005; 2008; 2014; Davier, Xu i 
Carstensen, 2011). W ogólnej postaci model może zostać zapisany następująco49: 
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Prawdopodobieństwo udzielenia poprawnej odpowiedzi na zadanie i respondenta j 
wyrażone jest za pomocą logistycznej funkcji określanej przez parametry zadań λi = (βi, γi, qi) 
oraz wektor mierzonych cech ukrytych θj = (αj1,...,αjk). Parametr βi to trudność pozycji 
                                                      
49 Zachowana została tutaj oryginalna notacja wykorzystywana podczas prezentowania modelu GDM, która 
nieznacznie różni się od przedstawionej w rozdziale 1.  
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oraz wektor mierzonych cech ukrytych θj = (αj1,...,αjk). Parametr βi to trudność pozycji testowej, 

2 Zachowana została tutaj oryginalna notacja wykorzystywana podczas prezentowania modelu GDM, która nieznacznie 
różni się od przedstawionej w rozdziale 1. 
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znana z klasycznych modeli IRT, γi to wektor parametrów dyskryminacji, wiążący cechy ukryte 
z prawdopodobieństwem odpowiedzi na zadanie (w sytuacji modelu jednowymiarowego γi 
jest skalarem), natomiast qi określa wiersz macierzy Q odnoszący się do i-tego zadania.

W  przypadku jednowymiarowego modelu IRT qi jest skalarem zawierającym wartość 1 
(w jednowymiarowym modelu IRT wszystkie pytania mierzą tylko jedną cechę), natomiast θj 
redukuje się do jednowymiarowej, ciągłej zmiennej ukrytej. Wielowymiarowy model IRT to 
model GDM z przynajmniej dwoma ciągłymi cechami ukrytymi i macierzą Q, definiującą re-
lacje między cechami ukrytymi a poszczególnymi wskaźnikami. Zastąpienie ciągłej zmiennej 
ukrytej w wielowymiarowym modelu IRT zmienną o charakterze porządkowym lub dychoto-
micznym pozwala na sformułowanie prostego, kompensacyjnego modelu diagnostycznego. 

Odwołajmy się do testu matematycznego i macierzy Q wykorzystanych przez Tatsuokę 
(1984). Użyta przez nią macierz Q składała się z ośmiu atrybutów (cech ukrytych w termino-
logii IRT). Możemy założyć, że atrybuty mierzone tym testem mają charakter dychotomiczny:  
ajk ∈ {0,1}. Ten prosty model diagnostyczny, podobnie jak wielowymiarowe modele IRT, 
określa prawdopodobieństwo udzielenia poprawnej odpowiedzi na zadanie, wykorzystu-
je do tego parametr βi, mówiący o  relatywnej trudności zadania oraz osiem parametrów 
dyskryminacji γi (odpowiadających ośmiu atrybutom każdego z zadań). Przy tym wartości 
parametrów dyskryminacji dla zadań, w  których poszczególne atrybuty nie są mierzone, 
ustalane są z góry na 0. Parametry βi dla dychotomicznych atrybutów nie mają łatwej do 
opisania interpretacji (inaczej niż w przypadku zmiennych ciągłych) i należy traktować je 
jako relatywny wskaźnik trudności. Parametry dyskryminacji γi dają się interpretować sto-
sunkowo łatwo. Mówią, o ile zmienia się prawdopodobieństwo udzielenia poprawnej od-
powiedzi na zadanie, jeżeli badany posiada dany atrybut w porównaniu do analogicznego 
prawdopodobieństwa badanego, który nie posiada tego atrybutu. Parametry γi wyznaczane 
są zazwyczaj na skali logitowej. Nie jest ona intuicyjna, lecz dzięki niej w  prosty sposób 
można dokonać przekształcenia do miary ilorazu szans, znacznie ułatwiającej interpretację 
uzyskanych wyników. 

Elastyczność podejścia GDM umożliwia komponowanie bardziej złożonych modeli w sto-
sunkowo prosty sposób. Przesłanki teoretyczne mogą na przykład sugerować, że prawdopo-
dobieństwo udzielenia poprawnej odpowiedzi na zadanie w omawianym teście nie zależy 
jedynie od ośmiu dychotomicznych atrybutów, lecz również od ogólnych zdolności mate-
matycznych wyrażonych na skali ciągłej. Wymaga to modyfikacji macierzy Q, polegającej na 
dodaniu jednej kolumny wypełnionej jedynkami. W  takim modelu prawdopodobieństwo 
udzielenia poprawnej odpowiedzi zależeć będzie zarówno od ogólnej umiejętności o cha-
rakterze ciągłym, jak i od opanowania poszczególnych atrybutów, wyspecyfikowanych jako 
niezbędnych do poprawnego rozwiązania zadania. Zarówno model z ośmioma atrybutami, 
jak i model z dodatkową ciągłą cechą ukrytą mają charakter kompensacyjny. Brak posiadania 
jednego z wymaganych atrybutów może być kompensowany posiadaniem innych atrybu-
tów lub wysokim poziomem ciągłej cechy ukrytej. 
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W Tabeli 7.3 zostały przedstawione wskaźniki dopasowania dwóch omawianych tutaj mo-
deli diagnostycznych: model 1 z ośmioma atrybutami oraz model 2 z ośmioma atrybutami 
i jedną ciągłą zmienną ukrytą. Do estymacji modeli wykorzystano dane i macierz Q z badania 
Tatsuoki (1984) oraz pakiet CDM środowiska R.

tabela 7.3. Miary dopasowania dla dwóch modeli diagnostycznych GDM.

Model aIc bIc
1 (8 atrybutów) 8 666,602 8 992,196
2 (8 atrybutów + cecha ciągła) 8 252,803 8 664,080

Oba wskaźniki dopasowania (AIC i BIC) są niższe dla modelu 2 (z ośmioma atrybutami i jedną 
cechą ciągłą), co wskazuje na jego lepsze dopasowanie do danych. W Tabeli 7.4 przedstawiono 
estymowane parametry zadań dla lepiej dopasowanego modelu GDM. Parametr β mówi o rela-
tywnej trudności danego zadania. Zadanie 1 jest relatywnie łatwiejsze od 2 – poprawnie rozwią-
zuje je więcej badanych. Parametry dyskryminacji dla atrybutów (λ1–λ8) wskazują, o ile zwiększy 
się prawdopodobieństwo udzielenia poprawnej odpowiedzi na zadanie między uczniami po-
siadającymi i nieposiadającymi danych atrybutów. Na przykład, jeżeli uczeń posiada atrybut 4, 
prawdopodobieństwo udzielenia poprawnej odpowiedzi na zadanie 1 jest większe o 1,708 na 
skali logitowej od prawdopodobieństwa ucznia nieposiadającego tego atrybutu. Innymi słowy, 
szanse ucznia posiadającego atrybut na poprawną odpowiedź na zadanie 1 są ponad 5,5 razy 
większe (exp[1,7] = 5,5) niż szanse ucznia nieposiadającego atrybutu 4.

Jak w większości modeli diagnostycznych, obok parametrów zadań możliwe jest oszaco-
wanie proporcji badanych posiadających dane atrybuty (model umożliwia również estymację 
prawdopodobieństwa posiadania danego atrybutu dla poszczególnych badanych). Wyniki 
przedstawiono w Tabeli 7.5.

Model przewiduje, że 42,7% badanych uczniów posiada umiejętność przekształcania licz-
by całkowitej w ułamek, 47,4% potrafi wyodrębnić liczbę całkowitą z ułamka itd. Wartości te 
będą o tyle trafne, o ile słuszne okażą się założenia odnoszące się do struktury umiejętności 
wyrażonej w macierzy Q, charakteru atrybutów, założeń co do kompensacyjnego charakteru 
modelu oraz założeń odnoszących się do procesu odpowiedzi na zadanie (np. w omawianym 
modelu GDM nie modelowaliśmy procesu zgadywania). Różne modele prowadzić będą do 
różnych wyników. Nie będziemy tutaj definitywnie rozstrzygać, który z modeli lepiej odzwier-
ciedla rzeczywistość danych. W dalszych przykładach nie będziemy także pokazywać wyni-
ków analogicznych do tych z Tabeli 7.5. Należy jednak pamiętać, że każdy z modeli umożliwia 
oszacowanie podobnych parametrów.
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tabela 7.4. Parametry zadań dla diagnostycznego modelu GDM z ciągłą cechą ukrytą (model 2).

Zadanie β λ1 λ2 λ3 λ4 λ5 λ6 λ7 λ8 λg

1 –0,510 0 0 0 1,708 0 1,543 1,107 0 2,145
2 0,844 0 0 0 3,428 0 0 2,890 0 2,567
3 –0,746 0 0 0 2,263 0 0 1,793 0 1,984
4 3,451 0 1,305 4,682 0 2,395 0 2,663 0 3,093
5 0,234 0 0,522 0 1,704 0 0 2,604 3,653 1,661
6 3,249 0 0 0 0 0 0 0,669 0 1,711
7 –1,500 4,462 0,680 0 0 0 0 2,150 0 3,789
8 1,420 0 0 0 0 0 0 0,482 0 0,420
9 0,529 0 0,897 0 0 0 0 0 0 0,791

10 –1,370 0 0,950 0 0 1,379 0 1,745 1,028 1,224
11 0,266 0 3,003 0 0 3,310 0 1,558 0 1,398
12 1,780 0 0 0 0 0 0 0,780 0,094 1,002
13 –6,039 0 2,418 0 2,138 2,030 0 1,707 0 2,688
14 2,139 0 0,655 0 0 0 0 1,402 0 1,349
15 0,029 1,620 0 0 0 0 0 1,605 0 1,409
16 1,399 0 0,628 0 0 0 0 0,920 0 1,136
17 –1,027 0 2,937 0 0 0,735 0 3,781 0 1,021
18 –0,984 0 2,529 0 0 1,358 3,079 2,789 0 2,146
19 –2,223 1,158 0,787 0,484 0 0,550 0 1,305 0 1,500
20 –2,037 0 2,092 0,369 0 1,557 0 2,399 0 0,495

Legenda: β – parametr trudności; λ1–λ2 – parametry dyskryminacji dla poszczególnych atrybutów; λg – parametr dyskryminacji dla 
czynnika głównego (cechy ciągłej).

tabela 7.5. Szacowane proporcje uczniów posiadających poszczególne atrybuty dla diagno-
stycznego modelu GDM z ciągłą cechą ukrytą (model 2).

lp. atrybut odsetek uczniów w próbie
1 Przekształcanie liczby całkowitej w ułamek. 42,7
2 Wyodrębnienie liczby całkowitej z ułamka. 47,4
3 Uproszczenie przed odjęciem. 52,2
4 Znalezienie wspólnego mianownika. 58,4
5 „Zapożyczenie” od liczby całkowitej. 34,3
6 „Zapożyczanie” do odejmowania w liczniku. 45,0
7 Odejmowanie liczników. 61,6
8 Redukowanie do najprostszej formy. 54,7

7.2.2. Model dIna i pochodne modele
7.2.2.1. Model dIna 

Model DINA (deterministic-input, noisy-and-gate; Haertel, 1989; Torre i Douglas, 2004), po-
dobnie jak wcześniej przedstawiony prosty model GDM, ma charakter diagnostyczny. Zakła-
da się w nim istnienie nieobserwowalnych, dychotomicznych atrybutów. Jest to model nie-
kompensacyjny z koniunkcyjną regułą kondensacji. W modelu zakłada się, że udzielenie po-
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prawnej odpowiedzi na zadanie wymaga posiadania wszystkich atrybutów niezbędnych do 
rozwiązania danego zadania. Sformułowanie and-gate w nazwie modelu odsyła do koniunk-
cyjnego procesu. W deterministycznych warunkach brak choćby jednego atrybutu oznacza 
niepowodzenie w rozwiązaniu zadania.

Deterministyczny charakter tego modelu określa tak zwana struktura wejścia (determini-
stic-input), w której wektor umiejętności uczniów i macierz Q tworzą latentny wektor odpo-
wiedzi ηj = {ηij}, gdzie:
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Model przewiduje, że 42,7% badanych uczniów posiada umiejętność przekształcania 
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zadanie (np. w omawianym modelu GDM nie modelowaliśmy procesu zgadywania). Różne 
modele prowadzić będą do różnych wyników. Nie będziemy tutaj definitywnie rozstrzygać, 
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koniunkcyjnego procesu. W deterministycznych warunkach brak choćby jednego atrybutu 
oznacza niepowodzenie w rozwiązaniu zadania. 

Deterministyczny charakter tego modelu określa tak zwana struktura wejscia 
(deterministic-input), w której wektor umiejętności uczniów i macierz Q tworzą latentny 
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Latentna odpowiedź przybiera wartość 1, jeżeli uczeń j posiada wszystkie umiejętności 
niezbędne do rozwiązania zadania i, a wartość 0 – jeżeli uczeń nie posiada przynajmniej 
jednej z potrzebnych umiejętności. Gdyby proces udzielania odpowiedzi był całkowicie 
deterministyczny, latentny wektor odpowiedzi byłby tożsamy z obserwowalnym wektorem 
odpowiedzi. Zakładamy jednak, że proces odpowiadania na zadanie jest stochastyczny i 
wektory te nie są tożsame. Dlatego pojawiło się sformułowanie noisy w anglojęzycznej 
nazwie tego modelu.  

Szum wprowadzony przez proces stochastyczny parametryzowany jest w modelu DINA 
poprzez parametry pomyłki (slip) i zgadywania (guessing). Uczeń posiadający wszystkie 
wymagane do rozwiązania zadania atrybuty może pomylić się i odpowiedzieć niepoprawnie, 
a uczeń nieposiadający wszystkich parametrów ma szanse poprawnie odpowiedzieć na 
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zadanie. W modelu DINA parametry pomyłki (si) oraz zgadywania (gi) zdefiniowane są 
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Prawdopodobieństwo udzielenia poprawnej odpowiedzi na zadanie i ucznia j posiadającego 
wektor atrybutów αj wyrażane jest jako: 
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Jeżeli nie występują pomyłki ani zgadywanie, prawdopodobieństwo udzielenia poprawnej 
odpowiedzi na zadanie j dla ucznia, który posiadł wszystkie wyspecyfikowane umiejętności 
niezbędne do udzielenia na nie poprawnej odpowiedzi, wynosi 1. Dla ucznia, który nie ma 
przynajmniej jednej umiejętności, prawdopodobieństwo udzielenia poprawnej odpowiedzi na 
zadanie wynosi 0. Odpowiedź zależy od interakcji między αj a macierzą Q.  

Podsumowując, prawdopodobieństwo udzielenia poprawnej odpowiedzi na zadanie przez 
ucznia, którego latentna odpowiedź jest poprawna, zależy od parametru pomyłki, natomiast 
prawdopodobieństwo udzielenia poprawnej odpowiedzi przez ucznia, którego latentna 
odpowiedź jest niepoprawna, zależy bezpośrednio od parametru zgadywania. Warto przy tym 
zwrócić uwagę (za: Torre i Douglas, 2004), że parametr zgadywania oznacza coś więcej, niż 
mogłoby to wynikać z jego nazwy. Nie chodzi tutaj tylko o zgadywanie, które możemy 
nazwać „strzelaniem” w testach jednokrotnego wyboru, ale też sytuację, w której uczniowie 
rozwiązują poprawnie zadanie za pomocą alternatywnych strategii niewyspecyfikowanych w 
macierzy Q. 

W Tabeli 7.6 znajdują sie parametry zadań modelu DINA (zgadywanie i pomyłka). 
Prawdopodobieństwo udzielenia poprawnej odpowiedzi w modelu DINA jest bezpośrednio 
związane z przedstawionymi tutaj parametrami. Na przykład w przypadku pierwszego 
zadania – według specyfikacji macierzy Q z Tabeli 7.1 – wymagane są trzy atrybuty (4, 6 i 7). 
Prawdopodobieństwo udzielenia poprawnej odpowiedzi przez ucznia posiadającego wszystkie 
te trzy atrybuty wynosi: 0,91 = 1 – 0,089, zaś 0,03 – gdy nie posiada on przynajmniej jednej z 
wyspecyfikowanych w macierzy Q umiejętności. 

 
Tabela 7.6. Parametry zadań modelu DINA. 

Zadanie Zgadywanie Pomyłka Zadanie Zgadywanie Pomyłka 
1 0,030 0,089 11 0,066 0,082 
2 0,016 0,041 12 0,127 0,041 
3 0.000 0,134 13 0,013 0,335 
4 0,224 0,110 14 0,060 0,061 
5 0,301 0,172 15 0,031 0,105 
6 0,090 0,044 16 0,107 0,111 
7 0,025 0,197 17 0,038 0,138 
8 0,443 0,182 18 0,119 0,138 
9 0,261 0,247 19 0,022 0,241 

10 0,029 0,214 20 0,013 0,157 
 

7.2.2.2. Model DINO  
Model DINO (deterministic-input, noisy-or-gate; Haertel, 1989), podobnie jak model 

DINA, kategoryzuje respondentów na tych, którzy posiadają dane atrybuty oraz na tych, 
którzy danych atrybutów nie posiadają. Zasadniczą różnicą między obu modelami jest to, że 
DINO ma charakter kompensacyjny, a DINA niekompensacyjny. Model DINO zakłada, że 
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rozwiązują poprawnie zadanie za pomocą alternatywnych strategii niewyspecyfikowanych 
w macierzy Q.

W Tabeli 7.6 znajdują się parametry zadań modelu DINA (zgadywanie i pomyłka). Prawdo-
podobieństwo udzielenia poprawnej odpowiedzi w modelu DINA jest bezpośrednio zwią-
zane z  przedstawionymi tutaj parametrami. Na przykład w  przypadku pierwszego zadania 
– według specyfikacji macierzy Q z Tabeli 7.1 – wymagane są trzy atrybuty (4, 6 i 7). Prawdo-
podobieństwo udzielenia poprawnej odpowiedzi przez ucznia posiadającego wszystkie te 
trzy atrybuty wynosi: 0,91 = 1 – 0,089, zaś 0,030 – gdy nie posiada on przynajmniej jednej 
z wyspecyfikowanych w macierzy Q umiejętności.

tabela 7.6. Parametry zadań modelu DINA.

Zadanie Zgadywanie pomyłka Zadanie Zgadywanie pomyłka
1 0,030 0,089 11 0,066 0,082
2 0,016 0,041 12 0,127 0,041
3 0.000 0,134 13 0,013 0,335
4 0,224 0,110 14 0,060 0,061
5 0,301 0,172 15 0,031 0,105
6 0,090 0,044 16 0,107 0,111
7 0,025 0,197 17 0,038 0,138
8 0,443 0,182 18 0,119 0,138
9 0,261 0,247 19 0,022 0,241

10 0,029 0,214 20 0,013 0,157

7.2.2.2. Model dIno 
Model DINO (deterministic-input, noisy-or-gate; Haertel, 1989), podobnie jak model DINA, 

kategoryzuje respondentów na tych, którzy posiadają dane atrybuty oraz na tych, którzy da-
nych atrybutów nie posiadają. Zasadniczą różnicą między obu modelami jest to, że DINO ma 
charakter kompensacyjny, a DINA niekompensacyjny. Model DINO zakłada, że udzielenie po-
prawnej odpowiedzi na zadanie wymaga, aby respondent posiadał przynajmniej jeden z za-
kładanych atrybutów (stąd sformułowanie or-gate w nazwie tego modelu).

Podobnie jak w modelu DINA, wektor umiejętności uczniów i macierz Q tworzą latentny 
wektor odpowiedzi. Tyle że w tym modelu latentnym wektor ωj = {ωij} odzwierciedla kompen-
sacyjną regułę wejścia (or-gate):
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udzielenie poprawnej odpowiedzi na zadanie wymaga, aby respondent posiadał przynajmniej 
jeden z zakładanych atrybutów (stąd sformułowanie or-gate w nazwie tego modelu). 

Podobnie jak w modelu DINA, wektor umiejętności uczniów i macierz Q tworzą latentny 
wektor odpowiedzi. Tyle że w tym modelu latentnym wektor ωj = {ωij} odzwierciedla 
kompensacyjną regułę wejścia (or-gate): 
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Inaczej niż w modelu DINA, latentny wektor odpowiedzi ωij przyjmuje wartość 1 w 
sytuacji, gdy respondent posiada choć jeden z atrybutów wymaganych do poprawnego 
rozwiązania zadania. Natomiast podobnie do modelu DINA wyspecyfikowane są parametry 
pomyłki i zgadywania:  
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Warto zwrócić uwagę na różnice interpretacyjne tych parametrów w obu modelach. W 
modelu DINO gi oznacza prawdopodobieństwo udzielenia poprawnej odpowiedzi, gdy 
badany nie posiadł żadnego z atrybutów (w modelu DINA: wszystkich atrybutów 
wymaganych do rozwiązania zadania), zaś si to prawdopodobieństwo udzielenia 
niepoprawnej odpowiedzi, gdy badana jednostka posiada przynajmniej jeden atrybut (w 
modelu DINA: przynajmniej jednej). 

Łącząc wzory (7.7) i (7.8), możemy wyrazić prawdopodobieństwo udzielenia poprawnej 
odpowiedzi na zadanie i ucznia j, posiadającego wektor atrybutów αj: 

1( ) (U 1| ) (1 )ij ij
i j ij j i iP P g s    α α      (7.9) 

W Tabeli 7.7 przedstawiono estymowane parametry modelu DINO dla wykorzystywanych 
przykładowych danych. Wyniki te można interpretować podobnie jak dla modelu DINA: 
prawdopodobieństwo udzielenia poprawnej odpowiedzi na zadanie 1 przez ucznia 
posiadającego przynajmniej jeden z trzech atrybutów wynosi: 0,892 = 1 – 0,108, zaś 0,02 – 
gdy nie posiada on żadnej z wyspecyfikowanych w macierzy Q umiejętności. 
 
Tabela 7.7. Parametry zadań modelu DINO. 

Zadanie Zgadywanie Pomyłka Zadanie Zgadywanie Pomyłka 
1 0,021 0,108 11 0,072 0,065 
2 0,042 0,035 12 0,545 0,044 
3 0,000 0,111 13 0,000 0,528 
4 0,217 0,117 14 0,543 0,034 
5 0,296 0,221 15 0,036 0,168 
6 0,664 0,004 16 0,508 0,049 
7 0,009 0,246 17 0,051 0,129 
8 0,608 0,037 18 0,051 0,152 
9 0,514 0,077 19 0,000 0,444 

10 0,014 0,224 20 0,015 0,178 
 

7.2.2.3 Model HDINA  
Model HDINA (higher order deterministic-input, noisy-and-gate) jest prostym 

rozszerzeniem modelu DINA (Torre i Douglas, 2004). Zachowuje on wszystkie właściwości 
poprzednika, a dodatkowo zakłada występowanie uogólnionej, ciągłej cechy ukrytej. Cecha ta 
nie jest jednak bezpośrednio wiązana z prawdopodobieństwem udzielenia poprawnej 
odpowiedzi (tak jak w modelu GDM), służy natomiast do modelowania występowania 
poszczególnych atrybutów. Zakłada się, że poszczególne atrybuty są warunkowo niezależne, 

.                                                   (7.7)

Inaczej niż w modelu DINA, latentna odpowiedź ωij przyjmuje wartość 1 w sytuacji, gdy 
respondent posiada choć jeden z atrybutów wymaganych do poprawnego rozwiązania za-
dania. Natomiast podobnie do modelu DINA wyspecyfikowane są parametry pomyłki i zga-
dywania: 



Modele cech ukrytych W badanIach edukacyjnych, pSychologII I SocjologII

170

 

146 

udzielenie poprawnej odpowiedzi na zadanie wymaga, aby respondent posiadał przynajmniej 
jeden z zakładanych atrybutów (stąd sformułowanie or-gate w nazwie tego modelu). 

Podobnie jak w modelu DINA, wektor umiejętności uczniów i macierz Q tworzą latentny 
wektor odpowiedzi. Tyle że w tym modelu latentnym wektor ωj = {ωij} odzwierciedla 
kompensacyjną regułę wejścia (or-gate): 
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Inaczej niż w modelu DINA, latentny wektor odpowiedzi ωij przyjmuje wartość 1 w 
sytuacji, gdy respondent posiada choć jeden z atrybutów wymaganych do poprawnego 
rozwiązania zadania. Natomiast podobnie do modelu DINA wyspecyfikowane są parametry 
pomyłki i zgadywania:  
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Warto zwrócić uwagę na różnice interpretacyjne tych parametrów w obu modelach. W 
modelu DINO gi oznacza prawdopodobieństwo udzielenia poprawnej odpowiedzi, gdy 
badany nie posiadł żadnego z atrybutów (w modelu DINA: wszystkich atrybutów 
wymaganych do rozwiązania zadania), zaś si to prawdopodobieństwo udzielenia 
niepoprawnej odpowiedzi, gdy badana jednostka posiada przynajmniej jeden atrybut (w 
modelu DINA: przynajmniej jednej). 

Łącząc wzory (7.7) i (7.8), możemy wyrazić prawdopodobieństwo udzielenia poprawnej 
odpowiedzi na zadanie i ucznia j, posiadającego wektor atrybutów αj: 
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W Tabeli 7.7 przedstawiono estymowane parametry modelu DINO dla wykorzystywanych 
przykładowych danych. Wyniki te można interpretować podobnie jak dla modelu DINA: 
prawdopodobieństwo udzielenia poprawnej odpowiedzi na zadanie 1 przez ucznia 
posiadającego przynajmniej jeden z trzech atrybutów wynosi: 0,892 = 1 – 0,108, zaś 0,02 – 
gdy nie posiada on żadnej z wyspecyfikowanych w macierzy Q umiejętności. 
 
Tabela 7.7. Parametry zadań modelu DINO. 

Zadanie Zgadywanie Pomyłka Zadanie Zgadywanie Pomyłka 
1 0,021 0,108 11 0,072 0,065 
2 0,042 0,035 12 0,545 0,044 
3 0,000 0,111 13 0,000 0,528 
4 0,217 0,117 14 0,543 0,034 
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7 0,009 0,246 17 0,051 0,129 
8 0,608 0,037 18 0,051 0,152 
9 0,514 0,077 19 0,000 0,444 
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7.2.2.3 Model HDINA  
Model HDINA (higher order deterministic-input, noisy-and-gate) jest prostym 

rozszerzeniem modelu DINA (Torre i Douglas, 2004). Zachowuje on wszystkie właściwości 
poprzednika, a dodatkowo zakłada występowanie uogólnionej, ciągłej cechy ukrytej. Cecha ta 
nie jest jednak bezpośrednio wiązana z prawdopodobieństwem udzielenia poprawnej 
odpowiedzi (tak jak w modelu GDM), służy natomiast do modelowania występowania 
poszczególnych atrybutów. Zakłada się, że poszczególne atrybuty są warunkowo niezależne, 
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udzielenie poprawnej odpowiedzi na zadanie wymaga, aby respondent posiadał przynajmniej 
jeden z zakładanych atrybutów (stąd sformułowanie or-gate w nazwie tego modelu). 
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Inaczej niż w modelu DINA, latentny wektor odpowiedzi ωij przyjmuje wartość 1 w 
sytuacji, gdy respondent posiada choć jeden z atrybutów wymaganych do poprawnego 
rozwiązania zadania. Natomiast podobnie do modelu DINA wyspecyfikowane są parametry 
pomyłki i zgadywania:  

(U 0 | 1)

(U 1| 0)
i ij ij

i ij ij

s P
g P
   

   
.      (7.8) 

Warto zwrócić uwagę na różnice interpretacyjne tych parametrów w obu modelach. W 
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badany nie posiadł żadnego z atrybutów (w modelu DINA: wszystkich atrybutów 
wymaganych do rozwiązania zadania), zaś si to prawdopodobieństwo udzielenia 
niepoprawnej odpowiedzi, gdy badana jednostka posiada przynajmniej jeden atrybut (w 
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gdy nie posiada on żadnej z wyspecyfikowanych w macierzy Q umiejętności. 
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W Tabeli 7.7 przedstawiono estymowane parametry modelu DINO dla wykorzystywanych 
przykładowych danych. Wyniki te można interpretować podobnie jak dla modelu DINA: praw-
dopodobieństwo udzielenia poprawnej odpowiedzi na zadanie 1 przez ucznia posiadającego 
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tabela 7.7. Parametry zadań modelu DINO.
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2 0,042 0,035 12 0,545 0,044
3 0,000 0,111 13 0,000 0,528
4 0,217 0,117 14 0,543 0,034
5 0,296 0,221 15 0,036 0,168
6 0,664 0,004 16 0,508 0,049
7 0,009 0,246 17 0,051 0,129
8 0,608 0,037 18 0,051 0,152
9 0,514 0,077 19 0,000 0,444

10 0,014 0,224 20 0,015 0,178

7.2.2.3. Model hdIna 
Model HDINA (higher order deterministic-input, noisy-and-gate) jest prostym rozszerzeniem 

modelu DINA (Torre i Douglas, 2004). Zachowuje on wszystkie właściwości poprzednika, a do-
datkowo zakłada występowanie uogólnionej, ciągłej cechy ukrytej. Cecha ta nie jest jednak 
bezpośrednio wiązana z prawdopodobieństwem udzielenia poprawnej odpowiedzi (tak jak 
w modelu GDM), służy natomiast do modelowania występowania poszczególnych atrybu-
tów. Zakłada się, że poszczególne atrybuty są warunkowo niezależne, a  prawdopodobień-
stwo ich występowania może zostać opisane za pomocą funkcji znanej z modelowania IRT:
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Prawdopodobieństwo posiadania danego atrybutu jest modelowane za pomocą 
dwuparametrycznego modelu logistycznego (może być też modelowane za pomocą innych 
modeli, np. Rascha). Dwuparametryczny model logistyczny jest tutaj wykorzystywany nie do 
przewidywania prawdopodobieństwa odpowiedzi na zadanie, lecz prawdopodobieństwa 
posiadania atrybutu. W zastosowaniach edukacyjnych θ może być rozumiana jako ogólne 
umiejętności, w przeciwieństwie do umiejętności specyficznych (atrybutów). Zakłada się 
tutaj, że uczniowie o wyższym poziomie umiejętności ogólnych, mają wyższe 
prawdopodobieństwo posiadania szczegółowych atrybutów. W zastosowaniach medycznych 
może to być ogólny stan zdrowia (w przeciwieństwie do poszczególnych chorób lub 
symptomów). W zastosowaniach psychologicznych i socjologicznych ciągła cecha ukryta 
może być traktowana jako czynnik G lub wyrażać inną ogólną tendencję.  
 
Tabela 7.8. Parametry modelu HDINA wiążące poszczególne atrybuty z cechą wyższego rzędu. 

Lp. Atrybut Dyskryminacja (a) Trudność (b) 
1 Przekształcanie liczby całkowitej w ułamek. 4,15 0,14 
2 Wyodrębnienie liczby całkowitej z ułamka. 1,58 –1,70 
3 Uproszczenie przed odjęciem. 0,53 –1,40 
4 Znalezienie wspólnego mianownika. 2,04 –0,60 
5 „Zapożyczenie” od liczby całkowitej. 2,09 0,07 
6 „Zapożyczanie” do odejmowania w liczniku. 1,78 –1,90 
7 Odejmowanie liczników. 3,39 –3,30 
8 Redukowanie do najprostszej formy. 1,40 –1,30 

 
W Tabeli 7.8 przedstawiono parametry modelu HDINA, wiążące cechę wyższego rzędu z 

poszczególnymi atrybutami. Parametry trudności można interpretować tak samo, jak w 
modelach IRT. Zero oznacza, że prawdopodobieństwo posiadania danego atrybutu dla ucznia 
o umiejętności ogólnej równej 0, będzie wynosiło 0,5. Im wyższa trudność, tym niższe 
prawdopodobieństwo posiadania danego atrybutu dla ucznia o danej wartości umiejętności 
ogólnych. Okazuje się, że przekształcanie liczby całkowitej w ułamek oraz „zapożyczenie” od 
liczby całkowitej są najtrudniejszymi atrybutami, zaś odejmowanie liczników to atrybut 
najłatwiejszy, a zatem najczęściej występujący w badanej grupie. Parametr dyskryminacji 
oznacza „wagę”, z jaką posiadanie bądź nieposiadanie danego atrybutu wiązane jest ze ciągłą 
cechą ukrytą. W naszym przykładzie najsłabiej związanym atrybutem z umiejętnościami 
matematycznymi jest atrybut wyrażający uproszczenie przed odjęciem50.  

 
7.2.3. Model NIDA 

Model NIDA (noisy-input, deterministic-and-gate; Maris, 1995), tak samo jak model 
DINA, jest niekompensacyjnym modelem diagnostycznym z koniunkcyjną regułą 
kondensacji. Dla poprawnej odpowiedzi na zadanie jest wymagany udział wszystkich 
atrybutów zdefiniowanych w macierzy Q. Różnica między modelem DINA a NIDA polega na 
przypisaniu podstawowego znaczenia modelowanym atrybutom w zamian za redukcję 
złożoności parametryzacji zadań. W modelu NIDA parametr pomyłki oraz zgadywania 
zostały zdefiniowane na poziomie atrybutów, a nie jak w modelu DINA – na poziomie zadań. 
                                                      
50 Szczegóły związane z interpretacją parametrów dyskryminacji i trudności można znaleźć w rozdziale 1. 
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Modele cech ukrytych W badanIach edukacyjnych, pSychologII I SocjologII

172

7.2.3. Model nIda
Model NIDA (noisy-input, deterministic-and-gate; Maris, 1995), tak samo jak model DINA, 

jest niekompensacyjnym modelem diagnostycznym z koniunkcyjną regułą kondensacji. Dla 
poprawnej odpowiedzi na zadanie jest wymagany udział wszystkich atrybutów zdefiniowa-
nych w macierzy Q. Różnica między modelem DINA a NIDA polega na przypisaniu podstawo-
wego znaczenia modelowanym atrybutom w zamian za redukcję złożoności parametryzacji 
zadań. W modelu NIDA parametr pomyłki oraz zgadywania zostały zdefiniowane na poziomie 
atrybutów, a nie jak w modelu DINA – na poziomie zadań. Estymowanych jest tym samym 
tyle parametrów zgadywania i tyle parametrów pomyłki, ile zostało wyspecyfikowanych atry-
butów w macierzy Q, niezależnie od liczby zadań. Zakłada się, że parametry pomyłki i zgady-
wania są stałe dla wszystkich zadań. Prawdopodobieństwo udzielenia poprawnej odpowiedzi 
na zadanie jest zaś równe prawdopodobieństwu właściwego użycia wszystkich atrybutów 
w procesie formowania odpowiedzi (Rupp i in., 2010).

Formalnie parametr zgadywania dla k-tego atrybutu (Sαk
) oraz parametr pomyłki dla atry-

butu (gαk
) zostały zdefiniowane następująco:
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Estymowanych jest tym samym tyle parametrów zgadywania i tyle parametrów pomyłki, ile 
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gdzie: αjk to wskaźnik posiadania k-tego atrybutu przez ucznia j, natomiast 
kj  to latentny 

wskaźnik poprawności użycia k-tego atrybutu przez ucznia j dla dowolnego zadania 
wymagającego użycia tego atrybutu.  

 
Parametr pomyłki dla danego atrybutu wyraża prawdopodobieństwo niepoprawnego 
zastosowania tego atrybutu dla zadania rozwiązywanego przez ucznia j posiadającego ten 
atrybut. Parametr zgadywania to prawdopodobieństwo poprawnego zastosowania danego 
atrybutu dla dowolnego zadania, wymagającego użycia tego atrybutu przez ucznia j, który nie 
posiada wymaganego atrybutu.  

Prawdopodobieństwo udzielenia poprawnej odpowiedzi na zadanie i przez ucznia j, 
posiadającego wektor atrybutów αj wyrażane jest jako: 
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gdzie: qik, wskazuje na k-tą umiejętność wymaganą do udzielenia poprawnej odpowiedzi na 
zadanie i. 

 
Tabela 7.9. Parametry modelu NIDA. 

Lp. Atrybut Zgadywanie (g) Pomyłka (s) 
1 Przekształcanie liczby całkowitej w ułamek. 0,000 0,100 
2 Wyodrębnienie liczby całkowitej z ułamka. 0,637 0,035 
3 Uproszczenie przed odjęciem. 0,000 0,000 
4 Znalezienie wspólnego mianownika. 0,129 0,082 
5 „Zapożyczenie” od liczby całkowitej. 0,000 0,204 
6 „Zapożyczanie” do odejmowania w liczniku. 0,711 0,000 
7 Odejmowanie liczników. 0,577 0,056 
8 Redukowanie do najprostszej formy. 0,172 0,005 

 
W Tabeli 7.9 przedstawiono parametry modelu NIDA. Podobnie jak w innych modelach 

pomiarowych zakładamy tutaj lokalną niezależność, przy czym odwołuje się ona do 
atrybutów, a nie do zadań. Spójrzmy na zadanie drugie (Tabela 7.1). Do udzielenia na nie 
poprawnej odpowiedzi potrzebne są dwa atrybuty: znalezienie wspólnego mianownika i 
odejmowanie liczników. Z Tabeli 7.9 możemy odczytać wartości parametrów pomyłki dla 
obu atrybutów: 0,082 i 0,056. Dla ucznia, który posiada te atrybuty prawdopodobieństwo 
udzielenia poprawnej odpowiedzi wynosić będzie (1 – 0,082) * (1 – 0,056) = 0,867. Dla 
ucznia, który nie posiada wymaganych atrybutów, prawdopodobieństwo to można oszacować 
na podstawie parametrów zgadywania. Dla omawianego zadania wynosi ono 0,074 (0,129 * 
0,577). Warto zauważyć, że oba prawdopodobieństwa będą stałe dla wszystkich rozwiązań, w 
których wymagane są te same dwa atrybuty. 

,                                              (7.11)

gdzie: αjk to wskaźnik posiadania k-tego atrybutu przez ucznia j, natomiast 
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pomiarowych zakładamy tutaj lokalną niezależność, przy czym odwołuje się ona do 
atrybutów, a nie do zadań. Spójrzmy na zadanie drugie (Tabela 7.1). Do udzielenia na nie 
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tabela 7.9. Parametry modelu NIDA.
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odpowiedzi potrzebne są dwa atrybuty: znalezienie wspólnego mianownika i odejmowanie 
liczników. Z Tabeli 7.9 możemy odczytać wartości parametrów pomyłki dla obu atrybutów: 
0,082 i 0,056. Dla ucznia, który posiada te atrybuty prawdopodobieństwo udzielenia popraw-
nej odpowiedzi wynosić będzie (1 – 0,082) * (1 – 0,056) = 0,867. Dla ucznia, który nie posiada 
wymaganych atrybutów, prawdopodobieństwo to można oszacować na podstawie parame-
trów zgadywania. Dla omawianego zadania wynosi ono 0,074 (0,129 * 0,577). Warto zauważyć, 
że oba prawdopodobieństwa będą stałe dla wszystkich rozwiązań, w których wymagane są 
te same dwa atrybuty.

7.2.4. Model rruM 
W modelu DINA zgadywanie i pomyłka modelowane są na poziomie zadań a prawdopo-

dobieństwo wykorzystania wszystkich atrybutów jest zależne od zadania. W  modelu NIDA 
zgadywanie i pomyłka modelowane są na poziomie atrybutów, lecz w tym wypadku praw-
dopodobieństwo wykorzystania atrybutu nie jest zależne od zadań. Model RRUM (reduced 
reparameterized unified model; DiBello, Stout i  Roussos, 1995) wprowadza parametryzację 
umożliwiającą uwzględnienie sytuacji, w której różne atrybuty mogą być stosowane z różną 
skutecznością do różnych zadań.

Podobnie jak w modelu NIDA, w modelu RRUM ζijαk 
to latentne zastosowanie atrybutu αk, 

lecz w tym wypadku odnosi się ono do respondenta j rozwiązującego zadanie i. Prawdopo-
dobieństwo udzielenia poprawnej odpowiedzi, gdy dany atrybut αk jest opanowany, opisane 
jest za pomocą równania:
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Warto zauważyć, że prawdopodobieństwo to można interpretować jako odwrotność 
parametru pomyłki, korespondującego z danym atrybutem αk. Natomiast zgadywanie jest tutaj 
opisane jako prawdopodobieństwo przypadku, w którym dany atrybut αk nie został 
opanowany: 
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Wzory (7.13) i (7.14) nie mogą być użyte bezpośrednio do parametryzacji poprawnej 
odpowiedzi na dane zadanie testowe – odnoszą się do jednego k-tego atrybutu. 
Parametryzacja modelu RRUM polega na wprowadzeniu dwóch parametrów opisujących 
prawdopodobieństwo udzielenia poprawnej odpowiedzi na dane zadania: *
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parametry definiowane są na poziomie zadań. Pierwszy z nich określa prawdopodobieństwo 
w sytuacji, gdy wszystkie atrybuty w macierzy Q zostały opanowane. Formalnie: 
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czyli prawdopodobieństwo udzielenia poprawnej odpowiedzi na zadanie w sytuacji 
poprawnego zastosowania każdego z atrybutów. Drugi parametr zdefiniowany jest dla 
zadania i oraz atrybutu αk. Parametr ten został określony jako grzywna (penalty) dla 
respondentów, którzy nie posiadają danego atrybutu z macierzy Q, wymaganego do 
udzielenia poprawnej odpowiedzi na zadanie: 
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Dodatkowo przyjmuje się, że 
ki iar   , narzucając takie ograniczenie w procesie 

estymacji. W związku z tym *
kir  przyjmuje wartość z przedziału 0–1. Niskie wartości tego 

parametru oznaczają, że w przypadku nieopanowania danego atrybutu prawdopodobieństwo 
udzielenia poprawnej odpowiedzi zmaleje w sposób znaczący. Wysokie wartości parametru 
oznaczają małe zmiany w przypadku braku tego atrybutu. Przykładowo: wartość 1 oznacza, 
że nieposiadanie danego atrybutu nie wpływa na prawdopodobieństwo udzielenia poprawnej 
odpowiedzi. Parametr *

kir  często określa się jako diagnostyczny parametr dyskryminacyjny 
(Rupp i in., 2010). 

Końcową parametryzację modelu RRUM można przedstawić poprzez opisanie 
prawdopodobieństwa udzielenia poprawnej odpowiedzi przez ucznia o danym wektorze 
atrybutów:  

.                                  (7.13)

Warto zauważyć, że prawdopodobieństwo to można interpretować jako odwrotność pa-
rametru pomyłki, korespondującego z danym atrybutem αk. Natomiast zgadywanie jest tutaj 
opisane jako prawdopodobieństwo przypadku, w którym dany atrybut αk nie został opano-
wany:
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podobieństwa udzielenia poprawnej odpowiedzi przez ucznia o danym wektorze atrybutów: 
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Jeżeli uczeń posiada wszystkie mierzone atrybuty, jego prawdopodobieństwo udzielenia 

poprawnej odpowiedzi wynosi *
i . Za każdy nieopanowany atrybut prawdopodobieństwo 

obniży się, przy czym redukcja ta uzależniona będzie od parametru grzywny ( *
kir ), 

specyficznego dla każdej pary atrybut–zadanie. 
 
Tabela 7.10. Parametry modelu RRUM. 

Zadanie 
Parametr 

podstawowy Parametry grzywny 

π* r1
* r2

* r3
* r4

* r5
* r6

* r7
* r8

* 
1 1,000 0,418 0,190 0,575 
2 0,938 0,000 0,501 
3 0,649 0,608 0,727 
4 1,000 0,808 0,431 0,535 0,770 
5 0,928 0,510 0,284 1,000 0,349
6 0,955 0,045 
7 0,542 0,010 0,640 0,641 
8 0,817 0,521 
9 0,800 0,079

10 0,385 0,638 0,203 0,644 0,576
11 0,556 1,000 0,041 0,975 
12 1,000 0,646 0,579
13 0,693 0,000 0,090 0,000 0,000 
14 0,951 0,307 0,057 
15 0,569 0,043 0,611 
16 0,915 0,204 0,180 
17 0,000 0,660 0,000 0,565 
18 1,000 0,657 0,338 0,171 0,576 
19 1,000 0,000 0,236 0,000 0,024 0,319 
20 0,647 0,605 0,306 0,204 0,616 

 
Przyjrzyjmy się zadaniu 1. Jego parametr podstawowy wynosi 1 (z dokładnością do trzech 

miejsc po przecinku). Parametry r4
*, r6

*, r7
* określają wartość grzywny w sytuacji, gdy 

respondent nie posiada jednego z atrybutów (przedstawionych w Tabeli 7.9). Jeżeli atrybut 4 
(znalezienie wspólnego mianownika) nie został opanowany przez ucznia, 
prawdopodobieństwo udzielenia poprawnej odpowiedzi, z bliskiej 1 spada do wartości 0,418 
(1,000 * 0,418). Jeżeli nieopanowany został tylko atrybut 6 („zapożyczanie” do odejmowania 
w liczniku), prawdopodobieństwo poprawnej odpowiedzi spada do 0,19 (1,000 * 0,190). Z 
punktu widzenia odpowiedzi na zadanie 1, posiadanie atrybutu 6 jest zatem ważniejsze, niż 
posiadanie atrybutu 4 (mówimy, że atrybut 4 ma wyższą diagnostyczną moc różnicującą). 
 
7.3. Estymacja modeli diagnostycznych 
 

Estymacja modeli diagnostycznych opiera się na procedurze brzegowej największej 
wiarygodności (marginal maximum likelihood, MML), analogicznej do procedury stosowanej 

.                              (7.17)

Jeżeli uczeń posiada wszystkie mierzone atrybuty, jego prawdopodobieństwo udzielenia 
poprawnej odpowiedzi wynosi π*

i. Za każdy nieopanowany atrybut prawdopodobieństwo ob-
niży się, przy czym redukcja ta uzależniona będzie od parametru grzywny (r*

i αk
), specyficznego 

dla każdej pary atrybut–zadanie.
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tabela 7.10. Parametry modelu RRUM.

Zadanie
parametr 

podstawowy parametry grzywny

π* r1
* r2

* r3
* r4

* r5
* r6

* r7
* r8

*

1 1,000 0,418 0,190 0,575
2 0,938 0,000 0,501
3 0,649 0,608 0,727
4 1,000 0,808 0,431 0,535 0,770
5 0,928 0,510 0,284 1,000 0,349
6 0,955 0,045
7 0,542 0,010 0,640 0,641
8 0,817 0,521
9 0,800 0,079

10 0,385 0,638 0,203 0,644 0,576
11 0,556 1,000 0,041 0,975
12 1,000 0,646 0,579
13 0,693 0,000 0,090 0,000 0,000
14 0,951 0,307 0,057
15 0,569 0,043 0,611
16 0,915 0,204 0,180
17 0,000 0,660 0,000 0,565
18 1,000 0,657 0,338 0,171 0,576
19 1,000 0,000 0,236 0,000 0,024 0,319
20 0,647 0,605 0,306 0,204 0,616

Przyjrzyjmy się zadaniu 1. Jego parametr podstawowy wynosi 1,000 (z dokładnością do 
trzech miejsc po przecinku). Parametry r4

*, r6
*, r7

* określają wartość grzywny w sytuacji, gdy 
respondent nie posiada jednego z atrybutów (przedstawionych w Tabeli 7.9). Jeżeli atrybut 4 
(znalezienie wspólnego mianownika) nie został opanowany przez ucznia, prawdopodobień-
stwo udzielenia poprawnej odpowiedzi, z bliskiej 1 spada do wartości 0,418 (1,000 * 0,418). 
Jeżeli nieopanowany został tylko atrybut 6 („zapożyczanie” do odejmowania w liczniku), praw-
dopodobieństwo poprawnej odpowiedzi spada do 0,19 (1,000 * 0,190). Z punktu widzenia 
odpowiedzi na zadanie 1, posiadanie atrybutu 6 jest zatem ważniejsze, niż posiadanie atrybu-
tu 4 (mówimy, że atrybut 4 ma wyższą diagnostyczną moc różnicującą).

7.3. estymacja modeli diagnostycznych
Estymacja modeli diagnostycznych opiera się na procedurze brzegowej największej wiary-

godności (marginal maximum likelihood, MML), analogicznej do procedury stosowanej w IRT. 
W modelach IRT maksymalizowana funkcja wiarygodności przybiera następującą postać:
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w IRT. W modelach IRT maksymalizowana funkcja wiarygodności przybiera następującą 
postać: 

1 1
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     X X X ,    (7.18) 

podczas gdy w większości modeli diagnostycznych: 

11 1

( ) ( ) ( | ) ( )
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i j l l
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L L L p
 

   X X X α α ,    (7.19) 

gdzie: ( )jL X jest funkcją wiarygodności dla ucznia j; ( )lp α  to prawdopodobieństwo a priori 

dla wektora atrybutów lα , natomiast L = 2K, gdzie K jest liczbą umiejętności (atrybutów).  
 
Procedury estymacyjne są podobne do stosowanych w jednowymiarowych modelach IRT. 

Całkowanie przez ciągłą umiejętność, która zostaje zdyskretyzowana w procesie 
estymacyjnym modeli IRT, w modelach diagnostycznych zostaje zastąpiona ważoną sumą 
warunkowych wiarygodności dla 2K możliwych wzorów atrybutów (umiejętności). Tak jak w 
modelach IRT, do estymacji parametrów wykorzystywany jest zazwyczaj algorytm EM (zob. 
rozdział 9). Modele przedstawione w tym rozdziale szacowane były przy użyciu algorytmu 
EM, z wykorzystaniem pakietu CDM (Robitzsch, Kiefer, George, Uenlue i Robitzsch, 2013). 

Duża liczba wymiarów w modelach diagnostycznych utrudnia estymację wykorzystującą 
klasyczne podejście oparte na metodach największej wiarygodności. Przy większej liczbie 
wymiarów algorytmy te stają się niestabilne, a wymagania odnoszące się do pamięci 
operacyjnej komputera rosną do niebagatelnych rozmiarów. Dlatego część autorów proponuje 
zastąpienie metod największej wiarygodności estymacją Bayesowską, która doskonale 
sprawdza się w takich wypadkach (Torre, 2009, zob. też rozdział 10).  
 
7.4. Podsumowanie 
 

W rozdziale przedstawiliśmy podstawowe modele diagnostyczne. Wybraliśmy kilka 
najczęściej spotykanych w literaturze przedmiotu. Za dodatkowe kryterium wyboru posłużyła 
możliwość szacowania parametrów modeli za pomocą powszechnie dostępnych programów 
statystycznych. Wszystkie omówione modele można szacować na przykład w bezpłatnym 
środowisku R. Przegląd modeli został ograniczony do sytuacji dychotomicznych wskaźników 
(zadań ocenianych zero-jedynkowo) oraz dychotomicznych atrybutów. Uogólnianie modeli 
diagnostycznych do wskaźników o innym charakterze niż dychotomiczny sprawia pewne 
trudności i nie jest oczywiste, lecz trzeba podkreślić, że jest możliwe (Davier, 2005; 2008). 
Podobnie jest z uogólnianiem do atrybutów o większej liczbie kategorii – jest to 
konceptualnie trudne i jeszcze nie w pełni opracowane statystycznie, ale możliwe (Davier, 
2005; 2008; Chen i Torre, 2013). Dodatkowo modele diagnostycznie nie posiadają nadal w 
pełni przebadanych miar dopasowania oraz statystyk, które ułatwiałyby pracę nad konstrukcją 
macierzy Q (por. Wilhelm i Robitzsch, 2009). 

Stosowanie modeli diagnostycznych wiąże się również z kilkoma trudnościami 
wykraczającymi poza zagadnienia statystyczne. Nie pozwoliły one zdobyć (do tej pory) 
modelom diagnostycznym odpowiedniej pozycji w zastosowaniach pomiarowych. 
Podstawowy problem polega na trudności konstrukcji narzędzia pomiarowego, 
współgrającego z możliwościami, jakie daje nam modelowanie statystyczne. Konstrukcja 
dobrego narzędzia wymaga współpracy specjalistów znających teorię dotyczącą 
funkcjonowania procesów kognitywnych ze specjalistami posiadającymi odpowiednią wiedzę 
z zakresu psychometrii. Specyfikacja macierzy Q, wybór reguły kondensacyjnej, określającej, 
w jaki sposób relacje między umiejętnościami wpływają na prawdopodobieństwo udzielenia 

,                            (7.18)



Modele cech ukrytych W badanIach edukacyjnych, pSychologII I SocjologII

176

podczas gdy w większości modeli diagnostycznych:
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w IRT. W modelach IRT maksymalizowana funkcja wiarygodności przybiera następującą 
postać: 
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podczas gdy w większości modeli diagnostycznych: 
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gdzie: ( )jL X jest funkcją wiarygodności dla ucznia j; ( )lp α  to prawdopodobieństwo a priori 

dla wektora atrybutów lα , natomiast L = 2K, gdzie K jest liczbą umiejętności (atrybutów).  
 
Procedury estymacyjne są podobne do stosowanych w jednowymiarowych modelach IRT. 

Całkowanie przez ciągłą umiejętność, która zostaje zdyskretyzowana w procesie 
estymacyjnym modeli IRT, w modelach diagnostycznych zostaje zastąpiona ważoną sumą 
warunkowych wiarygodności dla 2K możliwych wzorów atrybutów (umiejętności). Tak jak w 
modelach IRT, do estymacji parametrów wykorzystywany jest zazwyczaj algorytm EM (zob. 
rozdział 9). Modele przedstawione w tym rozdziale szacowane były przy użyciu algorytmu 
EM, z wykorzystaniem pakietu CDM (Robitzsch, Kiefer, George, Uenlue i Robitzsch, 2013). 

Duża liczba wymiarów w modelach diagnostycznych utrudnia estymację wykorzystującą 
klasyczne podejście oparte na metodach największej wiarygodności. Przy większej liczbie 
wymiarów algorytmy te stają się niestabilne, a wymagania odnoszące się do pamięci 
operacyjnej komputera rosną do niebagatelnych rozmiarów. Dlatego część autorów proponuje 
zastąpienie metod największej wiarygodności estymacją Bayesowską, która doskonale 
sprawdza się w takich wypadkach (Torre, 2009, zob. też rozdział 10).  
 
7.4. Podsumowanie 
 

W rozdziale przedstawiliśmy podstawowe modele diagnostyczne. Wybraliśmy kilka 
najczęściej spotykanych w literaturze przedmiotu. Za dodatkowe kryterium wyboru posłużyła 
możliwość szacowania parametrów modeli za pomocą powszechnie dostępnych programów 
statystycznych. Wszystkie omówione modele można szacować na przykład w bezpłatnym 
środowisku R. Przegląd modeli został ograniczony do sytuacji dychotomicznych wskaźników 
(zadań ocenianych zero-jedynkowo) oraz dychotomicznych atrybutów. Uogólnianie modeli 
diagnostycznych do wskaźników o innym charakterze niż dychotomiczny sprawia pewne 
trudności i nie jest oczywiste, lecz trzeba podkreślić, że jest możliwe (Davier, 2005; 2008). 
Podobnie jest z uogólnianiem do atrybutów o większej liczbie kategorii – jest to 
konceptualnie trudne i jeszcze nie w pełni opracowane statystycznie, ale możliwe (Davier, 
2005; 2008; Chen i Torre, 2013). Dodatkowo modele diagnostycznie nie posiadają nadal w 
pełni przebadanych miar dopasowania oraz statystyk, które ułatwiałyby pracę nad konstrukcją 
macierzy Q (por. Wilhelm i Robitzsch, 2009). 

Stosowanie modeli diagnostycznych wiąże się również z kilkoma trudnościami 
wykraczającymi poza zagadnienia statystyczne. Nie pozwoliły one zdobyć (do tej pory) 
modelom diagnostycznym odpowiedniej pozycji w zastosowaniach pomiarowych. 
Podstawowy problem polega na trudności konstrukcji narzędzia pomiarowego, 
współgrającego z możliwościami, jakie daje nam modelowanie statystyczne. Konstrukcja 
dobrego narzędzia wymaga współpracy specjalistów znających teorię dotyczącą 
funkcjonowania procesów kognitywnych ze specjalistami posiadającymi odpowiednią wiedzę 
z zakresu psychometrii. Specyfikacja macierzy Q, wybór reguły kondensacyjnej, określającej, 
w jaki sposób relacje między umiejętnościami wpływają na prawdopodobieństwo udzielenia 

,                       (7.19)

gdzie: L(Xj) 
jest funkcją wiarygodności dla ucznia j; <p (α1) to prawdopodobieństwo a priori 

dla wektora atrybutów α1, natomiast L = 2K, gdzie K jest liczbą umiejętności (atrybutów). 
Procedury estymacyjne są podobne do stosowanych w  jednowymiarowych modelach 

IRT. Całkowanie przez ciągłą umiejętność, która zostaje zdyskretyzowana w procesie estyma-
cyjnym modeli IRT, w modelach diagnostycznych zostaje zastąpiona ważoną sumą warunko-
wych wiarygodności dla 2K możliwych wzorów atrybutów (umiejętności). Tak jak w modelach 
IRT, do estymacji parametrów wykorzystywany jest zazwyczaj algorytm EM (zob. rozdział 9). 
Modele przedstawione w tym rozdziale szacowane były przy użyciu algorytmu EM, z wyko-
rzystaniem pakietu CDM (Robitzsch, Kiefer, George, Uenlue i Robitzsch, 2013).

Duża liczba wymiarów w modelach diagnostycznych utrudnia estymację wykorzystującą 
klasyczne podejście oparte na metodach największej wiarygodności. Przy większej liczbie wy-
miarów algorytmy te stają się niestabilne, a wymagania odnoszące się do pamięci operacyjnej 
komputera rosną do niebagatelnych rozmiarów. Dlatego część autorów proponuje zastąpie-
nie metod największej wiarygodności estymacją Bayesowską, która doskonale sprawdza się 
w takich wypadkach (Torre, 2009, zob. też rozdział 10). 

7.4. podsumowanie
W rozdziale przedstawiliśmy podstawowe modele diagnostyczne. Wybraliśmy kilka naj-

częściej spotykanych w  literaturze przedmiotu. Za dodatkowe kryterium wyboru posłużyła 
możliwość szacowania parametrów modeli za pomocą powszechnie dostępnych programów 
statystycznych. Wszystkie omówione modele można szacować na przykład w  bezpłatnym 
środowisku R. Przegląd modeli został ograniczony do sytuacji dychotomicznych wskaźników 
(zadań ocenianych zero-jedynkowo) oraz dychotomicznych atrybutów. Uogólnianie mode-
li diagnostycznych do wskaźników o innym charakterze niż dychotomiczny sprawia pewne 
trudności i nie jest oczywiste, lecz trzeba podkreślić, że jest możliwe (Davier, 2005; 2008). Po-
dobnie jest z uogólnianiem do atrybutów o większej liczbie kategorii – jest to konceptualnie 
trudne i jeszcze nie w pełni opracowane statystycznie, ale możliwe (Davier, 2005; 2008; Chen 
i Torre, 2013). Dodatkowo modele diagnostycznie nie posiadają nadal w pełni przebadanych 
miar dopasowania oraz statystyk, które ułatwiałyby pracę nad konstrukcją macierzy Q (por. 
Wilhelm i Robitzsch, 2009).

Stosowanie modeli diagnostycznych wiąże się również z kilkoma trudnościami wykracza-
jącymi poza zagadnienia statystyczne. Nie pozwoliły one zdobyć (do tej pory) modelom dia-
gnostycznym odpowiedniej pozycji w zastosowaniach pomiarowych. Podstawowy problem 
polega na trudności konstrukcji narzędzia pomiarowego, współgrającego z możliwościami, 
jakie daje nam modelowanie statystyczne. Konstrukcja dobrego narzędzia wymaga współ-
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pracy specjalistów znających teorię dotyczącą funkcjonowania procesów kognitywnych ze 
specjalistami posiadającymi odpowiednią wiedzę z  zakresu psychometrii. Specyfikacja ma-
cierzy  Q, wybór reguły kondensacyjnej, określającej, w  jaki sposób relacje między umiejęt-
nościami wpływają na prawdopodobieństwo udzielenia poprawnej odpowiedzi czy decyzja, 
z  jakim charakterem zmiennej ukrytej (ciągłym czy dyskretnym) mamy do czynienia, nie są 
nigdy decyzjami banalnymi.

Mimo pewnych ograniczeń (czas pokaże czy stałych, czy czasowych) modele diagnostycz-
ne wydają się ciekawą alternatywą dla klasycznego podejścia pomiarowego. Pozwalają one 
rozwijać i  testować znacznie bardziej skomplikowane modele procesów kognitywnych niż 
klasyczne modele pomiarowe.
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rozdział 8
Modele analizy efektu oceniającego1

Filip Kulon, Instytut Badań Edukacyjnych

Często w codziennym życiu oraz w prowadzonych badaniach spotykamy się z sytuacją, 
kiedy ludzie przyznają oceny. W procesie oceniania istotną rolę odgrywa tak zwany efekt oce-
niającego, któremu poświęcony jest ten rozdział. Obok teoretycznego wprowadzenia do tego 
szerokiego zagadnienia przedstawiamy w nim różne podejścia do analizy tego zjawiska. Uwa-
gę skupiamy głównie na metodach opartych na teorii odpowiedzi na pozycje testowe (item 
response theory, IRT), przede wszystkim na hierarchicznym modelu oceniającego opartym na 
teorii detekcji sygnałów.

Rozdział ten dobrze ilustruje możliwość zastosowania IRT nie tylko do pomiaru cechy 
ukrytej (np. umiejętności), lecz także do prób wyjaśniania związków między zmiennymi (zob. 
rozdział 4). Jednym z opisywanych modeli jest przedstawione w rozdziale 2 wieloaspektowe 
skalowanie Rascha.

8.1. efekt oceniającego w ocenianiu umiejętności
Naukowe zainteresowanie czynnikami związanymi z ocenianiem sięga początków XX wie-

ku i badań Edwarda Thorndike’a nad efektem halo (Saal, Downey i Lahey, 1980). Koncepcje 
wywodzące się z psychologii ewoluowały i są wykorzystywane, obok psychologii organizacji 
i  zarządzania, również w pomiarze edukacyjnym. Ilekroć mamy do czynienia z ocenianiem 
przez ludzi, możemy mówić o efekcie oceniającego, czyli o jego wpływie na ocenę. Może on 
zależeć od indywidualnych cech oceniającego, jak również od procedury oceniania czy uży-
tej skali oceny. Wszelkie tego typu efekty zwykło się ogólnie nazywać efektem oceniającego 
(rater effect). Jest to termin określający szeroką gamę czynników generujących wariancję ocen 
niezwiązaną z  rzeczywistym poziomem mierzonej cechy ukrytej ocenianego, ale z  ocenia-
jącym (Scullen, Mount i Goff, 2000). Wśród nich można wyróżnić kilka najczęściej badanych 
i opisywanych efektów (Saal i in., 1980): efekt halo, łagodność i surowość, tendencja centralna 
(ograniczenia skali), rzetelność (zgodność).

Niewątpliwie punktem wyjścia i najistotniejszym elementem prac nad efektem oceniające-
go jest założenie, że każdy pomiar obarczony jest błędem. Wśród błędów składających się na 
szeroko rozumiany efekt oceniającego możemy wyróżnić losowe i systematyczne. Przyjrzyjmy 
się krótko poszczególnym typom efektów i spróbujmy określić skojarzony z nimi rodzaj błędu.

1 W rozdziale wykorzystano fragmenty artykułu: Kulon, F. (2014). Modelowanie efektu egzaminatora w pomiarze 
edukacyjnym. Edukacja, 128(3), 97–113.
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Z efektem halo mamy do czynienia, gdy oceniający przypisuje ocenianemu pewien po-
ziom mierzonej cechy w różnych wymiarach (kryteriach) na podstawie ogólnego wrażenia, 
zamiast oceniać poszczególne wymiary niezależnie. Trudno jednoznacznie wskazać, czy ten 
typ efektów należy uznać za błąd systematyczny czy też losowy. Z jednej strony, jeśli ogólne 
wrażenie oceniającego tworzone jest na podstawie cechy, która koreluje z ocenianymi wy-
miarami, będziemy mieli do czynienia z błędem systematycznym. Z drugiej, jeśli ogólne wra-
żenie i poszczególne wymiary ocenianej cechy będą niezależne, oceniający będzie losowo 
przydzielał oceny niezwiązane z rzeczywistym poziomem poszczególnych kryteriów.

Łagodność i  surowość w  ocenianiu polegają na systematycznym przypisywaniu ocen 
wyższych lub niższych niż odpowiadające rzeczywistemu poziomowi mierzonej cechy. Jest 
to bardzo prosta, a  zarazem jasna definicja wskazująca na charakter błędu generowanego 
przez ten typ efektów.

Tendencja centralna, nazywana także ograniczeniem skali, polega na przypisywaniu oso-
bom ocenianym kategorii położonych blisko środka skali, niezależnie od rzeczywistego pozio-
mu mierzonej cechy. Jednak ograniczenie skali można potraktować jako odrębne zjawisko, po-
nieważ niekoniecznie musi ono następować w jej środku. Można sobie wyobrazić, że oceniający 
przyznaje najczęściej na przykład tylko oceny 1–3 z pięciostopniowej skali – mamy wówczas 
do czynienia z ograniczeniem skali, ale nie z tendencją centralną. Jeszcze innym aspektem tego 
typu błędów jest stosowanie ocen skrajnych, czyli próba uproszczenia skali oceny do dycho-
tomii, bez rozróżniania poszczególnych poziomów cechy. Takie zjawisko nazywane jest ekstre-
mizmem (Wolfe, 2004). Tendencja centralna czy ekstremizm są przykładami modyfikacji skali, 
na jakiej mierzona cecha powinna być oceniana. Do podkreślenia negatywnego skutku takich 
zmian można posłużyć się nazwą „zniekształcenia skali”. Ten rodzaj efektów należy zaliczyć do 
błędów systematycznych. W zasadzie łagodność/surowość też jest zniekształceniem skali, lecz 
jest to efekt na tyle specyficzny, że zasługuje na wydzielenie go z tej grupy.

Niewątpliwym oczekiwaniem, jakie mamy wobec oceniających, jest to, aby przyznawa-
ne przez nich oceny były adekwatne do poziomu mierzonej cechy. Jesteśmy zatem zainte-
resowani tym, aby nasze narzędzie, czyli schemat oceniania (scoring rubric) i stosujący go 
oceniający, było jak najbardziej trafne i  jak najbardziej rzetelne. Niestety, nawet stosując 
schemat wielokrotnego oceniania, nie jesteśmy w stanie ocenić trafności narzędzia, może-
my jedynie określić jego rzetelność. Potwierdzeniem wysokiej rzetelności byłoby przyznanie 
przez różnych oceniających tych samych ocen danemu ocenianemu, czyli zgodność. War-
to jednak zauważyć, że zgodność między oceniającymi nie jest wymagana, aby narzędzie 
uznać za rzetelne (Saal i in., 1980). Gdy oceniający różnią się między sobą na przykład łagod-
nością, mogą nie osiągnąć zgodności pomimo tego, że będą rzetelnie przydzielać oceny. 
W przypadku rzetelności mamy do czynienia z  losowym składnikiem błędu. Nie jesteśmy 
w stanie przewidzieć, w jaki sposób oceny różnych osób przez nierzetelnego oceniającego 
odbiegać będą od rzeczywistego poziomu mierzonej cechy. Zgodność odnosi się do ocen 
bezwzględnych, w których bierzemy pod uwagę błędy systematyczne, generowane przez 
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oceniającego (np. łagodność). Rzetelność natomiast odnosi się do ocen względnych, w któ-
rych różnice między oceniającymi, powodujące systematyczne zniekształcenia skali ocen, 
nie są brane pod uwagę. Łatwo zauważyć, że termin „zgodność” łączy ze sobą dwa rodza-
je błędów: losowe (rzetelność) i systematyczne (np. łagodność), co nie jest pożądane. Dla 
uniknięcia nieporozumień narosłych wokół zgodności i  rzetelności, można mówić o  pre-
cyzji stosowania schematu oceniania. Im oceniający bardziej precyzyjnie stosuje schemat, 
tym z mniejszym błędem losowym przyzna ocenę, co z kolei odpowiada wyższej rzetelno-
ści oceniania. I odwrotnie, niewielka precyzja stosowania schematu odpowiada za większy 
błąd losowy, a więc za mniejszą rzetelność.

Podsumowując powyższe rozważania na temat różnych aspektów efektu oceniającego, 
można zaproponować następującą, nieco zmodyfikowaną, typologię efektów: efekt halo, ła-
godność/surowość, zniekształcenia skali, precyzja.

Z efektem oceniającego mamy do czynienia w każdym przypadku, kiedy ocena dokony-
wana jest przez człowieka – oceniającego, sędziego, egzaminatora. Często o ocenie decyduje 
nie jedna, lecz kilka osób uważanych za ekspertów w danej dziedzinie. Bardzo często z taką 
sytuacją mamy do czynienia podczas zawodów sportowych, na przykład łyżwiarstwa figuro-
wego czy skoków narciarskich. W przypadku skoków narciarskich dwie skrajne noty (najniższa 
i najwyższa) są odrzucane, a w przypadku jednego ze sposobów oceny jazdy na lodzie bierze 
się pod uwagę dziewięć losowo wybranych ocen wystawionych przez dwunastu sędziów. 
Takie procedury mają zapewnić zmniejszenie wariancji ocen składających się na ocenę osta-
teczną. Z efektem oceniającego w codziennym życiu możemy spotkać się także podczas róż-
nego rodzaju konkursów literackich czy muzycznych. W takich przypadkach ostateczna ocena 
utworu będzie w dużym stopniu zależała od indywidualnych preferencji sędziów.

Z ocenianiem możemy się jednak spotkać również w badaniach psychologicznych, socjolo-
gicznych czy marketingowych. Czym innym, jeśli nie oceną, jest wyrażanie opinii na temat jakie-
goś produktu na danej skali? Podobnej oceny dokonuje respondent wypełniający kwestiona-
riusz, w którym określa swój stosunek na przykład do partii politycznych. Jeśli chcemy porównać 
kilka produktów pod kątem oczekiwań potencjalnych klientów czy programy wyborcze par-
tii, musimy brać pod uwagę wymienione wcześniej efekty oceniającego. Jeśli w naszej próbie 
badawczej znajdzie się duża grupa osób oceniających surowo, to możemy wyciągnąć błędny 
wniosek, że badane produkty nie spełniają oczekiwań nabywców, lub że wszystkie programy 
polityczne są oceniane źle. Oczywiście, jeśli nasza próba jest reprezentatywna dla populacji, to 
wśród rzeczywistych odbiorców znajdziemy również takich, którzy będą oceniali daną cechę 
niżej niż inni. Na oceny może jednak wpływać wiele czynników, jak choćby zła pogoda, hałas 
w miejscu badania czy niesmaczne jedzenie podane w przerwie. Niektórych czynników nie je-
steśmy w stanie kontrolować, dlatego istotne jest sprawdzenie czy wyniki podane przez nasze 
osoby oceniające nie są obarczone którymś z efektów oceniającego.

Ciekawe wnioski może dawać analiza opisywanego zjawiska, prowadzona w  ramach 
wzajemnej oceny współpracowników, co jest często praktykowane w dużych firmach. Przy-
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puśćmy, że pracownicy oceniający się wzajemnie cechują się surowością i dodatkowo uży-
wają ocen skrajnych. Oznaczałoby to, że gdybyśmy poprosili ich o oceny dotyczące jakości 
współpracy i atmosfery w zespole na skali 1–5 mogliby oni używać tylko ocen 1–3. Na pod-
stawie tych not moglibyśmy wysnuć błędny wniosek, że nie lubią ze sobą współpracować, 
a atmosfera w zespole nie jest zbyt dobra, pomimo tego, że sami zainteresowani uważaliby 
odmiennie. W pewnym sensie można taką sytuację porównać do oceniania dzieci w szkole 
przez nauczyciela, który uważa, że niezależnie od poziomu umiejętności na ocenę „bardzo 
dobry” nie zasługuje żaden uczeń, a maksimum, jakie można osiągnąć, to ocena „dobry”. Za-
tem uczeń, który został oceniony na ocenę „dobry” przez surowego nauczyciela (a więc maksi-
mum) mógłby u nauczyciela bardzo łagodnego otrzymać ocenę „celujący”.

Dotychczasowe polskie badania nad efektem oceniającego odnosiły się do pomiaru edu-
kacyjnego prowadzonego w  ramach systemu egzaminów zewnętrznych, w  którym osoby 
oceniające prace uczniów nazywa się egzaminatorami. Pomimo uniwersalności zagadnienia 
i jego występowania we wszelkich sytuacjach, gdy mamy do czynienia z ocenianiem jakiejś 
cechy przez ludzi, na gruncie polskim opisywane zjawisko przyjęło się nazywać „efektem eg-
zaminatora” (Dolata, Putkiewicz i Wiłkomirska, 2004; Dubiecka, Szaleniec i Węziak, 2006). Po-
nieważ w tym rozdziale omawiane są zjawiska dotyczące pomiaru edukacyjnego i systemu 
egzaminów zewnętrznych, w dalszej części stosowany będzie ten termin.

8.2. Modele analizy
Przedstawiane modele można podzielić na dwie grupy: modele analizy wariancji (Dolata 

i in., 2004; Glas, 2012; Scheerens, Glas i Thomas, 2003) oraz modele teorii odpowiedzi na pozy-
cje testowe (DeCarlo, Kim i Johnson, 2011; Dubiecka i in., 2006, Patz i Junker, 1999; Patz, Junker, 
Johnson i Mariano, 2002). Nie wyczerpują one wszystkich podejść do szacowania efektu egza-
minatora, lecz pokazują najbardziej popularne i najczęściej stosowane. W kontekście polskie-
go systemu egzaminów zewnętrznych efekt egzaminatora nie był często analizowany. Wśród 
systematycznych badań dotyczących tego tematu można wymienić prace zespołu Romana 
Dolaty (2004), w zakresie egzaminu maturalnego oraz Anny Dubieckiej i współpracowników 
(2006), w odniesieniu do sprawdzianu w klasie szóstej szkoły podstawowej. Prace te reprezen-
tują wspomniane wyżej, odmienne podejścia do analizy.

Z reguły zainteresowanie badaczy pomiaru edukacyjnego skupia się na precyzji oceniają-
cych oraz na ich łagodności/surowości, rzadziej na efektach zniekształcenia skali. Prawdopodob-
ną przyczyną takiego stanu rzeczy jest trudność wynikająca z braku możliwości dobrego odróż-
nienia łagodności/surowości od zjawisk takich, jak ograniczenie skali, ekstremizm czy tendencja 
centralna. Bardzo rzadko wspomina się o efekcie halo, jednak w danych z polskiego systemu 
egzaminów zewnętrznych nie mamy do czynienia z sytuacją, kiedy jeden egzaminator dokonu-
je oceny znacząco różnych cech (umiejętności) ucznia. Nawet jeśli ocenie podlega kilka zadań, 
z reguły mierzą one te same lub bardzo podobne umiejętności, zatem efekt halo właściwie nie 
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występuje. W związku z tym zostanie on w dalszych rozważaniach pominięty. Pominięte zostaną 
również takie metody jak: kappa Cohena – dla dwóch oceniających (Cohen, 1968) czy kappa Fle-
issa – dla wielu oceniających (Fleiss, 1971). Pozwalają one na szacowanie jedynie zgodności mię-
dzy oceniającymi (nazywane są współczynnikami zgodności), a poszukiwany, optymalny model 
powinien pozwalać na oszacowanie przynajmniej łagodności/surowości i precyzji oceniających. 
Pożądaną cechą byłaby także możliwość szacowania efektów zniekształceń skali.

Pomimo uniwersalnego charakteru efektu oceniającego i  jego obecności w wielu dzie-
dzinach nauki, najbardziej metodyczne analizy można znaleźć w  badaniach edukacyjnych. 
Jest on szeroko opisywany również w psychologii organizacji (por. np. Mount, Judge, Scullen, 
Sytsma i Hezlett, 1998; Scullen i in., 2000), lecz raczej jako opis stereotypów i błędów popełnia-
nych podczas oceny pracowników, a nie w kontekście jego modelowania i pomiaru. Z tego 
powodu w dalszej części zjawisko to będzie opisywane w kontekście edukacyjnym, w którym 
można spotkać różne podejścia do jego modelowania. Warto przyjrzeć się, jak do tej pory 
opisywany i badany był efekt egzaminatora w odniesieniu do polskiego systemu egzamina-
cyjnego, a przede wszystkim jakie metody analizy danych stosowano.

Dolata i współpracownicy (2004) w swoich badaniach przyjęli, że na całkowite zróżni-
cowanie punktacji badanych prac składa się efekt zróżnicowania jakości prac, prosty efekt 
egzaminatora i efekt interakcji praca–egzaminator. Oszacowania tych efektów autorzy uzy-
skali poprzez wykorzystanie jednoczynnikowych modeli analizy wariancji z użyciem oceny 
danej pracy jako zmiennej zależnej i, odpowiednio, numeru pracy dla efektu zróżnicowania 
jakości pracy oraz numeru egzaminatora dla „prostego efektu egzaminatora”. Miarami tych 
efektów były wskaźniki η2, wyrażające procent wariancji wyników wyjaśniany kolejno przez 
grupowanie wyników ze względu na numer pracy oraz egzaminatorów. Autorzy przyjęli 
założenie, że pozostała część wariancji ocen jest wyjaśniana poprzez efekt interakcji praca–
egzaminator. Jako miarę tego efektu przyjęli różnicę całkowitej wariancji i  sumy pozosta-
łych dwóch efektów. W odniesieniu do przedstawionej typologii efektu egzaminatora, użyte 
wskaźniki dla prostego efektu egzaminatora i efektu interakcji praca–egzaminator można 
uznać za miarę precyzji: im większe procentowe wskaźniki η2, tym mniejsza precyzja egza-
minatorów. Takie wskaźniki obliczane są dla całej grupy analizowanych prac (konkretnego 
arkusza testowego), a nie dla pojedynczych egzaminatorów.

Drugim typem wskaźników, którym posłużyli się badacze, jest odchylenie ocen egzami-
natorów od średniej ocen danej pracy – jest to informacja o łagodności/surowości egzami-
natora, którą utożsamili z prostym efektem egzaminatora. Obliczenie tej miary jako procentu 
maksymalnego odchylenia standardowego możliwego dla danego zadania zapewnia jej po-
równywalność między różnymi zadaniami. Autorzy dokonali oszacowania efektu egzaminato-
ra dla danego typu arkusza, obliczając rozstęp indywidualnych wskaźników egzaminatorów. 
Taki wskaźnik nie pozwala jednak stwierdzić nic na temat przeciętnej łagodności czy surowo-
ści egzaminatorów w danym arkuszu.
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Użyty model jest dość prosty, lecz odpowiedni do diagnostyki systemu egzaminacyjnego, 
przede wszystkim do oceny rzetelności systemów punktacji analizowanych zadań, co było 
celem zespołu Dolaty. Wątpliwe może być założenie, że całość wariancji ocen, która nie zo-
stała wyjaśniona na podstawie zróżnicowania jakości prac i  prostego efektu egzaminatora, 
można przypisać efektowi interakcji egzaminatora z daną pracą. Nie jest to jednak szczególnie 
istotne w momencie, kiedy zastanawiamy się nad typem użytego modelu i wskaźników po-
szczególnych efektów egzaminatora, które na jego podstawie możemy uzyskać. W zasadzie 
mamy w przypadku tego badania do czynienia z dwoma modelami. Najpierw do oszacowa-
nia precyzji oceniania na poziomie arkusza testowego użyto analizy wariancji. Następnie, na 
poziomie egzaminatorów obliczono różnice między ocenami przyznanymi przez poszczegól-
nych egzaminatorów a średnią ocen danej pracy. Zostało to wykorzystane na dwa sposoby: 
jako oszacowanie łagodności/surowości egzaminatora oraz jako miara jego precyzji oceny 
dla danego zadania. Niestety, brakuje jakichkolwiek oszacowań efektów związanych ze znie-
kształceniem skali.

W  badaniu zespołu Dubieckiej (2006) użyto, zaproponowanego przez Johna Linacre’a, 
wieloaspektowego skalowania Rascha (many-facet/multi-faceted Rasch measurement/model, 
MFRM). Jest to rozwinięcie modelu Rascha zakładające, że wynik osiągnięty przez zdającego 
jest zależny nie tylko od jego poziomu umiejętności i  trudności zadania, lecz także od in-
nych aspektów, na przykład cech egzaminatora, schematu oceniania itp. W omawianym ba-
daniu skupiono się na jednym dodatkowym aspekcie, łagodności/surowości egzaminatora, 
choć model dopuszcza istnienie większej liczby aspektów. Użyty, podstawowy model, można 
przedstawić za pomocą następującego równania:

 

157 
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model dopuszcza istnienie większej liczby aspektów. Użyty, podstawowy model, można 
przedstawić za pomocą następującego równania: 
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gdzie: nkjrP to prawdopodobieństwo przyznania przez egzaminatora r kategorii punktowej j za 

rozwiązanie zadania k przez zdającego n;  1nk j rP   – prawdopodobieństwo przyznania przez 

egzaminatora r kategorii punktowej j – 1 za rozwiązanie zadania k przez zdającego n; nB  to 
umiejętność zdającego n; kD  – trudność zadania k; rR  – łagodność/surowość egzaminatora r, a

jF  – parametr progu j. 
 
Za wskaźniki łagodności/surowości egzaminatorów przyjęto wartości parametrów Rr 

bezpośrednio z modelu, wyrażone w logitach. Ma to z jednej strony zaletę, ponieważ 
posługujemy się miarą na tej samej skali co trudność zadań, ale i wadę, którą jest arbitralność 
tej skali. Niestety model nie pozwala na oszacowanie precyzji egzaminatorów ani efektów 
związanych z przekształceniem skali. Autorzy byli zainteresowani różnicą w 
łagodności/surowości między poszczególnymi zespołami egzaminatorów oraz zespołami 
koordynacji. Zagregowane wskaźniki dla poszczególnych grup uzyskano na podstawie 
średnich ze wskaźników dla poszczególnych egzaminatorów. 
 
8.2.1. Analiza wariancji 

Rozwinięciem przedstawionego, prostego modelu analizy wariancji może być dalsza 
dekompozycja wariancji na różne elementy składowe związane z ocenianiem. Naturalne 
wydaje się rozszerzenie modelu, tak aby uwzględniał interakcję oceniającego z uczniem (a w 
zasadzie z jego pracą), lecz można jeszcze wyróżnić inny składnik wariancji, pochodzący na 
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Rozwinięciem przedstawionego, prostego modelu analizy wariancji może być dalsza de-

kompozycja wariancji na różne elementy składowe związane z ocenianiem. Naturalne wydaje 
się rozszerzenie modelu, tak aby uwzględniał interakcję oceniającego z uczniem (a w zasadzie 
z jego pracą), lecz można jeszcze wyróżnić inny składnik wariancji, pochodzący na przykład ze 
zróżnicowania zadań i interakcji zdającego i oceniającego z zadaniem (Scheerens i in., 2003). 
Taki rozszerzony model można przedstawić następująco:
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przykład ze zróżnicowania zadań i interakcji zdającego i oceniającego z zadaniem (Scheerens 
i in., 2003). Taki rozszerzony model można przedstawić następująco: 

2 2 2 2 2 2 2 2
X n k r nk nr kr e               , (8.2) 

gdzie: 2
X  – całkowita wariancja oceny; 2

n  – wariancja pochodząca od ucznia (pracy); 2
k  – 

wariancja pochodząca od zadania; 2
r  – wariancja pochodząca od egzaminatora; 2

nk , 2
nr , 2

kr  
– wariancje pochodzące od interakcji: ucznia i zadania, ucznia i egzaminatora, egzaminatora i 
zadania; 2

e  – wariancja błędu. 
 
Precyzję ocen egzaminatorów w takim modelu, podobnie jak we wcześniejszym 

przykładzie, można wyrazić jako stosunek wariancji wyjaśnionej przez wybrane czynniki do 
całkowitej wariancji. Autorzy proponują dwa sposoby obliczania precyzji (zwanej przez nich 
rzetelnością), zależne od tego czy wariancję zadań i egzaminatorów uznamy za błąd, czy nie – 
stosując je odpowiednio do ocen bezwzględnych i względnych. Wskaźnik dla ocen 
bezwzględnych ma postać: 
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gdzie:  kN – liczba zadań; rN  – liczba egzaminatorów. 
 
Jeśli chcielibyśmy dokonać względnej oceny uczniów, porównując te wyniki z 

pominięciem trudności zadań i łagodności/surowości egzaminatorów, to należałoby 
wykluczyć ich wkład w całkowitą wariancję. Omawiany wskaźnik miałby postać: 
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Cees Glas (2012) nazywa wskaźnik dla ocen bezwzględnych zgodnością, a dla ocen 

względnych – rzetelnością, co jest spójne z opisem zjawiska przedstawionym w pierwszej 
części artykułu. Uznaje on jednak, że do całkowitej wariancji – w przypadku ocen 
względnych – zalicza się również interakcja egzaminatora z zadaniem. W takim wypadku do 
mianownika równania (8.4) należy dodać jeszcze wyrażenie 2 /kr k rN N . Tak zdefiniowane 
wskaźniki są według niego właściwe, gdy potraktujemy efekt zadań jako efekt losowy. W 
wypadku, gdy efekty zadań uznamy za stałe, wskaźnik zgodności będzie miał postać: 

2 2
2

2 2 2 2 2 2/ / / /
n nk

n r r nk nr r kr r e rN N N N
 

 
     

, (8.5) 

a wskaźnik rzetelności: 
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Pomimo możliwości obliczenia zgodności lub rzetelności egzaminatorów, taki model nie 

oferuje żadnych parametrów umożliwiających pomiar efektów z innych grup, jak 
łagodność/surowość czy zniekształcenia skali. Oczywiście, podobnie jak we wcześniejszym 
przypadku użycia analizy wariancji, można posłużyć się odchyleniem ocen egzaminatorów od 
średnich ocen danej pracy jako miarą łagodności/surowości egzaminatora. 
 
8.2.2. Modele IRT 

Richard Patz i Brian Junker (1999) stworzyli model bardzo zbliżony do modelu Linacre’a 
(MFRM), pozwala on obliczyć parametr łagodności/surowości egzaminatora. Co bardzo 
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x – całkowita wariancja oceny; σ2

n – wariancja pochodząca od ucznia (pracy); σ2
k  

– wariancja pochodząca od zadania; σ2
r – wariancja pochodząca od egzaminatora; σ2

nk, σ2
nr, σ2

kr 
– wariancje pochodzące od interakcji: ucznia i zadania, ucznia i egzaminatora, egzaminatora 
i zadania; σ2

e – wariancja błędu.

Precyzję ocen egzaminatorów w takim modelu, podobnie jak we wcześniejszym przykła-
dzie, można wyrazić jako stosunek wariancji wyjaśnionej przez wybrane czynniki do całkowi-
tej wariancji. Autorzy proponują dwa sposoby obliczania precyzji (zwanej przez nich rzetelno-
ścią), zależne od tego czy wariancję zadań i egzaminatorów uznamy za błąd, czy nie – stosując 
je odpowiednio do ocen bezwzględnych i względnych. Wskaźnik dla ocen bezwzględnych 
ma postać:

 

158 

przykład ze zróżnicowania zadań i interakcji zdającego i oceniającego z zadaniem (Scheerens 
i in., 2003). Taki rozszerzony model można przedstawić następująco: 
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Precyzję ocen egzaminatorów w takim modelu, podobnie jak we wcześniejszym 

przykładzie, można wyrazić jako stosunek wariancji wyjaśnionej przez wybrane czynniki do 
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gdzie:  kN – liczba zadań; rN  – liczba egzaminatorów. 
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Cees Glas (2012) nazywa wskaźnik dla ocen bezwzględnych zgodnością, a dla ocen 

względnych – rzetelnością, co jest spójne z opisem zjawiska przedstawionym w pierwszej 
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wskaźniki są według niego właściwe, gdy potraktujemy efekt zadań jako efekt losowy. W 
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Pomimo możliwości obliczenia zgodności lub rzetelności egzaminatorów, taki model nie 

oferuje żadnych parametrów umożliwiających pomiar efektów z innych grup, jak 
łagodność/surowość czy zniekształcenia skali. Oczywiście, podobnie jak we wcześniejszym 
przypadku użycia analizy wariancji, można posłużyć się odchyleniem ocen egzaminatorów od 
średnich ocen danej pracy jako miarą łagodności/surowości egzaminatora. 
 
8.2.2. Modele IRT 
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przykład ze zróżnicowania zadań i interakcji zdającego i oceniającego z zadaniem (Scheerens 
i in., 2003). Taki rozszerzony model można przedstawić następująco: 
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gdzie: 2
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zadania; 2

e  – wariancja błędu. 
 
Precyzję ocen egzaminatorów w takim modelu, podobnie jak we wcześniejszym 

przykładzie, można wyrazić jako stosunek wariancji wyjaśnionej przez wybrane czynniki do 
całkowitej wariancji. Autorzy proponują dwa sposoby obliczania precyzji (zwanej przez nich 
rzetelnością), zależne od tego czy wariancję zadań i egzaminatorów uznamy za błąd, czy nie – 
stosując je odpowiednio do ocen bezwzględnych i względnych. Wskaźnik dla ocen 
bezwzględnych ma postać: 
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gdzie:  kN – liczba zadań; rN  – liczba egzaminatorów. 
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Cees Glas (2012) nazywa wskaźnik dla ocen bezwzględnych zgodnością, a dla ocen 

względnych – rzetelnością, co jest spójne z opisem zjawiska przedstawionym w pierwszej 
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względnych – zalicza się również interakcja egzaminatora z zadaniem. W takim wypadku do 
mianownika równania (8.4) należy dodać jeszcze wyrażenie 2 /kr k rN N . Tak zdefiniowane 
wskaźniki są według niego właściwe, gdy potraktujemy efekt zadań jako efekt losowy. W 
wypadku, gdy efekty zadań uznamy za stałe, wskaźnik zgodności będzie miał postać: 
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Pomimo możliwości obliczenia zgodności lub rzetelności egzaminatorów, taki model nie 

oferuje żadnych parametrów umożliwiających pomiar efektów z innych grup, jak 
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(MFRM), pozwala on obliczyć parametr łagodności/surowości egzaminatora. Co bardzo 
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Cees Glas (2012) nazywa wskaźnik dla ocen bezwzględnych zgodnością, a  dla ocen 
względnych – rzetelnością, co jest spójne z opisem zjawiska przedstawionym w pierwszej czę-
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zadań uznamy za stałe, wskaźnik zgodności będzie miał postać:
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przykład ze zróżnicowania zadań i interakcji zdającego i oceniającego z zadaniem (Scheerens 
i in., 2003). Taki rozszerzony model można przedstawić następująco: 
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e  – wariancja błędu. 
 
Precyzję ocen egzaminatorów w takim modelu, podobnie jak we wcześniejszym 

przykładzie, można wyrazić jako stosunek wariancji wyjaśnionej przez wybrane czynniki do 
całkowitej wariancji. Autorzy proponują dwa sposoby obliczania precyzji (zwanej przez nich 
rzetelnością), zależne od tego czy wariancję zadań i egzaminatorów uznamy za błąd, czy nie – 
stosując je odpowiednio do ocen bezwzględnych i względnych. Wskaźnik dla ocen 
bezwzględnych ma postać: 
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gdzie:  kN – liczba zadań; rN  – liczba egzaminatorów. 
 
Jeśli chcielibyśmy dokonać względnej oceny uczniów, porównując te wyniki z 

pominięciem trudności zadań i łagodności/surowości egzaminatorów, to należałoby 
wykluczyć ich wkład w całkowitą wariancję. Omawiany wskaźnik miałby postać: 
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Cees Glas (2012) nazywa wskaźnik dla ocen bezwzględnych zgodnością, a dla ocen 

względnych – rzetelnością, co jest spójne z opisem zjawiska przedstawionym w pierwszej 
części artykułu. Uznaje on jednak, że do całkowitej wariancji – w przypadku ocen 
względnych – zalicza się również interakcja egzaminatora z zadaniem. W takim wypadku do 
mianownika równania (8.4) należy dodać jeszcze wyrażenie 2 /kr k rN N . Tak zdefiniowane 
wskaźniki są według niego właściwe, gdy potraktujemy efekt zadań jako efekt losowy. W 
wypadku, gdy efekty zadań uznamy za stałe, wskaźnik zgodności będzie miał postać: 
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Pomimo możliwości obliczenia zgodności lub rzetelności egzaminatorów, taki model nie 

oferuje żadnych parametrów umożliwiających pomiar efektów z innych grup, jak 
łagodność/surowość czy zniekształcenia skali. Oczywiście, podobnie jak we wcześniejszym 
przypadku użycia analizy wariancji, można posłużyć się odchyleniem ocen egzaminatorów od 
średnich ocen danej pracy jako miarą łagodności/surowości egzaminatora. 
 
8.2.2. Modele IRT 

Richard Patz i Brian Junker (1999) stworzyli model bardzo zbliżony do modelu Linacre’a 
(MFRM), pozwala on obliczyć parametr łagodności/surowości egzaminatora. Co bardzo 
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Pomimo możliwości obliczenia zgodności lub rzetelności egzaminatorów, taki model nie 
oferuje żadnych parametrów umożliwiających pomiar efektów z innych grup, jak łagodność/
surowość czy zniekształcenia skali. Oczywiście, podobnie jak we wcześniejszym przypadku 
użycia analizy wariancji, można posłużyć się odchyleniem ocen egzaminatorów od średnich 
ocen danej pracy jako miarą łagodności/surowości egzaminatora.

8.2.2. Modele Irt

Richard Patz i Brian Junker (1999) stworzyli model bardzo zbliżony do modelu Linacre’a (MFRM), 
pozwala on obliczyć parametr łagodności/surowości egzaminatora. Co bardzo istotne, w od-
różnieniu od wieloaspektowego skalowania Rascha, parametr ten odnosi się do interakcji oce-
niającego z zadaniem. W modelu uwzględniono również moc dyskryminacyjną zadań, ma on 
następującą postać:
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gdzie: nkjrP  – prawdopodobieństwo przyznania przez egzaminatora r kategorii punktowej j za 

rozwiązanie zadania k przez zdającego n;  1nk j rP   – prawdopodobieństwo przyznania przez 

egzaminatora r kategorii punktowej j – 1 za rozwiązanie zadania k przez zdającego n; n  – 
umiejętność zdającego n; ka  – dyskryminacja zadania k; kjb  – parametr progu j dla zadania k; 

rk  – łagodność/surowość oceniającego r dla zadania k. 
 
Niestety model ten, podobnie jak MFRM, nie pozwala na oszacowanie precyzji oceniania, 

co jest sporą wadą. Jednym ze sposobów jej oszacowania mogłoby być użycie równolegle 
dekompozycji wariancji, ale wygodniejsze byłoby rozwiązanie, w którym za pomocą jednego 
modelu można byłoby otrzymać jak najwięcej parametrów związanych z poszczególnymi 
składowymi efektu egzaminatora. 

Wynikiem dalszych prac nad modelami opartymi na IRT jest hierarchiczny model 
oceniającego (hierarchical rater model, HRM; Patz i in., 2002). Założeniem nieulegającym 
zmianie w stosunku do innych modeli jest to, że uczniowie odpowiadają na zadania pod 
warunkiem posiadanej przez nich cechy ukrytej (umiejętności), co stanowi najwyższy, trzeci 
poziom modelu. Na drugim poziomie tego hierarchicznego modelu znajdują się jednak 
również nieobserwowalne, „prawdziwe” oceny uczniów, a więc takie, które nie są obciążone 
efektem egzaminatora. Dopiero na najniższym, pierwszym poziomie egzaminatorzy dokonują 
obserwowalnej oceny za pomocą skali przeznaczonej dla danego zadania. 

Autorzy tego modelu wskazują, że eliminacja poziomu „prawdziwych” ocen uczniów w 
ramach MFRM i pominięcie zagnieżdżenia ostatecznych ocen wewnątrz uczniów i 
egzaminatorów prowadzi do niepoprawnego oszacowania błędów standardowych. Z tego 
powodu proponują oni użycie modelu z poziomem „prawdziwych” ocen uczniów, które mogą 
być modelowane na przykład na postawie modelu odpowiedzi częściowej (partial credit 
model, PCM). Na najniższym poziomie takiego modelu interesują nas prawdopodobieństwa 
przyznania przez egzaminatora kategorii oceny j, pod warunkiem kategorii oceny 
„prawdziwej” η. Autorzy sugerują, aby prawdopodobieństwa te były proporcjonalne do 
gęstości rozkładu normalnego dla danej kategorii oceny ze średnią zależną od 
łagodności/surowości egzaminatora i odchyleniem standardowym zależnym od jego precyzji. 
Można zatem najniższy poziom tego modelu zapisać następująco: 
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gdzie: nkrY j  – ocena (kategoria) ucznia n w zadaniu k przypisana przez egzaminatora r 
równa j; η ηnk   – „prawdziwa” ocena (kategoria) ucznia n w zadaniu k równa η; ψr  – 
precyzja egzaminatora r; φr  – łagodność/surowość egzaminatora r. 
 
Do zdecydowanych zalet tego modelu należy zaliczyć możliwość oszacowania zarówno 

łagodności/surowości egzaminatora, jak i jego precyzji. Wadą jest fakt, że parametry te są 
szacowane dla egzaminatora niezależnie od zadania. Można jednak rozszerzyć model tak, aby 
uwzględniał interakcję oceniającego z zadaniem, obliczając precyzję łagodności/surowości 
egzaminatora dla każdego z zadań. Również rozszerzenie tego modelu, aby na drugim 
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gdzie: Pnkjr – prawdopodobieństwo przyznania przez egzaminatora r kategorii punktowej j 
za rozwiązanie zadania k przez zdającego n; Pnk(j–1)r – prawdopodobieństwo przyznania 
przez egzaminatora r kategorii punktowej j–1 za rozwiązanie zadania k przez zdającego n; θn  
– poziom umiejętności zdającego n; ak – moc dyskryminacyjna zadania k; bkj – parametr progu 
j dla zadania k; Ρrk – łagodność/surowość oceniającego r dla zadania k.

Niestety model ten, podobnie jak MFRM, nie pozwala na oszacowanie precyzji oceniania, 
co jest sporą wadą. Jednym ze sposobów jej oszacowania mogłoby być użycie równolegle 
dekompozycji wariancji, ale wygodniejsze byłoby rozwiązanie, w którym za pomocą jedne-
go modelu można byłoby otrzymać jak najwięcej parametrów związanych z poszczególnymi 
składowymi efektu egzaminatora.

Wynikiem dalszych prac nad modelami opartymi na IRT jest hierarchiczny model oce-
niającego (hierarchical rater model, HRM; Patz i in., 2002). Założeniem nieulegającym zmianie 
w stosunku do innych modeli jest to, że uczniowie odpowiadają na zadania pod warunkiem 
posiadanego przez nich poziomu cechy ukrytej (umiejętności), co stanowi najwyższy, trze-
ci poziom modelu. Na drugim poziomie tego hierarchicznego modelu znajdują się jednak 
„prawdziwe” oceny uczniów (także nieobserwowalne), a  więc takie, które nie są obarczone 
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efektem egzaminatora. Dopiero na najniższym, pierwszym poziomie egzaminatorzy dokonu-
ją obserwowalnej oceny za pomocą skali przeznaczonej dla danego zadania.

Autorzy tego modelu wskazują, że eliminacja poziomu „prawdziwych” ocen uczniów w ra-
mach MFRM i pominięcie zagnieżdżenia ostatecznych ocen wewnątrz uczniów i egzaminatorów 
prowadzi do niepoprawnego oszacowania błędów standardowych. Z tego powodu proponują 
oni użycie modelu z poziomem „prawdziwych” ocen uczniów, które mogą być modelowane na 
przykład na postawie modelu odpowiedzi częściowej (partial credit model, PCM). Na najniższym 
poziomie takiego modelu interesują nas prawdopodobieństwa przyznania przez egzaminatora 
kategorii oceny j, pod warunkiem kategorii oceny „prawdziwej” η. Autorzy sugerują, aby praw-
dopodobieństwa te były proporcjonalne do gęstości rozkładu normalnego dla danej kategorii 
oceny ze średnią zależną od łagodności/surowości egzaminatora i odchyleniem standardowym 
zależnym od jego precyzji. Można zatem najniższy poziom tego modelu zapisać następująco:
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gdzie: nkrY j  – ocena (kategoria) ucznia n w zadaniu k przypisana przez egzaminatora r 
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łagodności/surowości egzaminatora, jak i jego precyzji. Wadą jest fakt, że parametry te są 
szacowane dla egzaminatora niezależnie od zadania. Można jednak rozszerzyć model tak, aby 
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egzaminatora dla każdego z zadań. Również rozszerzenie tego modelu, aby na drugim 

,                   (8.8)

gdzie: Ynkr = j – ocena (kategoria) ucznia n w zadaniu k przypisana przez egzaminatora r równa j;  
ηnk = η – „prawdziwa” ocena (kategoria) ucznia n w zadaniu k równa η; 

 
ψr – precyzja egzamina-

tora r; 
 
φr – łagodność/surowość egzaminatora r.

Do zdecydowanych zalet tego modelu należy zaliczyć możliwość oszacowania zarówno ła-
godności/surowości egzaminatora, jak i jego precyzji. Wadą jest fakt, że parametry te są szacowane 
dla egzaminatora niezależnie od zadania. Można jednak rozszerzyć model tak, aby uwzględniał 
interakcję oceniającego z zadaniem, obliczając precyzję oraz łagodność/surowość egzaminatora 
dla każdego z zadań. Również rozszerzenie tego modelu, aby na drugim poziomie uwzględniał 
dyskryminację zadań, nie nastręcza trudności – wystarczy zamiast PCM użyć uogólnionego mode-
lu odpowiedzi częściowej (generalized partial credit model, GPCM). Pomimo takich zabiegów model 
nadal nie pozwala na oszacowanie efektów egzaminatora związanych ze zniekształceniami skali.

Oprócz wspomnianych ograniczeń HRM, jego autorzy wskazują, że dla egzaminatorów o wy-
sokiej precyzji, parametry łagodności/surowości są obarczone dużym błędem (Patz i  in., 2002). 
Rozwiązaniem tego problemu jest zmiana sposobu szacowania prawdopodobieństw przyznania 
oceny przez egzaminatora na najniższym poziomie w innym hierarchicznym modelu oceniające-
go – opartym na teorii detekcji sygnałów (hierarchical rater model with signal detection theory; HRM-
-SDT; DeCarlo i in., 2011). Jego autorzy zakładają, że decyzja oceniającego o przyznaniu uczniowi 
konkretnej oceny za zadanie jest uzależniona od percepcji jakości odpowiedzi ucznia na zadanie. 
Ta percepcja oceniającego jest ukrytą, ciągłą zmienną losową. W przypadku konkretnego zadania 
percepcja jest realizacją z rodziny normalnych lub logistycznych rozkładów prawdopodobieństwa, 
z innym parametrem położenia dla każdej kategorii „prawdziwej” odpowiedzi ucznia. Odległość 
pomiędzy poszczególnymi rozkładami (ich parametr położenia) zależy od zdolności oceniającego 
do rozróżnienia ukrytych kategorii „prawdziwych”, pozwala zatem na oszacowanie precyzji oce-
niającego. Drugie założenie poczynione na potrzeby tego modelu dotyczy progów wykonania 
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zadania – oceniający wyznaczają je tak, aby zaklasyfikować zadanie do odpowiedniej kategorii, 
w zależności od tego, między którymi progami znajduje się ich percepcja. Dla J kategorii, które 
mogą przydzielić oceniający, wyznaczanych jest J–1 progów: poniżej pierwszego progu przy-
znawana jest pierwsza kategoria, a powyżej ostatniego – najwyższa kategoria. Liczba ukrytych, 
„prawdziwych” kategorii nie musi być równa liczbie kategorii, które mogą przyznać egzaminatorzy. 
Konstruowanie skal ocen opiera się jednak na przekonaniu, że można wyodrębnić tyle poziomów 
umiejętności, ile kategorii ma używana skala. Można zatem uznać, że liczba kategorii skali używa-
nej przez oceniających jest równa liczbie ukrytych kategorii, do której należy badana umiejętność.

HRM-SDT na pierwszym poziomie można przedstawić następująco:
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poziomie uwzględniał dyskryminację zadań, nie nastręcza trudności – wystarczy zamiast 
PCM użyć uogólnionego modelu odpowiedzi częściowej (generalized partial credit model, 
GPCM). Pomimo takich zabiegów model nadal nie pozwala na oszacowanie efektów 
egzaminatora związanych ze zniekształceniami skali. 

Oprócz wspomnianych ograniczeń HRM, jego autorzy wskazują, że dla egzaminatorów o 
wysokiej precyzji, parametry łagodności/surowości są obciążone dużym błędem (Patz i in., 
2002). Rozwiązaniem tego problemu jest zmiana sposobu szacowania prawdopodobieństw 
przyznania oceny przez egzaminatora na najniższym poziomie w innym hierarchicznym 
modelu oceniającego – opartym na teorii detekcji sygnałów (hierarchical rater model with 
signal detection theory; HRM-SDT; DeCarlo i in., 2011). Jego autorzy zakładają, że decyzja 
oceniającego o przyznaniu konkretnej oceny uczniowi za zadanie jest uzależniona od 
percepcji jakości odpowiedzi ucznia na zadanie. Ta percepcja oceniającego jest ukrytą, ciągłą 
zmienną losową. W przypadku konkretnego zadania percepcja jest realizacją z rodziny 
normalnych lub logistycznych rozkładów prawdopodobieństwa, z innym parametrem 
położenia dla każdej kategorii „prawdziwej” odpowiedzi ucznia. Odległość pomiędzy 
poszczególnymi rozkładami (ich parametr położenia) zależy od zdolności oceniającego do 
rozróżnienia ukrytych kategorii „prawdziwych”, pozwala zatem na oszacowanie precyzji 
oceniającego. Drugie założenie poczynione na potrzeby tego modelu dotyczy progów 
wykonana zadania – oceniający wyznaczają je tak, aby zaklasyfikować zadanie do 
odpowiedniej kategorii, w zależności od tego, między którymi progami znajduje się ich 
percepcja. Dla J kategorii, które mogą przydzielić oceniający, wyznaczanych jest J – 1 
progów: poniżej pierwszego progu przyznawana jest pierwsza kategoria, a powyżej ostatniego 
– najwyższa kategoria. Liczba ukrytych, „prawdziwych” kategorii nie musi być równa liczbie 
kategorii, które mogą przyznać egzaminatorzy. Konstruowanie skal ocen opiera się jednak na 
przekonaniu, że można wyodrębnić tyle poziomów umiejętności, ile kategorii ma używana 
skala. Można zatem uznać, że liczba kategorii skali używanej przez oceniających jest równa 
liczbie ukrytych kategorii, do której należy badana umiejętność. 

HRM-SDT na pierwszym poziomie można przedstawić następująco: 
    | 1nkr nk kjr krP Y j F c d        , (8.9) 

gdzie: nkrY j  – ocena (kategoria) ucznia n w zadaniu k, przypisana przez egzaminatora r, 
mniejsza lub równa j; η ηnk   – „prawdziwa” ocena (kategoria) ucznia n w zadaniu k równa η; 
F  – dystrybuanta rozkładu normalnego lub logistycznego; kjrc  – próg kategorii j w zadaniu k 

dla egzaminatora r; krd  – precyzja egzaminatora r w zadaniu k. 
 
Jeśli przyjmiemy, że rozkład prawdopodobieństwa percepcji egzaminatorów należy do 

rodziny logistycznych rozkładów prawdopodobieństwa, to równanie (8.9) opisuje 
kumulatywne prawdopodobieństwa dla poszczególnych kategorii zadania w modelu 
odpowiedzi stopniowanej (graded response model, GRM). Jest to, obok GPCM, szeroko 
stosowany model IRT dla zmiennych wielokategorialnych (zob. rozdział 1). Różnica w 
stosunku do GRM polega na tym, że w przypadku HRM-SDT mamy do czynienia z 
dyskretną, a nie ciągłą, zmienną ukrytą. 

Przy użytej w równaniu (8.9) parametryzacji położenie progów zależne jest od precyzji 
danego egzaminatora. Z tego powodu trudno ustalić „idealne” progi, dla „idealnego” 
oceniającego, wolnego od efektu egzaminatora (a konkretnie od efektów 
łagodności/surowości i zniekształceń skali), ponieważ one także będą zależne od precyzji. 
Śmiało można przyjąć założenie, że dla „idealnego” oceniającego, moment, w którym 
powinna następować decyzja o przyznaniu kategorii j + 1 powinien następować wtedy, kiedy 
prawdopodobieństwo przyznania tej kategorii staje się wyższe niż prawdopodobieństwo 
przyznania kategorii j. Przy równej liczbie „prawdziwych” kategorii i liczbie kategorii 

,                              (8.9)

gdzie:  Ynkr ≤  j – ocena (kategoria) ucznia n w  zadaniu k, przypisana przez egzaminatora r, 
mniejsza lub równa j; ηnk = η – „prawdziwa” ocena (kategoria) ucznia n w zadaniu k równa η;  
F – dystrybuanta rozkładu normalnego lub logistycznego; ckjr – próg kategorii j w zadaniu k dla 
egzaminatora r; dkr – precyzja egzaminatora r w zadaniu k.

Jeśli przyjmiemy, że rozkład prawdopodobieństwa percepcji egzaminatorów należy do 
rodziny logistycznych rozkładów prawdopodobieństwa, to równanie (8.9) opisuje kumula-
tywne prawdopodobieństwa dla poszczególnych kategorii zadania w modelu odpowiedzi 
stopniowanej (graded response model, GRM). Jest to, obok GPCM, szeroko stosowany model 
IRT dla zmiennych wielokategorialnych (zob. rozdział 1). Różnica w stosunku do GRM polega 
na tym, że w przypadku HRM-SDT mamy do czynienia z dyskretną, a nie ciągłą, zmienną 
ukrytą.

Przy użytej w równaniu (8.9) parametryzacji położenie progów zależne jest od precyzji 
danego egzaminatora. Z tego powodu trudno ustalić „idealne” progi, dla „idealnego” ocenia-
jącego, wolnego od efektu egzaminatora (a konkretnie od efektów łagodności/surowości 
i zniekształceń skali), ponieważ one także będą zależne od precyzji. Śmiało można przyjąć 
założenie, że dla „idealnego” oceniającego, moment, w którym powinna następować decy-
zja o  przyznaniu kategorii j+1 powinien następować wtedy, kiedy prawdopodobieństwo 
przyznania tej kategorii staje się wyższe niż prawdopodobieństwo przyznania kategorii j. 
Przy równej liczbie „prawdziwych” kategorii i liczbie kategorii używanej przez egzaminato-
rów z  takim progiem mamy do czynienia, kiedy stosunek prawdopodobieństw percepcji 
dla sąsiednich kategorii „prawdziwych” wynosi 1. Ma to miejsce w połowie odległości mię-
dzy położeniem tych rozkładów wyznaczanym przez parametr d. Warto zatem dokonać 
przekształcenia modelu do następującej postaci:
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używanej przez egzaminatorów z takim progiem mamy do czynienia, kiedy stosunek 
prawdopodobieństw percepcji dla sąsiednich kategorii „prawdziwych” wynosi 1. Ma to 
miejsce w połowie odległości między położeniem tych rozkładów wyznaczanym przez 
parametr d. Warto zatem dokonać przekształcenia modelu do następującej postaci: 

    | 1nkr nk kr kjrP Y j F d c        . (8.10) 

Dzięki takiej parametryzacji progi będą wyznaczane na skali zmiennej η, a więc będą 
bezpośrednio odnosiły się do kategorii i będą niezależne od precyzji. Wartość „idealnego” 
progu cj będzie w takiej sytuacji równa j – 0,5.  

Wśród wspomnianych modeli HRM-SDT ma największy potencjał uchwycenia różnych 
aspektów efektu egzaminatora. Dzięki odniesieniu progów wyznaczonych dla egzaminatora 
do „idealnych” progów, daje możliwość oszacowania efektów zniekształcenia skali 
(ograniczenia skali lub używania ocen skrajnych), czego nie umożliwiają pozostałe modele. 
 
8.3. Parametry modelu HRM-SDT 
 

Z opisanego modelu HRM-SDT otrzymujemy dla każdego egzaminatora dwie grupy 
parametrów: dkr, które oznaczają precyzję egzaminatora w danym zadaniu, a także ckjr, które 
wyznaczają progi służące do przyznawania poszczególnych kategorii w danym zadaniu. 
Dzięki porównaniu położenia progów oszacowanych dla poszczególnych egzaminatorów do 
progów „idealnego” oceniającego, możliwe jest uchwycenie kilku istotnych efektów 
egzaminatora. 

Łagodność oceniającego można zdefiniować jako umieszczanie przez niego progów 
poszczególnych kategorii poniżej progów kategorii „idealnych”, natomiast surowość – 
powyżej. Oznacza to, że łagodny oceniający przypisuje kolejną kategorię przy niższym 
poziomie umiejętności ucznia niż „idealny” egzaminator. Surowy oceniający natomiast 
przypisuje kolejną kategorię przy wyższym poziomie tej cechy. 

Jeśli egzaminator swój pierwszy próg umieści dużo poniżej pierwszego progu „idealnego” 
egzaminatora, a ostatni dużo powyżej ostatniego „idealnego” progu, to praktycznie nie będzie 
on przyznawał pierwszej i ostatniej kategorii (por. egzaminator 7 na Rysunku 8.1). Jest to 
przejaw tendencji centralnej oceniającego. Analogicznie, jeśli egzaminator skrajne progi 
umieści odpowiednio powyżej pierwszego „idealnego” progu i poniżej ostatniego „idealnego” 
progu i jednocześnie pozostałe progi przesunie w kierunku środkowych kategorii, to 
będziemy mieli do czynienia z efektem używania ocen skrajnych (por. egzaminator 6 na 
Rysunku 8.1). W ten sposób można również identyfikować ograniczenia skali w dowolnym 
jej obszarze. 

Interpretacja wartości liczbowych precyzji (dkr) nastręcza jednak pewnych trudności. W 
przeprowadzonych przez zespół Lawrence’a DeCarlo (2011) symulacjach, wartości 
parametrów dkr wahały się w granicach 1–6 ze średnią około 3,5 i miały rozkład zbliżony do 
normalnego. Nie podają oni żadnego punktu odniesienia ani zakresu dla tego parametru, który 
pozwalałby ocenić, czy precyzja jest niska, średnia, czy wysoka. Jest to parametr względny i 
można jedynie stwierdzić, że wraz z jego wzrostem rośnie precyzja oceniającego. Trudno 
nawet oszacować wielkość tego efektu, porównując jego wartości dla dwóch oceniających w 
tym samym zadaniu. Można jednak szacować precyzję egzaminatorów w nieco inny sposób. 
Działanie modelu dość mocno opiera się na estymowaniu „prawdziwych” kategorii, do 
których należą odpowiedzi uczniów udzielane na poszczególne zadania. Można ich użyć do 
obliczenia, jak często egzaminatorzy poprawnie przydzielili poszczególne kategorie, a w ilu 
przypadkach popełnili błąd. Zatem, dzięki porównaniu ocen przyznanych przez 
egzaminatorów do „idealnych” ocen prac, jesteśmy w stanie obliczyć odsetek poprawnych 
klasyfikacji. Jest to bardzo intuicyjny sposób mierzenia precyzji. Taki wskaźnik można łatwo 

.                       (8.10)

Dzięki takiej parametryzacji progi będą wyznaczane na skali zmiennej η, a więc będą bez-
pośrednio odnosiły się do kategorii i będą niezależne od precyzji. Wartość „idealnego” progu cj 
będzie w takiej sytuacji równa j–0,5.
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Wśród wspomnianych modeli HRM-SDT ma największy potencjał uchwycenia różnych 
aspektów efektu egzaminatora. Dzięki odniesieniu progów wyznaczonych dla egzaminatora 
do „idealnych” progów, daje możliwość oszacowania efektów zniekształcenia skali (ogranicze-
nia skali lub używania ocen skrajnych), czego nie umożliwiają pozostałe modele.

8.3. parametry modelu hrM-Sdt
Z opisanego modelu HRM-SDT otrzymujemy dla każdego egzaminatora dwie grupy para-

metrów: dkr, które oznaczają precyzję egzaminatora w  danym zadaniu, a  także ckjr, które wy-
znaczają progi służące do przyznawania poszczególnych kategorii w  danym zadaniu. Dzięki 
porównaniu położenia progów oszacowanych dla poszczególnych egzaminatorów do progów 
„idealnego” oceniającego, możliwe jest uchwycenie kilku istotnych efektów egzaminatora.

Łagodność oceniającego można zdefiniować jako umieszczanie przez niego progów po-
szczególnych kategorii poniżej progów kategorii „idealnych”, natomiast surowość – powyżej. 
Oznacza to, że łagodny oceniający przypisuje kolejną kategorię przy niższym poziomie umie-
jętności ucznia niż „idealny” egzaminator. Surowy oceniający natomiast przypisuje kolejną ka-
tegorię przy wyższym poziomie tej cechy.

Jeśli egzaminator swój pierwszy próg umieści dużo poniżej pierwszego progu „idealnego” 
egzaminatora, a ostatni dużo powyżej ostatniego „idealnego” progu, to praktycznie nie będzie 
on przyznawał pierwszej i ostatniej kategorii (por. egzaminator 7 na Rysunku 8.1). Jest to prze-
jaw tendencji centralnej oceniającego. Analogicznie, jeśli egzaminator skrajne progi umieści 
odpowiednio powyżej pierwszego „idealnego” progu i poniżej ostatniego „idealnego” progu 
i jednocześnie pozostałe progi przesunie w kierunku środkowych kategorii, to będziemy mieli 
do czynienia z efektem używania ocen skrajnych (por. egzaminator 6 na Rysunku 8.1). W ten 
sposób można również identyfikować ograniczenia skali w dowolnym jej obszarze.

Interpretacja wartości liczbowych precyzji (dkr) nastręcza jednak pewnych trudności. W prze-
prowadzonych przez zespół Lawrence’a DeCarlo (2011) symulacjach, wartości parametrów dkr 
wahały się w granicach 1–6 ze średnią około 3,5 i miały rozkład zbliżony do normalnego. Nie po-
dają oni żadnego punktu odniesienia ani zakresu dla tego parametru, który pozwalałby ocenić, 
czy precyzja jest niska, średnia, czy wysoka. Jest to parametr względny i można jedynie stwier-
dzić, że wraz z jego wzrostem rośnie precyzja oceniającego. Trudno nawet oszacować wielkość 
tego efektu, porównując jego wartości dla dwóch oceniających w tym samym zadaniu. Można 
jednak szacować precyzję egzaminatorów w nieco inny sposób. Działanie modelu dość moc-
no opiera się na estymowaniu „prawdziwych” kategorii, do których należą odpowiedzi uczniów 
udzielane na poszczególne zadania. Można ich użyć do obliczenia, jak często egzaminatorzy 
poprawnie przydzielili poszczególne kategorie, a w ilu przypadkach popełnili błąd. Zatem, dzięki 
porównaniu ocen przyznanych przez egzaminatorów do „idealnych” ocen prac, jesteśmy w sta-
nie obliczyć odsetek poprawnych klasyfikacji. Jest to bardzo intuicyjny sposób mierzenia pre-
cyzji. Taki wskaźnik można łatwo agregować dla zadań i egzaminatorów, na przykład poprzez 
obliczenie średniej. Pozwala to na identyfikację mało precyzyjnych oceniających, a dodatkowo 



Modele cech ukrytych W badanIach edukacyjnych, pSychologII I SocjologII

190

może też wskazywać zadania sprawiające kłopoty z przydzieleniem kategorii adekwatnej do 
posiadanego przez uczniów poziomu umiejętności.

Autorzy modelu proponują graficzny sposób identyfikacji pozostałych efektów. Dla każde-
go zadania należy sporządzić osobny wykres, na którym umieszczane są tak zwane względne 
położenia, a więc położenie progów dla każdego egzaminatora na skali zadania przekształco-
nej tak, aby zakres skali wynosił 0–1. Przekształcenie skali ma na celu zapewnienie porówny-
walności pomiędzy oceniającymi, ponieważ położenie kryteriów przy parametryzacji użytej 
przez autorów modelu zależy od parametru d. Obok reprezentowanych przez znaczniki pro-
gów poszczególnych oceniających, za pomocą linii wyznaczone zostały progi „idealne”. Jeśli 
użyta zostanie parametryzacja z równania (8.10), to nie zajdzie potrzeba przekształcania skali, 
ponieważ parametry c są niezależne od parametrów d, a jedynie od liczby kategorii danego 
zadania. Przykładowy wykres przedstawiono na Rysunku 8.1. Widać na nim odpowiednio: „ide-
alnego” egzaminatora (1), egzaminatora łagodnego (2) i surowego (3), łagodnego w wyższych 
kategoriach (4), surowego w wyższych kategoriach i ograniczającego skalę (5), używającego 
głównie kategorii skrajnych (6) oraz wykazującego tendencję centralną (7).
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agregować dla zadań i egzaminatorów, na przykład poprzez obliczenie średniej. Pozwala to 
na identyfikację mało precyzyjnych oceniających, a dodatkowo może też wskazywać zadania 
sprawiające kłopoty z przydzieleniem kategorii adekwatnej do posiadanego przez uczniów 
poziomu umiejętności. 

Autorzy modelu proponują graficzny sposób identyfikacji pozostałych efektów. Dla 
każdego zadania należy sporządzić osobny wykres, na którym umieszczane są tak zwane 
względne położenia, a więc położenie progów dla każdego egzaminatora na skali zadania 
przekształconej tak, aby zakres skali wynosił 0–1. Przekształcenie skali ma na celu 
zapewnienie porównywalności pomiędzy oceniającymi, ponieważ położenie kryteriów przy 
parametryzacji użytej przez autorów modelu zależy od parametru d. Obok reprezentowanych 
przez znaczniki progów poszczególnych oceniających, za pomocą linii wyznaczone zostały 
progi „idealne”. Jeśli użyta zostanie parametryzacja z równania (8.10), to nie zajdzie potrzeba 
przekształcania skali, ponieważ parametry c są niezależne od parametrów d, a jedynie od 
liczby kategorii danego zadania. Przykładowy wykres przedstawiono na Rysunku 8.1. Widać 
na nim odpowiednio: „idealnego” egzaminatora (1), egzaminatora łagodnego (2) i surowego 
(3), łagodnego w wyższych kategoriach (4), surowego w wyższych kategoriach i 
ograniczającego skalę (5), używającego głównie kategorii skrajnych (6) oraz wykazującego 
tendencję centralną (7). 
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egzaminatorów dla jednego zadania, to taka operacja w przypadku zadań różniących się 
liczbą kategorii staje się problematyczna. Potrzebna jest w związku z tym, niezależna od 
liczby kategorii, ogólna miara poszczególnych efektów, aby można było dokonywać 
porównań między zadaniami. Oczywiście, wiąże się to z utratą części informacji, lecz w celu 
identyfikacji przypadków odstających egzaminatorów czy zadań można przyjrzeć się 
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rysunek 8.1. Wizualizacja położenia progów z  modelu HRM-SDT na przykładzie zadania 
z pięcioma kategoriami i siedmioma hipotetycznymi egzaminatorami. Okręgi oznaczają poło-
żenie progów poszczególnych egzaminatorów, a poziome linie – progi „idealne”. Na podsta-
wie DeCarlo i in. (2011).
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sób identyfikacji efektów egzaminatora jest akceptowalny, o tyle gdy liczba oceniających i za-
dań jest duża, zaczyna to stanowić problem, wymaga bowiem osobnej analizy dla każdej 
interakcji zadanie–egzaminator. Autorzy modelu HRM-SDT nie proponują niestety żadnych 
liczbowych wskaźników dla poszczególnych efektów. W  niektórych przypadkach możemy 
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być zainteresowani również zagregowanymi miarami efektów dla grup egzaminatorów (ze-
społów) czy zadań. Choć można obliczyć średnie położenia progów dla zespołu egzaminato-
rów dla jednego zadania, to taka operacja w przypadku zadań różniących się liczbą kategorii 
staje się problematyczna. Potrzebna jest w związku z tym, niezależna od liczby kategorii, ogól-
na miara poszczególnych efektów, aby można było dokonywać porównań między zadaniami. 
Oczywiście, wiąże się to z utratą części informacji, lecz w celu identyfikacji przypadków odsta-
jących egzaminatorów czy zadań można przyjrzeć się poszczególnym progom tylko w intere-
sujących nas przypadkach (również w formie graficznej).

Do określenia ogólnego wskaźnika łagodności/surowości egzaminatora w danym zadaniu 
może posłużyć różnica między położeniem progów „idealnych” a progów tego egzaminatora. 
Jeśli dla każdego progu w zadaniu obliczymy taką różnicę, a następnie obliczymy średnią, to 
otrzymamy wskaźnik informujący nas o tym, o ile (średnio) kategorii w tym zadaniu dany eg-
zaminator zawyża (wartości dodatnie – łagodność) lub zaniża (wartości ujemne – surowość) 
oceny uczniów. Zero oznaczałoby oceniającego niewykazującego tego efektu. Nazwijmy ten 
parametr średnim odchyleniem od „idealnych” progów i oznaczmy symbolem σkr .

Zniekształcenia skali można natomiast powiązać z rozstępem wartości parametrów ckjr (po-
łożenia progów). Oczywiście rozstęp zależny jest od liczby kategorii w zadaniu, co utrudnia po-
równywanie zadań o  różnej liczbie kategorii. Można temu zaradzić dzieląc obliczony rozstęp 
przez rozstęp dla „idealnych” progów, a więc liczbę kategorii w zadaniu pomniejszoną o dwa. 
Oznaczmy taki parametr jako rkr . Parametr rkr równy 0 wskazywałby na używanie jedynie skraj-
nych kategorii zadania, a więc na ekstremizm. Wartość równa 1 oznaczałaby, że oceniający rów-
nomiernie używa wszystkich kategorii, choć może być łagodny lub surowy. Im wyższa wartość 
parametru rkr , tym egzaminator bardziej ograniczałby skalę, choć nie oznaczałoby to tendencji 
centralnej, ponieważ ograniczenie może następować w różnych miejscach skali. W połączeniu 
z wartością parametru σkr jesteśmy w stanie rozpoznać, gdzie następuje ograniczenie.

Tabela 8.1 zawiera zestawienie obydwu proponowanych parametrów dla omówionych, 
hipotetycznych egzaminatorów, których progi przedstawiono na Rysunku 8.1. Oceniający 4 
i 6 mają zbliżone wartości parametru rkr – odpowiednio: 0,5 i 0,3, co świadczy o częstszym 
używaniu ocen skrajnych. Dodając jednak informację o tym, że oceniający 4 jest łagodny (σkr 
= 0,75), a  oceniający 6 surowy (σkr = –0,6) możemy stwierdzić, że pierwszy z  nich częściej 
używa najwyższej kategorii niż pierwszej, a drugi odwrotnie. W przypadku egzaminatorów 5 
i 7 mamy natomiast taką samą wartość parametru rkr równą 1,5, a zatem ograniczają oni skalę. 
Egzaminator 5 jest jednak surowy (σkr = –0,75), zatem rzadziej przydziela najwyższe kategorie, 
a egzaminator 7 wykazuje tendencję centralną (σkr = 0).

Równoczesna analiza wskaźników σkr i rkr pozwala na identyfikację kilku istotnych efektów 
egzaminatora. Mogą one służyć do identyfikacji nietypowych oceniających, a także nietypo-
wych zadań (na podstawie średniej z parametrów wszystkich egzaminatorów dla danego za-
dania). Dzięki tym wskaźnikom, opisywany model można stosować nawet w przypadku dużej 
liczby egzaminatorów i zadań, bez konieczności weryfikacji dużej liczby wykresów.
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tabela 8.1. Zestawienie parametrów σkr i rkr z modelu HRM-SDT dla przykładowych ocenia-
jących.

oceniający 1 2 3 4 5 6 7
σkr 0,00 0,50 –0,50 0,75 –0,75 –0,60 0,00
rkr 1,00 1,00 1,00 0,50 1,50 0,30 1,50

8.4. Symulacje dla modelu hrM-Sdt
W 2013 roku w Instytucie Badań Edukacyjnych (IBE) rozpoczęto prace mające na celu zba-

danie porównywalności oceniania między okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi (OKE) 
i oszacowanie efektu egzaminatora w odniesieniu do egzaminów maturalnych z języka pol-
skiego (poziom podstawowy) i matematyki (poziom podstawowy i  rozszerzony). Do badań 
wybrano losowo 232 egzaminatorów z całego kraju (po 29 osób z każdej OKE) dla obydwu 
przedmiotów oraz po 897 prac maturalnych każdego typu z lat 2011 i 2012. Przy tak dużej licz-
bie prac i oceniających wykorzystanie pełnego schematu przydziału prac do egzaminatorów, 
w którym każdy ocenia każdą pracę, byłoby ogromnie czasochłonne i kosztowne. W związku 
z tym użyto niepełnego schematu, w którym każda praca z języka polskiego była oceniana 
ośmiokrotnie, a z matematyki czterokrotnie, co w efekcie dało niekompletny zrównoważony 
schemat blokowy (balanced incomplete block design, BIBD). W konsekwencji wymagało to uży-
cia odpowiedniego modelu analiz, uwzględniającego założone braki danych.

Opisywany tutaj model HRM-SDT został przez jego autorów przetestowany na danych po-
chodzących od 2350 osób zdających test językowy, które pisały dwa eseje punktowane na skali 
1–5. Każdy esej był oceniany przez dwóch z 54 oceniających, przy czym pierwszy esej oceniało 
34 egzaminatorów, drugi – 33, a 13 oceniających przyznawało oceny za obydwa eseje, lecz dla 
różnych uczniów (DeCarlo i in., 2011). Był to więc niepełny schemat przydziału zadań do oce-
niających, podobnie jak w prowadzonym w IBE badaniu. Autorzy modelu przytaczają również 
wyniki wcześniejszych symulacji, które według nich świadczą o przydatności modelu i dobrym 
odtwarzaniu parametrów użytych do tych symulacji, zarówno w pełnych, jak i niepełnych sche-
matach przydziału prac do oceniających. Wskazują oni jednak na to, że zaledwie dwa zadania 
użyte do estymacji mogą dawać słabo oszacowane parametry na drugim poziomie modelu 
(trudność i moc dyskryminacyjna zadań). Estymowali oni model z użyciem częściowego po-
dejścia Bayesowskiego, mianowicie estymacji PM (posterior mode estimation), choć można tego 
dokonać zarówno za pomocą metody największej wiarygodności (maximum likelihood estima-
tion, ML), jak i pełnej analizy Bayesowskiej z użyciem metody Monte Carlo opartej na łańcuchach 
Markowa (Markov chain Monte Carlo, MCMC; DeCarlo i in., 2011; Patz i in., 2002).

W danych maturalnych wykorzystanych do prowadzonego w IBE badania mamy do czy-
nienia z więcej niż dwoma zadaniami w każdym z użytych testów. W przypadku matematyki 
jest to między 9 a 12 zadań (w zależności od testu), a dla języka polskiego każde wypracowa-
nie oceniane jest na sześciu skalach (kryteriach). Dzięki temu oszacowania parametrów zadań 
na drugim poziomie modelu HRM-SDT powinny być dość dobre. Również większa liczba ocen 
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pojedynczej pracy (4 dla matematyki, 8 dla języka polskiego) powinna zaowocować dobrym 
dopasowaniem modelu do danych. Ze względu na ponad czterokrotnie większą liczbę egza-
minatorów (232), a także znacznie mniejszą liczbę prac (897 dla każdego testu) – w porówna-
niu do sytuacji opisywanej przez autorów modelu HRM-SDT – warto przeprowadzić dodatko-
we symulacje, aby sprawdzić przydatność modelu do analizy danych zebranych na podstawie 
maturalnych arkuszy egzaminacyjnych.

Jedną z części procedury oceniania podczas egzaminu maturalnego jest podwójna ocena 
minimum 10% losowo wybranych prac. Elastyczność wybranego modelu powinna umożliwić 
analizę efektu egzaminatora na podstawie tak uzyskanych danych. Schemat przydziału prac 
do oceniających podczas podwójnego oceniania w  trakcie sesji egzaminacyjnych również 
jest schematem niepełnym, podobnie jak w opisywanym badaniu, choć jest on mniej skom-
plikowany ze względu na dwukrotną ocenę jednej pracy.

Estymacji modeli HRM-SDT w przeprowadzonych na potrzeby tego rozdziału symulacjach 
dokonano pełną metodą Bayesowską z użyciem MCMC za pomocą pakietu statystycznego R 
(pakiet rjags) i programu JAGS 3.4.0. Każdorazowo estymowano jeden łańcuch liczący 1000 ite-
racji, z czego 500 stanowiły początkowe (burn-in), a pozostałe 500 posłużyło do oszacowania 
wartości parametrów. Przyjęte rozkłady a priori dla poszczególnych parametrów modeli przed-
stawiono w Tabeli 8.2. Dla progów (ckjr) wybrano rozkład normalny ze średnią odpowiadającą 
położeniu „idealnego” progu dla danej kategorii i odchyleniem standardowym równym 1, przy 
czym zgodnie z wymogami GRM, wartości dla kolejnych progów posortowano rosnąco. Dla 
precyzji (dkr) wybrano rozkład normalny ze średnią równą 3,5 (taką średnią otrzymali autorzy mo-
delu w swoich analizach) i odchyleniem standardowym 1. Dodatkowo wartości precyzji ograni-
czono, tak aby były one większe lub równe 0,01. Symulacje przeprowadzono w dwóch etapach.

tabela 8.2. Parametry rozkładów a priori dla parametrów modelu HRM-SDT, użytych w sy-
mulacjach.

parametr rozkład M SD uwagi
ak normalny 1 1 Wartości ograniczono do ak ≥ 0,01.
bkj normalny 0 1 Wartości sortowano rosnąco dla kolejnych kategorii.
dkr normalny 3,5 1 Wartości ograniczono do dkr ≥ 0,01.
ckjr normalny j–0,5 1 Wartości sortowano rosnąco dla kolejnych kategorii.

W pierwszej kolejności wygenerowano dane dla pełnego schematu przydziału prac do 
egzaminatorów (każdy egzaminator ocenia każdą pracę), z użyciem danych z egzaminu ma-
turalnego na poziomie podstawowym z matematyki z 2011 roku. Było to 10 zadań, o liczbie 
kategorii 3–6 (odpowiednio, według kolejności zadań: 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 5, 6, 5). W celu wygene-
rowania danych potrzebne były „prawdziwe” kategorie oceny (ηnk) dla każdego ucznia w każ-
dym zadaniu z pracy, a także precyzja (dkr) i progi (ckjr) dla każdego egzaminatora w każdym 
zadaniu. „Prawdziwe” kategorie otrzymano poprzez zastosowanie modelu do rzeczywistych 
ocen 868 prac maturalnych użytych w badaniu (nie dla wszystkich prac udało się połączyć 
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oceny z egzaminu). Jako rzeczywiste oceny mogły zostać użyte bezpośrednio wyniki egzami-
nu (pomimo ich obarczenia efektem egzaminatora), ale dzięki takiemu zabiegowi otrzymany 
rozkład kategorii powinien być bardziej zbliżony do rozkładu „prawdziwych” ocen. Precyzję 
i progi dla poszczególnych egzaminatorów ustalono arbitralnie, aby zasymulować oceniają-
cych różniących się precyzją i  łagodnością/surowością. Wygenerowano oceny siedmiu eg-
zaminatorów, z precyzją równą odpowiednio: 1,5; 1,5; 1,5; 3,5; 6,5; 6,5; 6,5. Wartości progów 
ustalono w taki sposób, że we wszystkich zadaniach egzaminatorzy 1 i 7 każdy z progów mieli 
przesunięty o +1 w stosunku do progów „idealnych”, egzaminatorzy 2 i 6 o –1, a dla pozosta-
łych (3–5) ustalono progi „idealne”. Wykres wygenerowanych parametrów dla przykładowego 
zadania o sześciu kategoriach znajduje się na Rysunku 8.2. Wielkość okręgów wyznaczających 
położenie progów na wykresie zależy od precyzji egzaminatora – wartości zostały przeskalo-
wane do zakresu 1–2, gdzie najmniejszy okrąg na wykresie odpowiada przeskalowanej war-
tości dkr = 1, a największy przeskalowanej wartości dkr = 2.
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średnią równą 3,5 (taką średnią otrzymali autorzy modelu w swoich analizach) i odchyleniem 
standardowym 1. Dodatkowo wartości precyzji ograniczono, tak aby były one większe lub 
równe 0,01. Symulacje przeprowadzono w dwóch etapach. 
 
Tabela 8.2. Parametry rozkładów a priori dla parametrów modelu HRM-SDT, użytych w symulacjach. 

Parametr Rozkład M SD Uwagi 
ak normalny 1 1 Wartości ograniczono do ak ≥ 0,01. 
bkj normalny 0 1 Wartości sortowano rosnąco dla kolejnych kategorii. 
dkr normalny 3,5 1 Wartości ograniczono do dkr ≥ 0,01. 
ckjr normalny j – 0,5 1 Wartości sortowano rosnąco dla kolejnych kategorii. 
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celu wygenerowania danych potrzebne były „prawdziwe” kategorie oceny (ηnk) dla każdego 
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takiemu zabiegowi otrzymany rozkład kategorii powinien być bardziej zbliżony do rozkładu 
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Wygenerowano oceny siedmiu egzaminatorów, z precyzją równą odpowiednio: 1,5; 1,5; 1,5; 
3,5; 6,5; 6,5; 6,5. Wartości progów ustalono w taki sposób, że we wszystkich zadaniach 
egzaminatorzy 1 i 7 każdy z progów mieli przesunięty o +1 w stosunku do progów 
„idealnych”, egzaminatorzy 2 i 6 o –1, a dla pozostałych (3–5) ustalono progi „idealne”. 
Wykres wygenerowanych parametrów dla przykładowego zadania o sześciu kategoriach 
znajduje się na Rysunku 8.2. Wielkość okręgów wyznaczających położenie progów na 
wykresie zależy od precyzji egzaminatora – wartości zostały przeskalowane do zakresu 1–2, 
gdzie najmniejszy okrąg na wykresie odpowiada przeskalowanej wartości dkr = 1, a 
największy przeskalowanej wartości dkr = 2. 
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rysunek 8.2. Wizualizacja parametrów modelu HRM-SDT użytych do wygenerowania danych 
symulacyjnych na przykładzie zadania z sześcioma kategoriami i siedmioma hipotetycznymi 
egzaminatorami. Okręgi oznaczają położenie progów poszczególnych egzaminatorów, a linie 
poziome – progi „idealne”.

Wykorzystane podczas generowania danych wartości zostały bardzo dobrze odtworzone 
przez model. Oszacowane, „prawdziwe” kategorie ocen (ηnk) w ponad 99% przypadków zga-
dzały się z  tymi, które posłużyły do wygenerowania danych. Różnice między progami osza-
cowanymi w modelu a zastosowanymi do wygenerowania danych były minimalne; średnia 
różnic wynosiła 0, odchylenie standardowe 0,08, a  ich rozkład był normalny. W  przypadku 
precyzji odzyskane parametry nieco odbiegały od pierwotnych: średnia różnica wynosiła 0,17, 
odchylenie standardowe 0,41, a rozkład był wyraźnie prawoskośny. Powodem skośności rozkła-
du były niższe oszacowania najbardziej precyzyjnych egzaminatorów (5–7, założone dkr = 6,5).  
Szczególnie w  przypadku egzaminatorów 6 i  7, którzy charakteryzowali się dodatkowo ła-
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godnością lub surowością, różnice były największe i sięgały 1,57, choć średnio było to 0,51. 
Dla egzaminatora 5 średnia różnica wyniosła 0,35, a maksymalna 0,93. Dla oceniających 1–4 
różnice w precyzji były minimalne, średnio została ona oszacowana o 0,04 niżej niż założona. 
Tabela 8.3 przedstawia podsumowanie rozkładów różnic między oszacowanymi parametrami 
ckjr i dkr a ich wartościami wykorzystanymi do wygenerowania danych.

tabela 8.3. Parametry rozkładów różnic precyzji i progów oszacowanych w modelu HRM-SDT 
i użytych do wygenerowania danych (symulacja dla pełnego schematu przydziału prac do 
egzaminatorów).

parametr Min Q1 Me Q3 Max M SD
dkr –0,33 –0,10 0,02 0,33 1,57 0,17 0,41
ckjr –0,20 –0,04 0,00 0,04 0,50 0,00 0,08

Drugi sposób weryfikacji przydatności modelu polegał na sprawdzeniu, jak odtwarza on 
parametry dla danych zebranych według rozbudowanego, niepełnego schematu przydziału 
prac, zastosowanego w badaniu IBE. Analizom poddano również dane z egzaminu z mate-
matyki, lecz tym razem użyto zadań zarówno z poziomu podstawowego, jak i rozszerzonego 
z obydwu badanych lat (2011 i 2012). Łącznie te cztery testy obejmują 42 zadania oceniane 
na skali o długości 3–7 (odpowiednio liczba zadań: 13, 4, 16, 4 i 5). W tym przypadku również 
model estymowany był dwukrotnie – parametry precyzji, progi i „prawdziwe” oceny otrzyma-
ne z pierwszej estymacji zostały użyte do wygenerowania danych do drugiego oszacowania. 
Pozwoliło to na sprawdzenie oszacowań całej gamy występujących w rzeczywistości efektów 
egzaminatora bez konieczności arbitralnego przypisywania wartości parametrów dkr i ckjr dla 
232 egzaminatorów.

Wygenerowane na potrzeby symulacji oceny egzaminatorów były w 85% zgodne z rze-
czywistymi ocenami egzaminatorów zebranymi w badaniach – egzaminator przyznaje oceny 
z pewnym prawdopodobieństwem, zatem takie rozbieżności są dopuszczalne. Oceny „praw-
dziwe” (ηnk) z obydwu estymacji były natomiast zgodne w 94%, co można uznać za bardzo 
dobry wynik. Różnice między progami z obydwu estymacji były nieznaczne: średnia wyniosła 
0, odchylenie standardowe 0,31, a rozkład był normalny. Różnice w przypadku precyzji były 
większe niż podczas pierwszej symulacji, lecz średnia wyniosła 0, odchylenie standardowe 
0,4, a rozkład nie wykazywał skośności. W Tabeli 8.4 zamieszczono podsumowanie rozkładów 
różnic precyzji i progów z obydwu estymacji.

tabela 8.4. Parametry rozkładów różnic precyzji i progów z dwóch estymacji modelu HRM-
-SDT dla schematu przydziału prac do egzaminatorów wykorzystanego w badaniu IBE.

parametr Min Q1 Me Q3 Max M SD
dkr –2,88 –0,10 0,02 0,17 2,01 0,00 0,40
ckjr –1,85 –0,10 0,00 0,10 1,67 0,00 0,31
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Wyniki opisanych symulacji wskazują na to, że duża liczba egzaminatorów i skompliko-
wany, niepełny schemat przydziału prac nie wpływają na stabilność oszacowań parametrów. 
Zatem model HRM-SDT, stosowany do analizy danych zebranych na podstawie arkuszy ma-
turalnych z matematyki w prowadzonym w IBE badaniu porównywalności oceniania i efektu 
egzaminatora, jest przydatny. Jak wspomniano, powinien on równie dobrze służyć do analizy 
danych uzyskanych podczas podwójnego oceniania w trakcie sesji egzaminacyjnej. Ze wzglę-
du na odmienny schemat przydziału prac i mniejszą liczbę ocen pojedynczej pracy podczas 
egzaminów należałoby przeprowadzić dodatkowe symulacje.

8.5. podsumowanie
Przegląd aktualnej literatury dotyczącej efektu egzaminatora (lub szerzej: oceniającego) 

ukazuje duże zróżnicowanie modeli pozwalających na analizę tego zagadnienia. Mamy do 
czynienia zarówno z modelami opartymi na analizie wariancji, jak i na podejściu IRT. Modele 
znacznie różnią się między sobą i często pozwalają tylko na szacowanie pewnej grupy efek-
tów, na przykład tylko precyzji czy tylko łagodności/surowości. Najbardziej wszechstronne 
możliwości daje hierarchiczny model oceniającego oparty na teorii detekcji sygnałów (HRM-
-SDT; DeCarlo i in., 2011). W modelu tym, wykorzystującym podejście IRT, mamy do czynienia 
z odseparowaniem efektów egzaminatora od efektów zadania. Dzięki temu jesteśmy w stanie 
oszacować precyzję, łagodność/surowość czy efekty z grupy zniekształceń skali dla każdego 
z oceniających we wszystkich zadaniach osobno.

Symulacje wykonane na danych pochodzących z arkuszy maturalnych wskazują na przy-
datność modelu HRM-SDT do analiz tego typu. Pomimo użytego w badaniu IBE złożonego, 
niepełnego schematu przydziału prac do egzaminatorów i dużej liczby egzaminatorów (232), 
parametry odtworzone przez model niewiele odbiegały od tych zastosowanych do wyge-
nerowania danych symulacyjnych. Zaproponowane w  rozdziale ogólne miary łagodności/
surowości i  zniekształcenia skali dla zadania pozwalają na agregację zarówno na poziomie 
zadań, jak i egzaminatorów. Jest to istotne, gdy chcemy dokonać porównania oceniających 
i wypowiadać się na przykład na temat jakości systemu egzaminacyjnego. Jednym z głów-
nych założeń prowadzonego w IBE badania była ocena porównywalności sposobu oceniania 
okręgowych komisji egzaminacyjnych w zakresie egzaminów maturalnych z matematyki i ję-
zyka polskiego. Wybrany model wraz z zaproponowanymi miarami powinien dobrze służyć 
temu celowi.

Efekt oceniającego jest zjawiskiem występującym nie tylko w pomiarze edukacyjnym, lecz 
także wszędzie tam, gdzie dokonuje się oceny jakiejś cechy. Uniwersalność modelu HRM-SDT 
powinna zapewnić satysfakcjonujące wyniki jego stosowania również w takich dziedzinach 
jak psychologia, socjologia czy marketing. Szczególnie przydatny może się on okazać w psy-
chologii organizacji i zarządzania do analizy oceny pracowników czy analizy ocen responden-
tów w badaniach socjologicznych lub badaniach rynku.
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rozdział 9
estymacja parametrów modeli ze zmiennymi ukrytymi za 
pomocą algorytmu eM

Bartosz Kondratek, Instytut Badań Edukacyjnych

Arthur Dempster, Nan Laird oraz Donald Rubin w swojej przełomowej publikacji z 1977 
roku położyli podwaliny pod algorytm umożliwiający znajdowanie oszacowań największej 
wiarygodności parametrów modelu statystycznego w sytuacji braków danych. Zapropono-
wany przez nich algorytm EM (expectation–maximization algorithm) wziął swoją nazwę od 
dwóch podstawowych kroków, z których się składa: E – szacowania wartości oczekiwanej za-
obserwowanej funkcji wiarygodności względem rozkładu braków danych oraz M – maksyma-
lizowania oczekiwanej funkcji wiarygodności uzyskanej w poprzednim kroku. Wraz ze wzro-
stem popularności tego algorytmu okazało się, że jego zastosowanie wykracza poza wąski 
obszar analizy danych z brakami i można go wykorzystać również do znajdowania oszacowań 
parametrów w modelach sparametryzowanych poprzez wprowadzenie losowych zmiennych 
ukrytych. 

Aby przybliżyć czytelnikowi algorytm EM najpierw przypomnimy podstawowe informa-
cje z zakresu estymacji największej wiarygodności (maximum likelihood, ML). Temat estymacji 
największej wiarygodności jest bardzo dobrze opisany w ogólnie dostępnej również w języ-
ku polskim literaturze (np. Deutsch, 1969; Lehmann, 1991; Rao, 1982 i wiele innych), dlatego 
wprowadzenie to zostanie ograniczone do koniecznego minimum tworzącego kontekst dla 
algorytmu EM. Trudno natomiast znaleźć polskojęzyczne opracowanie na temat samego al-
gorytmu EM1, dlatego ten wątek zostanie omówiony szczegółowo w kontekście aplikacji es-
tymującej parametry modeli IRT, o których wspomnieliśmy w rozdziale 1. 

Ze względu na omawianą tematykę, rozdział ma charakter w znacznym stopniu technicz-
ny i  jest skierowany do czytelnika zainteresowanego zrozumieniem matematycznych pod-
staw EM. Szczęśliwie sam algorytm razem z odpowiednimi procedurami szacowania błędów 
standardowych został udostępniony w  wielu programach wykorzystywanych do estymacji 
modeli ze zmiennymi ukrytymi. Osoby bardziej ukierunkowane na jego praktyczne wykorzy-
stanie mogą skorzystać z gotowych narzędzi bez konieczności samodzielnego implemento-
wania opisywanego tutaj algorytmu (niektóre z programów korzystających z EM w kontekście 
modelowania IRT zostały wymienione na końcu rozdziału). 

1 Za najlepsze współczesne, ogólne opracowanie anglojęzyczne na temat algorytmu EM uznaje się monografię The 
EM aghorithm and extensions autorstwa Geoffreya McLachlana i Thriyambakama Krishnana (2008), do której odsyłamy 
czytelnika zainteresowanego pogłębieniem swojej wiedzy.
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9.1. estymacja największej wiarygodności
Zacznijmy od wprowadzenia następujących oznaczeń:
θ = (θ1,..., θd) – d-wymiarowy wektor parametrów modelu statystycznego;
f (Y | θ) – funkcja gęstości rozkładu prawdopodobieństwa (jeżeli obserwowalna zmienna 

losowa Y jest ciągła) lub funkcja rozkładu prawdopodobieństwa (jeżeli obserwowalna zmien-
na losowa Y jest dyskretna), która wiąże prawdopodobieństwo zaobserwowania określonych 
wartości (zakresów wartości) zmiennej Y z  wektorem parametrów θ; w  dalszej części dla 
uproszczenia będziemy odnosić się do f (Y | θ) jako „funkcji (gęstości) rozkładu prawdopodo-
bieństwa”, aby jednocześnie objąć przypadek ciągły i dyskretny;

L (Y | θ) = ln f (Y | θ)  – logarytm naturalny z funkcji wiarygodności odpowiadającej f (Y | θ).
Należy zauważyć, że wektor parametrów θ w powyższych oznaczeniach nie ma nic wspól-

nego z parametrem umiejętności, oznaczanym identycznie w innych rozdziałach tej książki, 
kiedy mowa jest o modelowaniu w nurcie teorii odpowiedzi na pozycje testowe (item respon-
se theory, IRT). Jakkolwiek może to wprowadzać pewne zamieszanie, zdecydowano się w tym 
miejscu na wprowadzenie oznaczenia θ dla wektora stałych parametrów modelu statystycz-
nego, aby pozostać w zgodzie z ogólnie przyjętym współcześnie kanonem wprowadzania do 
teorii estymacji. Przed przejściem do przykładu związanego z  IRT zawieszenie powyższego 
oznaczenia θ i przejście do oznaczeń typowych dla IRT zostanie wprost zaznaczone i skomen-
towane, aby uniknąć ewentualnych niedomówień.

Estymatorem największej wiarygodności θ
^

 parametru θ nazywamy argument L (Y | θ), dla 
którego funkcja wiarygodności osiąga maksimum, pod warunkiem zaobserwowania danych Y:
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którego funkcja wiarygodności osiąga maksimum, pod warunkiem zaobserwowania danych 
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θ θ  (9.1)

Znalezienie estymatora ML następuje poprzez rozwiązanie tak zwanego równania 
wiarygodności: 
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w którym  |L Y θ  jest gradientem z logarytmu funkcji wiarygodności, często nazywanym 

wskaźnikiem (score function), i w związku z tym oznaczanym także jako  |S Yθ : 

     
1

|
| | .

θi dx

L Y
L Y S Y

 
    

θ
θ θ  (9.3) 

Warto zauważyć, że zbieganie się wskaźnika do zera jest jedynie warunkiem koniecznym, 
aby w danym punkcie logarytmu funkcji wiarygodności znajdowało się maksimum. W 
ogólnym przypadku stwierdzenie, że rozwiązanie równania wiarygodności wskazuje 
maksimum tej funkcji, wymaga analizy jej krzywizny w otoczeniu rozwiązania, czyli analizy 
drugich pochodnych tej funkcji. 

Dla przykładu, weźmy przypadek n niezależnych obserwacji z jednowymiarowego 
rozkładu normalnego o parametrach μ  oraz 2σ . Zgodnie z wcześniejszymi oznaczeniami 
odpowiada to sytuacji: 
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Równanie wiarygodności (9.2), odpowiadające powyższemu problemowi, ma po 
uproszczeniach postać: 

. (9.1)

Znalezienie estymatora ML następuje poprzez rozwiązanie tak zwanego równania wiary-
godności:
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Należy zauważyć, że wektor parametrów θ w powyższych oznaczeniach nie ma nic 
wspólnego z parametrem umiejętności, oznaczanym identycznie w innych rozdziałach tej 
książki, kiedy mowa jest o modelowaniu w nurcie teorii odpowiedzi na pozycje testowe (item 
response theory, IRT). Jakkolwiek może to wprowadzać pewne zamieszanie, zdecydowano 
się w tym miejscu na wprowadzenie oznaczenia θ dla wektora stałych parametrów modelu 
statystycznego, aby pozostać w zgodzie z ogólnie przyjętym współcześnie kanonem 
wprowadzania do teorii estymacji. Przed przejściem do przykładu związanego z IRT 
zawieszenie powyższego oznaczenia θ i przejście do oznaczeń typowych dla IRT zostanie 
wprost zaznaczone i skomentowane, aby uniknąć ewentualnych niedomówień. 

Estymatorem największej wiarygodności θ̂  parametru θ nazywamy argument  |L Yθ , dla 
którego funkcja wiarygodności osiąga maksimum, pod warunkiem zaobserwowania danych 
Y: 

 argma | .ˆ x L Y
θ

θ θ  (9.1)

Znalezienie estymatora ML następuje poprzez rozwiązanie tak zwanego równania 
wiarygodności: 
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θ θ

θ  (9.2)

w którym  |L Y θ  jest gradientem z logarytmu funkcji wiarygodności, często nazywanym 

wskaźnikiem (score function), i w związku z tym oznaczanym także jako  |S Yθ : 
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Warto zauważyć, że zbieganie się wskaźnika do zera jest jedynie warunkiem koniecznym, 
aby w danym punkcie logarytmu funkcji wiarygodności znajdowało się maksimum. W 
ogólnym przypadku stwierdzenie, że rozwiązanie równania wiarygodności wskazuje 
maksimum tej funkcji, wymaga analizy jej krzywizny w otoczeniu rozwiązania, czyli analizy 
drugich pochodnych tej funkcji. 

Dla przykładu, weźmy przypadek n niezależnych obserwacji z jednowymiarowego 
rozkładu normalnego o parametrach μ  oraz 2σ . Zgodnie z wcześniejszymi oznaczeniami 
odpowiada to sytuacji: 
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Równanie wiarygodności (9.2), odpowiadające powyższemu problemowi, ma po 
uproszczeniach postać: 

 jest gradientem z logarytmu funkcji wiarygodności, często nazywanym 
wskaźnikiem (score function), i w związku z tym oznaczanym także jako
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ogólnym przypadku stwierdzenie, że rozwiązanie równania wiarygodności wskazuje 
maksimum tej funkcji, wymaga analizy jej krzywizny w otoczeniu rozwiązania, czyli analizy 
drugich pochodnych tej funkcji. 
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rozkładu normalnego o parametrach μ  oraz 2σ . Zgodnie z wcześniejszymi oznaczeniami 
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Równanie wiarygodności (9.2), odpowiadające powyższemu problemowi, ma po 
uproszczeniach postać: 

.                                     (9.3)

Warto zauważyć, że zbieganie się wskaźnika do zera jest jedynie warunkiem koniecznym, 
aby w danym punkcie logarytmu funkcji wiarygodności znajdowało się maksimum. W ogól-
nym przypadku stwierdzenie, że rozwiązanie równania wiarygodności wskazuje maksimum 
tej funkcji, wymaga analizy jej krzywizny w otoczeniu rozwiązania, czyli analizy drugich po-
chodnych tej funkcji.
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Dla przykładu, weźmy przypadek n niezależnych obserwacji z jednowymiarowego rozkła-
du normalnego o parametrach μ oraz σ2. Zgodnie z wcześniejszymi oznaczeniami odpowiada 
to sytuacji:
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„funkcji (gęstości) rozkładu prawdopodobieństwa”, aby jednocześnie objąć przypadek 
ciągły i dyskretny; 

  | ln ( | )L Y f Yθ θ  – logarytm naturalny z funkcji wiarygodności odpowiadającej 
( | )f Y θ . 

Należy zauważyć, że wektor parametrów θ w powyższych oznaczeniach nie ma nic 
wspólnego z parametrem umiejętności, oznaczanym identycznie w innych rozdziałach tej 
książki, kiedy mowa jest o modelowaniu w nurcie teorii odpowiedzi na pozycje testowe (item 
response theory, IRT). Jakkolwiek może to wprowadzać pewne zamieszanie, zdecydowano 
się w tym miejscu na wprowadzenie oznaczenia θ dla wektora stałych parametrów modelu 
statystycznego, aby pozostać w zgodzie z ogólnie przyjętym współcześnie kanonem 
wprowadzania do teorii estymacji. Przed przejściem do przykładu związanego z IRT 
zawieszenie powyższego oznaczenia θ i przejście do oznaczeń typowych dla IRT zostanie 
wprost zaznaczone i skomentowane, aby uniknąć ewentualnych niedomówień. 

Estymatorem największej wiarygodności θ̂  parametru θ nazywamy argument  |L Yθ , dla 
którego funkcja wiarygodności osiąga maksimum, pod warunkiem zaobserwowania danych 
Y: 

 argma | .ˆ x L Y
θ

θ θ  (9.1)

Znalezienie estymatora ML następuje poprzez rozwiązanie tak zwanego równania 
wiarygodności: 
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w którym  |L Y θ  jest gradientem z logarytmu funkcji wiarygodności, często nazywanym 
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Warto zauważyć, że zbieganie się wskaźnika do zera jest jedynie warunkiem koniecznym, 
aby w danym punkcie logarytmu funkcji wiarygodności znajdowało się maksimum. W 
ogólnym przypadku stwierdzenie, że rozwiązanie równania wiarygodności wskazuje 
maksimum tej funkcji, wymaga analizy jej krzywizny w otoczeniu rozwiązania, czyli analizy 
drugich pochodnych tej funkcji. 

Dla przykładu, weźmy przypadek n niezależnych obserwacji z jednowymiarowego 
rozkładu normalnego o parametrach μ  oraz 2σ . Zgodnie z wcześniejszymi oznaczeniami 
odpowiada to sytuacji: 
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Równanie wiarygodności (9.2), odpowiadające powyższemu problemowi, ma po 
uproszczeniach postać: 

;                                                                (9.4)
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  | ln ( | )L Y f Yθ θ  – logarytm naturalny z funkcji wiarygodności odpowiadającej 
( | )f Y θ . 

Należy zauważyć, że wektor parametrów θ w powyższych oznaczeniach nie ma nic 
wspólnego z parametrem umiejętności, oznaczanym identycznie w innych rozdziałach tej 
książki, kiedy mowa jest o modelowaniu w nurcie teorii odpowiedzi na pozycje testowe (item 
response theory, IRT). Jakkolwiek może to wprowadzać pewne zamieszanie, zdecydowano 
się w tym miejscu na wprowadzenie oznaczenia θ dla wektora stałych parametrów modelu 
statystycznego, aby pozostać w zgodzie z ogólnie przyjętym współcześnie kanonem 
wprowadzania do teorii estymacji. Przed przejściem do przykładu związanego z IRT 
zawieszenie powyższego oznaczenia θ i przejście do oznaczeń typowych dla IRT zostanie 
wprost zaznaczone i skomentowane, aby uniknąć ewentualnych niedomówień. 

Estymatorem największej wiarygodności θ̂  parametru θ nazywamy argument  |L Yθ , dla 
którego funkcja wiarygodności osiąga maksimum, pod warunkiem zaobserwowania danych 
Y: 
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Znalezienie estymatora ML następuje poprzez rozwiązanie tak zwanego równania 
wiarygodności: 
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w którym  |L Y θ  jest gradientem z logarytmu funkcji wiarygodności, często nazywanym 
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Warto zauważyć, że zbieganie się wskaźnika do zera jest jedynie warunkiem koniecznym, 
aby w danym punkcie logarytmu funkcji wiarygodności znajdowało się maksimum. W 
ogólnym przypadku stwierdzenie, że rozwiązanie równania wiarygodności wskazuje 
maksimum tej funkcji, wymaga analizy jej krzywizny w otoczeniu rozwiązania, czyli analizy 
drugich pochodnych tej funkcji. 

Dla przykładu, weźmy przypadek n niezależnych obserwacji z jednowymiarowego 
rozkładu normalnego o parametrach μ  oraz 2σ . Zgodnie z wcześniejszymi oznaczeniami 
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Równanie wiarygodności (9.2), odpowiadające powyższemu problemowi, ma po 
uproszczeniach postać: 

;                                                            (9.5) 
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się w tym miejscu na wprowadzenie oznaczenia θ dla wektora stałych parametrów modelu 
statystycznego, aby pozostać w zgodzie z ogólnie przyjętym współcześnie kanonem 
wprowadzania do teorii estymacji. Przed przejściem do przykładu związanego z IRT 
zawieszenie powyższego oznaczenia θ i przejście do oznaczeń typowych dla IRT zostanie 
wprost zaznaczone i skomentowane, aby uniknąć ewentualnych niedomówień. 

Estymatorem największej wiarygodności θ̂  parametru θ nazywamy argument  |L Yθ , dla 
którego funkcja wiarygodności osiąga maksimum, pod warunkiem zaobserwowania danych 
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Znalezienie estymatora ML następuje poprzez rozwiązanie tak zwanego równania 
wiarygodności: 
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w którym  |L Y θ  jest gradientem z logarytmu funkcji wiarygodności, często nazywanym 
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Warto zauważyć, że zbieganie się wskaźnika do zera jest jedynie warunkiem koniecznym, 
aby w danym punkcie logarytmu funkcji wiarygodności znajdowało się maksimum. W 
ogólnym przypadku stwierdzenie, że rozwiązanie równania wiarygodności wskazuje 
maksimum tej funkcji, wymaga analizy jej krzywizny w otoczeniu rozwiązania, czyli analizy 
drugich pochodnych tej funkcji. 

Dla przykładu, weźmy przypadek n niezależnych obserwacji z jednowymiarowego 
rozkładu normalnego o parametrach μ  oraz 2σ . Zgodnie z wcześniejszymi oznaczeniami 
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Równanie wiarygodności (9.2), odpowiadające powyższemu problemowi, ma po 
uproszczeniach postać: 

;          (9.6)
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którego funkcja wiarygodności osiąga maksimum, pod warunkiem zaobserwowania danych 
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Warto zauważyć, że zbieganie się wskaźnika do zera jest jedynie warunkiem koniecznym, 
aby w danym punkcie logarytmu funkcji wiarygodności znajdowało się maksimum. W 
ogólnym przypadku stwierdzenie, że rozwiązanie równania wiarygodności wskazuje 
maksimum tej funkcji, wymaga analizy jej krzywizny w otoczeniu rozwiązania, czyli analizy 
drugich pochodnych tej funkcji. 

Dla przykładu, weźmy przypadek n niezależnych obserwacji z jednowymiarowego 
rozkładu normalnego o parametrach μ  oraz 2σ . Zgodnie z wcześniejszymi oznaczeniami 
odpowiada to sytuacji: 

 2μ,σ ;
T

θ   (9.4) 

 1, , ;nY y y    (9.5) 

     2

2 2 2
2

1 1

μ1| ( |μ,σ ) 2πσ exp ;
2 σ

nn n
j

j
j j

y
f Y N y



 

    
 
 

 θ  (9.6) 

     2

2
2

1

μ1| ln σ const.
2 2 σ

n
j

j

ynL Y



   θ  (9.7) 

Równanie wiarygodności (9.2), odpowiadające powyższemu problemowi, ma po 
uproszczeniach postać: 
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Równanie wiarygodności (9.2), odpowiadające powyższemu problemowi, ma po uprosz-
czeniach postać:
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Równanie wiarygodności ze względu na parametry μ  oraz 2σ  rozwiązuje się 
bezpośrednio, uzyskując w efekcie dobrze znaną parę estymatorów ML dla opisanego 
problemu – średnią arytmetyczną ( y ) oraz obciążony estymator wariancji: 
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θ . (9.9) 

Nie we wszystkich przypadkach równanie wiarygodności można rozwiązać w sposób 
bezpośredni, tak jak to miało miejsce w powyższym przykładzie próby z jednowymiarowego 
rozkładu normalnego. W takich przypadkach maksimum funkcji wiarygodności jest 
wyznaczane poprzez odwołanie się do metod numerycznych, przede wszystkim do 
iteracyjnego algorytmu Newtona–Raphsona, w którym wykorzystuje się liniowe rozwinięcie 
wskaźnika w szereg Taylora. Zakładając, że w kroku t otrzymano przybliżenie rozwiązania 
równania wiarygodności  tθ , przybliżenie t + 1 w metodzie Newtona–Raphsona 
otrzymujemy poprzez zastosowanie następującego kroku: 
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Istnieją też inne, często stosowane warianty metody Newtona–Raphsona, wśród których 
można wymienić algorytm Fishera (Fisher scoring algorithm), w którym w miejscu macierzy 
Hessego pojawia się jej wartość oczekiwana (Jennrich i Sampson, 1976), lub algorytm, w 
którym dla uniknięcia konieczności liczenia drugich pochodnych, korzysta się z ich 
przybliżenia obliczanego za pomocą pierwszych pochodnych (Louis, 1982). 

Dla dużych prób macierz wariancji–kowariancji dla estymatorów ML można oszacować 
jako odwrotność oczekiwanej macierzy informacji Fishera (expected Fisher information 
matrix) w punkcie będącym rozwiązaniem równania wiarygodności:  
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θ θ
  (9.12)

Oczekiwaną macierzą informacji Fishera nazywa się drugi moment wskaźnika (warunkowo 
względem θ), który przy spełnieniu określonych warunków regularności (Deutsch, 1969) jest 
równy przeciwieństwu z wartości oczekiwanej z macierzy Hessego: 

      |  | | |T
Y LE L Y L Y E H Y          θ θ θ θ θ .  (9.13) 

Oczekiwana macierz informacji Fishera, IY, ma kilka bardzo cennych właściwości. Wśród 
nich należy wymienić addytywność (Rao, 1982), zgodnie z którą oczekiwana informacja 

.      (9.8)

Równanie wiarygodności ze względu na parametry μ oraz σ2 rozwiązuje się bezpośrednio, 
uzyskując w efekcie dobrze znaną parę estymatorów ML dla opisanego problemu – średnią 
arytmetyczną (y–) oraz obciążony estymator wariancji:
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Równanie wiarygodności ze względu na parametry μ  oraz 2σ  rozwiązuje się 
bezpośrednio, uzyskując w efekcie dobrze znaną parę estymatorów ML dla opisanego 
problemu – średnią arytmetyczną ( y ) oraz obciążony estymator wariancji: 
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θ . (9.9) 

Nie we wszystkich przypadkach równanie wiarygodności można rozwiązać w sposób 
bezpośredni, tak jak to miało miejsce w powyższym przykładzie próby z jednowymiarowego 
rozkładu normalnego. W takich przypadkach maksimum funkcji wiarygodności jest 
wyznaczane poprzez odwołanie się do metod numerycznych, przede wszystkim do 
iteracyjnego algorytmu Newtona–Raphsona, w którym wykorzystuje się liniowe rozwinięcie 
wskaźnika w szereg Taylora. Zakładając, że w kroku t otrzymano przybliżenie rozwiązania 
równania wiarygodności  tθ , przybliżenie t + 1 w metodzie Newtona–Raphsona 
otrzymujemy poprzez zastosowanie następującego kroku: 
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Istnieją też inne, często stosowane warianty metody Newtona–Raphsona, wśród których 
można wymienić algorytm Fishera (Fisher scoring algorithm), w którym w miejscu macierzy 
Hessego pojawia się jej wartość oczekiwana (Jennrich i Sampson, 1976), lub algorytm, w 
którym dla uniknięcia konieczności liczenia drugich pochodnych, korzysta się z ich 
przybliżenia obliczanego za pomocą pierwszych pochodnych (Louis, 1982). 

Dla dużych prób macierz wariancji–kowariancji dla estymatorów ML można oszacować 
jako odwrotność oczekiwanej macierzy informacji Fishera (expected Fisher information 
matrix) w punkcie będącym rozwiązaniem równania wiarygodności:  
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θ θ
  (9.12)

Oczekiwaną macierzą informacji Fishera nazywa się drugi moment wskaźnika (warunkowo 
względem θ), który przy spełnieniu określonych warunków regularności (Deutsch, 1969) jest 
równy przeciwieństwu z wartości oczekiwanej z macierzy Hessego: 

      |  | | |T
Y LE L Y L Y E H Y          θ θ θ θ θ .  (9.13) 

Oczekiwana macierz informacji Fishera, IY, ma kilka bardzo cennych właściwości. Wśród 
nich należy wymienić addytywność (Rao, 1982), zgodnie z którą oczekiwana informacja 

.                                                  (9.9)

Nie we wszystkich przypadkach równanie wiarygodności można rozwiązać w  sposób 
bezpośredni, tak jak to miało miejsce w powyższym przykładzie próby z jednowymiarowego 
rozkładu normalnego. W takich przypadkach maksimum funkcji wiarygodności jest wyzna-
czane poprzez odwołanie się do metod numerycznych, przede wszystkim do iteracyjnego 
algorytmu Newtona–Raphsona, w  którym wykorzystuje się liniowe rozwinięcie wskaźnika 
w szereg Taylora. Zakładając, że w kroku t otrzymano przybliżenie rozwiązania równania wia-
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rygodności  θ(t), przybliżenie t + 1 w  metodzie Newtona–Raphsona otrzymujemy poprzez 
zastosowanie następującego kroku:

 

171 

 

1

2

2 2

1 1 1

3

μ

0
θ|

0
μ

σ σ

n j
j

n n nj j
jj j j

y
n

n

L Y
y y

y n
n nn





  

   
   

   
   

     
         

         
          



  
. (9.8) 

Równanie wiarygodności ze względu na parametry μ  oraz 2σ  rozwiązuje się 
bezpośrednio, uzyskując w efekcie dobrze znaną parę estymatorów ML dla opisanego 
problemu – średnią arytmetyczną ( y ) oraz obciążony estymator wariancji: 
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θ . (9.9) 

Nie we wszystkich przypadkach równanie wiarygodności można rozwiązać w sposób 
bezpośredni, tak jak to miało miejsce w powyższym przykładzie próby z jednowymiarowego 
rozkładu normalnego. W takich przypadkach maksimum funkcji wiarygodności jest 
wyznaczane poprzez odwołanie się do metod numerycznych, przede wszystkim do 
iteracyjnego algorytmu Newtona–Raphsona, w którym wykorzystuje się liniowe rozwinięcie 
wskaźnika w szereg Taylora. Zakładając, że w kroku t otrzymano przybliżenie rozwiązania 
równania wiarygodności  tθ , przybliżenie t + 1 w metodzie Newtona–Raphsona 
otrzymujemy poprzez zastosowanie następującego kroku: 
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Istnieją też inne, często stosowane warianty metody Newtona–Raphsona, wśród których 
można wymienić algorytm Fishera (Fisher scoring algorithm), w którym w miejscu macierzy 
Hessego pojawia się jej wartość oczekiwana (Jennrich i Sampson, 1976), lub algorytm, w 
którym dla uniknięcia konieczności liczenia drugich pochodnych, korzysta się z ich 
przybliżenia obliczanego za pomocą pierwszych pochodnych (Louis, 1982). 

Dla dużych prób macierz wariancji–kowariancji dla estymatorów ML można oszacować 
jako odwrotność oczekiwanej macierzy informacji Fishera (expected Fisher information 
matrix) w punkcie będącym rozwiązaniem równania wiarygodności:  
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θ θ
  (9.12)

Oczekiwaną macierzą informacji Fishera nazywa się drugi moment wskaźnika (warunkowo 
względem θ), który przy spełnieniu określonych warunków regularności (Deutsch, 1969) jest 
równy przeciwieństwu z wartości oczekiwanej z macierzy Hessego: 

      |  | | |T
Y LE L Y L Y E H Y          θ θ θ θ θ .  (9.13) 

Oczekiwana macierz informacji Fishera, IY, ma kilka bardzo cennych właściwości. Wśród 
nich należy wymienić addytywność (Rao, 1982), zgodnie z którą oczekiwana informacja 

,  (9.10)

gdzie:
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Równanie wiarygodności ze względu na parametry μ  oraz 2σ  rozwiązuje się 
bezpośrednio, uzyskując w efekcie dobrze znaną parę estymatorów ML dla opisanego 
problemu – średnią arytmetyczną ( y ) oraz obciążony estymator wariancji: 
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θ . (9.9) 

Nie we wszystkich przypadkach równanie wiarygodności można rozwiązać w sposób 
bezpośredni, tak jak to miało miejsce w powyższym przykładzie próby z jednowymiarowego 
rozkładu normalnego. W takich przypadkach maksimum funkcji wiarygodności jest 
wyznaczane poprzez odwołanie się do metod numerycznych, przede wszystkim do 
iteracyjnego algorytmu Newtona–Raphsona, w którym wykorzystuje się liniowe rozwinięcie 
wskaźnika w szereg Taylora. Zakładając, że w kroku t otrzymano przybliżenie rozwiązania 
równania wiarygodności  tθ , przybliżenie t + 1 w metodzie Newtona–Raphsona 
otrzymujemy poprzez zastosowanie następującego kroku: 
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Istnieją też inne, często stosowane warianty metody Newtona–Raphsona, wśród których 
można wymienić algorytm Fishera (Fisher scoring algorithm), w którym w miejscu macierzy 
Hessego pojawia się jej wartość oczekiwana (Jennrich i Sampson, 1976), lub algorytm, w 
którym dla uniknięcia konieczności liczenia drugich pochodnych, korzysta się z ich 
przybliżenia obliczanego za pomocą pierwszych pochodnych (Louis, 1982). 

Dla dużych prób macierz wariancji–kowariancji dla estymatorów ML można oszacować 
jako odwrotność oczekiwanej macierzy informacji Fishera (expected Fisher information 
matrix) w punkcie będącym rozwiązaniem równania wiarygodności:  
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θ θ
  (9.12)

Oczekiwaną macierzą informacji Fishera nazywa się drugi moment wskaźnika (warunkowo 
względem θ), który przy spełnieniu określonych warunków regularności (Deutsch, 1969) jest 
równy przeciwieństwu z wartości oczekiwanej z macierzy Hessego: 

      |  | | |T
Y LE L Y L Y E H Y          θ θ θ θ θ .  (9.13) 

Oczekiwana macierz informacji Fishera, IY, ma kilka bardzo cennych właściwości. Wśród 
nich należy wymienić addytywność (Rao, 1982), zgodnie z którą oczekiwana informacja 

                                          (9.11)

Istnieją też inne, często stosowane warianty metody Newtona–Raphsona, wśród których 
można wymienić algorytm Fishera (Fisher scoring algorithm), w którym w miejscu macierzy 
Hessego pojawia się jej wartość oczekiwana (Jennrich i Sampson, 1976), lub algorytm, w któ-
rym dla uniknięcia konieczności liczenia drugich pochodnych, korzysta się z ich przybliżenia 
obliczanego za pomocą pierwszych pochodnych (Louis, 1982).

Dla dużych prób macierz wariancji–kowariancji dla estymatorów ML można oszacować 
jako odwrotność oczekiwanej macierzy informacji Fishera (expected Fisher information matrix) 
w punkcie będącym rozwiązaniem równania wiarygodności: 
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Równanie wiarygodności ze względu na parametry μ  oraz 2σ  rozwiązuje się 
bezpośrednio, uzyskując w efekcie dobrze znaną parę estymatorów ML dla opisanego 
problemu – średnią arytmetyczną ( y ) oraz obciążony estymator wariancji: 
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θ . (9.9) 

Nie we wszystkich przypadkach równanie wiarygodności można rozwiązać w sposób 
bezpośredni, tak jak to miało miejsce w powyższym przykładzie próby z jednowymiarowego 
rozkładu normalnego. W takich przypadkach maksimum funkcji wiarygodności jest 
wyznaczane poprzez odwołanie się do metod numerycznych, przede wszystkim do 
iteracyjnego algorytmu Newtona–Raphsona, w którym wykorzystuje się liniowe rozwinięcie 
wskaźnika w szereg Taylora. Zakładając, że w kroku t otrzymano przybliżenie rozwiązania 
równania wiarygodności  tθ , przybliżenie t + 1 w metodzie Newtona–Raphsona 
otrzymujemy poprzez zastosowanie następującego kroku: 
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Istnieją też inne, często stosowane warianty metody Newtona–Raphsona, wśród których 
można wymienić algorytm Fishera (Fisher scoring algorithm), w którym w miejscu macierzy 
Hessego pojawia się jej wartość oczekiwana (Jennrich i Sampson, 1976), lub algorytm, w 
którym dla uniknięcia konieczności liczenia drugich pochodnych, korzysta się z ich 
przybliżenia obliczanego za pomocą pierwszych pochodnych (Louis, 1982). 

Dla dużych prób macierz wariancji–kowariancji dla estymatorów ML można oszacować 
jako odwrotność oczekiwanej macierzy informacji Fishera (expected Fisher information 
matrix) w punkcie będącym rozwiązaniem równania wiarygodności:  
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θ θ
  (9.12)

Oczekiwaną macierzą informacji Fishera nazywa się drugi moment wskaźnika (warunkowo 
względem θ), który przy spełnieniu określonych warunków regularności (Deutsch, 1969) jest 
równy przeciwieństwu z wartości oczekiwanej z macierzy Hessego: 

      |  | | |T
Y LE L Y L Y E H Y          θ θ θ θ θ .  (9.13) 

Oczekiwana macierz informacji Fishera, IY, ma kilka bardzo cennych właściwości. Wśród 
nich należy wymienić addytywność (Rao, 1982), zgodnie z którą oczekiwana informacja 

. (9.12)

Oczekiwaną macierzą informacji Fishera nazywa się drugi moment wskaźnika (warunko-
wo względem θ), który przy spełnieniu określonych warunków regularności (Deutsch, 1969) 
jest równy przeciwieństwu z wartości oczekiwanej z macierzy Hessego:
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Równanie wiarygodności ze względu na parametry μ  oraz 2σ  rozwiązuje się 
bezpośrednio, uzyskując w efekcie dobrze znaną parę estymatorów ML dla opisanego 
problemu – średnią arytmetyczną ( y ) oraz obciążony estymator wariancji: 
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θ . (9.9) 

Nie we wszystkich przypadkach równanie wiarygodności można rozwiązać w sposób 
bezpośredni, tak jak to miało miejsce w powyższym przykładzie próby z jednowymiarowego 
rozkładu normalnego. W takich przypadkach maksimum funkcji wiarygodności jest 
wyznaczane poprzez odwołanie się do metod numerycznych, przede wszystkim do 
iteracyjnego algorytmu Newtona–Raphsona, w którym wykorzystuje się liniowe rozwinięcie 
wskaźnika w szereg Taylora. Zakładając, że w kroku t otrzymano przybliżenie rozwiązania 
równania wiarygodności  tθ , przybliżenie t + 1 w metodzie Newtona–Raphsona 
otrzymujemy poprzez zastosowanie następującego kroku: 
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Istnieją też inne, często stosowane warianty metody Newtona–Raphsona, wśród których 
można wymienić algorytm Fishera (Fisher scoring algorithm), w którym w miejscu macierzy 
Hessego pojawia się jej wartość oczekiwana (Jennrich i Sampson, 1976), lub algorytm, w 
którym dla uniknięcia konieczności liczenia drugich pochodnych, korzysta się z ich 
przybliżenia obliczanego za pomocą pierwszych pochodnych (Louis, 1982). 

Dla dużych prób macierz wariancji–kowariancji dla estymatorów ML można oszacować 
jako odwrotność oczekiwanej macierzy informacji Fishera (expected Fisher information 
matrix) w punkcie będącym rozwiązaniem równania wiarygodności:  
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θ θ
  (9.12)

Oczekiwaną macierzą informacji Fishera nazywa się drugi moment wskaźnika (warunkowo 
względem θ), który przy spełnieniu określonych warunków regularności (Deutsch, 1969) jest 
równy przeciwieństwu z wartości oczekiwanej z macierzy Hessego: 

      |  | | |T
Y LE L Y L Y E H Y          θ θ θ θ θ .  (9.13) 

Oczekiwana macierz informacji Fishera, IY, ma kilka bardzo cennych właściwości. Wśród 
nich należy wymienić addytywność (Rao, 1982), zgodnie z którą oczekiwana informacja 

.                (9.13)

Oczekiwana macierz informacji Fishera, 
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Równanie wiarygodności ze względu na parametry μ  oraz 2σ  rozwiązuje się 
bezpośrednio, uzyskując w efekcie dobrze znaną parę estymatorów ML dla opisanego 
problemu – średnią arytmetyczną ( y ) oraz obciążony estymator wariancji: 
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θ . (9.9) 

Nie we wszystkich przypadkach równanie wiarygodności można rozwiązać w sposób 
bezpośredni, tak jak to miało miejsce w powyższym przykładzie próby z jednowymiarowego 
rozkładu normalnego. W takich przypadkach maksimum funkcji wiarygodności jest 
wyznaczane poprzez odwołanie się do metod numerycznych, przede wszystkim do 
iteracyjnego algorytmu Newtona–Raphsona, w którym wykorzystuje się liniowe rozwinięcie 
wskaźnika w szereg Taylora. Zakładając, że w kroku t otrzymano przybliżenie rozwiązania 
równania wiarygodności  tθ , przybliżenie t + 1 w metodzie Newtona–Raphsona 
otrzymujemy poprzez zastosowanie następującego kroku: 
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Istnieją też inne, często stosowane warianty metody Newtona–Raphsona, wśród których 
można wymienić algorytm Fishera (Fisher scoring algorithm), w którym w miejscu macierzy 
Hessego pojawia się jej wartość oczekiwana (Jennrich i Sampson, 1976), lub algorytm, w 
którym dla uniknięcia konieczności liczenia drugich pochodnych, korzysta się z ich 
przybliżenia obliczanego za pomocą pierwszych pochodnych (Louis, 1982). 

Dla dużych prób macierz wariancji–kowariancji dla estymatorów ML można oszacować 
jako odwrotność oczekiwanej macierzy informacji Fishera (expected Fisher information 
matrix) w punkcie będącym rozwiązaniem równania wiarygodności:  
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θ θ
  (9.12)

Oczekiwaną macierzą informacji Fishera nazywa się drugi moment wskaźnika (warunkowo 
względem θ), który przy spełnieniu określonych warunków regularności (Deutsch, 1969) jest 
równy przeciwieństwu z wartości oczekiwanej z macierzy Hessego: 

      |  | | |T
Y LE L Y L Y E H Y          θ θ θ θ θ .  (9.13) 

Oczekiwana macierz informacji Fishera, IY, ma kilka bardzo cennych właściwości. Wśród 
nich należy wymienić addytywność (Rao, 1982), zgodnie z którą oczekiwana informacja 

, ma kilka bardzo cennych właściwości. Wśród 
nich należy wymienić addytywność (Rao, 1982), zgodnie z którą oczekiwana informacja Fishe-
ra o nieznanym parametrze, pochodząca z niezależnych zmiennych losowych, sumuje się, gdy 
wnioskujemy o nieznanym parametrze, uwzględniając łącznie dane pochodzące z tych nieza-
leżnych zmiennych. Addytywność oczekiwanej informacji Fishera jest stosowana na przykład 
do konstrukcji testów lub komputerowym testowaniu adaptatywnym (computerized adapti-
ve testing, CAT) z wykorzystaniem modeli IRT (rozdział 20). W takich przypadkach sumuje się 
funkcje informacji dla każdego zadania, aby oszacować ilość informacji o parametrze poziomu 
umiejętności ucznia, jaką dostarcza wybrany podzbiór zadań (więcej np. w: Gruijter i Kamp, 
2007). Inną zaletą oczekiwanej macierzy Fishera jest związek z  nierównością informacyjną, 
zwaną również nierównością Rao–Cramera, zgodnie z którą dolna granica macierzy warian-
cji–kowariancji estymatora jest odwrotnie proporcjonalna do oczekiwanej macierzy informa-
cji Fishera (więcej np. w: Lehmann 1991).

Oprócz przybliżenia macierzy wariancji–kowariancji estymatorów ML, poprzez odwołanie 
się do oczekiwanej macierzy informacji Fishera, jak we wzorze (9.12), możliwe jest również 
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wykorzystanie do tego celu tak zwanej obserwowanej macierzy informacji Fishera (observed 
Fisher information matrix). Jest ona zdefiniowana jako przeciwieństwo macierzy Hessego loga-
rytmu funkcji wiarygodności: 
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Fishera o nieznanym parametrze, pochodząca z niezależnych zmiennych losowych, sumuje 
się, gdy wnioskujemy o nieznanym parametrze, uwzględniając łącznie dane pochodzące z 
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się do oczekiwanej macierzy informacji Fishera, jak we wzorze (9.12), możliwe jest również 
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Otrzymujemy zatem analogiczne do (9.12), następujące oszacowanie macierzy wariancji–

kowariancji dla dużych prób: 
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Bradley Efron i David Hinkeley (1978) przytaczają wiele argumentów za wykorzystaniem 
właśnie obserwowanej macierzy informacji Fishera IY do szacowania macierzy wariancji–
kowariancji estymowanych parametrów, zamiast jej wersji oczekiwanej IY. Warto zauważyć, 
że iteracyjny algorytm Newtona–Raphsona (9.10), wykorzystywany do rozwiązania równania 
wiarygodności, jako produkt uboczny dostarcza oszacowania macierzy wariancji–
kowariancji, ponieważ w skład równania (9.10) wchodzi wyrażenie (9.15). Analogicznie, 
jeżeli zastosujemy zamiast (9.10) wspomniany wcześniej algorytm Fishera, to jako produkt 
uboczny otrzymamy oszacowanie macierzy wariancji–kowariancji (9.12) oparte na 
oczekiwanej macierzy informacji IY. 
 

9.2. Algorytm EM 
 

W klasycznej analizie ML, którą przybliżono na wstępie, postać rozkładu 
prawdopodobieństwa obserwowanej zmiennej losowej Y jest znana, określa go 
sparametryzowana funkcja ( | )f Y θ . Przy uwzględnieniu funkcyjnej zależności łączącej dane 
Y z nieznanym parametrem θ, jaka określa ( | )f Y θ , możemy wnioskować o wartości 
nieznanego parametru θ na podstawie wartości zaobserwowanych danych Y – wystarczy 
znaleźć wartość parametru θ, która maksymalizuje logarytm funkcji wiarygodności (9.1). 
Algorytm EM jest stosowany w sytuacji, gdy nie jest znany rozkład prawdopodobieństwa 
obserwowanych danych ( | )f Y θ , ze względu na występowanie pewnej porcji brakujących 
danych X, ale zachodzą dodatkowe dwie okoliczności: 

 rozkład brakujących danych X można warunkowo wywnioskować z łącznego rozkładu 
Y oraz θ, czyli znana jest postać warunkowej funkcji (gęstości) rozkładu 
prawdopodobieństwa braków danych:  | ,f X Y θ ; 

 znana jest postać łącznego rozkładu (Y,X), nazywanego rozkładem pełnych lub 
kompletnych danych, w zależności od parametru θ:  , | .f Y X θ  

.                                                     (9.14)

Otrzymujemy zatem analogiczne do (9.12), następujące oszacowanie macierzy wariancji–
kowariancji dla dużych prób:
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którą dolna granica macierzy wariancji–kowariancji estymatora jest odwrotnie proporcjonalna 
do oczekiwanej macierzy informacji Fishera (więcej np. w: Lehmann 1991). 
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logarytmu funkcji wiarygodności:  

  |Y LI H Y θ .       (9.14) 
Otrzymujemy zatem analogiczne do (9.12), następujące oszacowanie macierzy wariancji–
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Bradley Efron i David Hinkeley (1978) przytaczają wiele argumentów za wykorzystaniem 
właśnie obserwowanej macierzy informacji Fishera IY do szacowania macierzy wariancji–
kowariancji estymowanych parametrów, zamiast jej wersji oczekiwanej IY. Warto zauważyć, 
że iteracyjny algorytm Newtona–Raphsona (9.10), wykorzystywany do rozwiązania równania 
wiarygodności, jako produkt uboczny dostarcza oszacowania macierzy wariancji–
kowariancji, ponieważ w skład równania (9.10) wchodzi wyrażenie (9.15). Analogicznie, 
jeżeli zastosujemy zamiast (9.10) wspomniany wcześniej algorytm Fishera, to jako produkt 
uboczny otrzymamy oszacowanie macierzy wariancji–kowariancji (9.12) oparte na 
oczekiwanej macierzy informacji IY. 
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W klasycznej analizie ML, którą przybliżono na wstępie, postać rozkładu 
prawdopodobieństwa obserwowanej zmiennej losowej Y jest znana, określa go 
sparametryzowana funkcja ( | )f Y θ . Przy uwzględnieniu funkcyjnej zależności łączącej dane 
Y z nieznanym parametrem θ, jaka określa ( | )f Y θ , możemy wnioskować o wartości 
nieznanego parametru θ na podstawie wartości zaobserwowanych danych Y – wystarczy 
znaleźć wartość parametru θ, która maksymalizuje logarytm funkcji wiarygodności (9.1). 
Algorytm EM jest stosowany w sytuacji, gdy nie jest znany rozkład prawdopodobieństwa 
obserwowanych danych ( | )f Y θ , ze względu na występowanie pewnej porcji brakujących 
danych X, ale zachodzą dodatkowe dwie okoliczności: 

 rozkład brakujących danych X można warunkowo wywnioskować z łącznego rozkładu 
Y oraz θ, czyli znana jest postać warunkowej funkcji (gęstości) rozkładu 
prawdopodobieństwa braków danych:  | ,f X Y θ ; 

 znana jest postać łącznego rozkładu (Y,X), nazywanego rozkładem pełnych lub 
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. (9.15)

Bradley Efron i David Hinkeley (1978) przytaczają wiele argumentów za wykorzystaniem wła-
śnie obserwowanej macierzy informacji Fishera, IY do szacowania macierzy wariancji–kowarian-
cji estymowanych parametrów, zamiast jej wersji oczekiwanej 
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Równanie wiarygodności ze względu na parametry μ  oraz 2σ  rozwiązuje się 
bezpośrednio, uzyskując w efekcie dobrze znaną parę estymatorów ML dla opisanego 
problemu – średnią arytmetyczną ( y ) oraz obciążony estymator wariancji: 
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θ . (9.9) 

Nie we wszystkich przypadkach równanie wiarygodności można rozwiązać w sposób 
bezpośredni, tak jak to miało miejsce w powyższym przykładzie próby z jednowymiarowego 
rozkładu normalnego. W takich przypadkach maksimum funkcji wiarygodności jest 
wyznaczane poprzez odwołanie się do metod numerycznych, przede wszystkim do 
iteracyjnego algorytmu Newtona–Raphsona, w którym wykorzystuje się liniowe rozwinięcie 
wskaźnika w szereg Taylora. Zakładając, że w kroku t otrzymano przybliżenie rozwiązania 
równania wiarygodności  tθ , przybliżenie t + 1 w metodzie Newtona–Raphsona 
otrzymujemy poprzez zastosowanie następującego kroku: 

          1
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Istnieją też inne, często stosowane warianty metody Newtona–Raphsona, wśród których 
można wymienić algorytm Fishera (Fisher scoring algorithm), w którym w miejscu macierzy 
Hessego pojawia się jej wartość oczekiwana (Jennrich i Sampson, 1976), lub algorytm, w 
którym dla uniknięcia konieczności liczenia drugich pochodnych, korzysta się z ich 
przybliżenia obliczanego za pomocą pierwszych pochodnych (Louis, 1982). 

Dla dużych prób macierz wariancji–kowariancji dla estymatorów ML można oszacować 
jako odwrotność oczekiwanej macierzy informacji Fishera (expected Fisher information 
matrix) w punkcie będącym rozwiązaniem równania wiarygodności:  

 1
ˆYV 




θ θ
  (9.12)

Oczekiwaną macierzą informacji Fishera nazywa się drugi moment wskaźnika (warunkowo 
względem θ), który przy spełnieniu określonych warunków regularności (Deutsch, 1969) jest 
równy przeciwieństwu z wartości oczekiwanej z macierzy Hessego: 

      |  | | |T
Y LE L Y L Y E H Y          θ θ θ θ θ .  (9.13) 

Oczekiwana macierz informacji Fishera, IY, ma kilka bardzo cennych właściwości. Wśród 
nich należy wymienić addytywność (Rao, 1982), zgodnie z którą oczekiwana informacja 

. Warto zauważyć, że iteracyjny 
algorytm Newtona–Raphsona (9.10), wykorzystywany do rozwiązania równania wiarygodności, 
jako produkt uboczny dostarcza oszacowania macierzy wariancji–kowariancji, ponieważ w skład 
równania (9.10) wchodzi wyrażenie (9.15). Analogicznie, jeżeli zastosujemy zamiast (9.10) wspo-
mniany wcześniej algorytm Fishera, to jako produkt uboczny otrzymamy oszacowanie macierzy 
wariancji–kowariancji (9.12) oparte na oczekiwanej macierzy informacji 
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Istnieją też inne, często stosowane warianty metody Newtona–Raphsona, wśród których 
można wymienić algorytm Fishera (Fisher scoring algorithm), w którym w miejscu macierzy 
Hessego pojawia się jej wartość oczekiwana (Jennrich i Sampson, 1976), lub algorytm, w 
którym dla uniknięcia konieczności liczenia drugich pochodnych, korzysta się z ich 
przybliżenia obliczanego za pomocą pierwszych pochodnych (Louis, 1982). 

Dla dużych prób macierz wariancji–kowariancji dla estymatorów ML można oszacować 
jako odwrotność oczekiwanej macierzy informacji Fishera (expected Fisher information 
matrix) w punkcie będącym rozwiązaniem równania wiarygodności:  
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θ θ
  (9.12)

Oczekiwaną macierzą informacji Fishera nazywa się drugi moment wskaźnika (warunkowo 
względem θ), który przy spełnieniu określonych warunków regularności (Deutsch, 1969) jest 
równy przeciwieństwu z wartości oczekiwanej z macierzy Hessego: 

      |  | | |T
Y LE L Y L Y E H Y          θ θ θ θ θ .  (9.13) 

Oczekiwana macierz informacji Fishera, IY, ma kilka bardzo cennych właściwości. Wśród 
nich należy wymienić addytywność (Rao, 1982), zgodnie z którą oczekiwana informacja 

. 

9.2. algorytm eM
W klasycznej analizie ML, którą przybliżono na wstępie, postać rozkładu prawdopodobień-

stwa obserwowanej zmiennej losowej Y jest znana, określa go sparametryzowana funkcja 
f (Y | θ). Przy uwzględnieniu funkcyjnej zależności łączącej dane Y z nieznanym parametrem θ, 
jaką określa f (Y | θ), możemy wnioskować o wartości nieznanego parametru θ na podstawie 
wartości zaobserwowanych danych Y – wystarczy znaleźć wartość parametru θ, która maksy-
malizuje logarytm funkcji wiarygodności (9.1). Algorytm EM jest stosowany w sytuacji, gdy nie 
jest znany rozkład prawdopodobieństwa obserwowanych danych f (Y | θ), ze względu na wy-
stępowanie pewnej porcji brakujących danych X, ale zachodzą dodatkowe dwie okoliczności:
• rozkład brakujących danych X można warunkowo wywnioskować z łącznego rozkładu Y 

oraz θ, czyli znana jest postać warunkowej funkcji (gęstości) rozkładu prawdopodobień-
stwa braków danych: f (X |Y, θ);

• znana jest postać łącznego rozkładu (Y,X), nazywanego rozkładem pełnych lub komplet-
nych danych, w zależności od parametru θ:

 
f (Y,X | θ).

Opisujemy zatem sytuację, w której zaobserwowano dane Y, ale nie zaobserwowano da-
nych X. Jednocześnie wiadomo, jak od parametru θ zależałby rozkład kompletnych danych 
(Y,X), gdyby zaobserwowano również X oraz wiadomo, jak rozkład brakujących danych X za-
leży od zaobserwowanych danych Y oraz szukanego parametru θ. Ponieważ nie jest znana 
postać funkcji (gęstości) rozkładu prawdopodobieństwa f  (Y  | θ), nie można oprzeć na niej 
wnioskowania na temat wartości parametru θ. W opisanym przypadku estymator ML para-
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metru θ jest znajdowany poprzez odwołanie się do funkcji (gęstości) rozkładu kompletnych 
danych, która daje początek następującemu logarytmowi funkcji wiarygodności:
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Opisujemy zatem sytuację, w której zaobserwowano dane Y, ale nie zaobserwowano 
danych X. Jednocześnie wiadomo, jak od parametru θ zależałby rozkład kompletnych danych 
(Y,X), gdyby zaobserwowano również X oraz wiadomo, jak rozkład brakujących danych X 
zależy od zaobserwowanych danych Y oraz szukanego parametru θ. Ponieważ nie jest znana 
postać funkcji (gęstości) rozkładu prawdopodobieństwa ( | )f Y θ , nie można oprzeć na niej 
wnioskowania na temat wartości parametru θ. W opisanym przypadku estymator ML 
parametru θ jest znajdowany poprzez odwołanie się do funkcji (gęstości) rozkładu 
kompletnych danych, która daje początek następującemu logarytmowi funkcji wiarygodności: 

 | , ln ( , | )L Y X f Y Xθ θ . 
(9.16)

Aby poradzić sobie z występowaniem braku danych w funkcji wiarygodności  | ,L Y Xθ  

w algorytmie EM jest ona całkowana względem rozkładu braków danych  | ,f X Y θ . W ten 
sposób uzyskuje się oczekiwaną (brzegową) funkcję wiarygodności, Q, która już nie zależy 
od braków danych, można ją zatem maksymalizować zgodnie z opisanymi na wstępie 
klasycznymi metodami znajdowania estymatora ML. Całkowanie względem  | ,f X Y θ , 
wymaga jednak znajomości θ. Dlatego algorytm EM przyjmuje formę iteracyjną, w której 
rozpoczyna się od pewnej wartości  0θ , uaktualnianej w kolejnych krokach algorytmu. 
Pojedyncza iteracja t algorytmu EM składa się zatem z następujących kroków: 
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9.3. Przekształcenie EM 
 

Dempster i współpracownicy (1977) zauważyli, że opisane poprzednio dwa kroki 
algorytmu EM generują przekształcenie,  :M Mθ θ , przestrzeni parametru θ w samą 
siebie, takie że: 
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Mortaza Jamshidian i Robert Jennrich (2000) nazywają to przekształcenie operatorem EM. 
Jeżeli ciąg  tθ  zbiega do punktu θ̂  oraz  M θ  jest ciągłe, to mamy: 
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Opisujemy zatem sytuację, w której zaobserwowano dane Y, ale nie zaobserwowano 
danych X. Jednocześnie wiadomo, jak od parametru θ zależałby rozkład kompletnych danych 
(Y,X), gdyby zaobserwowano również X oraz wiadomo, jak rozkład brakujących danych X 
zależy od zaobserwowanych danych Y oraz szukanego parametru θ. Ponieważ nie jest znana 
postać funkcji (gęstości) rozkładu prawdopodobieństwa ( | )f Y θ , nie można oprzeć na niej 
wnioskowania na temat wartości parametru θ. W opisanym przypadku estymator ML 
parametru θ jest znajdowany poprzez odwołanie się do funkcji (gęstości) rozkładu 
kompletnych danych, która daje początek następującemu logarytmowi funkcji wiarygodności: 

 | , ln ( , | )L Y X f Y Xθ θ . 
(9.16)

Aby poradzić sobie z występowaniem braku danych w funkcji wiarygodności  | ,L Y Xθ  
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od braków danych, można ją zatem maksymalizować zgodnie z opisanymi na wstępie 
klasycznymi metodami znajdowania estymatora ML. Całkowanie względem  | ,f X Y θ , 
wymaga jednak znajomości θ. Dlatego algorytm EM przyjmuje formę iteracyjną, w której 
rozpoczyna się od pewnej wartości  0θ , uaktualnianej w kolejnych krokach algorytmu. 
Pojedyncza iteracja t algorytmu EM składa się zatem z następujących kroków: 
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jest macierzą Jacobiego przekształcenia       1 , , dM M M θ θ θ  w punkcie będącym 

oszacowaniem ML parametru θ.  
 
Z powyższego widzimy, że w otoczeniu θ̂  tempo zbieżności algorytmu EM jest w 
przybliżeniu liniowe, a jego wielkość jest określona poprzez macierz DM. 

Dempster, Laird i Rubin (1977) wskazali na tożsamość łączącą wspomnianą macierz, 
określającą tempo liniowej zbieżności algorytmu EM z macierzowym ułamkiem liczby 
brakującej informacji (zob. też: Dyk, Meng i Rubin, 1995): 
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jest oczekiwaną macierzą informacji dla θ względem rozkładu braków danych X, który jest 
warunkowany obserwowanymi danymi Y. Macierz |X Y  jest nazywana „oczekiwaną macierzą 
brakującej informacji”, ponieważ można ją postrzegać jako opisującą liczbę utraconej 
informacji w wyniku niezaobserwowania X. Natomiast: 
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  (9.26) 

jest analogiczną oczekiwaną macierzą informacji dla θ, ale obliczoną dla rozkładu kompletnych 
danych (9.16). Macierz ,Y X  jest nazywana „oczekiwaną macierzą kompletnych danych”.  
 
Równanie (9.24) informuje nas, że tempo zbieżności algorytmu EM, oprócz tego, że jest w 

przybliżeniu liniowe, jest odwrotnie proporcjonalne do udziału braków danych w danych. W 
praktyce oznacza to, że w przypadku dużego odsetka braków danych tempo zbieżności 
algorytmu EM do swojego rozwiązania może być bardzo wolne.  
 
9.4. Asymptotyczna macierz wariancji kowariancji θ̂  
 

W przypadku zastosowania algorytmu EM na dużych próbach macierz wariancji–
kowariancji estymatora θ̂  jest szacowana poprzez odwołanie się do obserwowanej macierzy 
informacji, dokładnie tak samo, jak miało to miejsce przy estymacji ML (9.15). 

Sęk w tym, że podstawową przyczyną rozwinięcia algorytmu EM, jest potrzeba estymacji 
parametrów modelu w sytuacji, gdy rozkład obserwowanych danych ( | )f Y θ  nie jest znany. 
Oznacza to, że nie jest znana postać logarytmu funkcji wiarygodności dla obserwowanych 
danych, ( | )L Yθ , a co z tym się wiąże, nie jest znana postać gradientu oraz macierzy Hessego 
funkcji ( | )L Yθ . Ta ostatnia jest, przypomnijmy, potrzebna do obliczenia obserwowanej 
macierzy informacji:  I  H | .Y L Y θ   

Problem ten rozwiązuje się poprzez odwołanie do zasady brakującej informacji (missing 
information principle), wyprowadzonej przez Terence’a Orcharda i Maxa Woodbury’ego 
(1972),. Zgodnie z nią macierz IY rozbija się na zdefiniowane wcześniej oczekiwane macierze 
informacji kompletnych danych (9.25) oraz brakujących danych (9.26): 

, |IY Y X X Y   .        (9.27) 
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funkcji ( | )L Yθ . Ta ostatnia jest, przypomnijmy, potrzebna do obliczenia obserwowanej 
macierzy informacji:  I  H | .Y L Y θ   

Problem ten rozwiązuje się poprzez odwołanie do zasady brakującej informacji (missing 
information principle), wyprowadzonej przez Terence’a Orcharda i Maxa Woodbury’ego 
(1972),. Zgodnie z nią macierz IY rozbija się na zdefiniowane wcześniej oczekiwane macierze 
informacji kompletnych danych (9.25) oraz brakujących danych (9.26): 

, |IY Y X X Y   .        (9.27) 

(9.25)

jest oczekiwaną macierzą informacji dla θ względem rozkładu braków danych X, który jest 
warunkowany obserwowanymi danymi Y. Macierz 
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jest macierzą Jacobiego przekształcenia       1 , , dM M M θ θ θ  w punkcie będącym 

oszacowaniem ML parametru θ.  
 
Z powyższego widzimy, że w otoczeniu θ̂  tempo zbieżności algorytmu EM jest w 
przybliżeniu liniowe, a jego wielkość jest określona poprzez macierz DM. 

Dempster, Laird i Rubin (1977) wskazali na tożsamość łączącą wspomnianą macierz, 
określającą tempo liniowej zbieżności algorytmu EM z macierzowym ułamkiem liczby 
brakującej informacji (zob. też: Dyk, Meng i Rubin, 1995): 
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jest oczekiwaną macierzą informacji dla θ względem rozkładu braków danych X, który jest 
warunkowany obserwowanymi danymi Y. Macierz |X Y  jest nazywana „oczekiwaną macierzą 
brakującej informacji”, ponieważ można ją postrzegać jako opisującą liczbę utraconej 
informacji w wyniku niezaobserwowania X. Natomiast: 
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jest analogiczną oczekiwaną macierzą informacji dla θ, ale obliczoną dla rozkładu kompletnych 
danych (9.16). Macierz ,Y X  jest nazywana „oczekiwaną macierzą kompletnych danych”.  
 
Równanie (9.24) informuje nas, że tempo zbieżności algorytmu EM, oprócz tego, że jest w 

przybliżeniu liniowe, jest odwrotnie proporcjonalne do udziału braków danych w danych. W 
praktyce oznacza to, że w przypadku dużego odsetka braków danych tempo zbieżności 
algorytmu EM do swojego rozwiązania może być bardzo wolne.  
 
9.4. Asymptotyczna macierz wariancji kowariancji θ̂  
 

W przypadku zastosowania algorytmu EM na dużych próbach macierz wariancji–
kowariancji estymatora θ̂  jest szacowana poprzez odwołanie się do obserwowanej macierzy 
informacji, dokładnie tak samo, jak miało to miejsce przy estymacji ML (9.15). 

Sęk w tym, że podstawową przyczyną rozwinięcia algorytmu EM, jest potrzeba estymacji 
parametrów modelu w sytuacji, gdy rozkład obserwowanych danych ( | )f Y θ  nie jest znany. 
Oznacza to, że nie jest znana postać logarytmu funkcji wiarygodności dla obserwowanych 
danych, ( | )L Yθ , a co z tym się wiąże, nie jest znana postać gradientu oraz macierzy Hessego 
funkcji ( | )L Yθ . Ta ostatnia jest, przypomnijmy, potrzebna do obliczenia obserwowanej 
macierzy informacji:  I  H | .Y L Y θ   

Problem ten rozwiązuje się poprzez odwołanie do zasady brakującej informacji (missing 
information principle), wyprowadzonej przez Terence’a Orcharda i Maxa Woodbury’ego 
(1972),. Zgodnie z nią macierz IY rozbija się na zdefiniowane wcześniej oczekiwane macierze 
informacji kompletnych danych (9.25) oraz brakujących danych (9.26): 

, |IY Y X X Y   .        (9.27) 

X | Y jest nazywana „oczekiwaną macierzą 
brakującej informacji”, ponieważ można ją postrzegać jako opisującą liczbę utraconej informa-
cji w wyniku niezaobserwowania X. Natomiast: 
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jest macierzą Jacobiego przekształcenia       1 , , dM M M θ θ θ  w punkcie będącym 

oszacowaniem ML parametru θ.  
 
Z powyższego widzimy, że w otoczeniu θ̂  tempo zbieżności algorytmu EM jest w 
przybliżeniu liniowe, a jego wielkość jest określona poprzez macierz DM. 

Dempster, Laird i Rubin (1977) wskazali na tożsamość łączącą wspomnianą macierz, 
określającą tempo liniowej zbieżności algorytmu EM z macierzowym ułamkiem liczby 
brakującej informacji (zob. też: Dyk, Meng i Rubin, 1995): 
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jest oczekiwaną macierzą informacji dla θ względem rozkładu braków danych X, który jest 
warunkowany obserwowanymi danymi Y. Macierz |X Y  jest nazywana „oczekiwaną macierzą 
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jest analogiczną oczekiwaną macierzą informacji dla θ, ale obliczoną dla rozkładu kompletnych 
danych (9.16). Macierz ,Y X  jest nazywana „oczekiwaną macierzą kompletnych danych”.  
 
Równanie (9.24) informuje nas, że tempo zbieżności algorytmu EM, oprócz tego, że jest w 

przybliżeniu liniowe, jest odwrotnie proporcjonalne do udziału braków danych w danych. W 
praktyce oznacza to, że w przypadku dużego odsetka braków danych tempo zbieżności 
algorytmu EM do swojego rozwiązania może być bardzo wolne.  
 
9.4. Asymptotyczna macierz wariancji kowariancji θ̂  
 

W przypadku zastosowania algorytmu EM na dużych próbach macierz wariancji–
kowariancji estymatora θ̂  jest szacowana poprzez odwołanie się do obserwowanej macierzy 
informacji, dokładnie tak samo, jak miało to miejsce przy estymacji ML (9.15). 

Sęk w tym, że podstawową przyczyną rozwinięcia algorytmu EM, jest potrzeba estymacji 
parametrów modelu w sytuacji, gdy rozkład obserwowanych danych ( | )f Y θ  nie jest znany. 
Oznacza to, że nie jest znana postać logarytmu funkcji wiarygodności dla obserwowanych 
danych, ( | )L Yθ , a co z tym się wiąże, nie jest znana postać gradientu oraz macierzy Hessego 
funkcji ( | )L Yθ . Ta ostatnia jest, przypomnijmy, potrzebna do obliczenia obserwowanej 
macierzy informacji:  I  H | .Y L Y θ   

Problem ten rozwiązuje się poprzez odwołanie do zasady brakującej informacji (missing 
information principle), wyprowadzonej przez Terence’a Orcharda i Maxa Woodbury’ego 
(1972),. Zgodnie z nią macierz IY rozbija się na zdefiniowane wcześniej oczekiwane macierze 
informacji kompletnych danych (9.25) oraz brakujących danych (9.26): 
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jest macierzą Jacobiego przekształcenia       1 , , dM M M θ θ θ  w punkcie będącym 

oszacowaniem ML parametru θ.  
 
Z powyższego widzimy, że w otoczeniu θ̂  tempo zbieżności algorytmu EM jest w 
przybliżeniu liniowe, a jego wielkość jest określona poprzez macierz DM. 

Dempster, Laird i Rubin (1977) wskazali na tożsamość łączącą wspomnianą macierz, 
określającą tempo liniowej zbieżności algorytmu EM z macierzowym ułamkiem liczby 
brakującej informacji (zob. też: Dyk, Meng i Rubin, 1995): 
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jest oczekiwaną macierzą informacji dla θ względem rozkładu braków danych X, który jest 
warunkowany obserwowanymi danymi Y. Macierz |X Y  jest nazywana „oczekiwaną macierzą 
brakującej informacji”, ponieważ można ją postrzegać jako opisującą liczbę utraconej 
informacji w wyniku niezaobserwowania X. Natomiast: 
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jest analogiczną oczekiwaną macierzą informacji dla θ, ale obliczoną dla rozkładu kompletnych 
danych (9.16). Macierz ,Y X  jest nazywana „oczekiwaną macierzą kompletnych danych”.  
 
Równanie (9.24) informuje nas, że tempo zbieżności algorytmu EM, oprócz tego, że jest w 

przybliżeniu liniowe, jest odwrotnie proporcjonalne do udziału braków danych w danych. W 
praktyce oznacza to, że w przypadku dużego odsetka braków danych tempo zbieżności 
algorytmu EM do swojego rozwiązania może być bardzo wolne.  
 
9.4. Asymptotyczna macierz wariancji kowariancji θ̂  
 

W przypadku zastosowania algorytmu EM na dużych próbach macierz wariancji–
kowariancji estymatora θ̂  jest szacowana poprzez odwołanie się do obserwowanej macierzy 
informacji, dokładnie tak samo, jak miało to miejsce przy estymacji ML (9.15). 

Sęk w tym, że podstawową przyczyną rozwinięcia algorytmu EM, jest potrzeba estymacji 
parametrów modelu w sytuacji, gdy rozkład obserwowanych danych ( | )f Y θ  nie jest znany. 
Oznacza to, że nie jest znana postać logarytmu funkcji wiarygodności dla obserwowanych 
danych, ( | )L Yθ , a co z tym się wiąże, nie jest znana postać gradientu oraz macierzy Hessego 
funkcji ( | )L Yθ . Ta ostatnia jest, przypomnijmy, potrzebna do obliczenia obserwowanej 
macierzy informacji:  I  H | .Y L Y θ   

Problem ten rozwiązuje się poprzez odwołanie do zasady brakującej informacji (missing 
information principle), wyprowadzonej przez Terence’a Orcharda i Maxa Woodbury’ego 
(1972),. Zgodnie z nią macierz IY rozbija się na zdefiniowane wcześniej oczekiwane macierze 
informacji kompletnych danych (9.25) oraz brakujących danych (9.26): 

, |IY Y X X Y   .        (9.27) 

Y, X jest nazywana „oczekiwaną macierzą kompletnych danych”. 

Równanie (9.24) informuje nas, że tempo zbieżności algorytmu EM, oprócz tego, że jest 
w przybliżeniu liniowe, jest odwrotnie proporcjonalne do udziału braków danych w danych. 
W praktyce oznacza to, że w przypadku dużego odsetka braków danych tempo zbieżności 
algorytmu EM do swojego rozwiązania może być bardzo wolne. 

9.4. asymptotyczna macierz wariancji kowariancji θ^

W przypadku zastosowania algorytmu EM na dużych próbach macierz wariancji–kowa-
riancji estymatora θ

^
 jest szacowana poprzez odwołanie się do obserwowanej macierzy infor-

macji, dokładnie tak samo, jak miało to miejsce przy estymacji ML (9.15).
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Sęk w tym, że podstawową przyczyną rozwinięcia algorytmu EM, jest potrzeba estymacji 
parametrów modelu w sytuacji, gdy rozkład obserwowanych danych f (Y | θ) nie jest znany. 
Oznacza to, że nie jest znana postać logarytmu funkcji wiarygodności dla obserwowanych 
danych, L(θ | Y), a co z tym się wiąże, nie jest znana postać gradientu oraz macierzy Hessego 
funkcji L(θ | Y). Ta ostatnia jest, przypomnijmy, potrzebna do obliczenia obserwowanej macie-
rzy informacji: IY = –HL(θ | Y).

Problem ten rozwiązuje się poprzez odwołanie do zasady brakującej informacji (missing 
information principle), wyprowadzonej przez Terence’a Orcharda i Maxa Woodbury’ego (1972). 
Zgodnie z nią macierz IY rozbija się na zdefiniowane wcześniej oczekiwane macierze informa-
cji kompletnych danych (9.25) oraz brakujących danych (9.26): 
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jest macierzą Jacobiego przekształcenia       1 , , dM M M θ θ θ  w punkcie będącym 

oszacowaniem ML parametru θ.  
 
Z powyższego widzimy, że w otoczeniu θ̂  tempo zbieżności algorytmu EM jest w 
przybliżeniu liniowe, a jego wielkość jest określona poprzez macierz DM. 

Dempster, Laird i Rubin (1977) wskazali na tożsamość łączącą wspomnianą macierz, 
określającą tempo liniowej zbieżności algorytmu EM z macierzowym ułamkiem liczby 
brakującej informacji (zob. też: Dyk, Meng i Rubin, 1995): 
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jest oczekiwaną macierzą informacji dla θ względem rozkładu braków danych X, który jest 
warunkowany obserwowanymi danymi Y. Macierz |X Y  jest nazywana „oczekiwaną macierzą 
brakującej informacji”, ponieważ można ją postrzegać jako opisującą liczbę utraconej 
informacji w wyniku niezaobserwowania X. Natomiast: 
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jest analogiczną oczekiwaną macierzą informacji dla θ, ale obliczoną dla rozkładu kompletnych 
danych (9.16). Macierz ,Y X  jest nazywana „oczekiwaną macierzą kompletnych danych”.  
 
Równanie (9.24) informuje nas, że tempo zbieżności algorytmu EM, oprócz tego, że jest w 

przybliżeniu liniowe, jest odwrotnie proporcjonalne do udziału braków danych w danych. W 
praktyce oznacza to, że w przypadku dużego odsetka braków danych tempo zbieżności 
algorytmu EM do swojego rozwiązania może być bardzo wolne.  
 
9.4. Asymptotyczna macierz wariancji kowariancji θ̂  
 

W przypadku zastosowania algorytmu EM na dużych próbach macierz wariancji–
kowariancji estymatora θ̂  jest szacowana poprzez odwołanie się do obserwowanej macierzy 
informacji, dokładnie tak samo, jak miało to miejsce przy estymacji ML (9.15). 

Sęk w tym, że podstawową przyczyną rozwinięcia algorytmu EM, jest potrzeba estymacji 
parametrów modelu w sytuacji, gdy rozkład obserwowanych danych ( | )f Y θ  nie jest znany. 
Oznacza to, że nie jest znana postać logarytmu funkcji wiarygodności dla obserwowanych 
danych, ( | )L Yθ , a co z tym się wiąże, nie jest znana postać gradientu oraz macierzy Hessego 
funkcji ( | )L Yθ . Ta ostatnia jest, przypomnijmy, potrzebna do obliczenia obserwowanej 
macierzy informacji:  I  H | .Y L Y θ   

Problem ten rozwiązuje się poprzez odwołanie do zasady brakującej informacji (missing 
information principle), wyprowadzonej przez Terence’a Orcharda i Maxa Woodbury’ego 
(1972),. Zgodnie z nią macierz IY rozbija się na zdefiniowane wcześniej oczekiwane macierze 
informacji kompletnych danych (9.25) oraz brakujących danych (9.26): 

, |IY Y X X Y   .        (9.27) .                                                      (9.27)

Wyznaczenie wartości oczekiwanej macierzy kompletnych danych w punkcie  θ
^
, 
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jest macierzą Jacobiego przekształcenia       1 , , dM M M θ θ θ  w punkcie będącym 

oszacowaniem ML parametru θ.  
 
Z powyższego widzimy, że w otoczeniu θ̂  tempo zbieżności algorytmu EM jest w 
przybliżeniu liniowe, a jego wielkość jest określona poprzez macierz DM. 

Dempster, Laird i Rubin (1977) wskazali na tożsamość łączącą wspomnianą macierz, 
określającą tempo liniowej zbieżności algorytmu EM z macierzowym ułamkiem liczby 
brakującej informacji (zob. też: Dyk, Meng i Rubin, 1995): 
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jest oczekiwaną macierzą informacji dla θ względem rozkładu braków danych X, który jest 
warunkowany obserwowanymi danymi Y. Macierz |X Y  jest nazywana „oczekiwaną macierzą 
brakującej informacji”, ponieważ można ją postrzegać jako opisującą liczbę utraconej 
informacji w wyniku niezaobserwowania X. Natomiast: 
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jest analogiczną oczekiwaną macierzą informacji dla θ, ale obliczoną dla rozkładu kompletnych 
danych (9.16). Macierz ,Y X  jest nazywana „oczekiwaną macierzą kompletnych danych”.  
 
Równanie (9.24) informuje nas, że tempo zbieżności algorytmu EM, oprócz tego, że jest w 

przybliżeniu liniowe, jest odwrotnie proporcjonalne do udziału braków danych w danych. W 
praktyce oznacza to, że w przypadku dużego odsetka braków danych tempo zbieżności 
algorytmu EM do swojego rozwiązania może być bardzo wolne.  
 
9.4. Asymptotyczna macierz wariancji kowariancji θ̂  
 

W przypadku zastosowania algorytmu EM na dużych próbach macierz wariancji–
kowariancji estymatora θ̂  jest szacowana poprzez odwołanie się do obserwowanej macierzy 
informacji, dokładnie tak samo, jak miało to miejsce przy estymacji ML (9.15). 

Sęk w tym, że podstawową przyczyną rozwinięcia algorytmu EM, jest potrzeba estymacji 
parametrów modelu w sytuacji, gdy rozkład obserwowanych danych ( | )f Y θ  nie jest znany. 
Oznacza to, że nie jest znana postać logarytmu funkcji wiarygodności dla obserwowanych 
danych, ( | )L Yθ , a co z tym się wiąże, nie jest znana postać gradientu oraz macierzy Hessego 
funkcji ( | )L Yθ . Ta ostatnia jest, przypomnijmy, potrzebna do obliczenia obserwowanej 
macierzy informacji:  I  H | .Y L Y θ   

Problem ten rozwiązuje się poprzez odwołanie do zasady brakującej informacji (missing 
information principle), wyprowadzonej przez Terence’a Orcharda i Maxa Woodbury’ego 
(1972),. Zgodnie z nią macierz IY rozbija się na zdefiniowane wcześniej oczekiwane macierze 
informacji kompletnych danych (9.25) oraz brakujących danych (9.26): 

, |IY Y X X Y   .        (9.27) 

 
Y , X | θ= θ

^, 
zazwyczaj nie wiąże się z trudnościami, natomiast oszacowanie oczekiwanej macierzy brakują-
cej informacji
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jest macierzą Jacobiego przekształcenia       1 , , dM M M θ θ θ  w punkcie będącym 

oszacowaniem ML parametru θ.  
 
Z powyższego widzimy, że w otoczeniu θ̂  tempo zbieżności algorytmu EM jest w 
przybliżeniu liniowe, a jego wielkość jest określona poprzez macierz DM. 

Dempster, Laird i Rubin (1977) wskazali na tożsamość łączącą wspomnianą macierz, 
określającą tempo liniowej zbieżności algorytmu EM z macierzowym ułamkiem liczby 
brakującej informacji (zob. też: Dyk, Meng i Rubin, 1995): 
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jest oczekiwaną macierzą informacji dla θ względem rozkładu braków danych X, który jest 
warunkowany obserwowanymi danymi Y. Macierz |X Y  jest nazywana „oczekiwaną macierzą 
brakującej informacji”, ponieważ można ją postrzegać jako opisującą liczbę utraconej 
informacji w wyniku niezaobserwowania X. Natomiast: 
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jest analogiczną oczekiwaną macierzą informacji dla θ, ale obliczoną dla rozkładu kompletnych 
danych (9.16). Macierz ,Y X  jest nazywana „oczekiwaną macierzą kompletnych danych”.  
 
Równanie (9.24) informuje nas, że tempo zbieżności algorytmu EM, oprócz tego, że jest w 

przybliżeniu liniowe, jest odwrotnie proporcjonalne do udziału braków danych w danych. W 
praktyce oznacza to, że w przypadku dużego odsetka braków danych tempo zbieżności 
algorytmu EM do swojego rozwiązania może być bardzo wolne.  
 
9.4. Asymptotyczna macierz wariancji kowariancji θ̂  
 

W przypadku zastosowania algorytmu EM na dużych próbach macierz wariancji–
kowariancji estymatora θ̂  jest szacowana poprzez odwołanie się do obserwowanej macierzy 
informacji, dokładnie tak samo, jak miało to miejsce przy estymacji ML (9.15). 

Sęk w tym, że podstawową przyczyną rozwinięcia algorytmu EM, jest potrzeba estymacji 
parametrów modelu w sytuacji, gdy rozkład obserwowanych danych ( | )f Y θ  nie jest znany. 
Oznacza to, że nie jest znana postać logarytmu funkcji wiarygodności dla obserwowanych 
danych, ( | )L Yθ , a co z tym się wiąże, nie jest znana postać gradientu oraz macierzy Hessego 
funkcji ( | )L Yθ . Ta ostatnia jest, przypomnijmy, potrzebna do obliczenia obserwowanej 
macierzy informacji:  I  H | .Y L Y θ   

Problem ten rozwiązuje się poprzez odwołanie do zasady brakującej informacji (missing 
information principle), wyprowadzonej przez Terence’a Orcharda i Maxa Woodbury’ego 
(1972),. Zgodnie z nią macierz IY rozbija się na zdefiniowane wcześniej oczekiwane macierze 
informacji kompletnych danych (9.25) oraz brakujących danych (9.26): 

, |IY Y X X Y   .        (9.27) 

 
X | Y | θ= θ

^  przysparza ich sporo. Istnieją dwa podejścia do wyznaczenia 
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oszacowaniem ML parametru θ.  
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^  .  
Pierwsze rozwiązanie opiera się na obserwacji Thomasa Louisa (1982): oczekiwana macierz 
brakującej informacji może być wyrażona jako:
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Wyznaczenie wartości oczekiwanej macierzy kompletnych danych w punkcie θ̂ , ˆ,Y X θ θ
 , 

zazwyczaj nie wiąże się z trudnościami, natomiast oszacowanie oczekiwanej macierzy 
brakującej informacji ˆ|X Y θ θ

  przysparza ich sporo. Istnieją dwa podejścia do wyznaczenia 

ˆ|X Y θ θ
 . Pierwsze rozwiązanie opiera się na obserwacji Thomasa Louisa (1982): oczekiwana 

macierz brakującej informacji może być wyrażona jako: 
         | | ,  | , | ,  |  |T T

X Y L Y X L Y X f X Y dX L Y L Y      θ θ θ θ θ ,  (9.28) 
gdzie ostatni czynnik w równaniu, zgodnie z równaniem wiarygodności (9.2), osiąga wartość 
0 w punkcie będącym rozwiązaniem ML:  

     ˆ ˆ| | ,  | , | ,T
X Y L Y X L Y X f X Y dX
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Powyższe, wraz z zasadą brakującej informacji (9.27), umożliwia uzyskanie obserwowanej 
macierzy informacji w punkcie będącym oszacowaniem ML jedynie poprzez odwoływanie 
się do gradientu i macierzy Hessego dla logarytmu funkcji wiarygodności kompletnych 
danych: 
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Drugie rozwiązanie problemu szacowania oczekiwanej macierzy brakujących danych, |X Y
, przy wyznaczeniu macierzy wariancji–kowariancji estymatora uzyskanego poprzez 
zastosowanie EM, odwołuje się do tożsamości (9.24) wiążącej DM z macierzową frakcją 
brakującej informacji. Jeżeli podstawimy: ˆˆ| ,DMX Y Y X 


θ θθ θ

   do zasady brakującej 

informacji (9.27), to uzyskamy następujące wyrażenie na poszukiwaną, obserwowaną macierz 
informacji: 

 ,ˆ ˆ1 DMY Y XI
 
 

θ θ θ θ
 .  (9.31) 

Kłopot z zastosowaniem ostatniego rozwiązania wynika z konieczności oszacowania 
macierzy Jacobiego, DM, ponieważ wymaga ono przeprowadzenia numerycznego 
różniczkowania przekształcenia EM. Wykonuje się to za pomocą klasycznych, numerycznych 
metod różniczkowania, takich jak: różnica progresywnej(forward difference), różnica 
centralna (centered difference) czy metoda ekstrapolacji Richardsona, lub przez zastosowanie 
specjalnej wersji algorytmu EM, zaproponowanej przez Xiao-Li Menga i Donalda Rubina 
(1991), nazywanej „uzupełnionym algorytmem EM” (supplemented EM, S-EM). Istotą 
trudności związanych z różniczkowaniem numerycznym przekształcenia M jest konieczność 
przeprowadzenia go tuż po znalezieniu rozwiązania oszacowania, ˆθ θ , dodatkowych kd  
pełnych iteracji EM, gdzie d  jest wymiarowością wektora parametrów θ, a całkowita k, w 
zależności od metody, wynosi: 1 dla różnicy progresywnej, 2 dla różnicy centralnej, 4 dla 
różniczkowania metodą ekstrapolacji Richardsona oraz co najmniej 2 dla algorytmu S-EM. W 
ostatnim przypadku faktyczna liczba koniecznych do przeprowadzenia iteracji nie jest z góry 
znana, ponieważ są one kontynuowane aż do osiągnięcia założonego kryterium zbieżności. 
Oznacza to, że w przypadku trudności z estymacjami, w których występuje znaczna 
wymiarowość θ oraz znaczna ilość danych, oszacowanie asymptotycznej macierzy wariancji–
kowariancji z wykorzystaniem podejścia opartego na DM może być czasochłonne. 
Porównanie różnych rozwiązań służących do szacowania macierzy wariancji–kowariancji V 
można znaleźć u Jamshidiana i Jennricha (2000) – autorzy nie rekomendują algorytmu S-EM, 
ponieważ w przeprowadzonych przez nich symulacjach nie dawał on lepszych oszacowań 

,   (9.28)

gdzie ostatni czynnik w  równaniu, zgodnie z  równaniem wiarygodności (9.2), osiąga war-
tość 0 w punkcie będącym rozwiązaniem ML: 
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gdzie ostatni czynnik w równaniu, zgodnie z równaniem wiarygodności (9.2), osiąga wartość 
0 w punkcie będącym rozwiązaniem ML:  
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Powyższe, wraz z zasadą brakującej informacji (9.27), umożliwia uzyskanie obserwowanej 
macierzy informacji w punkcie będącym oszacowaniem ML jedynie poprzez odwoływanie 
się do gradientu i macierzy Hessego dla logarytmu funkcji wiarygodności kompletnych 
danych: 
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Drugie rozwiązanie problemu szacowania oczekiwanej macierzy brakujących danych, |X Y
, przy wyznaczeniu macierzy wariancji–kowariancji estymatora uzyskanego poprzez 
zastosowanie EM, odwołuje się do tożsamości (9.24) wiążącej DM z macierzową frakcją 
brakującej informacji. Jeżeli podstawimy: ˆˆ| ,DMX Y Y X 


θ θθ θ

   do zasady brakującej 

informacji (9.27), to uzyskamy następujące wyrażenie na poszukiwaną, obserwowaną macierz 
informacji: 

 ,ˆ ˆ1 DMY Y XI
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Kłopot z zastosowaniem ostatniego rozwiązania wynika z konieczności oszacowania 
macierzy Jacobiego, DM, ponieważ wymaga ono przeprowadzenia numerycznego 
różniczkowania przekształcenia EM. Wykonuje się to za pomocą klasycznych, numerycznych 
metod różniczkowania, takich jak: różnica progresywnej(forward difference), różnica 
centralna (centered difference) czy metoda ekstrapolacji Richardsona, lub przez zastosowanie 
specjalnej wersji algorytmu EM, zaproponowanej przez Xiao-Li Menga i Donalda Rubina 
(1991), nazywanej „uzupełnionym algorytmem EM” (supplemented EM, S-EM). Istotą 
trudności związanych z różniczkowaniem numerycznym przekształcenia M jest konieczność 
przeprowadzenia go tuż po znalezieniu rozwiązania oszacowania, ˆθ θ , dodatkowych kd  
pełnych iteracji EM, gdzie d  jest wymiarowością wektora parametrów θ, a całkowita k, w 
zależności od metody, wynosi: 1 dla różnicy progresywnej, 2 dla różnicy centralnej, 4 dla 
różniczkowania metodą ekstrapolacji Richardsona oraz co najmniej 2 dla algorytmu S-EM. W 
ostatnim przypadku faktyczna liczba koniecznych do przeprowadzenia iteracji nie jest z góry 
znana, ponieważ są one kontynuowane aż do osiągnięcia założonego kryterium zbieżności. 
Oznacza to, że w przypadku trudności z estymacjami, w których występuje znaczna 
wymiarowość θ oraz znaczna ilość danych, oszacowanie asymptotycznej macierzy wariancji–
kowariancji z wykorzystaniem podejścia opartego na DM może być czasochłonne. 
Porównanie różnych rozwiązań służących do szacowania macierzy wariancji–kowariancji V 
można znaleźć u Jamshidiana i Jennricha (2000) – autorzy nie rekomendują algorytmu S-EM, 
ponieważ w przeprowadzonych przez nich symulacjach nie dawał on lepszych oszacowań 

.                (9.29)

Powyższe, wraz z zasadą brakującej informacji (9.27), umożliwia uzyskanie obserwowanej 
macierzy informacji w punkcie będącym oszacowaniem ML jedynie poprzez odwoływanie się 
do gradientu i macierzy Hessego dla logarytmu funkcji wiarygodności kompletnych danych:
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Drugie rozwiązanie problemu szacowania oczekiwanej macierzy brakujących danych, |X Y
, przy wyznaczeniu macierzy wariancji–kowariancji estymatora uzyskanego poprzez 
zastosowanie EM, odwołuje się do tożsamości (9.24) wiążącej DM z macierzową frakcją 
brakującej informacji. Jeżeli podstawimy: ˆˆ| ,DMX Y Y X 


θ θθ θ

   do zasady brakującej 

informacji (9.27), to uzyskamy następujące wyrażenie na poszukiwaną, obserwowaną macierz 
informacji: 
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Kłopot z zastosowaniem ostatniego rozwiązania wynika z konieczności oszacowania 
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można znaleźć u Jamshidiana i Jennricha (2000) – autorzy nie rekomendują algorytmu S-EM, 
ponieważ w przeprowadzonych przez nich symulacjach nie dawał on lepszych oszacowań 
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Drugie rozwiązanie problemu szacowania oczekiwanej macierzy brakujących danych, 
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Kłopot z zastosowaniem ostatniego rozwiązania wynika z konieczności oszacowania 
macierzy Jacobiego, DM, ponieważ wymaga ono przeprowadzenia numerycznego 
różniczkowania przekształcenia EM. Wykonuje się to za pomocą klasycznych, numerycznych 
metod różniczkowania, takich jak: różnica progresywnej(forward difference), różnica 
centralna (centered difference) czy metoda ekstrapolacji Richardsona, lub przez zastosowanie 
specjalnej wersji algorytmu EM, zaproponowanej przez Xiao-Li Menga i Donalda Rubina 
(1991), nazywanej „uzupełnionym algorytmem EM” (supplemented EM, S-EM). Istotą 
trudności związanych z różniczkowaniem numerycznym przekształcenia M jest konieczność 
przeprowadzenia go tuż po znalezieniu rozwiązania oszacowania, ˆθ θ , dodatkowych kd  
pełnych iteracji EM, gdzie d  jest wymiarowością wektora parametrów θ, a całkowita k, w 
zależności od metody, wynosi: 1 dla różnicy progresywnej, 2 dla różnicy centralnej, 4 dla 
różniczkowania metodą ekstrapolacji Richardsona oraz co najmniej 2 dla algorytmu S-EM. W 
ostatnim przypadku faktyczna liczba koniecznych do przeprowadzenia iteracji nie jest z góry 
znana, ponieważ są one kontynuowane aż do osiągnięcia założonego kryterium zbieżności. 
Oznacza to, że w przypadku trudności z estymacjami, w których występuje znaczna 
wymiarowość θ oraz znaczna ilość danych, oszacowanie asymptotycznej macierzy wariancji–
kowariancji z wykorzystaniem podejścia opartego na DM może być czasochłonne. 
Porównanie różnych rozwiązań służących do szacowania macierzy wariancji–kowariancji V 
można znaleźć u Jamshidiana i Jennricha (2000) – autorzy nie rekomendują algorytmu S-EM, 
ponieważ w przeprowadzonych przez nich symulacjach nie dawał on lepszych oszacowań 

,  
przy wyznaczeniu macierzy wariancji–kowariancji estymatora uzyskanego poprzez zastoso-
wanie EM, odwołuje się do tożsamości (9.24) wiążącej DM z macierzową frakcją brakującej in-
formacji. Jeżeli podstawimy: 
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jest macierzą Jacobiego przekształcenia       1 , , dM M M θ θ θ  w punkcie będącym 

oszacowaniem ML parametru θ.  
 
Z powyższego widzimy, że w otoczeniu θ̂  tempo zbieżności algorytmu EM jest w 
przybliżeniu liniowe, a jego wielkość jest określona poprzez macierz DM. 

Dempster, Laird i Rubin (1977) wskazali na tożsamość łączącą wspomnianą macierz, 
określającą tempo liniowej zbieżności algorytmu EM z macierzowym ułamkiem liczby 
brakującej informacji (zob. też: Dyk, Meng i Rubin, 1995): 
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jest oczekiwaną macierzą informacji dla θ względem rozkładu braków danych X, który jest 
warunkowany obserwowanymi danymi Y. Macierz |X Y  jest nazywana „oczekiwaną macierzą 
brakującej informacji”, ponieważ można ją postrzegać jako opisującą liczbę utraconej 
informacji w wyniku niezaobserwowania X. Natomiast: 
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jest analogiczną oczekiwaną macierzą informacji dla θ, ale obliczoną dla rozkładu kompletnych 
danych (9.16). Macierz ,Y X  jest nazywana „oczekiwaną macierzą kompletnych danych”.  
 
Równanie (9.24) informuje nas, że tempo zbieżności algorytmu EM, oprócz tego, że jest w 

przybliżeniu liniowe, jest odwrotnie proporcjonalne do udziału braków danych w danych. W 
praktyce oznacza to, że w przypadku dużego odsetka braków danych tempo zbieżności 
algorytmu EM do swojego rozwiązania może być bardzo wolne.  
 
9.4. Asymptotyczna macierz wariancji kowariancji θ̂  
 

W przypadku zastosowania algorytmu EM na dużych próbach macierz wariancji–
kowariancji estymatora θ̂  jest szacowana poprzez odwołanie się do obserwowanej macierzy 
informacji, dokładnie tak samo, jak miało to miejsce przy estymacji ML (9.15). 

Sęk w tym, że podstawową przyczyną rozwinięcia algorytmu EM, jest potrzeba estymacji 
parametrów modelu w sytuacji, gdy rozkład obserwowanych danych ( | )f Y θ  nie jest znany. 
Oznacza to, że nie jest znana postać logarytmu funkcji wiarygodności dla obserwowanych 
danych, ( | )L Yθ , a co z tym się wiąże, nie jest znana postać gradientu oraz macierzy Hessego 
funkcji ( | )L Yθ . Ta ostatnia jest, przypomnijmy, potrzebna do obliczenia obserwowanej 
macierzy informacji:  I  H | .Y L Y θ   

Problem ten rozwiązuje się poprzez odwołanie do zasady brakującej informacji (missing 
information principle), wyprowadzonej przez Terence’a Orcharda i Maxa Woodbury’ego 
(1972),. Zgodnie z nią macierz IY rozbija się na zdefiniowane wcześniej oczekiwane macierze 
informacji kompletnych danych (9.25) oraz brakujących danych (9.26): 

, |IY Y X X Y   .        (9.27) 

 
X | Y | θ= θ

^  = DM 
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Y, X | θ= θ

^  do zasady brakującej informacji (9.27), 
to uzyskamy następujące wyrażenie na poszukiwaną, obserwowaną macierz informacji:
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Wyznaczenie wartości oczekiwanej macierzy kompletnych danych w punkcie θ̂ , ˆ,Y X θ θ
 , 

zazwyczaj nie wiąże się z trudnościami, natomiast oszacowanie oczekiwanej macierzy 
brakującej informacji ˆ|X Y θ θ

  przysparza ich sporo. Istnieją dwa podejścia do wyznaczenia 

ˆ|X Y θ θ
 . Pierwsze rozwiązanie opiera się na obserwacji Thomasa Louisa (1982): oczekiwana 

macierz brakującej informacji może być wyrażona jako: 
         | | ,  | , | ,  |  |T T

X Y L Y X L Y X f X Y dX L Y L Y      θ θ θ θ θ ,  (9.28) 
gdzie ostatni czynnik w równaniu, zgodnie z równaniem wiarygodności (9.2), osiąga wartość 
0 w punkcie będącym rozwiązaniem ML:  
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Powyższe, wraz z zasadą brakującej informacji (9.27), umożliwia uzyskanie obserwowanej 
macierzy informacji w punkcie będącym oszacowaniem ML jedynie poprzez odwoływanie 
się do gradientu i macierzy Hessego dla logarytmu funkcji wiarygodności kompletnych 
danych: 
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Drugie rozwiązanie problemu szacowania oczekiwanej macierzy brakujących danych, |X Y
, przy wyznaczeniu macierzy wariancji–kowariancji estymatora uzyskanego poprzez 
zastosowanie EM, odwołuje się do tożsamości (9.24) wiążącej DM z macierzową frakcją 
brakującej informacji. Jeżeli podstawimy: ˆˆ| ,DMX Y Y X 


θ θθ θ

   do zasady brakującej 

informacji (9.27), to uzyskamy następujące wyrażenie na poszukiwaną, obserwowaną macierz 
informacji: 
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Kłopot z zastosowaniem ostatniego rozwiązania wynika z konieczności oszacowania 
macierzy Jacobiego, DM, ponieważ wymaga ono przeprowadzenia numerycznego 
różniczkowania przekształcenia EM. Wykonuje się to za pomocą klasycznych, numerycznych 
metod różniczkowania, takich jak: różnica progresywnej(forward difference), różnica 
centralna (centered difference) czy metoda ekstrapolacji Richardsona, lub przez zastosowanie 
specjalnej wersji algorytmu EM, zaproponowanej przez Xiao-Li Menga i Donalda Rubina 
(1991), nazywanej „uzupełnionym algorytmem EM” (supplemented EM, S-EM). Istotą 
trudności związanych z różniczkowaniem numerycznym przekształcenia M jest konieczność 
przeprowadzenia go tuż po znalezieniu rozwiązania oszacowania, ˆθ θ , dodatkowych kd  
pełnych iteracji EM, gdzie d  jest wymiarowością wektora parametrów θ, a całkowita k, w 
zależności od metody, wynosi: 1 dla różnicy progresywnej, 2 dla różnicy centralnej, 4 dla 
różniczkowania metodą ekstrapolacji Richardsona oraz co najmniej 2 dla algorytmu S-EM. W 
ostatnim przypadku faktyczna liczba koniecznych do przeprowadzenia iteracji nie jest z góry 
znana, ponieważ są one kontynuowane aż do osiągnięcia założonego kryterium zbieżności. 
Oznacza to, że w przypadku trudności z estymacjami, w których występuje znaczna 
wymiarowość θ oraz znaczna ilość danych, oszacowanie asymptotycznej macierzy wariancji–
kowariancji z wykorzystaniem podejścia opartego na DM może być czasochłonne. 
Porównanie różnych rozwiązań służących do szacowania macierzy wariancji–kowariancji V 
można znaleźć u Jamshidiana i Jennricha (2000) – autorzy nie rekomendują algorytmu S-EM, 
ponieważ w przeprowadzonych przez nich symulacjach nie dawał on lepszych oszacowań 

.                                                (9.31)
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Kłopot z zastosowaniem ostatniego rozwiązania wynika z konieczności oszacowania ma-
cierzy Jacobiego, DM, ponieważ wymaga ono przeprowadzenia numerycznego różniczko-
wania przekształcenia EM. Wykonuje się to za pomocą klasycznych, numerycznych metod 
różniczkowania, takich jak: różnica progresywna (forward difference), różnica centralna (cen-
tered difference) czy metoda ekstrapolacji Richardsona, lub przez zastosowanie specjalnej 
wersji algorytmu EM, zaproponowanej przez Xiao-Li Menga i Donalda Rubina (1991), nazy-
wanej „uzupełnionym algorytmem EM” (supplemented EM, SEM). Istotą trudności związanych 
z  różniczkowaniem numerycznym przekształcenia M jest konieczność przeprowadzenia 
po znalezieniu rozwiązania oszacowania, θ=θ

^
, dodatkowych kd pełnych iteracji EM, gdzie  

d  jest wymiarowością wektora parametrów θ, a całkowita k, w zależności od metody, wynosi:  
1 dla różnicy progresywnej, 2 dla różnicy centralnej, 4 dla różniczkowania metodą ekstrapo-
lacji Richardsona oraz co najmniej 2 dla algorytmu SEM. W  ostatnim przypadku faktyczna 
liczba koniecznych do przeprowadzenia iteracji nie jest z góry znana, ponieważ są one kon-
tynuowane aż do osiągnięcia założonego kryterium zbieżności. Oznacza to, że w przypadku 
problemów estymacyjnych, w których występuje znaczna wymiarowość θ oraz znaczna ilość 
danych, oszacowanie asymptotycznej macierzy wariancji–kowariancji z wykorzystaniem po-
dejścia opartego na DM może być czasochłonne. Porównanie różnych rozwiązań służących 
do szacowania macierzy wariancji–kowariancji V można znaleźć u  Jamshidiana i  Jennricha 
(2000) – autorzy nie rekomendują algorytmu S-EM, ponieważ w  przeprowadzonych przez 
nich symulacjach nie dawał on lepszych oszacowań macierzy V, wskazują jednocześnie, że 
jest on o wiele wolniejszy i bardziej skomplikowany od innych metod.

9.5.  Zastosowanie algorytmu eM do estymacji parametrów modeli ze 
zmiennymi ukrytymi na przykładzie jednowymiarowego jednogru-
powego dwuparametrycznego modelu logistycznego Irt

Przechodząc do modeli IRT musimy zrezygnować z  dotychczasowego ogólnego ozna-
czenia  θ jako wektora parametrów modelu statystycznego, ponieważ w  IRT symbol θ jest 
zarezerwowany dla określenia poziomu umiejętności ucznia. Dane pochodzące z dwupara-
metryczego logistycznego modelu (2PLM) IRT w wersji jednogrupowej i  jednowymiarowej 
możemy opisać w następujący sposób:
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macierzy V, wskazują jednocześnie, że jest on o wiele wolniejszy i bardziej skomplikowany 
od innych metod. 
 
9.5. Zastosowanie algorytmu EM do estymacji parametrów modeli ze zmiennymi 
ukrytymi na przykładzie jednowymiarowego jednogrupowego dwuparametrycznego 
modelu logistycznego IRT 
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oznaczenia θ jako wektora parametrów modelu statystycznego, ponieważ w IRT symbol θ 
jest zarezerwowany dla określenia poziomu umiejętności ucznia. Dane pochodzące z 
dwuparametryczego logistycznego modelu (2PLM) IRT w wersji jednogrupowej i 
jednowymiarowej możemy opisać w następujący sposób: 
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 – dwuparametryczna funkcja logistyczna, 

wiążąca prawdopodobieństwo udzielenia poprawnej odpowiedzi przez ucznia o 
poziomie umiejętności θj na zadanie o parametrach  ,i ia b ; 
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        β βY X – funkcja 

określająca prawdopodobieństwo zaobserwowania Y, w zależności od parametrów 
zadań β, przy założeniu, że parametry umiejętności uczniów 
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        β Y X β – logarytm 

funkcji wiarygodności powiązany z  , |f βY X . 
 
Jeżeli założymy, że parametry poziomu umiejętności wszystkich uczniów (wektor X) są 

faktycznie znane, to wyznaczenie wszystkich wartości parametrów zadań β, jest relatywnie 
prostym zadaniem, polegającym na odwołaniu się do klasycznych metod ML, opisanych we 
wstępie rozdziału. Przy znajomości X rozwiązanie równania wiarygodności (9.2) dla 
 | ,L βY X  następuje poprzez zastosowanie algorytmu Newtona–Raphsona (9.10). Procedurę 

upraszcza znacznie spostrzeżenie, że odpowiedzi na zadania są warunkowo niezależne 
względem poziomu umiejętności θ (tzw. założenie o lokalnej niezależności, zob. rozdział 2), 
a parametry pojedynczych zadań szacuje się niezależnie od siebie. Problem estymacji 
sprowadza się tak naprawdę do znalezienia oszacowań ML w modelu regresji logistycznej, 
wiążącego odpowiedzi udzielone na zadanie ze znanym poziomem umiejętności θ.  

Niestety, w praktyce poziom umiejętności uczniów (macierz X), nie jest znany i można go 
szacować jedynie uwzględniając udzielone przez uczniów odpowiedzi Y oraz parametry 
zadań β, które też nie są znane, i które również trzeba oszacować na podstawie Y. 
Historycznie pierwszym rozwiązaniem tego problemu dla modelu 2PLM był algorytm 
estymacji łączonej największej wiarygodności (joint maximum likelihood estimation, JML) 
Allana Birnbauma (1968). W algorytmie JMLE łączna estymacja parametrów zadań oraz 
umiejętności uczniów polega na iteracyjnym powtarzaniu dwóch kroków, poczynając od 

 – macierz z odpowiedziami N uczniów na I zadań testu;
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faktycznie znane, to wyznaczenie wszystkich wartości parametrów zadań β, jest relatywnie 
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wstępie rozdziału. Przy znajomości X rozwiązanie równania wiarygodności (9.2) dla 
 | ,L βY X  następuje poprzez zastosowanie algorytmu Newtona–Raphsona (9.10). Procedurę 

upraszcza znacznie spostrzeżenie, że odpowiedzi na zadania są warunkowo niezależne 
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a parametry pojedynczych zadań szacuje się niezależnie od siebie. Problem estymacji 
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Niestety, w praktyce poziom umiejętności uczniów (macierz X), nie jest znany i można go 
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estymacji łączonej największej wiarygodności (joint maximum likelihood estimation, JML) 
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umiejętności uczniów polega na iteracyjnym powtarzaniu dwóch kroków, poczynając od 

 – wektor parametrów umiejętności N uczniów;

 

176 

macierzy V, wskazują jednocześnie, że jest on o wiele wolniejszy i bardziej skomplikowany 
od innych metod. 
 
9.5. Zastosowanie algorytmu EM do estymacji parametrów modeli ze zmiennymi 
ukrytymi na przykładzie jednowymiarowego jednogrupowego dwuparametrycznego 
modelu logistycznego IRT 
 

Przechodząc do modeli IRT musimy zrezygnować z dotychczasowego ogólnego 
oznaczenia θ jako wektora parametrów modelu statystycznego, ponieważ w IRT symbol θ 
jest zarezerwowany dla określenia poziomu umiejętności ucznia. Dane pochodzące z 
dwuparametryczego logistycznego modelu (2PLM) IRT w wersji jednogrupowej i 
jednowymiarowej możemy opisać w następujący sposób: 

ji NxI
y   Y  – macierz z odpowiedziami N uczniów na I zadań testu; 

X =
1

θ j Nx
    – wektor parametrów umiejętności N uczniów; 

 
1

,i i Ix
a b   β  – wektor par parametrów zadań; 

     jθ

11|θ , , θ , ,
1 i j i

ji j i i i ia b
P y a b a b

e


 
  


 – dwuparametryczna funkcja logistyczna, 

wiążąca prawdopodobieństwo udzielenia poprawnej odpowiedzi przez ucznia o 
poziomie umiejętności θj na zadanie o parametrach  ,i ia b ; 

       1j1
, | , θ |  θ , , θ , ,  ji jiy y

ji j j i i i iNxI Nx
j i

f f y a b a b 


        β βY X – funkcja 

określająca prawdopodobieństwo zaobserwowania Y, w zależności od parametrów 
zadań β, przy założeniu, że parametry umiejętności uczniów 

1
θ j Nx
    są znane; 

       1
1

| , | , θ ln θ , , θ , ,  ji jiy y

ji j j i i j i iNxI Nx
j i

L L y a b a b 


        β Y X β – logarytm 

funkcji wiarygodności powiązany z  , |f βY X . 
 
Jeżeli założymy, że parametry poziomu umiejętności wszystkich uczniów (wektor X) są 

faktycznie znane, to wyznaczenie wszystkich wartości parametrów zadań β, jest relatywnie 
prostym zadaniem, polegającym na odwołaniu się do klasycznych metod ML, opisanych we 
wstępie rozdziału. Przy znajomości X rozwiązanie równania wiarygodności (9.2) dla 
 | ,L βY X  następuje poprzez zastosowanie algorytmu Newtona–Raphsona (9.10). Procedurę 

upraszcza znacznie spostrzeżenie, że odpowiedzi na zadania są warunkowo niezależne 
względem poziomu umiejętności θ (tzw. założenie o lokalnej niezależności, zob. rozdział 2), 
a parametry pojedynczych zadań szacuje się niezależnie od siebie. Problem estymacji 
sprowadza się tak naprawdę do znalezienia oszacowań ML w modelu regresji logistycznej, 
wiążącego odpowiedzi udzielone na zadanie ze znanym poziomem umiejętności θ.  

Niestety, w praktyce poziom umiejętności uczniów (macierz X), nie jest znany i można go 
szacować jedynie uwzględniając udzielone przez uczniów odpowiedzi Y oraz parametry 
zadań β, które też nie są znane, i które również trzeba oszacować na podstawie Y. 
Historycznie pierwszym rozwiązaniem tego problemu dla modelu 2PLM był algorytm 
estymacji łączonej największej wiarygodności (joint maximum likelihood estimation, JML) 
Allana Birnbauma (1968). W algorytmie JMLE łączna estymacja parametrów zadań oraz 
umiejętności uczniów polega na iteracyjnym powtarzaniu dwóch kroków, poczynając od 

 – wektor par parametrów zadań;



eStyMacja paraMetróW ModelI Ze ZMIennyMI ukrytyMI Za poMocą algorytMu eM

207

 

176 

macierzy V, wskazują jednocześnie, że jest on o wiele wolniejszy i bardziej skomplikowany 
od innych metod. 
 
9.5. Zastosowanie algorytmu EM do estymacji parametrów modeli ze zmiennymi 
ukrytymi na przykładzie jednowymiarowego jednogrupowego dwuparametrycznego 
modelu logistycznego IRT 
 

Przechodząc do modeli IRT musimy zrezygnować z dotychczasowego ogólnego 
oznaczenia θ jako wektora parametrów modelu statystycznego, ponieważ w IRT symbol θ 
jest zarezerwowany dla określenia poziomu umiejętności ucznia. Dane pochodzące z 
dwuparametryczego logistycznego modelu (2PLM) IRT w wersji jednogrupowej i 
jednowymiarowej możemy opisać w następujący sposób: 

ji NxI
y   Y  – macierz z odpowiedziami N uczniów na I zadań testu; 

X =
1

θ j Nx
    – wektor parametrów umiejętności N uczniów; 

 
1

,i i Ix
a b   β  – wektor par parametrów zadań; 

     jθ

11|θ , , θ , ,
1 i j i

ji j i i i ia b
P y a b a b

e


 
  


 – dwuparametryczna funkcja logistyczna, 

wiążąca prawdopodobieństwo udzielenia poprawnej odpowiedzi przez ucznia o 
poziomie umiejętności θj na zadanie o parametrach  ,i ia b ; 

       1j1
, | , θ |  θ , , θ , ,  ji jiy y

ji j j i i i iNxI Nx
j i

f f y a b a b 


        β βY X – funkcja 

określająca prawdopodobieństwo zaobserwowania Y, w zależności od parametrów 
zadań β, przy założeniu, że parametry umiejętności uczniów 

1
θ j Nx
    są znane; 

       1
1

| , | , θ ln θ , , θ , ,  ji jiy y

ji j j i i j i iNxI Nx
j i

L L y a b a b 


        β Y X β – logarytm 

funkcji wiarygodności powiązany z  , |f βY X . 
 
Jeżeli założymy, że parametry poziomu umiejętności wszystkich uczniów (wektor X) są 

faktycznie znane, to wyznaczenie wszystkich wartości parametrów zadań β, jest relatywnie 
prostym zadaniem, polegającym na odwołaniu się do klasycznych metod ML, opisanych we 
wstępie rozdziału. Przy znajomości X rozwiązanie równania wiarygodności (9.2) dla 
 | ,L βY X  następuje poprzez zastosowanie algorytmu Newtona–Raphsona (9.10). Procedurę 

upraszcza znacznie spostrzeżenie, że odpowiedzi na zadania są warunkowo niezależne 
względem poziomu umiejętności θ (tzw. założenie o lokalnej niezależności, zob. rozdział 2), 
a parametry pojedynczych zadań szacuje się niezależnie od siebie. Problem estymacji 
sprowadza się tak naprawdę do znalezienia oszacowań ML w modelu regresji logistycznej, 
wiążącego odpowiedzi udzielone na zadanie ze znanym poziomem umiejętności θ.  

Niestety, w praktyce poziom umiejętności uczniów (macierz X), nie jest znany i można go 
szacować jedynie uwzględniając udzielone przez uczniów odpowiedzi Y oraz parametry 
zadań β, które też nie są znane, i które również trzeba oszacować na podstawie Y. 
Historycznie pierwszym rozwiązaniem tego problemu dla modelu 2PLM był algorytm 
estymacji łączonej największej wiarygodności (joint maximum likelihood estimation, JML) 
Allana Birnbauma (1968). W algorytmie JMLE łączna estymacja parametrów zadań oraz 
umiejętności uczniów polega na iteracyjnym powtarzaniu dwóch kroków, poczynając od 

 – dwuparametryczna funkcja logistyczna, 

wiążąca prawdopodobieństwo udzielenia poprawnej odpowiedzi przez ucznia o poziomie 
umiejętności θj na zadanie o parametrach 

 

176 

macierzy V, wskazują jednocześnie, że jest on o wiele wolniejszy i bardziej skomplikowany 
od innych metod. 
 
9.5. Zastosowanie algorytmu EM do estymacji parametrów modeli ze zmiennymi 
ukrytymi na przykładzie jednowymiarowego jednogrupowego dwuparametrycznego 
modelu logistycznego IRT 
 

Przechodząc do modeli IRT musimy zrezygnować z dotychczasowego ogólnego 
oznaczenia θ jako wektora parametrów modelu statystycznego, ponieważ w IRT symbol θ 
jest zarezerwowany dla określenia poziomu umiejętności ucznia. Dane pochodzące z 
dwuparametryczego logistycznego modelu (2PLM) IRT w wersji jednogrupowej i 
jednowymiarowej możemy opisać w następujący sposób: 

ji NxI
y   Y  – macierz z odpowiedziami N uczniów na I zadań testu; 

X =
1

θ j Nx
    – wektor parametrów umiejętności N uczniów; 

 
1

,i i Ix
a b   β  – wektor par parametrów zadań; 

     jθ

11|θ , , θ , ,
1 i j i

ji j i i i ia b
P y a b a b

e


 
  


 – dwuparametryczna funkcja logistyczna, 

wiążąca prawdopodobieństwo udzielenia poprawnej odpowiedzi przez ucznia o 
poziomie umiejętności θj na zadanie o parametrach  ,i ia b ; 

       1j1
, | , θ |  θ , , θ , ,  ji jiy y

ji j j i i i iNxI Nx
j i

f f y a b a b 


        β βY X – funkcja 

określająca prawdopodobieństwo zaobserwowania Y, w zależności od parametrów 
zadań β, przy założeniu, że parametry umiejętności uczniów 

1
θ j Nx
    są znane; 

       1
1

| , | , θ ln θ , , θ , ,  ji jiy y

ji j j i i j i iNxI Nx
j i

L L y a b a b 


        β Y X β – logarytm 

funkcji wiarygodności powiązany z  , |f βY X . 
 
Jeżeli założymy, że parametry poziomu umiejętności wszystkich uczniów (wektor X) są 

faktycznie znane, to wyznaczenie wszystkich wartości parametrów zadań β, jest relatywnie 
prostym zadaniem, polegającym na odwołaniu się do klasycznych metod ML, opisanych we 
wstępie rozdziału. Przy znajomości X rozwiązanie równania wiarygodności (9.2) dla 
 | ,L βY X  następuje poprzez zastosowanie algorytmu Newtona–Raphsona (9.10). Procedurę 

upraszcza znacznie spostrzeżenie, że odpowiedzi na zadania są warunkowo niezależne 
względem poziomu umiejętności θ (tzw. założenie o lokalnej niezależności, zob. rozdział 2), 
a parametry pojedynczych zadań szacuje się niezależnie od siebie. Problem estymacji 
sprowadza się tak naprawdę do znalezienia oszacowań ML w modelu regresji logistycznej, 
wiążącego odpowiedzi udzielone na zadanie ze znanym poziomem umiejętności θ.  

Niestety, w praktyce poziom umiejętności uczniów (macierz X), nie jest znany i można go 
szacować jedynie uwzględniając udzielone przez uczniów odpowiedzi Y oraz parametry 
zadań β, które też nie są znane, i które również trzeba oszacować na podstawie Y. 
Historycznie pierwszym rozwiązaniem tego problemu dla modelu 2PLM był algorytm 
estymacji łączonej największej wiarygodności (joint maximum likelihood estimation, JML) 
Allana Birnbauma (1968). W algorytmie JMLE łączna estymacja parametrów zadań oraz 
umiejętności uczniów polega na iteracyjnym powtarzaniu dwóch kroków, poczynając od 

;

 

176 

macierzy V, wskazują jednocześnie, że jest on o wiele wolniejszy i bardziej skomplikowany 
od innych metod. 
 
9.5. Zastosowanie algorytmu EM do estymacji parametrów modeli ze zmiennymi 
ukrytymi na przykładzie jednowymiarowego jednogrupowego dwuparametrycznego 
modelu logistycznego IRT 
 

Przechodząc do modeli IRT musimy zrezygnować z dotychczasowego ogólnego 
oznaczenia θ jako wektora parametrów modelu statystycznego, ponieważ w IRT symbol θ 
jest zarezerwowany dla określenia poziomu umiejętności ucznia. Dane pochodzące z 
dwuparametryczego logistycznego modelu (2PLM) IRT w wersji jednogrupowej i 
jednowymiarowej możemy opisać w następujący sposób: 

ji NxI
y   Y  – macierz z odpowiedziami N uczniów na I zadań testu; 

X =
1

θ j Nx
    – wektor parametrów umiejętności N uczniów; 

 
1

,i i Ix
a b   β  – wektor par parametrów zadań; 

     jθ

11|θ , , θ , ,
1 i j i

ji j i i i ia b
P y a b a b

e


 
  


 – dwuparametryczna funkcja logistyczna, 

wiążąca prawdopodobieństwo udzielenia poprawnej odpowiedzi przez ucznia o 
poziomie umiejętności θj na zadanie o parametrach  ,i ia b ; 

       1j1
, | , θ |  θ , , θ , ,  ji jiy y

ji j j i i i iNxI Nx
j i

f f y a b a b 


        β βY X – funkcja 

określająca prawdopodobieństwo zaobserwowania Y, w zależności od parametrów 
zadań β, przy założeniu, że parametry umiejętności uczniów 

1
θ j Nx
    są znane; 

       1
1

| , | , θ ln θ , , θ , ,  ji jiy y

ji j j i i j i iNxI Nx
j i

L L y a b a b 


        β Y X β – logarytm 

funkcji wiarygodności powiązany z  , |f βY X . 
 
Jeżeli założymy, że parametry poziomu umiejętności wszystkich uczniów (wektor X) są 

faktycznie znane, to wyznaczenie wszystkich wartości parametrów zadań β, jest relatywnie 
prostym zadaniem, polegającym na odwołaniu się do klasycznych metod ML, opisanych we 
wstępie rozdziału. Przy znajomości X rozwiązanie równania wiarygodności (9.2) dla 
 | ,L βY X  następuje poprzez zastosowanie algorytmu Newtona–Raphsona (9.10). Procedurę 

upraszcza znacznie spostrzeżenie, że odpowiedzi na zadania są warunkowo niezależne 
względem poziomu umiejętności θ (tzw. założenie o lokalnej niezależności, zob. rozdział 2), 
a parametry pojedynczych zadań szacuje się niezależnie od siebie. Problem estymacji 
sprowadza się tak naprawdę do znalezienia oszacowań ML w modelu regresji logistycznej, 
wiążącego odpowiedzi udzielone na zadanie ze znanym poziomem umiejętności θ.  

Niestety, w praktyce poziom umiejętności uczniów (macierz X), nie jest znany i można go 
szacować jedynie uwzględniając udzielone przez uczniów odpowiedzi Y oraz parametry 
zadań β, które też nie są znane, i które również trzeba oszacować na podstawie Y. 
Historycznie pierwszym rozwiązaniem tego problemu dla modelu 2PLM był algorytm 
estymacji łączonej największej wiarygodności (joint maximum likelihood estimation, JML) 
Allana Birnbauma (1968). W algorytmie JMLE łączna estymacja parametrów zadań oraz 
umiejętności uczniów polega na iteracyjnym powtarzaniu dwóch kroków, poczynając od 

– funkcja określająca

prawdopodobieństwo zaobserwowania Y, w zależności od parametrów zadań β, przy założeniu, 
że parametry umiejętności uczniów 

 

176 

macierzy V, wskazują jednocześnie, że jest on o wiele wolniejszy i bardziej skomplikowany 
od innych metod. 
 
9.5. Zastosowanie algorytmu EM do estymacji parametrów modeli ze zmiennymi 
ukrytymi na przykładzie jednowymiarowego jednogrupowego dwuparametrycznego 
modelu logistycznego IRT 
 

Przechodząc do modeli IRT musimy zrezygnować z dotychczasowego ogólnego 
oznaczenia θ jako wektora parametrów modelu statystycznego, ponieważ w IRT symbol θ 
jest zarezerwowany dla określenia poziomu umiejętności ucznia. Dane pochodzące z 
dwuparametryczego logistycznego modelu (2PLM) IRT w wersji jednogrupowej i 
jednowymiarowej możemy opisać w następujący sposób: 

ji NxI
y   Y  – macierz z odpowiedziami N uczniów na I zadań testu; 

X =
1

θ j Nx
    – wektor parametrów umiejętności N uczniów; 

 
1

,i i Ix
a b   β  – wektor par parametrów zadań; 

     jθ

11|θ , , θ , ,
1 i j i

ji j i i i ia b
P y a b a b

e


 
  


 – dwuparametryczna funkcja logistyczna, 

wiążąca prawdopodobieństwo udzielenia poprawnej odpowiedzi przez ucznia o 
poziomie umiejętności θj na zadanie o parametrach  ,i ia b ; 

       1j1
, | , θ |  θ , , θ , ,  ji jiy y

ji j j i i i iNxI Nx
j i

f f y a b a b 


        β βY X – funkcja 

określająca prawdopodobieństwo zaobserwowania Y, w zależności od parametrów 
zadań β, przy założeniu, że parametry umiejętności uczniów 

1
θ j Nx
    są znane; 

       1
1

| , | , θ ln θ , , θ , ,  ji jiy y

ji j j i i j i iNxI Nx
j i

L L y a b a b 


        β Y X β – logarytm 

funkcji wiarygodności powiązany z  , |f βY X . 
 
Jeżeli założymy, że parametry poziomu umiejętności wszystkich uczniów (wektor X) są 

faktycznie znane, to wyznaczenie wszystkich wartości parametrów zadań β, jest relatywnie 
prostym zadaniem, polegającym na odwołaniu się do klasycznych metod ML, opisanych we 
wstępie rozdziału. Przy znajomości X rozwiązanie równania wiarygodności (9.2) dla 
 | ,L βY X  następuje poprzez zastosowanie algorytmu Newtona–Raphsona (9.10). Procedurę 

upraszcza znacznie spostrzeżenie, że odpowiedzi na zadania są warunkowo niezależne 
względem poziomu umiejętności θ (tzw. założenie o lokalnej niezależności, zob. rozdział 2), 
a parametry pojedynczych zadań szacuje się niezależnie od siebie. Problem estymacji 
sprowadza się tak naprawdę do znalezienia oszacowań ML w modelu regresji logistycznej, 
wiążącego odpowiedzi udzielone na zadanie ze znanym poziomem umiejętności θ.  

Niestety, w praktyce poziom umiejętności uczniów (macierz X), nie jest znany i można go 
szacować jedynie uwzględniając udzielone przez uczniów odpowiedzi Y oraz parametry 
zadań β, które też nie są znane, i które również trzeba oszacować na podstawie Y. 
Historycznie pierwszym rozwiązaniem tego problemu dla modelu 2PLM był algorytm 
estymacji łączonej największej wiarygodności (joint maximum likelihood estimation, JML) 
Allana Birnbauma (1968). W algorytmie JMLE łączna estymacja parametrów zadań oraz 
umiejętności uczniów polega na iteracyjnym powtarzaniu dwóch kroków, poczynając od 

 są znane;

– logarytm 

funkcji wiarygodności powiązany z 

 

176 

macierzy V, wskazują jednocześnie, że jest on o wiele wolniejszy i bardziej skomplikowany 
od innych metod. 
 
9.5. Zastosowanie algorytmu EM do estymacji parametrów modeli ze zmiennymi 
ukrytymi na przykładzie jednowymiarowego jednogrupowego dwuparametrycznego 
modelu logistycznego IRT 
 

Przechodząc do modeli IRT musimy zrezygnować z dotychczasowego ogólnego 
oznaczenia θ jako wektora parametrów modelu statystycznego, ponieważ w IRT symbol θ 
jest zarezerwowany dla określenia poziomu umiejętności ucznia. Dane pochodzące z 
dwuparametryczego logistycznego modelu (2PLM) IRT w wersji jednogrupowej i 
jednowymiarowej możemy opisać w następujący sposób: 

ji NxI
y   Y  – macierz z odpowiedziami N uczniów na I zadań testu; 

X =
1

θ j Nx
    – wektor parametrów umiejętności N uczniów; 

 
1

,i i Ix
a b   β  – wektor par parametrów zadań; 

     jθ

11|θ , , θ , ,
1 i j i

ji j i i i ia b
P y a b a b

e


 
  


 – dwuparametryczna funkcja logistyczna, 

wiążąca prawdopodobieństwo udzielenia poprawnej odpowiedzi przez ucznia o 
poziomie umiejętności θj na zadanie o parametrach  ,i ia b ; 

       1j1
, | , θ |  θ , , θ , ,  ji jiy y

ji j j i i i iNxI Nx
j i

f f y a b a b 


        β βY X – funkcja 

określająca prawdopodobieństwo zaobserwowania Y, w zależności od parametrów 
zadań β, przy założeniu, że parametry umiejętności uczniów 

1
θ j Nx
    są znane; 

       1
1

| , | , θ ln θ , , θ , ,  ji jiy y

ji j j i i j i iNxI Nx
j i

L L y a b a b 


        β Y X β – logarytm 

funkcji wiarygodności powiązany z  , |f βY X . 
 
Jeżeli założymy, że parametry poziomu umiejętności wszystkich uczniów (wektor X) są 
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wstępie rozdziału. Przy znajomości X rozwiązanie równania wiarygodności (9.2) dla 
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upraszcza znacznie spostrzeżenie, że odpowiedzi na zadania są warunkowo niezależne 
względem poziomu umiejętności θ (tzw. założenie o lokalnej niezależności, zob. rozdział 2), 
a parametry pojedynczych zadań szacuje się niezależnie od siebie. Problem estymacji 
sprowadza się tak naprawdę do znalezienia oszacowań ML w modelu regresji logistycznej, 
wiążącego odpowiedzi udzielone na zadanie ze znanym poziomem umiejętności θ.  

Niestety, w praktyce poziom umiejętności uczniów (macierz X), nie jest znany i można go 
szacować jedynie uwzględniając udzielone przez uczniów odpowiedzi Y oraz parametry 
zadań β, które też nie są znane, i które również trzeba oszacować na podstawie Y. 
Historycznie pierwszym rozwiązaniem tego problemu dla modelu 2PLM był algorytm 
estymacji łączonej największej wiarygodności (joint maximum likelihood estimation, JML) 
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nie pierwszym rozwiązaniem tego problemu dla modelu 2PLM był algorytm estymacji łączo-
nej największej wiarygodności (joint maximum likelihood estimation, JML) Allana Birnbauma 
(1968). W algorytmie JMLE łączna estymacja parametrów zadań oraz umiejętności uczniów 
polega na iteracyjnym powtarzaniu dwóch kroków, poczynając od odpowiednich wartości 
początkowych X(0) oraz β(0) aż do osiągnięcia założonego kryterium zbieżności:
1. Podstawiając do L  (β |Y, X) oszacowania X(t) z poprzedniej iteracji algorytmu znajdujemy 

oszacowania β(t+1) parametrów zadań.
2. Podstawiając do f (Y, X | β), oszacowania β(t+1) i logarytmując uzyskujemy L (X | Y, β (t+1)), która 

to funkcja po zaobserwowaniu Y zależy jedynie od poziomu umiejętności ucznia; oszaco-
wanie parametrów umiejętności X(t+1) odbywa się dla każdego ucznia niezależnie i sprowa-
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Estymator JMLE posiada jednak dwie bardzo istotne wady. Po pierwsze, dla uczniów, któ-
rzy uzyskali najniższy oraz najwyższy możliwy wynik w teście, oszacowania ML zbiegają do 
nieskończoności i trzeba je zastępować założonymi z góry wartościami. Po drugie, w tym po-
dejściu, wraz ze wzrostem liczebności próby uczniów, zwiększa się również liczba estymo-
wanych parametrów. Powoduje to, że otrzymane w  ten sposób estymatory nie dziedziczą 
wielu pożądanych statystycznie właściwości, jakimi cieszą się klasyczne estymatory ML, wśród 
których wymienić należy zgodność2. 

Z  tych powodów stosowanie algorytmu JMLE do estymacji parametrów modelu IRT 
przeszło do historii, a jego miejsce współcześnie zastąpiły inne metody, wśród których obok 
rozwiązań Bayesowskich, należy wymienić przede wszystkim właśnie algorytm EM. Mimo że 
pierwotnie został on stworzony do analizy danych z brakami, okazało się, że stanowi bardzo 
dobry paradygmat, pozwalający na uzyskanie zgodnych oszacowań parametrów w mode-
lach zawierających zmienne ukryte. Patrząc z perspektywy EM na opisany wcześniej model 
IRT, widzimy, że „prawdziwymi” strukturalnymi parametrami modelu są jedynie parametry 
zadań β, a  wartości przyjmowane przez ukrytą zmienną umiejętności θ pełnią funcję bra-
ków danych X, które spełniają te same założenia co braki danych we wcześniejszym ogólnym 
wprowadzeniu do algorytmu EM:
1. Rozkład poziomu umiejętności uczniów X = [θj]Nx1 (każdego ucznia, przyjmujemy bowiem, 

że umiejętności uczniów są niezależne) można warunkowo wywnioskować z  łącznego 
rozkładu odpowiedzi na zadania testu Y oraz parametrów zadań β. Korzystając z twierdze-
nia Bayesa wiadomo, jak wygląda rozkład a posteriori prawdopodobieństwa umiejętności 
każdego ucznia, pod warunkiem zaobserwowania wektora odpowiedzi yj., oraz że para-
metry zadań mają wartość β:
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β . (9.32) 

2. Znana jest postać łącznego rozkładu kompletnych danych (Y,X), czyli rozkładu 
prawdopodobieństwa zaobserwowania odpowiedzi na zadania Y, w zależności od 
parametrów zadań β, gdy znane są wartości 

1
θ j Nx
   – ten rozkład podano już na 

wstępie: 
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Y X β  (9.33) 

                                                      
53 Więcej informacji na ten temat można znaleźć w podrozdziale 6.3 książki Rodericka Little’a i Donalda Rubina 
(2002) o wiele mówiącym tytule: A generally flawed alternative to maximum likelihood: maximizing over the 
parameters and the missing data. 
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2. Znana jest postać łącznego rozkładu kompletnych danych (Y,X), czyli rozkładu prawdo-
podobieństwa zaobserwowania odpowiedzi na zadania Y, w zależności od parametrów 
zadań β, gdy znane są wartości  [θj]Nx1 – ten rozkład podano już na wstępie:

                  (9.33)

i generuje on następujący logarytm funkcji wiarygodności:

2 Więcej informacji na ten temat można znaleźć w podrozdziale 6.3 książki Rodericka Little’a i Donalda Rubina (2002) 
o wiele mówiącym tytule: A generally flawed alternative to maximum likelihood: maximizing over the parameters and the 
missing data.
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.                  (9.34)

Przy powyższym można zdefiniować następujący krok E algorytmu EM, w którym szacuje 
się wartość oczekiwanego logarytmu funkcji wiarygodności dla naszego problemu:
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i generuje on następujący logarytm funkcji wiarygodności: 
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gdzie całkę względem ciągłego rozkładu umiejętności θ przybliżamy kwadraturą, czyli za 
pomocą odpowiedniej sumy dla skończonej liczby punktów xk: 

         1
.| ln x , , x , ,  x | ,ji jiy yt t

k i i k i i k j
k j i

a b a b P y        
   

  β β β β . (9.36) 

Uzyskany w kroku E oczekiwany logarytm funkcji wiarygodności   | tββ  zależy 

funkcyjnie już jedynie od parametrów zadań β i można go wykorzystać do znalezienia 
kolejnego przybliżenia  1tβ  oszacowań parametrów w kroku M: 

    1 argmax |t t 
β

β β β . (9.37) 

Tak skonstruowany krok M jest realizowany poprzez maksymalizowanie wartości funkcji 
o dokładnie takiej samej postaci, jak w algorytmie JMLE przy założeniu, że parametry 
umiejętności są znane. 

Wprowadzenie algorytmu EM jako narzędzia do estymacji parametrów modelu IRT 
zawdzięczamy Darrellowi Bockowi i Murrayowi Aitkinowi, którzy w swoim artykule z 1981 
roku opisali jako pierwsi algorytm oparty na paradygmacie EM, pozwalający na efektywne 
obliczeniowo szacowanie parametrów IRT. Oryginalny algorytm Bocka i Aitkina przybliża 
rozkład umiejętności poprzez równo oddalone punkty kwadratury z empirycznie 
wyznaczanymi gęstościami prawdopodobieństwa w każdym punkcie kwadratury. Dzięki temu 
można go traktować jako semiparametryczne narzędzie do estymacji parametrów zadań w 
modelu IRT z nieparametrycznym oszacowaniem rozkładu poziomu umiejętności, co może 
budzić też pewne kontrowersje (Hsu, Ackerman, Fan, 1999). Współcześnie, zamiast 
nieparametrycznego podejścia Bocka i Aitkina, do problemu całkowania względem zmiennej 
ukrytej zazwyczaj stosuje się normalną kwadraturę Gaussa–Hermite’a.  

Przy szacowaniu   | tββ , w miejsce pojedynczej kwadratury z ustalonymi dla 

wszystkich uczniów punktami xk, która jest wyskalowana do oszacowanego (lub ustalonego) 
rozkładu w populacji, możliwe jest również wprowadzenie specyficznych dla każdego ucznia 
punktów kwadratury xkj, z rozkładem wyskalowanym do rozkładu a posteriori ucznia. Takie 
podejście nosi nazwę „adaptatywnej kwadratury” (adaptive quadrature). Pozwala ono 
znacznie zredukować liczbę punktów całkowania i skrócić czas potrzebny do oszacowania 
parametrów modelu, co jest szczególnie istotne na przykład w przypadku wielowymiarowych 
modeli IRT (Schiling i Bock, 2005). 

W rozdziale nie przytoczyliśmy dokładnych wzorów na elementy gradientu oraz macierzy 
Hessego dla funkcji wiarygodności dwuparametrycznego modelu IRT. Czytelnik 
zainteresowany tak technicznymi szczegółami zastosowania algorytmu EM do estymacji 
modeli IRT może sięgnąć do monografii Item response theory. Parameter estimation 
techniques (Baker i Kim, 2004), gdzie znaleźć można również rozwiązania dla innych niż 
2PLM modeli IRT. 

,   
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znacznie zredukować liczbę punktów całkowania i skrócić czas potrzebny do oszacowania 
parametrów modelu, co jest szczególnie istotne na przykład w przypadku wielowymiarowych 
modeli IRT (Schiling i Bock, 2005). 

W rozdziale nie przytoczyliśmy dokładnych wzorów na elementy gradientu oraz macierzy 
Hessego dla funkcji wiarygodności dwuparametrycznego modelu IRT. Czytelnik 
zainteresowany tak technicznymi szczegółami zastosowania algorytmu EM do estymacji 
modeli IRT może sięgnąć do monografii Item response theory. Parameter estimation 
techniques (Baker i Kim, 2004), gdzie znaleźć można również rozwiązania dla innych niż 
2PLM modeli IRT. 
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Przy powyższym można zdefiniować następujący krok E algorytmu EM, w którym szacuje 
się wartość oczekiwanego logarytmu funkcji wiarygodności dla naszego problemu: 
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gdzie całkę względem ciągłego rozkładu umiejętności θ przybliżamy kwadraturą, czyli za 
pomocą odpowiedniej sumy dla skończonej liczby punktów xk: 
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Uzyskany w kroku E oczekiwany logarytm funkcji wiarygodności   | tββ  zależy 

funkcyjnie już jedynie od parametrów zadań β i można go wykorzystać do znalezienia 
kolejnego przybliżenia  1tβ  oszacowań parametrów w kroku M: 

    1 argmax |t t 
β

β β β . (9.37) 

Tak skonstruowany krok M jest realizowany poprzez maksymalizowanie wartości funkcji 
o dokładnie takiej samej postaci, jak w algorytmie JMLE przy założeniu, że parametry 
umiejętności są znane. 

Wprowadzenie algorytmu EM jako narzędzia do estymacji parametrów modelu IRT 
zawdzięczamy Darrellowi Bockowi i Murrayowi Aitkinowi, którzy w swoim artykule z 1981 
roku opisali jako pierwsi algorytm oparty na paradygmacie EM, pozwalający na efektywne 
obliczeniowo szacowanie parametrów IRT. Oryginalny algorytm Bocka i Aitkina przybliża 
rozkład umiejętności poprzez równo oddalone punkty kwadratury z empirycznie 
wyznaczanymi gęstościami prawdopodobieństwa w każdym punkcie kwadratury. Dzięki temu 
można go traktować jako semiparametryczne narzędzie do estymacji parametrów zadań w 
modelu IRT z nieparametrycznym oszacowaniem rozkładu poziomu umiejętności, co może 
budzić też pewne kontrowersje (Hsu, Ackerman, Fan, 1999). Współcześnie, zamiast 
nieparametrycznego podejścia Bocka i Aitkina, do problemu całkowania względem zmiennej 
ukrytej zazwyczaj stosuje się normalną kwadraturę Gaussa–Hermite’a.  

Przy szacowaniu   | tββ , w miejsce pojedynczej kwadratury z ustalonymi dla 

wszystkich uczniów punktami xk, która jest wyskalowana do oszacowanego (lub ustalonego) 
rozkładu w populacji, możliwe jest również wprowadzenie specyficznych dla każdego ucznia 
punktów kwadratury xkj, z rozkładem wyskalowanym do rozkładu a posteriori ucznia. Takie 
podejście nosi nazwę „adaptatywnej kwadratury” (adaptive quadrature). Pozwala ono 
znacznie zredukować liczbę punktów całkowania i skrócić czas potrzebny do oszacowania 
parametrów modelu, co jest szczególnie istotne na przykład w przypadku wielowymiarowych 
modeli IRT (Schiling i Bock, 2005). 

W rozdziale nie przytoczyliśmy dokładnych wzorów na elementy gradientu oraz macierzy 
Hessego dla funkcji wiarygodności dwuparametrycznego modelu IRT. Czytelnik 
zainteresowany tak technicznymi szczegółami zastosowania algorytmu EM do estymacji 
modeli IRT może sięgnąć do monografii Item response theory. Parameter estimation 
techniques (Baker i Kim, 2004), gdzie znaleźć można również rozwiązania dla innych niż 
2PLM modeli IRT. 

(β|β(t)) zależy funkcyjnie 
już jedynie od parametrów zadań β i można go wykorzystać do znalezienia kolejnego przybli-
żenia β(t+1) oszacowań parametrów w kroku M:
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gdzie całkę względem ciągłego rozkładu umiejętności θ przybliżamy kwadraturą, czyli za 
pomocą odpowiedniej sumy dla skończonej liczby punktów xk: 
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funkcyjnie już jedynie od parametrów zadań β i można go wykorzystać do znalezienia 
kolejnego przybliżenia  1tβ  oszacowań parametrów w kroku M: 

    1 argmax |t t 
β

β β β . (9.37) 

Tak skonstruowany krok M jest realizowany poprzez maksymalizowanie wartości funkcji 
o dokładnie takiej samej postaci, jak w algorytmie JMLE przy założeniu, że parametry 
umiejętności są znane. 

Wprowadzenie algorytmu EM jako narzędzia do estymacji parametrów modelu IRT 
zawdzięczamy Darrellowi Bockowi i Murrayowi Aitkinowi, którzy w swoim artykule z 1981 
roku opisali jako pierwsi algorytm oparty na paradygmacie EM, pozwalający na efektywne 
obliczeniowo szacowanie parametrów IRT. Oryginalny algorytm Bocka i Aitkina przybliża 
rozkład umiejętności poprzez równo oddalone punkty kwadratury z empirycznie 
wyznaczanymi gęstościami prawdopodobieństwa w każdym punkcie kwadratury. Dzięki temu 
można go traktować jako semiparametryczne narzędzie do estymacji parametrów zadań w 
modelu IRT z nieparametrycznym oszacowaniem rozkładu poziomu umiejętności, co może 
budzić też pewne kontrowersje (Hsu, Ackerman, Fan, 1999). Współcześnie, zamiast 
nieparametrycznego podejścia Bocka i Aitkina, do problemu całkowania względem zmiennej 
ukrytej zazwyczaj stosuje się normalną kwadraturę Gaussa–Hermite’a.  

Przy szacowaniu   | tββ , w miejsce pojedynczej kwadratury z ustalonymi dla 

wszystkich uczniów punktami xk, która jest wyskalowana do oszacowanego (lub ustalonego) 
rozkładu w populacji, możliwe jest również wprowadzenie specyficznych dla każdego ucznia 
punktów kwadratury xkj, z rozkładem wyskalowanym do rozkładu a posteriori ucznia. Takie 
podejście nosi nazwę „adaptatywnej kwadratury” (adaptive quadrature). Pozwala ono 
znacznie zredukować liczbę punktów całkowania i skrócić czas potrzebny do oszacowania 
parametrów modelu, co jest szczególnie istotne na przykład w przypadku wielowymiarowych 
modeli IRT (Schiling i Bock, 2005). 

W rozdziale nie przytoczyliśmy dokładnych wzorów na elementy gradientu oraz macierzy 
Hessego dla funkcji wiarygodności dwuparametrycznego modelu IRT. Czytelnik 
zainteresowany tak technicznymi szczegółami zastosowania algorytmu EM do estymacji 
modeli IRT może sięgnąć do monografii Item response theory. Parameter estimation 
techniques (Baker i Kim, 2004), gdzie znaleźć można również rozwiązania dla innych niż 
2PLM modeli IRT. 
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Tak skonstruowany krok M jest realizowany poprzez maksymalizowanie wartości funkcji 
o dokładnie takiej samej postaci, jak w algorytmie JMLE przy założeniu, że parametry umiejęt-
ności są znane.

Wprowadzenie algorytmu EM jako narzędzia do estymacji parametrów modelu IRT za-
wdzięczamy Darrellowi Bockowi i Murrayowi Aitkinowi, którzy w swoim artykule z 1981 roku 
opisali jako pierwsi algorytm oparty na paradygmacie EM, pozwalający na efektywne obli-
czeniowo szacowanie parametrów IRT. Oryginalny algorytm Bocka i Aitkina przybliża rozkład 
umiejętności poprzez równo oddalone punkty kwadratury z  empirycznie wyznaczanymi 
gęstościami prawdopodobieństwa w  każdym punkcie kwadratury. Dzięki temu można go 
traktować jako semiparametryczne narzędzie do estymacji parametrów zadań w modelu IRT 
z  nieparametrycznym oszacowaniem rozkładu poziomu umiejętności, co może budzić też 
pewne kontrowersje (Hsu, Ackerman i Fan, 1999). Współcześnie, zamiast nieparametrycznego 
podejścia Bocka i  Aitkina, do problemu całkowania względem zmiennej ukrytej zazwyczaj 
stosuje się normalną kwadraturę Gaussa–Hermite’a. 
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gdzie całkę względem ciągłego rozkładu umiejętności θ przybliżamy kwadraturą, czyli za 
pomocą odpowiedniej sumy dla skończonej liczby punktów xk: 
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funkcyjnie już jedynie od parametrów zadań β i można go wykorzystać do znalezienia 
kolejnego przybliżenia  1tβ  oszacowań parametrów w kroku M: 

    1 argmax |t t 
β

β β β . (9.37) 

Tak skonstruowany krok M jest realizowany poprzez maksymalizowanie wartości funkcji 
o dokładnie takiej samej postaci, jak w algorytmie JMLE przy założeniu, że parametry 
umiejętności są znane. 

Wprowadzenie algorytmu EM jako narzędzia do estymacji parametrów modelu IRT 
zawdzięczamy Darrellowi Bockowi i Murrayowi Aitkinowi, którzy w swoim artykule z 1981 
roku opisali jako pierwsi algorytm oparty na paradygmacie EM, pozwalający na efektywne 
obliczeniowo szacowanie parametrów IRT. Oryginalny algorytm Bocka i Aitkina przybliża 
rozkład umiejętności poprzez równo oddalone punkty kwadratury z empirycznie 
wyznaczanymi gęstościami prawdopodobieństwa w każdym punkcie kwadratury. Dzięki temu 
można go traktować jako semiparametryczne narzędzie do estymacji parametrów zadań w 
modelu IRT z nieparametrycznym oszacowaniem rozkładu poziomu umiejętności, co może 
budzić też pewne kontrowersje (Hsu, Ackerman, Fan, 1999). Współcześnie, zamiast 
nieparametrycznego podejścia Bocka i Aitkina, do problemu całkowania względem zmiennej 
ukrytej zazwyczaj stosuje się normalną kwadraturę Gaussa–Hermite’a.  

Przy szacowaniu   | tββ , w miejsce pojedynczej kwadratury z ustalonymi dla 

wszystkich uczniów punktami xk, która jest wyskalowana do oszacowanego (lub ustalonego) 
rozkładu w populacji, możliwe jest również wprowadzenie specyficznych dla każdego ucznia 
punktów kwadratury xkj, z rozkładem wyskalowanym do rozkładu a posteriori ucznia. Takie 
podejście nosi nazwę „adaptatywnej kwadratury” (adaptive quadrature). Pozwala ono 
znacznie zredukować liczbę punktów całkowania i skrócić czas potrzebny do oszacowania 
parametrów modelu, co jest szczególnie istotne na przykład w przypadku wielowymiarowych 
modeli IRT (Schiling i Bock, 2005). 

W rozdziale nie przytoczyliśmy dokładnych wzorów na elementy gradientu oraz macierzy 
Hessego dla funkcji wiarygodności dwuparametrycznego modelu IRT. Czytelnik 
zainteresowany tak technicznymi szczegółami zastosowania algorytmu EM do estymacji 
modeli IRT może sięgnąć do monografii Item response theory. Parameter estimation 
techniques (Baker i Kim, 2004), gdzie znaleźć można również rozwiązania dla innych niż 
2PLM modeli IRT. 

(β|β(t)), w miejsce pojedynczej kwadratury z ustalonymi dla wszystkich 
uczniów punktami xk, która jest wyskalowana do oszacowanego (lub ustalonego) rozkładu 
w populacji, możliwe jest również wprowadzenie specyficznych dla każdego ucznia punktów 
kwadratury xkj, z  rozkładem wyskalowanym do rozkładu a posteriori ucznia. Takie podejście 
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nosi nazwę „adaptatywnej kwadratury” (adaptive quadrature). Pozwala ono znacznie zredu-
kować liczbę punktów całkowania i  skrócić czas potrzebny do oszacowania parametrów 
modelu, co jest szczególnie istotne na przykład w przypadku wielowymiarowych modeli IRT 
(Schiling i Bock, 2005).

W rozdziale nie przytoczyliśmy dokładnych wzorów na elementy gradientu oraz macie-
rzy Hessego dla funkcji wiarygodności dwuparametrycznego modelu IRT. Czytelnik zainte-
resowany tak technicznymi szczegółami zastosowania algorytmu EM do estymacji modeli 
IRT może sięgnąć do monografii Item response theory. Parameter estimation techniques (Baker 
i Kim, 2004), gdzie znaleźć można również rozwiązania dla innych niż 2PLM modeli IRT.

9.6. podsumowanie
W rozdziale opisaliśmy zastosowanie algorytmu EM do znajdowania oszacowań najwięk-

szej wiarygodności parametrów w  modelach ze zmiennymi ukrytymi. Jest to szczególne 
zastosowanie tego algorytmu, który przede wszystkim służy do przeprowadzania estymacji 
największej wiarygodności w obliczu występowania braków danych, dlatego staraliśmy się 
przybliżyć kontekst, w jakim algorytm EM został pierwotnie zdefiniowany. Zwróciliśmy przy 
tym uwagę na specyficzne problemy związane z zastosowaniem algorytmu EM, na przykład 
na szacowanie macierzy wariancji–kowariancji uzyskiwanych estymatorów czy liniową i pro-
porcjonalną do ilości braków danych zbieżność algorytmu. 

Przykładem zastosowania algorytmu EM w modelach ze zmiennymi ukrytymi była esty-
macja parametrów modelu IRT. Na gruncie modelowania IRT algorytm EM osiągnął wielki suk-
ces i jest dostępny w bardzo wielu komercyjnych i niekomercyjnych programach. W pierwszej 
grupie można wymienić np. Parscale (Muraki i Bock, 2003), Bilog-MG (Zimowski, Muraki, Misle-
vy i Bock, 2003), Multilog (Thissen, 2003) oraz Testfact (Bock i in., 2003), natomiast z nowszych 
programów: flexMIRT (Houts i Cai, 2013) oraz IRTpro (Cai i in., 2011). Przykłady ogólnodostęp-
nego oprogramowania można natomiast znaleźć w dodatku 2 do książki.

Przegląd literatury pokazał, że zagadnienie zastosowania algorytmu EM do estymacji pa-
rametrów specyficznych modeli statystycznych jest przedmiotem ciągłej i  aktywnej pracy 
badawczej. Na zakończenie warto odnotować, że podejście wykorzystujące algorytm EM do 
szacowania parametrów modeli ze zmiennymi ukrytymi nie jest jedyną z możliwych „strategii 
estymacyjnych”. Opis rozwiązań opartych na podejściu Bayesowskim można znaleźć w następ-
nym rozdziale.
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rozdział 10
Wprowadzenie do symulacyjnej estymacji bayesowskiej

Tymoteusz Wołodźko, Instytut Badań Edukacyjnych 
Mateusz Żółtak, Instytut Badań Edukacyjnych 

W  modelowaniu cech ukrytych coraz większą popularnością cieszą się symulacyjne 
metody Bayesowskie. Najczęściej traktowane są one nie tyle jako odmienne podejście do 
analiz, ile jako alternatywny sposób estymacji zdefiniowanego modelu, umożliwiający uzy-
skanie oszacowań w sytuacjach, w których klasyczne metody estymacji (metoda najmniej-
szych kwadratów, metoda największej wiarygodności) stają się niestabilne obliczeniowo. 
Aby jednak móc korzystać ze swobody estymowania nawet bardzo złożonych modeli – 
na co pozwala symulacyjna estymacja Bayesowska – niezbędna jest znajomość pewnych 
fundamentalnych różnic między Bayesowskim a klasycznym (częstościowym) podejściem 
do statystyki, jak również technicznych aspektów tego typu estymacji. Są to zagadnienia 
na tyle szerokie, że nie sposób omówić ich wyczerpująco w jednym miejscu, dlatego ten 
rozdział należy traktować jako wprowadzenie do tematu i punkt wyjścia do dalszej lektu-
ry. Mamy nadzieję, że udało się nam ogólnie poruszyć wszystkie zagadnienia niezbędne 
do tego, aby samemu zdefiniować (prosty) model w ujęciu Bayesowskim, przeprowadzić 
jego estymację z wykorzystaniem metod symulacyjnych oraz krytycznie ocenić jej wyniki. 
W pierwszej części przedstawimy zasadnicze różnice pomiędzy Bayesowskim a częstościo-
wym podejściem do statystyki. Następnie opiszemy sposób definiowania modeli w ujęciu 
Bayesowskim wraz z przykładami w programie Stan. Kolejną część poświęcimy teoretycz-
nym i praktycznym zagadnieniom związanym z symulacyjną estymacją Bayesowską, aby na 
końcu omówić sposoby oceny uzyskanych wyników.

10.1. Statystyka bayesowska a statystyka częstościowa
Bayesowskie podejście rzadko omawiane jest w polskojęzycznej literaturze statystycz-

nej (zob. Grzenda, 2012; Niemiro, 2013), choć stanowi ono ważną gałąź statystyki. Możemy 
je stosować jako podstawową metodę estymacji, uzupełnienie metod częstościowych lub 
jako metodę stosowaną równolegle. Mimo że możliwe jest zastosowanie Bayesowskich od-
powiedników klasycznych metod statystycznych, takich jak na przykład testy t, ANOVA czy 
uogólnione modele liniowe (Kruschke, 2011) i wykorzystanie ich do weryfikacji wyników 
uzyskanych metodami częstościowymi, głównym zastosowaniem tego podejścia jest mo-
delowanie statystyczne. Podejście Bayesowskie pozwala na bezpośrednie określenie mo-
delu zgodnie z  terminologią relacji stochastycznych między poszczególnymi zmiennymi 
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ujętymi w modelu. Estymacja w tym ujęciu najczęściej opiera się na stosowaniu metod sy-
mulacyjnych, dzięki czemu w mniejszym stopniu ograniczeni jesteśmy liczebnością próby 
w porównaniu do metod częstościowych. Z drugiej strony, badacz stosujący to podejście 
musi zaakceptować fakt, że uzyskany w ten sposób wynik może być obciążony odgórny-
mi założeniami, jakie przyjął definiując model statystyczny interesującego go zjawiska1. 
W związku z powyższym, ważnym etapem analizy jest krytyczna ocena dopasowania mo-
delu do danych.

10.1.1. prawdopodobieństwo jako miara niepewności
Ponieważ statystyka opiera się na rachunku prawdopodobieństwa, zacznijmy od zdefi-

niowania tego, czym jest prawdopodobieństwo. W najprostszym ujęciu rozumiemy je jako 
częstość występowania pewnego zdarzenia w całej puli możliwych zdarzeń. Ponieważ w wie-
lu przypadkach nie jest możliwe zaobserwowanie wszystkich możliwych zdarzeń, we wnio-
skowaniu musimy opierać się na częstości występowania danego zdarzenia w zaobserwo-
wanych próbach. W takim ujęciu prawdopodobieństwo jest stałą wartością populacji, którą 
możemy oszacować z dokładnością rosnącą wraz ze zwiększającą się liczbą prób, którymi dys-
ponujemy. Mówiąc o prawdopodobieństwie, możemy również wyrażać nasze „przekonanie” 
na temat interesującego nas zjawiska, czyli traktować je jako miarę „niepewności” co do okre-
ślonego rezultatu (Spiegelhalter, Abrams i Myles, 2004; Sivia i Skilling, 2006; Hoff, 2009). W tym 
ujęciu, zarówno naszą hipotezę – czyli przyjęty przez nas rozkład a priori – jak i rozkład inte-
resującej nas cechy w próbie, traktujemy jako zmienne losowe w modelu probabilistycznym. 
Ma to konsekwencje dla stosowanych narzędzi statystycznych (Lunn, Jackson, Best, Thomas 
i Spiegelhalter, 2013). Pierwsze, opierające się na częstości, podejście nazywamy częstościo-
wym, a drugie – Bayesowskim. 

10.1.2. twierdzenie bayesa
Twierdzenie Bayesa zostało sformułowane w  XVIII wieku przez angielskiego pastora 

Thomasa Bayesa (1763) i było dalej rozwijane przez francuskiego matematyka Pierre’a-Si-
mona Laplace’a. Oparte na nim Bayesowskie podejście do wnioskowania „skupia się na 
uaktualnianiu wiedzy o nieznanym θ, korzystając ze statystycznego modelu opartego na 
obserwacjach y, w którym uaktualniony poziom wiedzy przedstawiamy w postaci rozkładu 
a posteriori P(θ | y)” (Congdon, 2010, s. 1). W ramach „uaktualniania wiedzy o θ” korzystamy 
z informacji, jakich dostarczają nam: rozkład zaobserwowanych danych P(y) i założony przez 
nas, hipotetyczny rozkład interesującej nas niewiadomej P(θ), oraz ich rozkład łączny P(y, θ). 
John Kruschke (2011) zilustrował wzajemne zależności między tymi rozkładami tak, jak to 
przedstawiono w Tabeli 10.1.

1 To samo dotyczy metod częstościowych, które opierają się na wielu założeniach, jak np. normalny rozkład błędów 
w przypadku regresji liniowej.
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tabela 10.1. Zależności między pełnym rozkładem warunkowym a rozkładami brzegowymi.
parametry modelu (θ) rozkład brzegowy

Dane (y) P(y, θ) = P(θ)P(y | θ) = P(y)P(θ | y) P(y)
Rozkład brzegowy P(θ)

Źródło: Kruschke (2011, s. 55).

Jak możemy się z niej przekonać, na rozkład łączny zmiennych y i θ, czyli P(y, θ), możemy 
patrzeć przez pryzmat ich rozkładów brzegowych: P(y) i  P(θ). Korzystając z  tych zależności, 
możemy wyprowadzić zaproponowany przez Laplace’a wzór na twierdzenie Bayesa (równa-
nie 10.1). Twierdzenie to pozwala wnioskować o rozkładzie a posteriori, P(θ | y), czyli o rozkła-
dzie interesującej nas niewiadomej θ, w świetle danych jakimi dysponujemy, y:
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By go oszacować, korzystamy z rozkładu a priori niewiadomej, P(θ), oraz z funkcji 
wiarygodności (likelihood), która informuje o prawdopodobieństwie zaistnienia 
zaobserwowanych danych na podstawie niewiadomej, P(y | θ). Ponieważ w równaniu (10.1) 
P(y) pełni funkcję stałej normalizującej, która służy jedynie temu, aby oszacowane wartości 

.                                                  (10.1)

By go oszacować, korzystamy z rozkładu a priori niewiadomej, P(θ), oraz z funkcji wiary-
godności (likelihood), która informuje o prawdopodobieństwie zaistnienia zaobserwowanych 
danych na podstawie niewiadomej, P(y | θ). Ponieważ w  równaniu (10.1) P(y) pełni funkcję 
stałej normalizującej, która służy jedynie temu, aby oszacowane wartości prawdopodobień-
stwa sumowały (całkowały) się do 1, w uproszczeniu możemy je zapisać jako (Congdon, 2010; 
Gelman, Carlin, Stern i Rubin, 2004; Lee i Wagenmakers, 2013):
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prawdopodobieństwa sumowały (całkowały) się do 1, w uproszczeniu możemy je zapisać 
jako (Congdon, 2010; Gelman, Carlin, Stern i Rubin, 2004; Lee i Wagenmakers, 2013): 
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Zatem rozkład a posteriori jest proporcjonalny do iloczynu rozkładu a priori i funkcji 
wiarygodności. Estymacja Bayesowska opiera się najczęściej na symulacji, w ramach której 
przyjmujemy pewne rozkłady a priori dla parametrów modelu (niewiadomych), a następnie 
na ich podstawie i na podstawie danych empirycznych, prowadzimy symulację interesującego 
nas zjawiska. Twierdzenie Bayesa pomaga nam zestawić te dwa źródła informacji i dzięki 
temu wnioskować o nieznanych parametrach modelu. Uwzględnienie w modelu 
statystycznym informacji pochodzących „spoza danych” jest też podstawową różnicą między 
podejściami Bayesowskim a częstościowym. 
 
10.2. Modelowanie statystyczne w ujęciu Bayesowskim 
 

Pierwszym etapem analizy danych55 jest stworzenie modelu powiązań między 
poszczególnymi zmiennymi. Współcześnie najczęściej używa się do tego celu specjalnie 
stworzonych programów komputerowych, opierających się zazwyczaj na zapoczątkowanym 
w 1989 roku projekcie BUGS (Lunn i in., 2013; Lunn, Spiegelhalter, Thomas i Best, 2009), 
którego bezpośrednią kontynuacją są: WinBUGS (Spiegelhalter, Thomas, Best i Gilks, 1996; 
Spiegelhalter, Thomas, Best i Lunn, 2003) i OpenBUGS (Spiegelhalter, Thomas, Best i Lunn, 
2014) oraz inspirowane nimi, dynamicznie rozwijające się JAGS (Plummer, 2003; 2013) i 
Stan (Stan Development Team, 2015). Alternatywnym rozwiązaniem jest samodzielne 
programowanie za pomocą języków takich jak: R, Python, Mathlab czy C++, wymaga to 
jednak większej wiedzy i jest bardziej czasochłonne (np. Gelman i Hill, 2009; Sivia i Skilling, 
2006; Hoff, 2009; Robert i Casella, 2010). W dalszej części omówimy zagadnienia związane 
z modelowaniem na przykładzie programu Stan. Zacznijmy jednak od zdefiniowania, czym są 
skierowane grafy acykliczne, które określają strukturę modelu. 
 
10.2.1. Skierowane grafy acykliczne 

Zanim stworzymy model statystyczny, zależności między wszystkimi znanymi i 
nieznanymi wartościami zdefiniujemy jako serię lokalnych zależności w skierowanym grafie 
acyklicznym (directed acyclic graph, DAG). Zapożyczony z publikacji zespołu Davida Lunna 
(Lunn, Jackson, Best, Thomas i Spiegelhalter, 2013), przykład takiego grafu został 
przedstawiony na Rysunku 10.1. 

 
Rysunek 10.1. Skierowany graf acykliczny. 
Źródło: Lunn i in. (2013, s. 67). 

 
                                                      
55 Pomijamy tu kroki, takie jak przygotowanie danych, wstępną eksplorację, które zawsze powinny poprzedzać 
właściwą analizę. 
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10.2. Modelowanie statystyczne w ujęciu bayesowskim
Pierwszym etapem analizy danych2 jest stworzenie modelu powiązań między poszczegól-

nymi zmiennymi. Współcześnie najczęściej używa się do tego celu specjalnie stworzonych pro-
gramów komputerowych, opierających się zazwyczaj na zapoczątkowanym w 1989 roku pro-
jekcie BUGS (Lunn i  in., 2013; Lunn, Spiegelhalter, Thomas i Best, 2009), którego bezpośrednią 
kontynuacją są: WinBUGS (Spiegelhalter, Thomas, Best i Gilks, 1996; Spiegelhalter, Thomas, Best 
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2 Pomijamy tu kroki, takie jak przygotowanie danych, wstępną eksplorację, które zawsze powinny poprzedzać właściwą 
analizę.
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namicznie rozwijające się JAGS (Plummer, 2003; 2013) i Stan (Stan Development Team, 2015). 
Alternatywnym rozwiązaniem jest samodzielne programowanie za pomocą języków takich jak: 
R, Python, Mathlab czy C++, wymaga to jednak większej wiedzy i  jest bardziej czasochłonne 
(np. Gelman i Hill, 2009; Sivia i Skilling, 2006; Hoff, 2009; Robert i Casella, 2010). W dalszej części 
omówimy zagadnienia związane z modelowaniem na przykładzie programu Stan. Zacznijmy 
jednak od zdefiniowania, czym są skierowane grafy acykliczne, które określają strukturę modelu.

10.2.1. Skierowane grafy acykliczne

Zanim stworzymy model statystyczny, zależności między wszystkimi znanymi i nieznanymi 
wartościami zdefiniujemy jako serię lokalnych zależności w skierowanym grafie acyklicznym (di-
rected acyclic graph, DAG). Zapożyczony z publikacji zespołu Davida Lunna (Lunn, Jackson, Best, 
Thomas i Spiegelhalter, 2013), przykład takiego grafu został przedstawiony na Rysunku 10.1.
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Poszczególne wartości – zarówno zmiennych, jak i estymowanych parametrów – traktowa-
ne są jako węzły połączone wzajemnymi zależnościami stochastycznymi. Taki graf ma charakter 
hierarchiczny, to znaczy każdy węzeł może mieć „rodziców”, czyli wartości, od których jest zależ-
ny, i „dzieci”, czyli wartości zależne od niego. Wartości poszczególnych węzłów zależne są od ich 
rodziców, przy czym każdy węzeł jest niezależny od pozostałych pod względem informacji o ich 
rodzicach (Lunn i  in., 2009). Aby w pełni zdefiniować model, wszystko co musimy zdefiniować, 
to relacje rodzic–dziecko (Spiegelhalter i in., 1996). Pełny rozkład warunkowy pojedynczej zmien-
nej losowej w skierowanym grafie acyklicznym możemy opisać jako iloczyn rozkładów warunko-
wych tej zmiennej z jej rodzicami oraz wszystkich jej dzieci z ich rodzicami. W przypadku przykładu 
przedstawionego na Rysunku 10.1, losowanie z pełnego rozkładu warunkowego dla zmiennej C 
oznaczać więc będzie:

P (C | A, B, ..., I)  P (C | A, B) P (E | C, D) P (F | C, D).
                                               rodzice C                          dzieci C

                  (10.3)
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10.2.2. język programu Stan
W ustaleniu struktury modelu może nam pomóc program Stan. Jest to bardzo dynamicz-

nie rozwijający się projekt, dostępny na zasadach otwartego oprogramowania, w który za-
angażowane jest grono wybitnych specjalistów z dziedziny statystyki Bayesowskiej. Ponadto 
Stan udostępniany jest wraz z bogatą dokumentacją (Stan Development Team, 2015) i inter-
fejsami, umożliwia również współpracę z programami R, Python, Matlab i Julia.

10.2.2.1. przykład 1: regresja liniowa
Przedstawimy dwa proste przykłady wykorzystania Stan (dodatkowe informacje na ten 

temat można znaleźć w dodatku 2 do książki) Pierwszym z przykładów będzie prosty model 
regresji liniowej:
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przy czym, tak samo jak w ujęciu częstościowym, zakładamy homoscedastyczność56 oraz, że 
reszty ε mają rozkład normalny, w związku z tym model możemy alternatywnie zapisać jako: 

, )~ ( , 1, ...,i iy N   i Nx     .     (10.5) 
Zauważmy, że nie oznacza to wcale, że zmienna zależna ma rozkład normalny, a jedynie, 

że jej rozkład jest normalny wokół poszczególnych wartości α + βxi (jest to więc 
sformułowanie założenia o homoscedatyczności). Faktyczny rozkład zmiennej wyjaśnianej 
będzie zależał od rozkładu zmiennej niezależnej x. Mamy więc model z trzeba parametrami: 
współczynnikiem kierunkowym regresji β, wyrazem wolnym regresji α oraz wariancją reszt 
σ. W ujęciu Bayesowskim musimy założyć dla nich rozkłady a priori, które w naszym 
przykładzie będą rozkładami jednostajnymi ciągłymi w zakresie od −∞ do ∞ (nazywanymi 
czasem rozkładami płaskimi). Czytelnik dobrze zaznajomiony z zagadnieniami 
prawdopodobieństwa zauważy, że są to rozkłady niepoprawne w tym sensie, że nie istnieje 
dla nich funkcja gęstości prawdopodobieństwa, która całkuje się do 1. Stan pozwala na 
określanie takich rozkładów i losowanie z nich, choć podejście takie może czasem prowadzić 
do „niepoprawnych” rozkładów a posteriori. W związku z powyższym w praktyce zazwyczaj 
lepszym rozwiązaniem jest użycie poprawnych rozkładów, co w przypadku rozkładów 
jednostajnych ciągłych oznacza ustalenie skończonych granic ich zakresu. Tu nie 
zastosowano tego rozwiązania, ponieważ przykład ilustruje ogólny opis modelu, 
nieodnoszącą się do żadnego określonego zbioru danych, na podstawie którego możliwy 
byłby wybór granic zasięgu tych rozkładów. W Ramce 10.1 przedstawiono opis modelu w 
Stan. 
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ramka 10.1. Prosty model regresji liniowej zapisany w Stan.

data { 
 int<lower=0> N;
 vector[N] x;
 vector[N] y;
}
parameters {
 real alpha;
 real beta;
 real<lower=0> sigma;
}
 model {
 y ~ normal(alpha + beta * x, sigma);
}

Źródło: Stan Development Team (2015, s. 36).

Najprostszy opis modelu składa się z trzech części: data, parameters i model, choć 
nie wyczerpuje to wszystkich możliwości (Stan Development Team, 2015). W  pierwszej 
części określamy zmienne obserwowalne: x i y oraz liczbę obserwacji N. W drugiej – nie-
obserwowalne parametry modelu: α, β i  σ. Jednocześnie informujemy program o  typie 
zmiennych (int – liczby całkowite, real – liczby rzeczywiste, vector[N] – wektor N 
liczb rzeczywistych), liczbie obserwacji (jak w  przypadku x i  y) oraz zakresie zmiennych  
(N i  σ przyjmują wartości ≥ 0). W  trzeciej części, następuje właściwy opis modelu, który 
mówi o  tym, że zmienna y przyjmuje wartości (~) rozkładu normalnego o  parametrach  
μ = α + βxi oraz σ. W tej części zostają zdefiniowane rozkłady a priori. Stan domyślnie za-
kłada jednostajne ciągłe rozkłady dla parametrów, dla których nie zostały one określone, 
a ponieważ na takie rozkłady zdecydowaliśmy się w tym przypadku, nie było więc koniecz-
ności ich bezpośredniego określania. Ponieważ Stan pozwala na przeprowadzanie operacji 
wektorowych, model można zapisać w jednej linii, a Stan samodzielnie zinterpretuje ją jako 
odnoszącą się do yi i xi dla wszystkich obserwacji w zakresie i = 1,…,N.

10.2.2.2. przykład 2: dwuparametryczny model logistyczny

Dwuparametryczny model logistyczny (por. rozdział 1 stosujemy dla danych pochodzą-
cych od N osób, które odpowiedziały na K pozycji testowych o możliwych odpowiedziach  
(0  – niepoprawna, 1 – poprawna) zebranych w macierzy Y. Odpowiedź na j-tą pozycję testową 
przez i-tą osobę w tym modelu zależy od jej poziomu umiejętności θi oraz od parametrów 
pozycji testowej: aj  nazywanego parametrem dyskryminacji (discrimination parameter) oraz bj 
nazywanego parametrem trudności (item difficulty):
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lub zapisując to inaczej: 
   logit ij j i jbp a   .       (10.7) 

Rozkładami a priori, które przyjmujemy, są: θ ~ N(0,1), b ~ N(0,10) oraz a ~ 
LogNormal(0,1). Taki dobór rozkładów odzwierciedla nasze silne przekonanie co do tego, że 

                        (10.6)



Modele cech ukrytych W badanIach edukacyjnych, pSychologII I SocjologII

218

lub zapisując to inaczej:
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parameter) oraz bj nazywanego parametrem trudności (item difficulty): 
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lub zapisując to inaczej: 
   logit ij j i jbp a   .       (10.7) 

Rozkładami a priori, które przyjmujemy, są: θ ~ N(0,1), b ~ N(0,10) oraz a ~ 
LogNormal(0,1). Taki dobór rozkładów odzwierciedla nasze silne przekonanie co do tego, że 

.                                                  (10.7)

Rozkładami a priori, które przyjmujemy, są: θ ~ N(0,1), b ~ N(0,10) oraz a ~ LogNormal(0,1). Taki 
dobór rozkładów odzwierciedla nasze silne przekonanie co do tego, że poziom umiejętności 
uczniów (θ) przyjmuje standardowy rozkład normalny. Przy tym parametry trudności zadań (b)  
nie są nam znane i przyjmujemy dla nich relatywnie wysoką wariancję, podczas gdy dla para-
metru dyskryminacji (a), który przyjmuje jedynie wartości dodatnie, wybieramy rozkład log-
-normalny (Stan users, 2012).

ramka 10.2. Dwuparametryczny model logistyczny zapisany w Stan.

data {
 int<lower=1> N;
 int<lower=1> K;
 int<lower=0, upper=1> Y[N, K];
}
parameters {
 real theta[N];
 real<lower=0> a[K];
 real b[K];
}
model {
 b ~ normal(0, 10);
 a ~ lognormal(0, 1);
 theta ~ normal(0, 1);
 
 for (i in 1:N) 
  for (j in 1:K)
   Y[i, j] ~ bernoulli_logit( a[j] * (theta[i] - b[j]) );
}

Źródło: Curtis (2010), Stan users (2012).

Nowym wobec poprzedniego przykładu elementem jest odwołanie się do dwuwymiaro-
wej macierzy zmiennych obserwowalnych Y[N,K], w której w wierszach znajdują się kolejne ob-
serwacje, a w kolumnach kolejne zadania. Zauważmy, że dla zmiennych a, b i θ możliwe były 
deklaracje w formie wektorowej, natomiast odwołując się do dwuwymiarowej macierzy Y sko-
rzystaliśmy z dwóch pętli for, aby w ten sposób ustalić, że parametr θ odnosi się do kolejnych  
i = 1,…,N obserwacji, a parametry a i b do kolejnych j = 1,...,K zadań. Losowanie z rozkładu za po-
mocą funkcji bernoulli_logit pozwala nam na użycie w modelu logitowej funkcji wiążącej.

Jak widać, sposób zapisu modeli w Stan jest prosty i intuicyjny, ponieważ bliski standardo-
wemu zapisowi modeli statystycznych, równocześnie pozwala zachować lokalne zależności 
między poszczególnymi zmiennymi. Kwestią bardziej skomplikowaną jest odpowiedni dobór 
rozkładów a priori dla interesujących nas parametrów.



WproWadZenIe do SyMulacyjnej eStyMacjI bayeSoWSkIej

219

10.2.3. dobór rozkładów a priori

Jeśli przypomnimy sobie z twierdzenia Bayesa, że na rozkład a posteriori, składają się roz-
kład a priori i  funkcja wiarygodności, to jasne się stanie, że sposób zdefiniowania rozkładu 
a priori w modelu będzie miał znaczenie dla uzyskanego wyniku. Rozkład a priori dobieramy 
tak, aby zawierał „wszystkie prawdopodobne wartości θ, ale nie musiał w sposób realistyczny 
skupiać się na jej prawdziwej wartości, ponieważ informacja o θ zawarta w danych znacznie 
przeważy każde rozsądne zdefiniowanie rozkładu a priori” (Gelman i in., 2004, s. 39). Jest tak, 
ponieważ wpływ rozkładów a priori jest tym mniejszy, im bardziej przekonujących dowodów 
dostarczają nam dane empiryczne. Jeśli dysponujemy danymi, które niewiele nam mówią 
o  obserwowanym zjawisku, to wpływ naszych odgórnych założeń na jego ocenę będzie 
większy. Z drugiej strony, wzrastająca liczba dowodów w końcu zmusi nas do zmiany swoich 
wcześniejszych przekonań na jego temat, niezależnie, jakie by one były (Sivia i Skilling, 2006; 
Spiegelhalter i  in., 2004). Oznacza to jednak, że gdy brakuje wystarczająco informatywnych 
danych, uzyskany wynik będzie pochodził z rozkładu a priori. Możemy ocenić ich wpływ, uży-
wając kilku modeli różniących się przyjętymi rozkładami a priori i porównując uzyskane w ten 
sposób wyniki. Wyróżniamy dwie podstawowe grupy rozkładów a  priori: nieinformatywne 
i informatywne.

10.2.3.1. nieinformatywne rozkłady a priori

Rozkłady nieinformatywne, nazywane też referencyjnymi, obiektywnymi, niewyraźnymi 
lub rozproszonymi, to takie, które „pozwalają danym mówić za siebie”, a ich wpływ na wynik 
oszacowania jest ograniczony do minimum (Gelman i in., 2004, s. 39). Używamy ich, gdy na 
podstawie dotychczasowej wiedzy nie możemy albo nie chcemy przyjmować żadnych zało-
żeń na temat θ. Laplace sugerował, że w takiej sytuacji najlepszym rozwiązaniem jest użycie 
rozkładu jednostajnego ciągłego i nazwał to podejście „zasadą niewystarczającego powodu” 
(Gelman i in., 2004; Sivia i Skilling, 2006). Jako nieinformatywne rozkłady a priori wykorzysty-
wane są też inne, które są jednostajne w zakresie wystarczająco szerokim, aby objąć wszyst-
kie możliwe wartości θ, na przykład rozkład normalny o bardzo dużej wariancji (Spiegelhalter 
i in., 2004). Do zdefiniowania modeli czasem korzystamy z rozkładów „niepoprawnych”, które 
– mimo że nie są poprawne z matematycznego punktu widzenia – mogą być przydatne, jeśli 
ostatecznie prowadzą do właściwego rozkładu a posteriori.

W literaturze możemy spotkać się także z pojęciem „mało informatywnych rozkładów a priori” 
(weakly informative prior), czyli takich, które skupiają się na pewnej, z góry przyjętej wartości cen-
tralnej, ale dopuszczają duże rozproszenie potencjalnych wartości. Są one często polecane jako 
alternatywa dla rozkładów nieinformatywnych, które zakładają, że zarówno wartości typowe, jak 
i ekstremalne są równie prawdopodobne (Fisher, 1996), choć bardziej racjonalnym podejściem 
jest przyjęcie pewnych ograniczeń co do zakresu, jaki dany parametr może przyjmować. Przykła-
dowo Andrew Gelman (2006) sugeruje, że powszechna praktyka stosowania nieinformatywne-
go, odwróconego rozkładu gamma o parametrach α = 0,001 i β = 0,001, jako rozkładu a priori 
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dla wariancji, może prowadzić do błędnych oszacowań i bardziej uzasadnione jest stosowanie 
w tym celu mało informatywnych rozkładów jednostajnych ciągłych o ograniczonym zakresie, 
połowy rozkładu t lub połowy rozkładu Cauchy’ego.

10.2.3.2. Informatywne rozkłady a priori

Podstawowym argumentem za użyciem informatywnych rozkładów a priori jest uznanie 
faktu, że skoro mamy pewne przekonania na temat badanego zjawiska – a tak jest zazwyczaj 
– warto jest je wyrazić wprost w  modelu. Możemy wyróżnić zarówno silnie informatywne 
rozkłady a priori, jak w przypadku rozkładu parametru θ z drugiego przykładu w podrozdziale 
„Ocena zbieżności łańcuchów” (gdzie założyliśmy, że poziom umiejętności uczniów przyjmuje 
standardowy rozkład normalny), jak i  rozkłady pozwalające na większą dowolność wartości 
przyjmowanych przez interesujący nas parametr (jak w przypadku parametru b z tego same-
go przykładu). Doboru tych rozkładów możemy dokonać, opierając się na dotychczasowej 
wiedzy albo przekonaniach dotyczących interesującego nas zjawiska i uwzględnić je jako do-
datkową informację w modelu statystycznym.

Wybór rozkładów a  priori nie oznacza ograniczenia się do pojedynczego rozkładu. Ro-
bert Kass i Joel Greenhouse (1989) zaproponowali, aby do analizy użyć „społeczności rozkła-
dów a  priori”, czyli grupy różnych rozkładów, które wyrażają zróżnicowane przekonania na 
temat badanego zjawiska. Takie rozwiązanie pozwala ocenić wpływ użycia różnych rozkładów 
a priori na uzyskany wynik. David Spiegelhalter (2004; Spiegelhalter i in., 2004) wymienił wiele 
przykładów takich rozkładów:
• „kliniczne”, oparte na opiniach ekspertów;
• „oparte na dowodach”, czyli wynikach wcześniejszych badań;
• „sceptyczne”, mówiące o „braku różnic” albo o zerowych wartościach parametrów;
• „optymistyczne”, które mówią o tym, jaki chcielibyśmy otrzymać wynik, gdyby nasza hipo-

teza była prawdziwa, przyjmujące z niskim prawdopodobieństwem (np. < 0,5) możliwość 
wystąpienia alternatywnego wyniku.
„Sceptyczne” rozkłady a priori pomagają sprawdzić, czy dane są wystarczająco przekonują-

ce, aby uzyskać wynik różny od hipotezy zerowej. W przypadku „optymistycznych” rozkładów 
brak zgodności z przyjętą hipotezą alternatywną potwierdza niedopasowanie modelu. Takie 
rozwiązania są stosowane między innymi w badaniach klinicznych, w których na podstawie 
wczesnej informacji o pozytywnym działaniu lub braku efektów określonej interwencji, po-
dejmuje się decyzję o kontynuowaniu danego cyklu badania albo o jego przerwaniu i zasto-
sowaniu innej interwencji (Spiegelhalter, 2004; Spiegelhalter i in., 2004). Innymi przykładami 
możliwych rozkładów a priori są „konserwatywne”, których zakres jest wąski wokół testowanej 
hipotezy lub „liberalne”, o bardzo szerokim zakresie możliwych wartości θ (Kass i Greenhouse, 
1989).
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10.2.3.3. uwagi na temat stosowania rozkładów a priori
W estymacji Bayesowskiej często stosuje się rozwiązania hierarchiczne, czyli takie, w któ-

rych parametry rozkładów a priori losujemy z innych rozkładów a priori, nazywanych „super-
priorami” (hyperprior). Takie podejście jest zalecane, gdy liczba parametrów w  modelu jest 
duża (Gelman i  in., 2004), choć Andrew Gelman i  Jennifer Hill (2009) sugerują stosowanie 
rozwiązań hierarchicznych nawet wtedy, gdy nie jest to uzasadnione teoretycznie, ponieważ 
może przyspieszyć działanie algorytmu losującego.

Ponadto należy pamiętać, że nie ma „prawdziwych” rozkładów a priori, są one tylko środ-
kiem do oszacowania rozkładu a posteriori. David Spiegelhalter, Keith Abrams i Jonathan My-
les (2004, s. 139) zauważają, że rozkłady a priori „nie muszą koniecznie być wcześniej określone, 
unikalne, znane ani istotne”, ponieważ w modelu możemy zastosować rozkłady nieinforma-
tywne, porównywać wyniki estymacji z zastosowaniem różnych rozkładów, a ostateczny wy-
nik (o ile modeli nie zdefiniujemy zupełnie błędnie) powinien być porównywalny, jeśli dane 
wystarczająco silnie wskazują na jego korzyść. W takich wypadkach należy jednak ostrożnie 
ocenić, w  jakim stopniu oszacowany wynik jest obciążony przyjętymi przez nas rozkładami 
a priori, które mogą zdominować niosące niewiele informacji dane. 

10.3. estymacja modelu
Gdy dysponujemy definicją modelu, kolejnym etapem jest skorzystanie z  algorytmów 

losujących. W praktyce, do tego celu zazwyczaj używa się wyspecjalizowanych programów, 
takich jak Stan. Na kolejnych stronach przedstawimy wprowadzenie, pozwalające czytelniko-
wi lepiej zrozumieć, na czym opierają się omawiane metody i na co należy zwracać uwagę 
podczas posługiwania się nimi.

10.3.1. Metody symulacyjne w estymacji bayesowskiej
Metody symulacyjne polegają na losowaniu dużej liczby prób z rozkładu opisującego intere-

sujące nas zjawisko, a następnie wnioskowaniu o nim na podstawie tych prób (Casella i George, 
1992; Ntzoufras, 2009; Kruschke, 2011; Lunn i in., 2013; Tierney, 1994). W ten sposób możliwe jest 
rozwiązywanie skomplikowanych, z punktu widzenia tradycyjnej statystyki, problemów związa-
nych z wykorzystywaniem symulacji komputerowych (Robert i Casella, 2004). Z mocnego prawa 
wielkich liczb wynika, że takie podejście umożliwi wnioskowanie o interesującym nas zjawisku, 
gdy tylko liczba wylosowanych prób będzie wystarczająco duża (Robert i Casella, 2010). Na przy-
kład metody symulacyjne pozwalają trafnie oszacować wartość oczekiwaną θ na podstawie 
średniej arytmetycznej wartości wylosowanych z jej rozkładu: θ(1), θ(2), …, θ(t):
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Celem tych metod jest „zastąpienie algebry symulacją” (Spiegelhalter i in., 2004). Jak 
zauważyli George Casella i Edward George (1992, s. 167), „dzięki uwolnieniu statystyków od 
zajmowania się skomplikowanymi obliczeniami, problemy statystyczne mogą stać się ich 
głównym zainteresowaniem”. Najczęściej stosowanymi do tego celu algorytmami są: metoda 
Metropolisa–Hastingsa (Metropolis, Rosenbluth, Rosenbluth, Teller i Teller, 1953; Hastings, 
1970), losowanie Gibbsa (Geman i Geman, 1984) oraz ich liczne modyfikacje (Geyer, 2011; 
Gilks i Wild, 1992; Gilks, Best i Tan, 1995; Green, 1995; Neal, 2003; Ntzoufras, 2009; 
Robert i Casella, 2004; 2010), w tym zastosowane w Stan i zyskujące na popularności 
losowanie Hamiltonowskie (Hamiltonian Monte Carlo lub hybrid Monte Carlo; Neal, 2011). 
Natomiast metodą, która współcześnie spotyka się z coraz większym zainteresowaniem 
badaczy, jest przybliżona estymacja Bayesowska (approximate Bayesian computation, ABC), 
ponieważ pozwala na symulację modeli, dla których nie dysponujemy funkcją wiarygodności 
(np. Beaumont, 2010). 
 
10.3.2. Łańcuchy Markowa 

Metody symulacyjne stosowane w estymacji Bayesowskiej opierają się na łańcuchach 
Markowa, dlatego nazywamy je metodami Monte Carlo opartymi na łańcuchach Markowa 
(Markov chain Monte Carlo, MCMC). Łańcuchy Markowa to takie sekwencje zmiennych 
losowych, θ(0), θ(1), θ(2), …, dla których stan zmiennej θ w chwili t + 1, czyli θ(t+1), jest zależny 
jedynie od bezpośrednio poprzedzającego go stanu θ(t). Zmiany z aktualnego stanu, θ(t), w 
kolejny, θ(t+1), następują na podstawie opisującego je rozkład przejścia (transition 
distribution; Lunn i in., 2013). Z punktu widzenia estymacji modeli Bayesowskich, kluczowe 
znaczenie ma pojęcie rozkładu stacjonarnego łańcucha (stationary distribution lub 
equilibrium). Jest to taki zbiór stanów łańcucha S, w którym względna częstość występowania 
każdego stanu j, πj, jest równa sumie iloczynów względnej częstości występowania 
poszczególnych stanów, πi, oraz prawdopodobieństw przejść do stanu j z tych stanów, pi,j, co 
formalnie zapisać można jako spełnienie trzech warunków: 
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Okazuje się, że stosunkowo łatwo można konstruować takie łańcuchy Markowa, w których 
rozkład względnych częstości występowania poszczególnych stanów w rozkładzie 
stacjonarnym łańcucha oddaje założony rozkład zmiennej θ, bez względu na stopień jego 
złożoności (także bez względu na liczbę wymiarów zmiennej θ). Zastosowanie w estymacji 
Bayesowskiej polega na tym, że tworzymy łańcuch Markowa, w którym każdy jego stan 
odpowiada innemu zestawowi wartości parametrów modelu, θ. Zgodność parametrów modelu 
w poszczególnych stanach z danymi oceniana jest za pomocą funkcji wiarygodności, P(y | θ), 
która mówi nam o tym, czy wynik symulacji jest wiarygodny na podstawie danych, którymi 
dysponujemy (Geyer, 2011; Ntzoufras, 2009; Tierney, 1994). Jeśli łańcuch Markowa został 
skonstruowany w ten sposób, że posiada rozkład stacjonarny, w którym częstość 
występowania poszczególnych stanów odpowiada naszym odgórnym założeniom na temat 
wartości parametrów modelu, P(θ), wtedy wiemy, że dobrana na podstawie rozkładu 
stacjonarnego próba z rozkładu a posteriori, P(θ)P(y | θ), jest reprezentatywna i możemy na 
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od zajmowania się skomplikowanymi obliczeniami, problemy statystyczne mogą stać się 
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jest przybliżona estymacja Bayesowska (approximate Bayesian computation, ABC), ponieważ 
pozwala na symulację modeli, dla których nie dysponujemy funkcją wiarygodności (np. Be-
aumont, 2010).
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Metody symulacyjne stosowane w estymacji Bayesowskiej opierają się na łańcuchach 

Markowa, dlatego nazywamy je metodami Monte Carlo opartymi na łańcuchach Marko-
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wystarczająco duża (Robert i Casella, 2010). Na przykład metody symulacyjne pozwalają 
trafnie oszacować wartość oczekiwaną θ na podstawie średniej arytmetycznej wartości 
wylosowanych z jej rozkładu: θ(1), θ(2), …, θ(t): 
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Celem tych metod jest „zastąpienie algebry symulacją” (Spiegelhalter i in., 2004). Jak 
zauważyli George Casella i Edward George (1992, s. 167), „dzięki uwolnieniu statystyków od 
zajmowania się skomplikowanymi obliczeniami, problemy statystyczne mogą stać się ich 
głównym zainteresowaniem”. Najczęściej stosowanymi do tego celu algorytmami są: metoda 
Metropolisa–Hastingsa (Metropolis, Rosenbluth, Rosenbluth, Teller i Teller, 1953; Hastings, 
1970), losowanie Gibbsa (Geman i Geman, 1984) oraz ich liczne modyfikacje (Geyer, 2011; 
Gilks i Wild, 1992; Gilks, Best i Tan, 1995; Green, 1995; Neal, 2003; Ntzoufras, 2009; 
Robert i Casella, 2004; 2010), w tym zastosowane w Stan i zyskujące na popularności 
losowanie Hamiltonowskie (Hamiltonian Monte Carlo lub hybrid Monte Carlo; Neal, 2011). 
Natomiast metodą, która współcześnie spotyka się z coraz większym zainteresowaniem 
badaczy, jest przybliżona estymacja Bayesowska (approximate Bayesian computation, ABC), 
ponieważ pozwala na symulację modeli, dla których nie dysponujemy funkcją wiarygodności 
(np. Beaumont, 2010). 
 
10.3.2. Łańcuchy Markowa 

Metody symulacyjne stosowane w estymacji Bayesowskiej opierają się na łańcuchach 
Markowa, dlatego nazywamy je metodami Monte Carlo opartymi na łańcuchach Markowa 
(Markov chain Monte Carlo, MCMC). Łańcuchy Markowa to takie sekwencje zmiennych 
losowych, θ(0), θ(1), θ(2), …, dla których stan zmiennej θ w chwili t + 1, czyli θ(t+1), jest zależny 
jedynie od bezpośrednio poprzedzającego go stanu θ(t). Zmiany z aktualnego stanu, θ(t), w 
kolejny, θ(t+1), następują na podstawie opisującego je rozkład przejścia (transition 
distribution; Lunn i in., 2013). Z punktu widzenia estymacji modeli Bayesowskich, kluczowe 
znaczenie ma pojęcie rozkładu stacjonarnego łańcucha (stationary distribution lub 
equilibrium). Jest to taki zbiór stanów łańcucha S, w którym względna częstość występowania 
każdego stanu j, πj, jest równa sumie iloczynów względnej częstości występowania 
poszczególnych stanów, πi, oraz prawdopodobieństw przejść do stanu j z tych stanów, pi,j, co 
formalnie zapisać można jako spełnienie trzech warunków: 
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Okazuje się, że stosunkowo łatwo można konstruować takie łańcuchy Markowa, w których 
rozkład względnych częstości występowania poszczególnych stanów w rozkładzie 
stacjonarnym łańcucha oddaje założony rozkład zmiennej θ, bez względu na stopień jego 
złożoności (także bez względu na liczbę wymiarów zmiennej θ). Zastosowanie w estymacji 
Bayesowskiej polega na tym, że tworzymy łańcuch Markowa, w którym każdy jego stan 
odpowiada innemu zestawowi wartości parametrów modelu, θ. Zgodność parametrów modelu 
w poszczególnych stanach z danymi oceniana jest za pomocą funkcji wiarygodności, P(y | θ), 
która mówi nam o tym, czy wynik symulacji jest wiarygodny na podstawie danych, którymi 
dysponujemy (Geyer, 2011; Ntzoufras, 2009; Tierney, 1994). Jeśli łańcuch Markowa został 
skonstruowany w ten sposób, że posiada rozkład stacjonarny, w którym częstość 
występowania poszczególnych stanów odpowiada naszym odgórnym założeniom na temat 
wartości parametrów modelu, P(θ), wtedy wiemy, że dobrana na podstawie rozkładu 
stacjonarnego próba z rozkładu a posteriori, P(θ)P(y | θ), jest reprezentatywna i możemy na 
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mat wartości parametrów modelu, P(θ), wtedy wiemy, że dobrana na podstawie rozkładu 
stacjonarnego próba z rozkładu a posteriori, P(θ)P(y | θ), jest reprezentatywna i możemy na 
jej podstawie wnioskować o tym rozkładzie. Pozwala to na symulacyjne obliczanie licznika 
prawej strony równania (10.1) bez względu na stopień złożoności rozkładu a priori parame-
trów modelu, θ, i skomplikowania modelu, P(y | θ). W praktyce trudność polega na określe-
niu, po ilu iteracjach łańcucha Markowa uznać można, że zbiór stanów tworzonych przez 
te iteracje tworzy już rozkład stacjonarny (a więc stanowi reprezentatywną próbę z intere-
sującego nas rozkładu). Algorytmy tworzenia łańcuchów Markowa stosowane w estymacji 
Bayesowskiej dają gwarancję osiągnięcia rozkładu stacjonarnego, gdy liczba powtórzeń 
algorytmu (iteracji) dąży do nieskończoności. Fachowo problem osiągania (lub nie) przez 
łańcuch Markowa rozkładu stacjonarnego nazywany jest problemem zbieżności łańcucha.

10.3.3. praktyczne zastosowanie losowania McMc
Skoro algorytmy MCMC opierają się na łańcuchach Markowa, to po wystarczająco dłu-

gim czasie osiągną one zbieżność. Nie wiemy jednak, kiedy to się stanie. Z  tego powo-
du zaleca się prowadzenie symulacji na długich, sięgających nawet tysięcy, milionów lub 
miliardów iteracji, łańcuchach (Geyer, 2011) – liczba ta zależy od estymowanych modeli 
(Rafatery i Lewis, 1996). Powszechnie przyjętym podejściem jest także ignorowanie pod-
czas analizy początkowych iteracji (tzw. okres burn-in lub warmup), ponieważ potencjalnie 
mogą one pochodzić z  rozkładu uzyskanego na podstawie łańcucha, który nie osiągnął 
jeszcze zbieżności i uzyskane w ten sposób wyniki dalekie będą od rozkładu docelowego. 
Zazwyczaj z tego powodu odrzuca się z analizy pierwszą połowę iteracji (Gelman i Shirley, 
2011). Dobrą praktyką jest też symulacja za pomocą kilku, czyli najlepiej trzech lub wię-
cej, niezależnych łańcuchów, inicjowanych z różnymi wartościami początkowymi (Gelman 
i Shirley, 2011). Uzyskane w ten sposób wyniki możemy wykorzystywać łącznie, dzięki cze-
mu minimalizujemy problem autokorelacji wewnątrz łańcuchów. Ponieważ były inicjowa-
ne z różnymi wartościami początkowymi, mamy większą pewność co do reprezentatywno-
ści uzyskanych wyników dla rozkładu docelowego (Gelman i Rubin, 1992; Gelman i Shirley, 
2011).

10.3.4. ocena zbieżności łańcuchów
Istnieje wiele metod pozwalających na ocenę zbieżności łańcuchów Markowa uzy-

skanych metodami Monte Carlo4. Pakiety coda (Plummer, Best, Cowles i Vines, 2006) i boa 
(Smith, 2007) dostępne w środowisku R. Pozwalają nie tyle na ocenę, czy udało się osiągnąć 
zbieżność, ile na wykrycie jej braku. Przypomnijmy, że wynikiem symulacji jest ciąg liczb 
uzyskanych w sposób losowy, a nas interesuje, czy są one reprezentatywne dla rozkładu 
docelowego. Problem dotyczy więc stabilności uzyskiwanych za pomocą symulacji wyni-

4 Zob. np. Brooks i Gelman (1998); Cowles i Carlin (1996); Gelman i in. (2004); Gelman i Rubin (1992); Lunn i in. (2013); 
Mengersen, Robert i Jouyaux (1999); Rafatery i Lewis (1996); Robert i Casella (2010).
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ków, a tę możemy ocenić jedynie obserwując uzyskane wyniki. Niektórzy podsumowują to 
stwierdzeniem: „tylko to znamy, czego doświadczyliśmy” (Mengersen i in., 1999). W praktyce 
ostateczna decyzja o tym, czy udało się osiągnąć zbieżność, dotyczy więc tego czy oszaco-
wany rozkład jest „wystarczająco zbliżony do rozkładu docelowego” (Lunn i in., 2013, s. 62).

Podstawowym sposobem oceny zbieżności łańcucha jest graficzna analiza wykresu 
„tropu” (traceplot) przedstawiającego wartości, jakie przyjmuje dany parametr w kolejnych 
iteracjach algorytmu. W  przypadku łańcuchów, które osiągnęły zbieżność, przybiera on 
formę „grubej, włochatej gąsienicy” (Rysunek 10.2), w  przeciwnym wypadku przypomina 
„wijącego się węża” (Rysunek 10.3; Lunn i in., 2013, s. 73). Wśród stosowanych metod gra-
ficznych wymienia się także wykresy autokorelacji, na których powinniśmy obserwować 
zmniejszające się wartości autokorelacji, świadczące o osiąganiu większej zbieżności łańcu-
chów (Ntzoufras, 2009). 

Poza metodami graficznymi dysponujemy też wieloma pomocnymi statystykami. Naj-
bardziej rozpowszechnioną z nich jest metoda Brooksa–Gelmana–Rubina (Brooks i Gelman, 
1998; Gelman i Rubin, 1992; Lunn i  in., 2013). Jest to, w uproszczeniu, stosunek wariancji 
wewnątrz łańcuchów W, do wariancji między łańcuchami B, czyli:  R

^
 = B/W (Gelman i Hill, 

2009; Gelman i Shirley, 2011). Jako kryterium osiągnięcia zbieżności uważa się wartość  R
^
 

zbliżającą się do 1, co w praktyce oznacza  R
^
 ≤ 1,1 (Brooks i Gelman, 1998; Gelman i Hill, 

2009; Gelman i Shirley, 2011; Lunn i in., 2013). Dobrym rozwiązaniem jest śledzenie zbiega-
nia się łańcuchów na wykresie przedstawiającym wartości B i W dla poszczególnych iteracji.

Inną, często wykorzystywaną statystyką jest „efektywna liczba losowań z symulacji”, neff 
(Cowles i  Carlin, 1996; Rafatery i  Lewis, 1996). Mówi ona o  liczbie iteracji pochodzących 
z niezależnych losowań, którymi dysponujemy na podstawie przeprowadzonej symulacji. 
Gdyby algorytm symulacyjny zawsze losował wartości z rozkładu docelowego, neff byłaby 
równa liczbie wylosowanych prób, jednak ze względu na autokorelację w łańcuchach Mar-
kowa, efektywna liczba losowań z symulacji jest niższa. Dobrze, gdy neff osiąga wartość co 
najmniej 100 (Gelman i Hill, 2009).

W ocenie zbieżności może nam pomóc także błąd Monte Carlo, rozumiany jako odchy-
lenie standardowe między poszczególnymi iteracjami dla danej zmiennej. Informuje on 
o precyzji estymacji tej zmiennej (Ntzoufras, 2009).

Aby zilustrować diagnostykę zbieżności łańcuchów, posłużymy się przykładem dwóch 
modeli, z których pierwszy osiągnął zbieżność, a drugi nie. Na Rysunku 10.2 widzimy przy-
kład wykresów diagnostycznych łańcuchów, które osiągnęły zbieżność. Wykresy tropu 
w tym wypadku „błądzą” wokół oszacowanej wartości w sposób stabilny, a wartości auto-
korelacji są niskie5. Odwrotną sytuację widzimy na Rysunku 10.3, przedstawiającym łańcu-
chy, które nie osiągnęły zbieżności. Na wykresie tropu widać wyraźne wahania parametrów 
α i  ζ, jednocześnie wyraźne są rozbieżności między dwoma symulowanymi łańcuchami. 

5 Wyjątkiem jest wartość autokorelacji w pierwszej jednostce czasowej – jest ona wysoka, ponieważ każda wartość 
w łańcuchu Markowa jest zależna od wartości bezpośrednio ją poprzedzającej.
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Wartości autokorelacji dla tych parametrów również są wysokie. W przypadku łańcuchów 
z modelu, który osiągnął zbieżność dla parametrów α i β, statystyka  R

^
 przyjmowała war-

tości 1,003 do 1,002, neff wynosiła odpowiednio: 3800 i 1900, a błędy standardowe: 0,007 
i 0,006. Dla łańcuchów drugiego modelu   R

^
 dla parametrów α i  ζ przyjmowała wartości: 

1,404 i 1,389, neff w obu przypadkach zaledwie 9, a błędy standardowe: 1,316 i 1,315.
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Rysunek 10.2. Wykresy diagnostyczne przedstawiające łańcuchy, które osiągnęły zbieżność. Po 
stronie lewej wykresy tropu, po prawej – autokorelacji. 
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10.4. ocena dopasowania modelu i porównywanie modeli
Kolejnym krokiem po przeprowadzeniu symulacji jest ocena dopasowania modelu (Gel-

man i  in., 2004). Omówimy tu wybrane, najczęściej stosowane kryteria oceny dopasowania 
modelu do danych oraz porównywania modeli między sobą6.

Poddając ocenie modele, powinniśmy pamiętać słowa Georga Boxa: „wszystkie modele 
są uproszczeniami. Zasadniczo wszystkie modele są błędne, ale niektóre są użyteczne.” (Box 
i Draper, 2007, s. 414). Kiedy oceniamy dopasowanie modelu do danych, nie pytamy więc: Czy 
jest prawdziwy?, ponieważ żaden nie jest w stanie w doskonały sposób oddać rzeczywistości. 
Interesuje nas raczej to, w jakim stopniu jego deficyty wpływają na otrzymany wynik. Powinni-
śmy zatem zadać sobie następujące pytania: Czy przewidywania na podstawie modelu mają 
sens? oraz: Czy jest on zgodny z danymi? (Gelman i in., 2004). 

6 Więcej informacji na ten temat znajdzie czytelnik m.in. w książkach Andrew Gelmana i in. (2004), Davida Lunna i in. 
(2013) i Ioannisa Ntzoufrasa (2009).



WproWadZenIe do SyMulacyjnej eStyMacjI bayeSoWSkIej

227

10.4.1. czy przewidywania na podstawie modelu mają sens?
Na to pytanie możemy sobie odpowiedzieć, używając modelu do przewidywania opiera-

jącego się na zewnętrznych, niewykorzystanych do estymacji danych, lub zestawiając uzyska-
ne wyniki z innymi, zewnętrznymi kryteriami, które pozwolą nam ocenić uzyskany wynik. Jed-
nym z możliwych rozwiązań jest walidacja krzyżowa (Ntzoufras, 2009). Polega ona na podziale 
danych na dwie próby, najczęściej w proporcjach 8:2 lub 9:1, aby większą z nich wykorzystać 
do estymacji parametrów modelu, a następnie ocenić, czy tak oszacowany model pozwala 
trafnie przewidywać wyniki w drugiej próbie.

10.4.2. czy model jest zgodny z danymi?
Najprostszym sposobem znalezienia odpowiedzi na to pytanie jest wygenerowanie modelu 

na podstawie przewidywanych wyników i porównanie ich z zaobserwowanymi danymi. Syste-
matyczne różnice między nimi wskazują na błędy i ograniczenia modelu. Możemy w tym celu 
wykorzystać statystyki opisowe, takie jak: średnia, wariancja, skośność i kurtoza (Ntzoufras, 2009) 
oraz metody graficzne, na przykład histogramy (Gelman i in., 2004; Ntzoufras, 2009). 

Powszechnie przyjętym sposobem oceny dopasowania modelu do danych jest skorzysta-
nie z wykresów reszt (Gelman i in., 2004; Gelman i Hill, 2009; Lunn i in., 2013; Ntzoufras, 2009). 
Reszty to liczona dla poszczególnych obserwacji różnica między wynikiem obserwowanym 
a oszacowaną na podstawie modelu wartością oczekiwaną: ri = yi − E(yi

rep). Wykresy reszt po-
zwalają łatwo zdiagnozować obserwacje odstające. Korzystając z tej metody warto wykorzy-
stać dane, które nie zostały użyte do estymacji modelu (Lunn i in., 2013).

Pomocne w ocenie dopasowania modeli są także Bayesowskie wartości p (Gelman i  in., 
2004; Lunn i  in., 2013; Meng, 1994; Rubin, 1984). Są to prawdopodobieństwa, oszacowane 
na podstawie danych pochodzących z symulacji MCMC, informujące, o ile wartość „statystyki 
testowej”, T(y) lub T(y, θ), jest wyższa (lub niższa) od wartości tej statystyki oszacowanej na 
podstawie danych zaobserwowanych. Statystyka testowa może być dowolną wartością, która 
mówi o  tym, że coś jest podobne do czegoś w „trafny sposób” (Rubin, 1984). Może to być 
średnia, mediana, częstość występowania określonej wartości lub inna statystyka opisująca 
interesującą nas zmienną. Bayesowską wartość p definiujemy następująco:

.                                         (10.10)

Oszacowanie jej polega na policzeniu częstości spośród wszystkich losowań MCMC, kiedy 
przewidziana przez model wartość statystyki testowej jest wyższa dla wyników przewidzia-
nych przez model względem zaobserwowanych. W  odróżnieniu od klasycznej wartości p, 
wartość tej statystyki można interpretować jako bezpośrednie prawdopodobieństwo wystą-
pienia określonego wyniku (Ntzoufras, 2009). Bayesowską wartość p powinniśmy traktować 
jako informację pomocniczą podczas wprowadzania poprawek do modelu, nie jako kryterium 
jego odrzucenia (Gelman i Hill, 2009).
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10.4.3. porównywanie modeli
Zazwyczaj podczas analizy interesującego nas zjawiska porównujemy ze sobą kilka alter-

natywnych modeli wyjaśniających, bądź rozpoczynamy analizę od dopasowania prostego 
modelu, który stopniowo rozbudowujemy. Potrzebujemy więc kryterium porównywania tych 
modeli. Najczęściej stosowaną w tym celu statystyką jest dewiancja (deviance), będąca „staty-
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dopasowaniu modelu. Na jej podstawie liczone jest kryterium informacyjne Akaikego (Akaike 
information criterion, AIC), przy czym dodatkowo uwzględnia się tu korektę względem 
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oraz Bayesowskie kryterium informacyjne (BIC), w ramach którego zamiast podwojonej 
liczby parametrów, 2p, uwzględniamy liczbę parametrów i logarytm liczebności próby: 
plog(n) (Ntzoufras, 2009). Różnicę między porównywanymi modelami będziemy mogli 
stwierdzić, gdy różnice między wartościami AIC lub BIC wyniosą więcej niż 2 (Burnham i 
Anderson, 2004; Rafatery, 1995; zob. rozdział 5). 
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„nieograniczonych” parametrów w modelu, z których każdy przyjmuje wartość 1 – jeśli jest 
szacowany w sposób nieograniczony przez informacje z rozkładu a priori lub 0 – jeśli jest w 
pełni ograniczony lub całość informacji na jego temat pochodzi z rozkładu a priori lub 
przyjmuje wartości pośrednie, gdy informacje na jego temat pochodzą zarówno z danych, jak 
i z rozkładu a priori” (Gelman i in., 2004, s. 182; zob. też: Gelman i Hill, 2009; Spiegelhalter, 
Best, Carlin i Linde, 2002). 

Współcześnie najczęstszym modelem estymowanym Bayesowsko, stosowanym do oceny 
jakości dopasowania, jest dewiancyjne kryterium informacyjne (deviance information 
criterion; DIC; Gelman i in., 2004; Lunn i in., 2013; Spiegelhalter i in., 2002; por. Plummer, 
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DIC jest generalizacją kryterium Aikaikego, a jego wartości są zbliżone do AIC, gdy 

model opiera się na rozkładach a priori wnoszących niewiele informacji (Lunn i in., 2013). 
Niektórzy autorzy wskazują jednak na jego małą stabilność i wątpliwe podstawy teoretyczne 
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prawdopodobieństw brzegowych wystąpienia danych, którymi dysponujemy na podstawie 
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DIC jest generalizacją kryterium Aikaikego, a jego wartości są zbliżone do AIC, gdy model 
opiera się na rozkładach a priori wnoszących niewiele informacji (Lunn i in., 2013). Niektórzy 
autorzy wskazują jednak na jego małą stabilność i wątpliwe podstawy teoretyczne (Plummer, 
2008), więc kryterium to powinno być traktowane jako wskazówka, „raczej sugerująca niż da-
jąca definitywną odpowiedź” (Gelman i Hill, 2009, s. 526). W praktyce dobrze jest stosować je 
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łącznie z innymi informacjami, które pokazują mocne i słabe strony porównywanych modeli, 
w tym ich dopasowanie do danych i możliwości predykcyjne.

Porównywanie par modeli możliwe jest także za pomocą czynników Bayesowskich (Bayes 
factors, BF; Kass i Raftery, 1995; Lee i Wagenmakers, 2013), będących ilorazem prawdopodo-
bieństw brzegowych wystąpienia danych, którymi dysponujemy na podstawie użytych mo-
deli statystycznych:
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gdzie D to dane empiryczne, a (M1) i (M2), to dwa porównywane modele.  
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gdzie D to dane empiryczne, a (M1) i (M2), to dwa porównywane modele. 
Gdy czynnik przyjmuje wartość 1, oznacza to brak dowodów na przewagę modelu (M1) 

nad (M2); od 3 do 9 – jedynie nikłe dowody, od 10 do 29 – umiarkowane dowody, od 30 do 
99 – mocne dowody, natomiast wartość 100 lub więcej oznacza bardzo silne dowody. W przy-
padku przewagi modelu M2, BF przyjmuje odpowiednio wartości: od 1/3 do 1/9, od 1/10 do 
1/30, od 1/30 do 1/99 i 1/100 lub mniej. Wskaźnik ten może być stosowany między innymi do 
testowania hipotez, na przykład, gdy chcemy ocenić, czy interesujący nas model (M1), lepiej 
opisuje badane przez nas zjawisko. Gdyby było to dziełem przypadku, wtedy (M2) opisywałby 
naszą hipotezę zerową (Lee i Wagenmakers, 2013). 

10.5. proces rozbudowywania i oceny modeli
Dobrą strategią analityczną jest budowanie prostych modeli, a następnie ich testowanie 

i  rozbudowywanie (Gelman i Shirley, 2011). Tworzenie skomplikowanych modeli bez wcze-
śniejszego testowania prostszych rozwiązań zazwyczaj prowadzi do błędów, które sprawią, że 
stworzony przez nas kod nie zadziała (Gelman i Hill, 2009). Stopniowa rozbudowa pozwala też 
na ocenę, czy bardziej skomplikowany model rzeczywiście lepiej wyjaśnia zaobserwowane 
dane niż prostszy. Takie podejście ułatwia ponadto dostrzeżenie w porę momentu, w którym 
pojawiają się problemy ze zbieżnością (Cowles i Carlin, 1996).

Gelman i Hill (2009) zaproponowali, aby działanie początkowego modelu przetestować na 
niewielkiej liczbie iteracji (np. 100 lub 500) i w razie potrzeby wprowadzić do niego odpowied-
nie poprawki. Gdy widzimy, że model jest bliski osiągnięcia zbieżności ( R

^
 ≤ 1,5 dla wszystkich 

parametrów), możemy zwiększyć liczbę iteracji. Autorzy ci zauważają, że choć w przypadku 
skomplikowanych modeli może być konieczna bardzo duża liczba iteracji, to często, jeśli obli-
czenia trwają dłużej niż kilka minut, może to świadczyć o konieczności uproszczenia modelu 
bądź wprowadzenia do niego poprawek (Gelman i Hill, 2009). 

10.6. podsumowanie
Metodami Bayesowskimi w statystyce nazywamy takie, które definiują model w katego-

riach probabilistycznych i uwzględniają przy tym, oprócz danych, także informacje „spoza da-
nych”, czyli rozkłady a priori. Punktem wyjścia dla nich jest twierdzenie Bayesa, które mówi 
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o tym, że na rozkład a posteriori składają się rozkład a priori i funkcja wiarygodności. Współ-
cześnie podejście Bayesowskie zdobywa coraz większą popularność, ponieważ przy zastoso-
waniu podejścia symulacyjnego opartego na MCMC, pozwala w prosty sposób estymować 
nawet skomplikowane modele statystyczne. Korzystając z tego podejścia, należy jednak zwra-
cać baczną uwagę na dobór rozkładów a priori (mogą one mieć wpływ na uzyskany wynik) 
oraz oceniać wyniki symulacji, zarówno pod kątem zbieżności łańcuchów, jak i kryteriów do-
pasowania modelu.
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rozdział 11
testy osiągnięć szkolnych toS3: przykład narzędzia 
skonstruowanego z wykorzystaniem modelu rascha1

Aleksandra Jasińska-Maciążek, Instytut Badań Edukacyjnych
Michał Modzelewski, Instytut Badań Edukacyjnych

Pierwsze lata nauki są powszechnie uznawane za kluczowe dla przyszłego sukcesu edu-
kacyjnego dzieci (Aubrey, Godfrey i Dahl, 2006; Boland, 1993; Slavin, Karweit i Wasik, 1992). 
Możliwość rzetelnego opisania umiejętności uczniów na początkowych etapach kształcenia 
jest bardzo ważna. Na poziomie konkretnej szkoły może ona sprzyjać indywidualizacji proce-
su nauczania, na poziomie samorządowym lub centralnym, może wspomagać prowadzenie 
skutecznej polityki edukacyjnej. Testy przeznaczone do takiej diagnozy muszą posiadać odpo-
wiednie własności psychometryczne – ich trafność powinna być dobrze udokumentowana 
a precyzja pomiaru wysoka.

Do niedawna jedyną możliwością wglądu w sytuację początkowych etapów edukacji 
w skali ogólnopolskiej był system egzaminów zewnętrznych. Od 2002 roku rokrocznie prze-
prowadzany jest sprawdzian po szóstej klasie szkoły podstawowej, potocznie nazywany 
„sprawdzianem szóstoklasisty”. Nie jest to jednak wgląd satysfakcjonujący; sprawdzian do-
starcza informacji dopiero po zakończeniu sześciu lat edukacji, podzielonych na dwa trzy-
letnie cykle kształcenia.

W ciągu ostatnich kilku lat sytuacja w obszarze stosowanych w Polsce testów osiągnięć 
szkolnych, przeznaczonych dla szkół podstawowych znacznie się zmieniła. Obok systemu 
egzaminacyjnego można wyróżnić jeszcze dwie jego gałęzie – sektor związany z badaniami 
edukacyjnymi oraz sektor prywatny, związany z działalnością wydawnictw edukacyjnych.

W latach 2006–2013 odbyło się kilka prowadzonych na szeroką skalę badań, których ele-
mentem był pomiar osiągnięć uczniów szkół podstawowych. W latach 2006–2011 odbyły się 
cztery ogólnopolskie badania umiejętności podstawowych uczniów szkół podstawowych, 
przeprowadzone w ramach projektu „Badanie umiejętności podstawowych uczniów trzeciej 
klasy szkoły podstawowej”. W 2011 roku Polska wzięła udział w dwóch badaniach międzyna-
rodowych, przeznaczonych dla uczniów klas trzecich: badaniu kompetencji w dziedzinie ma-
tematyki i nauk przyrodniczych Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) 
oraz po raz drugi (pierwszy raz w 2006 r.) w badaniu umiejętności czytania Progress in Inter-
national Reading Literacy Study (PIRLS; Konarzewski, 2012). W  2009 roku rozpoczęło się po-
dłużne badanie uwarunkowań wyników nauczania w szkołach podstawowych, prowadzone 

1 Pierwsza wersja tekstu została opublikowana w artykule: Jasińska, A. i Modzelewski M. (2014). Testy osiągnięć szkolnych 
TOS3: przykład narzędzia skonstruowanego z wykorzystaniem modelu Rascha. Edukacja, 127(2), 85–107.
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w ramach projektu „Badania dotyczące rozwoju metodologii szacowania wskaźnika edukacyj-
nej wartości dodanej (EWD)”. Rok później rozpoczęło się również podłużne Badanie szkolnych 
uwarunkowań efektywności kształcenia (SUEK). Wszystkie one, dzięki wykorzystaniu różnych 
testów osiągnięć, pozwalają przyjrzeć się sytuacji w  polskiej oświacie na przełomie pierw-
szego i  drugiego etapu kształcenia. Obraz pierwszych lat nauki dopełnia Badanie sześcio- 
i siedmiolatków na starcie szkolnym, przeprowadzone w latach 2012–2013, a będące diagnozą 
umiejętności polskich dzieci rozpoczynających naukę w szkole. Na uwagę zasługuje fakt, że 
w ramach tego badania wykorzystano po raz pierwszy Test umiejętności na starcie szkolnym 
(TUNSS) – jedyny do tej pory komputerowy, adaptatywny test osiągnięć szkolnych w Polsce 
(Karwowski i Dziedziewicz, 2012).

Wzrostowi zainteresowania badaczy oceną osiągnięć szkolnych uczniów towarzyszy ro-
snąca potrzeba przeprowadzania jakiejś formy diagnozy szkolnej. O  jej nasileniu świadczy 
między innymi wysoki odsetek (70–80%, w zależności od edycji; Pregler, 2013; Pregler i Wia-
trak, 2011; 2012) szkół podstawowych dobrowolnie uczestniczących w corocznym Ogólnopol-
skim badaniu umiejętności trzecioklasistów (OBUT), powadzonym w latach 2011–2014. Tezę tę 
potwierdzają także sukcesy komercyjnych, cyklicznych programów diagnostycznych, prowa-
dzonych przez wydawnictwa edukacyjne2.

Choć na potrzeby egzaminów zewnętrznych, badań naukowych i komercyjnych progra-
mów diagnostycznych konstruuje się wiele narzędzi służących do pomiaru osiągnięć szkol-
nych, to tylko nieliczne z nich posiadają dokumentację pozwalającą na ocenę ich jakości. Wy-
soki standard w tym zakresie wyznaczają międzynarodowe badania osiągnięć, takie jak PIRLS 
i TIMSS, w  ramach których powstają rozbudowane raporty techniczne (np. Martin i  Mullis, 
2013). Podręcznik dokumentujący proces tworzenia narzędzia oraz własności psychometrycz-
ne posiada również wspomniany wcześniej TUNSS (Karwowski i Dziedziewicz, 2012). Zdecy-
dowana większość narzędzi służących do pomiaru osiągnięć szkolnych nie posiada niestety 
takiej dokumentacji. Można wyróżnić dwa przykłady negatywnych konsekwencji tego stanu 
rzeczy. Z jednej strony, zasadność wniosków wyciąganych na podstawie wyników dostarczo-
nych przez nieudokumentowane testy osiągnięć może być kwestionowana. Z drugiej, nie na-
stępuje rozwój metodologii konstrukcji testów osiągnięć szkolnych w naszym kraju – tworząc 
narzędzia badacze w  Polsce są zmuszeni do zaczynania od zera, nie ma bowiem zjawiska 
narastania doświadczenia w tym obszarze.

W rozdziale odniesiemy się do obu tych kwestii. Po pierwsze, opiszemy narzędzie wyko-
rzystane w badaniach SUEK i EWD – czyli zestaw trzech testów osiągnięć szkolnych (TOS3), 
przeznaczonych dla uczniów kończących pierwszy etap edukacji (testu umiejętności czytania, 
świadomości językowej i  umiejętności matematycznych). Po drugie, nawiązując do kwestii 
poruszonych w innej publikacji (Jasińska i Modzelewski, 2012), opiszemy doświadczenia do-

2 Np. „Ogólnopolski sprawdzian trzecioklasisty z Operonem”, prowadzony od 2008 r. czy uruchomiony rok później 
„Ogólnopolski próbny sprawdzian szóstoklasisty”. Oba programy diagnostyczne prowadzone są przez Wydawnictwo 
Pedagogiczne Operon.
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tyczące konstrukcji narzędzi służących do pomiaru osiągnięć szkolnych z  obszaru edukacji 
polonistycznej oraz matematycznej dla początkowych etapów nauczania.

11.1. etapy konstrukcji testów osiągnięć szkolnych
Konstrukcja testów osiągnięć jest bardzo wymagającym przedsięwzięciem zarówno pod 

względem logistycznym, jak i  teoretycznym. Dokładne zaplanowanie potrzebnych do pod-
jęcia działań, a następnie przestrzeganie ustalonej procedury jest niezbędne w celu kontroli 
czynników, które mogłyby negatywnie wpłynąć na trafność tworzonego narzędzia – zarówno 
na jej aspekt treściowy, jak i kryterialny (Downing, 2006b; Kane, 2006).

Zgodnie z zaleceniami dotyczącymi tworzenia testów (Downing, 2006b) prace nad TOS3 
rozpoczęto od określenia ogólnych założeń związanych z planowanym pomiarem. Zdefinio-
wano badaną populację, przyjęto teorię pomiaru, zgodnie z którą miały zostać konstruowane 
narzędzia, a także określono główne umiejętności, których miał dotyczyć pomiar.

11.1.1. badana populacja i cel pomiaru
Pierwsza wersja TOS3 powstała na potrzeby badania SUEK; w związku z jego celami oraz 

harmonogramem badana populacja została zdefiniowana jako uczniowie, którzy zakończyli 
naukę na pierwszym etapie edukacji (czyli znajdują się na początku czwartej klasy szkoły pod-
stawowej) w roku szkolnym 2011/2012. Należeli oni do ostatniego rocznika kształconego we-
dług poprzedniej podstawy programowej3. W badaniu EWD wzięli natomiast udział ucznio-
wie, którzy zostali objęci reformą programową, co wymagało dostosowania testów do innej 
populacji. Szczegóły tej procedury zostały opisane w dalszej części rozdziału.

Charakter badania podłużnego SUEK wymagał tego, aby skonstruowane na jego potrzeby 
testy dostarczały jak najbardziej precyzyjnych wyników dla szerokiego zakresu umiejętności 
badanej populacji (tzw. testy szerokiego zasięgu)4. Z uwagi na to, że najbardziej interesującym 
poziomem analizy z punktu widzenia badania SUEK był poziom oddziałów szkolnych, priory-
tetem było rzetelne określenie efektów kształcenia właśnie dla nich. Osiągnięcie tak postawio-
nego celu wymagało dobrania do testu zadań o trudnościach z całego zakresu skali.

11.1.2. teoria pomiaru
Na potrzeby konstrukcji narzędzi zdecydowano się na zastosowanie teorii odpowiedzi na 

pozycje testowe (item response theory, IRT), a dokładniej – modelu Rascha, jako podstawy teo-
retycznej pomiaru (Rasch, 1960, zob. też rozdziały 1 i 2). Na ten wybór wpłynęło wiele czyn-
ników. Po pierwsze, IRT pozwala dokładniej opisać relację między poziomem umiejętności 

3 Określonej w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. (Dz.U. Nr 51, poz. 458, 
z późn. zm.).
4 Innymi typami testów są testy przesiewowe, które pozwalają precyzyjnie stwierdzić, czy uczeń osiągnął minimalny, 
ustalony przez ekspertów poziom umiejętności. Natomiast testy selekcyjne służą do jak najdokładniejszego zróżnicowania 
wyników uczniów o wysokich umiejętnościach (Jakubowski i Pokropek, 2009).
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ucznia a prawdopodobieństwem udzielenia przez niego poprawnej odpowiedzi na zadanie 
niż klasyczna teoria testu (classical test theory, KTT). Dzięki temu, że IRT pozwala na szcze-
gółowy opis właściwości psychometrycznych poszczególnych zadań, możliwe jest zastoso-
wanie różnorodnych kryteriów ich doboru do ostatecznej wersji testu. Po drugie, w ramach 
IRT można określić pożądane właściwości pomiarowe dla docelowego testu w dowolnych 
zakresach skali, wykorzystując do tego celu krzywą informacyjną testu. Po trzecie, IRT umożli-
wia zastosowanie skomplikowanych schematów badawczych, w tym opisanego na kolejnych 
stronach próbkowania macierzowego, bez konieczności uciekania się do złożonych schema-
tów zrównywania podczas analizy danych. Spośród dostępnych modeli IRT model Rascha 
jest najbardziej restrykcyjny. Zakłada bowiem, że wszystkie zadania mają równie dobre wła-
ściwości pomiarowe. Sprawia to, że surowa liczba punktów stanowi statystykę dostateczną 
dla oszacowania poziomu umiejętności uczniów (Ayala, 2009). Zastosowanie modelu Rascha 
pozwala zatem na stworzenie narzędzia, dla którego wyniki surowe można łatwo przeliczyć 
na wyskalowane za pomocą tablicy przeliczeniowej, co sprzyja komunikowalności rezultatów 
pomiaru. Oczywiście będzie to możliwe, jeśli model z powodzeniem uda się dopasować do 
danych.

11.1.3. forma narzędzia
Z uwagi na koszty oraz łatwość wykorzystania powstałych narzędzi, zdecydowano się na 

konstrukcję testów w formie papierowej, do samodzielnego wypełniania w ramach badania au-
dytoryjnego. Określono także czas potrzebny do rozwiązania ostatecznych wersji narzędzi, co 
w połączeniu z założeniem, że miały one być testami mocy5, pozwoliło wstępnie przewidzieć 
potrzebną liczbę zadań w testach. Zdecydowano się także na stworzenie dwóch równoległych 
wersji testów z pulą zadań kotwiczących (wspólnych; linking items). Obie wersje były wykorzy-
stane równomiernie: połowa uczniów w oddziale rozwiązywała jedną wersję, a połowa drugą. 
Miało to na celu, po pierwsze, zmniejszenie błędu pomiaru, związanego z odpisywaniem przez 
uczniów odpowiedzi. Po drugie, umożliwiło wydłużenie testu w celu dokładniejszego objęcia 
zadaniami treści i umiejętności szczegółowych nauczanych na danym etapie kształcenia. Zabie-
gi te pozwoliły na bardziej trafne oszacowanie wyników na poziomie oddziałów.

11.1.4. koncepcja skal pomiarowych
Opis badanych umiejętności znajduje się w dalszej części rozdziału. W tym miejscu warto 

wspomnieć, że na etapie projektowania narzędzi szczegółowo określono treści i umiejętności 
definiujące badane konstrukty. Skupiono się na analizie podstawy programowej kształcenia 
ogólnego, założeniach krajowych, międzynarodowych i  zagranicznych badań umiejętności 
oraz na analizie wniosków z projektu poświęconego nowej formule sprawdzianu po klasie 

5 Test mocy jest testem, w którym czas rozwiązywania zadania nie jest powiązany z prawdopodobieństwem udzielenia 
przez ucznia poprawnej odpowiedzi. W związku z tym czas przewidziany na rozwiązanie testu mocy jest na tyle długi, 
aby wyeliminować jego wpływ na udzielane przez uczniów odpowiedzi.
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szóstej6. Opracowana koncepcja skal była przedmiotem konsultacji merytorycznych z eksper-
tami oraz została poddana zewnętrznej recenzji. Na podstawie koncepcji skal pomiarowych 
przygotowano plany testów, precyzujące, ile zadań mierzących poszczególne umiejętności 
szczegółowe powinno znaleźć się w teście. Były one gwarancją trafności treściowej docelo-
wych narzędzi. Plany ostatecznej wersji testów, dostosowanych do populacji badania EWD, 
przedstawiono w aneksie do rozdziału.

11.1.5. przygotowanie zadań do badania pilotażowego
Kolejne etapy związane były z przygotowaniem dużej puli zadań, spośród których miały 

zostać wybrane zadania do badania pilotażowego. Najpierw przygotowano wskazówki dla 
autorów zadań, dotyczące ich konstrukcji oraz schematów oceniania. Wykorzystano do tego 
doświadczenia amerykańskie w zakresie konstrukcji testów (Downing, 2006a; Haladyna, Do-
wning i Rodriguez, 2002). Szczególny nacisk położono na wymóg mówiący o tym, że pozy-
skiwane zadania mają być od siebie niezależne. Wykluczano sytuację, w której rozwiązanie 
jakiegoś zadania mogło być uzależnione od poprawnego rozwiązania innego zadania. Było 
to istotne z punktu widzenia wykorzystywanego modelu analizy danych, w którym przyjmu-
je się założenie o lokalnej niezależności poszczególnych pozycji testowych. Należy przy tym 
zauważyć, że zadania pogrupowane w wiązki (np. poprzez wspólne polecenie lub tekst, do 
którego się odnoszą), niekoniecznie łamią to założenie (Baghaei, 2008). W teście świadomości 
językowej i teście matematycznym dopuszczano zadania, które miały wspólne polecenie (np. 
prośbę o znalezienie synonimu lub rozwiązanie podanych działań), ale poszczególne przy-
kłady nie mogły być powiązane. Test umiejętności czytania był jedynym, w którym z założe-
nia grupa zadań zawsze odnosiła się do tego samego tekstu. W tym jednak wypadku trudno 
o inne, dające się zastosować w praktyce, rozwiązanie.

Równolegle trwała rekrutacja autorów. Kandydaci byli proszeni o przygotowanie próbki 
kilku zadań, zgodnej z wytycznymi. Ci, których zadania oceniono najwyżej, zostali zaproszeni 
do dalszej współpracy, polegającej na stworzeniu zadań odwołujących się do określonych tre-
ści i umiejętności (według opracowanych planów testów). Autorzy byli proszeni o układanie 
zadań z bardzo szerokiego zakresu umiejętności (od zadań bardzo łatwych do zadań bardzo 
trudnych dla docelowej populacji). Przesyłane przez autorów zadania były na bieżąco recen-
zowane a w razie wykrycia niedoskonałości – odsyłane do dopracowania. Pozyskane w trakcie 
tego etapu zadania były poddane dodatkowej ocenie i poprawkom na specjalnie zorganizo-
wanych warsztatach z udziałem matematyków, polonistów, pedagogów wczesnoszkolnych, 
dydaktyków praktyków, koderów oraz członków zespołu badawczego. Ostatnim etapem prac 
nad zadaniami i zeszytami pilotażowymi była ich obróbka graficzna i skład. Łącznie na potrze-
by pilotażu przygotowano 823 zadania składające się na trzy skale pomiarowe.

6 „Nowa formuła sprawdzianu w klasie szóstej”; projekt przeprowadzony w latach 2007–2010 przez Centralną Komisję 
Egzaminacyjną.
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11.1.6. plan badania pilotażowego
W badaniu pilotażowym szczególny nacisk położono na dobór zadań do zeszytów testowych 

oraz stworzenie planu testowania (przyporządkowania uczniów do konkretnych zeszytów testo-
wych7), który miał zapewnić zrównoważone próbkowanie macierzowe, umożliwiające wspólne 
skalibrowanie zadań z jednego testu oraz jak najdokładniejsze oszacowanie parametrów psycho-
metrycznych zadań i każdego z trzech testów. W związku z harmonogramem badania SUEK zde-
cydowano, że badanie zostanie przeprowadzone na losowej próbie wyłonionej z dwóch populacji 
uczniów, odmiennych od docelowej – na uczniach trzecich i piątych klas szkoły podstawowej8. 
Przetestowanie zadań na tak zdefiniowanej populacji nie stanowiło kłopotu, bowiem pozyskane 
zadania miały z założenia wykazywać się zróżnicowaną trudnością. Dla zwiększenia fasadowej traf-
ności pomiaru zadania bardzo łatwe (według przewidywań autorów) zostały zgrupowane w ze-
szytach rozwiązywanych tylko przez uczniów młodszych, natomiast zadania najtrudniejsze – w ze-
szytach przeznaczonych wyłącznie dla uczniów klas piątych. Dzięki temu zostało zminimalizowane 
ryzyko, że na sposób odpowiedzi ucznia wpływać będzie postrzegana przez niego niedostosowa-
na trudność zadań (np. zlekceważenie testu zbyt łatwego lub zbyt trudnego).

Ostatecznie na potrzeby badania pilotażowego stworzono 44 zeszyty testowe. W każdym 
zeszycie znalazło się średnio 19 zadań. Plan testowania został tak przygotowany, że każdy z ze-
szytów dla danego testu współwystępował z jak największą liczbą innych zeszytów dla jednej 
grupy uczniów. Równoważył także prawdopodobieństwo rozwiązania zeszytów w badanej 
próbie uczniów. Dodatkowo plan testowania uwzględniał różną kolejność rozwiązywanych 
przez uczniów zeszytów podczas kolejnych sesji testowych (by uniknąć wpływu zmęczenia 
uczniów na oszacowanie parametrów zadań). Każdy z uczniów miał przewidziane do rozwią-
zania cztery zeszyty z wybranego testu, rozwiązywał zatem średnio 76 zadań. Każde zadanie 
było natomiast rozwiązywane przez co najmniej 427 uczniów.

11.1.7. analiza danych i kryteria doboru zadań
Dzięki zastosowanemu planowi testowania możliwa była łączna kalibracja parametrów 

dla wszystkich zadań w ramach każdego z testów. Za pomocą programu ACER ConQuest 2.0  
(Wu, Adams, Wilson i  Haldane, 2007) dla każdego z  testów osobno wykonano serię analiz 
polegających na dopasowaniu do danych jednowymiarowego modelu Rascha. Zadania wie-
lokategorialne (oceniane na dłuższej skali niż dychotomiczna) analizowane były w  ramach 
modelu odpowiedzi częściowej (partial credit model, PCM; Masters i Wright, 1997). Do oszaco-
wania parametrów wykorzystano estymator brzegowej największej wiarygodności (marginal 
maximum likelihood, MML). Należy zauważyć, że ze względu na algorytmy obliczeniowe za-

7 Ponieważ zadań do przetestowania było bardzo dużo (były one pogrupowane w kilkanaście zeszytów testowych 
dla każdego testu), nie było możliwości, aby każdy uczeń rozwiązał wszystkie zadania.
8 Zadania zostały więc poddane badaniu pilotażowemu na uczniach trochę młodszych i trochę starszych niż docelowa 
populacja. Badanie było prowadzone na ogólnopolskiej, losowej próbie 80 szkół podstawowych w klasach trzecich 
i piątych (łącznie przebadano 5454 uczniów z 281 klas) w roku szkolnym 2010/11. Okienko testowe było na początku 
drugiego semestru.
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stosowane w oprogramowaniu, analizy nie uwzględniały pogrupowania uczniów na oddziały 
i szkoły. Uczniowie w analizach traktowani byli więc jako prosta próba losowa z dwóch popu-
lacji uczniów – trzecio- i piątoklasistów9.

Jako miary dopasowania zadania wykorzystano statystyki infit oraz outfit raportowane 
przez program (zob. rozdział 2). Gdy miary te osiągają wartość 1, przyjmuje się, że zadanie 
jest dobrze dopasowane do modelu. W praktyce dopuszcza się jednak pewne rozchwianie 
wartości tych statystyk – nawet od 0,5 do 1,5 (Ayala, 2009). W przypadku doboru zadań do 
nowo utworzonego testu sugeruje się jednak przyjęcie bardziej restrykcyjnych kryteriów do-
boru (Linacre, 1994). W związku z tym zadanie uznawano za odpowiednio dopasowane, jeżeli 
miary te mieściły się w zakresie od 0,8 do 1,2. Dodatkowo wspierano się analizą empirycznych 
i teoretycznych krzywych charakterystycznych dla zadań. Na każdym kroku eliminowano kilka 
zadań najgorzej dopasowanych do modelu Rascha. 

Procedura analizy dopasowania zadania wielokategorialnego była jednak odmienna od 
stosowanej do zadań ocenianych dychotomicznie. W przypadku wykrycia słabego dopaso-
wania dla zadania ocenianego na dłuższej skali punktowej najpierw podejmowano próbę 
jego polepszenia poprzez zmianę definicji wybranych kategorii punktowych. Modyfikacje skal 
punktowych były zaplanowane już na etapie konstrukcji kluczy kodowych, gdy dla wybra-
nych zadań otwartych zdefiniowano kody opisujące różne typy potencjalnych rozwiązań. Na 
etapie analizy poszczególnym kodom przypisano wartości punktowe (najczęściej od 0 do 2) 
i sprawdzano, czy założenie o wzrastającym poziomie umiejętności, wymaganym do uzyska-
nia wyższej kategorii punktowej, znajduje odzwierciedlenie w danych. Jeżeli średni poziom 
umiejętności uczniów uzyskujących daną kategorię punktową nie był odróżnialny od tego, 
który osiągali uczniowie o  wyższej lub niższej kategorii punktowej, to na podstawie anali-
zy jakościowej zapisów opisujących tę kategorię punktową decydowano się na modyfikację 
przypisania punktów do kodów lub na skrócenie skali punktowej, na przykład z 0–1–2 do 0–1. 
Decyzja o tym, które kategorie punktowe połączyć, była podejmowana indywidualnie dla każ-
dego zadania. Po wprowadzeniu modyfikacji analizę powtarzano.

Na ocenę przydatności zadania do ostatecznej wersji narzędzia miały także wpływ: jego 
trudność, sposób oddziaływania dystraktorów (w przypadku zadań zamkniętych) oraz wyniki 
dwóch analiz zróżnicowanego funkcjonowania pozycji testowej (differential item functioning, 
DIF; Kondratek i Grudniewska, 2013). Zarówno zadania zbyt łatwe, jak i zbyt trudne w odnie-
sieniu do zakładanego poziomu umiejętności populacji badanych, były odrzucane. Analiza 
dystraktorów polegała na weryfikacji założenia o negatywnym związku danego dystraktora 
z poziomem umiejętności (wraz ze wzrostem umiejętności prawdopodobieństwo wybrania 
dystraktora powinno maleć) oraz na sprawdzeniu czy dana niepoprawna odpowiedź jest dys-
traktorem „martwym” (niewybieranym przez uczniów). Spośród zadań zamkniętych prefero-
wane były te, których dystraktory nie budziły wątpliwości odnośnie do tych kryteriów.

9 Dla każdej z grup modelowana była odrębna średnia rozkładu w populacji. Więcej o warunkowaniu rozkładów 
umiejętności w populacji można znaleźć w artykule Margaret Wu (2005).
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Wykonano analizy sprawdzające zadania pod kątem efektu DIF ze względu na etap kształ-
cenia (3 lub 5 klasa) oraz płeć, usuwając zadania, w których (a) zaobserwowano zróżnicowane 
funkcjonowanie pozycji testowej w  ramach wyróżnionych grup oraz (b) źródło tych różnic 
można było przypisać do treści lub formy zadania na etapie analizy jakościowej. 

Efektem wieloetapowych analiz było wyłonienie trzech zestawów zadań – dla umiejęt-
ności czytania pozostały 74 zadania (ok. 40% zadań poddanych pilotażowi), dla świadomości 
językowej – 123 zadania (ok. 40%), a dla umiejętności matematycznych 181 zadań (ok. 56%). 
Na podstawie tych zestawów, zgodnie z założonymi planami testu, przygotowano ostateczne 
narzędzia wykorzystane w badaniu SUEK, czyli pierwszą wersję TOS3.

11.1.8. Wykorzystanie toS3 w badaniu Suek
Warunki pilotażu stanowiły swoisty test założeń stojących za modelem Rascha – badani 

uczniowie reprezentowali, względem docelowej populacji, dwa krańce spektrum umiejętno-
ści. Jedną z pożądanych właściwości modelu Rascha jest fakt, że uporządkowanie zadań ze 
względu na trudność jest takie samo dla uczniów, niezależnie od ich poziomu umiejętności. 
Pozwala to z jednej strony przewidywać, jak poradzą sobie z zadaniami uczniowie o odmien-
nym poziomie umiejętności niż uczniowie badani. Z drugiej zaś, umożliwia zweryfikowanie 
fundamentalnego dla TOS3 założenia, mówiącego o  tym, że badany zakres umiejętności 
szkolnych jest rzeczywiście rozwijany w toku nauki szkolnej. Jeżeli wybrane na podstawie da-
nych z pilotażu zadania faktycznie spełniają założenia modelu Rascha, to powinny również 
sprawdzić się na etapie badania zasadniczego, gdy rozwiązywali je uczniowie rozpoczynający 
naukę w klasie czwartej. Analizy przeprowadzone na podstawie wyników badania zasadnicze-
go potwierdziły jakość przygotowanych narzędzi (Jasińska i Modzelewski, 2012). Testy okazały 
się dopasowane do rzeczywistego poziomu umiejętności uczniów w tym wieku, a wybrane 
zadania potwierdziły swoje właściwości pomiarowe (udało się uzyskać dobre dopasowanie 
do modelu Rascha).

11.1.9. Zmiany w toS3 na potrzeby badania eWd
Uczniowie uczestniczący w badaniu SUEK nie byli jeszcze objęci reformą programową10. 

Dlatego pierwsza wersja testów została dostosowana do wytycznych poprzedniej podstawy 
programowej. Całe narzędzie miało być jednak wykorzystane także w badaniu EWD, w którym 
populacja uczniów objęta badaniem była pierwszym rocznikiem kształconym według nowej 
podstawy programowej. W celu wykorzystania testów TOS3 w badaniu EWD sprawdzono, czy 
zadania składające się na narzędzie pomiarowe są zgodne z nowymi wytycznymi. 

W przypadku testu umiejętności czytania oraz testu świadomości językowej stwierdzo-
no, że wszystkie zadania są zgodne także z nową podstawą programową. Biorąc jednak pod 

10 Wprowadzoną rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy 
programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z dnia 
15 stycznia 2009 r. Nr 4, poz. 17 z późn. zm.).



teSty oSIągnIĘĆ SZkolnych toS3

243

uwagę fakt, że test świadomości językowej dla uczniów z badania SUEK okazał się testem umiar-
kowanie trudnym, a także był testem o najmniejszej liczbie pozycji testowych (Jasińska i Modze-
lewski, 2012), zdecydowano się uzupełnić go o dodatkowe zadania. Z banku przetestowanych 
na tę okoliczność zadań11 wybrano dwa łatwiejsze, o dobrych właściwościach psychometrycz-
nych, odwołujące się do umiejętności słabiej reprezentowanych w pierwotnym teście.

Analiza testu matematycznego pokazała, że cztery zadania odwoływały się do treści, któ-
re nie zostały wyszczególnione w nowej podstawie programowej (porównywanie ilorazowe, 
pojęcie pola figur płaskich, rozpoznawanie wielokątów). Zadania te zastąpiono czterema in-
nymi (wybrano je ze wspomnianego banku zadań), które odwoływały się do tych samych 
nadrzędnych grup treści, ale nie wymagały operowania pojęciami czy wiadomościami, które 
mogły nie zostać wprowadzone na lekcjach z uwagi na inne wymagania nowej podstawy 
programowej.

Zmiany dokonane w testach były niewielkie, jednak biorąc pod uwagę także to, że testy 
TOS3 w badaniu EWD były rozwiązywane przez uczniów nauczanych zgodnie z inną podsta-
wą programową, nie można przyjąć za pewne, że wymienione czynniki nie spowodują zmia-
ny mierzonych testami skal. Przez skalę można rozumieć uporządkowanie zadań pod kątem 
trudności (zarówno względne, jak i bezwzględne) mierzących daną umiejętność.

Co mogłaby oznaczać zmiana w hierarchii zadań między badaniami SUEK a EWD? Pierw-
szym z możliwych wyjaśnień jest oczywiście błąd pomiaru związany z procedurami realizacji ba-
dania. Mielibyśmy z nim do czynienia, gdyby w dużej części oddziałów, w wyniku ściągania lub 
złamania innych procedur prowadzenia badania, część zadań okazała się łatwiejsza niż w dru-
gim badaniu. Zakładając jednak, że błąd pomiaru nie był ani duży, ani systematyczny w żadnym 
z badań, możemy przejść do drugiej możliwości. Zmiana w obserwowanym uporządkowaniu 
zadań mogłaby świadczyć także o  tym, że reforma programowa wpłynęła na systematyczne 
zróżnicowanie stopnia opanowania poszczególnych treści, mierzonych zadaniami testowymi, 
przez uczniów w obrębie danej umiejętności. Posługując się przykładem z testu matematycz-
nego, o takiej zmianie moglibyśmy mówić, gdyby w wyniku większej efektywności nauczania 
geometrii zadania z tego obszaru okazałyby się łatwiejsze dla którejś z populacji. Kolejną możli-
wością, niezależną od poprzedniej, jest wpływ na definicję umiejętności, jaki mogłoby spowo-
dować dodanie lub usunięcie poszczególnych zadań z  testu. Moglibyśmy przede wszystkim 
oczekiwać, że nowe zadania „ściągnęłyby” interpretację skali w kierunku treści, które mierzą.

Czy zatem zadania wspólne dla obu edycji testu tworzą odmienne hierarchie ze wzglę-
du na trudność? Porównanie parametrów odpowiadających sobie zadań przedstawiono na 
Rysunku 11.1, posługując się wykresami rozrzutu. Współczynniki korelacji liniowej Pearsona 
wynoszą odpowiednio: 0,993 dla testu umiejętności czytania, 0,973 dla testu świadomości 
językowej i 0,982 dla testu umiejętności matematycznych. Widzimy zatem, że są one niemal 
identyczne.

11 Bank zadań przetestowanych w badaniu pilotażowym powstał w ramach projektu „Badania dotyczące rozwoju 
metodologii szacowania wskaźnika edukacyjnej wartości dodanej (EWD)”.
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rysunek 11.1. Porównanie parametrów trudności zadań z badania SUEK (oś pozioma) i EWD 
(oś pionowa).

Odtworzenie się parametrów trudności zadań przemawia na rzecz stabilności skal będą-
cych przedmiotem pomiaru w obu badaniach. Warto jednak sprawdzić, czy w obu badaniach 
zadania opisane tymi parametrami są tak samo dobrze dopasowane do danych. Gdyby bo-
wiem skale uległy zmianie, mogłoby się okazać, że niektóre zadania nie są już tak dobrze do-
pasowane do zdefiniowanego modelu, jak były w poprzednim badaniu. To z kolei mogłoby 
rodzić podejrzenia o wystąpieniu zróżnicowanego funkcjonowania pozycji testowych w obu 
populacjach. Dla celów tej analizy posłużymy się wspomnianymi wcześniej miarami dopaso-
wania infit i outfit. W Tabeli 11.1 podano statystyki opisowe dla tych miar: minimum, maksi-
mum, pierwszy i dziewiąty decyl.

tabela 11.1. Porównanie statystyk opisowych dla miar dopasowania zadań w badaniu SUEK 
i EWD*.

test badanie
Outfit Infit

Min Max k1.10 k9.10 Min Max k1.10 k9.10

Umiejętność czytania
SUEK 0,75 1,26 0,88 1,19 0,85 1,17 0,92 1,10
EWD 0,79 1,36 0,85 1,19 0,84 1,20 0,90 1,11

Świadomość językowa
SUEK 0,81 1,18 0,90 1,12 0,86 1,12 0,94 1,08
EWD 0,78 1,21 0,91 1,13 0,83 1,13 0,95 1,09

Umiejętności matematyczne
SUEK 0,82 1,27 0,91 1,13 0,89 1,15 0,94 1,05
EWD 0,79 1,29 0,91 1,15 0,90 1,19 0,94 1,06

* k1.10 – pierwszy decyl; k9.10 – dziewiąty decyl.

Zauważyć możemy, że statystyki opisowe dla miar dopasowania są zbliżone dla danych 
z  obu badań. Analiza wykazała więc, że jakość dopasowania zadań do modelu w  obu ba-
daniach jest porównywalna. Ponadto zadania, które zostały dodane do testów na potrzeby 



teSty oSIągnIĘĆ SZkolnych toS3

245

badania EWD, okazały się także dobrze dopasowane do danych (miary dopasowania mieszczą 
się w granicach 0,92–1,13).

Przedstawione tu wyniki pokazały, że skale mierzone testami osiągnięć TOS3 są stabilne, 
mimo zmian dokonanych w samych narzędziach i mimo różnych badanych populacji.

11.1.10. ostateczna wersja testów
TOS3 są testami papierowymi, dostosowanymi do badania audytoryjnego. W Tabeli 11.2 przed-

stawiono liczbę zadań wchodzących w skład poszczególnych testów. Każde z narzędzi posiada 
dwie równoległe wersje z pulą 15–16 zadań kotwiczących dla obu wersji. Zarówno zadania kotwi-
czące, jak i zadania w każdej wersji testu są reprezentatywną próbką planu testu pod względem 
mierzonych treści i umiejętności, a obie wersje dla każdego testu mają porównywalną trudność.

tabela 11.2. Liczba zadań w testach osiągnięć szkolnych.

test liczba zadań  
w teście

liczba zadań 
w każdej wersji testu

liczba zadań 
kotwiczących

Umiejętność czytania 51 33 15
Świadomość językowa 45 30 i 31 16
Umiejętności matematyczne 53 34 i 35 16

Na każdy test składa się od 45 do 53 zadań (od 30 do 35 zadań w każdej wersji). Zadania są 
pogrupowane w 12 zeszytach testowych (po 6 w każdej wersji). Zadania z testu umiejętności 
matematycznych zostały wydzielone do odrębnych zeszytów (po 2 w każdej wersji), natomiast 
zadania z testu umiejętności czytania i testu świadomości językowej umieszczono we wspól-
nych zeszytach (po 4 w każdej wersji), z uwagi na większą ilość czasu potrzebną do przeczy-
tania tekstów w teście sprawdzającym umiejętność czytania. Badany uczeń rozwiązuje więc 
sześć zeszytów testowych (najlepiej po 2 jednego dnia testowania), a na rozwiązanie jednego 
zeszytu przewidziane jest 35 minut. Wszystkie zadania wchodzące w skład testów TOS3 są utaj-
nione, aby narzędzia te mogły zostać wykorzystane w innych projektach badawczych12.

11.2. charakterystyka skal pomiarowych
Testy osiągnięć szkolnych, przygotowywane na potrzeby badań SUEK i EWD, skupiają się 

na pomiarze najważniejszych z  punktu widzenia kształcenia w  szkole podstawowej obsza-
rów: umiejętności czytania, świadomości językowej i umiejętności matematycznych. Każde-
mu obszarowi odpowiada jeden test osiągnięć. Ze względu na ograniczoną ich długość, nie 
zakładano tworzenia dla wyszczególnionych skal podskal przedstawiających wyniki uczniów 
w ramach bardziej szczegółowych umiejętności.

W  następnej części rozdziału opisano strukturę każdego z  trzech testów. Na podstawie 
założonej struktury zostały opracowane plany testów dla każdej skali pomiarowej, które pre-

12 O udostępnienie narzędzi w celach naukowych należy zwrócić się do Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie.
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cyzowały, ile zadań, mierzących jakie szczegółowe umiejętności, powinno znaleźć się w teście. 
Opis struktury oraz wynikających z niej planów testów miał na celu zagwarantowanie różno-
rodności i reprezentatywności mierzonych treści i umiejętności, a tym samym – zapewnienie 
trafności treściowej testu. Plany testów zostały przedstawione w aneksie do rozdziału.

11.2.1. test umiejętności czytania
Test umiejętności czytania mierzy poziom rozumienia znaczenia czytanych samodzielnie tek-
stów różnego typu: literackich (prozatorskich i poetyckich), popularnonaukowych i użytko-
wych (ogłoszenie, regulamin, ulotka). 

Pytania do każdego tekstu sprawdzają różne kompetencje. Osiemnaście zadań wymaga od 
uczniów wyszukania informacji zawartej w tekście, podjęcia decyzji, które informacje są ważne, 
a które nie, ze względu na ich związek z tematem lub pytaniem, a także – ustalenia kolejności 
wydarzeń. Siedemnaście zadań mierzy umiejętność interpretacji tekstu, czyli wydobycia i wy-
jaśnienia jego sensu, określenia tematu i głównej myśli utworu, porównywania informacji za-
wartych w tekście, dostrzegania i wyjaśniania przyczyn i skutków opisanych zdarzeń, sytuacji, 
zjawisk, podania przypuszczalnych motywów działania, zachowania lub postawy bohaterów. 
Szesnaście zadań odwołuje się do umiejętności dokonania refleksji nad tekstem i jego oceny. 
Sprawdzają one, czy uczeń potrafi odnieść tekst do własnego doświadczenia i wiedzy o świecie, 
czy umie dokonać oceny zdarzeń, postaci i poglądów w kontekście własnego doświadczenia 
czytelniczego i pozaszkolnego, jak również ocenić kompletność i spójność tekstu.

11.2.2. test świadomości językowej
Zadania wchodzące w skład testu świadomości językowej można podzielić na trzy grupy. 

W pierwszej znajdują się zadania mające na celu pomiar bogactwa słownikowego uczniów 
(18 zadań). Wymagają one utworzenia (lub wybrania spośród podanych) wyrazu o podobnym 
lub przeciwstawnym znaczeniu, dobrania poprawnej definicji podanego wyrazu lub wpisania 
odpowiedniego wyrazu do podanej definicji, tworzenia lub rozpoznawania powszechnie wy-
stępujących porównań i wyjaśniania znaczenia związków frazeologicznych, a także rozpozna-
nia niepoprawnie użytego słowa. 

W  drugiej grupie znajdują się zadania sprawdzające elementy wiedzy o  języku (19 zadań). 
Wśród nich wyróżnić można zadania sprawdzające umiejętność tworzenia i uzupełniania zdań 
zgodnie z zasadami składni, rozpoznawania w tekście i tworzenia zdań oznajmujących, pytających, 
rozkazujących, a także zadania z zakresu ortografii i interpunkcji oraz poprawności językowej. 

Wśród zadań sprawdzających umiejętności związane z pisaniem tekstów (8 zadań) znaj-
dują się wymagające umiejętności redagowania tekstu, rozpoznawania i tworzenia czytelnej 
struktury tekstu, rozpoznawania i nadawania poprawnego stylu wypowiedzi oraz umiejętno-
ści argumentowania.

W teście świadomości językowej nie ma natomiast zadań wymagających napisania tekstu na 
zadany temat. Decyzja o ich niewprowadzaniu została podjęta z dwóch powodów. Po pierwsze, 
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badania wskazują na istnienie znaczących różnic w ocenianiu uczniowskich wypowiedzi pisem-
nych między egzaminatorami (tzw. efekt egzaminatora), niezależnie od stopnia szczegółowości 
kryteriów oceniania i jakości szkolenia egzaminatorów (Dolata, Putkiewicz i Wiłkomirska, 2004; 
zob. też rozdział 8). Po drugie, wykorzystanie w teście jednego zadania wymagającego napisania 
dłuższej wypowiedzi daje mniejszą (w sensie statystycznym) ilość informacji, przekładającą się 
na precyzję pomiaru niż wykorzystanie kilku lub kilkunastu krótszych zadań, które uczeń może 
rozwiązać w tym samym czasie. Brak w teście świadomości językowej zadań na napisanie tekstu 
na zadany temat jest częściowo rekompensowany obecnością zadań z trzeciej grupy.

11.2.3. test umiejętności matematycznych
Każde zadanie testu umiejętności matematycznych można opisać za pomocą dwóch ka-

tegorii: umiejętności, którymi należy się posłużyć, aby je rozwiązać, oraz treści matematycz-
nych, do których się odwołuje.

Zadania mierzą trzy umiejętności: odtwarzania wiadomości i dobrze wyćwiczonych schematów 
(7 zadań), którą zdefiniowano jako umiejętność rozwiązywania zadań typowych, wymagających 
użycia wyćwiczonych, prostych technik i posłużenia się dobrze znanymi obiektami. Innymi słowy 
– przywołania z pamięci znanych pojęć lub algorytmów. Kolejne 33 zadania wymagają odwołania 
się do umiejętności powiązania różnych wiadomości i dobrze wyćwiczonych schematów w celu 
rozwiązania zadań mniej rutynowych, ale niezbyt odległych od zadań typowych. Uczeń musi zwy-
kle wykonać większą liczbę kroków, aby rozwiązać zadanie z tej grupy. Musi wybrać pojęcia (mode-
le, wzory, procedury) matematyczne, odpowiednie dla rozwiązania danego problemu. Od ucznia 
oczekuje się, że będzie potrafił wykorzystać posiadane wiadomości do rozwiązania zadań, z których 
nie wynika wprost, jakie pojęcia czy procedury należy zastosować. Umiejętność przeprowadzenia 
prostego rozumowania matematycznego składającego się z kilku kroków sprawdzana jest na pod-
stawie 13 zadań. Od ucznia rozwiązującego je oczekuje się, że będzie umiał ustalić kolejność czynno-
ści prowadzących do rozwiązania problemu (sytuacji nowej, nieoczywistej dla osoby rozwiązującej 
test), że będzie potrafił wyciągnąć wnioski z kilku informacji podanych w różnej postaci.

Zadania mierzące każdą z tych umiejętności odwołują się do różnych treści matematycznych, 
które podzielono na trzy grupy: (a) liczba, (b) przestrzeń i kształt oraz (c) zmiana, związki, zależności.

Obszar „liczba”, reprezentowany przez 30 zadań, które odnoszą się do rozumienia przez 
uczniów pojęcia liczby, rozumienia i odkrywania relacji między liczbami, umiejętności wyko-
nywania obliczeń oraz rozumienia znaczenia tych operacji, a także umiejętności wykorzysta-
nia opisanych kompetencji w  sytuacjach praktycznych. W  obszarze tym mieszczą się także 
zagadnienia związane z pomiarem właściwości fizycznych przedmiotów. Odwołują się one do 
rozumienia problematyki długości, ciężaru, objętości, temperatury i czasu.

Na sferę „przestrzeń i kształt” (15 zadań) składają się zadania dotyczące problemów geome-
trycznych oraz związków przestrzennych między obiektami. Obejmuje on umiejętność rozpo-
znawania i rysowania figur geometrycznych, dostrzegania symetrii i regularności oraz wyko-
rzystania wyobraźni przestrzennej (zadania te nie wymagają zastosowania wiedzy formalnej).
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Ostatni obszar: „zmiana, związki, zależności” (8 zadań) obejmuje umiejętność dostrzegania 
przez ucznia związków i  zależności reprezentowanych w  sposób graficzny, słowny, tabela-
ryczny lub symboliczny.

11.3. rzetelność skal pomiarowych
Jakość skal pomiarowych możemy ocenić, przyglądając się precyzji, z jaką test pozwala osza-

cować wynik uczniów o różnym poziomie umiejętności. Warunkiem wstępnym takiej analizy 
w ramach modelu Rascha jest jednak odpowiednie dopasowanie zadań do modelu – udało się 
go spełnić w obu badaniach, w których wykorzystano TOS3. W ramach IRT, inaczej niż w KTT, 
precyzja pomiaru (rzetelność) nie jest ogólną własnością testu, stanowi jednak założenie precy-
zji pomiaru dla poszczególnych zadań wchodzących w skład narzędzia (Wright, 1990). Jednym 
ze sposobów pozwalającym ocenić własności pomiarowe narzędzia jest krzywa informacyjna 
testu (Ayala, 2009), oparta na informacji Fishera (Wright, 1990; zob. też rozdział 2). Im większa 
wartość funkcji informacyjnej, tym większa precyzja pomiaru badanej cechy. W zależności od 
uwzględnionych w  teście zadań oraz przyjętego modelu IRT, krzywa informacyjna dla testu 
może przybierać różne kształty. Ulokowanie jej nad skalą umiejętności pozwala określić, czy 
dany test dobrze „wpasował się” w zakres umiejętności uczniów. Na Rysunku 11.2 zostały przed-
stawione krzywe informacyjne dla trzech testów TOS3 wykorzystanych w ramach badania EWD. 
Uwzględniono w nich wszystkie zadania wchodzące w skład testów.
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Analizując wykres, można powiedzieć, że testy są dobrze dopasowane do rozkładu umie-
jętności uczniów w populacji – w zakresie ±2 odchyleń standardowych (w którym mieści się 
ok. 95% populacji) skonstruowane testy osiągnięć szkolnych pozwalają na pomiar umiejętno-
ści z zadowalającym stopniem precyzji. Stopień dopasowania testów do poziomu umiejętno-
ści badanych uczniów waha się jednak dla poszczególnych umiejętności. Test czytania okazał 
się trochę za łatwy. Wynika to z problemów związanych z pozyskaniem zadań o wyższej trud-
ności na etapie konstrukcji testu. Test świadomości językowej natomiast posiada zdecydowa-
nie mniej zadań niż matematyczny czy wspomniany test czytania – dlatego maksimum jego 
funkcji informacyjnej jest niższe niż dwóch pozostałych narzędzi, jednakże charakteryzuje się 
porównywalną do testu z matematyki precyzją pomiaru uczniów zdolnych.

Błąd pomiaru jest funkcyjnie związany z  informacją Fishera (Wright, 1990) – im więcej 
informacji dostarcza test dla danego zakresu skali, tym z mniejszym błędem szacowane są 
wyniki dla tego zakresu (Ayala, 2009). Należy przy tym pamiętać, że na błąd oszacowania wy-
niku ucznia ma wpływ liczba rozwiązywanych przez niego zadań (do im większej liczby zadań 
uczeń podszedł, tym mniejszy błąd), a także ich trudność (im lepiej dopasowany zakres trud-
ności zadań do poziomu umiejętności ucznia, tym mniejszy błąd).

W  związku z  faktem, że testy TOS3 składają się z  dwóch wersji, a  te – z  kilku zeszytów 
testowych, istnieje możliwość wyrysowywania wielu krzywych informacyjnych. Potencjalnie 
można taką krzywą wyrysować dla każdego z możliwych sposobów rozwiązania testu przez 
ucznia (od pojedynczego zeszytu po wszystkie zeszyty w  wersji). Precyzja pomiaru będzie 
wtedy różna, zgodnie z opisanymi regułami. Choć kwestia indywidualnego błędu pomiaru ma 
kluczowe znaczenie dla pomiaru diagnostycznego, to ze względu na cele badań SUEK i EWD 
poziomami analizy będącymi w  centrum zainteresowania, są oddział i  szkoła, a  w  związku 
z tym wystarczy scharakteryzowanie pomiaru na ogólniejszym poziomie.

Choć na wykresie z krzywymi informacyjnymi wyraźnie widać, że poziom dokładności po-
miaru jest zróżnicowany dla różnych poziomów umiejętności, to w ramach zastosowanej me-
tody estymacji wyników uczniów (MML) – istnieje możliwość oszacowania jednego, ogólne-
go parametru podsumowującego stopień precyzji pomiaru, współczynnika rzetelności EAP/
PV (EAP/PV reliability coefficient; Adams, 2005).

Współczynnik ten jest stosunkiem wariancji dwóch rodzajów estymatorów wyników 
uczniów. Oba związane są z  rozkładem a  posteriori wyniku ucznia (przemnożenia funkcji 
wiarygodności dla wektora odpowiedzi ucznia przez funkcję gęstości dla rozkładu a priori), 
czyli z  rozkładu umiejętności w  populacji, który na potrzeby wyliczania wyników uczniów 
w badaniach SUEK i EWD został opisany przez rozkład normalny o estymowanych parame-
trach (średniej i odchyleniu standardowym). Rozkład a posteriori dla ucznia jest tym bardziej 
zbliżony do rozkładu w  populacji, im mniejsza jest precyzja pomiaru. Jego średnia jest es-
tymatorem expected a posteriori (EAP). Natomiast wartości potencjalne (plausible values, PV) 
to losowa próbka wartości („prawdopodobnych”) z tego rozkładu. Znany jest efekt zaniżania 
oszacowania wariancji w  populacji z  wykorzystaniem estymatora EAP (w  przeciwieństwie 
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do PV; Wu, 2005), który wynika z błędu pomiaru – średnia rozkładu a posteriori ściągana jest 
do średniej populacyjnej tym bardziej, im mniej informacji o poziomie umiejętności ucznia 
dostarcza test. Z  drugiej strony, im więcej tej informacji, tym węższy rozkład a  posteriori 
(mniejsza niepewność związana z oszacowaniem wyniku ucznia). Innymi słowy, im mniejszy 
błąd pomiaru, tym mniejsze zaniżenie wariancji z  wykorzystaniem estymatora EAP (mniej-
sze „ściąganie” ku średniej populacyjnej). W sytuacji doskonale rzetelnego pomiaru rozkłady 
a posteriori wyników uczniów byłyby punktowe, a więc oba estymatory poziomu umiejęt-
ności dla danego ucznia byłyby sobie równe. Wariancje tych estymatorów w próbie również 
byłyby równe, a współczynnik rzetelności przyjmowałby wartość 1. Współczynnik rzetelności 
EAP/PV zdaje zatem sprawę z  wielkości efektu zaniżenia oszacowania wariancji estymato-
ra EAP, a tym samym mówi nam, z  jaką precyzją dokonano pomiaru umiejętności uczniów.  
W Tabeli 11.3 zamieszczono uzyskane w badaniu EWD wartości współczynników rzetelności 
EAP/PV dla testów TOS3.

tabela 11.3. Porównanie wartości współczynnika rzetelności EAP/PV dla testów TOS3 w ba-
daniu EWD.

test Wartość współczynnika rzetelności eap/pV
Umiejętność czytania 0,858
Świadomość językowa 0,849
Umiejętności matematyczne 0,876

Wartości współczynników są wysokie dla wszystkich trzech testów, co potwierdza ogólnie 
wysoki poziom precyzji pomiaru, obserwowany na wykresach z  krzywymi informacyjnymi. 
Widzimy także, że większa dokładność pomiaru dla testu matematycznego dla całego zakresu 
skali jest odwzorowana w relatywnie wyższej wartości współczynnika jego rzetelności. Należy 
jednak pamiętać, że współczynnik ten stanowi uśrednienie precyzji pomiaru dla wszystkich 
uczniów, którzy rozwiązywali testy TOS3 w danym badaniu, niezależnie od tego, do ilu zadań 
podeszli – informacja o indywidualnych błędach oszacowań wyników uczniów zostaje utra-
cona za cenę wygody posługiwania się jedną wartością liczbową dla całego pomiaru.

Podsumowując rozważania o rzetelności testów osiągnięć szkolnych, można powiedzieć, 
że narzędzia charakteryzują się dobrymi własnościami psychometrycznymi. Pomiar umiejęt-
ności przeprowadzony za ich pomocą zapewnia wyniki obarczone niepewnością o rozsąd-
nych wartościach dla całego zakresu skali.

11.4. trafność pomiaru osiągnięć szkolnych
Precyzja pomiaru nie jest wystarczającym kryterium jakości testów. Narzędzie mogłoby 

bowiem rzetelnie mierzyć cechy uczniów odległe od tych, o których chcemy wnioskować. 
TOS3 miały na celu pomiar wyników nauczania po pierwszym etapie kształcenia. Dlatego 
należy sprawdzić, czy mierzą one to, co zakładali ich twórcy. W psychologicznym ujęciu pro-
blematyki trafności wiele miejsca poświęca się na wyszczególnianie i  opisywanie różnych 
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rodzajów trafności, konsekwencji ich braku oraz sposobów ich badania (Anastasi i  Urbina, 
1999). W kontekście pomiaru dydaktycznego najważniejsze wydają się pytania o to, czy test 
obejmuje reprezentatywną próbę mierzonych wiadomości i umiejętności, oraz czy wywołuje 
u uczniów pożądane procesy myślowe i pozwala na zarejestrowanie dowodów, że takie pro-
cesy zaistniały (Jakubowski i Pokropek, 2009; Kane, 2006).

Trafność treściowa narzędzia pomiarowego dotyczy tego, czy pozycje testowe stanowią 
reprezentatywną próbę dziedziny, która ma być przedmiotem pomiaru. Ocena testu osiągnięć 
szkolnych pod względem tego kryterium zasadniczo polega na analizie jego treści w  celu 
stwierdzenia, czy wchodzące w jego skład zadania mierzą wszystkie ważne z punktu widzenia 
badanego konstruktu wiadomości i umiejętności, oraz czy zadania odwołujące się do szcze-
gółowych umiejętności znajdują się w teście we właściwych proporcjach. Trafność treściowa 
testu jest w dużym stopniu wynikiem przyjętych procedur konstrukcji narzędzia, a nie oceny 
dokonywanej post factum. Aby ustrzec się przed przypadkowością pozycji składających się 
na test lub też nadreprezentacją zadań mierzących takie umiejętności, dla których łatwiej uło-
żyć dobre psychometrycznie zadanie, należy badaną dziedzinę z góry dobrze opisać, a także 
opracować dokładną specyfikację zawartości testu. Ważna jest także ekspercka ocena zadań 
oraz weryfikacja empiryczna, które mogą ustrzec przed włączeniem do testu zadania tylko 
z pozoru mierzącego założoną umiejętność.

Na etapie planowania narzędzia podjęto kroki, które miały zapewnić trafność treściową 
TOS3. Polegały one na: zdefiniowaniu i opisaniu skal pomiarowych, analizie podstawy progra-
mowej i obowiązujących programów nauczania oraz opracowaniu na ich podstawie szcze-
gółowych planów testów precyzujących, ile zadań mierzących dane umiejętności powinno 
się znaleźć w teście. Następnie koncepcja skal pomiarowych, plany testów oraz opracowane 
zgodnie z nimi zadania testowe zostały poddane recenzji zewnętrznej i drobiazgowej ocenie 
eksperckiej. Uwagi przekazane przez recenzentów pozwoliły na udoskonalenie części zadań, 
które tego wymagały i na wykluczenie zadań najbardziej problematycznych. Tak wyłoniona 
grupa zadań została poddana weryfikacji empirycznej w badaniu pilotażowym, a do testów 
zasadniczych zostały wybrane zadania nie tylko najlepsze pomiarowo, lecz także zgodne 
z przyjętymi planami testów. W ten sposób udało się zapewnić różnorodność i  reprezenta-
tywność treściową opracowanych testów.

Skoro testy zostały skonstruowane w  taki sposób, że zadania wchodzące w  ich skład 
odwołują się do różnych treści i umiejętności szczegółowych, można postawić pytanie, czy 
jednowymiarowy model Rascha wykorzystany do ustalenia skali umiejętności, jest w  tym 
przypadku modelem trafnym. Model ten zakłada, po pierwsze, że odpowiedzi na zadania są 
wskaźnikami umiejętności dającej się opisać za pomocą jednego wymiaru, a po drugie, że 
wszystkie pozycje testu są w  takim samym stopniu związane z  wynikiem ogólnym (Ayala, 
2009). Procedura konstrukcji testów została tak zaplanowana i zrealizowana, aby dane z po-
miaru tymi narzędziami można było z  powodzeniem dopasować do jednowymiarowego 
modelu Rascha. Do testów ostatecznych z pokaźnego banku zadań zostały włączone tylko 
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te pozycje, które były dopasowane do takiego modelu. Dzięki temu w teście znalazły się tylko 
zadania, które istotnie korelują z wynikiem ogólnym, a ponadto została wykluczona możliwość 
włączenia do testu zadań zbyt silnie determinujących wynik. Zostało to potwierdzone w ba-
daniu zasadniczym, w którym udało się także dopasować wspomniany model. Oznacza to, że 
wszystkie pozycje wchodzące w skład testu są tak samo dobrymi wskaźnikami ogólnej umie-
jętności, która kryje się za obserwowaną reakcją ucznia na zadanie, czyli jego poprawnym lub 
błędnym rozwiązaniem. Umiejętność tę z powodzeniem możemy opisać, wykorzystując model 
jednowymiarowy.

Ostatnim elementem badania trafności będzie konfrontacja wyników testów z zewnętrz-
nymi miarami podobnych konstruktów oraz ze zmiennymi opisującymi czynniki, które – jak 
oczekujemy – są związane z umiejętnościami z założenia mierzonymi testami TOS3. W anali-
zach odniesiemy się do trzech zewnętrznych kryteriów: poziomu inteligencji, nauczycielskich 
ocen oraz wyników innych testów osiągnięć szkolnych. Wykorzystamy wyniki badania SUEK, 
jako że dają one większe możliwości w zakresie konfrontacji z kryteriami zewnętrznymi.

Poziom inteligencji uczniów był mierzony w  trzeciej klasie szkoły podstawowej testem 
matryc Ravena w wersji standardowej, w formie klasycznej (Jaworowska i Szustrowa, 1991). 
Wyniki tego testu zostały wyskalowane dwuparametrycznym modelem IRT. Oceny nauczy-
cielskie zebrano pod koniec klasy trzeciej. Nauczycieli nauczania początkowego badanych 
klas poproszono, aby ocenili umiejętności wszystkich swoich uczniów na czterostopniowej 
skali opisowej: osobno umiejętności językowe, osobno matematyczne. Trzecim kryterium 
były wyniki uczniów z  testów z  języka polskiego i matematyki, uzyskane w badaniu OBUT, 
w którym uczestniczyli badani uczniowie (Pregler i Wiatrak, 2011)13. W przedstawionych anali-
zach wykorzystano sumę punktów.

W Tabeli 11.4 przedstawiono siłę związków wymienionych kryteriów z wynikami trzech te-
stów osiągnięć (wykorzystano estymatory EAP). Dla zmiennych ciągłych (mierzonych na skali 
interwałowej) podano współczynnik korelacji liniowej i jego kwadrat (współczynnik determina-
cji r2), mówiący o tym, jaką część zmienności wyników egzaminacyjnych możemy wyjaśnić na 
podstawie danego kryterium. Dla zmiennych porządkowych (nauczycielskie oceny) siłę związku 
wyrażono współczynnikiem η2, mówiącym o tym, jaką część wariancji zmiennej zależnej może-
my wyjaśnić przynależnością do poszczególnych kategorii zmiennej niezależnej (jest to miara 
o podobnej interpretacji jak r2). Dodatkowo podano wartości współczynników regresji, pozwala-
jące określić, jaka byłaby różnica średnich wyników testów osiągnięć uczniów o określonej ocenie 

13 Należy zwrócić uwagę na kilka cech tego pomiaru, które z punktu widzenia celów prezentowanych analiz, są jego 
mankamentami. Diagnoza OBUT jest prowadzona i oceniana przez nauczycieli uczących uczniów wypełniających 
testy. Szkoła otrzymuje opracowane przez zespół badawczy testy oraz instrukcje przeprowadzenia badania, jednak 
nie ma pewności, czy procedury te są przestrzegane. Narzędzia pomiarowe są krótkie, co sprawia, że wyniki pomiaru 
są mało dokładne (skala umiejętności matematycznych ma 17 rozróżnialnych kategorii wyników surowych, a skala 
testu języka polskiego – 24), a w rozkładach wyników dostrzega się silny efekt sufitowy: testy są za łatwe, aby dobrze 
różnicować uczniów najzdolniejszych (skośność wynosi odpowiednio: –0,964 dla testu z języka polskiego i –0,384 dla 
testu z matematyki). Mankamenty te mogą powodować zaniżenie korelacji między wynikami testów. Ponadto wyniki 
z badania OBUT udało się przyłączyć tylko dla ok. 64% uczniów objętych badaniem testowym SUEK.
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w porównaniu do uczniów, którzy uzyskali ocenę o jeden niższą14. W nawiasach podano błędy 
standardowe oszacowań. Wszystkie podane w tabeli współczynniki są istotne statystycznie na 
poziomie p < 0,001. Prezentowane parametry zostały wyliczone za pomocą modeli regresji es-
tymowanych w programie Mplus 7 metodą największej wiarygodności, z uwzględnieniem trój-
stopniowego schematu doboru próby i nierównych prawdopodobieństw doboru.

tabela 11.4. Siła związku między wynikami testów osiągnięć a zewnętrznymi kryteriami.*

kryterium Współczynnik test umiejętności 
czytania

test świadomości 
językowej

test umiejętności 
matematycznych

Wynik testu matryc 
Ravena

r2 0,32 (0,014) 0,39 (0,014) 0,48 (0,015)
r 0,57 (0,013) 0,62 (0,011) 0,69 (0,011)

Oceny 
– język polski

η2 0,50 (0,016) 0,55 (0,015) 0,48 (0,015)
b1 85,74 (2,320) 76,27 (2,280) 91,27 (2,490)
b2 8,49 (0,638) 9,51 (0,573) 8,47 (0,636)
b3 8,25 (0,453) 8,45 (0,402) 8,01 (0,482)
b4 10,35 (0,429) 10,36 (0,382) 10,46 (0,443)

Oceny 
– matematyka

η2 0,49 (0,016) 0,52 (0,014) 0,54 (0,016)
b1 88,55 (2,230) 81,13 (2,290) 80,44 (2,430)
b2 7,84 (0,568) 9,59 (0,587) 9,07 (0,613)
b3 8,32 (0,472) 8,36 (0,470) 8,27 (0,480)
b4 10,64 (0,470) 10,08 (0,418) 11,64 (0,436)

Wynik OBUT 
– język polski

r2 0,49 (0,019) 0,54 (0,017) 0,42 (0,016)
r 0,70 (0,013) 0,73 (0,012) 0,65 (0,013)

Wynik OBUT
– matematyka

r2 0,41 (0,019) 0,41 (0,020) 0,53 (0,022)
r 0,64 (0,015) 0,64 (0,016) 0,73 (0,015)

* W nawiasach podano błąd standardowy oszacowań.

Wyniki analiz są zgodne z oczekiwaniami. Potwierdzono związek wyników testów z inteli-
gencją – konstruktem, który zgodnie z teorią i wynikami licznych badań, jest związany z osią-
gnięciami szkolnymi. Siła tego związku jest zbliżona do zaobserwowanej w innych badaniach 
i  zgodnie z  nimi jest trochę silniejsza dla przedmiotów matematyczno-przyrodniczych niż 
humanistycznych (Ferrer i McArdle, 2004; Sternberg, Grigorenko i Bundy, 2001; Teo, Carlson, 
Mathieu, Egeland i Sroufe, 1996, por. też przegląd polskich badań w: Dolata, 2008).

Oceny nauczycielskie są często wykorzystywane jako zewnętrzne kryterium w  badaniu 
trafności testów osiągnięć szkolnych (Anastasi i Urbina, 1999). Ze statystycznego punktu wi-
dzenia jest to miara mało rzetelna, zasadniczo nieporównywalna między grupami uczniów 
ocenianymi przez różnych nauczycieli (Jasińska, 2010). Mimo to ich wykorzystanie w badaniu 
trafności jest uzasadnione, ponieważ obejmują one szerokie spektrum umiejętności uczniów, 
które mają okazję ujawnić się w różnych okolicznościach (nie tylko podczas badania testowe-

14 Oceny nauczycielskie zostały zrekodowane na zmienną pomocniczą w taki sposób, że np. współczynnik regresji b3 
oznaczał różnicę w średnim wyniku testu między grupą uczniów, która uzyskała ocenę 3, a tymi, którzy uzyskali ocenę 2. 
Stała regresji została oznaczona jako b1 i odpowiadała średniemu wynikowi uczniów, którzy uzyskali ocenę 1.
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go). Dodatkowo są one w mniejszym stopniu uzależnione od chwilowej dyspozycji ucznia. 
Dlatego uznaliśmy za uzasadnione wykorzystanie ich w analizach. 

Przedstawione wyniki przemawiają na rzecz trafności testów osiągnięć. Zaobserwowano 
umiarkowanie silne, pozytywne związki między nauczycielskimi ocenami a wynikami testów 
z danych przedmiotów (ok. 50–55% wariancji wyników testów można wyjaśnić za pomocą 
informacji o  ocenie udzielonej przez nauczyciela z  danego obszaru wiedzy). Dodatkowym 
potwierdzeniem jest silniejsza relacja dla odpowiadających sobie przedmiotów (np. między 
wynikiem testu z matematyki a nauczycielską oceną umiejętności matematycznych ucznia) 
niż dla różnych przedmiotów. Oczywiście krzyżowe relacje także występują, ponieważ osią-
gnięcia szkolne z języka polskiego i matematyki są ze sobą powiązane.

Ostatnim kryterium są wyniki uczniów z  testów z  języka polskiego i matematyki uzyskane 
w badaniu OBUT. Otrzymany wzorzec korelacji jest zgodny z założeniami. Obserwujemy silniejszy 
związek wyników testu z języka polskiego z badania OBUT z wynikami testu umiejętności czy-
tania i świadomości językowej wykorzystanymi w badaniu SUEK (ok. 0,7) niż z wynikami z testu 
umiejętności matematycznych (ok. 0,6). Test z matematyki z badania OBUT także silniej koreluje ze 
skalą umiejętności matematycznych z testów z badania SUEK (ok. 0,7) niż ze skalami umiejętności 
językowych (ok. 0,6). Dodatkowo korelacje między wynikami testów z odpowiadających sobie 
zakresów umiejętności są wyższe niż korelacja między wynikiem z testu OBUT z języka polskie-
go a z testu OBUT z matematyki, która wynosi 0,63215. Korelacje między testami SUEK są wyższe 
i wynoszą odpowiednio: między testem matematycznym a testem umiejętności czytania: 0,782, 
między testem matematycznym a testem świadomości językowej: 0,789 i między testem świado-
mości językowej a testem umiejętności czytania: 0,848. Nie można jednak tych wartości wprost 
porównać z korelacjami między testami SUEK a OBUT – te drugie, z uwagi na ponad dwukrotnie 
krótszą długość, są testami o mniejszej rzetelności. Dlatego korelacje pomiędzy testami bardziej 
rzetelnymi są wyższe. Ponadto w analizach tych za wynik z testów OBUT uznano sumę punktów 
(nie dysponowano pełnym rekordem odpowiedzi uczniów na zadania, co uniemożliwiło wyskalo-
wanie wyników). Mogło to przyczynić się do zaniżenia korelacji między wynikami z testów OBUT 
i SUEK ze względu na niespełnienie założenia o liniowym charakterze zależności.

Mając świadomość ograniczeń przytoczonych tu wyników, można mimo wszystko stwier-
dzić, że uzyskany wzorzec korelacji przemawia za trafnością testów TOS3.

11.5. podsumowanie
Głównym celem rozdziału było opisanie zestawu trzech testów osiągnięć szkolnych TOS3 

– procedury ich tworzenia, formatu narzędzia, mierzonych umiejętności oraz wyników analizy 
rzetelności i trafności. Nie był to jednak cel jedyny. Celem pobocznym było zwiększenie wśród 
twórców testów osiągnięć szkolnych – działających w  ramach systemu egzaminacyjnego, 
sektora prywatnego czy też badaczy zajmujących się pomiarem osiągnięć szkolnych – świa-

15 Ten i kolejne wymieniane współczynniki korelacji policzono analogicznymi modelami. Wyniki przytoczono tylko 
w tekście rozdziału, aby zachować czytelność Tabeli 11.4.



teSty oSIągnIĘĆ SZkolnych toS3

255

domości potrzeby szczegółowego dokumentowania procesu wytwarzania narzędzi, a także 
ich jakości. Brak takiej dokumentacji jest niechlubną cechą większości testów osiągnięć szkol-
nych wykorzystywanych w Polsce. Naszym zdaniem nie pozostaje ona bez konsekwencji.

W ciągu ostatnich kilku lat obserwujemy dwa sprzeczne ze sobą trendy związane z pomia-
rem osiągnięć szkolnych. Z jednej strony sytuacja jest dobra – widoczny jest wzrost zaintereso-
wania obiektywnym testowaniem, zarówno po stronie badaczy i administracji centralnej, jak 
i – co być może najważniejsze – samych szkół. Międzynarodowe i krajowe badania oraz sys-
tem egzaminów zewnętrznych dostarczają nieocenionej wręcz wiedzy na temat szkolnictwa 
w naszym kraju. Różnego rodzaju badania i programy diagnostyczne nakierowane na wspie-
ranie szkół cieszą się bardzo dużą popularnością. Z drugiej zaś strony, coraz wyraźniej słychać 
głosy krytyki wymierzone w testowe sprawdzanie wiedzy. Krytyka ta skupia się między innymi 
na miarodajności otrzymywanych wyników, czyli na trafności narzędzi wykorzystanych do ich 
otrzymania. Takich opinii nie można lekceważyć – pobrzmiewa w nich bowiem uzasadniony 
niepokój.

Brak szczegółowej i  publicznie dostępnej dokumentacji dotyczącej podjętych podczas 
konstrukcji testów działań, wpływających na ich jakość, podważa zaufanie do dostarczanych 
przez te narzędzia wyników. Uniemożliwia też rozwój metodologii związanej z konstrukcją te-
stów osiągnięć szkolnych na gruncie polskim. Rozwój ten jest uzależniony od możliwości wy-
miany doświadczeń oraz istnienia merytorycznej krytyki stosowanych rozwiązań. Pierwszym 
krokiem w tym kierunku jest odrzucenie przekonania, że „testy mówią same za siebie” i pod-
jęcie wyzwania pełniejszego opisu tworzonych narzędzi. Wydaje się, że tylko na tym można 
oprzeć rzetelny dyskurs dotyczący pomiaru edukacyjnego, który zwiększy zaufanie opinii pu-
blicznej do wykorzystywanych testów osiągnięć, a także zrozumienie dla potrzeby ich stoso-
wania. Sprawi też, że przyszłe narzędzia do pomiaru umiejętności uczniów będą lepsze, ich 
wyniki bardziej miarodajne, a decyzje podejmowane na ich podstawie – bardziej trafne.
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aneks

W Tabelach zamieszczono plany testów przedstawiające, ile zadań odwołujących się do 
danych treści i umiejętności weszło w skład poszczególnych testów. Dane te zostały przedsta-
wione w podziale na dwie wersje testu (A i B). Dodatkowo podano liczbę zadań kotwiczących, 
które wchodziły w skład każdej wersji testu.

tabela a11.1. Plan testu czytania.

tekst umiejętność
liczba zadań

Wersja a Wersja b Zadania kotwiczące

1: Literacki (proza)
Wyszukiwanie informacji 2
Interpretacja 2
Refleksja i ocena 1

2: Literacki (proza)
Wyszukiwanie informacji 4
Interpretacja 2
Refleksja i ocena 5

3: Literacki (poezja)
Wyszukiwanie informacji 1 1
Interpretacja 2
Refleksja i ocena 1 1 1

4: Popularnonaukowy
Wyszukiwanie informacji 4
Interpretacja 1
Refleksja i ocena 1 1

5: Użytkowy (ogłoszenie)
Wyszukiwanie informacji 1
Interpretacja 2
Refleksja i ocena 2

6: Użytkowy (ulotka)
Wyszukiwanie informacji 2
Interpretacja 1 1 3

7: Użytkowy (regulamin)
Wyszukiwanie informacji 3
Interpretacja 3
Refleksja i ocena 3
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tabela a11.2. Plan testu świadomości językowej.

umiejętność 
ogólna

umiejętność szczegółowa
liczba zadań

Wersja a Wersja b
Zadania 

kotwiczące

Bogactwo 
słownikowe

Rozpoznawanie niepoprawnego, ze względu 
na znaczenie, użycia słowa 2 1
Tworzenie i rozpoznawanie wyrażeń 
porównawczych 2 1
Tworzenie lub rozpoznawanie synonimów 
i antonimów 2 1 2
Wyjaśnianie znaczenia słowa 2 1
Wyjaśnianie znaczenia związków 
frazeologicznych 1 2 1

Elementy wiedzy 
o języku

Ortografia i interpunkcja 3 2 3
Poprawność gramatyczna wypowiedzi 3 5 3

Umiejętności 
związane  
z pisaniem tekstów

Argumentacja 1 1
Redagowanie tekstu 2 1
Porządkowanie struktury wypowiedzi 1 1
Rozpoznawanie i nadawanie poprawnego stylu 
wypowiedzi 1

tabela a11.3. Plan testu umiejętności matematycznych.

grupa treści treści umiejętność
liczba zadań

Wersja a Wersja b
Zadania 

kotwiczące

Liczba

Rozumienie pojęcia liczby Powiązania 3

Dodawanie i odejmowanie 
na liczbach naturalnych

Powiązania 2 2
Rozumowania 1

Obliczenia pieniężne Powiązania 1 1
Szacowanie wyników działań Rozumowania 1

Rozwiązywanie zadań 
tekstowych

Odtwarzania 1 1
Powiązania 2 2
Rozumowania 1 1

Układanie zadań tekstowych Powiązania 1 1

Pomiar (długości, czasu, 
temperatury, masy lub 
objętości*)

Odtwarzania 1 2 1
Powiązania 1 1
Rozumowania 1 1 1

Przestrzeń i kształt

Położenie obiektów 
względem siebie

Powiązania 1
Rozumowania 1

Symetria i regularności Powiązania 1 2 1

Figury płaskie
Odtwarzania 1
Powiązania 2 1
Rozumowania 1

Wyobraźnia przestrzenna
Powiązania 1 2
Rozumowania 1

Zmiana, związki, 
zależności

Dostrzeganie związków 
i prawidłowości

Powiązania 2 2 1
Rozumowania 1 1 1

* Bez odwołania do wiedzy formalnej czy wzorów.
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rozdział 12
Wykorzystanie modeli cech ukrytych w badaniu Laboratorium 
myślenia1

Magdalena Grudniewska, Instytut Badań Edukacyjnych
Artur Pokropek, Instytut Badań Edukacyjnych

W  tym rozdziale omówimy przykład wykorzystania modeli cech ukrytych w  badaniach 
edukacyjnych, na przykładzie badania Laboratorium myślenia przeprowadzonego w Instytu-
cie Badań Edukacyjnych. Opiszemy procedurę skalowania wyników za pomocą dwuparame-
trycznego modelu logistycznego oraz zastosowanie analizy klas ukrytych do diagnozy pozio-
mu opanowania przez uczniów umiejętności złożonych. 

12.1. opis badania
W  Laboratorium myślenia diagnozowano poziom umiejętności gimnazjalistów w  za-

kresie przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki oraz geografii. Zaplanowano 
cztery cykle badawcze, które realizowano na początku każdego roku szkolnego w  latach 
2011–2014. Badanie obejmowało uczniów trzeciej klasy gimnazjum: ostatni rocznik gimna-
zjalistów kształconych według starej podstawy programowej oraz trzy roczniki według no-
wej. Badanie prowadzone było na ogólnopolskiej próbie losowej, każdego roku brało w nim 
udział ponad 7000 uczniów klas pierwszych ze 180 szkół ponadgimnazjalnych, a w trzecim 
cyku badania próbę powiększono o ponad 7000 uczniów klas drugich. 

Laboratorium myślenia było inspirowane Programem międzynarodowej oceny umiejętno-
ści uczniów (Programme for International Student Assessment, PISA), mierzącym umiejętności 
piętnastolatków w zakresie czytania i rozumowania w naukach humanistycznych, umiejętno-
ści matematycznych oraz rozumowania w naukach przyrodniczych. Należy jednak podkre-
ślić, że założeniem tego projektu było sprawdzenie umiejętności określonych podstawą pro-
gramową z przedmiotów przyrodniczych, z naciskiem na umiejętności myślenia naukowe-
go, obserwacje i eksperymenty. Badanie mierzyło zarówno umiejętności przedmiotowe, jak 
i kompetencje ponadprzedmiotowe, natomiast dotychczasowe edycje PISA nie miały aspektu 
przedmiotowego, a mierzyły tylko wspólne, ponadprzedmiotowe kompetencje (IBE, 2012). 

Test, za pomocą którego dokonano pomiaru umiejętności uczniów, składał się w każ-
dym cyklu z  208 zadań, po 52 zadania z  każdego przedmiotu. Umiejętności uczniów 

1 W rozdziale wykorzystano fragmenty aneksu „Psychometryczne procedury analizy zadań i skalowania wyników 
wykorzystane w badaniu Laboratorium myślenia” opublikowanego w: Ostrowska, B. i Spalik, K. (2012). Laboratorium 
myślenia. Diagnoza umiejętności gimnazjalistów w zakresie umiejętności przyrodniczych 2011. Warszawa: IBE.
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sprawdzane były za pomocą zadań zamkniętych, część z nich miała bardziej złożoną, roz-
budowaną formę, lecz wszystkie punktowane były dychotomiczne. Istniała pula zadań ko-
twiczących (linking items), które umożliwiły wyskalowanie i porównanie wyników uczniów 
biorących udział we wszystkich cyklach badania. Treść zadań kotwiczących nie była ujaw-
niana po przeprowadzeniu badania. W każdym cyklu umieszczona była także pula nowych 
zadań. 

W badaniu Laboratorium myślenia duży nacisk położono na pomiar tak zwanych umie-
jętności złożonych, czyli takich, które odwołują się do myślenia krytycznego lub elemen-
tów abstrakcji, do myślenia w kategoriach zjawiska, strategii lub współzależności różnych 
elementów systemu lub procesu. Umiejętności te umożliwiają kojarzenie szczegółowych 
wiadomości, zrozumienie pojęć, dostrzeganie i formułowanie związków przyczynowo-skut-
kowych, jak również przetwarzanie informacji (Ostrowska i Spalik, 2010). 

12.2. cykl badawczy
Schemat przedstawiony na Rysunku 12.1 opisuje kolejne etapy analiz zadań wykorzysta-

nych do pomiaru umiejętności uczniów. Udzielone odpowiedzi poddano analizom statystycz-
nym w nurcie klasycznej teorii testu (classical test theory, KTT), metodologii teorii odpowiedzi 
na pozycje testowe (item response theory, IRT) oraz analizom zróżnicowanego funkcjonowania 
pozycji testowej (differential item functioning, DIF). Wyniki tych analiz zostały następnie przeka-
zane ekspertom, którzy na podstawie właściwości psychometrycznych i analizy sposobu funk-
cjonowania poszczególnych zadań, zaproponowali zmiany w kodowaniu zadań złożonych. Po 
etapie analiz eksperckich i uwzględnieniu rekomendacji, zadania zostały po raz kolejny pod-
dane analizom statystycznym, które pozwoliły ocenić rezultaty wprowadzonych zmian. Cykl 
ten powtarzany był kilkakrotnie do momentu, w którym zmiany okazały się satysfakcjonujące, 
zarówno pod względem psychometrycznym, jak i merytorycznym. Jeżeli zadania nie spełniały 
ani wymagań psychometrycznych, ani merytorycznych – były usuwane z ostatniego etapu 
analiz, czyli konstrukcji skal. 

rysunek 12.1. Schemat analizy danych.

Konstrukcja 
zadań

Analizy 
statystyczne

Analizy 
statystyczneZmiany

Skalowanie 
wyników

Analiza klas 
ukrytych
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12.3. analizy statystyczne – ocena właściwości psychometrycznych zadań
Właściwości pomiarowe wszystkich zadań wykorzystanych w badaniu Laboratorium my-

ślenia zostały na początek zweryfikowane na gruncie klasycznej teorii testu. Sprawdzono 
podstawowe parametry, takie jak łatwość i moc różnicującą zadań, dokonano także analizy 
funkcjonowania dystraktorów oraz oceniono zadania pod kątem zróżnicowanego funkcjono-
wania pozycji testowej (Rysunek 12.2).

rysunek 12.2. Ocena właściwości psychometrycznych zadań. 

12.3.1. ocena zadań na gruncie klasycznej teorii testu
Wstępnym etapem oceny zadań była analiza współczynnika łatwości oraz mocy różnicu-

jącej2. Zadania o  niskiej mocy różnicującej zostały poddane analizom eksperckim. W  bloku 
zadań w badaniu Laboratorium myślenia znalazły się polecenia o różnym poziomie trudno-
ści: zarówno łatwe, dla których współczynnik łatwości osiągał wartości między 0,70 a  0,89, 
trudne (łatwość 0,20–0,49), jak i bardzo trudne (0,00–0,19). Zestawy zadań z poszczególnych 
przedmiotów mierzą zatem szerokie spektrum umiejętności uczniów: od zadań łatwych, które 
rozwiązała poprawnie większość uczniów, do trudnych, które wymagają wyższego poziomu 
umiejętności, aby je poprawnie rozwiązać. Przypomnijmy, że wszystkie zadania wykorzysta-
ne w tym badaniu miały formę zamkniętą – uczeń musiał wybrać poprawną odpowiedź lub 
odpowiedzi spośród kilku podanych wariantów. Kolejnym etapem było sprawdzenie dla każ-
dego zadania poziomu wybieralności poszczególnych odpowiedzi. Dokonano tego na pod-
stawie wykresów przedstawiających poziom wybieralności dystraktorów (odpowiedź błędna) 
oraz werstraktora, czyli poprawnej odpowiedzi. Przykłady takich wykresów zostały przedsta-
wione na Rysunku 12.3. Informują one o prawdopodobieństwie udzielenia danej odpowiedzi 
w grupach decylowych ze względu na umiejętności ucznia mierzone testem. Wykresy po-

2 Moc różnicująca została obliczona jako współczynnik korelacji biseryjnej (korelacja danego zadania z wynikiem 
uczniów w całym teście). 
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zwalają w prosty sposób wychwycić źle funkcjonujące zadania. Jeżeli zadanie jest właściwie 
skonstruowane, wraz ze wzrostem umiejętności uczniów powinna rosnąć częstość wybiera-
nia poprawnej odpowiedzi, natomiast częstość wybierania dystraktorów powinna spadać. 
W przypadku omawianych zadań poprawne odpowiedzi to D i B. 

Na tym etapie analiz sprawdzono również, jak często wybierane są poszczególne dystrak-
tory. W przypadku pierwszego z przedstawionych zadań (lewa strona) jeden z dystraktorów 
jest częściej wybierany niż pozostałe, jednak pozostałe także są wybierane przez uczniów. Czę-
stym błędem konstrukcji zadań jest umieszczanie w nich „martwego dystraktora”, czyli błędnej 
odpowiedzi, która nie jest wybierana przez uczniów. Wszystkie zadania wykorzystane w oma-
wianym badaniu były sprawdzane także pod tym kątem.  

224 

  
Rysunek 12.3. Analiza funkcjonowania dystraktorów – przykładowe wykresy dla dwóch wybranych 
zadań, pokazujące wybieralność poszczególnych odpowiedzi w zadaniu w podziale na grupy 
decylowe ze względu na umiejętności uczniów (poprawne odpowiedzi to kolejno: B i D).  
 
12.3.2. Ocena zadań pod kątem zróżnicowanego funkcjonowania zadania ze względu na 
płeć i cykl badania 

Kolejnym etapem psychometrycznej oceny zadań była analiza zróżnicowanego 
funkcjonowania pozycji testowej77. Celem analizy DIF jest wykrywanie zadań, w których 
prawdopodobieństwo udzielenia poprawnej odpowiedzi zależy nie tylko od umiejętności 
mierzonych testem, lecz także od innych czynników takich jak na przykład płeć, status 
społeczny rodziny – potencjalnie stronniczych ze względu na daną cechę. Należy podkreślić, 
że zagadnienie DIF jest ściśle związane z trafnością teoretyczną testu. Trafność teoretyczna 
zadania testowego oznacza, że osoby o takich samych umiejętnościach powinny mieć taką 
sama szansę udzielenia poprawnej odpowiedzi na to zadanie. Jeżeli ta szansa zależy od 
przynależności grupowej (przy kontroli poziomu umiejętności uczniów), wówczas trafność 
testu jest zaburzona a test mierzy dodatkowy aspekt, niezwiązany z umiejętnościami ucznia. 
Zadania wykorzystane w Laboratorium myślenia oceniane były pod kątem ich 
funkcjonowania ze względu na płeć oraz cykl badania (w przypadku zadań wspólnych między 
I, II a III cyklem badania). Do badania zróżnicowanego funkcjonowania zadań wykorzystano 
statystykę lagrange multiplier (LM) dostępną na przykład w programie MIRT (Glas, 1998). 
Statystyka ta opiera się na testowaniu istotności za pomocą testu ilorazu wiarygodności 
(likelihood ratio test, LR; procedura ta została opisana w rozdziale 3).  

 
12.3.3. Ocena zadań na gruncie IRT 

Końcowe wyniki uczniów uzyskano za pomocą dwuparametrycznego modelu 
logistycznego (two-parameter logistic model, 2PLM, zob. rozdział 2). Każde zadanie 
wykorzystane w badaniu zostało wcześniej zweryfikowane pod względem dopasowania do 
tego modelu. Nie wszystkie okazały się wystarczająco dobrze dostosowane do 
psychometrycznych właściwości modelu dwuparametrycznego. Modele szacowane były dla 
każdego badanego przedmiotu oddzielnie. Do estymacji została wykorzystana metoda 
największej brzegowej wiarygodności (marginal maximum likelihood, MML; Baker i Kim, 
2004).  

Na Rysunku 12.4 zostały przedstawione przykładowe wykresy, pozwalające ocenić 
dopasowanie zadań do modelu IRT. Na wykresach przedstawiono punkty empiryczne oraz 
dopasowana do nich krzywa charakterystyczna. Im bliżej punkty skupione są wokół krzywej 

                                                      
77 Zagadnienie zróżnicowanego funkcjonowania pozycji testowej oraz metody jego wykrywania zostały opisane 
w rozdziale 3. 

rysunek 12.3. Analiza funkcjonowania dystraktorów – przykładowe wykresy dla dwóch wy-
branych zadań, pokazujące wybieralność poszczególnych odpowiedzi w zadaniu w podziale 
na grupy decylowe ze względu na umiejętności uczniów (poprawne odpowiedzi to kolejno: 
B i D). 

12.3.2.  ocena zadań pod kątem zróżnicowanego funkcjonowania zadania ze względu 
na płeć i cykl badania

Kolejnym etapem psychometrycznej oceny zadań była analiza zróżnicowanego funkcjo-
nowania pozycji testowej3. Celem analizy DIF jest wykrywanie zadań, w których prawdopo-
dobieństwo udzielenia poprawnej odpowiedzi zależy nie tylko od umiejętności mierzonych 
testem, lecz także od innych czynników takich jak na przykład płeć, status społeczny rodziny, 
przynależność etniczna – potencjalnie stronniczych ze względu na daną cechę. Należy pod-
kreślić, że zagadnienie DIF jest ściśle związane z trafnością teoretyczną testu. Trafność teore-
tyczna zadania testowego oznacza, że osoby o takich samych umiejętnościach powinny mieć 
taką samą szansę udzielenia poprawnej odpowiedzi na to zadanie. Jeżeli ta szansa zależy od 

3 Zagadnienie zróżnicowanego funkcjonowania pozycji testowej oraz metody jego wykrywania zostały opisane 
w rozdziale 3.
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przynależności grupowej (przy kontroli poziomu umiejętności uczniów), wówczas trafność 
testu jest zaburzona a test mierzy dodatkowy aspekt, niezwiązany z umiejętnościami ucznia. 
Zadania wykorzystane w Laboratorium myślenia oceniane były pod kątem ich funkcjonowa-
nia ze względu na płeć oraz cykl badania (w przypadku zadań wspólnych między I, II a III cy-
klem badania). Do badania zróżnicowanego funkcjonowania zadań wykorzystano statystykę 
lagrange multiplier (LM) dostępną na przykład w programie MIRT (Glas, 1998). Statystyka ta 
opiera się na testowaniu istotności za pomocą testu ilorazu wiarygodności (likelihood ratio test, 
LR; procedura ta została opisana w rozdziale 3). 

12.3.3. ocena zadań na gruncie Irt
Końcowe wyniki uczniów uzyskano za pomocą dwuparametrycznego modelu logistycz-

nego (two-parameter logistic model, 2PLM, zob. rozdział 2). Każde zadanie wykorzystane w ba-
daniu zostało wcześniej zweryfikowane pod względem dopasowania do tego modelu. Nie 
wszystkie okazały się wystarczająco dobrze dostosowane do psychometrycznych właściwości 
modelu dwuparametrycznego. Modele szacowane były dla każdego badanego przedmiotu 
oddzielnie. Do estymacji została wykorzystana metoda największej brzegowej wiarygodności 
(marginal maximum likelihood, MML; Baker i Kim, 2004). 

Na Rysunku 12.4 zostały przedstawione przykładowe wykresy, pozwalające ocenić dopa-
sowanie zadań do modelu IRT. Na wykresach przedstawiono punkty empiryczne oraz do-
pasowaną do nich krzywą charakterystyczną. Im bliżej punkty skupione są wokół krzywej 
charakterystycznej, tym lepsze jest dopasowanie danego zadania do modelu IRT. Możemy 
zatem ocenić, że pierwsze z przedstawionych zadań jest lepiej dopasowane. Każde z zadań 
wykorzystanych w badaniu zostało ocenione pod kątem dopasowania na podstawie wykresu 
oraz parametrów dyskryminacji (a) i trudności (b) . 
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charakterystycznej, tym lepsze jest dopasowanie danego zadania do modelu IRT. Możemy 
zetem ocenić, że pierwsze z przedstawionych zadań jest lepiej dopasowane. Każde z zadań 
wykorzystanych w badaniu zostało ocenione pod kątem dopasowania na podstawie wykresu 
oraz parametrów dyskryminacji (a) i trudności (b) .  

 

  
Rysunek 12.4. Przykłady dopasowania zadań do modelu 2PLM. 
 
12.4. Skalowanie wyników 

Ze względu na złożony schemat badania, skalowanie wyników miało skomplikowany 
charakter i przebiegało w kilku etapach. Schemat skalowania był pochodną trzech 
charakterystyk badania: (a) nie wszyscy uczniowie rozwiązywali takie same zadania, (b) 
mierzono cztery różne umiejętności, (c) było to badanie powtarzane rokrocznie, przy czym 
pula zadań zmieniała się do pewnego stopnia w każdym cyklu. Takie charakterystyki 
wykluczają, a przynajmniej znacznie utrudniają, wykorzystanie sumy punktów jako 
rzetelnych informacji o poziomie umiejętności uczniów. Wprowadzenie modelowania cech 
ukrytych rozwiązuje większość problemów, ale komplikuje procedury skalowania, niezbędne 
do trafnego oszacowania poziomu umiejętności.  

W pierwszym etapie skalowania do każdego przedmiotu z osobna wykorzystano 
jednowymiarowy model wielogrupowy. Zdefiniowana tutaj grupa to cykl badania. Model 
wielogrupowy zastosowany do wszystkich trzech dotychczas przeprowadzonych i 
przeanalizowanych cykli umożliwił oszacowanie średnich w poszczególnych latach. 

Kolejnym etapem było skalowanie wyników za pomocą wielowymiarowego modelu IRT 
(multilevel IRT model). Tym razem wszystkie pytania z danego cyklu ze wszystkich 
przedmiotów skalowane były łącznie (do tej pory wyskalowano trzy modele dla trzech 
zrealizowanych cyklów). Alternatywą dla takiego postępowania byłoby łączne skalowanie 
wielowymiarowego, wielogrupowego modelu po zakończeniu całego badania, czyli po 
czwartym cyklu. Nie postąpiono tak, ponieważ po zakończeniu każdego cyklu badawczego 
potrzebne były oszacowania umiejętności uczniów, na podstawie których prowadzone były 
kolejne analizy i sporządzane raporty. Przyjęta strategia estymacji umożliwiła oszacowanie 
poziomów umiejętności uczniów po każdym z cyklów bez potrzeby zmieniania wyników z 
roku na rok.  

Przejdźmy do szczegółowego opisu modelu skalowania wielowymiarowego oraz 
generowania wyników dla poszczególnych uczniów. Do skonstruowania końcowych skal 
umiejętności dla czterech przedmiotów został użyty wielowymiarowy model IRT (Reckase, 
2009): 

rysunek 12.4. Przykłady dopasowania zadań do modelu 2PLM.
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12.4. Skalowanie wyników
Ze względu na złożony schemat badania, skalowanie wyników miało skomplikowany cha-

rakter i przebiegało w kilku etapach. Schemat skalowania był pochodną trzech charakterystyk 
badania: (a) nie wszyscy uczniowie rozwiązywali takie same zadania, (b) mierzono cztery różne 
umiejętności, (c) było to badanie powtarzane rokrocznie, przy czym pula zadań zmieniała się do 
pewnego stopnia w każdym cyklu. Takie charakterystyki wykluczają, a przynajmniej znacznie 
utrudniają, wykorzystanie sumy punktów jako rzetelnych informacji o poziomie umiejętności 
uczniów. Wprowadzenie modelowania cech ukrytych rozwiązuje większość problemów, ale 
komplikuje procedury skalowania, niezbędne do trafnego oszacowania poziomu umiejętności. 

W pierwszym etapie skalowania do każdego przedmiotu z osobna wykorzystano jedno-
wymiarowy model wielogrupowy. Zdefiniowana tutaj grupa to cykl badania. Model wielogru-
powy zastosowany do wszystkich trzech dotychczas przeprowadzonych i przeanalizowanych 
cykli umożliwił oszacowanie średnich w poszczególnych latach.

Kolejnym etapem było skalowanie wyników za pomocą wielowymiarowego modelu IRT. 
Tym razem wszystkie pytania z danego cyklu ze wszystkich przedmiotów skalowane były łącz-
nie (do tej pory wyskalowano trzy modele dla trzech zrealizowanych cyklów). Alternatywą 
dla takiego postępowania byłoby łączne skalowanie wielowymiarowego, wielogrupowego 
modelu po zakończeniu całego badania, czyli po czwartym cyklu. Nie postąpiono tak, ponie-
waż po zakończeniu każdego cyklu badawczego potrzebne były oszacowania umiejętności 
uczniów, na podstawie których prowadzone były kolejne analizy i sporządzane raporty. Przy-
jęta strategia estymacji umożliwiła oszacowanie poziomów umiejętności uczniów po każdym 
z cyklów bez potrzeby zmieniania wyników z roku na rok. 

Przejdźmy do szczegółowego opisu modelu skalowania wielowymiarowego oraz genero-
wania wyników dla poszczególnych uczniów. Do skonstruowania końcowych skal umiejętno-
ści dla czterech przedmiotów został użyty wielowymiarowy model IRT (Reckase, 2009):
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 gdzie: iβ  to macierz parametrów trudności i-tych zadań a ia  jest macierzą parametrów 

dyskryminacji (każdemu wymiarowi odpowiada jedna kolumna w macierzach parametrów). nθ  
to wielowymiarowy wektor umiejętności uczniów w Q wymiarowej przestrzeni umiejętności. 
 
Model jest rozszerzeniem jednowymiarowego modelu IRT, który umożliwia łączną 

kalibrację wielowymiarowych cech ukrytych – w przypadku Laboratorium myślenia były to 
umiejętności mierzone na czterech skalach przedmiotowych. Łączne skalowanie zadań z 
różnych dziedzin pozwala na zwiększenie precyzji szacowania i jest optymalne dla złożonych 
schematów doboru zadań, a taki schemat został zastosowany w badaniu. Model 
wyspecyfikowany jest dla k pytań (i = 1,…,k) dla Q liczby wymiarów78.  

Klasyczną metodą szacowania umiejętności na podstawie modeli IRT jest punktowa 
estymacja wyników. Inną metodą jest traktowanie umiejętności uczniów jako braków danych, 
które muszą być oszacowane na podstawie zaobserwowanych odpowiedzi na zadania i 
dodatkowych informacji, jakimi dysponujemy o uczniach. W taki sposób postępuje się 
zazwyczaj w dużych badaniach edukacyjnych, jak PISA, TIMSS czy NAEP. Nazwa tej 
metodologii pochodzi od nazwy generowanych zmiennych zależnych – wartości 
potencjalnych (plausible values, PV). Są one losowymi próbami z warunkowego rozkładu a 
posteriori cechy ukrytej każdego badanego ucznia (Mislevy, Beaton, Kaplan i Sheehan, 
1992). Niech y oznacza macierz obserwacji zmiennych niezależnych, θ oznacza wartość 
cechy ukrytej, czyli wartość badanej cechy bez błędu pomiaru. Jeżeli θ byłaby znana dla 
każdego ucznia, możliwe byłoby obliczenie dowolnej statystyki t(θ,y), takiej jak na przykład 
średnia warunkowa ze względu na płeć uczniów czy współczynnik dowolnego modelu 
liniowego.  

Jednak θ posiada cechę ukrytą – umiejętności uczniów, które nie są bezpośrednio 
obserwowalne. Badacz dysponuje jedynie ich obserwowalnymi wskaźnikami: odpowiedziami 
udzielonymi na pytania, ewentualnie wyskalowaną wartością, na przykład modelem IRT lub 
prostą sumą. Tak skonstruowany wskaźnik jest oczywiście obciążony błędem pomiaru, który 
będzie wpływał na oszacowanie statystyki t(θ,y). Aby poradzić sobie z tym problemem, 
można przyjąć rozwiązanie Donalda Rubina (1987) i potraktować θ jako braki danych. Wtedy 
przybliżeniem dla t(θ,y) jest warunkowa wartość oczekiwana t*(x,y), gdzie x jest wektorem 
odpowiedzi na pytania testowe. Rubin pokazał, że: 

*( , ) ( , ) | , ( , ) ( | , ) )t x y E t y x y t y p x y d      .   (12.2) 
Uzyskanie nieobciążonego estymatora statystyki t jest możliwe dzięki losowaniom z 
warunkowego rozkładu umiejętności przy danych odpowiedziach ucznia (x) na pytania testu i 
parametrach pytań oraz dodatkowych zmiennych (y). 

PV dla każdego ucznia j losowane są wedle metodologii Rubina z warunkowego rozkładu: 
( | , , )P y  ,         (12.3) 

gdzie  jest macierzą współczynników regresji dla zmiennych warunkujących, czyli 
dodatkowych zmiennych wykorzystywanych w procesie warunkowania zmiennych, które w 
przyszłości mogą być używane jako zmienne zależne do obliczania statystyki t(θ,y), a  jest 
macierzą wariancji reszt. 
 
Ponieważ podejście Rubina traktuje umiejętności ucznia jako „braki danych”, do ich 

uzupełnienia można użyć wszystkich dostępnych informacji, wszystkich zmiennych, które 
                                                      
78 Wielowymiarowe modele cech ukrytych zostały opisane w rozdziale 5. 

,                (12.1)

gdzie: βi to macierz parametrów trudności i-tych zadań a ai jest macierzą parametrów dys-
kryminacji (każdemu wymiarowi odpowiada jedna kolumna w  macierzach parametrów).  
θn 

to wielowymiarowy wektor umiejętności uczniów w Q wymiarowej przestrzeni umiejętności.
Model jest rozszerzeniem jednowymiarowego modelu IRT, który umożliwia łączną kalibra-

cję wielowymiarowych cech ukrytych – w przypadku Laboratorium myślenia były to umiejęt-
ności mierzone na czterech skalach przedmiotowych. Łączne skalowanie zadań z różnych dzie-
dzin pozwala na zwiększenie precyzji szacowania i jest optymalne dla złożonych schematów 
doboru zadań, a taki schemat został zastosowany w badaniu. Model wyspecyfikowany jest dla  
k pytań (i = 1,…,k) dla Q liczby wymiarów4. 

4 Wielowymiarowe modele cech ukrytych zostały opisane w rozdziale 5.



Modele cech ukrytych W badanIach edukacyjnych, pSychologII I SocjologII

266

Klasyczną metodą szacowania umiejętności na podstawie modeli IRT jest punktowa es-
tymacja wyników. Inną metodą jest traktowanie umiejętności uczniów jako braków danych, 
które muszą być oszacowane na podstawie zaobserwowanych odpowiedzi na zadania i do-
datkowych informacji, jakimi dysponujemy o uczniach. W taki sposób postępuje się zazwyczaj 
w dużych badaniach edukacyjnych, jak PISA, TIMSS czy NAEP. Nazwa tej metodologii pocho-
dzi od nazwy generowanych zmiennych zależnych – wartości potencjalnych (plausible values, 
PV). Są one losowymi próbami z warunkowego rozkładu a posteriori cechy ukrytej każdego 
badanego ucznia (Mislevy, Beaton, Kaplan i Sheehan, 1992). Niech y oznacza macierz obser-
wacji zmiennych niezależnych, θ oznacza wartość cechy ukrytej, czyli wartość badanej cechy 
bez błędu pomiaru. Jeżeli θ byłaby znana dla każdego ucznia, możliwe byłoby obliczenie do-
wolnej statystyki t(θ,y), takiej jak na przykład średnia warunkowa ze względu na płeć uczniów 
czy współczynnik dowolnego modelu liniowego. 

Jednak t(θ,y) posiada cechę ukrytą – umiejętności uczniów, które nie są bezpośrednio ob-
serwowalne. Badacz dysponuje jedynie ich obserwowalnymi wskaźnikami: odpowiedziami 
udzielonymi na pytania, ewentualnie wyskalowaną wartością, na przykład modelem IRT lub 
prostą sumą. Tak skonstruowany wskaźnik jest oczywiście obciążony błędem pomiaru, który 
będzie wpływał na oszacowanie statystyki t(θ,y). Aby poradzić sobie z tym problemem, można 
przyjąć rozwiązanie Donalda Rubina (1987) i potraktować θ jako braki danych. Wtedy przybli-
żeniem dla t(θ,y) jest warunkowa wartość oczekiwana t*(x,y), gdzie x jest wektorem odpowie-
dzi na pytania testowe. Rubin pokazał, że:
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 gdzie: iβ  to macierz parametrów trudności i-tych zadań a ia  jest macierzą parametrów 

dyskryminacji (każdemu wymiarowi odpowiada jedna kolumna w macierzach parametrów). nθ  
to wielowymiarowy wektor umiejętności uczniów w Q wymiarowej przestrzeni umiejętności. 
 
Model jest rozszerzeniem jednowymiarowego modelu IRT, który umożliwia łączną 

kalibrację wielowymiarowych cech ukrytych – w przypadku Laboratorium myślenia były to 
umiejętności mierzone na czterech skalach przedmiotowych. Łączne skalowanie zadań z 
różnych dziedzin pozwala na zwiększenie precyzji szacowania i jest optymalne dla złożonych 
schematów doboru zadań, a taki schemat został zastosowany w badaniu. Model 
wyspecyfikowany jest dla k pytań (i = 1,…,k) dla Q liczby wymiarów78.  

Klasyczną metodą szacowania umiejętności na podstawie modeli IRT jest punktowa 
estymacja wyników. Inną metodą jest traktowanie umiejętności uczniów jako braków danych, 
które muszą być oszacowane na podstawie zaobserwowanych odpowiedzi na zadania i 
dodatkowych informacji, jakimi dysponujemy o uczniach. W taki sposób postępuje się 
zazwyczaj w dużych badaniach edukacyjnych, jak PISA, TIMSS czy NAEP. Nazwa tej 
metodologii pochodzi od nazwy generowanych zmiennych zależnych – wartości 
potencjalnych (plausible values, PV). Są one losowymi próbami z warunkowego rozkładu a 
posteriori cechy ukrytej każdego badanego ucznia (Mislevy, Beaton, Kaplan i Sheehan, 
1992). Niech y oznacza macierz obserwacji zmiennych niezależnych, θ oznacza wartość 
cechy ukrytej, czyli wartość badanej cechy bez błędu pomiaru. Jeżeli θ byłaby znana dla 
każdego ucznia, możliwe byłoby obliczenie dowolnej statystyki t(θ,y), takiej jak na przykład 
średnia warunkowa ze względu na płeć uczniów czy współczynnik dowolnego modelu 
liniowego.  

Jednak θ posiada cechę ukrytą – umiejętności uczniów, które nie są bezpośrednio 
obserwowalne. Badacz dysponuje jedynie ich obserwowalnymi wskaźnikami: odpowiedziami 
udzielonymi na pytania, ewentualnie wyskalowaną wartością, na przykład modelem IRT lub 
prostą sumą. Tak skonstruowany wskaźnik jest oczywiście obciążony błędem pomiaru, który 
będzie wpływał na oszacowanie statystyki t(θ,y). Aby poradzić sobie z tym problemem, 
można przyjąć rozwiązanie Donalda Rubina (1987) i potraktować θ jako braki danych. Wtedy 
przybliżeniem dla t(θ,y) jest warunkowa wartość oczekiwana t*(x,y), gdzie x jest wektorem 
odpowiedzi na pytania testowe. Rubin pokazał, że: 
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Uzyskanie nieobciążonego estymatora statystyki t jest możliwe dzięki losowaniom z 
warunkowego rozkładu umiejętności przy danych odpowiedziach ucznia (x) na pytania testu i 
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PV dla każdego ucznia j losowane są wedle metodologii Rubina z warunkowego rozkładu: 
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gdzie  jest macierzą współczynników regresji dla zmiennych warunkujących, czyli 
dodatkowych zmiennych wykorzystywanych w procesie warunkowania zmiennych, które w 
przyszłości mogą być używane jako zmienne zależne do obliczania statystyki t(θ,y), a  jest 
macierzą wariancji reszt. 
 
Ponieważ podejście Rubina traktuje umiejętności ucznia jako „braki danych”, do ich 

uzupełnienia można użyć wszystkich dostępnych informacji, wszystkich zmiennych, które 
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wy otrzymujemy za pomocą następującej proporcjonalności:
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mają jakąkolwiek moc predykcyjną dla umiejętności uczniów (θ). Przedstawiony rozkład 
warunkowy otrzymujemy za pomocą następującej proporcjonalności: 
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gdzie ( | )P x   jest iloczynem niezależnych wiarygodności, szacowanym na podstawie 
odpowiedzi na pytania ze skali θ, a ( | , , )P y    jest rozkładem umiejętności dla skali, 
warunkowanym obserwowalnymi wartościami dodatkowych informacji oraz macierze 
zawierające informacje o współczynnikach regresji i wariancji reszt.  
 
Szacowanie macierzy Г oraz ∑ odbywa się za pomocą algorytmu EM, opracowanego 

przez Roberta Mislevy’ego (Mislevy i in., 1992). Statystyki  z owego warunkowego 
rozkładu losuje się M razy (w przypadku opisywanego badania M = 10).  

W badaniu Laboratorium myślenia zmienne warunkujące określały płeć respondenta, 
rodzaj rozwiązywanego bloku testowego oraz wykształcenie rodziców. Z modelu ze 
zmiennymi warunkującymi dla każdego z czterech przedmiotów zostały wylosowane PV. 
Warto podkreślić, że obliczenie dowolnej statystyki t w tym badaniu było proste i polegało na 
uśrednieniu wyników z szacunków, w których zostały wzięte pod uwagę wylosowane PV: 
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Błąd standardowy oszacowania statystyki t można zapisać, jako: 
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gdzie: M to liczba replikacji (w przypadku naszego badania 10); tk to statystyka uzyskana z k-
tego losowania, a sk – szacowany błąd dla replikacji.  
 
Innymi słowy, wykorzystując metodologię PV w różnych analizach, należy postępować 

następująco: na wygenerowanych M razy PV estymować M osobnych modeli, następnie 
wyniki tych parametrów z M analiz uśrednić. Wynik uśrednienia będzie przybliżeniem 
prawdziwych poszukiwanych parametrów. Błąd standardowy należy oszacować na podstawie 
podanego wzoru (12.6). 

Otrzymane w ten sposób oszacowanie umiejętności uczniów, w celu lepszej interpretacji 
wyników, przedstawiono na skali o średniej 500 i odchyleniu standardowym 100 dla 
pierwszego cyklu badania. Na skali umiejętności przedstawiono również trudność zadań. 
Trudność wyrażona na skali umiejętności wyznaczana jest przez punkt umiejętności, dla 
którego przewidywane prawdopodobieństwo udzielenia poprawnej odpowiedzi na zadanie 
wynosi 0,5. Umiejętności wyrażane są na skali o średniej 500 i odchyleniu standardowym 
100. 
 
12.5. Analiza klas ukrytych 

 
Do analizy wyników badania Laboratorium myślenia wykorzystano również analizę klas 

ukrytych, która w przeciwieństwie do modelowania IRT, przyjmującego założenie o ciągłym 
charakterze zmiennej definiującej umiejętności uczniów, zakłada nominalny charakter 
zmiennej definiującej umiejętności uczniów. Tym samym model klas ukrytych może 
szacować prawdopodobieństwo przynależności pojedynczej jednostki do dowolnie wybranej 
liczby klas ukrytych, na podstawie wzorca charakteryzujących ją zmiennych (m.in. 
odpowiedzi na pytania kwestionariusza lub zadania testu). Klasyczny model analizy klas 
ukrytych można zapisać następująco: 
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gdzie P(x | θ) jest iloczynem niezależnych wiarygodności, szacowanym na podstawie odpo-
wiedzi na pytania ze skali θ, a  P(θ | y, Γ, ∑) jest rozkładem umiejętności dla skali, warunkowanym 
obserwowalnymi wartościami dodatkowych informacji. 
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Szacowanie macierzy Γ oraz ∑ odbywa się za pomocą algorytmu EM, opracowanego przez 
Roberta Mislevy’ego (Mislevy i in., 1992). Statystyki t z owego warunkowego rozkładu losuje 
się M razy (w przypadku opisywanego badania M = 10). 

W badaniu Laboratorium myślenia zmienne warunkujące to płeć respondenta, rodzaj roz-
wiązywanego bloku testowego oraz wykształcenie rodziców. Z modelu ze zmiennymi warun-
kującymi dla każdego z czterech przedmiotów zostały wylosowane PV. Warto podkreślić, że 
obliczenie dowolnej statystyki t w tym badaniu było proste i polegało na uśrednieniu wyni-
ków z szacunków, w których zostały wzięte pod uwagę wylosowane PV:
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wyniki tych parametrów z M analiz uśrednić. Wynik uśrednienia będzie przybliżeniem 
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którego przewidywane prawdopodobieństwo udzielenia poprawnej odpowiedzi na zadanie 
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gdzie: M to liczba replikacji (w  przypadku naszego badania 10); tk to statystyka uzyskana  
z k-tego losowania, a sk – szacowany błąd dla replikacji. 

Innymi słowy, wykorzystując metodologię PV w różnych analizach, należy postępować 
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wyniki tych parametrów z M analiz uśrednić. Wynik uśrednienia będzie przybliżeniem praw-
dziwych poszukiwanych parametrów. Błąd standardowy należy oszacować na podstawie 
podanego wzoru (12.6).

Otrzymane w ten sposób oszacowanie umiejętności uczniów, w celu lepszej interpretacji 
wyników, przedstawiono na skali o średniej 500 i odchyleniu standardowym 100 dla pierw-
szego cyklu badania. Na skali umiejętności przedstawiono również trudność zadań. Trudność 
wyrażona na skali umiejętności wyznaczana jest przez punkt umiejętności, dla którego prze-
widywane prawdopodobieństwo udzielenia poprawnej odpowiedzi na zadanie wynosi 0,5. 
Umiejętności wyrażane są na skali o średniej 500 i odchyleniu standardowym 100.

12.5. analiza klas ukrytych
Do analizy wyników badania Laboratorium myślenia wykorzystano również analizę klas 

ukrytych, która w przeciwieństwie do modelowania IRT, przyjmującego założenie o ciągłym 
charakterze zmiennej definiującej umiejętności uczniów, zakłada nominalny charakter zmien-
nej definiującej umiejętności uczniów. Tym samym model klas ukrytych może szacować 
prawdopodobieństwo przynależności pojedynczej jednostki do dowolnie wybranej liczby 
klas ukrytych, na podstawie wzorca charakteryzujących ją zmiennych (m.in. odpowiedzi na 
pytania kwestionariusza lub zadania testu). Klasyczny model analizy klas ukrytych można za-
pisać następująco:
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mają jakąkolwiek moc predykcyjną dla umiejętności uczniów (θ). Przedstawiony rozkład 
warunkowy otrzymujemy za pomocą następującej proporcjonalności: 

( | , , , ) ( | , , , ) ( | , , ) ( | ) ( | , , )P y x P x y P y P x P y               ,   (12.4) 
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odpowiedzi na pytania ze skali θ, a ( | , , )P y    jest rozkładem umiejętności dla skali, 
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Szacowanie macierzy Г oraz ∑ odbywa się za pomocą algorytmu EM, opracowanego 

przez Roberta Mislevy’ego (Mislevy i in., 1992). Statystyki  z owego warunkowego 
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W badaniu Laboratorium myślenia zmienne warunkujące określały płeć respondenta, 
rodzaj rozwiązywanego bloku testowego oraz wykształcenie rodziców. Z modelu ze 
zmiennymi warunkującymi dla każdego z czterech przedmiotów zostały wylosowane PV. 
Warto podkreślić, że obliczenie dowolnej statystyki t w tym badaniu było proste i polegało na 
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Błąd standardowy oszacowania statystyki t można zapisać, jako: 
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Prawdopodobieństwo zaobserwowanego wektora odpowiedzi P(Y = y) jest funkcją 
prawdopodobieństwa przynależenia do c klasy (Yc) i prawdopodobieństwa zaobserwowania 
odpowiedzi r na zadania j, warunkowo ze względu na przynależność do klasy I (yj =rj)Pjrj

|c , gdzie 
indeks j oznacza zadanie, a r – odpowiedź na zadanie; J to liczba zadań, a Rj liczba możliwych 
odpowiedzi dla zadania j. Indeks c oznacza klasę ukrytą, a C – całkowitą liczbę klas ukrytych;  
yj to element j w wektorze odpowiedzi y. Natomiast funkcja

 
I (yj =rj) przybiera wartość 1 dla 

j = rj, w innym wypadku – wartość 0 (Collins i Lanza, 2010). Model klas ukrytych estymowany 
jest za pomocą algorytmu największej wiarygodności (zob. rozdział 5).

W badaniu Laboratorium myślenia została postawiona hipoteza o dychotomicznym cha-
rakterze mierzonych umiejętności. Pomiarowi w tym badaniu podlegały umiejętności złożo-
ne. Przesłanki teoretyczne każą je traktować jako cechy dychotomiczne: uczeń albo posiada 
umiejętność złożoną, albo jej nie posiada. W estymowanym dla badania modelu klas ukrytych 
został zatem narzucony warunek dwóch klas ukrytych. Estymowane były cztery modele dla 
każdego badanego przedmiotu oddzielnie. Analiza klas ukrytych została tutaj wykorzystana 
w  sposób niekonwencjonalny – nie tyle jako model skalowania cechy ukrytej, ile jako na-
rzędzie do badania trafności zadań, ponieważ w zamyśle zadania miały mierzyć umiejętno-
ści złożone, rozumiane jako dychotomiczne cechy ukryte. Założono, że duże różnice między 
proporcjami poprawnych odpowiedzi między dwoma klasami będą wskazywały najbardziej 
pożądane zadania, a niewielkie różnice lub ich brak – na zadania słabe pod kątem wyznaczo-
nych w badaniu celów.

Algorytm szacujący prawdopodobieństwo przynależenia uczniów do poszczególnych 
klas maksymalizował różnicę między wzorami odpowiedzi, mogącymi pojawić się w dwóch 
klasach ukrytych. Innymi słowy, algorytm „dzielił” uczniów, przypisując im prawdopodobień-
stwa przynależności do danej klasy ukrytej tak, aby dwie grupy różniły się jak najbardziej pod 
względem wzorów udzielanych odpowiedzi.

Jeżeli hipoteza o dychotomicznym charakterze umiejętności złożonych jest trafna, wów-
czas zadania, które odznaczają się największą różnicą prawdopodobieństwa udzielenia po-
prawnej odpowiedzi między klasami, powinny najtrafniej mierzyć umiejętności złożone. Ry-
sunek 12.5 przedstawia prawdopodobieństwo udzielenia poprawnej odpowiedzi w dwóch 
klasach ukrytych (L1 lub L2). Z każdego przedmiotu uczniowie z klasy L2 częściej odpowiadali 
poprawnie na zadania niż w klasie L1. Klasa L2 może być zatem roboczo traktowana jako klasa 
ukryta uczniów posiadających umiejętności złożone. Na Rysunku 12.5 zadania zostały posor-
towane pod kątem różnic prawdopodobieństwa udzielenia poprawnej odpowiedzi między 
dwoma klasami. Uczniowie należący do klasy L2 mają znacznie większe prawdopodobień-
stwo udzielenia poprawnej odpowiedzi na większość zadań, co można potraktować jako ar-
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gument potwierdzający, że zadania wykorzystane w badaniu zgodnie z założeniami mierzą 
umiejętności złożone.

rysunek 12.5. Prawdopodobieństwo udzielenia poprawnej odpowiedzi dla zadań z chemii 
w I cyklu badania. 

Model klas ukrytych pozwala oszacować odsetek uczniów przynależących do danej klasy 
w populacji. Rozkład procentowy został przedstawiony w Tabeli 12.1. Jeżeli założymy, że do 
klasy L2 należą uczniowie, którzy posiadają umiejętności złożone, najwyższy poziom opano-
wania umiejętności złożonych uzyskali w przypadku geografii (62,68% uczniów w klasie L2), 
a spośród wszystkich czterech badanych przedmiotów najmniej uczniów opanowało umie-
jętności złożone z fizyki (54,77% uczniów). 

tabela 12.1. Wyestymowany odsetek uczniów znajdujących się w danej klasie ukrytej w I cy-
klu badania. 

klasa biologia chemia fizyka geografia
L1 42,80 44,90 45,23 37,32
L2 57,20 55,10 54,77 62,68
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12.6. podsumowanie
Wszystkie analizy statystyczne przedstawione w tym rozdziale zostały przeprowadzone, 

aby zrealizować jeden główny cel – oszacować jak najbardziej precyzyjnie poziom umiejęt-
ności uczniów. Aby to osiągnąć, niezbędne było wykonanie kilku kroków, które do pewnego 
stopnia należy powtarzać w innych cyklach mierzących poziom umiejętności w wybranej po-
pulacji. Punktem wyjścia była szczegółowa analiza zadań, składająca się zarówno z elementów 
KTT, jak i modelowania IRT. Przeprowadziliśmy analizę dopasowania modelu IRT, analizę DIF, 
dodatkowo analiza zadań została wzbogacona o model klas ukrytych, w celu sprawdzenia 
trafności wykorzystanych zadań w kontekście pomiaru umiejętności złożonych, na które na-
cisk położyli autorzy badania Laboratorium myślenia. Wnikliwa analiza zadań miała szczególnie 
duże znaczenie z powodu złożonego schematu skalowania wyników. Złożony, niekompletny 
schemat doboru zadań do uczniów wymagał zastosowania modelowania z wykorzystaniem 
PV – metody skomplikowanej analitycznie i obliczeniowo. Tylko dobór zadań o odpowiednich 
właściwościach psychometrycznych pozwolił na bezbłędną estymację tego modelu.
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rozdział 13
analiza właściwości psychometrycznych kwestionariusza 
temperamentu eaS-d z wykorzystaniem Irt

Karolina Świst, Instytut Badań Edukacyjnych
Tymoteusz Wołodźko, Instytut Badań Edukacyjnych
Adam Sobolewski, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej

Teoria odpowiedzi na pozycje testowe (item response theory, IRT) staje się obecnie najpo-
pularniejszym podejściem do analizy danych pochodzących z badań edukacyjnych. Ma ona 
jednak znacznie szersze zastosowanie. Z  powodzeniem można ją wykorzystywać do anali-
zy danych pochodzących z badań społecznych i psychologicznych, na przykład do analizy 
właściwości kwestionariuszy osobowości i postaw (Embretson i Reise, 2000). Popularność IRT 
może jednak ograniczać zakorzenienie specyfiki tego podejścia w badaniach edukacyjnych, 
przejawiające się na przykład używaniem określonej terminologii: „uczeń/egzaminowany”, „za-
danie”, „umiejętność” (Fraley, Waller i Brennan, 2000). Z tego powodu w tym rozdziale przedsta-
wimy wykorzystanie IRT do analizy właściwości narzędzia badającego temperament, starając 
się przełożyć pojęcia znane z badań edukacyjnych na język psychometrii oparty na klasycznej 
teorii testu (classical test theory, KTT). 

13.1. ujęcie klasycznej teorii testu w badaniach edukacyjnych

Klasyczna teoria testu jest ugruntowanym w  badaniach psychologicznych podejściem, 
zakładającym, że na obserwowany wynik w teście xs, składa się wynik prawdziwy ts, oraz błąd 
pomiaru es:
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Klasyczna teoria testu jest ugruntowanym w badaniach psychologicznych podejściem, 

zakładającym, że na obserwowany wynik w teście xs, składa się wynik prawdziwy ts, oraz 
błąd pomiaru es: 

s s sx t e  ,         (13.1) 
a obie te wielkości są ze sobą nieskorelowane (Novick, 1966). Z KTT wynika założenie, że 
wszystkie narzędzia badawcze są obciążone błędem standardowym pomiaru (standard error 
of measurement, SEM; Magno, 2009). Trafne i rzetelne narzędzia powinny umożliwiać 
minimalizowanie błędów pomiaru i uzyskiwanie wyników jak najbliższych wynikom 
prawdziwym. Aby osiągnąć ten cel, KTT postuluje wielokrotne przeprowadzanie pomiarów 
tej samej cechy. Z uwagi na to, że błąd pomiaru jest losową zmienną o średniej 0, jego 
wartość oczekiwana dla danej osoby, przy nieskończonej liczbie pomiarów, wynosi 0. 
Dlatego też średnia wyników obserwowalnych danej osoby dla nieskończonej liczby 
pomiarów, powinna równać się jej wynikowi prawdziwemu (Rouse, Finger i Butcher, 1999).  

W badaniach edukacyjnych KTT pozwala na oszacowanie wielu wskaźników 
świadczących o jakości funkcjonowania poszczególnych pozycji testowych. Wśród 
najczęściej wykorzystywanych wskaźników wyróżnia się „łatwość” zadań (parametr p) – w 
przypadku pozycji punktowanych zero-jedynkowo jest to odsetek badanych lub 
egzaminowanych, którzy odpowiedzieli w sposób poprawny na daną pozycję (Crocker i 
Algina, 1986). W przypadku danych psychologicznych ten wskaźnik można interpretować 
jako proporcję badanych odpowiadających w sposób świadczący o występowaniu mierzonej 
cechy (zgodny z profilem). W związku z tym, że dane psychologiczne często mierzone są na 
skali Likerta, nie zaś na skali punktowanej zero-jedynkowo, wzór współczynnika łatwości 
można zmodyfikować poprzez wyliczenie uśrednionej wartości odpowiedzi na dane pytanie, a 
następnie podzielenie jej przez zakres skali (czyli, w przypadku pięciopunktowej skali 
Likerta, przez 5). Klasyczna teoria testu pozwala także na wyliczenie mocy różnicującej 
pozycji – współczynnika korelacji punktowo-biseryjnej (point-biserial correlation) między 
dychotomicznie punktowaną pozycją a całkowitym wynikiem na skali. W kontekście narzędzi 
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W badaniach edukacyjnych KTT pozwala na oszacowanie wielu wskaźników świadczących 
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poprawny na daną pozycję (Crocker i Algina, 1986). W przypadku danych psychologicznych ten 
wskaźnik można interpretować jako proporcję badanych odpowiadających w sposób świadczący 
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skali Likerta, przez 5). Klasyczna teoria testu pozwala także na wyliczenie mocy różnicującej pozycji 
– współczynnika korelacji punktowo-biseryjnej (point-biserial correlation) między dychotomicznie 
punktowaną pozycją a całkowitym wynikiem na skali. W kontekście narzędzi stosowanych w psy-
chologii, na przykład mierzących dane cechy osobowości, współczynnik ten wskazuje, w  jakim 
stopniu poziom natężenia mierzonej cechy ukrytej wpływa na poziom uzyskiwanych na skali wy-
ników, czyli jak dobrze dana pozycja testu psychologicznego różnicuje wyniki badanych o niskim 
i wysokim natężeniu cechy ukrytej (Crocker i Algina, 1986; Rouse i in., 1999). 

13.2. Wykorzystanie Irt w badaniach społecznych
Po metody wykorzystywane w KTT sięga chętnie wielu badaczy, dzięki temu, że ich zasto-

sowanie jest proste i elastyczne. Pozwalają one sprawdzić, jakim błędem obciążone są narzę-
dzia pomiarowe, co może stanowić punkt wyjścia do dalszych analiz (Jakubowski i Pokropek, 
2009). Natomiast podejście oparte na IRT pozwala trafniej szacować wyniki w przypadku bra-
ków danych (Moustaki i Knott, 2000), także w przypadkach braków danych opisanych przez 
Donalda Rubina (1976) jako MAR (missing at random) oraz NMAR (not missing at random), które 
wymagają zastosowania odpowiednich metod w nurcie KTT. IRT umożliwia także analizę do-
datkowych własności testu, m.in. dobroci dopasowania analizowanego modelu, zarówno na 
poziomie całego testu, pozycji testowych (item-fit), jak i osób (person-fit). Analiza dopasowania 
na poziomie pozycji testowych może dostarczyć nam informacji na temat niepoprawnej kon-
strukcji zadań (np. błędny klucz kodowania) lub błędów popełnionych podczas kalibracji (np. 
jeśli występuje systematyczne niedoszacowanie lub przeszacowanie statystyk dobroci dopa-
sowania do zadań; Reise, 1990). Analiza dobroci dopasowania modelu na poziomie badanych 
osób pozwala na rozpoznanie, którzy z nich wykazują nietypowy (aberrant) wzorzec odpowia-
dania (Karabatsos, 2003). W przypadku badań psychologicznych może ona być punktem wyj-
ścia do diagnozowania osób symulujących lub dysymulujących. W badaniach edukacyjnych 
często stosowana jest do wykrywania osób ściągających, a w przypadku osób o wysokim po-
ziomie cechy ukrytej – popełniających błędy przez nieuwagę. IRT pozwala także na uwzględ-
nienie parametru pseudozgadywania, poprzez modelowanie takiej sytuacji, w której uczeń 
o niskim poziomie umiejętności, jest w stanie odpowiedzieć poprawnie na zadanie, zgadując 
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poprawne rozwiązanie. W kontekście edukacyjnym IRT pozwala niekiedy na bardziej trafne 
modelowanie rzeczywistości niż prosty model kumulatywny. Dotyczy to na przykład sytuacji, 
gdy uczniowie uzyskują z danego testu tę samą sumę punktów za zadania o różnym stopniu 
trudności (Jakubowski i Pokropek, 2009). IRT ma także zastosowanie w przypadku złożonych 
schematów badawczych, zrównywania i  łączenia wyników egzaminacyjnych (zob. rozdziały 
12, 16 i 17), testowania adaptatywnego (rozdział 20) oraz mapowania zadań (Kondratek i Po-
kropek, 2013). Czytelnik może się także zapoznać z opisem zalet podejścia IRT w rozdziale 14. 

W  przypadku danych psychologicznych IRT umożliwia oszacowanie zróżnicowanego 
funkcjonowania pozycji testowej (DIF) dla danych wielokategorialnych (i  ich ewentualnego 
obciążenia, zob. rozdział 3). Pozwala ocenić DIF w grupach wyróżnionych ze względu na płeć 
czy rasę (np. Gratias i Harvey, 1998; Jennings i Schmitt, 1998), służy też do poprawnej adaptacji 
kulturowej kwestionariuszy (Huang, Church i Katigbak, 1997; Orlando i Marshall, 2002). W in-
nych badaniach IRT wykorzystano między innymi do analizy właściwości następujących na-
rzędzi badawczych: skali wrogości Cooka–Medleya, stworzonej na podstawie Minnesockiego 
wielowymiarowergo inwentarza osobowości (MMPI; Steinberg i Jorgensen, 1996; Steinberg 
i Thissen, 1996), kwestionariusza MPQ (The Multidimensional Personality Questionnaire; Reise 
i Waller; 1990), skali depresji Becka (Santor, Ramsay i Zuroff, 1994), skali samooceny Rosen-
berga (Gray-Little, Williams i Hancock, 1997) czy skali samoobserwacji Snydera (Davier i Rost, 
1997). W literaturze polskiej (Zawadzki, Strelau, Bieniek, Sobolewski i Oniszczenko, 2002) IRT 
wykorzystano do konstrukcji i analizy właściwości psychometrycznych wersji klinicznej Kwe-
stionariusza do diagnozy zespołu stresu pourazowego (PTSD-K).

Zastosowanie IRT wymaga jednak spełnienia pewnych mocnych założeń: o lokalnej nie-
zależności pozycji testowych oraz jednowymiarowości mierzonego konstruktu (Kondratek 
i Pokropek, 2013; zob. też rozdział 2 oraz adekwatnej interpretacji uzyskanych wyników w kon-
tekście psychologicznym, którą zamierzamy przedstawić na przykładzie Kwestionariusza tem-
peramentu EAS w wersji dla dorosłych (EAS-D), mającego cechy narzędzia przesiewowego. 
Składa się on z 20 pytań, dających możliwość budowy pięciu skal: Emocjonalności (emotiona-
lity), Aktywności (activity) i Towarzyskości (sociability). Skala Emocjonalności składa się z trzech 
podskal – Niezadowolenia (distress), Strachu (fear) oraz Złości (anger). Odpowiedzi udzielane 
są na skali pięciopunktowej. EAS-D stosuje się w  licznych badaniach z obszaru psychologii 
różnic indywidualnych i genetyki behawioralnej (np. Dragan, Oniszczenko, Czerski i Dmitrzak-
-Węglarz, 2013; Sym i in., 2010). Jego właściwości są bardzo dobrze udokumentowane w KTT, 
jednak do tej pory nie przeanalizowano go w nurcie IRT.

Interpretując wyniki przedstawionego badania, należy mieć na uwadze ograniczenia wynikają-
ce z niewielkiej liczebności próby. Dla pozycji testowych o skali dychotomicznej w przypadku dwu-
parametrycznego modelu IRT próba powinna liczyć między 500 a 1000 osób. W przypadku pozycji 
o wielokategorialnej skali odpowiedzi może być konieczne wykorzystanie większej próby (Hulin, 
Lissak i Drasgow, 1982; Kondratek i Pokropek, 2013). W przeciwnym wypadku wyniki obarczone 
będą większym błędem i należy podejść do nich z większą ostrożnością. W naszym badaniu liczeb-
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ność próby wyniosła zaledwie 303 osoby. Powtórzenie badania na większej próbie pozwoliłoby 
z większą dozą pewności wnioskować o właściwościach psychometrycznych zastosowanej skali.

13.3. cel rozdziału
W tej części omówimy: (a) właściwości pozycji kwestionariusza EAS-D, uzyskane za pomo-

cą IRT oraz KTT; (b) właściwości poszczególnych podskal EAS-D, uzyskane za pomocą IRT oraz 
KTT; (c) występowanie zróżnicowanego funkcjonowania pozycji testowych kwestionariusza 
EAS-D w podziale na płeć. Chcemy pokazać, co do analizy właściwości psychometrycznych 
kwestionariusza EAS-D wnosi podejście oparte na IRT. 

13.4. dane
13.4.1. osoby badane 

Przedstawione analizy opierają się na danych pozyskanych z  przypadkowej próby 303 
osób. Nie ma charakteru losowego, jednak dane zebrano w taki sposób, aby wyraźnie zróżni-
cować osoby badane pod kątem ich charakterystyk demograficznych. Wśród badanych osób 
było 178 kobiet (58,7%) i 125 mężczyzn (41,3%) w wieku od 18 do 83 lat (M = 33,83; SD = 13,9), 
dominowały osoby z wykształceniem średnim (46,9%) i wyższym (34,3%). Osoby badane re-
prezentowały kilkadziesiąt różnych grup zawodowych.

13.4.2. narzędzie badawcze
Kwestionariusz EAS-D (Oniszczenko, 1997) opiera się na teorii temperamentu Arnolda Bus-

sa i Roberta Plomina (1984). Autorzy wyróżniają trzy wymiary temperamentu: emocjonalność, 
aktywność oraz towarzyskość. Wskazują na to, że te trzy czynniki są wrodzone genetycznie 
oraz ujawniają się już w pierwszym roku życia dziecka, co odróżnia je od innych cech osobo-
wości. Temperament pełni także funkcję regulacyjną pomiędzy człowiekiem a środowiskiem: 
na przykład pośredniczy w wyborze miejsca i specyfiki pracy, może też stanowić źródło trud-
ności związanych z funkcjonowaniem osoby w danym otoczeniu.

Emocjonalność dzieli się na trzy podwymiary, charakteryzujące skłonności do posługiwa-
nia się trzema emocjami: niezadowoleniem, strachem i złością. Aktywność wiąże się z tenden-
cją do wydatkowania energii fizycznej i można ją zdefiniować za pomocą tempa (szybkości) 
oraz wigoru (intensywności) działania. Aktywność jest jedyną cechą, która odnosi się do stylu 
zachowania, niezależnie od jego treści. Natomiast towarzyskość to cecha, która opisuje ten-
dencję do przebywania z  innymi ludźmi i  unikania samotności (Oniszczenko, 1997). Cechy 
temperamentu są tutaj definiowane w kategoriach treściowych (poza aktywnością opisującą 
styl działania), inaczej niż w formalnych teoriach temperamentu, na przykład regulacyjnej teo-
rii temperamentu (Zawadzki i Strelau, 1995).

Za pomocą wskaźników klasycznej teorii testu wykazano rzetelność i trafność kwestiona-
riusza. Podskale EAS-D charakteryzują się wysokim stopniem stabilności bezwzględnej (bada-
nia przeprowadzono w odstępie 2 tygodni i 6 miesięcy). W celu wykazania trafności EAS-D, 



analIZa WłaŚcIWoŚcI pSychoMetrycZnych kWeStIonarIuSZa teMperaMentu

275

sprawdzano interkorelacje mierzonych przez niego cech oraz cech mierzonych przez inne 
kwestionariusze, np. Kwestionariusz osobowości Eysencka (EPQ-R; Eysenck, Eysenck i Barrett, 
1985), (STPI; Wrzesniewski, 1984), Skalę temperamentów (TTS; Choynowski, 1972) oraz For-
malną charakterystykę zachowania – kwestionariusz temperamentu (FCZ-KT; Zawadzki i Stre-
lau, 1995). Wykazano, że podskale: Niezadowolenia, Strachu i Złości (EAS-D) korelują dodat-
nio z Neurotycznością (EPQ-R) oraz skalami Lęku i Gniewu (STPI), a ponadto ujemnie ze skalą 
Zrównoważenia (TTS). Aktywność, podobnie jak Towarzyskość, koreluje silnie z Ekstrawersją 
i Ciekawością (STPI). Towarzyskość (EAS-D) koreluje w sposób istotny z Aktywnością, Impul-
sywnością, Dominatywnością oraz z Towarzyskością (TTS).

13.4.3. Wykorzystane oprogramowanie
Do analizy wykorzystano pakiety środowiska R: mirt (Chalmers, 2012), ltm (Rizopoulos, 

2006), lordif (Choi, Gibbons i Crane, 2011) oraz programu Stata 12.1 (oszacowania KTT). Osza-
cowania IRT relacjonowane w  tekście zostały podane za wynikami uzyskanymi za pomocą 
ltm, z wyjątkiem części dotyczącej analizy DIF, do której wykorzystano wszystkie trzy pakiety.

13.5. Wyniki
13.5.1. Właściwości pozycji testowych 

W tym miejscu skupimy się na opisie funkcjonowania poszczególnych pozycji kwestio-
nariusza EAS-D w obrębie poszczególnych skal. Analizę rozpoczynamy od wskaźników do-
stępnych w nurcie KTT, czyli mocy różnicującej (korelacji pozycji z testem, znanej pod nazwą 
item-test correlation, RIT), korelacji pozycji z testem po jej usunięciu (item-rest correlation, RIR), 
łatwości pozycji, czyli w przypadku danych psychologicznych – odsetka osób badanych od-
powiadających w  sposób zgodny z  profilem (p), oraz współczynnika α Cronbacha po usu-
nięciu danej pozycji. Wszystkie te wskaźniki pomogą wysunąć pierwsze hipotezy na temat 
funkcjonowania pozycji kwestionariusza EAS-D. W następnych krokach będziemy je spraw-
dzać za pomocą narzędzi dostępnych w nurcie IRT, czyli oszacowań parametrów trudności 
i  dyskryminacji, graficznej analizy krzywych charakterystycznych pozycji (item characteristic 
curve, ICC) oraz krzywych informacyjnych pozycji (item information curve, IIC), a także dopaso-
wania modelu IRT do poszczególnych pozycji na podstawie wskaźnika dobroci dopasowania 
analizowanego modelu na poziomie pozycji kwestionariusza (S−χ2). 

13.5.1.1. Właściwości kwestionariusza eaS-d w nurcie ktt
W Tabeli 13.1 przedstawiono współczynniki KTT dla pozycji kwestionariusza EAS-D. Na po-

ziomie poszczególnych pytań można zakwestionować funkcjonowanie pozycji 19 i 20. Kore-
lacja z testem po ich usunięciu jest stosunkowo najniższa (wynosi odpowiednio: 0,23 i 0,28), 
równocześnie w przypadku pytania 19 odnotowano najniższą moc różnicującą w całym teście 
(0,37). Jednakże współczynniki α Cronbacha po usunięciu obu pozycji nie wskazują na znacz-
ny wzrost rzetelności pozostałych pozycji ze skal. 
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tabela 13.1. Współczynniki KTT dla kwestionariusza EAS-D.

pozycja
Moc 

różnicująca

korelacja pozycji 
z testem po jej 
usunięciu (rIr)

p  
(„łatwość”)

Średnia 
interkorelacja 

pomiędzy pozycjami 
(po usunięciu 

pozycji)

α cronbacha 
po usunięciu 

pozycji
emocjonalność

eas3 0,61 0,51 0,53 0,31 0,83

eas4 0,73 0,64 0,54 0,29 0,81

eas5 0,53 0,40 0,65 0,32 0,83

eas8 0,51 0,38 0,49 0,33 0,83

eas9 0,70 0,62 0,48 0,30 0,81

eas11 0,72 0,64 0,46 0,29 0,81

eas12 0,66 0,56 0,47 0,30 0,81

eas13 0,65 0,55 0,62 0,30 0,81

eas14 0,60 0,49 0,47 0,31 0,82

eas16 0,72 0,63 0,55 0,29 0,81

eas18 0,53 0,41 0,60 0,32 0,83

eas19 0,37 0,23 0,64 0,35 0,84

α Cronbacha dla skali 0,83

aktywność

eas2 0,67 0,38 0,60 0,33 0,60

eas7 0,66 0,37 0,71 0,34 0,60

eas10 0,75 0,51 0,69 0,25 0,50

eas17 0,69 0,42 0,69 0,31 0,57

α Cronbacha dla skali 0,64

towarzyskość

eas1 0,74 0,47 0,84 0,20 0,43

eas6 0,66 0,36 0,51 0,27 0,52

eas15 0,67 0,37 0,66 0,26 0,52

eas20 0,61 0,28 0,69 0,32 0,58

α Cronbacha dla skali 0,59

13.5.1.2. Właściwości pozycji kwestionariusza eaS-d w nurcie Irt
Analiza pozycji kwestionariusza EAS-D na podstawie KTT pozwoliła na stwierdzenie sto-

sunkowo niskiej korelacji pozycji 19 i 20 z wynikiem w teście po ich usunięciu oraz ich ni-
skiej mocy różnicującej pozycji 19. Nie wiemy jednak, czy pozycje te funkcjonują w sposób 
identyczny dla badanych o różnym natężeniu wymiarów temperamentu, nie możemy także 
oszacować precyzji pomiaru cech ukrytych w  przypadku tych dwóch pytań. Za pomocą 
metodologii IRT przedstawionej w tym rozdziale, będziemy mogli dokładniej wnioskować 
o tych charakterystykach. Metody oparte na IRT pozwalają również na przedstawienie wi-
zualizacji funkcjonowania poszczególnych pozycji względem poziomu mierzonej cechy 
ukrytej, co znacznie ułatwia interpretację. Adekwatność zastosowanego modelu IRT może 
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zostać oceniona na podstawie statystyk dopasowania na poziomie poszczególnych pozycji 
(item-fit). 

W przypadku wszystkich pozycji testowych udało się dopasować model odpowiedzi stop-
niowanej (graded response model, GRM; zob. rozdział 1). Pozwala on na oszacowanie poziomu 
cechy ukrytej dla pozycji ocenianych w sposób wielopunktowy, na skali 0–m. W Tabeli 13.2 
przedstawiono parametry IRT (dyskryminacji oraz poszczególnych poziomów trudności) dla 
poszczególnych pozycji testowych. Na Rysunkach 13.1–13.4 przedstawiono wykresy krzy-
wych charakterystycznych oraz krzywych informacyjnych dla poszczególnych pozycji testu, 
które mogą ułatwić interpretację parametrów. Krzywe charakterystyczne wizualizują funkcje 
prawdopodobieństwa udzielenia danej odpowiedzi przy danym poziomie cechy ukrytej. 
Krzywe informacyjne mówią o tym, jak dobrze na podstawie konkretnych zadań został osza-
cowany dany poziom cechy ukrytej1. Wartość informacji dla pozycji i, przy danym poziomie 
cechy ukrytej θ, możemy zdefiniować w następujący sposób: 
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W Tabeli 13.3 przedstawiono wartości statystyki S χ2, testującej dobroć dopasowania 
pozycji do opisującego je modelu IRT (Kang i Chen, 2011; Zhang i Stone, 2008). Indeks ten 
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gdzie: I to liczba pozycji w teście; i to dana pozycja testowa; k to grupa badanych 
homogeniczna pod względem natężenia cechy ukrytej; Nk to liczba badanych w grupie ikz, 
natomiast Oik1 to obserwowalny odsetek odpowiedzi zgodnych z profilem, a Eik1 – oczekiwany 
odsetek odpowiedzi zgodnych z profilem.  

 
W związku z tym, że statystyka ta opiera się na wartości chi-kwadrat, hipoteza zerowa 

mówi o tym, że wartości obserwowalne i oczekiwane dla danego modelu IRT nie różnią się 
(jest to zmodyfikowana wersja klasycznego χ2 stosowanego w IRT, zob. rozdział 1). 

Analiza parametrów IRT (Tabela 13.2) pozwala stwierdzić, że parametry dyskryminacji 
mieszczą się w przedziale od 0,53 (pytanie najgorzej różnicujące badanych: 19) do 2,52 
(pytanie najlepiej różnicujące badanych: 1). W literaturze nie wskazuje się jednak na istnienie 
progowych, „wysokich” lub „niskich” wartości parametrów dyskryminacji. Interpretacja ich 
wartości powinna odbywać się w odniesieniu do parametrów uzyskanych w całym teście 
(kwestionariuszu). Parametry dyskryminacji oszacowane za pomocą IRT wskazują również 
na stosunkowo gorsze funkcjonowanie pytania 19 względem innych pytań.  
 
Tabela 13.2. Współczynniki KTT dla kwestionariusza EAS-D.*  

Pozycja  a b1 b2 b3 b4 
Emocjonalność 

eas3 1,24 –2,21 0,24 0,98 2,66 
eas4 2,07 –1,83 0,25 0,62 1,95 
eas5 0,89 –3,60 –0,73 –0,17 2,55 

                                                      
79 Ideałem byłoby uzyskanie funkcji informacyjnej, osiągającej wysoką wartość oraz przybierającej postać 
poziomej linii – oznaczałoby to, że wszystkie poziomy cechy ukrytej zostały oszacowane z jednakową precyzją 
(Baker, 2001; Samejima, 1969; 1973). 
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tych charakterystykach. Metody oparte na IRT pozwalają również na przedstawienie 
wizualizacji funkcjonowania poszczególnych pozycji względem poziomu mierzonej cechy 
ukrytej, co znacznie ułatwia interpretację. Adekwatność zastosowanego modelu IRT może 
zostać oceniona na podstawie statystyk dopasowania na poziomie poszczególnych pozycji 
(item-fit).  

W przypadku wszystkich pozycji testowych udało się dopasować model odpowiedzi 
stopniowanej (graded response model, GRM; zob. rozdział 1). Pozwala on na oszacowanie 
poziomu cechy ukrytej dla pozycji ocenianych w sposób wielopunktowy, na skali 0–m. W 
Tabeli 13.2 przedstawiono parametry IRT (dyskryminacji oraz poszczególnych poziomów 
trudności) dla poszczególnych pozycji testowych. Na Rysunkach 13.1–13.4 przedstawiono 
wykresy krzywych charakterystycznych oraz krzywych informacyjnych dla poszczególnych 
pozycji testu, które mogą ułatwić interpretację parametrów. Krzywe charakterystyczne 
wizualizują funkcje prawdopodobieństwa udzielenia danej odpowiedzi przy danym poziomie 
cechy ukrytej. Krzywe informacyjne mówią o tym, jak dobrze na podstawie konkretnych 
zadań został oszacowany dany poziom cechy ukrytej79. Wartość informacji dla pozycji i, przy 
danym poziomie cechy ukrytej θ, możemy zdefiniować w następujący sposób:  

()( )i ixE AI       
, gdzie ( ) log ( )ix ixA P
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W Tabeli 13.3 przedstawiono wartości statystyki S χ2, testującej dobroć dopasowania 
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progowych, „wysokich” lub „niskich” wartości parametrów dyskryminacji. Interpretacja ich 
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na stosunkowo gorsze funkcjonowanie pytania 19 względem innych pytań.  
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Pozycja  a b1 b2 b3 b4 
Emocjonalność 
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W związku z tym, że statystyka ta opiera się na wartości chi-kwadrat, hipoteza zerowa 

mówi o tym, że wartości obserwowalne i oczekiwane dla danego modelu IRT nie różnią się 
(jest to zmodyfikowana wersja klasycznego χ2 stosowanego w IRT, zob. rozdział 1). 

Analiza parametrów IRT (Tabela 13.2) pozwala stwierdzić, że parametry dyskryminacji 
mieszczą się w przedziale od 0,53 (pytanie najgorzej różnicujące badanych: 19) do 2,52 
(pytanie najlepiej różnicujące badanych: 1). W literaturze nie wskazuje się jednak na istnienie 
progowych, „wysokich” lub „niskich” wartości parametrów dyskryminacji. Interpretacja ich 
wartości powinna odbywać się w odniesieniu do parametrów uzyskanych w całym teście 
(kwestionariuszu). Parametry dyskryminacji oszacowane za pomocą IRT wskazują również 
na stosunkowo gorsze funkcjonowanie pytania 19 względem innych pytań.  
 
Tabela 13.2. Współczynniki KTT dla kwestionariusza EAS-D.*  

Pozycja  a b1 b2 b3 b4 
Emocjonalność 

eas3 1,24 –2,21 0,24 0,98 2,66 
eas4 2,07 –1,83 0,25 0,62 1,95 
eas5 0,89 –3,60 –0,73 –0,17 2,55 

                                                      
79 Ideałem byłoby uzyskanie funkcji informacyjnej, osiągającej wysoką wartość oraz przybierającej postać 
poziomej linii – oznaczałoby to, że wszystkie poziomy cechy ukrytej zostały oszacowane z jednakową precyzją 
(Baker, 2001; Samejima, 1969; 1973). 
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gdzie: I to liczba pozycji w teście; i to dana pozycja testowa; k to grupa badanych homoge-
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Oik1 to obserwowalny odsetek odpowiedzi zgodnych z profilem, a Eik1 – oczekiwany odsetek 
odpowiedzi zgodnych z profilem. 

W  związku z  tym, że statystyka ta opiera się na wartości chi-kwadrat, hipoteza zerowa 
mówi o tym, że wartości obserwowalne i oczekiwane dla danego modelu IRT nie różnią się 
(jest to zmodyfikowana wersja klasycznego χ2 stosowanego w IRT, zob. rozdział 1).

Analiza parametrów IRT (Tabela 13.2) pozwala stwierdzić, że parametry dyskrymina-
cji mieszczą się w  przedziale od 0,53 (pytanie najgorzej różnicujące badanych: 19) do 2,52 
(pytanie najlepiej różnicujące badanych: 1). W  literaturze nie wskazuje się jednak na istnie-
nie progowych, „wysokich” lub „niskich” wartości parametrów dyskryminacji. Interpretacja ich 
wartości powinna odbywać się w  odniesieniu do parametrów uzyskanych w  całym teście 
(kwestionariuszu). Parametry dyskryminacji oszacowane za pomocą IRT wskazują również na 
stosunkowo gorsze funkcjonowanie pytania 19 względem innych pytań. 

1 Ideałem byłoby uzyskanie funkcji informacyjnej, osiągającej wysoką wartość oraz przybierającej postać poziomej 
linii – oznaczałoby to, że wszystkie poziomy cechy ukrytej zostały oszacowane z jednakową precyzją (Baker, 2001; 
Samejima, 1969; 1973).
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tabela 13.2. Współczynniki KTT dla kwestionariusza EAS-D.* 
pozycja a b1 b2 b3 b4

emocjonalność
eas3 1,24 –2,21 0,24 0,98 2,66
eas4 2,07 –1,83 0,25 0,62 1,95
eas5 0,89 –3,60 –0,73 –0,17 2,55
eas8 0,83 –2,01 0,66 1,79 3,61
eas9 1,92 –1,37 0,51 1,05 2,63
eas11 2,13 –1,18 0,66 1,14 2,48
eas12 1,73 –1,28 0,75 1,16 2,64
eas13 1,42 –2,71 –0,21 0,12 2,18
eas14 1,57 –1,12 0,79 1,14 2,58
eas16 1,76 –1,80 0,20 0,51 2,15
eas18 0,99 –2,69 –0,39 0,11 3,38
eas19 0,53 –6,20 –1,84 0,51 5,18

aktywność
eas2 1,18 –3,21 –0,33 0,41 2,43
eas7 0,95 –3,51 –1,32 –0,74 1,75
eas10 2,47 –2,12 –0,60 –0,37 1,08
eas17 1,22 –3,92 –0,94 –0,40 1,76

towarzyskość
eas1 2,52 –3,02 –1,87 –1,60 0,33
eas6 1,08 –1,50 0,51 0,86 3,44
eas15 1,29 –2,91 –0,69 –0,18 1,55
eas20 0,82 –4,47 –1,67 –0,19 1,98

* a – parametr dyskryminacji, b1, b2, b3 i b4 – kolejne progi „trudności” dla pozycji.

Interpretację parametrów trudności ułatwiają wykresy krzywych charakterystycznych oraz 
informacyjnych (Rysunek 13.1 i 13.2). Pozwalają one przede wszystkim zauważyć, że środkowa 
kategoria niesie stosunkowo najmniej informacji o osobach badanych (spłaszczona krzywa 
na wykresie ICC). Krzywe informacyjne (IIC) dla poszczególnych pozycji sugerują, że pytania 
dostarczają najwięcej informacji o  osobach ze środka skali, natomiast najmniej o  osobach 
o najniższym i najwyższym natężeniu danej cechy. Pozycje: 5, 8, 18, 19 (skala Emocjonalności) 
7 (skala Aktywności) i 20 (skala Towarzyskości) charakteryzują się spłaszczoną krzywą informa-
cyjną, osiągającą wartość bliską 0. Oznacza to, że pytania te praktycznie nie różnicują osób 
badanych, a dodatkowo precyzja pomiaru ukrytej cechy emocjonalności i towarzyskości jest 
dla wszystkich jej poziomów bardzo niska. 
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Jeżeli statystyka S−χ2 opiera się na wartości chi-kwadrat, to hipoteza zerowa mówi o tym, 
że wartości obserwowalne i oczekiwane dla danego modelu IRT nie różnią się. Trzy pozycje: 1, 
18 i 20 prezentowały wzorce różniące się w sposób istotny (Tabela 13.3), co może sugerować, 
że do wyników dla tych pozycji należy podejść z większą ostrożnością. Ogólne wyniki świad-
czą o tym, że model GRM jest stosunkowo dobrze dopasowany do danych. 

tabela 13.3 . Dopasowanie pozycji testowych do modelu GRM.

pozycja S−χ2 df p
emocjonalność

eas3 55,93 54 0,40
eas4 56,19 41 0,06
eas5 54,30 56 0,54
eas8 58,74 61 0,56
eas9 42,09 44 0,55
eas11 41,43 40 0,41
eas12 51,63 44 0,20
eas13 53,64 40 0,07
eas14 54,34 46 0,19
eas16 40,76 44 0,61
eas18 75,99 48 0,01
eas19 64,05 48 0,06

aktywność
eas2 13,58 17 0,70
eas7 32,44 23 0,09
eas10 21,36 17 0,21
eas17 17,66 18 0,48

towarzyskość
eas1 24,76 13 0,02
eas6 17,02 16 0,38
eas15 14,12 20 0,82
eas20 46,58 21 0,00

Podsumowując, zastosowanie podejścia IRT do analizy poszczególnych pozycji kwestio-
nariusza EAS-D pozwala na poszerzenie wniosków wyciąganych na gruncie KTT. Na przykład 
pozycja o niskiej korelacji z całym testem, po usunięciu jej z testu w stosunkowo najgorszy 
sposób różnicuje badanych o niskim i wysokim natężeniu danej cechy ukrytej. Jednocześnie 
charakteryzuje się niską precyzją pomiaru dla każdego poziomu cechy ukrytej. 
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13.5.2. Właściwości poszczególnych podskal 
Właściwości poszczególnych podskal analizowano na podstawie ich krzywych informa-

cyjnych i  błędów standardowych. Wyniki porównano z  właściwościami skal uzyskanymi za 
pomocą wskaźników klasycznej teorii testu (zob. Tabela 13.2). Wskaźniki te (np. α Cronbacha), 
świadczą o  wysokiej rzetelności skali Emocjonalności (α = 0,83), natomiast o  stosunkowo 
mniejszej rzetelności skal Aktywności (α ≈ 0,64) i Towarzyskości (α ≈ 0,59). Jest to zrozumiałe, 
skoro na wielkość tradycyjnie rozumianego współczynnika rzetelności wpływa liczba pytań 
wchodzących w skład podskali. Opierając się wyłącznie na wartości współczynnika α Cron-
bacha, możemy dojść do wniosku, że aktywność i towarzyskość nie są konstruktami rzetelnie 
mierzonymi przez EAS-D. 

W podejściu IRT o rzetelności na poziomie skali może powiedzieć funkcja informacyjna dla 
całego testu, którą definiujemy jako:
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eas11 41,43 40 0,41 
eas12 51,63 44 0,20 
eas13 53,64 40 0,07 
eas14 54,34 46 0,19 
eas16 40,76 44 0,61 
eas18 75,99 48 0,01 
eas19 64,05 48 0,06 

Aktywność 
eas2 13,58 17 0,70 
eas7 32,44 23 0,09 
eas10 21,36 17 0,21 
eas17 17,66 18 0,48 

Towarzyskość 
eas1 24,76 13 0,02 
eas6 17,02 16 0,38 
eas15 14,12 20 0,82 
eas20 46,58 21 0,00 

 
Podsumowując, zastosowanie podejścia IRT do analizy poszczególnych pozycji 

kwestionariusza EAS-D pozwala na poszerzenie wniosków wyciąganych na gruncie KTT. Na 
przykład pozycja o niskiej korelacji z całym testem, po usunięciu jej z testu w stosunkowo 
najgorszy sposób różnicuje badanych o niskim i wysokim natężeniu danej cechy ukrytej. 
Jednocześnie charakteryzuje się niską precyzją pomiaru dla każdego poziomu cechy ukrytej.  
 
13.5.2. Właściwości poszczególnych podskal  

Właściwości poszczególnych podskal analizowano na podstawie ich krzywych 
informacyjnych i błędów standardowych. Wyniki porównano z właściwościami skal 
uzyskanymi za pomocą wskaźników klasycznej teorii testu (zob. Tabela 13.2). Wskaźniki te 
(np. α Cronbacha), świadczą o wysokiej rzetelności skali Emocjonalności (α = 0,83), 
natomiast o stosunkowo mniejszej rzetelności skal Aktywności (α ≈ 0,64) i Towarzyskości (α 
≈ 0,59). Jest to zrozumiałe, skoro na wielkość tradycyjnie rozumianego współczynnika 
rzetelności wpływa liczba pytań wchodzących w skład podskali. Opierając się wyłącznie na 
wartości współczynnika α Cronbacha, możemy dojść do wniosku, że aktywność i 
towarzyskość nie są konstruktami rzetelnie mierzonymi przez EAS-D.  

W podejściu IRT o rzetelności na poziomie skali może powiedzieć funkcja informacyjna 
dla całego testu, którą definiujemy jako: 
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   ,        (13.4) 

gdzie ( )I  to wartość informacji dla testu przy danym poziomie cechy ukrytej θ. 
 
Krzywa informacyjna testu pozwala na ocenę precyzji skali względem różnych poziomów 

kontinuum cechy ukrytej. Wysokość krzywej informacyjnej testu jest odwrotnie 
proporcjonalna do błędu standardowego pomiaru (Fraley i in., 2000).  

Na podstawie wykresów krzywych informacyjnych dla poszczególnych podskal (Rysunek 
13.5) można zauważyć, że wszystkie z nich charakteryzują się podobnymi właściwościami. 
Po pierwsze, wszystkie podskale dostarczają najwięcej informacji o osobach o przeciętnym 
natężeniu cechy ukrytej, najmniej o osobach o natężeniu najniższym i najwyższym. 
Tendencję tę można było zaobserwować już w przypadku poszczególnych pytań 

,                                                          (13.4)

gdzie I (θ) to wartość informacji dla testu przy danym poziomie cechy ukrytej θ.
Krzywa informacyjna testu pozwala na ocenę precyzji skali względem różnych poziomów 

kontinuum cechy ukrytej. Wysokość krzywej informacyjnej testu jest odwrotnie proporcjonal-
na do błędu standardowego pomiaru (Fraley i in., 2000). 

Na podstawie wykresów krzywych informacyjnych dla poszczególnych podskal (Rysu- 
nek 13.5) można zauważyć, że wszystkie z nich charakteryzują się podobnymi właściwościami. 
Po pierwsze, wszystkie podskale dostarczają najwięcej informacji o osobach o przeciętnym 
natężeniu cechy ukrytej, najmniej o osobach o natężeniu najniższym i najwyższym. Tenden-
cję tę można było zaobserwować już w  przypadku poszczególnych pytań kwestionariusza  
EAS-D, choć należy pamiętać, że cała skala jest znacznie bardziej informacyjna, czyli rozciąga 
się na szerszy zakres cechy ukrytej niż pojedyncze pytania.
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kwestionariusza EAS-D, choć należy pamiętać, że cała skala jest znacznie bardziej 
informacyjna, czyli rozciąga się na szerszy zakres cechy ukrytej niż pojedyncze pytania. 
 

   
Rysunek 13.5. Krzywa informacyjna (IIC) dla skal: Emocjonalności, Aktywności, Towarzyskości. 
 

W celu dogłębnej analizy poszczególnych skal przedstawiono zestawienie 
wystandaryzowanego wyniku (standaryzowana skala z), uzyskanego w kwestionariuszu EAS-
D oraz rozkładu cechy ukrytej, uzyskanego za pomocą metodologii IRT (Rysunek 13.6).  
 

 
Rysunek 13.6. Porównanie rozkładów oszacowań cechy ukrytej i wystandaryzowanej sumy punktów 
w poszczególnych podskalach. 
 

Można zauważyć, że oszacowania te różnią się (szczególnie w przypadku skal Aktywności 
i Towarzyskości), ze względu na przeważenie poszczególnych pozycji przez moc 
dyskryminacyjną (Berg, Glas i Boomsma, 2007). Efekt ten może być szczególnie widoczny w 
przypadku krótszych skal Aktywności i Towarzyskości. Dzięki uwzględnieniu ważenia przez 
moc dyskryminacyjna, poziom cechy ukrytej badanych jest szacowany w bardziej precyzyjny 
sposób. Stosując dodatkowo podejście IRT, możemy zauważyć, że zarówno krótkie, jak i 
długie skale Kwestionariusza temperamentu EAS-D charakteryzują się podobnymi 
wartościami informacyjnymi, czyli podobną precyzją pomiaru.  

 
13.5.3. Zróżnicowane funkcjonowanie pozycji testowych 

Podejście oparte na IRT daje możliwość oszacowania zróżnicowanego funkcjonowania 
pozycji testowej (DIF) między grupą ogniskową (będąca przedmiotem zainteresowania) a 
grupą odniesienia osób o tym samym poziomie natężenia cechy ukrytej. Rozwój analiz DIF 
był odpowiedzią na kwestię istnienia takich zadań w testach umiejętności, które byłyby 
obciążone względem wybranych grup mniejszościowych (rozdział 3). Istnienie takich zadań 
lub pozycji testowych może przekładać się na błędną interpretację oszacowania ogólnego 

rysunek 13.5. Krzywa informacyjna (IIC) dla skal: Emocjonalności, Aktywności, Towarzyskości.
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W celu dogłębnej analizy poszczególnych skal przedstawiono zestawienie wystandaryzo-
wanego wyniku (standaryzowana skala z), uzyskanego w kwestionariuszu EAS-D oraz rozkła-
du cechy ukrytej, uzyskanego za pomocą metodologii IRT (Rysunek 13.6). 
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grupą odniesienia osób o tym samym poziomie natężenia cechy ukrytej. Rozwój analiz DIF 
był odpowiedzią na kwestię istnienia takich zadań w testach umiejętności, które byłyby 
obciążone względem wybranych grup mniejszościowych (rozdział 3). Istnienie takich zadań 
lub pozycji testowych może przekładać się na błędną interpretację oszacowania ogólnego 

rysunek 13.6. Porównanie rozkładów oszacowań cechy ukrytej i wystandaryzowanej sumy 
punktów w poszczególnych podskalach.

Można zauważyć, że oszacowania te różnią się (szczególnie w przypadku skal Aktywności 
i Towarzyskości), ze względu na przeważenie poszczególnych pozycji przez moc dyskrymina-
cyjną (Berg, Glas i Boomsma, 2007). Efekt ten może być szczególnie widoczny w przypadku 
krótszych skal Aktywności i Towarzyskości. Dzięki uwzględnieniu ważenia przez moc dyskry-
minacyjną, poziom cechy ukrytej badanych jest szacowany w  bardziej precyzyjny sposób. 
Stosując dodatkowo podejście IRT, możemy zauważyć, że zarówno krótkie, jak i długie skale 
Kwestionariusza temperamentu EAS-D charakteryzują się podobnymi wartościami informa-
cyjnymi, czyli podobną precyzją pomiaru. 

13.5.3. Zróżnicowane funkcjonowanie pozycji testowych
Podejście oparte na IRT daje możliwość oszacowania zróżnicowanego funkcjonowania po-

zycji testowej (DIF) między grupą ogniskową (będącą przedmiotem zainteresowania) a grupą 
odniesienia osób o tym samym poziomie natężenia cechy ukrytej. Rozwój analiz DIF był od-
powiedzią na kwestię istnienia takich zadań w  testach umiejętności, które byłyby obciążone 
względem wybranych grup mniejszościowych (rozdział 3). Istnienie takich zadań lub pozycji 
testowych może przekładać się na błędną interpretację oszacowania ogólnego poziomu umie-
jętności w  próbie lub w  grupach ogniskowych. Współcześnie analizy DIF mogą być wysoce 
użyteczne w psychologii: stanową pierwszy krok do wykrycia potencjalnego obciążenia pozycji 
testowych pod kątem takich cech, jak na przykład płeć lub rasa. Mogą też przyczyniać się do 
poprawnej adaptacji kulturowej tłumaczonych kwestionariuszy. W  tym miejscu zajmiemy się 
analizą zróżnicowanego funkcjonowania pozycji kwestionariusza EAS-D ze względu na płeć. De-
tekcja DIF umożliwi w naszym przypadku stwierdzenie, czy mężczyźni i kobiety o tym samym 
natężeniu cech temperamentu odpowiadają na dane pytania w sposób jakościowo różny. 
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Istnieje wiele sposobów oceny zróżnicowanego funkcjonowania pozycji testowych, a w li-
teraturze najczęściej wymienia się te wykorzystywane w podejściu IRT, m.in.: test Mantela–
Haenszela, metody oparte na regresji logistycznej oraz metody oparte na teście logarytmu 
wiarygodności. Oprócz nich do wykrywania DIF wykorzystuje się między innymi modele wie-
lu wskaźników i wielu przyczyn (multiple indicator, multiple causes, MIMIC; zob. rozdział 18), 
wielopoziomowe modele IRT (np. Kamata i Vaughn, 2011) czy skończone modele mieszanek 
(finite mixture models; np. Cohen i Bolt, 2005; Tay, Newman i Vermunt, 2011), które umożliwiają 
wykrywanie DIF dla klas ukrytych (zob. też rozdział 3).

Test Mantela–Haenszela (1959) oraz metody oparte na regresji logistycznej (np. Swami-
nathan i Rogers, 1990) można z powodzeniem zastosować w nurcie KTT. Pierwsze podejście 
opiera się na porównaniu liczby poprawnych i  niepoprawnych odpowiedzi (czyli w  kon-
tekście psychologicznym: odpowiedzi zgodnych i niezgodnych z profilem) do danej pozy-
cji w grupie ogniskowej (focal group) i w grupie odniesienia (reference group), przy kontroli 
poziomu cechy ukrytej (najczęściej jest to wynik uzyskany w  całym teście). Natomiast wy-
krywanie DIF za pomocą regresji logistycznej polega na oszacowaniu prawdopodobieństwa 
udzielenia odpowiedzi zgodnej z profilem w pozycji punktowanej zero-jedynkowo. Należy 
jednak pamiętać, że procedury te mają pewne ograniczenia – jednymi z najpoważniejszych 
są trudności związane z uogólnieniami w przypadku zmiennych wielokategorialnych. Istnieją 
wprawdzie rozszerzenia tych procedur, na przykład test Nathana Mantela (1963) czy proce-
dura logistycznej analizy dyskryminacyjnej (Miller i Spray, 1993), jednak nie są powszechnie 
dostępne w programach statystycznych. Co więcej, rozwinięcie tych procedur w przypadku, 
gdy mamy do czynienia z więcej niż dwiema grupami analizowanymi pod kątem DIF, lub gdy 
dane mają charakter wielowymiarowy, również sprawia kłopoty obliczeniowe i interpretacyj-
ne (m.in. Fidalgo i Madeira, 2008, Roussos i Stout, 1996).

Metody wykrywania DIF rozwijane w podejściu IRT-LR mają pewne niezaprzeczalne za-
lety, wśród których – w kontekście danych psychologicznych – najważniejsza jest możliwość 
zastosowania ich do danych wielokategorialnych. Ze szczegółowym opisem tej metody oraz 
opisem innych zalet (przede wszystkim w  kontekście danych psychologicznych) czytelnik 
może zapoznać się w rozdziale 3. Na potrzeby naszego opracowania przypomnimy jedynie, 
że wykrywanie DIF z wykorzystaniem metodologii IRT polega na przeprowadzeniu testu ilo-
razu wiarygodności (likelihood ratio test, LR). Porównuje on model zakładający, że parametry 
pozycji testowanej pod katem DIF różnią się między analizowanymi grupami z modelem za-
kładającym, że parametry danej pozycji nie różnią się w grupach. W przypadku podejścia IRT-
-LR możemy również analizować na jednym wykresie krzywe charakterystyczne (ICC) dla grup 
będących przedmiotem zainteresowania, co może znacznie ułatwić interpretację testu ilorazu 
wiarygodności. 
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W przypadku naszych analiz testy oparte na logarytmie wiarygodności (IRT-LR) wykazały, 
że jedynie dwie pozycje: 3 i 14, funkcjonują odmiennie dla mężczyzn i kobiet. Co ciekawe, 
obie wchodzą w  skład podskali Strachu. Kierowanie się wyłącznie istotnością statystyczną 
może być jednak mylące, ponieważ jej wartość zawsze uzależniona jest od liczebności próby 
(Kirk, 1996). Analiza DIF prowadzona na małej próbie (typowej dla badań psychologicznych) 
może nie wykryć efektów, które w kontekście praktycznym mogą mieć znaczenie. Natomiast 
analiza dużych prób (typowych dla badań edukacyjnych) często prowadzi do zaklasyfikowa-
nia jako statystycznie istotnych efektów, które w kontekście praktycznym nie mają znaczenia. 
Dlatego podczas interpretacji DIF, należy brać pod uwagę nie tylko istotność statystyczną, 
lecz także wielkość efektu (patrz rozdział 3). Zgodnie z naszą wiedzą, miara wielkości efektu 
opierająca się na ilorazie wiarygodności nie została dotychczas udostępniona w pakiecie mirt, 
ani w innych pakietach służących do wykrywania DIF (lordif, difR).

Na Rysunku 13.6 przedstawiono krzywe charakterystyczne dla pozycji 3 i  14 oraz dla 
trzech innych. Pozycje 19 i 20 nie różnicują kobiet i mężczyzn w sposób istotny statystycz-
nie, ale mimo to na podstawie wykresów widzimy, że moc dyskryminacyjna tych zadań 
dla mężczyzn może być mniejsza. Należy się zastanowić, do jakiego stopnia zróżnicowane 
funkcjonowanie pozycji testowych jest związane z inną charakterystyką tych zadań: spłasz-
czoną krzywą informacyjną, świadczącą o  niskiej precyzji pomiaru na wszystkich pozio-
mach cechy ukrytej. Wynik dla pozycji 11 jest natomiast przykładem braku zróżnicowania 
międzypłciowego – we wszystkich kategoriach wykresy krzywych charakterystycznych dla 
kobiet i mężczyzn nakładają się. Zauważmy, że pozycje: 3, 12, 14 i 19 tworzą razem podskalę 
Strachu, na której mężczyźni uzyskują istotnie niższe wyniki niż kobiety (t[269, 70] = 5,49;  
p < 0,01); podobnie jak w przypadku całej skali Emocjonalności (t[254, 24] = 3,08, p < 0,01); 
podczas gdy w przypadku pozostałych skal nie ma istotnych różnic między płciami. Chociaż 
wykazano, że struktura czynnikowa temperamentu jest podobna w grupie kobiet i w gru-
pie mężczyzn (Plomin, Pedersen, McClearn, Nesselroade i Bergeman, 1998; Buss i Plomin, 
1984), należy zastanowić się, czy obserwowane różnice wynikają z efektu płci, czy konstruk-
cji narzędzia (tj. czy narzędzie jest faktycznie obciążone, czy istnieją faktyczne międzygrupo-
we różnice związane z wymiarem strachu). Wyjaśnienie występowania DIF powinno opierać 
się na przeprowadzeniu eksperckiej analizy treści pozycji o zróżnicowanym funkcjonowaniu 
(więcej na ten temat w rozdziale 3). Należy pamiętać, że zjawisko to jest względne: może-
my wnioskować wyłącznie o zróżnicowanym funkcjonowaniu pozycji względem siebie oraz 
względem kryterium wybranego jako wskaźnik cechy ukrytej (czyli w tym wypadku: sumy 
punktów uzyskanych w podskali Strachu).
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Rysunek 13.7. [KK9]Przykłady krzywych charakterystycznych dla zadań 3, 14, 19, 20, 11 w podziale na 
kobiety (linie ciągłe) i mężczyzn (linie przerywane). 
 
13.6. Podsumowanie  
 

W rozdziale przeprowadziliśmy osobną analizę dla każdej skali narzędzia EAS-D, 
zakładając, że jest ono faktycznie trzyaspektowe, jak zakłada teoria temperamentu.  

Ostatnią kwestią, nad którą należy się zastanowić, jest samo narzędzie. Za pomocą 
wszystkich wskaźników dostępnych w metodologiach IRT i KTT stwierdzono, że właściwe 
funkcjonowanie pozycji 20 jest wątpliwe z uwagi na niską moc różnicującą w KTT, najniższy 
parametr dyskryminacji w IRT, niewielką precyzję pomiaru cechy ukrytej oraz występowanie 
DIF. W związku z tym należałoby rozważyć możliwość jej usunięcia ze skali. Pozycja 19 jest 
prawdopodobnie obciążona DIF, cechuje się też niskim współczynnikiem mocy różnicującej, 
natomiast pozycje 7 i 18 wyróżniają się niskim poziomem precyzji pomiaru. Z drugiej strony, 
na poziomie całej podskali efekt ich małej mocy dyskryminacyjnej może być niwelowany. 
Ponadto w przypadku skal Aktywności i Towarzyskości, z których każda składa się jedynie z 
czterech pozycji, włączenie do nich pozycji o wątpliwych właściwościach 
psychometrycznych ma tym większy negatywny wpływ na ich rzetelność. Uzyskane wyniki 
pokazują też, jak duży wpływ na właściwości psychometryczne w przypadku bardzo krótkich 
skal mają pojedyncze pozycje testowe. Dodatkowo część pozycji wykazuje DIF, nie wiadomo 
jednak czy efekt ten jest spowodowany występowaniem międzygrupowych różnic w 
poziomie cechy ukrytej, faktycznym obciążeniem pytań, czy ich niepoprawnym 
psychometrycznym funkcjonowaniem. Przede wszystkim należy pamiętać o małej liczebności 
wykorzystanej próby, dlatego analiza DIF mogła dać niespójne rezultaty. Można się 
zastanowić, do jakiego stopnia opisane charakterystyki tych pytań mogą zaburzyć trafność 
skali. Mamy tu na myśli przede wszystkim trafność w ujęciu Samuela Messicka (1989), czyli 
„zintegrowany proces oceny stopnia, w jakim dowody empiryczne i rozważania natury 
teoretycznej potwierdzają adekwatność i poprawność interpretacji oraz programów działania 
wyprowadzonych na podstawie wyników testowych lub innych narzędzi pomiaru” 
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psychologicznych) może nie wykryć efektów, które w kontekście praktycznym mogą mieć 
znaczenie. Natomiast analiza dużych prób (typowych dla badań edukacyjnych) często 
prowadzi do zaklasyfikowania jako statystycznie istotnych efektów, które w kontekście 
praktycznym nie mają znaczenia. Dlatego podczas interpretacji DIF, należy brać pod uwagę 
nie tylko istotność statystyczną, lecz także wielkość efektu (patrz rozdział 3). Zgodnie z naszą 
wiedzą, miara wielkości efektu opierająca się na ilorazie wiarygodności nie została 
dotychczas udostępniona w pakiecie mirt, ani w innych pakietach służących do wykrywania 
DIF (lordif, difR). 

Na Rysunku 13.6 przedstawiono krzywe charakterystyczne dla pozycji 3 i 14 oraz dla 
trzech innych. Pozycje 19 i 20 nie różnicują kobiet i mężczyzn w sposób istotny statystycznie, 
ale mimo to na podstawie wykresów widzimy, że moc dyskryminacyjna tych zadań dla 
mężczyzn może być mniejsza. Należy się zastanowić, do jakiego stopnia zróżnicowane 
funkcjonowanie pozycji testowych jest związane z inną charakterystyką tych zadań: 
spłaszczoną krzywą informacyjną, świadczącą o niskiej precyzji pomiaru na wszystkich 
poziomach cechy ukrytej. Wynik dla pozycji 11 jest natomiast przykładem braku 
zróżnicowania międzypłciowego – we wszystkich kategoriach wykresy krzywych 
charakterystycznych dla kobiet i mężczyzn nakładają się. Zauważmy, że pozycje: 3, 12, 14 i 
19 tworzą razem podskalę Strachu, na której mężczyźni uzyskują istotnie niższe wyniki niż 
kobiety (t[269, 70] = 5,49; p < 0,01); podobnie jak w przypadku całej skali Emocjonalności 
(t[254, 24] = 3,08, p < 0,01); podczas gdy w przypadku pozostałych skal nie ma istotnych 
różnic między płciami. Chociaż wykazano, że struktura czynnikowa temperamentu jest 
podobna w grupie kobiet i w grupie mężczyzn (Plomin, Pedersen, McClearn, Nesselroade i 
Bergeman, 1998; Buss i Plomin, 1984), należy zastanowić się, czy obserwowane różnice 
wynikają z efektu płci, czy konstrukcji narzędzia (tj. czy narzędzie jest faktycznie obciążone, 
czy istnieją faktyczne międzygrupowe różnice związane z wymiarem strachu). Wyjaśnienie 
występowania DIF powinno opierać się na przeprowadzeniu eksperckiej analizy treści pozycji 
o zróżnicowanym funkcjonowaniu (więcej na ten temat w rozdziale 3). Należy pamiętać, że 
zjawisko to jest względne: możemy wnioskować wyłącznie o zróżnicowanym 
funkcjonowaniu pozycji względem siebie oraz względem kryterium wybranego jako 
wskaźnik cechy ukrytej (czyli w tym wypadku: sumy punktów uzyskanych w podskali 
Strachu). 

 

rysunek 13.7.  Przykłady krzywych charakterystycznych dla zadań 3, 14, 19, 20, 11 w podziale 
na kobiety (linie ciągłe) i mężczyzn (linie przerywane).

13.6. podsumowanie 
W rozdziale przeprowadziliśmy osobną analizę dla każdej skali narzędzia EAS-D, zakładając, 

że jest ono faktycznie trzywymiarowe, jak zakłada teoria temperamentu. 
Ostatnią kwestią, nad którą należy się zastanowić, jest samo narzędzie. Za pomocą wszyst-

kich wskaźników dostępnych w metodologiach IRT i KTT stwierdzono, że właściwe funkcjo-
nowanie pozycji 20 jest wątpliwe z uwagi na niską moc różnicującą w KTT, najniższy para-
metr dyskryminacji w IRT, niewielką precyzję pomiaru cechy ukrytej oraz występowanie DIF. 
W związku z tym należałoby rozważyć możliwość jej usunięcia ze skali. Pozycja 19 jest praw-
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dopodobnie obciążona DIF, cechuje się też niskim współczynnikiem mocy różnicującej, na-
tomiast pozycje 7 i 18 wyróżniają się niskim poziomem precyzji pomiaru. Z drugiej strony, na 
poziomie całej podskali efekt ich małej mocy dyskryminacyjnej może być niwelowany. Po-
nadto w przypadku skal Aktywności i Towarzyskości, z których każda składa się jedynie z czte-
rech pozycji, włączenie do nich pozycji o  wątpliwych właściwościach psychometrycznych 
ma tym większy negatywny wpływ na ich rzetelność. Uzyskane wyniki pokazują też, jak duży 
wpływ na właściwości psychometryczne w przypadku bardzo krótkich skal mają pojedyncze 
pozycje testowe. Dodatkowo część pozycji wykazuje DIF, nie wiadomo jednak czy efekt ten 
jest spowodowany występowaniem międzygrupowych różnic w poziomie cechy ukrytej, fak-
tycznym obciążeniem pytań, czy ich niepoprawnym psychometrycznym funkcjonowaniem. 
Przede wszystkim należy pamiętać o małej liczebności wykorzystanej próby, dlatego analiza 
DIF mogła dać niespójne rezultaty. Można się zastanowić, do jakiego stopnia opisane charak-
terystyki tych pytań mogą zaburzyć trafność skali. Mamy tu na myśli przede wszystkim traf-
ność w ujęciu Samuela Messicka (1989), czyli „zintegrowany proces oceny stopnia, w jakim do-
wody empiryczne i rozważania natury teoretycznej potwierdzają adekwatność i poprawność 
interpretacji oraz programów działania wyprowadzonych na podstawie wyników testowych 
lub innych narzędzi pomiaru” (Hornowska, 2007, s. 81). W ujęciu tym, trafność narzędzia opie-
ra się na adekwatnej interpretacji wyników oraz decyzji podjętych na ich podstawie. Jest to 
szczególne ważne w psychologii (a zwłaszcza w psychologii klinicznej), w której na podstawie 
narzędzi diagnozuje się na przykład istnienie zaburzeń. Dlatego zarówno analiza w nurcie KTT, 
jak i analiza w ujęciu IRT powinny być jednymi z elementów solidnego planu walidacji kon-
struktu (zob. Benson, 1998), który obejmuje także wykorzystanie modelowania równań struk-
turalnych (structural equation modeling, SEM) czy zastosowanie macierzy wielu cech–wielu 
metod (multitrait–multimethod matrix).
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rozdział 14
Zastosowanie modelu rascha na przykładzie testu 
inteligencji1

Anna Hawrot, Instytut Badań Edukacyjnych

Teoria odpowiedzi na pozycje testowe (item response theory, IRT) jest w  Polsce niezbyt 
popularna i znacznie mniej znana w porównaniu do klasycznej teorii testu (classical test theory, 
KTT). Zaczyna jednak pojawiać się w pomiarze psychologicznym i edukacyjnym. Wykorzystu-
je się ją do weryfikacji właściwości egzaminów zewnętrznych (Szaleniec, 2009), dostępne są 
też pierwsze testy skonstruowane na jej podstawie (np. testy osiągnięć szkolnych, Jasińska 
i Modzelewski, 2012; Graficzno-werbalny test wyobraźni twórczej, Dziedziewicz i Karwowski, 
2012). Zaawansowane zastosowania IRT pojawiają się w na przykład testowaniu adaptatyw-
nym (Test umiejętności na starcie szkolnym, Karwowski i Dziedziewicz, 2012; zob. rozdział 20) 
i  procedurach zrównywania wyników egzaminów zewnętrznych (Szaleniec, Grudniewska, 
Kondratek, Kulon i Pokropek, 2012). Wciąż jednak są to nieliczne przykłady wykorzystania tej 
metodologii w polskiej praktyce badawczej i diagnostycznej, a większość narzędzi pomiaro-
wych nadal konstruuje i adaptuje się w ramach KTT. Tymczasem wykorzystanie IRT przynosi 
korzyści warte wysokiej ceny złożonych statystycznie analiz. 

W tym rozdziale przedstawimy jedno z podstawowych i stosunkowo najprostszych zasto-
sowań IRT – jednoparametryczny model IRT (tzw. modelu Rascha) – na przykładzie analizy 
właściwości psychometrycznych testu. Omówimy i porównamy ją do analiz prowadzonych 
w ramach KTT2. W pierwszej kolejności pokażemy wady i zalety wykorzystania modelu Rascha 
w analizach właściwości psychometrycznych testów. Następnie przedstawimy podstawowe 
informacje o analizowanym narzędziu, przebadanej próbie oraz wykorzystanym modelu IRT. 
Na koniec zinterpretujemy uzyskane wyniki. 

14.1. Wady i zalety zastosowania modelu rascha
Jedną z niewątpliwych zalet klasycznej teorii testu jest jej prostota, dotycząca także analiz 

statystycznych, które proponuje. Jednak porównanie KTT z IRT (zwłaszcza z modelem jednopa-
rametrycznym IRT) ujawnia wiele korzyści wynikających ze stosowania tej drugiej metody. Zali-

1 W rozdziale wykorzystano fragmenty artykułu: Hawrot, A. (2012). Wybór ma znaczenie, czyli problem miar dopasowania 
pozycji do modelu pomiarowego w tworzeniu testów za pomocą metody IRT. W: B. Niemierko i M. K. Szmigel (red.), 
Regionalne i lokalne diagnozy edukacyjne (s. 223–231). Kraków: PTDE.
2 Podstawowe informacje na temat teorii odpowiedzi na pozycje testowe zostały przedstawione w rozdziale 1, 
natomiast modelu Rascha – w rozdziale 2. Nie będą więc one omawiane. Informacje na temat klasycznej teorii testu 
znajdzie czytelnik w licznych publikacjach na ten temat, np. w pracy Elżbiety Hornowskiej (2005).
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czyć do nich można: niezależność parametrów zadań, rozkładu mierzonej cechy w próbie oraz 
oszacowań poziomu cechy od puli pozycji testu; możliwość szacowania precyzji pomiaru dla 
różnych poziomów cechy; łatwość interpretacyjną parametru trudności i skali, na której została 
wyrażona mierzona cecha; cechy tej skali; koncentracja na funkcjonowaniu poszczególnych po-
zycji testu; falsyfikowalność modelu IRT. Korzyści te zostaną omówione w kolejnych akapitach.

Pierwszą zaletą wynikającą ze stosowania jednoparametrycznego modelu IRT jest nieza-
leżność estymowanych parametrów trudności od próby, na podstawie której je szacowano, 
oraz niezależność oszacowań poziomu cechy od puli pozycji, z której składa się test (Ayala, 
2009; DeMars, 2010; Swaminathan, Hambelton i Rogers, 2007). W klasycznej teorii testu pod-
stawowe parametry zadań – trudność pozycji (obliczana jako proporcja poprawnych odpo-
wiedzi) oraz ich moc dyskryminacyjna (obliczana jako korelacja między pozycją a wynikiem 
w całym teście) są zawsze zależne od rozkładu cechy w próbie. Jeżeli przeciętny poziom cechy 
jest wysoki, test okazuje się łatwiejszy niż wtedy, gdy poziom ten jest niski (DeMars, 2010; 
Swaminathan i in., 2007). Zależność ta ogranicza użyteczność informacji uzyskiwanych z osza-
cowań parametrów w  sytuacji, gdy test będzie przeprowadzany na innej próbie niż ta, na 
podstawie której je szacowano, szczególnie gdy próby różnić się będą rozkładami mierzonej 
cechy. Ponadto, oszacowania poziomu cechy zależne są od puli pozycji tworzących test – 
wynik prawdziwy osoby badanej (czyli poziom cechy) określony jest zawsze w ramach testu, 
którym jest mierzony. Definiuje się go jako wynik testu nieobciążony błędem pomiaru (Hor-
nowska, 2005). W konsekwencji wyniki poszczególnych osób badanych zależne są od pozycji 
testowych, z których składa się narzędzie, i jednocześnie wyrażone są na jego skali. Jeżeli test 
jest trudny, wynik prawdziwy jest niski, jeżeli jest łatwy – wysoki. Innymi słowy, rozkład cechy 
w próbie zależy od puli pozycji, z których test się składa.

Od tych niekorzystnych cech do pewnego stopnia wolne są oszacowania parametrów za-
dań oraz poziomu cechy osób badanych w ramach IRT. Nie oznacza to jednak, że na przykład 
oszacowania parametrów tych samych zadań uzyskane z dwóch prób pozostaną jednakowe 
– będą różnić się błędem oszacowania, mogą także wymagać liniowego przekształcenia. Osią-
gnięcie wspomnianej inwariancji wymaga jednak odpowiednio licznych i heterogenicznych 
prób oraz bardzo dobrego dopasowania modelu do danych (Ayala, 2009; DeMars, 2010)3. 

W modelach IRT trudności pozycji wyrażone są na tej samej skali co poziom mierzonej 
cechy ukrytej. Umożliwia to łatwą interpretację tego parametru (w powiązaniu z poziomem 
cechy) oraz łatwe formułowanie przewidywań, jak osoba o przeciętnym poziomie cechy pora-
dzi sobie z zadaniem (Ayala, 2009). Takiej możliwości brakuje w klasycznej teorii testu, w której 
parametry pozycji oraz wyniki osób badanych wyrażone są na różnych skalach (odpowiednio: 
proporcje i współczynniki korelacji oraz wynik surowy w postaci na przykład sumy punktów). 
Co więcej, KTT w niewielkim stopniu skupia się na poszczególnych pozycjach, niemal cały 
nacisk kładzie na ogólny wynik w teście. Tymczasem IRT umożliwia analizę poszczególnych 

3 Więcej informacji na temat niezależności parametrów od próby oraz poziomu cechy od puli zadań znajdzie czytelnik 
w rozdziale 2.
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zadań, przewidywanie szans udzielenia na nie poprawnej odpowiedzi przy danym poziomie 
umiejętności, pozwala też na podejmowanie trafnych decyzji dotyczących zastosowania okre-
ślonego narzędzia do konkretnej grupy osób. Inne zastosowania to na przykład dostosowanie 
trudności zadań podczas konstrukcji narzędzia do przewidywanego poziomu cechy w próbie. 
W przypadku istniejącego już testu standardowego otrzymujemy przydatne w przyszłości in-
formacje o poziomie cechy w próbie, do jakiego narzędzie jest przystosowane. 

Inną ważną korzyścią wynikającą z zastosowania IRT jest możliwość uzyskania informacji 
o precyzji pomiaru dla różnych poziomów cechy ukrytej. W klasycznej teorii testu zakłada się, 
że błąd pomiaru (ściślej – standardowy błąd pomiaru) jest jednakowy na wszystkich pozio-
mach mierzonej cechy i w taki sposób wykorzystuje się go do tworzenia przedziałów ufności 
(Hornowska, 2005). Założenie to jest jednak nierealistyczne (Swaminathan i  in., 2007). W IRT 
standardowy błąd oszacowania jest różny dla różnych poziomów cechy ukrytej (DeMars, 2010; 
Swaminathan i in., 2007). Dzięki temu możliwe jest budowanie przedziałów ufności w sposób 
bardziej adekwatny, niż ma to miejsce w ramach klasycznej teorii testu. Możliwe są także inne 
zastosowania, na przykład konstruowanie narzędzia w taki sposób, aby osiągnąć satysfakcjo-
nujący nas poziom precyzji pomiaru w danym przedziale cechy ukrytej.

Korzyści z zastosowania jednoparametrycznego modelu IRT są widoczne także w obsza-
rze właściwości skali pomiarowej – cecha ukryta zostaje wyrażona na skali interwałowej (Perli-
ne, Wright i Wainter, 1979). Co istotne, zalety tej nie mają modele IRT z większą liczbą parame-
trów. Ponadto, wykorzystując IRT, otrzymujemy możliwość testowania dopasowania modelu 
do danych. W klasycznej teorii testu model wyniku prawdziwego jest niefalsyfikowalny; za-
kłada się więc po prostu, że jest prawdziwy (np. Borshboom, 2005). Jednak założenia modelu 
jednoparametrycznego (jednakowe dyskryminacje, brak znaczenia zgadywania) są trudne do 
spełnienia, podobnie jak wspólne dla modeli IRT założenia o jednowymiarowości konstruktu 
i  lokalnej niezależności (rozdział 2). W konsekwencji model ten często jest niedopasowany. 
Z drugiej strony, problemy te interpretować można nie w kategoriach wad modelu, lecz wad 
danych. Narzędzia badawcze, służące do ich zbierania, są niewystarczająco dobre. W konse-
kwencji otrzymujemy dane, które nie spełniają wymogów stawianych obiektywnemu pomia-
rowi. Odrzucić należy więc dane, a nie model (np. Andrich, 2004; Wright, 1997). Jeżeli jednak 
model okaże się dobrze dopasowany, możemy wierzyć, że zastosowane przez nas narzędzie 
będzie miało bardzo dobre właściwości, a przeprowadzony pomiar – wysoką jakość. 

Wśród zalet analiz prowadzonych na podstawie IRT wymienić należy możliwość testo-
wania adaptatywnego, zrównywania wyników testów czy stosowania złożonych schematów 
testowania. Nie wiążą się one bezpośrednio z przedstawionym w tekście przykładem, dlatego 
nie będą bliżej omawiane (zob. Kondratek i Pokropek, 2013; por. też rozdziały 16 i 20). 

Analizy oparte na IRT mają jednak wady. Po pierwsze, estymacja parametrów zadań wyma-
ga dużych prób, liczących co najmniej kilkaset obserwacji, odpowiednio zróżnicowanych pod 
względem mierzonej cechy (np. DeMars, 2010). Zwiększa to zarówno koszty badania, wynikają-
ce z konieczności dotarcia do większej liczby respondentów, zakupienia większej liczby arkuszy 
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testowych oraz ich zakodowania, jak i jego złożoność logistyczną. Natomiast zastosowanie nie-
wystarczająco licznych i zróżnicowanych prób podważa wiarygodność wyników analiz.

Niewątpliwym ograniczeniem są również wymagania techniczne i sprzętowe. Niezbędne 
jest bowiem specjalistyczne oprogramowanie, a w przypadku bardzo dużych zbiorów danych 
(np. wyników egzaminu zewnętrznego całej kohorty uczniów) komputery o odpowiedniej 
mocy obliczeniowej. Wprawdzie dostępne jest oprogramowanie bezpłatne (np. MIRT, pakiety 
w R), jednak aplikacje udostępniane bez opłat są niejednokrotnie uboższe, mniej przyjazne 
w obsłudze i oferują ograniczony wybór opcji. Samodzielne pokrycie koszów zakupu oprogra-
mowania przez badacza może nie być możliwe. 

14.2. analiza
Analizie poddano Test Matryc Ravena – wersję standardową, w formie klasycznej (TMS-K; 

Jaworowska i Szustrowa, 2007). Jest to niewerbalny test służący do diagnozy intelektu. Uznaje 
się, że jego wynik nie zależy od wcześniejszych doświadczeń jednostki ani od jej kompetencji 
komunikacyjnych. Narzędzie składa się z  60 zadań zgrupowanych w  pięciu równolicznych 
seriach (A–E). Każde zadanie ma postać niekompletnego wzoru (matrycy) złożonego z figur. 
Zadaniem osoby badanej jest uzupełnienie brakującego fragmentu jednym spośród sześciu 
(serie A i B) lub ośmiu (serie C–E) prezentowanych wycinków, tak by zasada ułożenia elemen-
tów wzoru została zachowana. Zarówno zadania, jak i kolejne serie testu ułożone są zgodnie 
z  rosnącą trudnością. Osoba badana przechodzi więc kolejno od zadań najłatwiejszych do 
najtrudniejszych, a za każdą poprawną odpowiedź otrzymuje punkt. W ten sposób punkto-
wane są również dwa pierwsze zadania (A1 i A2), które mają próbny charakter i rozwiązywane 
są razem z osobą prowadzącą badanie. Wynik końcowy stanowi suma punktów uzyskanych 
we wszystkich zadaniach. Wyniku nie oblicza się, jeżeli osoba badana pominie pięć lub więcej 
zadań. Test nie ma ograniczenia czasowego. W analizie założono, że jest on jednowymiarowy.

Uwzględniono dane 5413 uczniów trzecich klas szkoły podstawowej (2699 dziewczynek, 
2714 chłopców) uczęszczających do 300 oddziałów ze 177 szkół z całej Polski. Zebrano je mię-
dzy styczniem a kwietniem 2011 roku, w toku badania podłużnego Szkolnych uwarunkowań 
efektywności kształcenia4 prowadzonego w Instytucie Badań Edukacyjnych. Analizy reprezen-
tatywności pod kątem osiągnięć szkolnych wykazały bardzo dobre odzwierciedlenie w pró-
bie tej cechy populacji (Maluchnik i  Modzelewski, 2014). Porównanie rozkładów wyników 
sprawdzianu w populacji oraz w szkołach nie ujawniło znaczących różnic. 

Z  analizy właściwości psychometrycznych TMS-K wykluczono obserwacje liczące 5 lub 
więcej braków danych (Jaworowska i Szustrowa, 2007). Pozycje A1 i A2, pomimo ich prób-
nego charakteru, zgodnie z wytycznymi podręcznika do testu zostały uwzględnione w anali-
zach. Obliczenia przeprowadzono z wykorzystaniem oprogramowania MIRT (Glas, 2010) oraz 

4 Badanie realizowane w ramach projektu systemowego „Badanie jakości i efektywności edukacji oraz instytucjonalizacja 
zaplecza badawczego”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 
Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet III, Poddziałanie 3.1.1.
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Acer Conquest 2.0 (Wu, Adams, Wilson i Haldane, 2007). Zdecydowano się na wykorzystanie 
dwóch aplikacji, w celu otrzymania różnych miar dopasowania zadań. MIRT oferuje test LM 
(Lagrange multiplier test, np. Glas, 1988; 2007), Acer Conquest – infit i outfit (np. Ayala, 2009). 
Miary te służą do weryfikacji dopasowania pozycji testowych, różnią się jednak sposobem ob-
liczania i właściwościami. Informacje na ich temat podano w dalszych częściach tekstu (zob. 
też rozdział 2).

W obu programach przeprowadzono analizę polegającą na wykorzystaniu jednowymia-
rowego modelu z  jednym parametrem (1PL), oszacowaniu parametrów metodą brzegowej 
największej wiarygodności (marginal maximum likelihood estimation, MML; Ayala, 2009) i usta-
leniu średniego poziomu cechy ukrytej na wartości zero.

14.3. Wyniki
Przedstawiając wyniki skupimy się na kilku podstawowych elementach: analizie trudności 

zadań, krzywej informacyjnej testu oraz na dopasowaniu modelu do danych. 
Parametry trudności zadań wraz z ich błędami standardowymi (oszacowanymi jednakowo 

przez oba programy, z dokładnością do trzeciego miejsca po przecinku) przedstawiono w Ta-
beli 14.1. Przypomnijmy, że parametry te wyrażone są na tej samej skali co poziom mierzonej 
cechy ukrytej (w naszym przypadku – inteligencji). Określają one poziom cechy, przy którym 
szanse na wskazanie poprawnej odpowiedzi wynoszą 50%. 

tabela 14.1. Oszacowania trudności zadań TMS-K. 

Zadanie trudność (b) SE Zadanie trudność (b) SE Zadanie trudność (b) SE
A1 –4,68 0,16 B9 –0,57 0,04 D5 –2,02 0,05
A2 –4,64 0,16 B10 –1,05 0,04 D6 –0,82 0,04
A3 –6,18 0,24 B11 –0,29 0,04 D7 –0,26 0,04
A4 –5,53 0,17 B12 1,08 0,04 D8 0,11 0,04
A5 –5,06 0,13 C1 –3,26 0,06 D9 0,71 0,04
A6 –5,24 0,15 C2 –3,03 0,06 D10 0,32 0,04
A7 –2,90 0,06 C3 –1,46 0,04 D11 2,10 0,05
A8 –1,98 0,05 C4 –0,71 0,04 D12 3,90 0,08
A9 –3,46 0,07 C5 –1,42 0,04 E1 0,16 0,04
A10 –2,31 0,05 C6 –0,21 0,04 E2 0,88 0,04
A11 –0,30 0,04 C7 –0,73 0,04 E3 0,87 0,04
A12 0,46 0,04 C8 0,11 0,04 E4 1,35 0,04
B1 –5,84 0,19 C9 –0,60 0,04 E5 1,31 0,04
B2 –4,32 0,10 C10 1,29 0,04 E6 1,73 0,04
B3 –4,14 0,10 C11 1,85 0,04 E7 1,86 0,04
B4 –3,23 0,07 C12 3,41 0,07 E8 2,06 0,05
B5 –2,69 0,06 D1 –3,93 0,09 E9 3,55 0,07
B6 –1,26 0,04 D2 –1,51 0,05 E10 3,15 0,06
B7 –0,51 0,04 D3 –1,19 0,05 E11 3,61 0,07
B8 –0,20 0,04 D4 –1,15 0,04 E12 3,34 0,07
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Analiza trudności wskazuje na występowanie znacznej liczby zadań skrajnie łatwych (tych 
o trudności poniżej –3 jest 14, czyli około 23%). Połowa z nich pochodzi z serii A (A1–A6, A9; 
ponadto: B1–B4; C1, C2; D1). Test zawiera także sześć zadań skrajnie trudnych (trudność powy-
żej 3), z czego cztery kończą serię E (E9–E12; ponadto: C12, D12). Można zauważyć, że wbrew 
założeniom twórcy narzędzia, zadania nie są ułożone hierarchicznie pod kątem poziomu trud-
ności – wielokrotnie zdarza się, że zadanie łatwiejsze jest poprzedzone trudniejszym (np. A2 
i A3; B9 i B10; C4 i C5; D9 i D10). Najtrudniejsze zadanie znajdujemy w serii D (D12). Zaburzenie 
rosnącej trudności pozycji testowych szczególnie widoczne jest na granicach serii – ostatnia 
pozycja w serii wcześniejszej jest znacznie trudniejsza niż pierwsza pozycja w serii kolejnej (np. 
B12 i C1). Ogólnie jednak obserwujemy wzrastającą trudność kolejnych serii. 

Znaczna liczba zadań łatwych i o przeciętnej trudności (42 zadania mają trudność nie wyż-
szą niż 0,5) sugeruje, że oszacowania dla cechy ukrytej będą najdokładniejsze wśród osób 
o jej niskim i przeciętnym poziomie. Przypuszczenie to potwierdza krzywa informacyjna testu 
(Rysunek 14.1). Na osi poziomej przedstawiono poziom mierzonej cechy ukrytej (inteligencji), 
natomiast na osi pionowej – wartość funkcji informacji. Wykres pozwala nam śledzić, na ile 
dokładny jest pomiar prowadzony wśród uczniów o danym poziomie inteligencji. 
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Analiza trudności wskazuje na występowanie znacznej liczby zadań skrajnie łatwych (tych 
o trudności poniżej –3 jest 14, czyli około 23%). Połowa z nich pochodzi z serii A (A1–A6, 
A9; ponadto: B1–B4; C1, C2; D1). Test zawiera także sześć zadań skrajnie trudnych 
(trudność powyżej 3), z czego cztery kończą serię E (E9–E12; ponadto: C12, D12). Można 
zauważyć, że wbrew założeniom twórcy narzędzia, zadania nie są ułożone hierarchicznie pod 
kątem poziomu trudności – wielokrotnie zdarza się, że zadanie łatwiejsze jest poprzedzone 
trudniejszym (np. A2 i A3; B9 i B10; C4 i C5; D9 i D10). Najtrudniejsze zadanie znajdujemy 
w serii D (D12). Zaburzenie rosnącej trudności pozycji testowych szczególnie widoczne jest 
na granicach serii – ostatnia pozycja w serii wcześniejszej jest znacznie trudniejsza niż 
pierwsza pozycja w serii kolejnej (np. B12 i C1). Ogólnie jednak obserwujemy wzrastająca 
trudność kolejnych serii.  

Znaczna liczba zadań łatwych i o przeciętnej trudności (42 zadania mają trudność nie 
wyższą niż 0,5) sugeruje, że oszacowania dla cechy ukrytej będą najdokładniejsze wśród osób 
o jej niskim i przeciętnym poziomie. Przypuszczenie to potwierdza krzywa informacyjna testu 
(Rysunek 14.1). Na osi poziomej przedstawiono poziom mierzonej cechy ukrytej 
(inteligencji), natomiast na osi pionowej – wartość funkcji informacji. Wykres pozwala nam 
śledzić, na ile dokładny jest pomiar prowadzony wśród uczniów o danym poziomie 
inteligencji.  

 

Rysunek 14.1. Krzywa informacyjna wyników testu matryc Ravena (TMS-K). 
rysunek 14.1. Krzywa informacyjna wyników Testu Matryc Ravena (TMS-K) (wydruk z progra-
mu komputerowego).

Analiza wykresu wskazuje, że najdokładniejsze oszacowania uzyskujemy wśród osób o po-
ziomie cechy od ok. –1 do 0 logitów. Duża liczba zadań bardzo łatwych sprawia, że precyzja ta, 
choć spada wraz z obniżaniem się poziomu cechy, jest wciąż dość wysoka w porównaniu do 
precyzji szacowania bardzo wysokiego poziomu cechy5. 

5 Analogicznych, bo obliczanych na podstawie funkcji informacyjnej testu, danych dostarczyłaby analiza rozkładu 
standardowych błędów oszacowania. Zrezygnowano jednak z jego prezentacji, aby uniknąć powtarzania treści. 
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W  kolejnym kroku zweryfikowano dopasowanie modelu do danych. Przypomnijmy, że 
ocena dobroci dopasowania służy do weryfikacji, czy model mający opisywać pewien frag-
ment rzeczywistości, faktycznie tę rzeczywistość opisuje. Skupiono się na jednym z elemen-
tów oceny dopasowania – dobroci dopasowania pozycji (por. Swaminathan i in., 2007). 

Wykorzystano trzy miary dopasowania – test LM, outfit i infit. Test LM jest wrażliwy na roz-
bieżność między faktyczną dyskryminacją pozycji a dyskryminacją w modelu. Jego oblicze-
nie wymaga podziału próby na podgupy o zbliżonych liczebnościach na podstawie wyniku 
surowego w teście (MIRT pozwala wyodrębnić 3 takie podgrupy). Dla każdej z nich zostają 
obliczone obserwowane oraz oczekiwane na podstawie modelu średnie wyniki danej pozycji, 
średnie bezwzględnych wartości różnic między nimi oraz wartości statystyki LM dla każdej 
pozycji wraz z  ich istotnością statystyczną. Istotne wartości testu LM informują o występo-
waniu różnic między modelem a danymi. Średnie bezwzględnych wartości różnic pozwalają 
wnioskować o skali rozbieżności (im jej wartość jest bliższa 0, tym rozbieżności są mniejsze), 
natomiast wzorzec różnic obserwowanych w podgrupach – o kierunku odchyleń (np. zbyt 
niskie wartości w podgrupie pierwszej i zbyt wysokie w trzeciej sugerują, że dyskryminacja 
pozycji jest w rzeczywistości wyższa niż dyskryminacja w modelu; Glas, 1988; 2007).

Miary outfit i infit opierają się na kwadratach różnic między wartościami oczekiwanymi a ob-
serwowanymi, przy czym infit jest wartością ważoną. W efekcie miary te są wrażliwe na różne 
odstępstwa od modelu. Infit jest wrażliwy na odstępstwa od przewidywanych odpowiedzi osób 
o poziomie cechy zbliżonej do trudności zadania, natomiast outfit – na odstępstwa od przewi-
dywanych odpowiedzi osób o poziomie cechy oddalonej od trudności zadania (Ayala, 2009). 
Podobnie jak test LM mogą one wskazywać na różnice w faktycznej mocy dyskryminacyjnej po-
zycji, w porównaniu do dyskryminacji w modelu (DeMars, 2010). Wartość wskazująca na idealne 
dopasowanie obu statystyk do danych wynosi 1, przy czym wartości znacznie przekraczające 1 
wskazują na występowanie w danych większej zmienności niż przewidywana przez model, na-
tomiast wartości poniżej 1 – na zmienność w danych mniejszą, niż przewiduje model. Niedopa-
sowanie to może być widoczne na wykresach krzywych charakterystycznych pozycji w postaci 
odpowiednio: zbyt małego lub zbyt dużego nachylenia krzywych empirycznych, w porówna-
niu do nachylenia krzywych teoretycznych. Jednocześnie przyjmuje się, że pozycje, dla których 
wartości tych miar nie mieszczą się w przedziale od 0,5 do 1,5, mają niewielką wartość pomia-
rową (Ayala, 2009). Zaleca się jednak ustalanie różnych „widełek”, w zależności od celu pomiaru. 
Na przykład dla testów wysokiej stawki wymienia się przedział 0,8–1,2, dla testów niskiej stawki 
(których wynik nie decyduje o  losie osób je wypełniających): 0,7–1,3, natomiast dla narzędzi 
badawczych, w których wykorzystywane są skale ocen: 0,6–1,4 (np. Bond i Fox, 2001). W analizie 
przyjęto wartości zalecane dla testów wysokiej stawki. 

Oprócz wspomnianych miar ACER ConQuest oblicza także przedziały ufności, pozwalające 
weryfikować istotność statystyczną różnic między modelem a danymi (nie wszystkie progra-
my je podają). W sytuacji, gdy przedział pokrywa wartości miary, należy przyjąć hipotezę zero-
wą o braku istotnych różnic między modelem a danymi (Wu i in., 2007). 
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Wartości miar dopasowania pozycji znajdują się w Tabeli 14.2. Test LM okazał się istot-
ny statystycznie w przypadku 49 pozycji. Z uwagi na jego zbyt dużą moc, w razie prób bar-
dzo licznych należy się skupić na analizie średnich różnic między wartościami oczekiwanymi 
a obserwowanymi w wyodrębnionych podgrupach – pozwalają one bowiem na weryfikację 
skali niedopasowania (Glas, 2007). W naszym przypadku nie przekraczają one wartości 0,07, 
co wskazuje na dobre dopasowanie zadań (np. Glas, 1988; Schoor i in., 2006). Jeżeli przyjmie-
my bardziej restrykcyjne kryterium oceny dobroci dopasowania, uznając za punkt graniczny 
wartość różnic powyżej 0,05, niedopasowanie pojawi się w przypadku sześciu pozycji: A8, B9, 
B10, B11, D4 oraz E7. W przypadku pięciu z nich wartość ta przekroczy postawioną granicę 
o 0,01, natomiast w jednym – o 0,02 (B9). Skala różnic nie jest więc duża. Krzywe charaktery-
styczne (z uwagi na ograniczoną objętość, nie przedstawiono ich w rozdziale) także nie bu-
dzą zastrzeżeń. Należy jednak nadmienić, że krzywe empiryczne wyrysowano na podstawie 
trzech podgrup, w związku z czym ich porównanie z krzywymi teoretycznymi nie daje zbyt 
bogatych informacji. Mimo to wartości średnich różnic skłaniają do sformułowania wniosku 
o dobrym dopasowaniu 54 pozycji, natomiast pozostałych sześciu – o dopasowaniu na po-
ziomie granicznym. Podsumowanie informacji na temat wykrytego niedopasowania znajduje 
się w Tabeli 14.3.

tabela 14.3. Pozycje wskazane jako niedopasowane przez test LM oraz miary outfit i infit.

Miara/kryterium
pozycje niedopasowane w świetle

jednej miary dwóch miar
LM
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Tabela 14.2. Miary dopasowania pozycji raportowane przez programy MIRT i ACER ConQuest.[KK10] 

Zadanie 
Outfit Infit 

LM 
Grupa 1 Grupa 2 Grupa 3 

|r| 
Grupa 1 

n 

Grupa 
2 
n

Grupa 
3  
nWartość PU Wartość PU obs. ocz. obs. ocz. obs. ocz. 

A1 1,84 (0,96; 1,04) 1,07 (0,81; 1,19) 27,06* 0,97 0,96 0,98 0,99 0,99 1 0,01 1678 1865 1869 

A2 1,67 (0,96; 1,04) 1,06 (0,82; 1,18) 15,9* 0,97 0,96 0,98 0,99 0,99 1 0,01 1679 1864 1869 

A3 0,65 (0,96; 1,04) 1,03 (0,59; 1,41) 0,83 0,99 0,99 1 1 1 1 0 1682 1862 1868 

A4 1,41 (0,96; 1,04) 1,04 (0,71; 1,29) 9,31* 0,99 0,98 0,99 1 1 1 0 1679 1865 1868 

A5 1,67 (0,96; 1,04) 1,04 (0,77; 1,23) 9,73* 0,98 0,97 0,99 0,99 0,99 1 0 1679 1865 1868 

A6 1,19 (0,96; 1,04) 1,03 (0,75; 1,25) 1,11 0,98 0,97 0,99 0,99 1 1 0 1681 1862 1869 

A7 0,98 (0,96; 1,04) 1 (0,93; 1,07) 4,54 0,82 0,82 0,94 0,95 0,99 0,98 0 1865 1673 1874 

A8 1,5 (0,96; 1,04) 1,19 (0,95; 1,05) 144,79* 0,75 0,67 0,84 0,88 0,91 0,95 0,06 1850 1896 1666 

A9 0,83 (0,96; 1,04) 0,97 (0,90; 1,10) 5,05 0,87 0,88 0,97 0,97 0,99 0,99 0 1671 1870 1871 

A10 1,09 (0,96; 1,04) 1,06 (0,94; 1,06) 10,39* 0,75 0,73 0,89 0,91 0,96 0,96 0,01 1853 1675 1884 

A11 1,06 (0,96; 1,04) 1,04 (0,98; 1,02) 14,01* 0,34 0,3 0,57 0,59 0,79 0,8 0,02 1770 1933 1709 

A12 1,14 (0,96; 1,04) 1,08 (0,98; 1,02) 42,98* 0,23 0,18 0,4 0,41 0,62 0,66 0,03 1742 1919 1751 

B1 1,34 (0,96; 1,04) 1,03 (0,66; 1,34) 2,5 0,99 0,99 1 1 1 1 0 1680 1865 1867 

B2 1,06 (0,96; 1,04) 1,01 (0,85; 1,15) 3,57 0,95 0,94 0,99 0,99 0,99 0,99 0 1677 1866 1869 

B3 0,65 (0,96; 1,04) 0,93 (0,86; 1,14) 18,7* 0,92 0,93 0,99 0,98 1 0,99 0,01 1678 1865 1869 

B4 0,88 (0,96; 1,04) 0,97 (0,91; 1,09) 5,01 0,84 0,85 0,96 0,96 0,99 0,99 0,01 1672 1870 1870 

B5 0,86 (0,96; 1,04) 0,95 (0,93; 1,07) 19,78* 0,78 0,79 0,94 0,94 0,99 0,97 0,01 1868 1672 1872 

B6 1,09 (0,96; 1,04) 1,06 (0,97; 1,03) 15,73* 0,55 0,51 0,76 0,78 0,89 0,9 0,02 1827 1691 1894 

B7 1,1 (0,96; 1,04) 1,07 (0,97; 1,03) 35,44* 0,4 0,35 0,62 0,64 0,81 0,83 0,03 1792 1925 1695 

B8 0,87 (0,96; 1,04) 0,9 (0,98; 1,02) 110,01* 0,21 0,28 0,57 0,55 0,83 0,77 0,05 1760 1723 1929 

B9 0,8 (0,96; 1,04) 0,85 (0,97; 1,03) 194,59* 0,26 0,36 0,68 0,64 0,89 0,83 0,07 1768 1724 1920 

B10 0,75 (0,96; 1,04) 0,84 (0,97; 1,03) 250,62* 0,38 0,47 0,77 0,74 0,95 0,89 0,06 1820 1702 1890 

B11 0,82 (0,96; 1,04) 0,86 (0,98; 1,02) 187,7* 0,2 0,3 0,61 0,58 0,84 0,78 0,06 1761 1717 1934 

B12 0,96 (0,96; 1,04) 0,99 (0,97; 1,03) 5,75 0,1 0,11 0,28 0,28 0,53 0,52 0,01 1918 1729 1765 

C1 0,92 (0,96; 1,04) 1 (0,91; 1,09) 0,83 0,86 0,86 0,96 0,96 0,99 0,99 0 1671 1869 1872 

C2 1,25 (0,96; 1,04) 1,06 (0,92; 1,08) 21,85* 0,85 0,83 0,94 0,95 0,97 0,98 0,02 1660 1876 1876 

C3 1,14 (0,96; 1,04) 1,08 (0,96; 1,04) 53,66* 0,62 0,56 0,79 0,82 0,9 0,93 0,04 1844 1894 1674 

C4 1,13 (0,96; 1,04) 1,07 (0,97; 1,03) 25,76* 0,43 0,39 0,66 0,67 0,82 0,85 0,03 1797 1701 1914 

C5 0,87 (0,96; 1,04) 0,91 (0,96; 1,04) 30,07* 0,52 0,55 0,82 0,81 0,94 0,92 0,02 1841 1682 1889 

C6 1,05 (0,96; 1,04) 1,04 (0,98; 1,02) 17,1* 0,32 0,29 0,57 0,57 0,76 0,78 0,02 1769 1936 1707 

C7 0,85 (0,96; 1,04) 0,91 (0,97; 1,03) 74,86* 0,35 0,39 0,67 0,68 0,9 0,85 0,03 1793 1710 1909 

C8 1 (0,96; 1,04) 1,02 (0,98; 1,02) 5,76 0,24 0,23 0,5 0,49 0,71 0,73 0,01 1765 1929 1718 

C9 0,93 (0,96; 1,04) 0,95 (0,97; 1,03) 6,69* 0,35 0,37 0,67 0,66 0,86 0,84 0,01 1803 1911 1698 

C10 1,14 (0,96; 1,04) 1,06 (0,97; 1,03) 43,37* 0,13 0,09 0,24 0,23 0,42 0,47 0,03 1723 1900 1788 

C11 1,24 (0,96; 1,04) 1,04 (0,96; 1,04) 14,69* 0,07 0,05 0,15 0,15 0,32 0,34 0,01 1695 1892 1824 

C12 4,55 (0,96; 1,04) 1,15 (0,90; 1,10) 297,48* 0,08 0,01 0,04 0,04 0,04 0,11 0,05 1695 1858 1858 

D1 0,61 (0,96; 1,04) 0,93 (0,88; 1,12) 45,66* 0,9 0,92 0,99 0,98 1 0,99 0,01 1676 1868 1868 

D2 0,85 (0,96; 1,04) 0,9 (0,96; 1,04) 75,4* 0,51 0,57 0,85 0,82 0,95 0,92 0,04 1834 1688 1890 

> 0,05*
A8, B9, B10, B11, D4, E7

A8, B10, D4, E7Outfit
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Tabela 14.3. Pozycje wskazane jako niedopasowane przez test LM oraz miary outfit i infit. 

Miara/kryterium 
Pozycje niedopasowane w świetle 

Jednej miary Dwóch miar 
LM 

|r| > 0,05* 
A8, B9, B10, B11, D4, E7 

A8, B10, D4, E7 Outfit 
<0,8; 1,2> 

A1, A2, A3, A4, A5, A8, B1, B3, B10, C2, C11, C12, 
D1, D4, D5, D11, D12, E7, E8, E9, E10, E11, E12 

Infit 
  <0,8; 1,2> – – 

* |r| – średnia bezwzględnych wartości różnic między wartościami oczekiwanymi a obserwowanymi w grupach 
wyodrębnionych na potrzeby testu LM. 

 
Przegląd wartości infit wstępnie potwierdza wnioski sformułowane na podstawie testu LM. 

Wprawdzie jedynie dla niespełna połowy pozycji (26) przedziały ufności pokrywają wartości 
infit, jednak podobnie jak w teście LM, znaczenie ma tu liczebność próby. Konieczne jest 
więc odwołanie się do podawanych w literaturze przedziałów, w których wartości miary 
powinny się mieścić. Wartości infit rozciągają się między 0,84 (B10, D4) a 1,19 (A8), z czego 
48 pozycji mieści się w przedziale 0,9–1,1. Testy inteligencji wykonywane są często podczas 
diagnoz w poradniach psychologiczno-pedagogicznych lub w ramach rekrutacji do pracy, i w 
związku z tym silnie ważą na dalszych losach jednostki, dlatego przyjęto, że należy stawiać 
im wysokie wymagania w zakresie właściwości psychometrycznych. Odwołano się więc do 
reguł zalecanych dla testów wysokiej stawki. Przypomnijmy, że zgodnie z nimi za dobrze 
dopasowane zadania uznaje się te, których outfit i infit mieszczą się w przedziale wartości 
0,8–1,2 (Bond i Fox, 2001). W tym świetle dopasowanie wszystkich zadań mierzone za 
pomocą intfit jest satysfakcjonujące. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 14.2. Empiryczna i teoretyczna krzywa charakterystyczna zadania B9. 
Krzywą empiryczną zaznaczono linią przerywaną, krzywą teoretyczną – linią ciągłą. 
 

Analiza miar outfit przynosi mniej pomyślne rezultaty. Statystyka przyjęła wartości od 
0,61 (D1) do 4,55 (C12). Wartości w granicach 0,8–1,2 osiągnęło 37 pozycji, poniżej 0,8: 6 
pozycji (A3, B3, B10, D1, D4, D5), powyżej 1,2: 17 pozycji, przy tym wartości powyżej 1,5 
aż 11 z nich (A1, A2, A5, C12, D11, D12, E7, E9–E12). Okazuje się więc, że przypadku 17 

 <0,8; 1,2>

A1, A2, A3, A4, A5, A8, B1, B3, B10, C2, C11, C12, D1, D4, D5, D11, 

D12, E7, E8, E9, E10, E11, E12
Infit
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Tabela 14.3. Pozycje wskazane jako niedopasowane przez test LM oraz miary outfit i infit. 

Miara/kryterium 
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Jednej miary Dwóch miar 
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Rysunek 14.2. Empiryczna i teoretyczna krzywa charakterystyczna zadania B9. 
Krzywą empiryczną zaznaczono linią przerywaną, krzywą teoretyczną – linią ciągłą. 
 

Analiza miar outfit przynosi mniej pomyślne rezultaty. Statystyka przyjęła wartości od 
0,61 (D1) do 4,55 (C12). Wartości w granicach 0,8–1,2 osiągnęło 37 pozycji, poniżej 0,8: 6 
pozycji (A3, B3, B10, D1, D4, D5), powyżej 1,2: 17 pozycji, przy tym wartości powyżej 1,5 
aż 11 z nich (A1, A2, A5, C12, D11, D12, E7, E9–E12). Okazuje się więc, że przypadku 17 

 <0,8; 1,2>
– –

* 
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Tabela 14.2. Miary dopasowania pozycji raportowane przez programy MIRT i ACER ConQuest.[KK10] 

Zadanie 
Outfit Infit 

LM 
Grupa 1 Grupa 2 Grupa 3 

|r| 
Grupa 1 

n 

Grupa 
2 
n

Grupa 
3  
nWartość PU Wartość PU obs. ocz. obs. ocz. obs. ocz. 

A1 1,84 (0,96; 1,04) 1,07 (0,81; 1,19) 27,06* 0,97 0,96 0,98 0,99 0,99 1 0,01 1678 1865 1869 

A2 1,67 (0,96; 1,04) 1,06 (0,82; 1,18) 15,9* 0,97 0,96 0,98 0,99 0,99 1 0,01 1679 1864 1869 

A3 0,65 (0,96; 1,04) 1,03 (0,59; 1,41) 0,83 0,99 0,99 1 1 1 1 0 1682 1862 1868 

A4 1,41 (0,96; 1,04) 1,04 (0,71; 1,29) 9,31* 0,99 0,98 0,99 1 1 1 0 1679 1865 1868 

A5 1,67 (0,96; 1,04) 1,04 (0,77; 1,23) 9,73* 0,98 0,97 0,99 0,99 0,99 1 0 1679 1865 1868 

A6 1,19 (0,96; 1,04) 1,03 (0,75; 1,25) 1,11 0,98 0,97 0,99 0,99 1 1 0 1681 1862 1869 

A7 0,98 (0,96; 1,04) 1 (0,93; 1,07) 4,54 0,82 0,82 0,94 0,95 0,99 0,98 0 1865 1673 1874 

A8 1,5 (0,96; 1,04) 1,19 (0,95; 1,05) 144,79* 0,75 0,67 0,84 0,88 0,91 0,95 0,06 1850 1896 1666 

A9 0,83 (0,96; 1,04) 0,97 (0,90; 1,10) 5,05 0,87 0,88 0,97 0,97 0,99 0,99 0 1671 1870 1871 

A10 1,09 (0,96; 1,04) 1,06 (0,94; 1,06) 10,39* 0,75 0,73 0,89 0,91 0,96 0,96 0,01 1853 1675 1884 

A11 1,06 (0,96; 1,04) 1,04 (0,98; 1,02) 14,01* 0,34 0,3 0,57 0,59 0,79 0,8 0,02 1770 1933 1709 

A12 1,14 (0,96; 1,04) 1,08 (0,98; 1,02) 42,98* 0,23 0,18 0,4 0,41 0,62 0,66 0,03 1742 1919 1751 

B1 1,34 (0,96; 1,04) 1,03 (0,66; 1,34) 2,5 0,99 0,99 1 1 1 1 0 1680 1865 1867 

B2 1,06 (0,96; 1,04) 1,01 (0,85; 1,15) 3,57 0,95 0,94 0,99 0,99 0,99 0,99 0 1677 1866 1869 

B3 0,65 (0,96; 1,04) 0,93 (0,86; 1,14) 18,7* 0,92 0,93 0,99 0,98 1 0,99 0,01 1678 1865 1869 

B4 0,88 (0,96; 1,04) 0,97 (0,91; 1,09) 5,01 0,84 0,85 0,96 0,96 0,99 0,99 0,01 1672 1870 1870 

B5 0,86 (0,96; 1,04) 0,95 (0,93; 1,07) 19,78* 0,78 0,79 0,94 0,94 0,99 0,97 0,01 1868 1672 1872 

B6 1,09 (0,96; 1,04) 1,06 (0,97; 1,03) 15,73* 0,55 0,51 0,76 0,78 0,89 0,9 0,02 1827 1691 1894 

B7 1,1 (0,96; 1,04) 1,07 (0,97; 1,03) 35,44* 0,4 0,35 0,62 0,64 0,81 0,83 0,03 1792 1925 1695 

B8 0,87 (0,96; 1,04) 0,9 (0,98; 1,02) 110,01* 0,21 0,28 0,57 0,55 0,83 0,77 0,05 1760 1723 1929 

B9 0,8 (0,96; 1,04) 0,85 (0,97; 1,03) 194,59* 0,26 0,36 0,68 0,64 0,89 0,83 0,07 1768 1724 1920 

B10 0,75 (0,96; 1,04) 0,84 (0,97; 1,03) 250,62* 0,38 0,47 0,77 0,74 0,95 0,89 0,06 1820 1702 1890 

B11 0,82 (0,96; 1,04) 0,86 (0,98; 1,02) 187,7* 0,2 0,3 0,61 0,58 0,84 0,78 0,06 1761 1717 1934 

B12 0,96 (0,96; 1,04) 0,99 (0,97; 1,03) 5,75 0,1 0,11 0,28 0,28 0,53 0,52 0,01 1918 1729 1765 

C1 0,92 (0,96; 1,04) 1 (0,91; 1,09) 0,83 0,86 0,86 0,96 0,96 0,99 0,99 0 1671 1869 1872 

C2 1,25 (0,96; 1,04) 1,06 (0,92; 1,08) 21,85* 0,85 0,83 0,94 0,95 0,97 0,98 0,02 1660 1876 1876 

C3 1,14 (0,96; 1,04) 1,08 (0,96; 1,04) 53,66* 0,62 0,56 0,79 0,82 0,9 0,93 0,04 1844 1894 1674 

C4 1,13 (0,96; 1,04) 1,07 (0,97; 1,03) 25,76* 0,43 0,39 0,66 0,67 0,82 0,85 0,03 1797 1701 1914 

C5 0,87 (0,96; 1,04) 0,91 (0,96; 1,04) 30,07* 0,52 0,55 0,82 0,81 0,94 0,92 0,02 1841 1682 1889 

C6 1,05 (0,96; 1,04) 1,04 (0,98; 1,02) 17,1* 0,32 0,29 0,57 0,57 0,76 0,78 0,02 1769 1936 1707 

C7 0,85 (0,96; 1,04) 0,91 (0,97; 1,03) 74,86* 0,35 0,39 0,67 0,68 0,9 0,85 0,03 1793 1710 1909 

C8 1 (0,96; 1,04) 1,02 (0,98; 1,02) 5,76 0,24 0,23 0,5 0,49 0,71 0,73 0,01 1765 1929 1718 

C9 0,93 (0,96; 1,04) 0,95 (0,97; 1,03) 6,69* 0,35 0,37 0,67 0,66 0,86 0,84 0,01 1803 1911 1698 

C10 1,14 (0,96; 1,04) 1,06 (0,97; 1,03) 43,37* 0,13 0,09 0,24 0,23 0,42 0,47 0,03 1723 1900 1788 

C11 1,24 (0,96; 1,04) 1,04 (0,96; 1,04) 14,69* 0,07 0,05 0,15 0,15 0,32 0,34 0,01 1695 1892 1824 

C12 4,55 (0,96; 1,04) 1,15 (0,90; 1,10) 297,48* 0,08 0,01 0,04 0,04 0,04 0,11 0,05 1695 1858 1858 

D1 0,61 (0,96; 1,04) 0,93 (0,88; 1,12) 45,66* 0,9 0,92 0,99 0,98 1 0,99 0,01 1676 1868 1868 

D2 0,85 (0,96; 1,04) 0,9 (0,96; 1,04) 75,4* 0,51 0,57 0,85 0,82 0,95 0,92 0,04 1834 1688 1890 

 – średnia bezwzględnych wartości różnic między wartościami oczekiwanymi a obserwowanymi w grupach wyodrębnionych 
na potrzeby testu LM.

Przegląd wartości infit wstępnie potwierdza wnioski sformułowane na podstawie testu 
LM. Wprawdzie jedynie dla niespełna połowy pozycji (26) przedziały ufności pokrywają war-
tości infit, jednak podobnie jak w  teście LM, znaczenie ma tu liczebność próby. Konieczne 
jest więc odwołanie się do podawanych w literaturze przedziałów, w których wartości miary 
powinny się mieścić. Wartości infit rozciągają się między 0,84 (B10, D4) a 1,19 (A8), z czego 
48 pozycji mieści się w przedziale 0,9–1,1. Testy inteligencji wykonywane są często podczas 
diagnoz w  poradniach psychologiczno-pedagogicznych lub w  ramach rekrutacji do pracy, 
i w związku z tym silnie ważą na dalszych losach jednostki, dlatego przyjęto, że należy stawiać 
im wysokie wymagania w zakresie właściwości psychometrycznych. Odwołano się więc do 
reguł zalecanych dla testów wysokiej stawki. Przypomnijmy, że zgodnie z nimi za dobrze do-
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pasowane zadania uznaje się te, których outfit i infit mieszczą się w przedziale wartości 0,8–1,2 
(Bond i Fox, 2001). W tym świetle dopasowanie wszystkich zadań mierzone za pomocą intfit 
jest satysfakcjonujące.
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Tabela 14.3. Pozycje wskazane jako niedopasowane przez test LM oraz miary outfit i infit. 

Miara/kryterium 
Pozycje niedopasowane w świetle 

Jednej miary Dwóch miar 
LM 

|r| > 0,05* 
A8, B9, B10, B11, D4, E7 

A8, B10, D4, E7 Outfit 
<0,8; 1,2> 

A1, A2, A3, A4, A5, A8, B1, B3, B10, C2, C11, C12, 
D1, D4, D5, D11, D12, E7, E8, E9, E10, E11, E12 

Infit 
  <0,8; 1,2> – – 

* |r| – średnia bezwzględnych wartości różnic między wartościami oczekiwanymi a obserwowanymi w grupach 
wyodrębnionych na potrzeby testu LM. 

 
Przegląd wartości infit wstępnie potwierdza wnioski sformułowane na podstawie testu LM. 

Wprawdzie jedynie dla niespełna połowy pozycji (26) przedziały ufności pokrywają wartości 
infit, jednak podobnie jak w teście LM, znaczenie ma tu liczebność próby. Konieczne jest 
więc odwołanie się do podawanych w literaturze przedziałów, w których wartości miary 
powinny się mieścić. Wartości infit rozciągają się między 0,84 (B10, D4) a 1,19 (A8), z czego 
48 pozycji mieści się w przedziale 0,9–1,1. Testy inteligencji wykonywane są często podczas 
diagnoz w poradniach psychologiczno-pedagogicznych lub w ramach rekrutacji do pracy, i w 
związku z tym silnie ważą na dalszych losach jednostki, dlatego przyjęto, że należy stawiać 
im wysokie wymagania w zakresie właściwości psychometrycznych. Odwołano się więc do 
reguł zalecanych dla testów wysokiej stawki. Przypomnijmy, że zgodnie z nimi za dobrze 
dopasowane zadania uznaje się te, których outfit i infit mieszczą się w przedziale wartości 
0,8–1,2 (Bond i Fox, 2001). W tym świetle dopasowanie wszystkich zadań mierzone za 
pomocą intfit jest satysfakcjonujące. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 14.2. Empiryczna i teoretyczna krzywa charakterystyczna zadania B9. 
Krzywą empiryczną zaznaczono linią przerywaną, krzywą teoretyczną – linią ciągłą. 
 

Analiza miar outfit przynosi mniej pomyślne rezultaty. Statystyka przyjęła wartości od 
0,61 (D1) do 4,55 (C12). Wartości w granicach 0,8–1,2 osiągnęło 37 pozycji, poniżej 0,8: 6 
pozycji (A3, B3, B10, D1, D4, D5), powyżej 1,2: 17 pozycji, przy tym wartości powyżej 1,5 
aż 11 z nich (A1, A2, A5, C12, D11, D12, E7, E9–E12). Okazuje się więc, że przypadku 17 

rysunek 14.2. Empiryczna i teoretyczna krzywa charakterystyczna zadania B9 (wydruk z pro-
gramu komputerowego). Krzywą empiryczną zaznaczono linią przerywaną, krzywą teoretycz-
ną – linią ciągłą.

Analiza miar outfit przynosi mniej pomyślne rezultaty. Statystyka przyjęła wartości od 
0,61 (D1) do 4,55 (C12). Wartości w  granicach 0,8–1,2 osiągnęło 37 pozycji, poniżej 0,8:  
6 pozycji (A3, B3, B10, D1, D4, D5), powyżej 1,2: 17 pozycji, przy tym wartości powyżej 1,5 
aż 11 z nich (A1, A2, A5, C12, D11, D12, E7, E9–E12). Okazuje się więc, że w przypadku 17 
zadań o zbyt wysokiej wartości outfit odpowiedzi charakteryzują się większą zmiennością 
niż przewiduje model. W przypadku sześciu zadań (o wartości outfit poniżej 0,8) zmienność 
ta jest natomiast niższa w stosunku do przewidywań. Połączenie informacji o wartości outfit 
i trudności pozycji (Tabela 14.1; można skorzystać także z wyników dla podgrup podawa-
nych przez MIRT – Tabela 14.2) pozwala stwierdzić, że problematyczne są przede wszystkim 
zadania skrajnie łatwe (A1–A5) i skrajnie trudne (np. C12, D12, E8–E12), choć nie zawsze (A6). 
Wartości outfit wskazują, że moc dyskryminacyjna pozycji w niektórych przypadkach jest 
większa (B9) lub mniejsza (D11) niż założona w modelu. Zobrazowano to na Rysunkach 14.2 
i 14.3, przedstawiających krzywe charakterystyczne tych pozycji. Na osi X znajduje się po-
ziom mierzonej cechy, na osi Y – prawdopodobieństwo udzielenia poprawnej odpowiedzi. 
W skrajnych sytuacjach empiryczna krzywa charakterystyczna jest zorientowana poziomo – 
ma to miejsce w przypadku trzech pozycji: C12, E11, E12. Charakteryzują się one najwyższy-
mi wartościami outfit (odpowiednio: 4,55; 3,64; 3,74) przy akceptowalnych wartościach infit 
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(odpowiednio: 1,15; 1,12; 1,12). Przypomnijmy, że średnie bezwzględnych wartości różnic 
dla tych pozycji (raportowane wraz z testem LM) wyniosły odpowiednio: 0,05; 0,04 i 0,03, 
wskazując na dobre dopasowanie. Teoretyczne i empiryczne krzywe pozycji C12 (jako przy-
kładowej) przedstawiono na Rysunku 14.4. Pozostałe „problematyczne” pozycje wykazują 
mniejsze rozbieżności między krzywą empiryczną a teoretyczną; nie zamieszczono ich ze 
względu na ograniczoną objętość pracy.
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zadań o zbyt wysokiej wartości outfit odpowiedzi charakteryzują się większą zmiennością niż 
przewiduje model. W przypadku sześciu zadań (o wartości outfit poniżej 0,8) zmienność ta 
jest natomiast niższa w stosunku do przewidywań. Połączenie informacji o wartości outfit i 
trudności pozycji (Tabela 14.1; można skorzystać także z wyników dla podgrup podawanych 
przez MIRT – Tabela 14.2) pozwala stwierdzić, że problematyczne są przede wszystkim 
zadania skrajnie łatwe (A1–A5) i skrajnie trudne (np. C12, D12, E8–E12), choć nie zawsze 
(A6). Wartości outfit wskazują, że moc dyskryminacyjna pozycji w niektórych przypadkach 
jest większa (B9) lub mniejsza (D11) niż założona w modelu. Zobrazowano to na Rysunkach 
14.2 i 14.3, przedstawiających krzywe charakterystyczne tych pozycji. Na osi X znajduje się 
poziom mierzonej cechy, na osi Y – prawdopodobieństwo udzielenia poprawnej odpowiedzi. 
W skrajnych sytuacjach empiryczna krzywa charakterystyczna jest zorientowana poziomo – 
ma to miejsce w przypadku trzech pozycji: C12, E11, E12. Charakteryzują się one 
najwyższymi wartościami outfit (odpowiednio: 4,55; 3,64; 3,74) przy akceptowalnych 
wartościach infit (odpowiednio: 1,15; 1,12; 1,12). Przypomnijmy, że średnie bezwzględnych 
wartości różnic dla tych pozycji (raportowane wraz z testem LM) wyniosły odpowiednio: 
0,05; 0,04 i 0,03, wskazując na dobre dopasowanie. Teoretyczne i empiryczne krzywe pozycji 
C12 (jako przykładowej) przedstawiono na Rysunku 14.4. Pozostałe „problematyczne” 
pozycje wykazują mniejsze rozbieżności między krzywą empiryczną a teoretyczną; nie 
zamieszczono ich ze względu na ograniczoną objętość pracy. 
 

 

Wykres 14.3. Empiryczna i teoretyczna krzywa charakterystyczna zadania D11. 
Krzywą empiryczną zaznaczono linią przerywaną, krzywą teoretyczną – linią ciągłą. 
 

Podsumowując dotychczasowe analizy z wykorzystaniem miar outfit i infit, na podstawie 
bardzo wysokich wartości outfit należałoby wyłączyć z testu trzy pozycje (C12, E11, E12) ze 
względu na zbyt dużą zmienność, nieprzewidywalność wzorca odpowiedzi osób o poziomie 
cechy oddalonej od trudności zadań. W przypadku ośmiu kolejnych (o wartościach outfit 
powyżej 1,5) należy rozważyć podobne działanie. Podsumowanie informacji na temat 
wykrytego niedopasowania zawarto w Tabeli 14.3. 

Charakter niedopasowania (widoczny na wykresach krzywych charakterystycznych) 
sugeruje jednak, że lepsze dopasowanie zyskałby dwuparametryczny model IRT. 
Zaobserwowane odstępstwa (w przypadku części pozycji) wynikają bowiem z większej lub 
mniejszej mocy dyskryminacyjnej niż założona w modelu. Z drugiej strony, stosując model 

rysunek 14.3. Empiryczna i  teoretyczna krzywa charakterystyczna zadania D11 (wydruk  
z programu komputerowego). Krzywą empiryczną zaznaczono linią przerywaną, krzywą teo-
retyczną – linią ciągłą.

Podsumowując dotychczasowe analizy z wykorzystaniem miar outfit i infit, na podstawie 
bardzo wysokich wartości outfit należałoby wyłączyć z testu trzy pozycje (C12, E11, E12) ze 
względu na zbyt dużą zmienność, nieprzewidywalność wzorca odpowiedzi osób o poziomie 
cechy oddalonej od trudności zadań. W przypadku ośmiu kolejnych (o wartościach outfit po-
wyżej 1,5) należy rozważyć podobne działanie. Podsumowanie informacji na temat wykryte-
go niedopasowania zawarto w Tabeli 14.3.

Charakter niedopasowania (widoczny na wykresach krzywych charakterystycznych) su-
geruje jednak, że lepsze dopasowanie zyskałby dwuparametryczny model IRT. Zaobserwo-
wane odstępstwa (w przypadku części pozycji) wynikają bowiem z większej lub mniejszej 
mocy dyskryminacyjnej niż założona w modelu. Z drugiej strony, stosując model dwupa-
rametryczny utracilibyśmy wiele zalet modelu Rascha. Przemawia to za usunięciem tych 
pozycji z dalszych analiz. Działanie to naruszyłoby jednak integralność testu. Decyzja, jakie 
kroki podjąć w związku z wykryciem niedopasowania, wymaga rozważenia zysków i strat 
wynikających z obu możliwych rozwiązań. Po dokonaniu wyboru wskazane jest ponowne 
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przeprowadzenie analiz oraz ich pogłębienie, np. o weryfikację zróżnicowanego funkcjono-
wania pozycji testowej (differential item functioning, DIF) pod względem płci.
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dwuparametryczny utracilibyśmy wiele zalet modelu Rascha. Przemawia to za usunięciem 
tych pozycji z dalszych analiz. Działanie to naruszyłoby jednak integralność testu. Decyzja, 
jakie kroki podjąć w związku z wykryciem niedopasowania, wymaga rozważenia zysków i 
strat wynikających z obu możliwych rozwiązań. Po dokonaniu wyboru wskazane jest 
ponowne przeprowadzenie analiz oraz ich pogłębienie, np. o weryfikację zróżnicowanego 
funkcjonowania pozycji testowej (differential item functioning, DIF) pod względem płci. 
 

 

Wykres 14.4. Empiryczna i teoretyczna krzywa charakterystyczna zadania C12. 

Krzywą empiryczną zaznaczono linią przerywaną, krzywą teoretyczną – linią ciągłą. 
 

Należy zwrócić uwagę, że wnioski wyciągnięte na podstawie analizy przeprowadzonej z 
zastosowaniem miar infit i outfit tylko częściowo pokrywają się z wnioskami wysnutymi na 
podstawie testu LM. Test ten wskazał na pewne trudności z dopasowaniem sześciu zadań. 
Cztery z nich (A8, B10, D4, E7) przekroczyły jednocześnie akceptowalne granice miary 
outfit. Jednocześnie test LM wykazał dobre dopasowanie 19 zadań, z którymi problemy 
sygnalizowała miara outfit. Wśród nich znalazło się 10 (z 11 pozycji) o wartościach outfit 
przekraczających 1,5, a więc takich, których wyłączenie z testu należy rozważyć. Pozostałe 
zadania wskazane przez test LM (B9 i B11) okazały się mieścić w granicach 0,8–1,2 zarówno 
dla outfit, jak i infit, choć wartości obu miar były bliskie granicznym. Warto przypomnieć, że 
zadanie B9 zostało wskazane przez test LM jako najbardziej niedopasowane (wartość średniej 
różnic: 0,07).  

Choć rezultaty te zasługują na odrębną, pogłębioną analizę przyczyn, wstępnie można ich 
upatrywać zarówno we właściwościach podawanych przez oprogramowanie miar, jak i w 
kwestiach technicznych, takich jak na przykład liczba podgrup wyodrębnionych w ramach 
analiz z zastosowaniem testu LM (oprogramowanie MIRT jednak nie umożliwia modyfikacji 
liczby podgrup). 
 
14.4. Podsumowanie 
 

Przeprowadzona analiza wskazuje na znaczne zróżnicowanie trudności zadań testu TMS-
K, z przewagą zadań bardzo łatwych (37 pozycji ma trudność nie większą niż –0,2 logita). 
Największą precyzję oszacowania otrzymujemy w przypadku pomiaru cechy od ok. –1 do 0 
logitów, a w przypadku nieco szerszych widełek – od ok. –1,4 do ok. 0,8. Większość pozycji 

rysunek 14.4. Empiryczna i  teoretyczna krzywa charakterystyczna zadania C12 (wydruk  
z programu komputerowego). Krzywą empiryczną zaznaczono linią przerywaną, krzywą teo-
retyczną – linią ciągłą.

Należy zwrócić uwagę, że wnioski wyciągnięte na podstawie analizy przeprowadzonej 
z zastosowaniem miar infit i outfit tylko częściowo pokrywają się z wnioskami wysnutymi  
na podstawie testu LM. Test ten wskazał na pewne trudności z dopasowaniem sześciu za-
dań. Cztery z nich (A8, B10, D4, E7) przekroczyły jednocześnie akceptowalne granice mia-
ry outfit. Jednocześnie test LM wykazał dobre dopasowanie 19 zadań, z którymi problemy 
sygnalizowała miara outfit. Wśród nich znalazło się 10 (z  11 pozycji) o  wartościach outfit 
przekraczających 1,5, a więc takich, których wyłączenie z testu należy rozważyć. Pozostałe 
zadania wskazane przez test LM (B9 i B11) okazały się mieścić w granicach 0,8–1,2 zarówno 
dla outfit, jak i  infit, choć wartości obu miar były bliskie granicznym. Warto przypomnieć, 
że zadanie B9 zostało wskazane przez test LM jako najbardziej niedopasowane (wartość 
średniej różnic: 0,07). 

Choć rezultaty te zasługują na odrębną, pogłębioną analizę przyczyn, wstępnie można 
ich upatrywać zarówno we właściwościach podawanych przez oprogramowanie miar, jak 
i w kwestiach technicznych, takich jak na przykład liczba podgrup wyodrębnionych w ramach 
analiz z zastosowaniem testu LM (oprogramowanie MIRT jednak nie umożliwia modyfikacji 
liczby podgrup).
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14.4. podsumowanie
Przeprowadzona analiza wskazuje na znaczne zróżnicowanie trudności zadań testu TMS-K, 

z przewagą zadań bardzo łatwych (37 pozycji ma trudność nie większą niż –0,2 logita). Naj-
większą precyzję oszacowania otrzymujemy w przypadku pomiaru cechy od ok. –1 do 0 logi-
tów, a w przypadku nieco szerszych widełek – od ok. –1,4 do ok. 0,8. Większość pozycji okazała 
się dobrze dopasowana do danych, jednak ze względu na widoczne zróżnicowanie mocy 
dyskryminacyjnej części pozycji, należy rozważyć jedno z dwóch możliwych działań: usunię-
cie niedopasowanych pozycji lub zastosowanie modelu dwuparametrycznego. W kolejnym 
kroku zaleca się ponowne przeprowadzenie analiz oraz pogłębienie ich o weryfikację DIF. 

Zastosowanie jednoparametrycznego modelu IRT w  analizie TMS-K pozwoliło przekro-
czyć ograniczenia nakładane przez klasyczną teorię testu oraz dostarczyło bogatszych infor-
macji na temat poszczególnych zadań i właściwości pomiarowych całego narzędzia. Przede 
wszystkim uzyskaliśmy poddające się łatwej interpretacji parametry zadań, niezależne od 
próby, z której je szacowano, oraz oszacowania poziomu cechy niezależne od puli zadań. Ze 
względu na inwariancję szacowanych parametrów, informacje te mogą być wykorzystane 
w przyszłości podczas podejmowania decyzji o zastosowaniu narzędzia na innej próbie. Po-
nadto otrzymaliśmy dokładniejsze dane na temat precyzji pomiaru oraz mieliśmy możliwość 
weryfikacji dopasowania modelu do danych. Dobrze dopasowany model jednoparametrycz-
ny pozwoliłby nam wierzyć w bardzo dobre właściwości narzędzia, a tym samym – w wysoką 
jakość pomiaru dokonywanego z jego wykorzystaniem. 
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rozdział 15
Wykorzystanie Irt w skalowaniu kompozycyjnej miary 
osiągnięć maturalnych1

Tomasz Żółtak, Instytut Badań Edukacyjnych

Polska matura jest egzaminem o bardzo złożonej strukturze. W obecnej postaci (tj. obo-
wiązującej w  latach 2010–2014) składa się ona z dwudziestu różnych przedmiotów, w tym 
sześciu języków obcych, nie wliczając egzaminów z  języków mniejszości narodowych i et-
nicznych. Dodatkowo, w  przypadku zdecydowanej większości przedmiotów, każdego roku 
egzamin układany jest na dwóch poziomach trudności: podstawowym i rozszerzonym.

Liczba osób zdających poszczególne części egzaminu maturalnego jest ogromnie zróż-
nicowana. Najwięcej – obecnie około 300 tys. uczniów szkół ponadgimnazjalnych rocznie 
– podchodzi do przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego i matematyki na poziomie 
podstawowym. Spośród języków obcych, z  których obowiązkowo trzeba wybrać jeden na 
poziomie podstawowym, zwykle około 85% zdających wybiera język angielski. Najpopular-
niejsze przedmioty, zdawane jako dodatkowe, to w ostatnich latach geografia i biologia na 
obu poziomach oraz chemia na poziomie rozszerzonym i wiedza o społeczeństwie na po-
ziomie podstawowym – wybiera je od około 20 tys. do około 45 tys. zdających. Są też jednak 
przedmioty zdawane rokrocznie przez nie więcej niż kilkaset osób, jak filozofia, historia muzy-
ki, wiedza o tańcu czy język łaciński i kultura antyczna.

Takie „rozdrobnienie” egzaminu stanowi istotne wyzwanie w sytuacji, gdy chcemy wyko-
rzystać jego wyniki na przykład do analizy efektywności pracy szkół. Ze względu na to, że 
w bardzo wielu szkołach poszczególne przedmioty (a dokładniej: poszczególne przedmioty 
na poszczególnych poziomach) zdawane są przez bardzo niewielu uczniów (wyjąwszy oczy-
wiście przedmioty obowiązkowe), wydaje się, że wykorzystanie wyników z tych przedmiotów 
do konstrukcji oddzielnych wskaźników efektywności pracy szkół w zakresie pojedynczych 
przedmiotów, byłoby rozwiązaniem bardzo ryzykownym. Wskaźniki uzyskiwane na poziomie 
szkół byłyby bowiem w większości wypadków bardzo nierzetelne. Dodatkowo takie rozdrob-
nienie mogłoby nastręczyć trudności interpretacyjnych, odciągając uwagę od pracy szkoły 
jako całości. Z tych powodów dużo odpowiedniejsze wydają się bardziej ogólne miary umie-
jętności zdających egzamin maturalny, które byłyby w stanie uwzględnić jednocześnie wyniki 
różnych części egzaminu maturalnego.

1 W rozdziale wykorzystano fragmenty publikacji: Żółtak, T. (2013). Statystyczne modelowanie wskaźników edukacyjnej 
wartości dodanej – podsumowanie polskich doświadczeń. Analizy IBE/02/2013. Warszawa: IBE.
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Złożone miary umiejętności możemy nazwać „kompozycyjnymi”, ponieważ łączą one ze 
sobą wyniki wielu bardziej szczegółowych pomiarów w  ogólniejsze, bardziej syntetyczne 
wskaźniki. Wykorzystanie IRT pozwala pokusić się o ich skonstruowanie nawet na podstawie 
egzaminu o bardzo złożonej strukturze, jak na przykład polska matura. Można powiedzieć, że 
w efekcie ich zastosowania otrzymujemy pewien rodzaj łączenia ze sobą wyników różnych 
części egzaminu, a więc sprowadzenia ich wyników do wspólnej skali (zob. rozdział 16). Oczy-
wiście, aby było to możliwe, konieczne jest spełnienie warunku zdawania przez te same osoby 
różnych części egzaminu. W kontekście polskiej matury zasadnicze znaczenie dla możliwości 
konstruowania takich miar ma oczywiście występowanie dwóch przedmiotów obowiązkowo 
zdawanych przez wszystkich: języka polskiego i matematyki na poziomie podstawowym.

Przedstawimy sposób konstrukcji takich miar, które wykorzystywane są również do wy-
liczania polskich wskaźników edukacyjnej wartości dodanej (EWD; Żółtak, 2013a; 2013b). 
Przede wszystkim pokażemy rozwiązania zmniejszające wpływ zjawiska nielosowego wybie-
rania przez zdających zestawu przedmiotów, do których przystępują. Rozdział ten ma cha-
rakter poglądowy i nie porusza wielu zagadnień, między innymi oceny jakości dopasowania 
modelu do danych i  porównań pomiędzy alternatywnymi sposobami specyfikacji modeli 
(warto dodać, że w przypadku modeli o tak dużym stopniu złożoności – pod względem liczby 
analizowanych zmiennych oraz liczby obserwacji – są to kwestie nastręczające bardzo dużych 
trudności).

15.1. Metoda modelowania kompozycyjnych miar osiągnięć maturalnych
15.1.1. Modele jednowymiarowe czy wielowymiarowe?

Podstawowym zagadnieniem, jakie należy rozpatrzyć przed przystąpieniem do analizy, 
jest wybór modelu skalowania. Wyniki matury tworzą bardzo duży zbiór danych, zarówno 
pod względem liczby obserwacji jak i liczby zmiennych, co skutkuje znacznym zapotrzebowa-
niem na moc obliczeniową i pamięć RAM podczas estymacji modeli. Dlatego do skalowania 
zdecydowano się wykorzystać kilka oddzielnie estymowanych modeli jednowymiarowych.

Ze względu na czynniki praktyczne oraz możliwość porównania z wynikami egzaminu gim-
nazjalnego (które wykorzystywane są przy konstrukcji wskaźników EWD do przewidywania wy-
ników matury), zdecydowano się na wyliczanie na podstawie wyników matury czterech różnych 
miar poziomu umiejętności osób zdających. Pominięto przy tym wyniki najrzadziej zdawanych 
przedmiotów oraz języki obce. Wyliczane są miary dla następujących części egzaminu:
• w zakresie języka polskiego – na poziomie podstawowym i rozszerzonym;
• w zakresie matematyki – na poziomie podstawowym i rozszerzonym;
• w zakresie przedmiotów humanistycznych – na podstawie wyników z  języka polskiego, 

historii i WOS na poziomie podstawowym i rozszerzonym;
• w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych – na podstawie wyników z mate-

matyki, biologii, chemii, fizyki, geografii i informatyki na poziomie podstawowym i rozsze-
rzonym. 
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Dwie pierwsze są dużo prostsze – uwzględniają wyłącznie oba poziomy trudności jedne-
go przedmiotu. Dwie kolejne, a zwłaszcza miara matematyczno-przyrodnicza, są już bardzo 
skomplikowanymi miarami kompozycyjnymi.

15.1.2. Wybór modeli Irt
Niestety polskie egzaminy nie spełniają w zadowalający sposób założeń modelu Rascha, 

więc nie może on zostać wykorzystany. W grupie modeli stosowanych do testów umiejętno-
ści należy rozważyć, po pierwsze, wybór między modelem dwuparametrycznym a trzypara-
metrycznym dla zadań ocenianych dychotomicznie, po drugie zaś, wybór między modelem 
odpowiedzi stopniowanej (graded response model, GRM) a modelem odpowiedzi częściowej 
(partial credit model, PCM) dla zadań o  kilku możliwych poziomach wykonania (modele te 
zostały pokrótce omówione w rozdziale 1).

Dla zadań ocenianych dychotomicznie model trzyparametryczny zapewnia lepsze dopa-
sowanie do danych. Poza tym wydaje się, że przy dużej wadze, jaką w  Polsce (i  nie tylko) 
przywiązuje się do wpływu ewentualnego zgadywania na wyniki egzaminów (Twardowska, 
Grajkowski, Chrzanowski, Ostrowska i Spalik, 2011), atrakcyjne jest dodanie do modelu para-
metru pozwalającego uwzględnić występowanie tego zjawiska. Jednak w praktyce wiarygod-
ne szacowanie parametrów pseudozgadywania jest rzeczą trudną, szczególnie dla łatwych 
i bardzo łatwych zadań, których w polskich egzaminach nie brakuje. Problem polega na tym, 
że informacji użytecznych do określenia wartości parametru pseudozgadywania zadania do-
starczają uczniowie, których poziom umiejętności jest zdecydowanie niższy od poziomu trud-
ności zadania. Dla zadań łatwych grupa ta jest niewielka, a więc oszacowania tego parametru 
obarczone są znaczną niepewnością, co nie pozostaje bez wpływu również na dokładność 
szacowania pozostałych parametrów zadania.

Warto też zauważyć, że same oszacowania punktowe poziomu umiejętności, uzyskiwane 
w wyniku zastosowania do tych samych danych modelu dwuparametrycznego i trzyparame-
trycznego, są do siebie bardzo zbliżone, nawet w sytuacji gdy istotnie występuje zjawisko zga-
dywania (Żółtak i Golonka, 2014). Co prawda, oba modele mogą dawać bardzo różniące się 
od siebie oszacowania błędów standardowych dla oszacowań poziomu umiejętności, jednak 
z punktu widzenia procedury wyliczania wskaźników EWD fakt ten nie ma większego znacze-
nia. Dzieje się tak, ponieważ w modelach regresji używanych do wyliczania wskaźników EWD 
informacja o tych błędach standardowych nie jest w żaden sposób wykorzystywana. Można 
więc stwierdzić, że w  ostatecznym rozrachunku – z  punktu widzenia skalowania wyników 
egzaminów na potrzeby wyliczania wskaźników EWD – model trzyparametryczny nie ma wy-
raźnych przewag nad modelem dwuparametrycznym.

Jeśli chodzi o modele dla zadań o kilku możliwych poziomach wykonania, to różnica mię-
dzy dwoma konkurencyjnymi modelami polega na tym, że PCM dopuszcza sytuację, w któ-
rej wartości parametrów trudności bi,m nie są rosnące w  funkcji kolejnych kategorii oceny 
wykonania zadania (zob. rozdział 1). W przypadku GRM jest to niemożliwe. Tę elastyczność 
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wymienia się jako zaletę PCM, zwróćmy jednak uwagę, że występowanie takich zaburzeń mo-
notoniczności świadczy po prostu o błędach w konstrukcji schematu punktacji zadania. Jeśli 
jakaś kategoria jest łatwiejsza niż następująca po niej, to nie istnieje przedział wartości cechy 
ukrytej, dla którego uzyskanie danej kategorii byłoby bardziej prawdopodobne niż każdej in-
nej kategorii. Jest to sytuacja niepożądana przy konstruowaniu testów, wskazująca, że należa-
łoby skorygować schemat oceniania zadania tak, aby był on bardziej efektywny.

W związku z tą własnością wykorzystywanie PCM jest wskazane na etapie tworzenia i pi-
lotażu arkuszy testowych, jednak w odniesieniu do dopracowanych testów egzaminacyjnych 
nie ma przewagi nad zastosowaniem GRM. Istotną cechą tego drugiego jest natomiast ścisłe 
pokrewieństwo formalne z  modelami strukturalnymi dla porządkowych zmiennych obser-
wowalnych, estymowanymi na podstawie macierzy korelacji polichorycznych. Choć należy 
zaznaczyć, że aby były to podejścia formalnie ekwiwalentne, konieczne byłoby zastąpienie 
logistycznej funkcji łączącej funkcją probitową (Bartholomew, 1987; Takane i Leeuw, 1987).

Ostatecznie do skalowania wyników egzaminów na potrzeby wyliczania wskaźników EWD 
zdecydowano się na wykorzystanie modelu dwuparametrycznego dla zadań ocenianych dy-
chotomicznie oraz GRM – dla zadań o kilku możliwych poziomach wykonania2. Estymacji mo-
deli dokonano za pomocą metody największej brzegowej wiarygodności (marginal maximum 
likelihood, MML), to znaczy przy założeniu, że rozkład mierzonej cechy w badanej populacji jest 
normalny, a oszacowania umiejętności uczniów uzyskano metodą expected a posteriori (EAP).

15.1.3. przygotowanie danych z wynikami matury do skalowania
W  ramach skalowania wyników polskich egzaminów zewnętrznych z  wykorzystaniem 

modeli IRT pewnych trudności nastręcza ustalenie, czy poszczególne kryteria oceny wyróż-
nione w arkuszu egzaminacyjnym, reprezentowane w zbiorze danych przez oddzielne zmien-
ne, stanowią odrębne zadania, czy też należałoby je traktować jako powiązane ze sobą części 
tego samego zadania. W tym drugim przypadku punktacja za takie składowe powinna zostać 
zsumowana, a otrzymany wynik zależałoby traktować jako wskaźnik poziomu wykonania całe-
go zadania. Przede wszystkim jako jedno zadanie powinny być traktowane takie następujące 
po sobie (choć oddzielnie punktowane) polecenia, w których możliwość uzyskania popraw-
nego wyniku zależy od poprawnego wykonania poprzedniego kroku. Z formalnego punktu 
widzenia prawdopodobieństwo udzielenia poprawnej odpowiedzi na zadanie (uzyskania ra-
czej wyższego niż niższego poziomu wykonania zadania), przy kontroli poziomu umiejętności 
ucznia, nie powinno zależeć od udzielenia poprawnej odpowiedzi na inne zadania. Warunek 
ten określany jest mianem lokalnej niezależności (zob. rozdział 2).

2 Decyzja ta została częściowo podyktowana faktem dostępności oprogramowania w ramach projektu EWD – do 
skalowania wykorzystano bowiem program Mplus, umożliwiający estymację modeli strukturalnych na potrzeby innych 
prac badawczych, prowadzonych w ramach projektu, a związanych przede wszystkim z badaniami podłużnymi. 
Jednocześnie program ten nie daje możliwości estymacji modelu 3PLM ani PCM. W świetle przedstawionej argumentacji 
nie powinno to być jednak uznawane za duży kłopot.
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W praktyce stwierdzenie, że zadania nie łamią warunku lokalnej niezależności, nie zawsze 
jest łatwe, wymaga przede wszystkim uważnej analizy treści zadań. Niestety, ani struktura ar-
kuszy (numeracja zadań w ramach arkusza), ani udostępniana przez Centralną Komisję Eg-
zaminacyjną dokumentacja dotycząca egzaminów, nie pozwalają jednoznacznie stwierdzić, 
które z oddzielnie punktowanych działań zdającego należy traktować jako niezależne zadania, 
a które jako części składowe jednego zadania. Wydaje się przy tym, że to właśnie autorzy testu 
byliby najwłaściwszymi osobami do dokonania takich rozstrzygnięć. Z  powodu ograniczo-
nych zasobów ludzkich również zespół EWD nie jest niestety w stanie samodzielnie prowadzić 
analizy treści arkuszy maturalnych w celu dokonania takiej klasyfikacji.

Warto przy tym zauważyć, że modele, w  których estymowane są ogólne umiejętno-
ści – w  zakresie przedmiotów humanistycznych lub matematyczno-przyrodniczych – są 
już modelami bardzo złożonymi, zawierającymi odpowiednio: po sto kilkadziesiąt i ponad 
dwieście różnych zmiennych. Aby nieco uprościć ich strukturę, w przypadku arkuszy matu-
ralnych została przyjęta prosta reguła, w myśl której zadanie określa jego numer. Wszelkie 
„podpunkty” wyróżnione w arkuszu czy to przez dodanie drugiego stopnia numeracji, czy 
przez dodanie do numeru zadania oznaczenia literowego, traktowane są jako składowe 
tego samego zadania, a punktacja za nie jest sumowana. Poszczególne kryteria oceny wy-
pracowania z języka polskiego traktowane są przy tym jako oddzielne zadania. Niestety, ta 
reguła często ma niewiele wspólnego z występowaniem rzeczywistych zależności pomię-
dzy treścią łączonych kryteriów oceny, jednak ma przynajmniej tę zaletę praktyczną, że po-
zwala nieco zmniejszyć liczbę zmiennych w modelach skalowania (choć za cenę pewnego 
spadku efektywności szacowania osiągnięć).

Dodatkowo, w  celu uproszczenia modelu, stosowana jest procedura skracania skal 
punktacji poszczególnych zadań. Przyjęto, że dla każdego zadania najrzadziej występujący 
poziom wykonania łączony jest z rzadziej występującym spośród sąsiadujących z nim po-
ziomów tak długo, aż liczba różnych możliwych poziomów wykonania zadania nie zostanie 
ograniczona do pięciu. Skutkuje to znacznym skróceniem skal, szczególnie w  przypadku 
kryteriów oceny wypracowania z języka polskiego.

W związku z wykorzystaniem wyników skalowania do wyliczania wskaźników EWD, grupa 
zdających, uwzględnionych w modelowaniu, została ograniczona do uczniów liceów ogól-
nokształcących i techników dla młodzieży (z pominięciem szkół specjalnych, przyszpitalnych 
itp.), zdających maturę po raz pierwszy. Dodatkowo nie wzięto pod uwagę laureatów olim-
piad (otrzymują oni automatycznie maksymalne liczby punktów za wszystkie zadania z części 
egzaminu odpowiadającej olimpiadzie, której są laureatami).

15.1.4. typ szkoły i heterogeniczność populacji zdających
W przypadku estymacji modeli metodą MML przyjmujemy założenie o normalnym roz-

kładzie mierzonej cechy w ramach badanej populacji. W kontekście matury założenie to wy-
daje się jednak problematyczne. Uczniowie podchodzący do egzaminu uczęszczają bowiem 
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do dwóch różniących się od siebie typów szkół3. Licea ogólnokształcące to szkoły o profilu 
ogólnym, ukierunkowanym na przygotowanie do podjęcia studiów. Technika natomiast łączą 
kształcenie ogólne z zawodowym. Duża część uczniów kończących te szkoły w ogóle nie de-
cyduje się na przystąpienie do matury, a przystępujący często ograniczają się do zdawania je-
dynie obowiązkowego zestawu przedmiotów. Dodatkowo szkoły te różnią się długością cyklu 
kształcenia (trzyletni w LO i czteroletni w technikach). Mamy więc dobre podstawy by twier-
dzić, że rozwój umiejętności ogólnych, mierzonych na maturze, przebiega wyraźnie odmien-
nie w obu tych typach szkół. Co więcej, potwierdzają to wyraźne rozbieżności w wynikach 
matur – zdecydowanie niższe wśród uczniów techników. W  związku z  tym istotne wydaje 
się uwzględnienie w modelowaniu zróżnicowania zdających, związanego z typem szkoły, do 
której uczęszczali.

Najbardziej oczywiste stają się dwa rozwiązania: albo prowadzić estymację oddzielnie na 
grupie uczniów liceów ogólnokształcących i oddzielnie na grupie uczniów techników, albo za-
stosować modele wielogrupowe (zob. rozdział 3). Pierwsze rozwiązanie wydaje się atrakcyjne 
z racji mniejszego zapotrzebowania na moc obliczeniową, jednak to, że uczniowie techników 
rzadko decydują się zdawać przedmioty nieobowiązkowe, rodzi niepokój o możliwość rzetel-
nego oszacowania parametrów zadań tych przedmiotów. W związku z tym zdecydowano się 
na zastosowanie modeli wielogrupowych, z założoną pełną inwariancją części pomiarowej.

15.1.5. problem autoselekcji
Jak już wcześniej wspomniano, specyfika egzaminu maturalnego polega na tym, że ucznio-

wie sami decydują, jakie przedmioty i na jakim poziomie będą zdawać. Oczywiście wyborów 
tych nie dokonują losowo, lecz w sposób strategiczny, związany z poziomem swoich umiejęt-
ności (należy się spodziewać, że przedmioty na poziomie rozszerzonym wybierają uczniowie 
o wyższym poziomie umiejętności). Aby uzyskać dobre oszacowania parametrów modelu, a po-
tem także dobre oszacowania poziomu umiejętności zdających, konieczne jest uwzględnienie 
w modelu jakichś parametrów, które pozwolą opisać takie procesy autoselekcji.

Gdyby możliwych do zdawania części egzaminu było niewiele, dobrym rozwiązaniem 
byłoby założenie, że każda grupa zdających, wyróżniona ze względu na zestaw wybranych 
części egzaminu, charakteryzuje się innym średnim poziomem i zróżnicowaniem mierzonej 
umiejętności. Jest to możliwe dla miar dotyczących tylko języka polskiego i tylko matematyki. 
W przypadku tych miar problem autoselekcji zdających został rozwiązany poprzez estyma-
cję modelu czterogrupowego, w którym grupy wyznaczane były przez skrzyżowanie ze sobą 
typu szkoły, do której uczęszczał zdający i wybrania (lub niewybrania) danego przedmiotu na 

3 W latach ubiegłych były to właściwie trzy typy szkół, bowiem oprócz wymienionych występowały jeszcze licea 
profilowane. Szkoły tego typu nie były jednak nigdy uwzględniane przy wyliczaniu wskaźników EWD z racji relatywnie 
niewielkiej liczby uczniów (co nie dawało dobrych podstaw do wyliczania oddzielnych wskaźników) oraz trudności 
związanych z przyłączeniem tego typu szkół do grupy liceów ogólnokształcących lub techników (licea profilowane 
swoim profilem kształcenia i poziomem wyników na maturze bardziej odpowiadały technikom, ale w odróżnieniu od 
nich miały trzyletni cykl kształcenia).
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poziomie rozszerzonym. Pomiędzy grupami założono pełną inwariancję pomiarową, uwalnia-
jąc jedynie wartości oczekiwane i wariancję cechy ukrytej.

Niestety, w sytuacji gdy liczba możliwych do wyboru części egzaminu sięga jedenastu – 
jak to się dzieje w przypadku modelu dla umiejętności matematyczno-przyrodniczych – mak-
symalna liczba grup możliwych do wyróżnienia ze względu na zestaw zdawanych części eg-
zaminu przekracza jedenaście tysięcy. Choć w praktyce liczba występujących zestawów jest 
z pewnością dużo mniejsza, i tak jest ich zbyt wiele, aby móc rozsądnie myśleć o estymowaniu 
średniej i odchylenia standardowego mierzonej umiejętności oddzielnie dla każdego z nich.

W związku z tym, w przypadku tych miar przyjęto nieco inne podejście, wzorowane na 
rozwiązaniu zaproponowanym w publikacji Oksany Korobko, Ceesa Glasa, Roela Boskera i Jo-
hana Luytena (2008). Polega ono na włączeniu do modelu zmiennych (po jednej dla każdej 
części egzaminu) traktowanych tak, jak zadania: opisujących czy uczeń zdawał daną część 
egzaminu, czy nie. Wartości parametrów dyskryminacji takich „zadań” – określane mianem pa-
rametrów selekcji – pozwalają potem określić, w jakim stopniu wybór poszczególnych części 
egzaminu związany jest z poziomem mierzonych umiejętności. Model ten zakłada za to im-
plicite, że zróżnicowanie mierzonej cechy nie różni się systematycznie pomiędzy zdającymi, 
którzy wybierają różne przedmioty. Ostatecznie, w  przypadku tych miar estymowane były 
modele wielogrupowe z  podziałem na dwie grupy, wyróżnione ze względu na typ szkoły 
(liceum ogólnokształcące lub technikum), w którym wybieralność przedmiotów opisywana 
była za pomocą parametrów selekcji.

Jeśli przyjęte rozwiązania (zarówno modele wielogrupowe, jak i modele z parametrami se-
lekcji) mają dawać dobre rezultaty, konieczne jest, aby uczniowie (a przynajmniej zdecydowa-
na większość z nich) przystępowali do różnych części egzaminu maturalnego z podobnym za-
angażowaniem (poziomem motywacji). Jest to tym bardziej istotne, że zadania rozwiązywane 
przez wszystkich, zapewniające możliwość przedstawienia wyników na jednej skali, obejmują 
tylko jedną dziedzinę (język polski lub matematykę na poziomie podstawowym). W związku 
z tym różnice w średnich oszacowaniach umiejętności pomiędzy różnymi grupami uczniów 
wynikają przede wszystkim z tego, o ile lepiej lub gorzej poradzili sobie uczniowie należący do 
tych grup z rozwiązaniem zadań „wspólnych”. Jeśli pewna grupa uczniów – przyjmijmy, że są 
to uczniowie klas biologiczno-chemicznych – mniej „przykłada się do rozwiązania egzaminu 
z  matematyki na poziomie podstawowym” (niezależnie od rzeczywistego poziomu swoich 
umiejętności) niż inna grupa uczniów – powiedzmy uczniowie klas matematyczno-fizycznych 
– to oszacowania umiejętności uczniów z tej pierwszej grupy będą zaniżone w stosunku do 
uczniów drugiej grupy. Niestety, nie mamy obecnie możliwości wiarygodnej oceny skali wy-
stępowania tego zjawiska. Wydaje się, że na motywację uczniów podczas pisania poszczegól-
nych części egzaminu maturalnego może wpływać przede wszystkim użyteczność danego 
przedmiotu w procesie rekrutacji na wybrany kierunek studiów. Można przy tym zauważyć, 
że wyniki uzyskane z przedmiotów obowiązkowych w przypadku większości kierunków od-
grywają drugorzędną rolę. Jednocześnie egzaminy z języka polskiego i matematyki na pozio-
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mie podstawowym są raczej łatwe i wydaje się, że skupienie większej uwagi na nauce innych 
przedmiotów nie stanowi przeszkody do uzyskania z nich dobrego wyniku. Pozwala to mieć 
nadzieję, że uczniowie wybierający różne przedmioty nieobowiązkowe, nie różnią się znacz-
nie pod względem przeciętnego poziomu motywacji podczas rozwiązywania zadań z przed-
miotów obowiązkowych.

Problemem bardzo zbliżonym do wyboru zdawanych przedmiotów jest wybór tematu 
wypracowania z języka polskiego, a także wypowiedzi pisemnych wchodzących w skład arku-
szy z WOS-u i historii na poziomie rozszerzonym. Może on zostać rozwiązany w podobny spo-
sób, czyli poprzez potraktowanie tych samych kryteriów oceny wypracowania jako różnych 
zadań – w zależności od wybranego tematu – i dodanie do modelu dodatkowego „zadania” 
opisującego dokonany wybór tematu (Pokropek, 2011).

15.2. Wyniki
Podstawowe charakterystyki wyestymowanych modeli skalowania matury z lat 2012–2014 

zostały zestawione w aneksie na końcu rozdziału. W kolejnej części rozdziału zostaną omówio-
ne różnice wyników uzyskanych przez uczniów liceów ogólnokształcących i techników oraz 
kwestie dotyczące autoselekcji zdających w kontekście wyboru zdawanych przedmiotów.

15.2.1. różnice między typami szkół
W Tabeli 15.1 zostały zestawione różnice dotyczące poziomu i zróżnicowania miar osią-

gnięć maturalnych z modeli dla języka polskiego i matematyki, w których estymacja prowa-
dzona była w podziale na cztery grupy, zdefiniowane przez typ szkoły i kryterium przystąpie-
nia do części rozszerzonej danego przedmiotu. Punkt odniesienia, z  wartością oczekiwaną 
równą 0 i wariancją równą 1, stanowią uczniowie liceów ogólnokształcących, którzy zdawali 
jedynie poziom podstawowy. Podkreślmy, że wyniki nie są w żaden sposób połączone między 
latami, więc dokonywane porównania mają charakter względny.

Jak można zauważyć, wśród zdających tylko poziom podstawowy estymowany średni 
poziom osiągnięć w zakresie języka polskiego jest dla uczniów techników niższy o około 0,8 
odchylenia standardowego (umiejętności w grupie licealistów zdających tylko poziom pod-
stawowy) od średniego poziomu osiągnięć uczniów liceów ogólnokształcących. Różnica ta 
jest nieco mniejsza na poziomie rozszerzonym. Uczniowie liceów, którzy nie wybrali rozsze-
rzonego polskiego, są grupą z wyraźnie największym zróżnicowaniem osiągnięć. W analogicz-
nej grupie uczniów techników jest ono o  około 10% mniejsze, a  wśród zdających poziom 
rozszerzony o 17–24% mniejsze.

Bardzo podobnie kształtują się różnice pomiędzy uczniami liceów ogólnokształcących 
a uczniami techników w zakresie matematyki. Również tutaj różnica średnich poziomów osią-
gnięć wynosi około 0,8 odchylenia standardowego (umiejętności w grupie licealistów zda-
jących tylko poziom podstawowy) na niekorzyść techników. Różnice między tymi dwoma 
typami szkół wśród zdających poziom rozszerzony są jednak, odwrotnie niż w przypadku ję-
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zyka polskiego, minimalnie większe. W latach 2012 i 2013 możemy zaobserwować relatywnie 
niewielkie zróżnicowanie osiągnięć wśród uczniów zdających poziom rozszerzony – zaledwie 
50–60% zróżnicowania w grupie licealistów, którzy nie podchodzili do rozszerzonej matema-
tyki. W 2014 roku zróżnicowanie to jednak wyraźnie wzrosło, do poziomu 71–83% (w zależ-
ności od typu szkoły), porównywalnego z zaobserwowanym dla języka polskiego. Również 
w przypadku matematyki uczniowie techników charakteryzują się nieco mniejszym zróżnico-
waniem osiągnięć niż uczniowie liceów.

tabela 15.1. Różnice wartości oczekiwanych i wariancji latentnych miar osiągnięć matural-
nych w zakresie języka polskiego i matematyki dla różnych grup zdających.*

Modele rok

Wartości oczekiwane Wariancje
licea 

ogólnokształcące
technika

licea 
ogólnokształcące

technika

pp pp i pr pp pp i pr pp pp i pr pp pp i pr

Język polski
2014 0 0,795 –0,803 0,112 1 0,832 0,926 0,787
2013 0 0,802 –0,739 0,125 1 0,825 0,930 0,839
2012 0 0,864 –0,816 0,093 1 0,806 0,898 0,757

Matematyka
2014 0 1,874 –0,790 0,894 1 0,829 0,753 0,710
2013 0 1,756 –0,800 0,812 1 0,579 0,816 0,587
2012 0 1,720 –0,790 0,907 1 0,497 0,853 0,461

* PP – poziom podstawowy; PR – poziom rozszerzony.

Wyniki uzyskane z modeli estymujących bardziej ogólne miary osiągnięć zostały zestawio-
ne w Tabeli 15.2. Modele, w ramach których szacowano osiągnięcia w zakresie przedmiotów 
humanistycznych lub przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, były modelami z dwoma 
grupami, wyznaczanymi przez typ szkoły. Jako grupę odniesienia przyjęto uczniów liceów 
ogólnokształcących. Oczywiście również tutaj wszystkie porównania między latami mają cha-
rakter względny.

Również w przypadku tych miar różnice średnich poziomów osiągnięć są podobne dla 
obu wskaźników i dosyć stabilne między latami. Uczniowie techników mają średnie osiągnię-
cia niższe o 0,9–1,0 odchylenia standardowego (umiejętności w grupie licealistów). Obie mia-
ry różnią się jednak wyraźnie stosunkiem zróżnicowania osiągnięć wśród uczniów techników 
do zróżnicowania osiągnięć wśród uczniów liceów. O ile w przypadku miary dla przedmio-
tów humanistycznych zróżnicowanie osiągnięć w technikach jest jedynie o 10–15% mniej-
sze, o  tyle w  przypadku miary dla przedmiotów matematyczno-przyrodniczych jest to już 
29–37%, i to zjawisko względnej „homogenizacji” nasila się w czasie.
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tabela 15.2. Różnice wartości oczekiwanych i wariancji latentnych miar osiągnięć matural-
nych w  zakresie przedmiotów humanistycznych i  przedmiotów matematyczno-przyrodni-
czych dla różnych grup zdających.

Modele rok
Wartości oczekiwane Wariancje

licea 
ogólnokształcące

technika
licea 

ogólnokształcące
technika

Przedmioty humanistyczne
2014 0 –0,948 1 0,896
2013 0 –0,918 1 0,905
2012 0 –0,991 1 0,854

Przedmioty matematyczno-
przyrodnicze

2014 0 –0,954 1 0,631
2013 0 –0,977 1 0,684
2012 0 –0,961 1 0,716

15.2.2. charakterystyka grup uczniów wybierających poszczególne przedmioty
W  modelach, w  których szacowane były bardziej ogólne cechy, uwzględniające wyniki 

z wielu przedmiotów, problem nielosowego wyboru zdawanych przedmiotów modelowany 
był za pomocą tak zwanych parametrów selekcji, czyli parametrów dyskryminacji związanych 
ze zmiennymi dychotomicznymi, opisującymi czy zdający wybrał dany przedmiot (na danym 
poziomie). Wartości tych parametrów z poszczególnych modeli zostały zestawione w Tabe-
li 15.3. Wartości parametrów większe od 0 wskazują, że wybór danego przedmiotu (na danym 
poziomie) jest pozytywnie powiązany statystycznie z poziomem osiągnięć. Inaczej mówiąc, 
dany przedmiot wybierali raczej zdający o wysokich umiejętnościach w danej dziedzinie. Im 
wartość parametru większa, tym większa siła takiej zależności. Natomiast ujemne wartości pa-
rametrów dyskryminacji wskazują, że dany przedmiot, na danym poziomie wybierali zdający 
o poziomie umiejętności niższym od średniej wśród wszystkich zdających.

Biorąc pod uwagę konstrukcję egzaminu maturalnego, oczekiwalibyśmy dodatnich war-
tości współczynników selekcji związanych z wyborem przedmiotów na poziomie rozszerzo-
nym. Oczekiwalibyśmy również, że w ramach każdego przedmiotu wartość parametru selekcji 
będzie większa dla poziomu rozszerzonego niż dla poziomu podstawowego. Okazuje się, że 
oczekiwania te znajdują potwierdzenie w danych. Wartości parametrów selekcji dla poziomu 
rozszerzonego wyniosły od 0,63 (geografia w 2014 r.) do 2,2 (matematyka w 2012 r.) dla przed-
miotów matematyczno-przyrodniczych i od 0,98 (WOS w 2013 r.) do 1,48 (historia w 2012 r.) 
dla przedmiotów humanistycznych. W przypadku każdego przedmiotu wartości parametrów 
selekcji dla poziomu rozszerzonego są też wyraźnie wyższe niż dla poziomu podstawowego.

Zdecydowanie najbardziej poziomem umiejętności wyróżniają się zdający rozszerzoną 
matematykę i fizykę. We wszystkich analizowanych latach wartości parametrów selekcji dla 
tych części matury przekraczały 2. Wyraźnie mniejsza autoselekcja dotyczyła wyboru rozsze-
rzonej biologii i geografii. Tu wartości wskaźników selekcji uplasowały się na poziomie 0,63–
0,81. W przypadku pozostałych przedmiotów przyrodniczych i humanistycznych zdawanych 
na poziomie rozszerzonym parametry selekcji wahały się w zakresie 1,0–1,2.
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Jeśli chodzi o wybór przedmiotów na poziomie podstawowym, to możemy wyróżnić ta-
kie, które wybierane są raczej przez słabszych uczniów (biologia i geografia – wartości para-
metrów selekcji około –0,2), takie, których wybór nie ma właściwie związku z poziomem umie-
jętności (WOS), oraz takie, które wybierają raczej lepsi zdający (chemia, informatyka, historia, 
fizyka). Warta odnotowania jest wartość parametru dyskryminacji dla fizyki na poziomie pod-
stawowym. W zależności od roku wynosi ona od 0,59 do 0,75 – porównywalnie z rozszerzoną 
biologią czy geografią. Warta odnotowania jest także duża stabilność wartości parametrów 
selekcji pomiędzy latami. Wskazuje to, że strategie wyboru przedmiotów przez zdających są 
– przynajmniej pod względem poziomu umiejętności – dosyć stałe, pomimo dosyć dużej 
zmienności w wymaganiach rekrutacyjnych uczelni oraz czasami zróżnicowanego poziomu 
trudności danej części egzaminu między latami.

tabela 15.3. Wartości parametrów selekcji dla poszczególnych przedmiotów. *

parametr 
selekcji 

2012 2013 2014
pp pr pp pr pp pr

Język polski nd. 1,204 nd. 1,114 nd. 1,117
Historia 0,443 1,480 0,445 1,440 0,402 1,380
WOS –0,049 1,029 0,006 0,984 –0,015 1,019
Matematyka nd. 2,219 nd. 2,109 nd. 2,160
Biologia –0,248 0,803 –0,230 0,805 –0,247 0,771
Chemia 0,273 1,082 0,288 1,112 0,251 1,017
Fizyka 0,734 2,108 0,751 2,100 0,592 2,065
Geografia –0,243 0,719 –0,250 0,676 –0,235 0,629
Informatyka 0,252 1,232 0,217 1,154 0,235 1,214

* PP – poziom podstawowy; PR – poziom rozszerzony.

15.3. podsumowanie
Przedstawiliśmy modele pozwalające na poradzenie sobie z problemem bardzo złożonej 

struktury egzaminu, dzięki konstrukcji bardziej ogólnych, kompozycyjnych miar osiągnięć. 
Zastosowane w nich rozwiązania, wykorzystanie modeli wielogrupowych i/lub parametrów 
selekcji umożliwiło uwzględnienie w modelowaniu problem heterogeniczności zbiorowości 
poddawanej pomiarowi i nielosowego przydziału zestawu rozwiązywanych zadań (danej czę-
ści egzaminu) do poszczególnych zdających. Duże różnice odnotowane pomiędzy wyróżnio-
nymi grupami oraz wyraźne związki występujące między wyborem zdawanych przedmiotów 
a  poziomem mierzonej cechy, wskazują, że nieuwzględnienie w  modelach tych rozwiązań 
mogłoby prowadzić do istotnych zakłamań uzyskanych wyników.
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aneks
tabela a 15.1. Podstawowe charakterystyki modeli.

Model dla: rok l. obs. l. zm. l. param. ll aIc bIc

Języka polskiego
2014 268 474 52 152 –4 642 176 9 284 655 9 286 251
2013 285 961 54 161 –4 723 933 9 448 188 9 449 889
2012 291 774 54 156 –4 713 007 9 426 327 9 427 978

Matematyki
2014 268 456 45 142 –6 099 936 12 200 156 12 201 647
2013 286 003 46 143 –6 171 797 12 343 880 12 345 391
2012 291 796 45 137 –5 838 884 11 678 042 11 679 492

Przedmiotów 
humanistycznych

2014 268 578 180 524 –5 772 443 11 545 935 11 551 437
2013 286 089 179 528 –6 513 845 13 028 746 13 034 324
2012 291 899 184 538 –6 747 357 13 495 789 13 501 483

Przedmiotów 
matematyczno-
przyrodniczych

2014 268 527 289 820 –10 428 424 20 858 488 20 867 099
2013 286 087 285 809 –10 829 829 21 661 277 21 669 823
2012 291 876 295 819 –10 547 928 21 097 494 21 106 162



320

rozdział 16
Sprowadzanie wyników różnych testów do wspólnej skali1

Bartosz Kondratek, Instytut Badań Edukacyjnych
Henryk Szaleniec, Instytut Badań Edukacyjnych

Częstokroć podczas analizy danych zebranych za pomocą testów służących do pomia-
ru zmiennych ukrytych, badacz staje przed problemem sprowadzenia wyników uzyska-
nych z wykorzystaniem różnych narzędzi, mierzących takie same lub zbliżone umiejętno-
ści, do wspólnej skali. Szczególnym wyzwaniem staje się wyrażenie wyników na wspólnej 
skali, gdy dane z różnych narzędzi zostały zebrane w grupach osób mogących różnić się 
rozkładem ukrytych zmiennych podlegających pomiarowi. Przykładem może być próba 
wyrażenia na wspólnej skali wyników prestestu i posttestu w badaniu eksperymentalnym. 
Często, dla uniknięcia efektu zapamiętywania, przed interwencją eksperymentalną stosuje 
się narzędzie składające się z innych pozycji testowych niż obecne w teście weryfikującym 
efekt interwencji. Innym przykładem jest zrównywanie wyników testowych, gdy pragnie-
my dostarczyć jak najbardziej porównywalnych wyników osobom przystępującym do róż-
nych sesji egzaminu mierzącego poziom tej samej umiejętności. W  obu przytoczonych 
przykładach należy poddać kontroli statystycznej dwa czynniki potencjalnie zakłócające 
wnioskowanie o poziomie umiejętności uczniów: (a) testy składające się z różnych zadań, 
które mogą różnić się trudnością (również innymi właściwościami psychometrycznymi) 
oraz (b) jednostki badane różnymi narzędziami, które mogą różnić się rozkładem mierzonej 
cechy. Aby taka kontrola statystyczna była w ogóle możliwa, zbiór danych, jakim dyspo-
nujemy, musi zawierać jakąś informację łączącą (link), która pozwalałaby na oszacowanie 
relatywnej trudności zadań (tzw. łączenie osobami) lub na oszacowanie różnicy w pozio-
mie cechy ukrytej badanych osób (tzw. łączenie zadaniami). W tym rozdziale przedstawimy 
możliwości, jakich na tym polu dostarczają modele teorii odpowiedzi na pozycje testowe 
(item response theory, IRT).

Różne rodzaje łączenia wyników testowych bywają często ze sobą mylone, dlatego 
rozpoczniemy od przybliżenia najpopularniejszych sposobów łączenia ze sobą wyników 

1 Opisane przykładowe rozwiązania wyrażania wyników różnych sesji tego samego egzaminu na wspólnej skali 
zostały zastosowane w projekcie „Zrównywanie wyników egzaminów zewnętrznych”, przeprowadzonym w Instytucie 
Badań Edukacyjnych. Szczegółowy opis procedury zrównywania wyników egzaminu gimnazjalnego z lat 2002–2010, 
przeprowadzonego w 2011 roku oraz zrównania wyników sprawdzianu po szóstej klasie szkoły podstawowej (2002–
2011), opisał zespół Henryka Szaleńca (2012; 2013). Zrównane wyniki tych egzaminów z lat 2002–2013 wyrażone 
w skali standardowej o średniej 100 i odchyleniu standardowym 15, odniesione do 2012 roku jako referencyjnego 
(zagregowane do poziomu szkół, gmin, powiatów województw i kraju) są dostępne pod adresem: pwe.ibe.edu.pl
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z  różnych testów. Pokrótce omówimy również podstawowe schematy zbierania danych, 
umożliwiające wyrażanie wyników uzyskanych za pomocą różnych narzędzi na wspólnej 
skali. Rozdział zakończymy przykładem wykorzystania modelowania IRT do analizy da-
nych pochodzących z badania Zrównywanie wyników egzaminów zewnętrznych, przepro-
wadzonego w Instytucie Badań Edukacyjnych. Wyniki egzaminacyjne z trzech wybranych 
lat sprawdzianu po szóstej klasie szkoły podstawowej zostaną sprowadzone do wspólnej 
skali na poziomie zmiennej ukrytej, z wykorzystaniem informacji łączącej, zebranej w do-
datkowych badaniach. Dla zilustrowania wnioskowania o wahaniach poziomu trudności 
egzaminów w  latach 2004–2006, parametry modelu IRT zostaną także wykorzystane do 
przedstawienia wyników tego sprawdzianu na skali wyników obserwowanych.

16.1. rodzaje metod łączenia wyników testowych2

Systematyzację terminologii różnych metod łączenia wyników testowych przeprowadzi-
my zgodnie z siłą formułowanych założeń o łączeniu testów: od braku jakichkolwiek założeń 
(np. predykcja) do najsilniejszego zbioru założeń, z  jakim mamy do czynienia w przypadku 
zrównywania wyników testowych.

16.1.1. przewidywanie wyników (predicting) 
Celem przewidywania jest oszacowanie wyniku badanej osoby w teście Y na podstawie 

innej informacji niż odpowiedzi na pozycje testowe Y. Predyktorem wyników w teście Y mogą 
być odpowiedzi na pozycje innego testu, X. Na najprostszym przykładzie modelu liniowej 
regresji, przewidującym obserwowane wyniki uzyskane w teście Y na podstawie obserwo-
wanych wyników z  testu X, można zauważyć najistotniejsze różnice między tym rodzajem 
przewidywania a innymi metodami łączenia wyników: 
• asymetria relacji między predyktorem a wynikiem przewidywanym (linie regresji Y|X oraz 

X|Y nie są swoimi odwrotnościami);
• zawartość treściowa i właściwości psychometryczne testu X mogą być inne niż testu Y. 

Test X może mieć inną długość, trudność, rzetelność, format pytań, a przede wszystkim nie 
musi wcale mierzyć tego samego konstruktu co test Y. Dla zasadności procedury przewi-
dywania wyników testu Y na podstawie testu X wystarczy, aby zmienna ukryta mierzona 
przez X była skorelowana ze zmienną ukrytą mierzoną przez test Y.
Przykładem zastosowania przewidywania w kontekście polskiego sytemu egzaminów ze-

wnętrznych jest badanie edukacyjnej wartości dodanej (EWD), które opiera się na przeprowa-
dzeniu przewidywania wyników egzaminu z wyższego etapu edukacji na podstawie wyników 
z etapu niższego (Żółtak, 2013).

2 Przegląd definicji opiera się głównie na publikacjach: A framework and history for score linking (Holland, 2007) 
i Linking assessments: concept and history (Kolen, 2004). Fragmenty odnoszące się do innych źródeł zostały dodatkowo 
zaznaczone.
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16.1.2. Sprowadzanie wyników do wspólnej skali (scale aligning)
Jest to szeroki zbiór procedur, mających na celu przekształcenie wyników z  różnych te-

stów na wspólną skalę. Paul Holland (2007) wymienia sześć typów sprowadzania wyników do 
wspólnej skali.

16.1.2.1. Skalowanie baterii testów (battery scaling) 
Jest przeprowadzane, gdy pojedyncza populacja rozwiązuje kilka testów mierzących 

różne konstrukty. Procedura ta ma na celu ujednolicenie rozkładu wyników uzyskiwanych 
w  różnych testach do pewnego docelowego rozkładu o  takich samych wartościach pa-
rametrów. W  pierwszym kroku dla testu Y budowany jest skumulowany rozkład wyników  
FY (y)=P(Y≤y), w drugim kroku rozkład skumulowany jest składany z arbitralnie zadaną funkcją 
skalującą S (zazwyczaj jest to odwrotny rozkład normalny), dając przekształcenie s=S(FY (y)).  
Skalowanie baterii testów może zostać zastosowane w testach psychologicznych mierzących 
wiele konstruktów do stworzenia standardowego, normatywnego układu odniesienia, uła-
twiającego interpretowanie uzyskiwanych przez badane osoby profili wyników. Także w kon-
tekście edukacyjnym profil wyników z różnych testów można po takim przeskalowaniu wyko-
rzystywać do wskazania mocnych i słabych stron danego ucznia.

16.1.2.2. Skalowanie na kotwicy (anchor scaling) 
Takie skalowanie jest stosowane w sytuacji, gdy przeprowadzono co najmniej dwa testy 

mierzące różne konstrukty w  różnych populacjach, a  jednocześnie istnieje test kotwiczący 
(wspólny) rozwiązywany przez wszystkich uczniów. Przykładowym zastosowaniem byłoby 
przeskalowanie wyników z  przedmiotów wybieranych na maturze, na podstawie wyników 
uzyskanych przez uczniów na przedmiotach obowiązkowych. W przytoczonym przykładzie 
zasadne jest założenie, że występują różnice w średnim poziomie umiejętności uczniów wy-
bierających różne przedmioty na egzaminie, a rolą kotwicy jest dostarczenie informacji umoż-
liwiającej kontrolę tych efektów. Umożliwia to w kolejnym kroku ocenę relatywnej trudności 
testów wybieralnych. Jakość skalowania na kotwicy jest w bezpośredniej zależności od siły 
związku między kotwicą a skalowanymi testami. Skalowanie na kotwicy można postrzegać 
jako pewne uogólnienie skalowania baterii testów na nierównoważne populacje.

16.1.2.3. Skalowanie wertykalne (vertical scaling) 
Ta procedura polega na łączeniu wyników z różniących się trudnością testów, które badają 

zbliżone konstrukty i są prowadzone w różnych populacjach. Zazwyczaj jest ona stosowana 
przy sprowadzaniu do wspólnej skali wyników w testach przeznaczonych dla różnych szczebli 
edukacji, aby uzyskać krzywe rozwoju poszczególnych uczniów. Ponieważ różnica w pozio-
mie opanowania badanych umiejętności między odległymi od siebie o kilka lat kohortami 
uczniów jest znaczna, zazwyczaj nie ma możliwości stworzenia kotwicy odpowiedniej dla obu 
kohort (tak jak w skalowaniu na kotwicy). Skalowanie wertykalne można przeprowadzić, dając 
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uczniom z pośredniego szczebla edukacji do rozwiązania test, który zawiera odpowiednio do-
brane zadania z porównywanych testów (trudniejsze zadania z testu dla młodszych uczniów 
i łatwiejsze zadania z testu dla starszych uczniów). Skalowaniu wertykalnemu jest poświęcony 
rozdział 17.

16.1.2.4. kalibracja (calibration) 
Jest to łączenie wyników z  testów różniących się właściwościami psychometrycznymi 

(zwłaszcza rzetelnością), które badają ten sam konstrukt i  są administrowane w pojedyn-
czej populacji. Przykładowo, z kalibracją mamy do czynienia przy przekształcaniu wyniku ze 
skróconej wersji testu (mniej rzetelnej) do wyniku w pełnej wersji testu (bardziej rzetelnej). 
Należy pamiętać, że taki zabieg w żaden sposób nie zwiększa precyzji pomiaru wyników 
z krótszej wersji testu. Podany na wstępie rozdziału problem badania eksperymentalnego, 
w którym w preteście i postteście wykorzystano różne narzędzia, mógłby zostać rozwiąza-
ny dzięki uprzedniemu skonstruowaniu tych dwóch narzędzi z wcześniej wspólnie wykali-
browanej większej puli pozycji testowych. Bardziej skomplikowanym przykładem kalibracji 
jest wielowymiarowe szacowanie poziomu umiejętności uczniów w badaniach międzyna-
rodowych PISA. Stosuje się w  nich równolegle kilkanaście różnych wersji testu (arkuszy) 
zawierających zmienną liczbę zadań sprawdzających poszczególne umiejętności (OECD, 
2009). Procedura kalibracji prawie zawsze wiąże się z wykorzystaniem metodologii IRT (Ko-
len i Brennan, 2004)3.

16.1.2.5. konkordancja (concordance) 
Polega na łączeniu wyników z  testów mierzących podobne konstrukty, ale zdefiniowa-

nych zgodnie z różnymi specyfikacjami. Przez specyfikację testu rozumie się tak zwany plan 
testu (test blueprint), oznaczający ustaloną formę danego testu a uwzględniającą: rozkład tre-
ści, rozkład formatu zadań, ich liczbę, reguły oceniania, warunki pisania testu itp. (Feuer, Hol-
land, Green, Bertenthal i Hemphill, 1999; Kolen, 2004). Klasycznym przykładem jest ustalenie 
tablic konkordancji dla wyników z dwóch konkurujących ze sobą w Stanach Zjednoczonych 
testów wykorzystywanych do rekrutacji kandydatów do koledżu: przygotowywanym przez 
College Board we współpracy z Educational Testing Service teście Scholastic Assessment Test 
oraz przygotowywanym przez American College Testing teście ACT (Dorans, 1999). 

16.1.2.6. Zrównywanie wyników testowych (test equating)
Zrównywanie testów jest sposobem łączenia wyników różnych testów, które ma umożli-

wić zamienne, równoważne posługiwanie się nimi. W badaniach edukacyjnych szczególnie 
często jest ono wykorzystywane w  odniesieniu do wyników testów wysokiej stawki (high 

3 Warto zaznaczyć, że sam termin calibration nie jest jednoznacznie rozumiany w literaturze przedmiotu. Na przykład 
Frank Baker (2001) terminem test calibration określał po prostu szacowanie parametrów modelu IRT na podstawie 
zaobserwowanej macierzy odpowiedzi dla pojedynczego testu.
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stakes assessment). Zrównywanie wyników testu z  danej dziedziny, przeprowadzonego na 
różnych populacjach (np. zdających dany egzamin w różnych latach) jest uprawnione tylko 
wtedy, gdy zastosowane narzędzia (testy) dotyczą tego samego konstruktu. Innymi słowy, są 
zbudowane według tych samych założeń odnośnie do zawartości i  są porównywalne pod 
względem psychometrycznym (są ekwiwalentne). Idealnie równoległe testy to testy tożsa-
me. Ponieważ w praktyce rzadko się udaje zbudować takie narzędzia, które byłyby w pełni 
ekwiwalentne, konieczne jest zastosowanie mechanizmów, które pozwolą na ich zrównanie. 
Procedury zrównywania pozwalają wyeliminować z wyniku losowe wahania trudności mię-
dzy arkuszami egzaminacyjnymi (kilkoma wersjami jednego testu), zastosowanymi do prze-
prowadzenia tego samego egzaminu w różnych latach (sesjach). 

Na gruncie polskim krytyczny przegląd założeń oraz definicji leżących u podstaw zrów-
nywania został przedstawiony w artykule Artura Pokropka i Bartosza Kondratka (2012). Tutaj 
ograniczymy się jedynie do przytoczenia najważniejszych postulatów kryjących się za poję-
ciem zrównywania wyników. Neil Dorans i  Paul Holland (2000) wymienili pięć klasycznych 
założeń procedury zrównywania:
1.  Wymóg tożsamego konstruktu (equal construct requirement): testy mierzące różne kon-

strukty nie powinny być zrównywane;
2.  Wymóg równej rzetelności (equal reliability requirement): testy mierzące ten sam konstrukt, 

ale różniące się rzetelnością, nie powinny być zrównywane;
3.  Wymóg symetrii (symmetry requirement): funkcja zrównująca wyniki w teście Y z wynikami 

w teście X powinna być odwrotnością funkcji zrównującej wyniki w teście X z wynikami 
w teście Y (por. przewidywanie wyników);

4.  Wymóg równoważności (equity requirement): dla osoby egzaminowanej nie powinno 
mieć żadnego znaczenia, którą z wersji testu rozwiązuje;

5.  Wymóg niezmienniczości względem populacji (population invariance requirement): wybór 
subpopulacji użytej do obliczenia funkcji zrównującej wyniki w testach X oraz Y nie powi-
nien mieć znaczenia, czyli funkcja zrównująca używana do łączenia wyników w testach X 
oraz Y powinna być niezmiennicza względem populacji.
Szczególnej uwagi wymaga wymóg równoważności (4), ponieważ formalnie pojawia się 

on w dwóch, istotnie różniących się, wersjach (Kolen i Brennan, 2004):
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2. Wymóg równej rzetelności (equal reliability requirement): testy mierzące ten sam 
konstrukt, ale różniące się rzetelnością, nie powinny być zrównywane; 

3. Wymóg symetrii (symmetry requirement): funkcja zrównująca wyniki w teście Y z 
wynikami w teście � powinna być odwrotnością funkcji zrównującej wyniki w teście � 
z wynikami w teście � (por. przewidywanie wyników); 

4. Wymóg równoważności (equity requirement): dla osoby egzaminowanej nie powinno 
mieć żadnego znaczenia, którą z wersji testu rozwiązuje; 

5. Wymóg niezmienniczości względem populacji (population invariance requirement): 
wybór (sub)populacji użytej do obliczenia funkcji zrównującej wyniki w testach � oraz 
� nie powinien mieć znaczenia, czyli funkcja zrównująca używana do łączenia 
wyników w testach � oraz � powinna być niezmiennicza względem populacji. 

Szczególnej uwagi wymaga wymóg równoważności (d), ponieważ formalnie pojawia się 
on w dwóch, istotnie różniących się, wersjach (Kolen i Brennan, 2004): 

��P������� � �|�� � P�� � �|��;    (16.1) 
��E�������|�� � P��|��,      (16.2) 

gdzie eqY� X � Y jest funkcją zrównującą test X z Y.  
 
Pierwsza wersja równoważności informuje, że dla każdego wyniku prawdziwego τ 

warunkowy (względem τ) rozkład wyników otrzymanych w teście � jest taki sam, jak w 
zrównanym do niego teście �. Druga wersja równoważności natomiast osłabia wymóg 
warunkowej równości dwóch rozkładów do warunkowej równości jedynie względem wartości 
oczekiwanej tych rozkładów (weak equity, first-order equity). Większość metod zrównywania 
wyników stawia sobie wprost za cel spełnienie słabszej formy równoważności. 

;                                 (16.1)
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��E�������|�� � P��|��,      (16.2) 

gdzie eqY� X � Y jest funkcją zrównującą test X z Y.  
 
Pierwsza wersja równoważności informuje, że dla każdego wyniku prawdziwego τ 

warunkowy (względem τ) rozkład wyników otrzymanych w teście � jest taki sam, jak w 
zrównanym do niego teście �. Druga wersja równoważności natomiast osłabia wymóg 
warunkowej równości dwóch rozkładów do warunkowej równości jedynie względem wartości 
oczekiwanej tych rozkładów (weak equity, first-order equity). Większość metod zrównywania 
wyników stawia sobie wprost za cel spełnienie słabszej formy równoważności. 

,                                            (16.2)

gdzie eqY:X → Y jest funkcją zrównującą test X z Y . 
Pierwsza wersja równoważności informuje, że dla każdego wyniku prawdziwego τ warun-

kowy (względem τ) rozkład wyników otrzymanych w teście Y jest taki sam, jak w zrównanym 
do niego teście X. Druga wersja równoważności natomiast osłabia wymóg warunkowej rów-
ności dwóch rozkładów do warunkowej równości jedynie względem wartości oczekiwanej 
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tych rozkładów (weak equity, first-order equity). Większość metod zrównywania wyników sta-
wia sobie wprost za cel spełnienie słabszej formy równoważności.

Ten rodzaj zrównywania jest przeprowadzany na skali wyników obserwowanych zrówny-
wanych testów tak, aby możliwe było przeprowadzenie przekształcenia surowych wyników 
uzyskanych w jednym teście na skalę surowych wyników drugiego testu i odwrotnie. Można 
tego dokonać zarówno poprzez odwołanie się do modelu pomiarowego (modele IRT), jak 
i bez dokonywania takiego odwołania. Zrównywanie testów z wykorzystaniem IRT przebiega 
w trzech etapach. Pierwszy polega na umieszczeniu na wspólnej skali: rozkładów umiejętno-
ści dla wszystkich badanych populacji oraz parametrów zadań dla wszystkich testów. Ten etap 
jest niespecyficzny dla zrównywania i dotyczy również innych, opisanych wcześniej przypad-
ków, gdy chcemy wykorzystać modelowanie IRT do wyrażenia wyników różnych narzędzi na 
wspólnej skali. W drugim etapie umieszczone na wspólnej skali parametry modelu IRT, które 
są wyrażone w skali ukrytej zmiennej umiejętności θ, muszą zostać przełożone z powrotem 
na skalę wyników obserwowanych, aby oszacować rozkład wyników zrównywanych testów 
w populacji docelowej. Trzecim etapem jest zbudowanie różnowartościowej funkcji zrównu-
jącej, pozwalającej na przekształcenie wyników z  jednego testu na wyniki innego. Metody 
wykorzystywane w tym kroku są wspólne dla podejścia opartego na IRT i dla metod nieodwo-
łujących się do modelu pomiarowego. W dalszej części rozdziału opiszemy dwa pierwsze kroki 
sprowadzania wyników do wspólnej skali z wykorzystaniem modelowania IRT4. 

16.2. podstawowe plany łączenia wyników dwóch testów
Aby możliwe było sprowadzenie do wspólnej skali wyników z różnych narzędzi testowych, 

należy jednocześnie kontrolować różnice w poziomie trudności testów oraz różnice w po-
ziomie umiejętności osób rozwiązujących różne testy. Wiąże się to z  potrzebą zebrania do 
analizy danych w planie, który dostarcza odpowiedniej informacji łączącej (link). Można tego 
dokonać, zbierając dane w planach, które dzieli się na dwie zasadnicze kategorie (Davier, Hol-
land i Thayer, 2004): umożliwiające łączenie danych po wspólnych osobach (common exami-
nees) lub po zadaniach (common items). W pierwszym przypadku ci sami badani rozwiązują 
różne testy (w słabszej wersji: próby rozwiązujące różne testy są sobie losowo równoważne). 
W planach wykorzystujących wspólne zadania informacja o relatywnym poziomie umiejęt-
ności osób rozwiązujących różne testy jest wnioskowana na podstawie części zadań, które są 
wspólne dla różnych populacji rozwiązujących test.

W kontekście łączenia wyników najczęściej rozważane są cztery plany zbierania danych, 
pozwalające na wyrażenie na wspólnej skali wyników z dwóch testów X oraz Y5.

4 Czytelnika zainteresowanego metodami niedokonującymi założeń wobec modelu pomiarowego odsyłamy do 
książki The kernel method of test equating (Davier i in., 2004), będącej doskonałym, współczesnym opracowaniem tej 
tematyki. 
5 Szczegółowy opis wymienionych planów zbierania danych pod kątem łączenia wyników różnych testów można 
znaleźć praktycznie w każdym podręczniku dotyczącym zrównywania wyników testowych, np.: Davier i in. (2004), 
Kolen i Brennan (2004), Kolen (2007), Livingston (2004). 
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1. Plan grup równoważnych (equivalent groups design, EG), w którym z populacji dobiera się dwie 
losowo równoważne próby; w jednej rozwiązywany jest test X, a w drugiej test Y. Jest to bardzo 
słaba wersja łączenia po wspólnych osobach, w której de facto oba testy nie są rozwiązywane 
przez tych samych egzaminowanych, a o relatywnej trudności testów wnioskuje się jedynie 
na podstawie założenia o losowej równoważności dwóch prób z jednej populacji. Wadą tego 
schematu doboru danych jest relatywnie niewielka moc wnioskowania statystycznego.

2. Plan pojedynczej grupy (single group design, SG) polega na doborze jednej próby z popu-
lacji, w której przeprowadza się oba testy w ustalonej kolejności. Dzięki zagnieżdżeniu wy-
ników z dwóch narzędzi w tych samych osobach uzyskujemy większą moc wnioskowania. 
Dzieje się to kosztem braku kontroli efektu kolejności rozwiązywania testów.

3. Plan zrównoważony (counterbalanced design, CB), którego podstawową cechą jest zapew-
nienie kontroli występującego w planie SG efektu kolejności rozwiązywania testu. W tym 
planie z populacji dobiera się losowo dwie równoważne próby, w każdej z nich badane 
osoby rozwiązują oba testy, jednak w odwrotnej kolejności.

4. Plan nierównoważnych grup z testem kotwiczącym (nonequivalent groups with anchor test 
design, NEAT), jest podstawowym planem stosowanym do analizy, w której różne testy są 
rozwiązywane przez próby osób wylosowane z różnych populacji. W takiej sytuacji łącze-
nie po wspólnych osobach nie jest możliwe (inaczej niż w trzech wcześniejszych planach) 
i konieczne jest zastosowanie łączenia po zadaniach. W planie NEAT, każda z nierówno-
ważnych sobie prób badanych osób, oprócz rozwiązywania różnych testów (X oraz Y) 
rozwiązuje taki sam blok zadań, tworzący tak zwany test kotwiczący (anchor): A. Infor-
macja o wynikach testu kotwiczącego, rozwiązanego przez dwie nierównoważne próby, 
pozwala na oszacowanie różnic w rozkładzie umiejętności między dwoma populacjami, 
a następnie na zrelatywizowanie wyników testu X oraz Y.

16.3.  łączenie wyników z różnych narzędzi testowych z wykorzystaniem 
modelowania Irt

16.3.1. opis badania zrównującego
Sprawdzian na zakończenie szkoły podstawowej jest testem diagnostycznym. Wykorzysty-

wane na jego potrzeby arkusze testowe tworzone są według tych samych zasad od pierwszej 
sesji, czyli od 2002 roku. Zrównanie wyników sprawdzianu po szóstej klasie szkoły podstawo-
wej, obejmujące wyniki wszystkich populacji od 2002 do 2011 roku, zostało przeprowadzone 
po raz pierwszy w ramach studium zrównującego w Instytucie Badań Edukacyjnych.

Badanie zostało przeprowadzone na próbie losowej 440 szkół podstawowych (9086 
uczniów) w 2012 roku. Losowanie miało charakter warstwowy, proporcjonalny do liczebno-
ści szkoły na poziomie oddziału (oddziałów) oraz wielopoziomowy. W każdej szkole, w której 
funkcjonowało kilka oddziałów klasy szóstej, do badania został wylosowany tylko jeden. W la-
tach 2013 i 2014 kontynuowane były badania zrównujące, zmierzające do uzyskania porów-
nywalnych wyników sprawdzianu po szóstej klasie w kolejnych sesjach. 
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rysunek 16.1. Schemat procesu badawczego w  przeprowadzonych badaniach zrównują-
cych.

Jakość zrównania zależy od wielu czynników, do najważniejszych można zaliczyć:
• jakość testów zrównujących;
• porównywalność warunków testowania w badaniach i podczas egzaminu;
• zastosowanie takich samych procedur oceniania (kodowania odpowiedzi za zadania 

otwarte) podczas badań zrównujących, jakie były stosowane podczas egzaminu.
Kluczową sprawą dla studium zrównującego było zadbanie, aby testy kotwiczące minima-

lizowały błędy zrównania, wynikające z różnicy w poziomie umiejętności uczniów rozwiązu-
jących poszczególne arkusze egzaminacyjne sprawdzianu w kolejnych sesjach (2002–2011). 
Dlatego przed przystąpieniem do budowy testów zrównujących przeprowadzono analizę 
własności psychometrycznych wszystkich zadań wchodzących w skład testów sprawdzianu 
w badanym okresie. W analizie zastosowano podejście zgodne z klasyczną teorią testu (classi-
cal test theory, KTT) i z teorią odpowiedzi na pozycje testowe – wykorzystano bowiem model 
Rascha. Uzyskane wyniki posłużyły do kwalifikacji zadań do arkuszy testowych, które przed 
włączeniem do badania głównego weryfikowane były w badaniu pilotażowym.

Blok testów kotwiczących (składający się w 2012 roku z 11 testów) zbudowany był z zadań, 
które reprezentowały arkusze egzaminacyjne wykorzystane w  każdej sesji sprawdzianu po 
szóstej klasie oraz z dodatkowych zadań kotwiczących, które nie były wcześniej stosowane 
w tym egzaminie (tzw. kotwica zewnętrzna). Uczeń biorący udział w badaniu rozwiązywał je-
den arkusz złożony z zadań pochodzących z testów z dwóch różnych lat i z zadań zewnętrznej 
kotwicy6. Dla jakości arkuszy testowych wykorzystywanych do zrównywania kluczową sprawą 
jest nie tylko jakość, lecz także liczba zadań kotwiczących. Edward Wolfe (2004), powołując 
się na Williama Angoffa (1971), twierdzi, że optymalna liczba zadań wspólnych w zeszycie za-
stosowanym do zrównania to większa z dwóch liczb: 20 zadań lub 20% zadań całego testu 

6 W zrównywaniu wyników z 2013 i 2014 roku badani rozwiązywali zeszyt testowy złożony z zadań reprezentujących 
dwie poprzednie sesje i zadań zaczerpniętych z zewnętrznej kotwicy.
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podstawowego. Podkreśla także, że z  przeprowadzonych badań empirycznych wynika, że 
w przypadku arkuszy zawierających od 15 do 25 zadań kotwiczących (albo zadań wspólnych), 
dodanie następnych nie skutkuje znaczącym wzrostem precyzji zrównywania. W  sesjach 
sprawdzianu z lat 2002–2011 liczba zadań wspólnych w zeszycie testowym wahała się od 14 
do 197, co stanowi od 47 do 56% wspólnych zadań.

Bardzo trudno zapewnić w trakcie takiego badania warunki identyczne do sytuacji egza-
minacyjnej. Podczas egzaminu uczniowie posiadają bardzo wysoką motywację, poziom stre-
su jest nieporównywalny. Aby zminimalizować wpływ różnych warunków, badania zrównu-
jące zostały przeprowadzone w bezpośredniej bliskości czasowej sprawdzianu, czyli miesiąc 
przed właściwym egzaminem. Dzięki temu badanie traktowane było jak próba przed wła-
ściwym sprawdzianem – otrzymane wyniki uczniowie i nauczyciele mogli wykorzystać jako 
informację zwrotną na temat poziomu przyswojonej wiedzy. Pozytywnie wpłynęło to również 
na wzrost poziomu motywacji szóstoklasistów. 

Pod innymi względami kontekst testowania był identyczny we wszystkich szczegółach 
z sytuacją egzaminacyjną. Testy zastosowane w badaniu zrównującym, podobnie jak podczas 
właściwego sprawdzianu, składały się zarówno z zadań zamkniętych (głównie wielokrotnego 
wyboru), jak i  zadań otwartych o  krótkiej lub rozszerzonej odpowiedzi. Sesja oceniania za-
dań została zorganizowana tak samo jak podczas właściwego sprawdzianu. Zadania otwarte 
oceniane były przez egzaminatorów oceniających prace ze sprawdzianu w regularnej sesji. 
Wszystkie warunki oceniania były identyczne. Egzaminatorzy pracowali w zespołach pod kie-
rownictwem przewodniczących, którzy przeprowadzili szkolenie poprzedzające ocenianie 
zadań z  danego zeszytu testowego i  moderowali proces oceniania w  taki sam sposób jak 
podczas sesji. Podobnie została przeprowadzona kontrola jakości oceniania: 10% losowej pró-
by prac zostało ocenione podwójnie.

Badaniu zrównującemu towarzyszyło badanie ankietowe uczniów i nauczycieli. Miało ono 
na celu pomiar poziomu motywacji testowej uczniów, uzyskanie informacji o percepcji po-
ziomu trudności zadań z bloków zrównujących, zweryfikowanie, czy czas przeznaczony na 
rozwiązanie zadań był w odczuciu uczniów wystarczający, zebranie informacji o wcześniejszej 
znajomości przez uczniów zadań z bloków oraz sprawdzenie, czy i które zadania egzamina-
cyjne z poprzednich sesji zostały wykorzystane w procesie dydaktycznym w kolejnych latach.

16.3.2.  analiza zmian w poziomie umiejętności uczniów i trudności egzaminu 
w latach 2004–2006

Fragment zbioru danych, dostępny w pełnym badaniu zrównującym, przeprowadzonym 
w 2012 roku, posłuży do zilustrowania sposobu, w jaki modelowanie IRT umożliwia sprowa-
dzanie wyników z różnych testów do wspólnej skali. Obejmuje on jedynie dane egzaminacyj-
ne oraz dane z dodatkowej sesji zrównującej dla lat 2004–2006 (Tabela 16.1). Pierwszy rzut oka 
na plan łączenia wyników testowych uzmysławia, że mimo dalece okrojonej wersji faktycznie 

7 Tylko w jednym przypadku (połączenie sesji 2002 z 2010) zeszyt zawierał 19 zadań.
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zastosowanego w badaniu zrównującym schematu, jest on znacznie bardziej skomplikowany 
niż omawiane wcześniej podstawowe plany łączenia – obejmuje cztery nierównoważne po-
pulacje uczniów oraz zadania z trzech różnych sesji egzaminacyjnych.

tabela 16.1. Schemat ilustrujący postać zbioru danych, wykorzystanego do wyrażenia na 
wspólnej skali wyników z trzech sesji sprawdzianu po szóstej klasie szkoły podstawowej.

Źródło danych populacja próba liczba obserwacji
test lub blok zadań*

T04 T05 T06
TR

04 TA
04 TR

05 TA
05 TR

06 TA
06

Sesja 
egzaminacyjna

P04  5,2 ∙ 105 ∎ ∎
P05  4,9 ∙ 105 ∎ ∎
P06  4,6 ∙ 105 ∎ ∎

Sesja badawcza P12
S1

12 800 ∎ ∎
S2

12 800 ∎ ∎

* T.A    – zadania kotwiczące,  T.R    – pozostałe zadania egzaminacyjne.

Uczniowie z populacji P04, P05 oraz P06  pisali na zakończenie szóstej klasy wyłącznie spraw-
dzian odpowiadający ich rocznikowi, T04, T05 oraz T06 – to niepołączone dane, zebrane przez 
system egzaminacyjny i  udostępnione do badań przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. 
Z  populacji piszącej sprawdzian w  2012 roku (P12) wylosowano dwie równoważne próby 
uczniów (S1

12 oraz S2
12), którzy wzięli udział w dodatkowej sesji zrównującej. Uczniowie z obu 

prób rozwiązywali w sesji zrównującej zadania z bloku testowego, składającego się z dwóch 
podzbiorów zadań kotwiczących wybranych z poprzednich egzaminów (T.A  ): w próbie S1

12 
uczniowie rozwiązywali test składający się z zadań egzaminów z 2004 oraz 2005 roku, nato-
miast w próbie S2

12uczniowie rozwiązywali test składający się z zadań z egzaminów z 2005 oraz 
2006 roku. 

Na tak przygotowanym zbiorze danych przeprowadzono analizę, która składała się 
z dwóch etapów:
1. Dopasowanie do danych jednowymiarowego wielogrupowego modelu IRT;
2. Oszacowanie rozkładu wyników surowych w teście z 2004 roku w populacjach uczniów 

zdających sprawdzian w latach 2005 i 2006.
Pierwszy etap dostarczył informacji o poziomie umiejętności uczniów piszących egzaminy 

w latach 2004–2006 na wspólnej skali zmiennej ukrytej poziomu umiejętności θ. Zakończenie 
tego etapu analizy pozwala na sformułowanie odpowiedzi na pytania badawcze, odnoszące 
się do zmiany poziomu umiejętności uczniów między latami. Drugi etap pozwala natomiast 
na porównanie trudności egzaminów między latami – gdyby łatwość wszystkich trzech eg-
zaminów między latami była taka sama, to uczniowie z  lat 2005 i 2006 powinni uzyskiwać 
w  teście z 2004 roku takie same wyniki, jakie uzyskali na egzaminie, do którego faktycznie 
podeszli. Łącznie analizy umożliwią kompleksową odpowiedź na pytanie, na ile obserwowane 
fluktuacje w średnich wynikach ze sprawdzianu w latach 2004–2006 (średnie wynosiły odpo-
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wiednio: 25,55; 29,49 oraz 25,32) są konsekwencją zmiany poziomu trudności egzaminu, a na 
ile odzwierciedlają faktyczne zmiany w poziomie umiejętności uczniów między rocznikami.
Wielogrupowy model IRT został już opisany w rozdziałach 1 i 3. Podobnie jak w przypadku 
analizy zróżnicowanego funkcjonowania pozycji testowej (differential item functioning, DIF), 
tak i tutaj zastosowanie modelu wielogrupowego IRT jest konieczne, z uwagi na podejrzenie 
różnych rozkładów poziomu umiejętności w wyszczególnionych w badaniu populacjach. Do 
danych zatem został dopasowany wielogrupowy model IRT:

,                        (16.3)

W tym modelu wektor odpowiedzi na zadania, U=(U1,…,Un,…,UN), składał się (dla każdego 
ucznia) ze wszystkich zadań testów T04, T05, T06, przy czym, w zależności od populacji (pró-
by), z  której pochodził uczeń, część odpowiedzi nie została zarejestrowana (braki danych), 
ponieważ uczniowie rozwiązywali tylko jeden egzamin lub tylko jeden blok zrównujący. Funk-
cje f (un,θ,βn), określające prawdopodobieństwo zaobserwowania poszczególnych wartości 
odpowiedzi na zadanie (Un=un), w zależności od wektora parametrów zadania (βn) i pozio-
mu umiejętności (θ), były zgodne z trzyparametrycznym modelem logistycznym (3PLM) dla 
zadań zamkniętych ocenianych dychotomicznie, natomiast dla zadań otwartych – zgodne 
z  modelem odpowiedzi stopniowanej (GRM; rozdział 1). Natomiast rozkład umiejętności   
ΨP.(θ) dla każdej populacji był rozkładem normalnym, przy czym dla P04, czyli dla uczniów 
zdających egzamin w 2004 roku, wartości parametrów rozkładu ustalono na 0 dla średniej 
oraz 1 dla odchylenia standardowego, a dla pozostałych grup parametry szacowano z danych. 
W modelach IRT (dopuszczających zróżnicowaną moc dyskryminacyjną zadań) ustalanie war-
tości tych dwóch parametrów jest powszechnie przyjętą praktyką.

Opisany model IRT został dopasowany do danych za pomocą algorytmu EM (rozdział 9) 
zaimplementowanego w  autorskim programie uirt.ado, funkcjonującym w  środowisku Stata. 
Wspomniane oprogramowanie zostało stworzone między innymi na potrzeby badań zrównu-
jących prowadzonych w IBE od 2011 roku, z myślą o dopasowywaniu wielogrupowych modeli 
IRT do bardzo dużych zbiorów danych. W Tabeli 16.2 przedstawiono uzyskane oszacowania dla 
średniej i odchylenia standardowego rozkładów umiejętności dla każdej z czterech populacji.

Grupa uczniów podchodzących do sprawdzianu w 2004 roku stała się punktem odniesie-
nia do interpretacji uzyskanych wyników. Średnie rozkładów poziomu umiejętności uczniów 
w latach 2005 i 2006 oszacowano powyżej średniej w grupie odniesienia (odpowiednio: 0,059 
oraz 0,053). Biorąc pod uwagę informację o precyzji oszacowań parametrów, jedynie w przy-
padku sesji z 2005 roku można mówić o przekroczeniu standardowego progu istotności sta-
tystycznej. Poziom umiejętności uczniów biorących udział w  badaniu zrównującym (2012) 
nie odbiegał w sposób istotny statystycznie od poziomu uczniów zdających egzamin w 2004 
roku. W zakresie odchylenia standardowego nie zaobserwowano natomiast żadnych fluktu-
acji, które mogłyby być istotne ze statystycznego lub praktycznego punktu widzenia. 
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tabela 16.2. Oszacowania parametrów rozkładów umiejętności w czterech analizowanych 
grupach uczniów.*

populacja parametr oszacowanie SE
95% przedział ufności

dolna gr. górna gr.

2004
(odniesienia)

M 0 – – –
SD 1 – – –

2005
M 0,059 0,0248 0,010 0,107
SD 1,003 0,0370 0,931 1,076

2006
M 0,053 0,0340 –0,013 0,120
SD 1,018 0,0441 0,931 1,104

2012 (badawcza)
M –0,045 0,0324 –0,109 0,019
SD 0,988 0,0335 0,922 1,053

* Pogrubieniem zaznaczono oszacowania różniące się od wartości w grupie odniesienia w sposób istotny statystycznie.

Analizując przedstawione w Tabeli 16.2 wyniki, można zaobserwować, że rząd wielkości 
błędu standardowego dla średniej i  odchylenia standardowego umiejętności, oszacowane 
dla lat 2005 i 2006, są bardzo zbliżone do błędów, jakie obserwujemy w grupie badawczej. 
Jest to interesujące, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że dla grup z  lat 2005 i  2006 w  zbiorze 
danych znajdowało się kilkaset razy więcej obserwacji, niż zebrano w trakcie badania prze-
prowadzonego w 2012 roku. Wielkość „prób” uczniów piszących prawdziwe egzaminy w tym 
przypadku jednak nie przekłada się na precyzję oszacowania parametrów rozkładu, ponieważ 
parametry te zostały oszacowane na wspólnej skali θ dla wszystkich grup. Natomiast jedynym 
źródłem informacji o  relatywnym umiejscowieniu rozkładów  θ uczniów z  poszczególnych 
lat na tej wspólnej skali są wyłącznie uczniowie biorący udział w badaniu zrównującym. To 
właśnie liczebność próby zrównującej jest newralgicznym punktem dla precyzji oszacowania 
parametrów rozkładów poziomu umiejętności wszystkich uczniów na wspólnej skali. Przede 
wszystkim obserwujemy, że stosunek błędu standardowego wokół średniej z sesji 2006 do 
błędu z sesji 2005 jest zbliżony do √2 – wartości, której szacunkowo należałoby się spodziewać 
z tego względu, że obserwacji dla zadań kotwiczących z rokiem 2005 było dwa razy więcej niż 
z analogicznych zadań dla egzaminu z 2006 roku (Tabela 16.1).

Zastosowany wielogrupowy model IRT określa prawdopodobieństwo zaobserwowania 
dowolnego wektora odpowiedzi, w  zależności od poziomu umiejętności. Główną zaletą 
dopasowania modelu IRT do analizowanych danych jest możliwość wyznaczenia prawdo-
podobieństwa zaobserwowania wektorów odpowiedzi na zadania z testu 2004 dla uczniów 
zdających w latach 2005 lub 2006. Ponieważ wektor odpowiedzi jest bezpośrednio przekła-
dalny na uzyskiwany w teście wynik, parametry modelu IRT umożliwiają także oszacowanie 
prawdopodobieństw zaobserwowania określonych wyników sumarycznych w wybranym 
teście odniesienia T04 w  populacjach P05 oraz P06, co jest równoznaczne z  wyznaczeniem 
szukanego rozkładu wyników testu T04 w tych populacjach. Oszacowanie rozkładu obser-
wowanych wyników w wybranym teście odniesienia T04 dla uczniów z populacji 2005 i 2006 
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przeprowadzono na podstawie eksperymentu Monte Carlo, składającego się w  ogólnym 
zarysie następujących kroków:
1. Losowanie wartości θ z wybranej populacji uczniów (2005 lub 2006), zgodnie z oszacowa-

nymi dla tej populacji parametrami rozkładu umiejętności (Tabela 16.2);
2. Losowanie wyniku uzyskanego przez ucznia dla każdego zadania testu z 2004 roku o po-

ziomie θ (z poprzedniego kroku), z uwzględnieniem oszacowanych parametrów modelu 
IRT dla tego zadania;

3. Sumowanie wyników uzyskanych w drugim kroku dla wszystkich zadań testu z 2004 roku, 
aby uzyskać wynik sumaryczny dla ucznia losowo dobranego z populacji 2005 lub 2006.
Taki sposób wnioskowania na podstawie parametrów wielogrupowego modelu IRT 

o  rozkładach obserwowanych wyników uzyskanych w  testach nierozwiązywanych przez 
uczniów z określonej populacji można znaleźć przykładowo u Ceesa Glasa i Antona Béguina 
(1996). Ten prosty algorytm został jednak nieznacznie zmodyfikowany dla analizy danych 
ze sprawdzianu po szóstej klasie. Po pierwsze, zamiast losowania parametrów θ z rozkładu 
normalnego o ustalonej średniej i odchyleniu standardowym, wykorzystano zestaw 15 tak 
zwanych wartości potencjalnych (plausible values, PV), które są realizacjami z rozkładu a po-
steriori uczniów (rozdział 1). Ten zabieg umożliwił lepsze odzwierciedlenie ewentualnych 
odstępstw rozkładów poziomu umiejętności od normalności. Przy liczbie 15 PV wymagał 
wykorzystania około 7,5 miliona losowych wartości θ w celu uzyskania pojedynczego osza-
cowania parametrów rozkładu wyników obserwowanych w teście z 2004 roku w popula-
cjach z sesji 2005 lub 2006. Aby przy wnioskowaniu o różnicach wyników obserwowanych 
między latami możliwe było uwzględnienie również informacji o niepewności oszacowań 
parametrów zebranych w  Tabeli  16.2, całą procedurę szacowania parametrów rozkładu 
odniesienia wyników obserwowanych powtórzono tysiąc razy. Podczas każdej z  tysiąca 
iteracji, zamiast oszacowania punktowego parametrów rozkładu ukrytej zmiennej θ brano 
losowe wartości z  rozkładu normalnego o średniej w  tym oszacowaniu punktowym oraz 
o odchyleniu standardowym równym błędowi standardowemu oszacowania (Tabela 16.2).

Opisany sposób postępowania umożliwił oszacowanie średniego wyniku ze sprawdzianu 
z 2004 roku, jaki uzyskaliby uczniowie w latach 2005 i 2006, gdyby pisali ten egzamin. Oszaco-
wane średnie dla referencyjnego egzaminu z 2004 roku wraz z 95-procentowymi przedziałami 
ufności wokół tych oszacowań przedstawiono na Rysunku 16.2, obok faktycznie zaobserwo-
wanych dla kolejnych lat średnich wyników ze sprawdzianu. Dla średniego wyniku na skali ob-
serwowanych wyników w roku 2004 (kolor szary) nie podano przedziałów ufności, ponieważ 
dla tego roku średnia na skali jest obserwowana bezpośrednio.

Analizując szerokość przedziałów ufności wokół średniego wyniku na skali testu z 2004 
roku, dojdziemy do takich samych wniosków jak na podstawie Tabeli 16.2 – poziom umie-
jętności w latach 2005 i 2006 oszacowano jako wyższy niż w 2004 roku (odpowiednio o 0,42 
oraz 0,35 punktu), różnica w  2005 roku jest istotna statystycznie. Naprawdę interesujących 
informacji dostarcza jednak zestawienie średnich wyników ze sprawdzianu, oszacowanych na 
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wspólnej skali z  2004 roku, ze średnimi wynikami obserwowanymi na faktycznych sesjach 
sprawdzianu zdawanych w latach 2005 i 2006. Widzimy, że na przestrzeni lat 2004–2006 wy-
stępowała znaczna fluktuacja obserwowanej średniej z egzaminu, rzędu około czterech su-
rowych punktów testowych (na 40 możliwych), która nie znajduje odzwierciedlenia w zmia-
nach w poziomie umiejętności uczniów oszacowanych na wspólnej skali wyników obserwo-
wanych. Oznacza to, że zmianie w wybranym okresie podlegała przede wszystkim trudność 
sprawdzianu – w 2005 roku egzamin był o wiele łatwiejszy niż w sesji 2004, natomiast w roku 
2006 znów wrócił do poziomu zbliżonego do roku odniesienia. Bez jednoczesnej kontroli po-
ziomu trudności testów oraz różnic w poziomie umiejętności grup uczniów tego typu wnio-
skowanie byłoby niemożliwe. 

16.4. podsumowanie
Przedstawiony przykład analizy danych z badania zrównującego wyniki egzaminów ze-

wnętrznych pokazuje, jak za pomocą wielogrupowego modelowania IRT można kontrolo-
wać odmienną trudność różnych narzędzi testowych, wykorzystywanych w nierównoważ-
nych pod kątem poziomu umiejętności grupach. Podejście to można wykorzystywać nie 
tylko do zrównywania wyników, lecz także w każdej innej sytuacji sprowadzania wyników 
różnych narzędzi do wspólnej skali. Z tego powodu w rozdziale przybliżyliśmy wiele innych 
kontekstów, w  których tego typu analizy są przeprowadzane. Istotnym metodologicznym 
warunkiem wspólnym dla nich wszystkich jest zbieranie danych dostarczających informacji, 
które umożliwią przedstawienie parametrów modelu IRT dla wszystkich zadań oraz bada-
nych osób na wspólnej skali. 

rysunek 16.2. Średnie wyników obserwowanych ze sprawdzianu w  latach 2004–2006 dla 
skali oryginalnego testu oraz skali wyników egzaminu z 2004 roku.
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rozdział 17
Zastosowanie skalowania wertykalnego do oceny przyrostu 
umiejętności matematycznych polskich uczniów 

Karolina Świst, Instytut Badań Edukacyjnych
Paulina Skórska, Instytut Badań Edukacyjnych
Artur Pokropek, Instytut Badań Edukacyjnych

Jednymi z kluczowych elementów nauczanych w szkole są umiejętności matematyczne. 
Są one niezbędne do funkcjonowania w społeczeństwie, w szerszej perspektywie przekładają 
się na tempo jego wzrostu gospodarczego i  innowacyjności (Hanushek i Woessman, 2010). 
Zasób umiejętności matematycznych, które powinien posiadać uczeń na każdym z etapów 
kształcenia, został określony w  podstawie programowej. Cele kształcenia w  tym obszarze1 
są do siebie bardzo podobne w przypadku szkoły podstawowej i gimnazjum, a  identyczne 
w przypadku gimnazjum i  szkoły kończącej się maturą. Co więcej, w przedmowie do pod-
stawy programowej wskazuje się także na konieczność potraktowania etapu gimnazjalnego 
i etapu ponadgimnazjalnego jako spójnego etapu kształcenia (MEN, 2008). Na tej podstawie 
można wnioskować o ciągłości edukacji matematycznej. Wskazuje się także (IBE, 2011), że ma-
tematyczne umiejętności ucznia zależą od skumulowanych efektów nauczania matematyki 
na poprzednich etapach edukacji. Jednak do tej pory, w polskim systemie edukacji nie okre-
ślono sposobu oszacowania średniego postępu uczniów między progami kształcenia. Trady-
cyjne metody badania zmian poziomu cechy ukrytej (w tym wypadku umiejętności matema-
tycznych), takie jak analiza trendów czasowych czy latentnych krzywych rozwojowych (latent 
growth modeling), wymagają podłużnych planów badawczych. Wiąże się to z koniecznością 
powtarzania pomiarów dla n osób w  T momentach, rozdzielonych ustalonym przedziałem 
czasowym (Konarski, 2004). Może to przysporzyć kłopotów związanych z utratą osób bada-
nych z panelu, wymaga też poświęcenia sporych nakładów czasowych i finansowych na prze-
prowadzenie każdej edycji badania. Opisana w  poniższych rozdziałach metoda skalowania 
wertykalnego pozwala ocenić przyrost umiejętności ucznia bez konieczności prowadzenia 
badania podłużnego.

1 W szkole podstawowej są to: sprawność rachunkowa, wykorzystanie i tworzenie informacji, modelowanie matematyczne 
oraz rozumowanie i tworzenie strategii. W gimnazjum: wykorzystanie i tworzenie informacji, wykorzystanie i interpretowanie 
reprezentacji, modelowanie matematyczne, użycie i tworzenie strategii oraz rozumowanie i argumentacja. W szkołach 
kończących się maturą cele kształcenia matematycznego są takie same jak w gimnazjum (MEN, 2008).
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17.1. Skalowanie wertykalne – definicje i przykłady
Pod nazwą „skalowanie wertykalne” (vertical linking, vertical scaling, cross-grade scaling) 

kryje się wiele technik wykorzystywanych do konstruowania skali pionowej (vertical scale, 
developmental score scale), pozwalającej na obserwowanie przyrostu umiejętności uczniów 
w kolejnych etapach kształcenia (Carlson, 2011; Tong i Kolen, 2007). W tym celu sprowadza się 
do wspólnej skali (łączy się) wyniki testów prowadzonych na różnych etapach kształcenia, ale 
mierzących ten sam konstrukt (Harris, 2007). Ten typ łączenia należy odróżniać od zrównywa-
nia (equating) wyników egzaminacyjnych. Celem tego ostatniego jest umożliwienie wymien-
nego używania wyników pochodzących z różnych sesji tego samego egzaminu. W kontekście 
skalowania wertykalnego jest to niemożliwe, ponieważ testy nie są ekwiwalentne. Zawartość 
treściowa testów dla różnych etapów kształcenia różni się, ponieważ różni się też program na-
uczania (curriculum). Co więcej, różni się też trudność testów, z których korzysta się w różnych 
klasach – testy te nie są więc równoległe, co jest wymogiem zrównywania (Carlson, 2011). 

Jedną z pierwszych decyzji, którą należy podjąć podczas konstrukcji skali pionowej, jest 
przyjęcie określonej definicji przyrostu (growth) umiejętności. Zazwyczaj (Kolen i  Brennan, 
2004) wykorzystywane są dwa rodzaje definicji: 
1.  Definicja przyrostu oparta na dziedzinie nauczania (domain definition) – przyrost umie-

jętności określa się w obrębie wszystkich zagadnień mierzonych danym testem (czyli za-
równo zadań z poziomu danego ucznia, jak i tych wykraczających poza jego poziom oraz 
z niższego poziomu);

2.  Definicja oparta na przyroście umiejętności z  klasy do klasy (grade-to-grade definiton) – 
przyrost umiejętności określa się wyłącznie na podstawie zadań odpowiadających pozio-
mowi danego ucznia. 
Przyjęta definicja przyrostu umiejętności wpływa na kolejne decyzje, które musi podjąć 

badacz podczas konstrukcji skali pionowej. W związku z tym, że nie ma jednej, uniwersalnie 
akceptowanej definicji przyrostu umiejętności lub specyfikacji modelu przyrostu umiejętno-
ści (Tong i Kolen, 2007), charakterystyki skal wertykalnych nie mogą być porównywane do 
jakiegokolwiek absolutnego kryterium. Dlatego oryginalnie skalowanie wertykalne zostało 
stworzone z myślą o testach opartych na normie (norm-referenced tests), których celem jest 
ocena osiągnięć ucznia na podstawie porównania jego wyniku do wyników innych uczniów. 
W przeciwieństwie do nich, testy oparte na kryterium (criterion-referenced tests) odnoszą wy-
niki testu danego ucznia do kryterium absolutnego: najczęściej ocenia się, czy uczeń nabył 
umiejętności i wiedzę wskazane na przykład w podstawie programowej. Chociaż skale piono-
we bywają stosowane w niektórych rodzajach testowania opartego na kryterium, najczęściej 
wykorzystuje się je w testowaniu opartym na normie (Tong i Kolen, 2007).

Zastosowanie skal pionowych (Lissitz i Huynh, 2003; Young, 2006; Zumbo, Wu i Liu, 2013) jest 
wskazane w przypadku przedmiotów, które nauczane są w sposób ciągły – jak na przykład czy-
tanie lub matematyka. W przypadku przedmiotów ścisłych program nauczania może zmieniać 
się skokowo. Dlatego do konstrukcji skali pionowej najlepiej wykorzystywać treści, które posiadają 
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część wspólną między sąsiadującymi klasami lub etapami kształcenia (ale mają np. zróżnicowany 
poziom trudności). W przypadku jakościowej zmiany w treści nauczania należy zastanowić się, czy 
wspólna skala opracowana dla poszczególnych etapów kształcenia będzie interpretowalna. 

W literaturze (Harris, 2007) wskazuje się, że wyniki skalowania wertykalnego zależą zarów-
no od zastosowanego schematu badania, jak i od grup biorących udział w badaniu oraz od 
zastosowanej metody łączenia. Co więcej, niekiedy wyniki badań dotyczących skalowania 
wertykalnego bywają ze sobą sprzeczne (Harris, 2007): model Rascha jest odpowiedni (np. 
Schulz, Perlman, Rice i Wright, 1992) lub nieodpowiedni do łączenia pionowego (np. Phillips, 
1983). Zróżnicowanie umiejętności pomiędzy klasami (grade-to-grade variability) według nie-
których badaczy rośnie (Andrews, 1995; Yen, 1986), zmniejsza się (Hoover, 1984) lub pozostaje 
na tym samym poziomie (Bock, 1983). 

Dlatego konstrukcję skali wertykalnej należy poprzedzić dokładną konceptualizacją. W li-
teraturze (Kolen i Brennan, 2004; Harris, Hendrickson, Tong, Shin, i Shyu, 2004; Young, 2006) 
wymienia się wiele pytań, na które należy odpowiedzieć: 

ramka 17.1. Konceptualizacja skali wertykalnej.

– Jaką definicję przyrostu umiejętności należy przyjąć?
– Jak przyrost umiejętności może się różnicować, w  odniesieniu do wyjściowego poziomu umiejętności 

uczniów oraz przedmiotu nauczania? 
– Czy zmienność umiejętności powinna rosnąć czy maleć w czasie? 
– Czy przyrost umiejętności uczniów o wysokich wynikach odbywa się szybciej niż pozostałych? 
– Jaki zakres programu nauczania pokrywa się w sąsiadujących ze sobą klasach? 
– Jaka część programu nauczania nadaje się najlepiej do konstrukcji skali pionowej?
– Jakiego schematu badania należy użyć, aby zgromadzić dane, wymagane do stworzenia skali pionowej?
– Jakie techniki należy wykorzystać do łączenia testów z różnych poziomów w celu stworzenia skali pionowej?
– Jak ocenić powstałą w wyniku tych działań skalę wertykalną?

17.1.1. Schematy skalowania wertykalnego 
Gdy zostanie przyjęta określona definicja przyrostu umiejętności ucznia i sprecyzowana 

zawartość treściowa testu, którego ma dotyczyć skalowanie wertykalne, należy rozstrzygnąć, 
który ze schematów badania jest najbardziej adekwatny do wyników oraz konstruowanej na 
ich podstawie skali. Można wyróżnić trzy najczęściej stosowane: oparty na wspólnych pozy-
cjach testowych (common-items design), grupach ekwiwalentnych (equivalent-groups design) 
oraz teście skalującym (scaling-test design). 

Schemat oparty na wspólnych pozycjach testowych polega na tym, że grupa uczniów 
z każdego etapu kształcenia dostaje do rozwiązania pewien blok zadań. Niektóre bloki za-
wierają zadania ściśle odpowiadające poziomowi umiejętności uczniów, natomiast inne 
– zadania kotwiczące (anchor items). Zadania kotwiczące są rozwiązywane przez uczniów 
z sąsiadujących etapów kształcenia (np. sąsiadujących klas), a następnie zostają wykorzysta-
ne jako podstawa procedury łączenia (Kolen i Brennan, 2004; Carlson, 2011). Gdy wykorzy-
stuje się schemat oparty na wspólnych pozycjach testowych, a kotwice pionowe są wbu-
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dowane w wersje testu, nie trzeba przeprowadzać odrębnego badania w celu konstrukcji 
skali pionowej (Patz, 2007).

Przykład takiego schematu łączenia przedstawiono w Tabeli 17.1. Dla uproszczenia przy-
kładu przyjmijmy, że analizowanymi etapami kształcenia są klasy szkolne. Zgodnie z Tabe- 
lą 17.1 uczeń w trzeciej klasie rozwiązuje blok zadań właściwy dla poziomu trzeciej klasy (G3) 
oraz blok zadań kotwiczących, składający się z pytań właściwych dla poziomu klasy trzeciej 
i  czwartej (G3–4). Są to zadania, które uczniowie uczęszczający do klasy trzeciej i  czwartej 
potrafią rozwiązać. Gwarantuje to zapis w podstawie programowej o możliwości nabycia na 
danym etapie wiedzy i umiejętności potrzebnych do ich rozwiązania. Uczniowie w czwartej 
klasie rozwiązują zadania właściwe dla ucznia klasy czwartej (G4) oraz dwa bloki zadań ko-
twiczących: jeden blok właściwy dla klasy trzeciej i czwartej (G3–4), drugi – dla klasy czwartej 
i piątej (G4–5). Wyniki uzyskane w zadaniach kotwiczących, na przykład z bloku G3–4, pozwa-
lają na wertykalne połączenie skal z klasy trzeciej i czwartej.

tabela 17.1. Schemat łączenia oparty na wspólnych pozycjach testowych. 

etap kształcenia 
(np. klasa)

bloki zadań odpowiadające 
poziomowi kształcenia

bloki zadań kotwiczących
g3–4 g4–5 g5–6 g6–7 g7–8 g8–9

3 G3 x
4 G4 x x
5 G5 x x
6 G6 x x
7 G7 x x
8 G8 x x
9 G9 x

Na podstawie: Carlson (2011, s. 61).

Schemat oparty na grupach ekwiwalentnych polega na rozwiązywaniu przez losowe, 
równoważne grupy uczniów będących na tym samym etapie kształcenia różnych bloków za-
dań. Jedna grupa rozwiązuje wyłącznie zadania dostosowane do swojego poziomu, druga 
– zadania z sąsiadującego, niższego poziomu kształcenia, a trzecia zadania z sąsiadującego, 
wyższego poziomu kształcenia (Carlson, 2011). Warunkiem koniecznym zastosowania tego 
schematu jest uprzednie umożliwienie uczniom zapoznania się z treściami będącymi przed-
miotem testowania. Jest to rozwinięcie schematu zaproponowanego przez Michaela Kolena 
i Roberta Brennana (2004), w którym bloki zadań są dzielone wyłącznie z sąsiadującym, niż-
szym poziomem kształcenia. W propozycji Kolena i Brennana najmłodsi uczniowie nie rozwią-
zują więc zadań współdzielonych z żadnym innym etapem kształcenia. 

W Tabeli 17.2 pokazano przykładowy schemat łączenia oparty na grupach ekwiwalentnych. 
Uczniów będących w czwartej klasie możemy podzielić losowo na trzy równoważne próby:
• pierwsza próba (4A) rozwiązuje zadania właściwe dla klasy trzeciej (3B) i blok zadań właści-

wych dla klasy czwartej (4A);
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• druga próba (4B) rozwiązuje zadania właściwe tylko dla klasy czwartej – blok zadań 4Ai 4B;
• trzecia próba (4C) rozwiązuje blok zadań właściwych dla klasy czwartej (4C) oraz piątej (5A).

Analogiczna procedura jest powtarzana dla wszystkich łączonych poziomów kształcenia 
(np. klas).

tabela 17.2. Schemat łączenia oparty na grupach ekwiwalentnych. 

etap kształcenia 
(np. klasa)

próba 
uczniów

bloki zadań odpowiadające poziomowi kształcenia
g3 g4 g5 g6 g7 g8 g9

3a 3b 4a 4b 5a 5b 6a 6b 7a 7b 8a 8b 9a 9b

3
3a x x
3b x x

4
4a x x
4b x x
4c x x

5
5a x x
5b x x
5c x x

6
6a x x
6b x x
6c x x

7
7a x x
7b x x
7c x x

8
8a x x
8b x x
8c x x

9
9a x x
9b x x

Na podstawie: Carlson (2011, s. 62).

Kolen i Brennan (2004) opisali także schemat testu skalującego (scaling-test design), który 
polega na prowadzeniu jednej wersji testu wśród uczniów ze wszystkich etapów kształcenia 
biorących udział w badaniu. Jednak według Jamesa Carlsona (2011) ma on pewne wady: m.in. 
wykorzystuje zadania zdecydowanie zbyt trudne bądź zdecydowanie zbyt łatwe dla większo-
ści uczniów, przez co są one niewystarczająco informacyjne. Co więcej, uczniowie są w teście 
sprawdzani z  opanowania treści programu nauczania, z  którymi nie mieli jeszcze szans się 
zapoznać. 

Przykład takiego schematu znajduje się w Tabeli 17.3. Każdy uczeń biorący udział w ba-
daniu rozwiązuje ten sam test skalujący. Ponieważ duża część zadań będzie w takim teście 
trudna dla uczniów z wcześniejszych etapów kształcenia (klas), uczniowie ci w  instrukcji są 
informowani o tym, że część zadań jest bardzo trudna, ale zarazem zachęcani do podjęcia pró-
by ich rozwiązania. Każdy uczeń rozwiązuje dodatkowy test z zadaniami właściwymi dla jego 
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poziomu kształcenia (klasy). Test właściwy dla poziomu danej klasy zawiera dwa bloki pytań. 
Przykładowo, uczeń z trzeciej klasy rozwiązuje dwa bloki zadań właściwych dla tej klasy: 3a 
i 3b. Wyniki testu skalującego są wykorzystywane do utworzenia skali. Taki schemat pozwala 
na łączenie wyników z testów właściwych dla każdej klasy łączenie w jedną skalę.

tabela 17.3. Schemat testu skalującego. 

etap kształcenia
(np. klasa)

bloki zadań (skalujące i odpowiadające poziomowi kształcenia)
test skalujący 3a 3b 4a 4b 5a 5b 6a

3 x x x
4 x x x
5 x x x
6 x x x
7 x x x
8 x x x

Na podstawie: Kolen i Brennan (2004, s. 380).

17.1.2. Metody skalowania wertykalnego
Metody skalowania wertykalnego można podzielić na oparte na modelowaniu teorii od-

powiedzi na pozycje testowe (item response theory, IRT) oraz oparte na starszych metodach, 
wprowadzonych przez Alberta Hieronymousa i Louisa Thurstone’a. Metoda Thurstone’a (1925; 
1938) zakłada, że wyniki danego testu w danej grupie wiekowej mają rozkład normalny. Pier-
wotnie metoda ta wykorzystywała trudność pozycji testowych, aby przeprowadzić skalowanie. 
W późniejszej wersji zamiast niej wykorzystywano liczbę poprawnych odpowiedzi w teście (Ko-
len i Brennan, 2004). Metoda Thurstone’a może być stosowana do łączenia wyników w każdym 
z opisanych schematów. Skalowanie Hieronymousa można natomiast zastosować do schematu 
testu skalującego (Kolen i Brennan, 2004; Petersen, Kolen i Hoover, 1989), korzystając z praw-
dziwych (true) rozkładów wyników, zamiast z  obserwowalnych. Obie metody nie są zaleca-
ne z uwagi na zjawisko kurczenia się parametrów skali (scale shrinkage), czyli zmniejszania się 
wariancji wyników przy przejściu z wcześniejszych do późniejszych etapów edukacji (Camilli, 
Yamamoto i Wang, 1993). Valerie Williams, Mary Pommerich i David Thissen (1998) zastosowali 
do konstrukcji skali wertykalnej metody oparte na IRT i na skalowaniu Thurstone’a – zarówno 
w wersji opierającej się na trudnościach pozycji testowych (Thurstone, 1925), jak i w wersji opie-
rającej się na rozkładzie wyników (Thurstone, 1938). Wariancja wyników uzyskanych za pomocą 
IRT była stabilna między kolejnymi etapami edukacji, zwiększała się w przypadku zastosowania 
skalowania opartego na rozkładzie wyników (Thurstone, 1938), a zmniejszała się w przypadku 
skalowania opartego na trudnościach pozycji testowych (Thurstone, 1925). Podobne obserwa-
cje raportują Wendy Yen i George Burket (1997) oraz Douglas Becker i Robert Forsyth (1992) 
– w  przypadku zastosowania modelu IRT (3PLM) nie zaobserwowano zjawiska kurczenia się 
parametrów skali, w przeciwieństwie do skalowania Thurstone’a  (jednakże występowało ono 
w niewielkim stopniu).
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Właściwości modeli IRT, czyli niezależność wielkości parametrów pozycji testowych od 
poziomu umiejętności egzaminowanych oraz oszacowanie tego samego parametru θ dla 
uczniów, niezależnie od rozwiązywanych przez nich zadań, mogą być niezmiernie przydatne 
w przypadku skalowania wertykalnego (Harris i Hoover, 1987). Przed przeprowadzeniem tej 
procedury z wykorzystaniem IRT, spełnione muszą zostać założenia modeli IRT, czyli: jedno-
wymiarowość skali oraz lokalna niezależność zadań (odpowiedź na jedno zadanie nie powin-
na wpływać na odpowiedzi na inne zadania). Przed zastosowaniem modeli IRT badacz musi 
także podjąć wiele decyzji dotyczących rodzaju modelu, liczby jego parametrów czy sposobu 
kalibracji (zob. rozdział 1). Gdy spełnione są założenia modelu IRT, a  dwa testy z  sąsiadują-
cych etapów kształcenia są kalibrowane w sposób oddzielny (Kolen, 2006, s. 176), parametry 
zadań kotwiczących są związane ze sobą w sposób liniowy. Do przekształcenia parametrów 
funkcji najczęściej stosuje się metody oparte na liniowej transformacji parametrów: średniej/
średniej (mean/mean) i średniej/sigmy (mean/sigma) oraz metody oparte na krzywych cha-
rakterystycznych testu (test characteristic curve, TCC), czyli metody Stockinga–Lorda (1983) lub 
Haebary (1980). 

Zastosowanie kalibracji łącznej (concurrent calibration) powoduje, że wszystkie zadania ze 
wszystkich poziomów zostają umiejscowione na tej samej skali pionowej, bez konieczności 
prowadzenia dalszych przekształceń (Kolen, 2006). Metoda kalibracji oddzielnej (separate ca-
libration) wymaga oszacowania parametrów dla poszczególnych etapów kształcenia w osob-
nych krokach, a następnie łączenia wyników sposobami opisanymi na kolejnych stronach ro-
działu. Dodatkowo metoda kalibracji łącznej, w wypadku zastosowania modeli IRT, umożliwia 
otrzymanie bardziej stabilnych wyników, ponieważ do estymacji parametrów wykorzystywa-
ne są wszystkie dostępne informacje. Jednak dzięki zastosowaniu kalibracji oddzielnej, moż-
na porównywać estymowane parametry między klasami oraz identyfikować pozycje, które 
zachowują się w odmienny sposób w sąsiadujących klasach (Kolen i Brennan, 2004).

17.1.3. niezmienniczość mierzonego konstruktu – model podwójnego czynnika
Nowe podejścia do skalowania wertykalnego zwracają uwagę na kolejne założenie: nie-

zmienniczość badanego konstruktu (construct invariance) między analizowanymi poziomami 
edukacyjnymi (Li i Lissitz, 2012). Założenie to mówi, że testy poddawane procedurze łącze-
nia, muszą mierzyć dokładnie te same umiejętności. Wskazuje się, że w  przypadku testów 
z matematyki i czytania łatwiej jest spełnić to założenie (Skaggs i Lissitz, 1988; Wang i  Jiao, 
2009) niż w przypadku testów z nauk ścisłych, w których osiągnięcie pełnej niezmienniczości 
konstruktu jest prawie niemożliwe (Li, 2011; Li i Lissitz, 2012). Odrzucenie tego założenia może 
wpływać zarówno na uzyskiwane wyniki (np. poprzez zastosowanie do analizy modelu jed-
nowymiarowego zamiast wielowymiarowego (Ansley i Forsyth, 1985; Patz i Yao, 2007), jak i na 
interpretację uzyskanych skal wertykalnych (Martineau, 2004).

Aby poradzić sobie z problemem zróżnicowanego konstruktu w skalowaniu wertykalnym 
zastosowano model podwójnego czynnika (bi-factor model, Gibbons i Hedeker, 1992; Reise, 
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2012, zob. też rozdziały 6 i 21). Jest to rodzaj wielowymiarowego modelu IRT, w którym oprócz 
specyficznych czynników określających wymiary testów, specyfikowany jest dodatkowy 
czynnik główny (Rysunek 17.1). Zakłada się, że odzwierciedla on skalę wertykalną, natomiast 
pozostałe czynniki wykorzystywane są do modelowania specyficznych wymiarów testów 
(w celu uchwycenia zmienności konstruktu). Metodologia skalowania łącznego (concurrent 
calibration) nie ulega w tym podejściu zmianie, jedynie specyfikacja odbiega od klasycznego 
jednowymiarowego modelu IRT. 

17.2. pytania badawcze
W  tej części skupimy się na konstrukcji skali pionowej oraz ocenie jej właściwości pod 

kątem przyrostu umiejętności matematycznych. Wcześniej jednak należy odpowiedzieć na 
trzy pytania badawcze:
• Jaki jest średni przyrost umiejętności matematycznych (average grade-to-grade growth), 

czyli różnica między średnimi oszacowaniami umiejętności matematycznych, dla konkret-
nych etapów kształcenia? 

• Jakie jest zróżnicowanie przyrostu umiejętności matematycznych (grade-to-grade variabi-
lity) między kolejnymi etapami kształcenia?

• Jak położone są względem siebie rozkłady umiejętności matematycznych (separation of 
grade distributions) na kolejnych etapach edukacji? 

Odpowiedź na te pytania pozwoli także na ocenę jakości otrzymanej skali wertykalnej.

17.3. dane i metody
17.3.1. opis wykorzystanych danych 

W analizie wykorzystaliśmy zbiór danych zebranych w ramach badań przeprowadzonych 
w Instytucie Badań Edukacyjnych: wśród uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz 
kończących się maturą (2014 r.), a  także wśród uczniów szkół podstawowych i  gimnazjów 
(2012 r.). Uczniowie ostatnich klas szkoły kończącej się maturą rozwiązywali zadania wyko-
rzystane w ubiegłych latach na egzaminach gimnazjalnych, natomiast uczniowie gimnazjum 
rozwiązywali zadania wykorzystane również w zeszytach zadań w szkołach podstawowych. 
Zastosowano więc schemat oparty na wspólnych pozycjach testowych. Umożliwia on porów-
nanie umiejętności uczniów między różnymi poziomami kształcenia. 

Niestety liczba zadań matematycznych rozwiązywanych wspólnie przez uczniów gimna-
zjum i szkoły podstawowej, była niewielka – to tylko trzy zadania (Tabela 17.4). Nie pozwoliło 
to na oszacowanie w sposób precyzyjny przyrostu umiejętności matematycznych uczniów 
między tymi dwoma etapami kształcenia. Próba wykorzystania wyników łączenia opartego 
na tak niewielkiej liczbie zadań do opisywania indywidualnych trajektorii przyrostów wiedzy 
uczniów byłaby ryzykowna. Potencjalne błędy wynikające z małej liczby zadań łączących mo-
głyby znacznie zniekształcić prawdziwe, indywidualne wyniki. Wykorzystanie takich danych 
do porównań międzygrupowych, kiedy szacujemy jedynie dwa parametry (średnia i warian-
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cja) dla dosyć licznej grupy, wydaje się już bardziej uzasadnione, choć należy podkreślić, że 
również i w tym wypadku podczas interpretacji uzyskanych wyników powinniśmy kierować 
się dalece posuniętą ostrożnością. 

tabela 17.4. Schemat skalowania wertykalnego dla roku 2014 (liczba zadań kotwiczących).

lata nauki 
uczniów

liczba zadań
Sprawdzian 
2012 i 2013

(Sp)

kotwica
(k1)

egzamin gimnazjalny  
2012 i 2013

(eg)

kotwica
(k2)

Matura
2012 i 2013

(M)
6 (12)

(3)
9 (22)

(5)
12 (42)

17.3.2. Metody wykorzystane do łączenia
Do łączenia został wykorzystany model podwójnego czynnika IRT (bi-factor model; Reise, 

2012, zob. też rozdział 6). Rezultaty porównano z wynikami uzyskanymi za pomocą klasycznej 
metody kalibracji łącznej, wykorzystującej model wielogrupowy. Model podwójnego czyn-
nika wykorzystywany jest w  skalowaniu wertykalnym (Li i  Lissitz, 2012) do odseparowania 
specyficznej dla danych egzaminów części wariancji i przeprowadzenia łączenia na pozostałej 
części, wspólnej dla różnych testów skali. Model podwójnego czynnika IRT można zapisać 
następująco (za: Li i Lissitz, 2012):

 

292 

podwójnego czynnika wykorzystywany jest w skalowaniu wertykalnym (Li i Lissitz, 2012) 
do odseparowania specyficznej dla danych egzaminów części wariancji i przeprowadzenia 
łączenia na pozostałej części, wspólnej dla różnych testów skali. Model podwójnego czynnika 
IRT można zapisać następująco (za: Li i Lissitz, 2012): 
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gdzie: θ0 reprezentuje czynnik główny (poziom umiejętności); θs to specyficzne czynniki 
grupowe niezależne od siebie i od czynnika głównego; 0ia  i isa  ais to parametry dyskryminacji 
dla czynnika głównego (θ0) i czynników specyficznych (θs); di natomiast – to skalarny parametr 
trudności.  
 
Graficzna reprezentacja modelu podwójnego czynnika IRT dla analizowanych danych 

została przedstawiona na Rysunku 17.1. Każde zadanie w tym modelu mierzone jest dwoma 
czynnikami: głównym i jednym specyficznym. Wszystkie zadania wykorzystywane do 
łączenia muszą mieć niezerowy ładunek na czynniku głównym. Trzy specyficzne czynniki 
testowe ładowane są przez zadania z konkretnego testu. Czynnik, który odpowiada za 
specyficzne umiejętności mierzone testem po szkole podstawowej (SP) ładowany jest przez 
zadania, które wcześniej pojawiły się na sprawdzianie po szkole podstawowej, a teraz zostały 
wykorzystane podczas badania uczniów kończących ten etap kształcenia. Ponadto czynnik 
specyficzny SP mierzony jest zadaniami kotwiczącymi z poziomu szkoły podstawowej, które 
w badaniu rozwiązywane były zarówno przez uczniów szkoły podstawowej, jak i uczniów 
gimnazjum (K1). Podobnie czynnik specyficzny: dla egzaminu gimnazjalnego mierzony jest 
zadaniami ze wcześniejszych egzaminów gimnazjalnych rozwiązywanych przez 
gimnazjalistów (EG) oraz kotwiczące zadania gimnazjalne rozwiązywane zarówno przez 
gimnazjalistów, jak i uczniów szkół kończących się maturą (K2). Ostatni czynnik specyficzny 
ładowany jest wyłącznie przez pojawiające się wcześniej na egzaminach zadania maturalne, 
rozwiązywane przez uczniów szkół kończących się maturą (M).  

 

SP

K1

EG

K2

M

SP

G EG
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Rysunek 17.1. Model podwójnego czynnika wykorzystany w skalowaniu wertykalnym. 
 
Strukturę ładunków czynnikowych dla modelu podwójnego czynnika można przedstawić 

w formie macierzowej: 
 

 ,             (17.1)

gdzie: θ0 reprezentuje czynnik główny (poziom umiejętności); θs to specyficzne czynniki gru-
powe niezależne od siebie i od czynnika głównego; ai0 i ais to parametry dyskryminacji dla 
czynnika głównego (θ0) i czynników specyficznych (θs); di natomiast – to skalarny parametr 
trudności. 

Graficzna reprezentacja modelu podwójnego czynnika IRT dla analizowanych danych zo-
stała przedstawiona na Rysunku 17.1. Każde zadanie w  tym modelu mierzone jest dwoma 
czynnikami: głównym i jednym specyficznym. Wszystkie zadania wykorzystywane do łącze-
nia muszą mieć niezerowy ładunek na czynniku głównym. Trzy specyficzne czynniki testowe 
ładowane są przez zadania z  konkretnego testu. Czynnik, który odpowiada za specyficzne 
umiejętności mierzone testem po szkole podstawowej (SP) ładowany jest przez zadania, które 
wcześniej pojawiły się na sprawdzianie po szkole podstawowej, a  teraz zostały wykorzysta-
ne podczas badania uczniów kończących ten etap kształcenia. Ponadto czynnik specyficzny 
SP mierzony jest zadaniami kotwiczącymi z poziomu szkoły podstawowej, które w badaniu 
rozwiązywane były zarówno przez uczniów szkoły podstawowej, jak i  uczniów gimnazjum 
(K1). Podobnie czynnik specyficzny: dla egzaminu gimnazjalnego mierzony jest zadaniami ze 
wcześniejszych egzaminów gimnazjalnych rozwiązywanych przez gimnazjalistów (EG) oraz 
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kotwiczące zadania gimnazjalne rozwiązywane zarówno przez gimnazjalistów, jak i uczniów 
szkół kończących się maturą (K2). Ostatni czynnik specyficzny ładowany jest wyłącznie przez 
pojawiające się wcześniej na egzaminach zadania maturalne, rozwiązywane przez uczniów 
szkół kończących się maturą (M). 

rysunek 17.1. Model podwójnego czynnika wykorzystany w skalowaniu wertykalnym.

Strukturę ładunków czynnikowych dla modelu podwójnego czynnika można przedstawić 
w formie macierzowej:
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W macierzy (X) każda kolumna odpowiada jednemu czynnikowi. Pierwsza kolumna (0) 
odpowiada czynnikowi głównemu, druga (1) specyficznemu czynnikowi związanemu ze 
sprawdzianem po szóstej klasie szkoły podstawowej, trzecia (2) specyficznemu czynnikowi 
związanemu z egzaminem gimnazjalnym, a czwarta (3) specyficznemu czynnikowi 
związanemu z egzaminem maturalnym. Wiersze przedstawiają pogrupowane zadania (sp – 
zadania ze sprawdzianu, k1 – zdania z pierwszej kotwicy, eg – zadania z egzaminu 
gimnazjalnego; k2 – zdania z drugiej kotwicy; m – zadania maturalne). 

 W omawianych analizach dodatkowa trudność polegała na tym, że każda grupa szkolna 
(uczniowie szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły kończącej się maturą) rozwiązywali inne 
zadania. Uczniowie szkoły podstawowej rozwiązywali tylko zadania z poziomu sprawdzianu 
po szóstej klasie szkoły podstawowej, uczniowie gimnazjum – zadania ze sprawdzianu po 
szkole podstawowej i egzaminu gimnazjalnego, a uczniowie szkół kończących się maturą 
zadania z poziomu egzaminu gimnazjalnego i matury. Zatem każda z grup opisywana jest 
przez inną macierz ładunków czynnikowych, a każda z tych macierzy jest zredukowaną formą 
pełnej macierzy przedstawionej we wzorze (17.2): 
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Niekompletny charakter macierzy dla poszczególnych grup utrudnia estymację modelu, 
choć nie czyni jej niemożliwą. Model został oszacowany za pomocą pakietu Mplus 7, w 
którym wyspecyfikowano wielogrupowy model podwójnego czynnika z ładunkami 
czynnikowymi ustalonymi na wartości 0, zgodnie ze specyfikacją macierzy G1, G2 i G3.  
 
17.2.3. Oceny właściwości skali 

Do oceny właściwości skali posłużą trzy wielkości: 
 średni przyrost umiejętności matematycznych (average grade-to-grade growth) między 

kolejnymi etapami, czyli różnica między średnimi (lub medianami/wybranymi 
punktami percentylowymi) na kolejnych etapach kształcenia;  

 zróżnicowanie przyrostu umiejętności matematycznych (grade-to-grade variability) 
między kolejnymi etapami edukacji, czyli różnica między odchyleniami standardowymi 
(lub innymi miarami zmienności); 

 położenie względem siebie rozkładów dla poszczególnych klas lub etapów kształcenia 
(separation of grade distributions) – szacowane za pomocą metod graficznych 
(wykresów skumulowanych rozkładów umiejętności dla sąsiadujących grup 
wiekowych). Pionowe lub poziome różnice pomiędzy rozkładami mogą stać się 

                                             (17.2)

W macierzy (17.2) każda kolumna odpowiada jednemu czynnikowi. Pierwsza kolumna (0)  
odpowiada czynnikowi głównemu, druga (1) specyficznemu czynnikowi związanemu ze 
sprawdzianem po szóstej klasie szkoły podstawowej, trzecia (2) specyficznemu czynnikowi 
związanemu z egzaminem gimnazjalnym, a czwarta (3) specyficznemu czynnikowi związa-
nemu z egzaminem maturalnym. Wiersze przedstawiają pogrupowane zadania (sp – zadania 
ze sprawdzianu, k1 – zadania z pierwszej kotwicy, eg – zadania z egzaminu gimnazjalnego;  
k2 – zadania z drugiej kotwicy; m – zadania maturalne).

 W omawianych analizach dodatkowa trudność polegała na tym, że każda grupa szkolna 
(uczniowie szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły kończącej się maturą) rozwiązywali inne 
zadania. Uczniowie szkoły podstawowej rozwiązywali tylko zadania z poziomu sprawdzianu 
po szóstej klasie szkoły podstawowej, uczniowie gimnazjum – zadania ze sprawdzianu po 
szkole podstawowej i  egzaminu gimnazjalnego, a  uczniowie szkół kończących się maturą 
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zadania z poziomu egzaminu gimnazjalnego i matury. Zatem każda z grup opisywana jest 
przez inną macierz ładunków czynnikowych, a każda z tych macierzy jest zredukowaną formą 
pełnej macierzy przedstawionej we wzorze (17.2):
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W macierzy (X) każda kolumna odpowiada jednemu czynnikowi. Pierwsza kolumna (0) 
odpowiada czynnikowi głównemu, druga (1) specyficznemu czynnikowi związanemu ze 
sprawdzianem po szóstej klasie szkoły podstawowej, trzecia (2) specyficznemu czynnikowi 
związanemu z egzaminem gimnazjalnym, a czwarta (3) specyficznemu czynnikowi 
związanemu z egzaminem maturalnym. Wiersze przedstawiają pogrupowane zadania (sp – 
zadania ze sprawdzianu, k1 – zdania z pierwszej kotwicy, eg – zadania z egzaminu 
gimnazjalnego; k2 – zdania z drugiej kotwicy; m – zadania maturalne). 

 W omawianych analizach dodatkowa trudność polegała na tym, że każda grupa szkolna 
(uczniowie szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły kończącej się maturą) rozwiązywali inne 
zadania. Uczniowie szkoły podstawowej rozwiązywali tylko zadania z poziomu sprawdzianu 
po szóstej klasie szkoły podstawowej, uczniowie gimnazjum – zadania ze sprawdzianu po 
szkole podstawowej i egzaminu gimnazjalnego, a uczniowie szkół kończących się maturą 
zadania z poziomu egzaminu gimnazjalnego i matury. Zatem każda z grup opisywana jest 
przez inną macierz ładunków czynnikowych, a każda z tych macierzy jest zredukowaną formą 
pełnej macierzy przedstawionej we wzorze (17.2): 
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Niekompletny charakter macierzy dla poszczególnych grup utrudnia estymację modelu, 
choć nie czyni jej niemożliwą. Model został oszacowany za pomocą pakietu Mplus 7, w 
którym wyspecyfikowano wielogrupowy model podwójnego czynnika z ładunkami 
czynnikowymi ustalonymi na wartości 0, zgodnie ze specyfikacją macierzy G1, G2 i G3.  
 
17.2.3. Oceny właściwości skali 

Do oceny właściwości skali posłużą trzy wielkości: 
 średni przyrost umiejętności matematycznych (average grade-to-grade growth) między 

kolejnymi etapami, czyli różnica między średnimi (lub medianami/wybranymi 
punktami percentylowymi) na kolejnych etapach kształcenia;  

 zróżnicowanie przyrostu umiejętności matematycznych (grade-to-grade variability) 
między kolejnymi etapami edukacji, czyli różnica między odchyleniami standardowymi 
(lub innymi miarami zmienności); 

 położenie względem siebie rozkładów dla poszczególnych klas lub etapów kształcenia 
(separation of grade distributions) – szacowane za pomocą metod graficznych 
(wykresów skumulowanych rozkładów umiejętności dla sąsiadujących grup 
wiekowych). Pionowe lub poziome różnice pomiędzy rozkładami mogą stać się 

    (17.3)

Niekompletny charakter macierzy dla poszczególnych grup utrudnia estymację modelu, 
choć nie czyni jej niemożliwą. Model został oszacowany za pomocą pakietu Mplus 7, w któ-
rym wyspecyfikowano wielogrupowy model podwójnego czynnika z ładunkami czynnikowy-
mi ustalonymi na wartości 0, zgodnie ze specyfikacją macierzy G1, G2 i G3. 

17.2.3. oceny właściwości skali
Do oceny właściwości skali posłużą trzy wielkości:

• średni przyrost umiejętności matematycznych (average grade-to-grade growth) między 
kolejnymi etapami, czyli różnica między średnimi (lub medianami/wybranymi punktami 
percentylowymi) na kolejnych etapach kształcenia; 

• zróżnicowanie przyrostu umiejętności matematycznych (grade-to-grade variability) mię-
dzy kolejnymi etapami edukacji, czyli różnica między odchyleniami standardowymi (lub 
innymi miarami zmienności);

• położenie względem siebie rozkładów dla poszczególnych klas lub etapów kształcenia 
(separation of grade distributions) – szacowane za pomocą metod graficznych (wykresów 
skumulowanych rozkładów umiejętności dla sąsiadujących grup wiekowych). Pionowe 
lub poziome różnice pomiędzy rozkładami mogą stać się podstawą do skonstruowania 
indeksu przemieszczenia (separation index). Yen (1986) przedstawiła tę miarę w następują-
cy sposób: 
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podstawą do skonstruowania indeksu przemieszczenia (separation index). Yen (1986) 
przedstawiła tę miarę w następujący sposób:  

 

2 2
effect size

( ) / ( )
upper lower

upper upper lower lower upper lower

x x

n s n s n n




    (17.4) 

gdzie: upperx oznacza średni poziom umiejętności dla starszej grupy wiekowej; lowerx – średni 

poziom umiejętności dla młodszej grupy wiekowej; 2
uppers  wariancję umiejętności dla starszej 

grupy wiekowej, 2
lowers wariancję umiejętności dla młodszej grupy wiekowej, natomiast uppern i 

lowern – liczebności poszczególnych grup wiekowych.  
 
17.4. Wyniki 
 

W Tabeli 17.5 przedstawiono miary dopasowania (AIC i BIC) analizowanych modeli. Im 
mniejsze mają wartości, tym model jest lepiej dopasowany. Obie miary wskazują, że model 
podwójnego czynnika jest lepiej dopasowany do danych. Zatem wykorzystanie właśnie jego 
modelu wydaje się uzasadnione, przynajmniej na gruncie empirycznym.  
 
Tabela 17.5. Miary dopasowania modeli wykorzystanych w skalowaniu wertykalnym. 

Model: AIC BIC 
Skalowanie łączne: model wielogrupowy (2PL 1D) 173 039,068 174 335,778 
Skalowanie łączne: model podwójnego czynnika (2PLM bi-factor) 167 466,611 170 332,675 

 
W Tabeli 17.6 przedstawiono wyniki uzyskane za pomocą dwóch podejść. Pierwsza część 

tabeli („Wariancje czynników specyficznych”), informuje, na ile istotne okazały się wariancje 
specyficznych czynników, czyli w jakim stopniu różnice miedzy testami mogły wpływać na 
wyniki skalowania wertykalnego. W przypadku sprawdzianu po szóstej klasie szkoły 
podstawowej (SP) oraz egzaminu gimnazjalnego (EG) wariancja ta jest bliska 0. Oznacza to, 
że zadania obu tych testów tworzą spójną skalę pionową. Inaczej jest w przypadku egzaminu 
maturalnego. Model podwójnego czynnika wskazuje, że istnieje mała, aczkolwiek istotna 
statystycznie część wariancji, odpowiadająca za specyficzne aspekty umiejętności 
matematycznych mierzone egzaminem maturalnym. Specyficzna część wariancji jest jednak 
na tyle mała, że nie zmienia znacząco wyników uzyskanych na podstawie modelu 
podwójnego czynnika w stosunku do modelu jednowymiarowego. W tym przypadku można 
mówić raczej o drobnych korektach: średnia szóstoklasistów według pierwszego modelu 
wynosi –0,920, dla uczniów trzeciej klasy gimnazjów: 0,000 (wartość ta została przyjęta 
arbitralnie jako punkt odniesienia), zaś średnia uczniów zdających maturę wynosi 0,368. 
Model podwójnego czynnika nieznacznie koryguje te oszacowania do następujących 
wartości: –0,912, 0,000 i 0,339. W przypadku wariancji wyniki dla pierwszego modelu 
wynoszą 0,861 dla klasy szóstej szkoły podstawowej, 1,000 – dla trzeciej klasy gimnazjum 
(wartość ta została przyjęta arbitralnie jako punkt odniesienia) i 0,858 dla maturzystów. Z 
wyjątkiem maturzystów, wśród których uzyskano niższe oszacowanie wariancji (0,745) za 
pomocą modelu podwójnego czynnika, wyniki są dosyć podobne.  
 
Tabela 17.6. Oszacowanie wariancji i średnich dla grup w ramach skalowania wertykalnego. 

Model 
Wariancje czynników 

specyficznych 
Średnie dla czynnika 

głównego 
Wariancja dla czynnika 

głównego 

 
,                (17.4)

gdzie:  x–upper oznacza średni poziom umiejętności dla starszej grupy wiekowej; x–lower – średni 
poziom umiejętności dla młodszej grupy wiekowej; s2

upper wariancję umiejętności dla starszej 
grupy wiekowej, s2

lower wariancję umiejętności dla młodszej grupy wiekowej, natomiast nupper 
i nlower 

– liczebności poszczególnych grup wiekowych. 
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17.4. Wyniki
W Tabeli 17.5 przedstawiono miary dopasowania (AIC i  BIC) analizowanych modeli. Im 

mniejsze mają wartości, tym model jest lepiej dopasowany. Obie miary wskazują, że model 
podwójnego czynnika jest lepiej dopasowany do danych. Zatem wykorzystanie właśnie tego 
modelu wydaje się uzasadnione, przynajmniej na gruncie empirycznym. 

tabela 17.5. Miary dopasowania modeli wykorzystanych w skalowaniu wertykalnym.

Model aIc bIc
Skalowanie łączne: model wielogrupowy (2PL 1D) 173 039,068 174 335,778
Skalowanie łączne: model podwójnego czynnika (2PLM bi-factor) 167 466,611 170 332,675

W Tabeli 17.6 przedstawiono wyniki uzyskane za pomocą dwóch podejść. Pierwsza część 
tabeli („Wariancje czynników specyficznych”), informuje, na ile istotne okazały się wariancje 
specyficznych czynników, czyli w jakim stopniu różnice między testami mogły wpływać na 
wyniki skalowania wertykalnego. W  przypadku sprawdzianu po szóstej klasie szkoły pod-
stawowej (SP) oraz egzaminu gimnazjalnego (EG) wariancja ta jest bliska 0. Oznacza to, że 
zadania obu tych testów tworzą spójną skalę pionową. Inaczej jest w przypadku egzaminu 
maturalnego. Model podwójnego czynnika wskazuje, że istnieje mała, aczkolwiek istotna 
statystycznie część wariancji, odpowiadająca za specyficzne aspekty umiejętności mate-
matycznych mierzone egzaminem maturalnym. Specyficzna część wariancji jest jednak na 
tyle mała, że nie zmienia znacząco wyników uzyskanych na podstawie modelu podwójnego 
czynnika w stosunku do modelu jednowymiarowego. W tym przypadku można mówić raczej 
o  drobnych korektach: średnia szóstoklasistów według pierwszego modelu wynosi –0,920, 
dla uczniów trzeciej klasy gimnazjów: 0,000 (wartość ta została przyjęta arbitralnie jako punkt 
odniesienia), zaś średnia uczniów zdających maturę wynosi 0,368. Model podwójnego czyn-
nika nieznacznie koryguje te oszacowania do następujących wartości: –0,912, 0,000 i 0,339. 
W przypadku wariancji wyniki dla pierwszego modelu wynoszą 0,861 dla klasy szóstej szkoły 
podstawowej, 1,000 – dla trzeciej klasy gimnazjum (wartość ta została przyjęta arbitralnie jako 
punkt odniesienia) i 0,858 dla maturzystów. Z wyjątkiem maturzystów, wśród których uzyska-
no niższe oszacowanie wariancji (0,745) za pomocą modelu podwójnego czynnika, wyniki są 
dosyć podobne. 

tabela 17.6. Oszacowanie wariancji i średnich dla grup w ramach skalowania wertykalnego.

Model
Wariancje czynników 

specyficznych
Średnie dla czynnika 

głównego
Wariancja dla czynnika 

głównego
Sp eg M Sp eg M Sp eg M

2PLM 1D – – – –0,920 0,000 0,368 0,861 1,000 0,858
2PLM (bi) 0,001 0,001 0,077 –0,912 0,000 0,339 0,856 1,000 0,745
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W Tabeli 17.7 przedstawiono trzy wskaźniki oceniające właściwości uzyskanych skal piono-
wych. Wyniki naszego łączenia prowadzą do trzech głównych wniosków. Po pierwsze, przyrost 
umiejętności matematycznych między szkołą podstawową a gimnazjum jest znacznie większy 
niż między gimnazjum a szkołą kończącą się maturą. Po drugie, zróżnicowanie przyrostu umie-
jętności uczniów między szkołą podstawową a gimnazjum jest wyższe niż między gimnazjum 
a szkołą kończącą się maturą. Możemy mieć do czynienia ze zjawiskiem skurczenia się skali (Yen, 
1985; Camilli i in., 1993). Trzeba jednak pamiętać, że w przypadku szkół kończących się maturą 
mamy do czynienia z wyselekcjonowaną grupą młodzieży (część młodzieży decyduje się na 
szkoły zawodowe i  nie zdaje matury), natomiast w  przypadku szkoły podstawowej i  gimna-
zjalnej mamy do czynienia z całą populacją. Dlatego na temat natury przyrostu umiejętności 
uczniów należy wypowiadać się z ostrożnością – nie ma wystarczających dowodów, aby twier-
dzić, że przyrost umiejętności zmniejsza się wśród starszych roczników. Indeks przemieszczenia 
obrazuje tę samą tendencję co średni przyrost umiejętności matematycznych uczniów – znacz-
ną różnicę między położeniem względem siebie rozkładów umiejętności uczniów kończących 
szkołę podstawową i gimnazjum, mniejszą w przypadku gimnazjalistów i maturzystów. 

tabela 17.7. Ocena właściwości skali.

Model

Średni przyrost 
umiejętności 

matematycznych

Zróżnicowanie  
przyrostu umiejętności 

matematycznych

położenie względem siebie 
rozkładów umiejętności 

(indeks przemieszczenia)
Sp–eg eg–M Sp–eg eg–M Sp–eg eg–M

2PLM 1D 0,920 0,368 0,139 –0,142 0,952 0,385
2PLM (bi) 0,912 0,339 0,144 –0,255 0,940 0,339

17.5. podsumowanie
Celem tego rozdziału było przedstawienie nowoczesnych metod skalowania wertykalnego. 

Na polskim gruncie do tej pory nie przedstawiono żadnego opracowania teoretycznego, opi-
sującego podstawy tych procedur, nie przeprowadzono również wyników badań na ten temat. 
Staraliśmy się w niewielkim stopniu wypełnić ten obszar. Z uwagi na specyfikę drugiej części 
naszej książki, opis zagadnień teoretycznych został skrócony do minimum, lecz naszym zdaniem 
udało się zawrzeć najistotniejsze wątki, z którymi zaznajomiony powinien być polski czytelnik. 

Pokazaliśmy przykład zastosowania procedur skalowania wertykalnego. Należy jednak 
pamiętać o  niedoskonałościach danych, którymi się posługiwaliśmy oraz o  ograniczeniach 
analizy. Bardzo mała liczba zadań kotwiczących, wykorzystanych w analizach, narzuca daleko 
posuniętą ostrożność podczas interpretowania wyników. Mimo tego dane, które wykorzysta-
liśmy, są jedynymi znanymi nam w Polsce, które pozwalają na ocenę przyrostu umiejętności 
na przestrzeni sześciu lat w najbardziej kluczowych momentach nauki szkolnej. Przedstawio-
ne wyniki należy traktować jako pierwszy krok do uzyskania rzetelnej informacji o przyroście 
umiejętności matematycznych uczniów w polskich szkołach. 
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rozdział 18
Zróżnicowane funkcjonowanie pozycji testowych skali 
stygmatyzacji z kwestionariusza piętna i dyskryminacji

Paweł Grygiel, Instytut Badań Edukacyjnych
Piotr Świtaj, Instytut Psychiatrii i Neurologii
Grzegorz Humenny, Instytut Badań Edukacyjnych 

Podstawowym celem tego rozdziału jest przedstawienie praktycznego zastosowania wy-
krywania zróżnicowanego funkcjonowania pozycji testowej (differential item functioning, DIF) 
metodą wielu wskaźników i  wielu przyczyn (multiple indicators, multiple causes, MIMIC), na 
przykładzie pomiaru dokonywanego za pomocą skali stygmatyzacji Kwestionariusza piętna 
i  dyskryminacji (Consumer Experiences of Stigma Questionnaire, CESQ; Wahl, 1999). Pierwsza 
część tekstu zawiera krótkie, teoretyczne wprowadzenie w  problematykę zróżnicowanego 
funkcjonowania pozycji testowej z uwzględnieniem metody MIMIC. Część druga zawiera em-
piryczną analizę DIF metodą MIMIC w odniesieniu do skali stygmatyzacji Kwestionariusza pięt-
na i dyskryminacji. Właściwy etap badania został poprzedzony eksploracyjną i konfirmacyjną 
analizą struktury czynnikowej omawianej skali. 

18.1. Zróżnicowane funkcjonowanie pozycji testowej
Równoważność (Hulin, Drasgow i Parsons, 2005), określana w polskiej literaturze przed-

miotu także jako niezmienniczość (Sagan, 2005) lub ekwiwalentność (Pokropek 2012), ozna-
cza zdolność narzędzia do pomiaru tej samej cechy w różnych warunkach. Różnych, bo wy-
nikających na przykład z badania odmiennych grup respondentów. Równoważność pomiaru 
jest warunkiem koniecznym do uogólnienia wyników pozyskanych za pomocą danej skali 
badawczej. Wnioskowanie o natężeniu badanej cechy w ramach populacji zakłada bowiem, 
że różne grupy respondentów w podobny sposób będą reagować na pozycje tworzące na-
rzędzie pomiarowe.

Uogólnianie wyników uzyskanych dzięki określonej skali staje się problematyczne, gdy jej 
pozycje w różnych grupach respondentów (o tym samym poziomie cechy ukrytej) będą ce-
chowały się różną trudnością. W literaturze psychometrycznej sytuację taką nazywa się zróż-
nicowanym funkcjonowaniem pozycji testowej (differential item functioning, DIF; Osterlind 
i Everson, 2009, zob. rozdział 3). 

Należy podkreślić różnicę pomiędzy DIF a „wpływem” (impact; Millsap i Everson, 1993). 
O  ile wpływ występuje, gdy grupy różnią się tylko poziomem analizowanej cechy ukrytej 
(lub odpowiedzią udzieloną na dane pytanie), o tyle DIF ujawnia się, gdy różnice między-
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grupowe w sposobie odpowiadania na pozycje testowe pojawiają się pomimo kontrolowa-
nia poziomu cechy ukrytej. DIF jest więc wskaźnikiem międzygrupowych różnic w sposobie 
odpowiadania na pozycje testowe, niebędących proporcjonalnymi wobec różnic w pozio-
mie cechy ukrytej. Brak proporcjonalności świadczy o „skażeniu” skali grupową zmienniczo-
ścią (stronniczością). 

Jeżeli w  jednej z  badanych grup (np. wśród osób o  krótszym okresie choroby) o  okre-
ślonym poziomie cechy (np. poczucia stygmatyzacji) respondenci systematycznie częściej 
wskazywać będą, w przypadku konkretnej pozycji testowej, na wyższe kategorie odpowiedzi 
(świadczące np. o wyższym poziomie poczucia stygmatyzacji), to ogólny wynik skali dla tej 
grupy będzie zawyżony. Innymi słowy, wykrycie DIF świadczyć będzie o „stronniczości” okre-
ślonej pozycji testowej (potencjalnie zaś całego testu), czyli o występowaniu istotnej różnicy 
w zakresie poziomu trudności tej pozycji dla różnych grup, wyłonionych z tej samej popula-
cji i nieróżniących się od siebie ogólnym poziomem mierzonej cechy ukrytej θ (Hornowska, 
2001; Verhelst, 2007).

Współczesna analiza statystyczna dysponuje całym zestawem technik służących do wy-
krywania DIF, takich jak: metoda Mantela–Haenszela, symultaniczny test stronniczości pozycji 
(simultaneous item bias test, SIBTEST), regresja logistyczna, estymatory wariancji DIF, χ2 Lorda, 
modele log-liniowe, hierarchiczne uogólnione modele liniowe DIF, metoda raju zróżnicowa-
nego funkcjonowania pozycji i  testów (differential functioning of items and tests, DFIT), mia-
ry obszaru między krzywymi charakterystycznymi (ICC) itd. Ich omówienie odnaleźć można 
w publikacjach Jeanne Teresi (2006), Brunona Zumbo (2007) czy Marie Wiberg (2007). Zagad-
nienie zróżnicowanego funkcjonowania pozycji testowej szczegółowo zostało omówione 
także w rozdziale 3.

18.2. Modele wielu wskaźników i wielu przyczyn
Do analizy DIF wykorzystamy metodę wielu wskaźników i wielu przyczyn (multiple indi-

cators, multiple causes, MIMIC), zaproponowaną na początku lat siedemdziesiątych XX wieku 
przez Roberta Hausera i Arthura Golbergera (1971; Konarski, 2009; Matsueda, 2012). W porów-
naniu do metod bardziej tradycyjnych technika MIMIC posiada kilka zalet (Jones, 2006). Umoż-
liwia analizę DIF z uwzględnieniem wielu zmiennych niezależnych (predyktorów), mogących 
stanowić potencjalne źródło pojawienia się efektu zróżnicowanego funkcjonowania pozycji 
testowej. W modelu MIMIC zmienne te nie muszą być dychotomiczne, mogą mieć charakter 
ilościowy. Zastosowanie modelu nie ogranicza się do jednowymiarowej cechy ukrytej, może 
on zostać w łatwy sposób rozszerzony do badania DIF w modelach wielowymiarowych czy 
ich specyficznej odmianie: modelach typu podwójnego czynnika (bi-factor, zob. rozdział 6). 
Technika MIMIC umożliwia również określenie relatywnej ważności zidentyfikowanych przy-
padków DIF poprzez porównanie wpływu różnic międzygrupowych (szerzej: zmiennych nie-
zależnych) na cechę ukrytą przed i po kontroli DIF. Co równie ważne, model wielu wskaźników 
i wielu przyczyn efektywnie wykrywa DIF przy relatywnie niewielkich próbach (N = 200). 
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W sensie statystycznym modele MIMIC stanowią połączenie dwóch rodzajów technik ana-
litycznych: konfirmacyjnej analizy czynnikowej (confirmatory factor analysis, CFA) oraz analizy 
ścieżek (path analysis, PA; por. Rysunek 18.1 i rozdział 6). Składa się więc z komponentu po-
miarowego (CFA) oraz regresyjnego (PA), zwanego także komponentem strukturalnym (Bye, 
Gallicchio i Dykacz, 1985). Komponent pomiarowy służy do estymacji niedającego się bez-
pośrednio zaobserwować poziomu interesującej nas cechy (np. poczucia stygmatyzacji), sza-
cowanego na podstawie odpowiedzi udzielonych na pytania tworzące narzędzie badawcze 
– stąd pochodzi część nazwy „wiele wskaźników” (multiple indicators). Komponent regresyjny 
natomiast umożliwia poznanie wpływu zmiennych niezależnych na poziom cechy ukrytej, 
uchwyconej w ramach komponentu pomiarowego – stąd część nazwy „wiele przyczyn” (mul-
tiple causes). Formalny (statystyczny) opis modelu MIMIC przedstawił Roman Konarski (2009).
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Rysunek 18.1. Diagram ścieżkowy ilustrujący model MIMIC z jedną zmienną niezależną oraz skalą 
składającą się z siedmiu zmiennych porządkowych. 
Z1 = zmienna niezależna; xi = obserwowalne zmienne zależne; * = parametry estymowane; = zmienne ukryte 
odpowiadające obserwowalnym odpowiedziom na poszczególne pytania; θ = czynnik latentny; α = średnia 
czynnika latentnego; τi = progi poszczególnych pozycji skali; λi = ładunki czynnikowe; γ1 = efekt bezpośredni 
(wpływ) zmiennej Z1 na czynnik latentny; k1.1 = efekt bezpośredni zmiennej Z1 na zmienną y1 (współczynnik 
regresji); εi = błędy pomiarowe poszczególnych pozycji testowych; ψ = reszta dla zmiennej ukrytej. Na 
podstawie: Jones (2006); Woods, Oltmanns, and Turkheimer (2009). 

 
W przypadku wykrycia DIF metoda MIMIC dodatkowo różnicuje komponent regresyjny 

na dwie składowe: efekty bezpośrednie i pośrednie (Rysunek 18.1). Efekty pośrednie odnoszą 
się do ścieżki (ścieżek) regresji od zmiennej (zmiennych) wyjaśniającej do cechy ukrytej. 
Efekty bezpośrednie natomiast są związane ze ścieżką (ścieżkami) regresji od zmiennej 
(zmiennych) niezależnej do obserwowalnych wskaźników tworzących skalę. 
Zaobserwowanie bezpośredniego, statystycznie istotnego efektu oznacza jednocześnie 
występowanie znaczących grupowych różnic (wyznaczanych przez zmienne niezależne) w 
odpowiadaniu na pozycje testowe przy tym samym natężeniu cechy ukrytej i kontrolowanym 
wpływie zmiennych wyjaśniających na poziom θ. 
 
18.3. Opis zastosowania modelu wielu wskaźników i wielu przyczyn do wykrywania 
zróżnicowanego funkcjonowania pozycji 

 
Podstawowym celem tego rozdziału jest przedstawienie praktycznego zastosowania 

wykrywania zróżnicowanego funkcjonowania pozycji testowych metodą wielu wskaźników i 
wielu przyczyn, w odniesieniu do pomiaru dokonywanego za pomocą skali stygmatyzacji 
Kwestionariusza piętna i dyskryminacji (Consumer Experiences of Stigma Questionnaire, 
CESQ; Wahl, 1999). Jej polska wersja została przygotowana zgodnie z przyjętymi zasadami 
metodologicznymi, z zastosowaniem tłumaczenia zwrotnego wykonanego przez dwóch 
psychiatrów i psychologa. Odpowiedzi na pytania CESQ udzielane są na pięciopunktowej 
skali określającej częstotliwość występowania danych doświadczeń: od 1 („nigdy”) do 5 
(„bardzo często”).  

rysunek 18.1. Diagram ścieżkowy ilustrujący model MIMIC z jedną zmienną niezależną oraz 
skalą składającą się z siedmiu zmiennych porządkowych.
Z1 = zmienna niezależna; xi = obserwowalne zmienne zależne; * = parametry estymowane; x*

i  = zmienne ukryte od-
powiadające obserwowalnym odpowiedziom na poszczególne pytania; θ = czynnik latentny; α = średnia czynnika 
latentnego; τi = progi poszczególnych pozycji skali; λi = ładunki czynnikowe; γ1 = efekt bezpośredni (wpływ) zmiennej 
Z1 na czynnik latentny; k1.1 = efekt bezpośredni zmiennej Z1 na zmienną y1 (współczynnik regresji); εi = błędy pomiaro-
we poszczególnych pozycji testowych; ψ = reszta dla zmiennej ukrytej. Na podstawie: Jones (2006); Woods, Oltmanns, 
i Turkheimer (2009).
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W przypadku wykrycia DIF metoda MIMIC dodatkowo różnicuje komponent regresyjny na 
dwie składowe: efekty bezpośrednie i pośrednie (Rysunek 18.1). Efekty pośrednie odnoszą się do 
ścieżki (ścieżek) regresji od zmiennej (zmiennych) wyjaśniającej do cechy ukrytej. Efekty bezpo-
średnie natomiast są związane ze ścieżką (ścieżkami) regresji od zmiennej (zmiennych) niezależ-
nej do obserwowalnych wskaźników tworzących skalę. Zaobserwowanie bezpośredniego, sta-
tystycznie istotnego efektu oznacza jednocześnie występowanie znaczących grupowych różnic 
(wyznaczanych przez zmienne niezależne) w odpowiadaniu na pozycje testowe przy tym samym 
natężeniu cechy ukrytej i kontrolowanym wpływie zmiennych wyjaśniających na poziom θ.

18.3.  opis zastosowania modelu wielu wskaźników i wielu przyczyn do 
wykrywania zróżnicowanego funkcjonowania pozycji

Podstawowym celem tego rozdziału jest przedstawienie praktycznego zastosowania 
wykrywania zróżnicowanego funkcjonowania pozycji testowych metodą wielu wskaźników 
i wielu przyczyn, w odniesieniu do pomiaru dokonywanego za pomocą skali stygmatyzacji 
Kwestionariusza piętna i dyskryminacji (Consumer Experiences of Stigma Questionnaire, CESQ; 
Wahl, 1999). Jej polska wersja została przygotowana zgodnie z przyjętymi zasadami metodo-
logicznymi, z zastosowaniem tłumaczenia zwrotnego wykonanego przez dwóch psychiatrów 
i psychologa. Odpowiedzi na pytania CESQ udzielane są na pięciopunktowej skali określającej 
częstotliwość występowania danych doświadczeń: od 1 („nigdy”) do 5 („bardzo często”). 

18.3.1. narzędzie badawcze
Część dotycząca stygmatyzacji w CESQ oryginalnie zawiera dziewięć pozycji odnoszących 

się do doświadczeń piętna choroby psychicznej w codziennych sytuacjach życiowych i  re-
lacjach międzyludzkich (np. bycia unikanym przez innych, martwienia się nieprzychylnymi 
ocenami ze strony otoczenia, bycia świadkiem obraźliwych komentarzy lub przekazów me-
dialnych na temat osób z zaburzeniami psychicznymi itp.). W opisywanym tutaj badaniu, na 
podstawie wyników wcześniejszych analiz (Świtaj, Grygiel, Wciórka, Humenny i Anczewska, 
2013), wykorzystano skróconą wersję skali, składającą się z siedmiu pozycji. 

18.3.2. plan analiz
Skoro modele MIMIC stanowią połączenie konfirmacyjnej analizy czynnikowej oraz anali-

zy ścieżek, ich zastosowanie wymaga znajomości struktury czynnikowej analizowanego na-
rzędzia. W konsekwencji testowanie DIF zostanie poprzedzone eksploracyjną i konfirmacyjną 
analizą struktury czynnikowej skali stygmatyzacji. 

Analizowane narzędzie tworzą pozycje mierzone na skali porządkowej (pięciostopniowej), 
dlatego eksploracyjna i konfirmacyjna analiza czynnikowa zostanie przeprowadzona na pod-
stawie macierzy korelacji polichorycznej (Olsson, 1979) z zastosowaniem odpornego estyma-
tora ważonych najmniejszych kwadratów ze stopniami swobody korygowanymi dla średniej 
i wariancji (weighted least square mean-and-variance adjusted, WLSMV). 
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Korelacja polichoryczna jest lepszą niż macierz korelacji Pearsona miarą zależności między 
zmiennymi o charakterze jakościowym. Współczynnik korelacji r Pearsona zakłada, że korelo-
wane zmienne mają charakter ciągły, a w przypadku analizowanej skali mamy do czynienia 
ze zmiennymi dyskretnymi. Stosowanie macierzy korelacji Pearsona do analizy czynnikowej 
zmiennych porządkowych prowadzi do systematycznego zaniżania siły związku między ana-
lizowanymi zmiennymi (Thissen i Wainer, 2001), co skutkować może obniżeniem wiarygod-
ności szacowanych parametrów modelu i statystyk dopasowania (Brown, 2006; Flora i Curran, 
2004). 

Badania symulacyjne (Finney i DiStefano, 2006; Flora i Curran, 2004; Maydeu-Olivares, 2001; 
Wang, 2005) wskazują natomiast, że metoda estymacji WLSMV lepiej niż inne radzi sobie z sza-
cowaniem zmiennych porządkowych, przede wszystkim w przypadku niewielkich prób oraz 
danych cechujących się znaczną skośnością. 

W przypadku eksploracyjnej analizy czynnikowej (exploratory factor analysis, EFA) kluczo-
wą rolę odgrywa określenie optymalnej liczby estymowanych czynników. W  referowanym 
badaniu zdecydowano się na zastosowanie czterech najpewniejszych metod (Slocum-Gori 
i Zumbo, 2011; Zwick i Velicer, 1982; 1986): wartości własnych większych niż 1 (Kaiser, 1960), 
stosunku pierwszej wartości własnej do drugiej, większego niż 3 (Embretson i Reise, 2000), wy-
kresu osypiska (scree test; Cattell, 1966) oraz analizy równoległej (parallel analysis; Horn, 1965). 

W ocenie modelu wzięto także pod uwagę cztery wskaźniki dobroci dopasowania: poziom 
istotności testu chi-kwadrat (Zakrzewska, 2004), pierwiastek ze średniego kwadratu błędu 
przybliżenia (root mean square error of approximation, RMSEA; Browne i Cudeck, 1993; Steiger, 
1990), względny indeks dopasowania (comparative fit index, CFI; Bentler, 1990), nienormowany 
indeks dopasowania (Tucker-Lewis index, TLI; Tucker i Lewis, 1973) oraz ważony pierwiastek ze 
średniego kwadratu reszt (weighted root mean square residual, WRMR; Bentler, 1995). Zakła-
damy, że model będzie dobrze dopasowany do struktury korelacji zmiennych wejściowych, 
gdy poziom istotności testu chi-kwadrat okaże się statystycznie nieistotny (Zakrzewska, 2004), 
wartość RMSEA będzie mniejsza niż 0,08 (Browne i Cudeck, 1993; Hu i Bentler, 1999), WRMR 
od 0,9 (Muthén, 1998–2004), zaś wartości CFI oraz TLI okażą się większe niż 0,9 (Bentler, 1990). 
Zakładamy również, że w poprawnym modelu średnia absolutnych wartości korelacji reszt nie 
powinna przekroczyć wartości 0,10 (Reeve i in., 2007).

Adekwatne narzędzie badawcze powinno charakteryzować się także wysokim pozio-
mem wewnętrznej zgodności (rzetelności). Jedną z najczęściej używanych w praktyce ba-
dawczej (Cortina, 1993) miar rzetelności jest współczynnik α Cronbacha (Cronbach, 1951). 
Jednak w przypadku analiz czynnikowych jego zastosowanie nie jest rozwiązaniem opty-
malnym. Jednym z założeń (Novick i Lewis, 1967) współczynnika α jest równość ładunków 
czynnikowych (essential tau-equivalence). Naruszenie tego założenia – jak dowodzą badania 
symulacyjne (Green i Yang, 2009) – powoduje zaniżanie przez współczynnik α rzeczywi-
stego poziomu rzetelności narzędzia. Wprawdzie analizy te wskazują, że w odniesieniu do 
skal jednowymiarowych skala błędu jest relatywnie niewielka (maksymalnie do 10%, gdy 
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skala składa się z kilku pozycji, a dwa ładunki czynnikowe znacznie różnią się od pozosta-
łych), jednak mając na uwadze, że w przypadku większości narzędzi badawczych założenie 
o ekwiwalentności ładunków czynnikowych jest zbyt mocne (Yang i Green, 2011), lepszym 
rozwiązaniem jest odwołanie się do współczynnika mniej restrykcyjnego i  stworzonego 
z myślą o wykorzystaniu w ramach CFA.

W naszej analizie do oceny rzetelności narzędzia wykorzystamy współczynnik omega, ω, 
zaproponowany pod koniec lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku przez Rodericka McDo-
nalda (1999). Współczynnik ten nazywany jest także „omegą całkowitą” (total omega, ωt), dla 
odróżnienia (Revelle i Zinbarg, 2009) od hierarchicznego współczynnika omega (hierarchical 
omega, ωh), służącego do pomiaru rzetelności skal w ramach modeli bardziej złożonych, na 
przykład podwójnego czynnika (Holzinger i Swineford, 1937; Reise, Moore i Haviland, 2010) 
czy tak zwanych modeli drugiego rzędu (second order, Schmid i Leiman, 1957). Omega cał-
kowita jest stosunkiem wariancji wyjaśnionej do całości wariancji. W praktyce – w przypadku 
rozwiązania jednowymiarowego – stanowi ona stosunek kwadratu sumy ładunków czynni-
kowych do połączonej sumy kwadratów ładunków czynnikowych oraz sumy reszt (błędów) 
poszczególnych pozycji testowych. Przyjmujemy, że wartość współczynnika ω powinna prze-
kroczyć 0,7 (Nunnally, 1978).

Po weryfikacji struktury czynnikowej skali oraz po określeniu poziomu jej rzetelności, 
kolejny krok analizy będzie polegał na budowie klasycznego modelu MIMIC, czyli modelu 
uwzględniającego wpływ zmiennych niezależnych na cechę ukrytą, bez efektów bezpośred-
nich (np. bez DIF). Celem tego etapu będzie sprawdzenie, które z potencjalnych predyktorów 
włączonych do modelu, będą w sposób statystycznie istotny oddziaływały na poziom poczu-
cia stygmatyzacji. Model regresyjny obejmie wszystkie zmienne wyróżnione w Tabeli 18.1, 
a więc siedem zmiennych dychotomicznych (płeć, stan cywilny, wykształcenie, miejsce za-
mieszkania, sytuacja mieszkaniowa, zatrudnienie, diagnoza psychiatryczna) oraz dwie zmien-
ne ilościowe (wiek, czas choroby).

Następny etap analizy związany będzie z  dodaniem do modelu MIMIC efektów bez-
pośrednich, a  więc będzie zmierzał do wykrycia DIF. Dla zidentyfikowania statystycznie 
istotnych efektów bezpośrednich między predyktorami a poszczególnymi pozycjami two-
rzącymi skalę postrzeganej stygmatyzacji, zostanie wykorzystana procedura krokowa po-
stępująca, oparta na analizie indeksów modyfikacyjnych (modification indices, MI; Muthén 
i Muthén, 1998–2010; Yang i Jones, 2007; Yang, Tommet i Jones, 2009). Wskazują one, o ile 
obniży się wartość współczynnika chi-kwadrat (miary dopasowania modelu do danych), 
gdy określony parametr zostanie uwolniony, a model oszacowany ponownie. W przypadku 
analizy DIF, w  ramach modelu MIMIC, uwolnieniu będą podlegały współczynniki regresji 
między pozycjami skali a predyktorami, które w modelu podstawowym nie są estymowane 
– zakłada się tym samym, że ich wartość nie różni się od zera. Najwyższa wartość indeksu 
modyfikacyjnego wskazuje na parametr, po uwolnieniu którego nastąpi największa popra-
wa dopasowania modelu (Zakrzewska, 2004).
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W  przypadku omawianego badania indeksy modyfikacyjne posłużą do wskazania tych 
efektów bezpośrednich pomiędzy zmiennymi niezależnymi a pozycjami skali, których uwol-
nienie znacznie poprawiłoby dopasowanie modelu do danych. Statystyczna istotność popra-
wy tego dopasowania (tj. uwolnienia określonych efektów bezpośrednich wskazanych przez 
MI) weryfikowana będzie na podstawie testu różnic, opartego na odpornej wersji testu chi-
-kwadrat. 

W tym celu zostanie wykorzystana dostępna w programie Mplus 6.1 (Muthén i Muthén, 
1998–2010) procedura DIFFTEST (difference testing), umożliwiająca porównywanie modeli 
zagnieżdżonych, opartych na estymatorze WLSMV (szerzej: na estymatorach odpornych). 
W naszym przypadku będzie ona polegała na porównaniu modelu zerowego (H0: model 
MIMIC bez efektów bezpośrednich) z modelem alternatywnym (H1A: model MIMIC z przy-
najmniej jednym efektem bezpośrednim, wyznaczonym przez największą wartość MI). 
W kolejnych krokach do modelu alternatywnego będą dodawane następne, pod względem 
wielkości MI, efekty bezpośrednie (H1B) i zostanie przeprowadzona weryfikacja czy dokona-
na modyfikacja spowoduje statystycznie istotną (na podstawie testu różnic chi-kwadrat) 
zmianę w stosunku do modelu poprzedniego (H1A). Procedura kontynuowana będzie aż do 
momentu, w którym uwolnienie dodatkowych efektów bezpośrednich (dodanie kolejnych 
DIF), nie będzie prowadziło do istotnej poprawy jego dopasowania, czyli do momentu, 
w którym poziom istotności testu różnic chi-kwadrat, liczony zgodnie z procedurą DIFFTEST, 
nie przekroczy wartości 0,05.

W ostatnim etapie określimy relatywną ważność przypadków DIF zidentyfikowanych na 
podstawie porównania wpływu różnic międzygrupowych (szerzej: zmiennych niezależnych, 
predyktorów) na cechę ukrytą przed i po kontroli DIF. Wystąpienie różnic w obu modelach 
(np. pojawienie się nowych predyktorów poczucia stygmatyzacji, zanik związków wcześniej 
występujących, zmiana kierunku oddziaływania zmiennych niezależnych czy siły ich wpływu) 
będzie świadczyć o znaczącym oddziaływaniu DIF. W takim przypadku należy przyjąć, że po-
miar nie jest równoważny, a wnioskowanie o poczuciu stygmatyzacji i czynnikach je warunku-
jących obarczone jest ryzykiem popełnienia znacznego (dającego się oszacować) błędu. Brak 
różnic między obu modelami będzie prowadził do wniosku przeciwnego.

18.3.3. badana zbiorowość oraz procedura zbierania danych
Badanie przeprowadzono w latach 2004–2005 w I Klinice Psychiatrycznej Instytutu Psychia-

trii i Neurologii (IPiN) w Warszawie. Uczestnictwo w nim proponowano wszystkim pacjentom 
kolejno zgłaszającym się do poradni lub kolejno przyjmowanym na oddziały stacjonarne, któ-
rzy spełniali następujące kryteria: (a) rozpoznanie schizofrenii lub depresji, (b) wiek 18–65 lat,  
(c) względnie stabilny stan psychiczny, umożliwiający udzielenie rzetelnych odpowiedzi na 
pytania kwestionariusza. Wykluczano pacjentów ze współistniejącym uzależnieniem od sub-
stancji psychoaktywnych. Badaniem objęto łącznie 259 osób. Szczegółową charakterystykę 
społeczno-demograficzną respondentów przedstawiono w Tabeli 18.1. 
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tabela 18.1. Charakterystyka społeczno-demograficzna i kliniczna badanych.

płeć (w %)
kobieta 60,2

Mężczyzna 39,8
Wiek: średnia (odchylenie standardowe) 48,02 (14,06)
Czas trwania choroby: średnia (odchylenie standardowe) 14,62 (10,82)

Stan cywilny (w %)
Samotni 63,7
Żonaci/Zamężne 36,3

Wykształcenie (w %)
Podstawowe lub zawodowe 25,5
Średnie lub wyższe 74,5

Typ miejscowości zamieszkania (w %)
Wieś i miasta do 100 tys. 16,6
Miasta powyżej 100 tys. 83,4

Warunki mieszkaniowe (w %)
Mieszkający niezależnie* 69,9
Pozostali (mieszkający z kimś)** 30,1

Zatrudnienie (w %)
Nie pracuje 76,1
Pracuje 23,9

Diagnoza psychiatryczna (w %)
Schizofrenia 59,1
Depresja 40,9

Ogółem 100 ( N = 259)

 * Mieszkający niezależnie we własnym lub wynajętym mieszkaniu/domu. 
** Mieszkający u rodziny, w zakładzie opiekuńczym, hostelu, żyjący we wspólnocie, bezdomni.

Zgodę na przeprowadzenie badania wyraziła Komisja Bioetyczna, działająca przy Instytu-
cie Psychiatrii i Neurologii. Wszyscy uczestnicy badania, po otrzymaniu wyczerpujących infor-
macji o  jego celach, przebiegu i warunkach uczestniczenia, podpisali formularz świadomej 
zgody. 

18.4. Wyniki
18.4.1. optymalna liczba czynników

Pierwszym krokiem w prowadzonych analizach było określenie optymalnej liczby czyn-
ników możliwych do wyodrębnienia. Wartości własne z macierzy korelacji polichorycznej dla 
pierwszej składowej wyniosły 3,842, dla drugiej: 0,899, trzeciej: 0,706, czwartej: 0,505, piątej: 
0,421, szóstej: 0,360, siódmej: 0,267. Kryterium wartości własnych większych niż 1 nakazywa-
łoby więc wyodrębnienie pojedynczego czynnika. Do identycznego wniosku skłania także 
reguła stosunku pierwszej wartości własnej do drugiej, większej niż 3 (3,842/0,899 = 4,274) 
oraz graficzna analiza wykresu osypiska, którego nie prezentujemy z powodu braku miejsca. 
Wartości własne wyliczone z danych symulowanych w ramach analizy równoległej wyniosły 
dla kolejnych składowych: 1,395; 1,235; 1,056; 0,992; 0,929; 0,859; 0,779. Ponieważ tylko war-
tość własna dla pierwszej składowej z danych empirycznych przekracza analogiczną wartość 
pochodząca z danych losowych, stwierdzić można, że analiza równoległa również wskazuje 
na występowanie tylko jednego, nielosowego czynnika. Innymi słowy, wszystkie zastosowane 
metody wskazują na konieczność wyodrębnienia jednego czynnika.
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18.4.2. Miary dobroci dopasowania jednoczynnikowego modelu konfirmacyjnego 
Co istotne także miary dobroci dopasowania rozwiązania jednoczynnikowego, wyesty-

mowanego na podstawie CFA, wskazują, że model ten bardzo dobrze pasuje do danych wej-
ściowych. Poziom istotności testu chi-kwadrat okazał się większy niż 0,05 (χ2[14, N = 259] = 
19,782; p = 0,137). Wartość RMSEA wyniosła znacznie mniej niż graniczne 0,08 (RMSEA = 0,04). 
WRMR okazał się niższy od 0,9 (WRMR = 0,452). Zaś miary CFI oraz TLI znacznie przekroczyły 
wartość 0,9 (CFI = 0,996; TLI = 0,994). Średnia absolutnych wartości korelacji reszt wyniosła 
0,03, a więc mniej niż zakładane 0,10, co oznacza, że skala spełnia także założenie o braku 
lokalnej zależności i może być w przyszłości poddawana analizie typu IRT. 

18.4.3. ładunki czynnikowe
Wszystkie ładunki czynnikowe (Tabela 18.2) okazały się nie tylko statystycznie istotne (w każ-

dym przypadku p < 0,01), lecz także większe niż 0,3. Wielkość standaryzowanych ładunków wa-
hała się między 0,414 (pozycja 1) a 0,840 (pozycja 4), a ich średnia wartość wyniosła 0,680. 

tabela 18.2. Wartości standaryzowanych ładunków czynnikowych w  konfirmacyjnym roz-
wiązaniu jednoczynnikowym.

pozycje skali ładunki czynnikowe(s)

STIG1 0,414**

STIG2 0,830**

STIG4 0,840**

STIG5 0,701**

STIG6 0,781**

STIG7 0,467**

STIG9 0,730**

* p < 0,05; **p < 0,01; (s) wartości standaryzowane.

18.4.4. rzetelność
Wartość współczynnika ω wyniosła 0,864. Dodajmy, że zgodnie z oczekiwaniami współ-

czynnik α Cronbacha liczony na macierzy kowariancji Pearsona (z  wykorzystaniem pakietu 
SPSS PASW Statistics), okazał się nieco niższy: 0,825. Oba współczynniki wskazują jednak, że 
skala spełnia warunki stawiane przed rzetelnym narzędziom badawczym.

18.4.5. Model MIMIc bez efektów bezpośrednich
Kolejny etap analiz polegał na estymowaniu klasycznego modelu MIMIC, czyli modelu 

uwzględniającego wpływ zmiennych niezależnych na cechę ukrytą, bez uwzględnienia efek-
tów bezpośrednich (bez detekcji DIF). Jego celem było sprawdzenie, które z wyróżnionych 
predyktorów w istotny – pod względem statystycznym – sposób wpływają na poziom poczu-
cia stygmatyzacji. Do części regresyjnej włączono dziewięć zmiennych: siedem dychotomicz-
nych (płeć, stan cywilny, wykształcenie, miejsce zamieszkania, sytuacja mieszkaniowa, zatrud-
nienie, diagnoza psychiatryczna) oraz dwie ilościowe (wiek, czas choroby).
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Klasyczny model MIMIC okazał się dobrze dopasowany do danych (Tabela 18.4). Poziom 
istotności testu chi-kwadrat wyniósł 0,069 (χ2[68, N = 259] = 86,022; p = 0,069). Wartość RMSEA 
równa była 0,032; CFI: 0,986; TLI: 0,982, zaś WRMR: 0,712. 

tabela 18.3. Podstawowe parametry modelu MIMIC bez efektów bezpośrednich. 

pozycje skali ładunki czynnikowe(s)

 STIG1 0,406**

 STIG2 0,816**

 STIG4 0,823**

 STIG5 0,695**

 STIG6 0,766**

 STIG7 0,448**

 STIG9 0,701**

efekty pośrednie Współczynniki β (s)

Płeć (mężczyźni) 0,052
Wiek (lata) –0,366**

Czas choroby (lata) 0,272**

Stan cywilny (zamężna/żonaty) 0,177*

Wykształcenie (średnie lub wyższe) 0,089
Miejsce zamieszkania (duże miasto > 100 tys. mieszk.) –0,080
Sytuacja mieszkaniowa (mieszkający z kimś) 0,037
Zatrudnienie (pracujący) –0,024
Diagnoza (depresja) –0,062

* p < 0,05; **p < 0,01; (s) wartości standaryzowane.

Spośród dziewięciu zmiennych włączonych do modelu jedynie trzy w sposób statystycz-
nie istotny oddziałują na poziom postrzeganej stygmatyzacji. Są to (według wielkości wpły-
wu): wiek, czas choroby oraz stan cywilny. Ujemna wartość współczynnika β w przypadku 
wieku świadczy o tym, że wraz z liczbą przeżytych lat maleje poziom odczuwanej stygmaty-
zacji. Wyższy poziom poczucia stygmatyzacji – przy kontrolowanym wpływie wszystkich po-
zostałych zmiennych włączonych do modelu – cechuje więc raczej osoby młodsze niż starsze.

Dodatnia wartość β, charakteryzująca związek występujący pomiędzy poczuciem styg-
matyzacji a  czasem choroby, prowadzi do wniosku, że im dłuższy okres chorobowy, tym 
mocniejsze poczucie bycia osobą stygmatyzowaną. Wyższy poziom odczuwanego poczucia 
stygmatyzacji cechuje częściej także osoby będące w związku małżeńskim niż respondentów 
samotnych. Zmienne niezależne wyjaśniły 17,7% wariancji czynnika latentnego.

18.4.6. Model MIMIc z efektami bezpośrednimi
Następny etap polegał na dodaniu do modelu MIMIC również efektów bezpośrednich, 

a więc zmierzał do stwierdzenia występowania DIF metodą krokową postępującą, z wykorzy-
staniem indeksów modyfikacyjnych (MI) oraz testu różnic chi-kwadrat (DIFFTEST). 
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W kroku pierwszym największą wartość MI (6,091) odnotowano w przypadku stwierdze-
nia 9 oraz wieku. Uwolnienie tego parametru spowodowało istotną poprawę dopasowania 
modelu do danych (x2

Δ [1] = 9,931, p < 0,001). W kolejnym kroku najwyższa wartość indek-
sów modyfikacyjnych (5,179) ujawniła się w  przypadku pozycji 7 oraz sytuacji zawodowej. 
Również w  tym przypadku chi-kwadrat różnic wskazał na poprawę dopasowania modelu  
(x2

Δ [1] = 6,057; p = 0,014). W etapie trzecim indeksy modyfikacyjne zarekomendowały uwol-
nienie współczynnika regresji między pozycją  7 a  poziomem wykształcenia (MI = 4,355).  
Podobnie, jak miało to miejsce w  poprzednich etapach, także tym razem test chi-kwa-
drat potwierdził, że regresja poziomu wykształcenia dla stwierdzenia  7 poprawia model  
(x2

Δ [1] = 4,003; p = 0,045). Krok piąty umożliwił wykrycie DIF między pozycją 9 a sytuacją zawo-
dową (MI = 3,836). Uwolnienie ścieżki regresji między obiema zmiennymi istotnie poprawiło 
dopasowanie modelu do danych (x2

Δ [1] = 4,021; p = 0,045). W kroku szóstym indeksy modyfika-
cyjne ujawniły możliwość występowania DIF między stwierdzeniem 1 a wiekiem (MI = 3,608).  
Tym razem jednak na podstawie testu różnic chi-kwadrat nie można było stwierdzić poprawy 
dopasowania modelu do danych (x2

Δ [1] = 2,894; p > 0,05). Podsumowując, zróżnicowane funk-
cjonowanie pozycji testowej odnotowano w przypadku dwóch stwierdzeń (7 i 9) oraz trzech 
zmiennych (sytuacji zawodowej, wykształcenia i wieku). 

tabela 18.4. Podstawowe parametry ostatecznego modelu MIMIC z efektami bezpośrednimi (DIF).

pozycje skali ładunki czynnikowe(s)

 STIG1 0,436**

 STIG2 0,839**

 STIG4 0,846**

 STIG5 0,728**

 STIG6 0,793**

 STIG7 0,474**

 STIG9 0,668**

efekty bezpośrednie (dIf) Współczynniki β (s)

Zatrudnienie (pracujący) → STIG7 –0,166**

Wykształcenie (średnie lub wyższe) → STIG7 –0,138*

Wiek (lata) → STIG9 –0,257**

Zatrudnienie (pracujący) → STIG9 –0,125*

efekty pośrednie Współczynniki β (s)

Płeć (mężczyźni) 0,053
Wiek (lata) –0,319**

Czas choroby (lata) 0,275**

Stan cywilny (zamężna/żonaty) 0,179*

Wykształcenie (średnie lub wyższe) 0,106
Miejsce zamieszkania (duże miasto >100 tys. mieszk.) –0,081
Sytuacja mieszkaniowa (mieszkający z kimś) 0,037
Zatrudnienie (pracujący) 0,024
Diagnoza (depresja) –0,063

* p < 0,05; **p < 0,01; (s) wartości standaryzowane.
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W celu określenia kierunku efektów bezpośrednich (kierunku DIF), wyestymowano ostatni 
model prowadzący do poprawy dopasowania w stosunku do poprzedniego, a więc model za-
wierający ścieżki bezpośrednie (a) między pozycją 7 a sytuacją zawodową i poziomem wykształ-
cenia oraz (b) między pozycją 9 a sytuacją zawodową i wiekiem. Jak można było oczekiwać, był 
on dobrze dopasowany do danych. Poziom istotności testu chi-kwadrat wyniósł 0,3998 (χ2 [64, 
N = 259] = 66,232; p = 0,3998). Wartość współczynnika RMSEA równa była 0,012; CFI: 0,998, TLI: 
0,998, zaś WRMR: 0,607. Zmienne niezależne wyjaśniły 15,9% wariancji czynnika latentnego. 

Analiza efektów bezpośrednich (Tabela 18.4) wskazuje, że w każdym z analizowanych przy-
padków współczynnik regresji β przyjął wartość ujemną. Innymi słowy, przy kontrolowanym 
wpływie wszystkich pozostałych zmiennych niezależnych oraz stałym poziomie zmiennej ukry-
tej, osoby pracujące (w stosunku do osób niepracujących) oraz charakteryzujące się średnim 
lub wyższym wykształceniem (w stosunku do osób z wykształceniem zawodowym lub pod-
stawowym) rzadziej odrzucały (częściej akceptowały)1 stwierdzenie: „Ci, którzy wiedzą, że leczę 
się psychiatrycznie, postępują ze mną uczciwie” (pozycja 7). Aby móc odrzucić wspomniane 
twierdzenie, osoby pracujące oraz badanych, którzy ukończyli szkołę średnią lub studia, cecho-
wać powinien wyższy poziom poczucia stygmatyzacji niż respondentów niepracujących oraz 
ankietowanych, którzy nie ukończyli szkoły średniej lub studiów wyższych. 

Wraz z wiekiem natomiast maleje poziom akceptacji stwierdzenia 9 („Martwię się, że inni oce-
niają mnie nieprzychylnie, ponieważ leczę się psychiatrycznie”). Innymi słowy, lęk przed nieprzy-
chylną oceną łatwiej jest zadeklarować osobom młodszym niż starszym. Zatem osoby starsze, 
które przyznają się do tego typu lęku, musi charakteryzować wyższy poziom poczucia stygmaty-
zacji niż w przypadku osób młodszych. Z drugiej strony rzadziej stwierdzenie to akceptują osoby 
pracujące niż pracy pozbawione. Jest to więc dla nich – przy stałym poziomie poczucia stygmaty-
zacji – stwierdzenie trudne do zaakceptowania. Aby je zaakceptować, pracujących respondentów 
musiałby cechować wyższy poziom poczucia stygmatyzacji niż wśród osób pozbawionych pracy.

18.4.7. porównanie modelu MIMIc przed i po wykryciu dIf
Ostatni etap analiz polegał na określeniu relatywnej ważności zidentyfikowanych przy-

padków DIF poprzez porównanie wpływu różnic międzygrupowych (szerzej: zmiennych 
niezależnych) na cechę ukrytą przed i po kontroli DIF. Analiza taka jest przydatna, ponieważ 
w przypadku modeli MIMIC nie ma standardu określającego, jaką wartość DIF należy uznać 
za znaczącą. Nie każdy statystycznie istotny wpływ zmiennej niezależnej uznać można za zna-
czący. Może być on statystycznie istotny, lecz trywialny. Przyjęliśmy, że o znaczącym charakte-
rze DIF świadczyć będzie pojawienie się nowych predyktorów poczucia stygmatyzacji, zanik 
związków wcześniej występujących, zmiana kierunku oddziaływania zmiennych niezależnych 
czy siły ich wpływu.

1 Należy zwrócić uwagę, że jest to stwierdzenie odwrócone i przed wprowadzeniem go do analiz zostało zrekodowane. 
W efekcie kod 1 – oznacza „bardzo często”, zaś kod 5 – „nigdy”. Wyższe wartości oznaczają odrzucenie treści stwierdzenia, 
są tym samym wskaźnikiem wyższego poziomu poczucia stygmatyzacji.
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Porównanie współczynników β między zmiennymi niezależnymi a cechą ukrytą (poczu-
ciem stygmatyzacji) w modelu nieuwzględniającym występowania DIF (Tabela 18.3) i w mo-
delu DIF uwzględniającym (Tabela 18.4), wykazało brak znaczących różnic. Zarówno siła, jak 
kierunek oddziaływania zmiennych niezależnych pozostają w obu modelach na podobnym 
poziomie. Okazuje się więc, że w  przypadku analizowanej skali występowanie zróżnicowa-
nego funkcjonowania pozycji testowych nie prowadzi do degradacji modelu wejściowe-
go, a  wpływ DIF jest praktycznie nieistotny. Można więc przyjąć, że pomiar jest faktycznie 
równoważny ze względu na dziewięć analizowanych zmiennych, mimo występowania DIF 
w przypadku dwóch pozycji skali i trzech predyktorów, zaś wnioskowanie o poziomie poczu-
cia stygmatyzacji i  czynnikach go warunkujących nie jest obarczone ryzykiem popełnienia 
znaczącego błędu.

18.5. Wnioski
Podstawowym celem rozdziału była weryfikacja równoważności pomiaru dokonanego za 

pomocą skali stygmatyzacji z Kwestionariusza piętna i dyskryminacji oparta na detekcji zróż-
nicowanego funkcjonowania pozycji testowych, przeprowadzonej za pomocą metody wielu 
wskaźników i wielu przyczyn. 

Wstępnym etapem przeprowadzonej analizy było sprawdzenie struktury czynnikowej 
skali oraz wykrycie potencjalnych czynników społeczno-demograficznych oddziałujących 
na poczucie stygmatyzacji. Konfirmacyjna analiza czynnikowa, dokonana na podstawie ma-
cierzy korelacji polichorycznej oraz estymatora WLSMV, wykazała, że analizowane narzędzie 
jest konstruktem jednowymiarowym o wysokim poziomie rzetelności, mierzonym zarówno 
współczynnikiem ω, jak i współczynnikiem α Cronbacha. Klasyczny model MIMIC uwzględnia-
jący regresyjne efekty pośrednie uwidocznił, że – przy kontroli wielu zmiennych społeczno-
-demograficznych – wyższy poziom stygmatyzacji cechuje raczej osoby młodsze niż starsze, 
respondentów dłużej chorujących oraz osoby będące w związku małżeńskim. 

Zasadniczy cel analizy, a więc wykrycie DIF, osiągnięto metodą krokową postępującą z wy-
korzystaniem indeksów modyfikacyjnych oraz testu różnic chi-kwadrat dostępnego w proce-
durze DIFFTEST. Zróżnicowane funkcjonowanie pozycji testowej odnotowano w przypadku 
dwóch stwierdzeń (7 oraz 9) oraz trzech zmiennych (sytuacji zawodowej, wykształcenia i wie-
ku). Stwierdzenie „Ci, którzy wiedzą, że leczę się psychiatrycznie, postępują ze mną uczciwie” 
zaniża poziom poczucia stygmatyzacji (okazuje się zbyt „łatwe”) dla osób pracujących oraz 
o lepszym poziomie wykształcenia. Pozycja „Martwię się, że inni oceniają mnie nieprzychylnie, 
ponieważ leczę się psychiatrycznie” okazała się stronnicza w przypadku wieku oraz sytuacji 
zawodowej. Do tego typu lęku łatwiej jest przyznać się osobom młodszym niż starszym oraz 
osobom niepracującym. Innymi słowy, jego treść powoduje, iż młodsi i niepracujący uzyskują 
wyższe wyniki na skali poczucia stygmatyzacji. 

Jednocześnie porównanie wpływu zmiennych niezależnych na cechę ukrytą przed i po 
kontroli DIF nie wykazało występowania znaczących różnic. Zarówno siła, jaki kierunek od-
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działywania zmiennych niezależnych, pozostają w  obu modelach na zbliżonym poziomie. 
Świadczy to o tym, że wpływ DIF przy uwzględnionych zmiennych niezależnych jest praktycz-
nie nieistotny. W konsekwencji pomiar dokonywany za pomocą skali stygmatyzacji Kwestio-
nariusza piętna i dyskryminacji można uznać za równoważny. 

18.6. podsumowanie
Przeprowadzona analiza dotyczyła tylko jednego typu zróżnicowanego funkcjonowania 

pozycji testowej – jednorodnego (uniform) DIF. Kolejne analizy powinny skupić się również na 
drugim typie, zakładającym zachodzenie interakcji między prawdopodobieństwem udziele-
nia określonej odpowiedzi a poziomem cechy ukrytej – a więc na niejednorodnym (non-uni-
form) DIF. Warto byłoby również powiększyć liczbę zmiennych niezależnych (potencjalnych 
źródeł DIF) o informacje na temat cech klinicznych respondentów, uzyskiwanych zarówno za 
pomocą narzędzi samooceny, jak i oceny stanu psychopatologicznego dokonywanego przez 
psychiatrów, przykładowo na podstawie Klinicznej oceny syndromów schizofrenicznych (Cli-
nical Assessment of Schizophrenic Syndromes, CASS), Skali objawów pozytywnych i negatyw-
nych (Positive and Negative Syndrom Scale, PANSS) czy Skali krótkiej oceny psychiatrycznej (Brief 
Psychiatric Rating Scale, BPRS). 

Interesujące wydaje się w tym kontekście również sprawdzenie równoważności pomiaru 
wśród osób z  rozpoznaniem innych zaburzeń psychicznych, na przykład depresji nawraca-
jącej, uzależnień od narkotyków czy alkoholu, schorzeń somatycznych (np. respondentów 
z widoczną dysfunkcją ruchu, chorobą niedokrwienną serca. Jest to o tyle istotne, o ile osoby 
z różnymi zaburzeniami mogą w odmienny sposób doświadczać stygmatyzacji. 

Bez względu na ograniczenia badania, można uznać, że analiza zróżnicowanego funkcjo-
nowania pozycji testowej powinna stać się standardem w  przypadku stosowania nowych 
narzędzi badawczych o nie w pełni ustalonych – w danym kraju, dla określonej populacji – 
właściwościach psychometrycznych.
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rozdział 19
Zastosowanie modelu dIna do analizy zadań 
matematycznych z egzaminu gimnazjalnego1

Artur Pokropek, Instytut Badań Edukacyjnych

W światowej literaturze najczęściej opisywanymi metodami statystycznymi, wykorzysty-
wanymi w pomiarze edukacyj nym, są analizy oparte na klasycznej teorii testu (classical test 
theory, KTT) oraz modelowanie oparte na teorii odpo wiedzi na pozycje testowe, w skrócie 
nazy wanej IRT (od item response theory). W ostatnich latach do głosu dochodzi nowa katego-
ria modeli określanych mianem statystycznych modeli diagnostycznych lub kognitywnych 
modeli diagnostycz nych (por. Rupp, Templin i Henson, 2010). Modele diagnostyczne (będzie-
my się tutaj posługiwać akronimem CDM (od cognitive diagniostic models) często próbuje 
się przeciwstawiać modelom opartym na IRT czy KTT. Nie jest to podejście właściwe. To cele 
badawcze pomiaru edukacyjnego mogą mieć charak ter diagnostyczny – sam model staty-
styczny jest tylko zbiorem procedur wykonywa nych przez komputer. Odpowiednio przepro-
wadzone analizy w paradygmacie KTT lub IRT, w określonych przypadkach mogą okazać się 
równie dobre lub nawet bardziej użyteczne z punktu widzenia diagnozy, niż analizy oparte 
na modelach CDM. Nie zmienia to jednak faktu, że KTT i IRT zostały zaprojektowane przede 
wszystkim do pomiarów różnicujących, modele diagnostyczne zaś przede wszystkim do po-
miaru diagnostycznego. 

W dalszej części zostaną przedstawione analizy odnoszące się do dwóch typów pomiaru: 
różnicującego i diagnostycznego. Przykłady zostaną oparte na danych pochodzących z części 
matematyczno -przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego. W  pierwszym typie ana liz zostanie 
zastosowany dwuparametryczny model IRT, w drugim typie – model DINA, szczegółowo opi-
sany w rozdziale 7. 

19.1. dane
Wyniki testu mierzącego umiejętności matematyczne, będącego częścią egzaminu gim-

nazjalnego w  2012 roku, posłużą nam za przykładowy zestaw danych. Wobec tego rodza-
ju informacji można zastosować różne podejścia pomiarowe i  typy modeli statystycznych. 
W przedstawionych analizach posłużono się losowo dobraną próbą 30 000 uczniów. Loso-
wanie miało charakter prosty. Ograniczenie się do tak dobranej próby było praktyczne i miało 
przyspieszyć procedury estymacyjne, zastosowane w analizach. W ramach dalszych uprosz-

1 W rozdziale wykorzystano fragmenty artykułu: Pokropek, A. (2013). Modele psychometryczne w pomiarze 
diagnostycznym. Edukacja, 124(4), 20–41.
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czeń zadania wielokategorialne (w arkuszu egzaminacyjnym: 21, 22, 23) zostały zdychotomi-
zowane w taki sposób, aby maksymalizować wariancje dla poszczególnych zadań. 

Należy również podkreślić, że omawiane analizy mają przede wszystkim charakter poglą-
dowy. Głównym ich zadaniem jest pokazanie możliwości, jakie otwierają się przed badaczem, 
który zechce wykorzystać modele diagnostyczne. Inne cele poznawcze schodzą w tym arty-
kule na drugi plan. 

19.2. podejścia analityczne
19.2.1. podejście różnicujące

W  podejściu różnicującym badaczom chodzi o  uszeregowanie uczniów ze względu na 
(zazwyczaj) jedną cechę. Ponadto zakłada się, że cecha ta ma charakter ciągły. W takiej sytuacji 
odpowiednimi narzędziami badawczymi mogą być modele IRT lub analizy oparte na KTT. 
Przykład takich analiz został przedstawiony w Tabeli 19.1. Znalazły się w niej informacje o mocy 
różnicującej zadania (liczonej na dwa sposoby: korelacją Pearsona i korelacją polichoryczną), 
o łatwości zadań oraz parametrach modelu IRT: dyskryminacji i trudności. Analizę tę można by 
rozszerzyć o analizę dystraktorów, graficzną analizę dopasowania modelu IRT do danych, lecz 
w tym wypadku nie wniosłoby to wiele. Moc różnicująca zadań jest zadowalająca, ich rozkład 
łatwości wydaje się dobrze dobrany, choć liczba zadań jest zdecydowanie za mała dla za-
pewnienia rzetelnego pomiaru indywidualnego (α-Cronbacha = 0,85, błąd standardowy po-
miaru wynosi 2 pkt., czyli precyzja pomiaru przy 95-procentowym przedziale ufności wynosi  
+/– 4 pkt.). Słowem, zadania mające zbudować ciągłą skalę umiejętności, mają przyzwoite 
właściwości psychometryczne. Skala skonstruowana na ich podstawie niestety nie będzie ska-
lą dobrze różnicującą z powodu niewielkiej liczby zadań. 

Nawet jeżeli założymy, że precyzja, z jaką skala może różnicować uczniów jest do pewnych 
celów wystarczająca, nie pozwala na przeprowadzenie wielu analiz statystycznych i  wnio-
skowania. Oczywiście, można prowadzić dalsze dociekania w odniesieniu do różnych grup 
uczniów (np. chłopcy i dziewczęta), przeprowadzić analizę stronniczości zadań, ale wszyst-
kie te analizy niewiele wniosą do wiedzy na temat szczegółowych właściwości umiejętności 
uczniów. Nie jest to zarzut w kontekście postawionego zadania, które polega na pomiarze róż-
nicującym. Pomiar różnicujący został dokonany. Jego właściwości (rzetelność i błąd pomiaru) 
przedstawione. Skonstruowane skale mogą zostać wykorzystane do różnicowania uczniów 
pod kątem ogólnych umiejętności matematycznych. 
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tabela 19.1. Analiza zadań przeprowadzona za pomocą klasycznej teorii testu (KTT) i dwupa-
rametrycznego modelu IRT.

Zadanie

parametry ktt parametry Irt

Moc Moc
(polichoryczna) łatwość

dyskryminacja trudność

parametr SE parametr SE
mat. 1 0,38 0,53 0,71 0,52 0,01 –1,17 0,03

mat. 2 0,50 0,59 0,45 0,65 0,01 0,21 0,02

mat. 3 0,47 0,59 0,57 0,62 0,01 –0,37 0,02

mat. 4 0,49 0,58 0,29 0,66 0,01 0,95 0,02

mat. 5 0,36 0,47 0,66 0,42 0,01 –1,02 0,03

mat. 6 0,33 0,65 0,89 0,85 0,02 –1,92 0,03

mat. 7 0,51 0,63 0,56 0,74 0,01 –0,29 0,01

mat. 8 0,48 0,69 0,73 0,89 0,02 –0,96 0,02

mat. 9 0,49 0,63 0,61 0,72 0,01 –0,51 0,01

mat. 10 0,50 0,63 0,60 0,74 0,01 –0,47 0,01

mat. 11 0,40 0,71 0,84 0,98 0,02 –1,44 0,02

mat. 12 0,51 0,61 0,47 0,70 0,01 0,08 0,01

mat. 13 0,53 0,62 0,41 0,72 0,01 0,35 0,01

mat. 14 0,56 0,67 0,26 0,91 0,01 0,93 0,02

mat. 15 0,41 0,5 0,49 0,47 0,01 0,04 0,02

mat. 16 0,32 0,4 0,47 0,31 0,01 0,25 0,03

mat. 17 0,46 0,68 0,76 0,90 0,02 –1,09 0,02

mat. 18 0,47 0,58 0,56 0,61 0,01 –0,34 0,02

mat. 19 0,49 0,59 0,52 0,64 0,01 –0,15 0,02

mat. 20 0,49 0,61 0,54 0,67 0,01 –0,21 0,01

mat. 21 0,67 0,77 0,31 1,37 0,02 0,57 0,01

mat. 22 0,57 0,70 0,23 0,99 0,02 1,04 0,02

mat. 23 0,68 0,80 0,26 1,54 0,02 0,74 0,01

19.2.2. podejście diagnostyczne
Podejście diagnostyczne polega na ocenie stanu wiedzy – przede wszystkim specyficz-

nych jej braków – odkrywa ich przyczyny i wskazuje na sposoby kompensacji. Narzędzie po-
miarowe w tej sytuacji musi zatem być inne niż w przypadku pomiaru różnicującego. Proste, 
jednowymiarowe skalowanie zdaje się nieadekwatne do celów diagnostycznych.

Pomiar diagnostyczny wymaga przyjęcia założeń odnoszących się do mierzonych umie-
jętności. Załóżmy zatem, że umiejętności mierzone testem matematycznym zostały uzna-
ne za dyskretne (a precyzyjniej – za dwuwartościowe: uczeń posiada lub nie posiada danej 
umiejętności), oraz że badanych jest kilka umiejętności jednocześnie (inaczej mówiąc – kilka 
wymiarów wiedzy matematycznej mierzonych jest na podstawie zadań tego testu matema-
tycznego). Takie założenia wydają się zdroworozsądkowe i do przyjęcia.

W tym punkcie niezbędne jest wyspecyfikowanie badanych umiejętności oraz relacji, jakie 
wiążą zadania z umiejętnościami. Zacznijmy od wyspecyfikowania umiejętności. Istnieją do 



Modele cech ukrytych W badanIach edukacyjnych, pSychologII I SocjologII

370

tego dwie główne drogi. Po pierwsze, można odwołać się do planu testu i sprawdzić, wedle 
jakiego schematu zadania zostały skonstruowane. Jeżeli plan testu jest poprawny, a zadania 
zostały stworzone wedle jego wytycznych, zyskujemy wysokiej jakości informacje. Druga me-
toda polega na zatrudnieniu ekspertów, którzy post hoc skategoryzują umiejętności i przypi-
szą odpowiednie zadania do odpowiednich umiejętności.

W tym artykule wykorzystamy pierwsze podejście. Specyfikacja umiejętności odnosi się 
do oficjalnej dokumentacji testu, przedstawionej przez Centralną Komisję Egzaminacyjną 
(CKE). W dokumentacji tej możemy znaleźć informacje, że zadania odpowiadają wymaganiom 
ogólnym zapisanym w podstawie programowej (Rozporządzenie…, 2012)2. W przypadku ma-
tematyki składają się one z pięciu umiejętności: wykorzystywania i tworzenia informacji; wy-
korzystywania i interpretowania reprezentacji; modelowania matematycznego; użycia i two-
rzenia strategii; rozumowania i  argumentacji. Opis tych umiejętności został przedstawiony 
w Tabeli 19.2.

tabela 19.2. Umiejętności uczniów według wymagań ogólnych podstawy programowej.

Wymagania ogólne opis nabytych umiejętności
Wykorzystanie i tworzenie 
informacji

Uczeń interpretuje i tworzy teksty o charakterze matematycznym, używa języka 
matematycznego do opisu rozumowania i uzyskanych wyników.

Wykorzystywanie 
i interpretowanie reprezentacji

Uczeń używa prostych, dobrze znanych obiektów matematycznych, interpretuje 
pojęcia matematyczne i operuje obiektami matematycznymi.

Modelowanie matematyczne
Uczeń dobiera model matematyczny do prostej sytuacji, buduje model 
matematyczny danej sytuacji.

Użycie i tworzenie strategii
Uczeń stosuje strategię jasno wynikającą z treści zadania, tworzy strategię 
rozwiązania problemu.

Rozumowanie i argumentacja
Uczeń prowadzi proste rozumowania, podaje argumenty uzasadniające 
poprawność rozumowania.

Źródło: MEN (2012, s. 172–173).

Po wyodrębnieniu umiejętności mierzonych testem, następnym krokiem, niezbędnym do 
poprawnej analizy jest przeprowadzenie mapowania umiejętności do zadań, czyli przypisanie 
do każdego zadania umiejętności, jakie są za jego pomocą mierzone. Wyniki takiego dopaso-
wania zapisywane są zazwyczaj w macierzach nazywanych macierzami Q (por. Tabela 19.3). 

W wierszach takiej macierzy zapisuje się zadania, a w kolumnach umiejętności. Macierz 
wypełniona jest zerami i  jedynkami. Jedynka oznacza, że dane zadanie mierzy konkretną 
umiejętność, zero – że umiejętność ta nie jest potrzebna do rozwiązania tego zadania. Na 
przykład do rozwiązania zadania 1, wedle macierzy przedstawionej w Tabeli 19.3, potrzebne 
są dwie umiejętności: wykorzystywanie i tworzenie informacji oraz wykorzystywanie i inter-
pretowanie reprezentacji. 

2 W dokumentacji CKE do każdego zadania zostały przyporządkowane wymagania ogólne i szczegółowe (CKE, 2012). 
Wymagania szczegółowe są zbyt rozdrobnione, aby móc je wykorzystać do analizy. Wymagania ogólne stanowią za 
to możliwy do przyjęcia opis struktury wiedzy ucznia.
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tabela 19.3. Macierz Q oparta na umiejętnościach wyszczególnionych w podstawie progra-
mowej.

Zadanie

umiejętności wyszczególnione w podstawie programowej
(1)

Wykorzystanie 
i tworzenie 
informacji

(2)
Wykorzystanie 

i interpretowanie 
reprezentacji

(3)
Modelowanie 

matematyczne

(4)
użycie 

i tworzenie 
strategii

(5)
rozumowanie 
i argumentacja

1 1 1 0 0 0
2 0 1 0 0 0
3 0 0 1 0 0
4 0 1 0 0 0
5 0 1 0 0 0
6 1 0 0 0 0
7 0 1 0 0 0
8 0 1 1 0 0
9 0 1 1 0 0

10 0 1 0 0 0
11 1 1 0 0 0
12 1 0 1 0 1
13 1 0 1 0 0
14 0 0 0 1 0
15 0 1 0 0 0
16 0 0 1 0 0
17 0 0 0 0 1
18 0 1 1 0 0
19 0 0 0 1 0
20 0 1 0 0 0
21 1 0 0 1 1
22 0 0 0 0 1
23 0 0 0 1 0

Po wyspecyfikowaniu macierzy Q pozostała jeszcze jedna decyzja, od której zależeć bę-
dzie wybór modelu statystycznego do diagnozy. Problem dotyczy relacji między zmiennymi 
ukrytymi a procesem odpowiedzi na pytanie: Czy relacje są kompensacyjne, niekompensacyj-
ne czy niezależne? Ostatnia odpowiedź została wykluczona na podstawie samej konstrukcji 
macierzy Q. Pozostaje zatem rozstrzygnąć czy relacje są niekompensacyjne, czy kompensacyj-
ne; innymi słowy: czy do rozwiązania jednego zadania niezbędne są wszystkie umiejętności, 
czy wystarczy jedna z nich. W naszym wypadku konstrukcja zadań oraz macierzy Q wskazuje 
raczej na pierwsze rozwiązanie, czyli niekompensacyjny charakter relacji. Zakładamy tutaj, że 
do rozwiązania zadania niezbędne jest posiadanie wszystkich umiejętności wyszczególnio-
nych w macierzy Q. 

Taka droga rozumowania prowadzi do wyboru kilku modeli statystycznych, które można 
wykorzystać do diagnozowania. Posłużymy się tutaj najbardziej znanym, a zarazem najprost-
szym diagnostycznym modelem DINA (Haertel, 1989; Torre, 2004). Jest to model niekompen-
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sacyjny z koniunkcyjną regułą kondensacji. W modelu zakłada się, że udzielenie poprawnej 
odpowiedzi na zadanie wskazuje na posiadanie wszystkich atrybutów – w  tym nieobser-
wowalnych, dychotomicznych atrybutów – niezbędnych do jego rozwiązania. W determini-
stycznych warunkach brak choćby jednego atrybutu oznacza niepowodzenie w rozwiązaniu 
zadania. Szum wprowadzony przez proces stochastyczny ograniczany jest w modelu DINA 
poprzez parametry pomyłki (slip) i zgadywania (guessing). Zatem uczeń posiadający wszystkie 
wymagane do rozwiązania zadania atrybuty może pomylić się i odpowiedzieć niepoprawnie, 
a uczeń nieposiadający wszystkich atrybutów ma szanse poprawnie odpowiedzieć na zada-
nie. W modelu DINA parametry pomyłki (si) oraz zgadywania (gi) określane są dla każdego 
zadania. Specyfikacja modelu znajduje się w rozdziale 7. 

Na Rysunku 19.1 przedstawiono parametry zadań dla modelu DINA, w  którym została 
wykorzystana macierz Q, przedstawiająca klasyfikację umiejętności według wymagań ogól-
nych podstawy programowej. Rysunek wyraża trzy parametry: zgadywania, pomyłki i dyskry-
minacji. Pierwsze dwa były omawiane w rozdziale 7, lecz ostatni wymaga dopowiedzenia. 
Dyskryminacja została tutaj zoperacjonalizowana jako: (1 – si) – gi. Mimo odmiennego wzoru, 
dyskryminacje w modelu DINA można interpretować podobnie do mocy różnicującej w KTT. 
Niska moc dyskryminacyjna oznacza, że odpowiedź na zadanie słabo różnicuje uczniów po-
siadających umiejętności niezbędne do jego rozwiązania i uczniów nieposiadających takich 
umiejętności. Wysoka moc dyskryminacyjna wskazuje na to, że poprawna lub niepoprawna 
odpowiedź na zadanie jest dobrym wskaźnikiem, informującym o tym czy uczeń posiada wy-
szczególnione w macierzy Q umiejętności, czy nie (Rupp i in., 2010).

rysunek 19.1. Wartości parametrów w modelu DINA dla macierzy Q reprezentującej klasyfi-
kację umiejętności według wymagań ogólnych podstawy programowej.
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Na Rysunku 19.1 widać, że przykładowe zadania odznaczają się bardzo przeciętnymi cha-
rakterystykami psychometrycznymi. Parametry zgadywania są wysokie, ale należy pamiętać, 
że większość zadań w tym teście była zamknięta. Dlatego parametry zgadywania w okolicy 
wartości 0,25 dla pytań zamkniętych są możliwe do zaakceptowania. Warto zwrócić uwagę, 
że trzy ostatnie zadania, które były zadaniami otwartymi (brak możliwości zgadywania) cha-
rakteryzują się bardzo niską mocą dyskryminacyjną. Jednak dla części zadań zamkniętych pa-
rametry zgadywania były bardzo wysokie. Aż dla 10 z nich parametr zgadywania przekroczył 
wartość 0,4. Najwyższym parametrem zgadywania charakteryzują się zadania 6 i 11. Ich treść 
i graficzna forma zostały przedstawione na Rysunku 19.2. 

Według twórców testu, aby rozwiązać zadanie 6 uczeń musi posiadać umiejętność wy-
korzystywania i tworzenia informacji. Inne umiejętności nie są mierzone w tym zadaniu. Aby 
rozwiązać zadanie 11, uczeń musi posiadać dodatkową umiejętność – wykorzystania i inter-
pretowania reprezentacji. W przypadku obu zadań wydaje się, że zakres wyspecyfikowanych 
umiejętności jest zbyt wąski, dlatego parametry zgadywania są tak wysokie. Parametry po-
myłki są zdecydowanie niższe niż parametry pomyłki. Tylko w dwóch przypadkach przekra-
czają wartość 0,4, a w czterech: 0,3 (dla zadań 4, 14, 16, 22). Wysokie parametry pomyłki mogą 
oznaczać, że umiejętności przypisane zadaniom faktycznie nie są potrzebne do udzielenia 
poprawnej odpowiedzi lub charakter zadania (rozkład dystraktorów, sformułowanie pytania) 
są nieadekwatne. Rozstrzygnięcie pozostawiamy czytelnikowi. Parametr dyskryminacji zależy 
bezpośrednio od parametru zgadywania i pomyłki, nie dziwi zatem niska moc dyskryminacyj-
na zadań: 11, 5, 16 i 6.

Charakterystyki zadań sugerują, że model odznacza się średnim dopasowaniem do da-
nych (warto zaznaczyć, że statystyki RMSEA dla poszczególnych zdań nie są bardzo wysokie 
i  sugerują przynajmniej dostateczne dopasowanie modelu do danych), dlatego pozostałe 
konkluzje wynikające z modelu należy przyjmować ostrożnie. 

Do tej pory omówiliśmy parametry podobne (do pewnego stopnia) do parametrów jed-
nowymiarowych modeli IRT i KTT. Innymi słowy, uzyskaliśmy informacje na temat psychome-
trycznych właściwości wykorzystanych w pomiarze zadań. Za pomocą modelu DINA można 
jednak uzyskać znacznie więcej. 

Pierwszym przykładem niezwykle ważnej informacji, z  punktu widzenia diagnozy, jest 
estymowany w  populacji odsetek uczniów, którzy posiedli wyszczególnione w  podstawie 
programowej umiejętności. W Tabeli 19.4 zostały przedstawione szacunki. Około 2/3 uczniów 
potrafi wykorzystywać i tworzyć informacje. Jeżeli chodzi o pozostałe umiejętności, to każdą 
z nich opanowała tylko około 1/3 uczniów.
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Rysunek 19.1. Wartości parametrów w modelu DINA dla macierzy Q reprezentującej klasyfikację 
umiejętności według wymagań ogólnych podstawy programowej. 
 

Na Rysunku 19.1 widać, że przykładowe zadania odznaczają się bardzo przeciętnymi 
charakterystykami psychometrycznymi. Parametry zgadywania są wysokie, ale należy 
pamiętać, że większość zadań w tym teście była zamknięta. Dlatego parametry zgadywania w 
okolicy wartości 0,25 dla pytań zamkniętych są możliwe do zaakceptowania. Warto zwrócić 
uwagę, że trzy ostatnie zadania, które były zadaniami otwartymi (brak możliwości 
zgadywania) charakteryzują się bardzo niską mocą dyskryminacyjną. Jednak dla części zadań 
zamkniętych parametry zgadywania były bardzo wysokie. Aż dla 10 z nich parametr 
zgadywania przekroczył wartość 0,4. Najwyższym parametrem zgadywania charakteryzują 
się zadania 6 i 11. Ich treść i graficzna forma zostały przedstawione na Rysunku 19.2.  
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Rysunek 19.2. Zadania 6 i 11 z części matematycznej egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w 
2012 roku.  
Źródło: arkusz egzaminacyjny (CKE, 2012). 
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tabela 19.4. Szacowany odsetek uczniów posiadających daną umiejętność według wyma-
gań ogólnych podstawy programowej.

umiejętności odsetek uczniów  
posiadających daną umiejętność

Wykorzystanie i tworzenie informacji 66,3
Wykorzystanie i interpretowanie reprezentacji 35,5
Modelowanie matematyczne 35,7
Użycie i tworzenie strategii 31,5
Rozumowanie i argumentacja 38,3

Prezentowany model diagnostyczny pozwala również szacować, jakie profile umiejęt-
ności uwidaczniają się w badanej sytuacji. Wyniki te przedstawiono na Rysunku 19.3: około 
30% uczniów nie posiadło żadnej z wyszczególnionych umiejętności. Niespełna 30% posiada 
wszystkie umiejętności ogólne, wymienione w podstawie programowej. Około 25% uczniów 
posiada jedynie umiejętność wykorzystywania i tworzenia informacji. Pozostałe profile poja-
wiają się dużo rzadziej. 
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rysunek 19.3. Model DINA: estymowane profile umiejętności według macierzy Q, skonstruowa-
nej na podstawie kategoryzacji opartej na wymaganiach ogólnych podstawy programowej.
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Kolejnych ważnych informacji dostarcza macierz korelacji między umiejętnościami. Wyni-
ka z niej wyraźnie, że umiejętności są ze sobą silnie powiązane. Słabiej związana z innymi jest 
umiejętność wykorzystywania i  tworzenia informacji. Może to stanowić wskazówkę dydak-
tyczną dla osób tworzących program pracy z uczniami i dla nauczycieli. Ciekawa jest również 
najniższa korelacja, którą znajdujemy w macierzy, wynosząca 0,74. Jest to korelacja między 
wykorzystaniem i tworzeniem informacji a modelowaniem matematycznym. Wydaje się, że 
taki wynik ma uzasadnienie teoretyczne. 

tabela 19.5. Korelacje między umiejętnościami według macierzy Q, skonstruowane na pod-
stawie kategoryzacji opartej na wymaganiach ogólnych podstawy programowej.

Wymaganie ogólne podstawy 
programowej (1) (2) (3) (4) (5)

(1) 1 0,85 0,74 0,82 0,85
(2) 0,85 1 0,98 0,99 0,96
(3) 0,74 0,98 1 0,98 0,95
(4) 0,82 0,99 0,98 1 0,97
(5) 0,85 0,96 0,95 0,97 1

Najciekawsze informacje z modelu DINA otrzymujemy dla poszczególnych uczniów. Nie 
jest to jedna liczba, tak jak w przypadku pomiaru różnicującego, ale zestaw informacji, który 
może okazać się ważny z dydaktycznego punktu widzenia. Dwa przykłady takich informacji 
zostały przedstawione na kolejnych wykresach, określających prawdopodobieństwo opano-
wania poszczególnych umiejętności (Rysunek 19.4). 

rysunek 19.4. Prawdopodobieństwo opanowania poszczególnych umiejętności dla dwóch 
przykładowych wzorów odpowiedzi (identyfikujących jednoznacznie uczniów). Model DINA 
według macierzy Q, skonstruowanej na podstawie kategoryzacji opartej na wymaganiach 
ogólnych podstawy programowej.
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Zakłada się tutaj, że prawdopodobieństwo na poziomie 0,4 i niższe wskazuje na niepano-
wanie przez ucznia danej umiejętności. Prawdopodobieństwo powyżej 0,6 oznacza, że uczeń 
opanował umiejętność, zaś obszar między 0,4 a 0,6 pozostaje obszarem niepewności. W przy-
kładzie pierwszym widać, że uczeń nie posiadł umiejętności modelowania matematyczne-
go (3) oraz użycia i  tworzenia strategii (4). Natomiast uczeń, którego wyniki przedstawiono 
w drugim panelu, posiadł wszystkie umiejętności określone w podstawie programowej. Wy-
nik niesie stosunkowo dużo informacji, które można wykorzystać między innymi do dalszego 
diagnozowania umiejętności ucznia, a także do indywidualizacji toku kształcenia. 

Podobny zestaw informacji można uzyskać dzięki modelowaniu IRT (wielowymiarowemu 
lub jednowymiarowemu), które ukierunkowane będzie diagnostycznie. W takiej sytuacji praw-
dopodobieństwo może zostać zastąpione poziomem umiejętności mierzonym na skali logi-
towej, a próg informujący o tym czy uczeń posiadł daną umiejętność, czy nie – może zostać 
wyznaczony na podstawie procedury ustalania standardów (standard setting). Istnieje jednak 
kilka ważnych zalet przedstawionego modelu (abstrahując od tego, które założenia dotyczące 
umiejętności – określone w modelach – są prawdziwe). Okazuje się, że model DINA uzyskuje 
znacząco wyższą rzetelność od modeli IRT (odsetek dobrze zakwalifikowanych uczniów) na-
wet przy mniejszej liczbie zadań (Rupp i in., 2010). Problem szacowania progu umiejętności 
w tym modelu w zasadzie nie istnieje, ponieważ jest „wmontowany” w parametryzację mode-
lu, podczas gdy dla modeli IRT musi być każdorazowo szacowany przez ekspertów. Ponadto 
interpretacja wyników modelu, przedstawiona głównie za pomocą wartości procentowych, 
jest dużo łatwiejsza od interpretowania wyników na skali logitowej. 

19.3. podsumowanie
Podejście diagnostycznie wraz z  wykorzystaniem odpowiednich modeli może być źró-

dłem niezwykle ważnych, z punktu widzenia edukacji, informacji. Zarówno na poziomie całej 
populacji, jak i  konkretnych uczniów. Modele te stanowią ciekawą alternatywę dla szeroko 
stosowanych modeli IRT. Należy jednak podkreślić, że w pewnych sytuacjach stosowanie mo-
deli IRT jest bardziej uzasadnione, w innych modele diagnostyczne wydają się bardziej odpo-
wiednim wyborem. 

Stosowanie modeli diagnostycznych wiąże się z kilkoma ograniczeniami, które uniemożli-
wiają im zdobycie odpowiedniej pozycji w pomiarze edukacyjnym i diagnostyce. Podstawo-
wy problem w zastosowaniu przedstawionych narzędzi polega na trudności konstrukcji na-
rzędzia pomiarowego, dopasowanego do potrzeb diagnozy i współgrającego z możliwościa-
mi, jakie daje nam modelowanie statystyczne. Konstrukcja dobrego narzędzia statystycznego 
wymaga współpracy specjalistów przedmiotowych, wyszkolonych w  dziedzinie pomiaru 
edukacyjnego, ze specjalistami posiadającymi odpowiednią wiedzę z zakresu psychometrii. 
Konstrukcja instrumentu pomiarowego wymaga pogłębionej wiedzy na temat konstruktów, 
które chce się mierzyć, ograniczeń modeli statystycznych i narzędzi pomiarowych, za pomocą 
których chce się dokonać pomiaru. Specyfikacja macierzy Q, wybór reguły kondensacyjnej 
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określającej, w  jaki sposób relacje między umiejętnościami wpływają na prawdopodobień-
stwo udzielenia poprawnej odpowiedzi czy decyzja, z  jakim charakterem zmiennej ukrytej 
(ciągłym czy dyskretnym) mamy do czynienia, nie są nigdy decyzjami banalnymi. 

Dodatkowo, modele diagnostycznie nie mają w pełni opracowanego zaplecza statystycz-
nego. Chodzi tutaj przede wszystkim o miary dopasowania modeli oraz statystyki, które uła-
twiałyby pracę nad konstrukcją macierzy Q (por. Wilhelm i Robitzsch, 2009). 

Pomimo tego praca nad rozwojem narzędzi diagnostycznych, wykorzystujących modele 
zmiennych ukrytych (zwłaszcza modele CDM), może być inwestycją, która przyniesie wiele 
korzyści nie tylko metodologii pomiaru edukacyjnego i diagnostycznego, lecz także całemu 
systemowi edukacji.
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rozdział 20
testowanie adaptatywne: przykład testu umiejętności na 
starcie szkolnym

Maciej Karwowski, Akademia Pedagogiki Specjalnej
Dorota M. Jankowska, Akademia Pedagogiki Specjalnej
Jacek Stanaszek, Edutronika

W ostatnich latach w naszym kraju trwa wdrażanie na szeroką skalę nowych modeli staty-
stycznych, które mają szanse zastąpić obowiązujące dotychczas praktyki konstruowania i sto-
sowania testów w psychologii i badaniach edukacyjnych. Przejawy tych zmian widoczne są 
przede wszystkim w dwóch sferach. Po pierwsze, coraz częściej wykorzystuje się modele dla 
zmiennych ukrytych (przede wszystkim różnych odmian konfirmacyjnej analizy czynnikowej) 
do tworzenia testów psychologicznych – zarówno testów wykonania, mierzących zdolności, 
jak i skal samoopisowych oraz kwestionariuszy (np: Cieciuch, Harasimczuk i Döring, 2012; Kar-
wowski i Gralewski, 2013). Po drugie, sięga się po koncepcje probabilistyczne (np. teorię odpo-
wiedzi na pozycje testowe, item response theory, IRT), które są wykorzystywane do tworzenia 
testów osiągnięć szkolnych (Jasińska i Modzelewski, 2014) i testów psychologicznych (Dzie-
dziewicz i Karwowski, 2012; 2014; Karwowski, 2014). Dotychczasowe polskie doświadczenia 
z testowaniem adaptatywnym można policzyć na palcach jednej ręki (Gmoch, 2012; Hurek 
i Sztejnberg, 2010; Karwowski i Dziedziewicz, 2012), co jest to zaskakujące z dwóch powo-
dów. Po pierwsze, testowanie adaptatywne jest naturalną konsekwencją procesu tworzenia 
testów opartych na IRT. Wymaga wprawdzie dysponowania bogatym i solidnie wyskalowa-
nym bankiem zadań oraz stworzenia samego testu w wersji komputerowej, nie są to jednak 
w dzisiejszych czasach przeszkody nie do przeskoczenia. Po drugie – co w praktyce jest znacz-
nie istotniejsze – w dobie rosnącej liczby testów niskiej stawki i spadającej motywacji niemal 
wszystkich – dyrektorów, nauczycieli, rodziców i samych uczniów – do brania w nich udziału, 
testowanie adaptatywne może być ratunkiem dla pogarszającej się jakości uzyskiwanych da-
nych. Wydaje się zatem, że faktyczny powód małej popularności testowania adaptatywnego 
bierze się z braku wiedzy na jego temat w rodzimej literaturze. Ta właśnie diagnoza wyznacza 
cele tego rozdziału. Po wstępnej charakterystyce testów adaptatywnych przedstawimy na-
sze doświadczenia związane z  tworzeniem pierwszego w  Polsce testu adaptatywnego dla 
dzieci rozpoczynających naukę w szkole – Testu umiejętności na starcie szkoły (TUNSS). Opis 
algorytmu testowania adaptatywnego poprzedzamy podstawowymi informacjami na temat 
TUNSS, których rozwinięcie dociekliwy czytelnik znajdzie w innym miejscu (Karwowski i Dzie-
dziewicz, 2012). 
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20.1. testowanie adaptatywne: dlaczego i po co?
Test adaptatywny, nazywany czasem „adaptacyjnym” lub „testem szytym na miarę” (tailored 

test), trudno uznać za nowość. Nieco upraszczając, można by rzec, że testowanie adaptatywne 
polega na sekwencyjnym prezentowaniu takich zadań (spośród wszystkich dostępnych w ban-
ku), których moc dyskryminacyjna jest najwyższa, a poziom trudności najbliższy oczekiwanym 
umiejętnościom badanych. Dość zgodne jest przekonanie, że pierwszym – wprawdzie mocno 
niedoskonałym, lecz co do zasady adaptatywnym – narzędziem, był test inteligencji stworzony 
na początku XX wieku przez Alfreda Bineta (Linden i Glas, 2010). Inni wczesne echa testowania 
adaptatywnego dostrzegają raczej w testowaniu dwufazowym Lee Cronbacha i Goldine Gleser 
(1965) czy testowaniu elastycznym (flexilevel test) pioniera nowoczesnej psychometrii – Frederic-
ka Lorda (1971). Pierwszeństwo należy się jednak Binetowi, który w 1904 roku został poproszony 
przez przedstawicieli francuskiego ministerstwa edukacji o opracowanie metod rozpoznawania 
dzieci z (jak powiedziano by dziś) niepełnosprawnością intelektualną w szkole. Zaproponowane 
przez niego rozwiązanie miało znamiona testowania adaptatywnego. 

20.1.1. test bineta–Simona – adaptatywne inspiracje
Binet, poproszony przez francuskich urzędników o stworzenie testu inteligencji zadziałał 

błyskawicznie i już po roku gotowa była skala Bineta–Simona1, szeroko stosowana w kolejnych 
latach we Francji i w Stanach Zjednoczonych. Nowa skala inteligencji była złożona z zadań 
ułożonych według rosnącego stopnia trudności i  już wkrótce (w kolejnych opracowaniach 
z lat 1908–1911) została uporządkowana według pozycji dopasowanych do wieku badanych. 
Za zadania właściwe pięciolatkowi uznawano te, z którymi radziła sobie większość pięciolat-
ków; podobnie stopniowano trudność wymogów dla innych grup wiekowych. Badani testem 
Bineta proszeni byli na przykład o porównanie długości dwóch linii, zdefiniowanie wybranych 
pojęć (np. dom), powtórzenie z pamięci piętnastowyrazowego zdania, ułożenie zdania z okre-
ślonych słów czy wyjaśnienie różnic między nieodległymi pojęciami (np.: smutny i znudzony; 
Kaufman, 2009). Niektóre z zadań testowych Bineta są do dziś włączane do baterii testowych 
mierzących sprawność funkcjonowania naszego intelektu.

Jednak najistotniejszą charakterystyką testu Bineta, z punktu widzenia rozważań poruszanych 
w  tym rozdziale, była właśnie jego adaptatywność. Nawet jeśli jest to adaptatywność ułomna 
w świetle rozwiązań stosowanych obecnie, to istotna jest zawarta w scenariuszu testu zasada: za-
dania były na bieżąco oceniane przez osobę (jako poprawne lub niepoprawne), zaś dobór kolejne-
go zadania był konsekwencją odpowiedzi udzielonej przez badane dziecko. Jeśli określone zadanie 
(dobierane na podstawie wieku) okazywało się zbyt trudne, badający przedstawiał zadanie kolejne, 
łatwiejsze, bo przypisane do młodszych dzieci, wnioskując tym samym, że szacowany iloraz inteli-
gencji badanego dziecka jest niższy niż 100 punktów (bo jego „wiek umysłowy” jest niższy niż bio-

1 W rzeczywistości prace nad nią rozpoczęły się 15 lat wcześniej, test był zatem gotowy, lecz trzymany w przysłowiowej 
szufladzie.
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logiczny, a iloraz ów wyraża się stosunkiem wieku umysłowego do biologicznego, pomnożonym 
razy 100). W sytuacji gdy dziecko radziło sobie z zadaniem przewidzianym dla jego wieku, kolejne 
zadanie było trudniejsze, a poprawna odpowiedź skutkowała oszacowaniem ilorazu inteligencji 
jako odpowiednio przewyższającego 100 punktów. Ta nieskomplikowana procedura miała kilka 
ważnych zalet, nie była jednak pozbawiona wad. Co ważne, te zalety i wady są typowe dla testów 
adaptatywnych prowadzonych także i dziś, warto więc je przybliżyć.

20.1.2. Współczesne testowanie adaptatywne
Kluczową charakterystyką testowania adaptatywnego – zarówno w testach Binetowskich, 

jak i współczesnych – jest dobór zadań najbardziej adekwatnych do poziomu umiejętności 
badanego. To niebagatelna zaleta, jeśli wziąć pod uwagę, że wiele testów jest zbyt łatwych 
(np: test matryc Ravena w wersji kolorowej czy sprawdzian po szóstej klasie szkoły podstawo-
wej w naszym kraju), nużą badanego, a w rezultacie obniżają jakość pomiaru. Niedobrze tak-
że, gdy testy są zbyt trudne – wtedy bowiem dość szybko zaczynają działać demotywująco, 
budzić zniechęcenie a nawet lęk. To, że testowanie adaptatywne pozwala badać „poza nudą 
i lękiem”, to zaleta znacząca, choć nie jedyna. Zaletą drugą, będącą konsekwencją adekwatno-
ści doboru zadań, jest fakt, że testy adaptatywne w sposób oczywisty rzadziej ulegają efektom 
podłogowym i sufitowym – nie są więc ani zbyt łatwe, ani zbyt trudne dla badanych, co bywa 
poważnym problemem w  przypadku testów o  ustalonej długości. Nie sposób bowiem na 
podstawie testu zbyt łatwego wychwycić umiejętności uczniów zdolnych, a  na podstawie 
zastosowania testu nazbyt trudnego – uczniów mających kłopoty z uczeniem się. Po trzecie, 
istotne w dobie rosnącej liczby badań edukacyjnych, testy adaptatywne pozwalają na uzyska-
nie wyników o porównywalnym stopniu rzetelności do testów tradycyjnych, będąc przecięt-
nie o jedną trzecią, a bywa, że nawet o połowę, krótszymi. Pozwala to zaoszczędzić mnóstwo 
czasu przy zachowaniu właściwości pomiaru wysokiej jakości. 

Ograniczenia tych testów bywają jednak również kłopotliwe. Po pierwsze, aby myśleć 
o stworzeniu rzeczywistego testu adaptatywnego, należy dysponować odpowiednio wyska-
lowanym i skalibrowanym, a do tego licznym, bankiem zadań. Oznacza to, że sam proces two-
rzenia testu jest długi, pracochłonny i kosztowny. Nowoczesna praktyka testowania adapta-
tywnego odwołuje się przy tym do doświadczeń Bineta jako do inspiracji – faktycznie bowiem 
zdecydowana większość dzisiejszych testów adaptatywnych tworzona jest na podstawie IRT. 
Aby taki test opracować, niezbędna jest kompetencja w posługiwaniu się odpowiednimi mo-
delami IRT, a także umiejętność opracowania właściwego algorytmu testowania adaptatyw-
nego. Algorytm ten musi uwzględniać co najmniej kilka kwestii: (a) decyzje dotyczące sposo-
bu szacowania umiejętności uczniów (wybór odpowiedniej metody estymacji), (b) określenie 
sposobu oraz kryteriów doboru pierwszego i kolejnych zadań, wreszcie (c) ustalenie kryteriów 
zakończenia testowania. Odsyłając zainteresowanego czytelnika do szczegółowych opraco-
wań (Hurek i Sztejnberg, 2010; Linden i Glas, 2010; Weiss, 1982; 1983) warto w kilku słowach 
scharakteryzować każdy z tych punktów. 
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20.1.2.1. Wybór metody szacowania umiejętności badanych
Tradycyjnie najczęściej stosowaną i najprostszą obliczeniowo metodą szacowania umie-

jętności badanych testem adaptatywnym (co ma niebagatelne znaczenie, gdy testowanie 
i obliczanie umiejętności odbywa się w czasie rzeczywistym), jest funkcja oparta na metodzie 
największej wiarygodności (maximum likelihood, ML) – dokładniej opisana w ostatniej części 
tego rozdziału. Mimo swojej obliczeniowej prostoty, ma ona dotkliwą niedogodność – nie 
pozwala na oszacowanie poziomu umiejętności takiego badanego, który udziela wyłącznie 
poprawnych lub wyłącznie niepoprawnych odpowiedzi na zadania testowe. Skończone osza-
cowania funkcji ML są w takiej sytuacji niemożliwe do osiągnięcia. Jest to problem dotyczący 
przede wszystkim testów bardzo krótkich – na przykład złożonych z  mniej niż 10 zadań – 
w nich bowiem może zdarzyć się sytuacja wyłącznie poprawnych bądź wyłącznie niepopraw-
nych odpowiedzi. W rzeczywistości jednak – gdy testy są odpowiednio długie – funkcja ML 
z powodzeniem spełnia swoją rolę. W literaturze przedmiotu (np: Lord, 1980) rekomenduje się 
również sięganie po metody oparte na algorytmach Bayesowskich (zwłaszcza po estymator 
EAP (expected a  posteriori), rzadziej po estymator MAP (maximum a  posteriori), jako pozwa-
lające na poradzenie sobie z tym problemem. Krytycy perspektywy Bayesowskiej podnoszą 
jednak, że choć zwykle generują one mniejszy błąd standardowy oszacowania, to bywają 
mniej odporne na skrzywienia szacowanych poziomów umiejętności (θ) w kierunku środka 
skali; dla odmiany metody oparte na algorytmie największej wiarygodności częściej są skrzy-
wione w stronę ekstremów skali. W istocie jednak dyskusja między zwolennikami statystyki 
„inferencyjnej” a Bayesowskiej ma w znacznej mierze filozoficzny charakter i wykracza poza 
ramy tego rozdziału (zob. rozdział 10), a decyzja dotycząca wyboru określonej metody bywa 
kwestią statystycznego wyrafinowania. Wśród zwolenników metody największej wiarygodno-
ści dużą ufność pokłada się współcześnie przede wszystkim w metodzie ważonej największej 
wiarygodności (weighted likelihood estimation, WLE; Warm, 1989), która okazuje się bardziej 
optymalna niż klasyczna ML (Wang, Hanson i Lau, 1999). 

20.1.2.2. określenie sposobu doboru pierwszego i kolejnych zadań
Istotnymi decyzjami w każdym module testowania adaptatywnego jest dobór pierwsze-

go i kolejnych zadań. O ile dobór zadań kolejnych nie nastręcza większych trudności – w prak-
tyce bowiem jako każde następne prezentowane jest zadanie o możliwie najwyższej mocy 
dyskryminacyjnej (jeśli zadania skalowane były modelami dwu- lub trzyparametrycznymi) 
oraz trudności najbliższej szacowanemu poziomowi umiejętności – takie więc, którego funk-
cja informacyjna wokół szacowanego poziomu umiejętności jest najwyższa. Czasem poza kry-
teriami stricte statystycznymi uwzględnia się również treściowe zróżnicowanie, dbając o to, 
aby kolejne zadania nie były do siebie zbyt podobne. W konsekwencji modyfikuje się również 
algorytm w taki sposób, aby wybierając między zadaniami o podobnych parametrach jakości 
(a, b, c), test sięgał po zadania możliwie zróżnicowane. W praktyce najtrudniejszy bywa wy-
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bór pierwszego zadania, gdy poziom umiejętności badanego jest nieznany. Sposoby radzenia 
sobie z tym problemem bywają rozmaite – począwszy od prezentowania zadania o średniej 
trudności (parametr b najbliższej wartości 0), przez różnicowanie doboru zadań w zależności 
od tych charakterystyk badanych, które w badaniu pilotażowym były istotnymi predyktora-
mi uzyskiwanych rezultatów. Najczęściej zadania różnicuje się pod kątem wieku i płci, choć 
teoretycznie nic nie stoi na przeszkodzie, aby osobie badanej wyświetlały się różne zadania, 
uwzględniające na przykład wielkość miejscowości zamieszkania, typ szkoły (publiczna lub 
niepubliczna) itd. Celem nie jest uzyskanie idealnego oszacowania θ, to bowiem jest niemoż-
liwe przy krótkim teście, lecz maksymalna redukcja błędu już na wstępie i rozpoczynanie od 
zadań możliwie najbliższych poziomowi kompetencji badanych danej osoby.

20.1.2.3. ustalenie kryteriów zakończenia testowania 
Test adaptatywny powinien być tak długi, jak to potrzebne, ale nie dłuższy. Ta lapidarna re-

komendacja sprawia, że szczególnego znaczenia nabierają kryteria mówiące, kiedy testowanie 
powinno zostać zakończone (termination criteria). Najczęściej stosowane kryterium związane 
jest z jakością pomiaru – a więc z rzetelnością testu w języku klasycznej teorii testu (classical test 
theory, KTT; Samejima, 1977). Wiedząc, że błąd standardowy oszacowania zbiega do wartości 
będącej odwrotnością pierwiastka funkcji informacyjnej, ta zaś estymowana jest na nowo przy 
każdej odpowiedzi badanego, nietrudno zdefiniować i przyjąć oczekiwane kryterium wartości 
zakończenia testu. Skoro wielkość błędu standardowego oszacowania łatwo przełożyć na ekwi-
walent najbardziej typowych miar rzetelności (np: α Cronbacha, zob. Karwowski i Dziedziewicz, 
2012; Thissen, 2000), zdefiniowanie minimalnej oczekiwanej rzetelności pomiaru nie stanowi 
problemu (np.: średni błąd mniejszy lub równy 0,32 skutkuje quasi-rzetelnością testu na pozio-
mie α = 0,90), zaś w odróżnieniu od testów tworzonych na podstawie KTT, wolno oczekiwać 
wysokiej jakości pomiaru także dla niskich i wysokich poziomów umiejętności. W efekcie różne 
osoby rozwiązują testy o różnej długości: przy średnim poziomie umiejętności (θ ≈ 0) test będzie 
krótszy (bo błąd standardowy oszacowania jest mniejszy), a przy poziomach θ niższych i wyż-
szych od 0 – odpowiednio dłuższy. Alternatywą, czasem konieczną do zastosowania, jest przy-
jęcie kryterium określonej, maksymalnej liczby zadań rozwiązywanej przez badanego. Choć nie 
gwarantuje to osiągnięcia zakładanej dokładności pomiaru, czasami – zwłaszcza w przypadku 
nie najlepszych banków zadań – okazuje się konieczne. 

20.2. test umiejętności na starcie szkolnym 
Test umiejętności na starcie szkolnym (TUNSS), to pierwsze w  Polsce standaryzowane, 

w pełni adaptatywne narzędzie służące do oceny wiedzy i umiejętności poznawczych dzie-
ci rozpoczynających naukę w szkole podstawowej. Kluczowe dla testu pojęcie „umiejętności 
na starcie szkolnym” obejmuje wiedzę i umiejętności matematyczne, pisanie, czytanie oraz 
kompetencje warunkujące naukę czytania i  pisania (skala umiejętności matematycznych, 
skala pisania i  skala czytania). Umiejętności te traktowane są jako wynik interakcji procesu 
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kształcenia na etapie edukacji przedszkolnej, stymulacji w środowisku domowym oraz wła-
snej aktywności dziecka (Karwowski i Dziedziewicz, 2012). Ocena wiedzy i umiejętności dzieci 
rozpoczynających naukę szkolną może być wykorzystana do diagnozy gotowości szkolnej 
(Wilgocka-Okoń, 2003), choć z uwagi na poznawczy charakter badanych kompetencji, bliżej 
jej do specyfiki pomiaru poznawczych osiągnięć szkolnych (Niemierko, 1993). 

20.2.1. podstawowe założenia tunSS
TUNSS mierzy wiedzę i  umiejętności matematyczne za pomocą zadań, z  których każ-

de zostało scharakteryzowane na trzech wymiarach: (1) treści matematycznych, do których 
trzeba się odwołać, rozwiązując zadania, (2) umiejętności ogólnych i  szczegółowych, które 
należy uaktywnić w  trakcie rozwiązywania konkretnych problemów matematycznych oraz 
(3) kontekstu, w jakim zostały umieszczone sytuacje zadaniowe. Treści matematyczne zostały 
dodatkowo podzielone na cztery obszary: (a) liczby, (b) pomiar, (c) przestrzeń i kształt oraz 
(d) związki i zależności. Obszar „liczby” obejmuje liczenie obiektów, sprawność rachunkową, 
zapis graficzny liczb oraz działania na zbiorach. Do tego obszaru włączono również oblicze-
nia pieniężne, ze względu na ich związek z dziesiątkowym układem liczenia oraz umiejętno-
ściami rachunkowymi. „Pomiar” odnosi się do określania, szacowania i porównywania wielko-
ści, długości i wysokości oraz umiejętności związanych z pomiarem czasu. Sfera „przestrzeń 
i kształt” sprawdza umiejętność radzenia sobie z geometrią na płaszczyźnie, pojęciem symetrii 
oraz orientacją w  przestrzeni. Natomiast obszar „związki i  zależności” obejmuje rozumowa-
nie, wnioskowanie, grupowanie obiektów oraz umiejętności dostrzegania i kontynuowania 
regularności w  układach rytmicznych. Do każdego z  wymienionych obszarów przypisano 
umiejętności ogólne i szczegółowe, np.: posługiwanie się liczbami porządkowymi („liczby”), 
pomiar wielkości („pomiar”), geometria na płaszczyźnie – rysowanie figur płaskich („przestrzeń 
i kształt”), rozumowanie przyczynowo-skutkowe („związki i zależności”)2. 

W skali pisania TUNSS, podobnie jak w skali umiejętności matematycznych, wśród aspek-
tów charakteryzujących zadania wymieniono obszar treści, umiejętności ogólnych i szczegó-
łowych oraz kontekst sytuacyjny. Treści zadań obejmują sprawność wzrokowo-motoryczną, 
sprawność wzrokowo-przestrzenną, sprawność słuchowo-językową oraz kaligrafię i pisanie. 
W obszarze sprawności wzrokowo-motorycznej wyróżniono następujące umiejętności ogól-
ne i szczegółowe: sprawność manualną (np. płynność i precyzja ruchów), percepcję wzroko-
wą (np. synteza wzrokowa) oraz uwagę i pamięć wzrokową (np. odtwarzanie spostrzeżonych 
i zapamiętanych informacji wizualnych). Sprawność wzrokowo-przestrzenna obejmuje umie-
jętności określania miejsca na kartce papieru oraz orientację przestrzenną, która jest ważna dla 
identyfikowania kształtów. Sprawność słuchowo-językowa dotyczy syntezy i analizy głoskowej 
(np. różnicowanie głosek opozycyjnych), sylabowej (np. podział wyrazu na sylaby) oraz uwagi 

2 Umiejętności te zostały wyłonione m.in. na podstawie: podstawy programowej wychowania przedszkolnego (Dz. U. 
z dnia 15 stycznia 2009 r.), testów gotowości szkolnej, ogólnopolskich i międzynarodowych badań osiągnięć i umiejętności 
uczniów oraz interaktywnych programów komputerowych umożliwiających ocenę wybranych kompetencji szkolnych.
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i pamięci słuchowej, które determinują proces nauki pisania. Zadania z kaligrafii i pisania od-
noszą się do znajomości liter pisanych, umiejętności grafomotorycznych oraz oceny poziomu 
graficznego pisma, m.in. kształtu i proporcji liter, położenia pisma i płynności pisania. 

Skala czytania TUNSS obejmuje: sprawność słuchowo-językową, sprawność wzrokowo-słu-
chową oraz umiejętności czytania. Umiejętności ogólne w wymienionych obszarach dotyczą:  
(a) syntezy i analizy głoskowej, syntezy i analizy sylabowej, analizy zdaniowej, uwagi i pamięci 
słuchowej (sprawność słuchowo-językowa), (b) percepcji wzrokowej, słuchania ze zrozumie-
niem (sprawność wzrokowo-słuchowa) oraz (c) umiejętność czytania. 

Zadania w każdej z wymienionych skal odwołują się do trzech kontekstów sytuacyjnych: 
osobistego, szkolnego i publicznego. Najwięcej zadań (55%) opiera się na kontekście osobi-
stym, obejmuje on sytuacje, miejsca i osoby związane z życiem codziennym ucznia i  funk-
cjonowaniem w środowisku domowym. Kontekst szkolny oraz tematy nawiązujące do życia 
w  społeczności lokalnej i  szerszych kręgach społecznych, wstępują odpowiednio rzadziej 
(kontekst szkolny – 28% i kontekst publiczny – 17% wszystkich zadań). Szczególny akcent po-
łożono na rozwiązywanie problemów pojawiających się w życiu codziennym, aby podkreślić 
możliwości, jakie tkwią w wykorzystaniu wiedzy i umiejętności z zakresu matematyki, pisania 
i czytania podczas rozwiązywania rzeczywistych problemów. 

W teście zastosowano dwa schematy punktowania: 0–1 (niepoprawnie–poprawnie) oraz 
0–1–2 (niepoprawnie – częściowo poprawnie – poprawnie). Większość zadań (85%) opiera się 
na pierwszym z nich. Zadania mają zróżnicowaną formę, są w teście bowiem zarówno zada-
nia otwarte (zadania krótkiej lub rozszerzonej odpowiedzi), jak i zamknięte (zadania wyboru 
wielokrotnego, zadania na dobieranie). Zadania wyboru wielokrotnego (37%) wymagają od 
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kiej odpowiedzi (35%), należy udzielić pojedynczej odpowiedzi w postaci na przykład słowa, 
liczby, symbolu, prostego rysunku. Zadania rozszerzonej odpowiedzi (20%) wymagają udzie-
lenia dłuższej wypowiedzi w formie ustnej, pisemnej lub za pomocą symboli. Aby zwiększyć 
rzetelność ocen zadań otwartych, na podstawie badania pilotażowego i normalizacyjnego 
opracowano przykłady typowych błędów, jakie mogą popełnić dzieci w trakcie rozwiązywa-
nia testu. Wysokie parametry zgodności ocen badaczy przeszkolonych w zakresie oceniania 
zadań TUNSS, potwierdzają zasadność tego wykazu. 

Badanie TUNSS ma charakter indywidualny i składa się z dwóch części: wprowadzenia i ba-
dania właściwego. Część wprowadzająca służy do nawiązania kontaktu z dzieckiem, przedsta-
wienia celu badania, zapoznania dziecka ze sposobem korzystania z tabletu i aplikacji. Wpro-
wadzenie składa się z  trzech zadań o charakterze ćwiczeniowym. Pierwsze z nich służy do 
nauki zaznaczania dotykiem wybranych elementów na ekranie tabletu oraz do ewentualnego 
poprawiania udzielonej odpowiedzi. Kolejne, przygotowuje do zadań wymagających przecią-
gania elementów na ekranie, także w sytuacji ograniczenia czasu na wykonanie tej czynności, 
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a ostatnie pokazuje specyfikę zadań sprawdzających szybkość reakcji. Wszystkie zadania z sa-
mouczka mają zachęcić dziecko do udziału w części właściwej badania, w której dziecko rozwią-
zuje maksymalnie po 10 zadań z każdej ze skal. Zdecydowana większość zadań w teście rozwią-
zywana jest na tablecie. Lektor czyta polecenie do każdego z nich. Osoba badająca na prośbę 
dziecka może powtórnie odtworzyć polecenie, choć każde polecenie może być powtórzone 
nie więcej niż dwukrotnie. Do zadań rozwiązywanych bez użycia tabletu (głównie są to zadania 
dotyczące kaligrafii i pisania) przygotowane są specjalne karty pracy. Czas badania zależy od 
poziomu umiejętności dziecka, ale na ogół nie przekracza 25 minut. 

Badanie testem powinno być prowadzone w warunkach sprzyjających skupieniu uwagi. 
Tablet powinien być płasko ułożony na stole, w miejscu, którym nie odbija się światło. Osoba 
przeprowadzająca badanie powinna siedzieć po lewej stronie dziecka. Ułatwia to obsługi-
wanie panelu sterującego badaniem na ekranie tabletu. Aplikacja ma możliwość rejestracji 
dźwięku (w przypadku odpowiedzi ustnych) oraz wykonywania fotografii (w zadaniach z kar-
tami pracy). Dane te są automatycznie dołączane do wyników badania. 

20.2.2. charakterystyka psychometryczna tunSS
Podczas tworzenia TUNSS sięgano zarówno po KTT (zob. np. Hornowska, 2003; Machow-

ski, 1993), jak i – przede wszystkim – po IRT (np. Jakubowski i Pokropek, 2009). Badanie pilota-
żowe (N > 5000) zrealizowano na ogólnopolskiej próbie dzieci w różnym wieku (5,5–8,5 lat),  
uczęszczających do najstarszych grup przedszkolnych, zerówek i pierwszych klas szkół pod-
stawowych. Do skalowania zadań dychotomicznych wykorzystano dwuparametryczny mo-
del logistyczny (two-parameter logistic model, 2PLM; Hambleton i  Swaminathan, 1985), sza-
cowano więc moc dyskryminacyjną (a) oraz trudność (b) zadań. Do pozostałych zadań ze 
schematem punktowania 0–1–2 zastosowano uogólniony model odpowiedzi częściowej 
(generalized partial credit model, GPCM; Penfield i Bergeron, 2005). Zebrane dane okazały się 
dobrze dopasowane do modeli. Spośród 420 zadań z wersji pilotażowej narzędzia do badania 
normalizacyjnego (N > 3000) i finalnej wersji aplikacji do komputerowego testowania adapta-
tywnego (computerized adaptive testing, CAT) zostało zakwalifikowanych 336 zadań. 

Analiza rzetelności testu (na gruncie KTT) i dokładności pomiaru (odpowiednio niski stan-
dardowy błąd pomiaru na gruncie na IRT) potwierdziły wysoką jakość pomiaru TUNSS. Ana-
lizy porównujące błędy standardowe w podgrupach wykazały znaczną stabilność i podobną 
rzetelność trzech skal. Co istotne, między badaniem pilotażowym (średnie błędy standardowe 
dla części matematycznej: 0,65; pisania: 0,58 i  czytania: 0,60) a  badaniem normalizacyjnym 
z  użyciem modułu testowania adaptatywnego (średnie błędy standardowe dla części ma-
tematycznej: 0,33; pisania: 0,29 i czytania: 0,30) odnotowano istotny wzrost rzetelności testu, 
mimo jego skrócenia. Rzetelność w ostatecznej wersji narzędzia oscyluje wokół 0,90 dla każ-
dej ze skal. Również dokładność pomiaru w przypadku wyników niskich (np. –1 SD) i wyso-
kich (np. +1 SD) jest zadowalająca. Z większą ostrożnością należy interpretować wyniki bardzo 
wysokie (np. +2 SD) i bardzo niskie (np. –2 SD; szczegóły w: Karwowski i Dziedziewicz, 2012). 
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W pracach nad TUNSS analizowano trafność teoretyczną, treściową, kryterialną i różni-
cową testu. Trafności teoretycznej i  treściowej TUNSS dowiedziono na podstawie analizy 
reprezentatywności zadań oraz badanych obszarów i umiejętności, eksperckiej oceny za-
dań składających się na poszczególne skale oraz potwierdzenia zakładanej struktury czyn-
nikowej testu. W konfirmacyjnej analizie czynnikowej model trójczynnikowy (oczekiwany) 
okazał się dobrze dopasowany do danych, co zaś ważne, jego dopasowanie było istotnie 
lepsze niż alternatywnego modelu jednoczynnikowego (∆χ2 = 4924,50; df = 3; p < 0,001), 
co potwierdziło zasadność trójczynnikowej struktury testu. Czynniki latentne były ze sobą 
istotnie, lecz umiarkowanie silnie skorelowane: pisanie z  czytaniem (r = 0,53; p < 0,001) 
i matematyką (r = 0,58; p < 0,001), matematyka z czytaniem (r = 0,39; p < 0,001). Trafność 
kryterialną narzędzia wykazano na podstawie istotnych związków wyników z wiekiem (ma-
tematyka: r = 0,59; p < 0,001; pisanie: r = 0,63; p < 0,001; czytanie: r = 0,54; p < 0,001), inte-
ligencją (r = 0,62; p < 0,001) oraz statusem społeczno-ekonomicznym (np. wykształcenie 
rodziców a rezultaty w matematyce: r = 0,18; p < 0,01). Ostatnim krokiem analiz była ocena 
trafności różnicowej, którą wykazano na podstawie braku związków wyników testu z wy-
obraźnią twórczą, mierzoną Testem twórczych zdolności wyobrażeniowych (Dziedziewicz 
i Karwowski, 2012–2014; w druku). Przeprowadzone analizy wielozmiennowe (modele re-
gresji i modelowanie strukturalne) wykazały, że wiek jest najsilniejszym i każdorazowo istot-
nym predyktorem rezultatów w TUNSS. Równie istotnym, choć przy kontroli wieku znacznie 
słabszym predyktorem rezultatów okazał się wynik w  teście inteligencji i  status społecz-
no-ekonomiczny. Uwzględnione w analizach zmienne wyjaśniały aż 70% ogólnej wariancji 
rezultatów TUNSS. 

Reasumując, TUNNS okazał się trafnym i  rzetelnym narzędziem pomiaru kluczowych 
umiejętności dzieci rozpoczynających edukację szkolną, pierwszym tego typu narzędziem 
w Polsce, stworzonym na podstawie IRT, dodatkowo w pełni adaptatywnym. Pomiar wiedzy 
i  umiejętności poznawczych, z  jakimi dzieci przechodzą z  edukacji przedszkolnej do szko-
ły podstawowej, jest ważną częścią nie tylko jednostkowej diagnozy gotowości szkolonej. 
Może też być ważnym elementem ewaluacji systemu oświaty, umożliwia bowiem pomiar na 
wejściu do tego systemu (por. Bloom, 1976), a w konsekwencji też monitorowanie osiągnięć 
szkolnych. 

20.3. Moduł testowania adaptatywnego w tunSS
Opisywane zastosowanie algorytmu CAT zostało wykorzystane w  badaniu TUNSS do 

przeprowadzenia badania umiejętności matematycznych, pisania i czytania. Algorytm został 
zaimplementowany za pomocą trójparametrycznego modelu IRT. W  modelu tym wartości  
P(ui = 1|θ) obliczane są ze wzorów: 
dla zadań dychotomicznych:
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gdzie: ai, bi ci to parametry IRT dla i-tego zadania, odpowiednio: dyskryminacja, trudność i 
parametr pseudozgadywania; mi – maksymalna liczba punktów za zadanie; x – faktyczna liczba 
punktów uzyskanych za zadanie; bi,m – parametr skojarzonych z trudnością poszczególnych 
kategorii. 

 
Przedstawione rozwiązanie można z powodzeniem stosować w innych wariantach modeli 

IRT. Na przykład model dwuparametryczny (2PLM) można uzyskać, nadając parametrom ci 
dla wszystkich zadań wartości zerowe. Model jednoparametryczny (model Rascha) uzyskuje 
się, ustalając parametry zadania: ai na wartości 1 i ci na 0.  

Zadania zaczerpnięte z banku do badania TUNSS zostały scharakteryzowane parametrami 
dla modelu 2PLM. Bank zadań zawierał zadania dychotomiczne oraz charakteryzujące się 
szerszą skalą odpowiedzi. Wymagało to zastosowania różnych wzorów do implementacji 
algorytmu, co było raczej podyktowane wygodą niż rzeczywista potrzebą, ponieważ wzór 
(20.2) dla m = 1 przekształca się we wzór (20.1).  

Trzy skale skonstruowane na potrzeby badania TUNSS zostały potraktowane 
autonomicznie: każda z nich posiadała niezależny bank zadań i zestaw parametrów 
określających sposób działania algorytmu CAT. Podczas prowadzenia badania uruchamiane 
są więc trzy poziomy modułu CAT, działające niezależnie dla każdego testu. Zastosowanie 
takiego rozwiązania pozwala na realizację modułu testowania adaptatywnego, zapewniającą 
znaczną elastyczność – a więc zarówno dodawanie do testów dodatkowych modułów – jeśli 
jest to potrzebne – jak też usuwanie całych skal (np.: pisania).  

                     (20.1)
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i dla zadań z szerszą skalą:
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gdzie: ai, bi, ci to parametry IRT dla i-tego zadania, odpowiednio: dyskryminacja, trudność i para-
metr pseudozgadywania; mi – maksymalna liczba punktów za zadanie; x – faktyczna liczba punk-
tów uzyskanych za zadanie; bi,m – parametr skojarzonych z trudnością poszczególnych kategorii.

Przedstawione rozwiązanie można z powodzeniem stosować w innych wariantach modeli 
IRT. Na przykład, model dwuparametryczny (2PLM) można uzyskać, nadając parametrom ci dla 
wszystkich zadań wartości zerowe. Model jednoparametryczny (model Rascha) uzyskuje się, 
ustalając parametry zadania: ai na wartości 1 i ci na 0. 

Zadania zaczerpnięte z banku do badania TUNSS zostały scharakteryzowane parametrami 
dla modelu 2PLM. Bank zadań zawierał zadania dychotomiczne oraz charakteryzujące się szer-
szą skalą odpowiedzi. Wymagało to zastosowania różnych wzorów do implementacji algoryt-
mu, co było raczej podyktowane wygodą niż rzeczywistą potrzebą, ponieważ wzór (20.2) dla  
m = 1 przekształca się we wzór (20.1). 

Trzy skale skonstruowane na potrzeby badania TUNSS zostały potraktowane autonomicz-
nie: każda z nich posiadała niezależny bank zadań i zestaw parametrów określających sposób 
działania algorytmu CAT. Podczas prowadzenia badania uruchamiane są więc trzy poziomy 
moduły CAT, działające niezależnie dla każdego testu. Zastosowanie takiego rozwiązania po-
zwala na realizację modułu testowania adaptatywnego, zapewniającą znaczną elastyczność 
– a więc zarówno dodawanie do testów dodatkowych modułów – jeśli jest to potrzebne – jak 
też usuwanie całych skal (np. pisania). 

20.3.1. obliczenie poziomu umiejętności ucznia
Poziom umiejętności ucznia θ został oszacowany za pomocą estymatora największej wia-

rygodności. Oznacza to znalezienie takiej wartości θ, dla której rozkład łączny próby osiąga 
maksimum. Matematycznie sprowadza się to do wyznaczenia wartości umiejętności ucznia, 
dla której pierwsza pochodna z  rozkładu ma wartość 0. Ponieważ rozwiązanie analityczne 
jest niedostępne, zastosowano metodę iteracyjną, zwaną metodą Newtona–Raphsona (zob. 
np.: Rydlewski, 2009; Segall, 1996). Takie rozwiązanie jest uzasadnione dopiero w przypadku 
uzyskania w teście różnych ocen odpowiedzi (poprawnych i niepoprawnych). Do tego czasu, 
poziom umiejętności ucznia obliczany był ze wzorów:
dla ciągu poprawnych odpowiedzi:
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dla ciągu niepoprawnych odpowiedzi: 
 

*start n step    ,      (20.4) 
gdzie: θstart to wartość początkowa umiejętności; n – liczba udzielonych odpowiedzi; step – 
współczynnik ustalony empirycznie, wynoszący 0,618 w badaniu TUNNS. 

 
Przyjęte rozwiązanie wynika z konieczności obniżania lub podwyższania poziomu 

trudności zadań w przypadku jednorodnego ciągu odpowiedzi. Ma ono na celu 
doprowadzenie do uzyskania różnych ocen w ciągu odpowiedzi – dopiero wtedy można 
zastosować opisaną metodę.  

Oszacowana wartość współczynnika step powinna wynikać z zakresu poziomów trudności 
zadań znajdujących się w banku i pozwalać na osiągniecie granicznych wartości po 3–4 
odpowiedziach. Dodatkowo w badaniu TUNSS przyjęto, że tak wyliczona wartość θ nie 
może przekroczyć zakresu trudności zadań znajdujących się w banku (ograniczenie górne i 
dolne). 
 
20.3.2. Wybór pierwszego zadania 

Wybór pierwszego zadania związany jest z określeniem początkowego poziomu 
umiejętności ucznia (θstart) i nie jest krytyczny dla realizacji algorytmu CAT. Z 
przeprowadzonych badań symulacyjnych wynika, że wpływa on jedynie na liczbę zadań, 
potrzebną do uzyskania wymaganego poziomu błędu standardowego pomiaru (wzór 20.4).  

W przypadku badania TUNSS wartość początkowa określana jest na podstawie 
dwuwymiarowego kryterium związanego z wiekiem i płcią. Kryteria te zostały określone dla 
każdej ze skal testu niezależnie, przy okazji prowadzenia badań kalibrujących bank zadań.  
 
20.3.3. Wybór kolejnego zadania 

Kolejne zadanie wybierane jest na podstawie obliczonego do tej pory poziomu 
umiejętności (). Dla każdego niewykorzystanego zadania znajdującego się w banku oblicza 
się wartości funkcji informacyjnej dla danego poziomu umiejętności i wybiera się te o 
najwyższej wartości. Funkcja informacyjna zadania jest obliczana ze wzoru: 
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W badaniu TUNSS, w celu umożliwienia stosowania różnych zestawów zadań (nawet w 
przypadku ponownego przeprowadzania testu z zachowaniem tych samych kryteriów wyboru 

,                                                    (20.3)
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dla ciągu niepoprawnych odpowiedzi:
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20.3.1. Obliczenie poziomu umiejętności ucznia 

Poziom umiejętności ucznia  został oszacowany za pomocą estymatora największej 
wiarygodności. Oznacza to znalezienie takiej wartości θ, dla której rozkład łączny próby 
osiąga maksimum. Matematycznie sprowadza się to do wyznaczenia wartości umiejętności 
ucznia, dla której pierwsza pochodna z rozkładu ma wartość 0. Ponieważ rozwiązanie 
analityczne jest niedostępne, zastosowano metodę iteracyjną, zwaną metoda Newtona–
Raphsona (zob. np: Rydlewski, 2009; Segall, 1996). Takie rozwiązanie jest uzasadnione 
dopiero w przypadku uzyskania w teście różnych ocen odpowiedzi (poprawnych i 
niepoprawnych). Do tego czasu, poziom umiejętności ucznia obliczany był ze wzorów: 
dla ciągu poprawnych odpowiedzi: 
 

*start n step    ,      (20.3) 
dla ciągu niepoprawnych odpowiedzi: 
 

*start n step    ,      (20.4) 
gdzie: θstart to wartość początkowa umiejętności; n – liczba udzielonych odpowiedzi; step – 
współczynnik ustalony empirycznie, wynoszący 0,618 w badaniu TUNNS. 
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W przypadku badania TUNSS wartość początkowa określana jest na podstawie 
dwuwymiarowego kryterium związanego z wiekiem i płcią. Kryteria te zostały określone dla 
każdej ze skal testu niezależnie, przy okazji prowadzenia badań kalibrujących bank zadań.  
 
20.3.3. Wybór kolejnego zadania 

Kolejne zadanie wybierane jest na podstawie obliczonego do tej pory poziomu 
umiejętności (). Dla każdego niewykorzystanego zadania znajdującego się w banku oblicza 
się wartości funkcji informacyjnej dla danego poziomu umiejętności i wybiera się te o 
najwyższej wartości. Funkcja informacyjna zadania jest obliczana ze wzoru: 
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W badaniu TUNSS, w celu umożliwienia stosowania różnych zestawów zadań (nawet w 
przypadku ponownego przeprowadzania testu z zachowaniem tych samych kryteriów wyboru 
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gdzie: θstart to wartość początkowa umiejętności; n – liczba udzielonych odpowiedzi; step  
– współczynnik ustalony empirycznie, wynoszący 0,618 w badaniu TUNNS.

Przyjęte rozwiązanie wynika z konieczności obniżania lub podwyższania poziomu trudności 
zadań w przypadku jednorodnego ciągu odpowiedzi. Ma ono na celu doprowadzenie do uzy-
skania różnych ocen w ciągu odpowiedzi – dopiero wtedy można zastosować opisaną metodę. 

Oszacowana wartość współczynnika step powinna wynikać z zakresu poziomów trudno-
ści zadań znajdujących się w banku i pozwalać na osiągnięcie granicznych wartości po 3–4 
odpowiedziach. Dodatkowo w badaniu TUNSS przyjęto, że tak wyliczona wartość θ nie może 
przekroczyć zakresu trudności zadań znajdujących się w banku (ograniczenie górne i dolne).

20.3.2. Wybór pierwszego zadania
Wybór pierwszego zadania związany jest z określeniem początkowego poziomu umie-

jętności ucznia (θstart) i nie jest krytyczny dla realizacji algorytmu CAT. Z przeprowadzonych 
badań symulacyjnych wynika, że wpływa on jedynie na liczbę zadań, potrzebną do uzyskania 
wymaganego poziomu błędu standardowego pomiaru (wzór 20.4). 

W przypadku badania TUNSS wartość początkowa określana jest na podstawie dwuwy-
miarowego kryterium związanego z wiekiem i płcią. Kryteria te zostały określone dla każdej ze 
skal testu niezależnie, przy okazji prowadzenia badań kalibrujących bank zadań. 

20.3.3. Wybór kolejnego zadania
Kolejne zadanie wybierane jest na podstawie obliczonego aktualnie poziomu umiejętno-

ści (θ). Dla każdego niewykorzystanego zadania znajdującego się w banku oblicza się wartości 
funkcji informacyjnej dla danego poziomu umiejętności i wybiera się te o najwyższej wartości. 
Funkcja informacyjna zadania jest obliczana ze wzoru:
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W badaniu TUNSS, w celu umożliwienia stosowania różnych zestawów zadań (nawet w 
przypadku ponownego przeprowadzania testu z zachowaniem tych samych kryteriów wyboru 

,                                       (20.5)

gdzie Qi = 1 – Pi.

W  badaniu TUNSS, w  celu umożliwienia stosowania różnych zestawów zadań (nawet 
w przypadku ponownego przeprowadzania testu z zachowaniem tych samych kryteriów wy-
boru początkowej wartości poziomu umiejętności) zastosowano modyfikację wartości po-
czątkowej o wartość losową, nazywaną dalej szumem. Wartość szumu zmniejsza się do zera 
wraz z liczbą rozwiązanych zadań. 

Początkowe oszacowanie poziomu umiejętności jest obarczone znacznym błędem, po-
nieważ związane jest wyłącznie z płcią i wiekiem badanego, i nie ma żadnych faktycznych od-
niesień do jego umiejętności. Wraz z liczbą rozwiązywanych zadań dokładność oszacowania 
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jest coraz większa, maleje więc wartość szumu – uwzględnia to ostatni człon równania (20.6). 
Wartość zaszumiona θ obliczana jest ze wzoru:
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początkowej wartości poziomu umiejętności) zastosowano modyfikację wartości początkowej 
o wartość losową, nazywaną dalej szumem. Wartość szumu zmniejsza się do zera wraz z 
liczbą rozwiązanych zadań.  

Początkowe oszacowanie poziomu umiejętności jest obarczone znacznym błędem, 
ponieważ związane jest wyłącznie z płcią i wiekiem badanego, i nie ma żadnych faktycznych 
odniesień do jego umiejętności. Wraz z liczbą rozwiązywanych zadań dokładność 
oszacowania jest coraz większa, maleje więc wartość szumu – uwzględnia to ostatni człon 
równania (20.6).Wartość zaszumiona θ obliczana jest ze wzoru: 

θ����� � θ � ������ � �
�� · ���� ·

��������
��� , (20.6) 

gdzie: base to współczynnik empiryczny, w badaniu TUNSS wynoszący 0,2; max – 
maksymalna liczba rozwiązywanych zadań, w badaniu TUNNS wynosząca 10; n – numer 
zadania w teście; noise – wartość szumu określona wzorem: 

�������� � � · ������ · �� � �������. (20.7) 
 
Generowany w ten sposób szum posiada własności chaosu deterministycznego. Pierwsza 

wartość szumu została określona z uwzględnieniem ułamkowej części odczytu sekund z 
zegara systemowego, co nadaje jej charakter pseudolosowy. 
 
20.3.4. Kryterium zakończenia testu 

Zakończenie badania dokonywane jest na podstawie zbioru kilku kryteriów. Podstawowym 
jest uzyskanie zakładanego poziomu błędu standardowego oceny poziomu osiągnieć, 
obliczanego ze wzoru (20.4). Kryteriami dodatkowymi są nałożone warunki na liczbę zadań. 
Przyjęto kryterium dolne i górne, określające odpowiednio minimalną i maksymalną liczbę 
zadań wykonywanych podczas testu. Kryterium dolne przysłania kryterium poziomu oceny, 
co oznacza, że uzyskanie zakładanego poziomu błędu – jeżeli nie jest spełnione kryterium 
minimalnej liczby zadań – nie powoduje przerwania testu. Natomiast kryterium górne jest 
nadrzędne w stosunku do kryterium poziomu błędu, co powoduje bezwzględne zakończenie 
testu po osiągnieciu maksymalnej liczby zadań.  

W celu określenia kryteriów zakończenia badania, przeprowadzono symulację działania 
algorytmu CAT na banku zadań, który był użyty w badaniu normalizacyjnym. Założono, że 
test powinien zapewnić oszacowanie wartości θ z błędem standardowym nie większym niż 
0,30. Symulacja rozpoczynała się od początkowej wartości θstart = 0 i zakładała wykonanie 50 
zadań, nawet w przypadku gdy pod koniec cyklu symulacyjnego w banku nie było zadań o 
wymaganym poziomie trudności. Podczas pojedynczego cyklu symulacji zakładano stały 
poziom umiejętności z zakresu od –2,0 do +2.0. Przedział ten został przetestowany ze 
skokiem o 0,2 logita. Dla każdej części testu przeprowadzono niezależną symulację, 
korzystając z banku zawierającego ponad 100 zadań. 

Uzyskane wyniki były zbieżne dla wszystkich obszarów i pozwoliły zaobserwować 
następujące prawidłowości: (a) pojawienie się odpowiedzi poprawnej i niepoprawnej 
następowało po prezentacji co najwyżej pięciu zadań. Liczba pięciu zadań była konieczna dla 
skrajnych wartości poziomu umiejętności i (b) osiągnięcie zakładanego poziomu błędu, dla 
założonego poziomu umiejętności zawartego w przedziale od –1,0 do +1,0, następowało po 
prezentacji maksymalnie 10 zadań. Należy jednak pamiętać, że wartości empiryczne w 
badaniu TUNSS, przyjęte w wyniku przeprowadzonych symulacji, są zależne od zestawu 
zadań znajdujących się w banku i nie powinny być bez sprawdzenia przenoszone na inne 
zestawy zadań i testy. 
 
20.4. Podsumowanie  
 

 ,                       (20.6)

gdzie: base to współczynnik empiryczny, w badaniu TUNSS wynoszący 0,2; max – maksymalna 
liczba rozwiązywanych zadań, w badaniu TUNNS wynosząca 10; n – numer zadania w teście; 
noise – wartość szumu określona wzorem:
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następujące prawidłowości: (a) pojawienie się odpowiedzi poprawnej i niepoprawnej 
następowało po prezentacji co najwyżej pięciu zadań. Liczba pięciu zadań była konieczna dla 
skrajnych wartości poziomu umiejętności i (b) osiągnięcie zakładanego poziomu błędu, dla 
założonego poziomu umiejętności zawartego w przedziale od –1,0 do +1,0, następowało po 
prezentacji maksymalnie 10 zadań. Należy jednak pamiętać, że wartości empiryczne w 
badaniu TUNSS, przyjęte w wyniku przeprowadzonych symulacji, są zależne od zestawu 
zadań znajdujących się w banku i nie powinny być bez sprawdzenia przenoszone na inne 
zestawy zadań i testy. 
 
20.4. Podsumowanie  
 

 .                           (20.7)

Generowany w ten sposób szum posiada własności chaosu deterministycznego. Pierwsza 
wartość szumu została określona z uwzględnieniem ułamkowej części odczytu sekund z ze-
gara systemowego, co nadaje jej charakter pseudolosowy.

20.3.4. kryterium zakończenia testu
Zakończenie badania dokonywane jest na podstawie zbioru kilku kryteriów. Podstawo-

wym jest uzyskanie zakładanego poziomu błędu standardowego oceny poziomu osiągnieć, 
obliczanego ze wzoru (20.4). Kryteriami dodatkowymi są nałożone warunki na liczbę zadań. 
Przyjęto kryterium dolne i górne, określające odpowiednio minimalną i maksymalną liczbę 
zadań wykonywanych podczas testu. Kryterium dolne przysłania kryterium poziomu oceny, 
co oznacza, że uzyskanie zakładanego poziomu błędu – jeżeli nie jest spełnione kryterium 
minimalnej liczby zadań – nie powoduje przerwania testu. Natomiast kryterium górne jest 
nadrzędne w stosunku do kryterium poziomu błędu, co powoduje bezwzględne zakończenie 
testu po osiągnieciu maksymalnej liczby zadań. 

W  celu określenia kryteriów zakończenia badania, przeprowadzono symulację działania 
algorytmu CAT na banku zadań, który był użyty w badaniu normalizacyjnym. Założono, że test 
powinien zapewnić oszacowanie wartości θ z błędem standardowym nie większym niż 0,30. 
Symulacja rozpoczynała się od początkowej wartości θstart = 0 i zakładała wykonanie 50 zadań, 
nawet w przypadku gdy pod koniec cyklu symulacyjnego w banku nie było zadań o wyma-
ganym poziomie trudności. Podczas pojedynczego cyklu symulacji zakładano stały poziom 
umiejętności z zakresu od –2,0 do +2,0. Przedział ten został przetestowany ze skokiem o 0,2 
logita. Dla każdej części testu przeprowadzono niezależną symulację, korzystając z banku za-
wierającego ponad 100 zadań.

Uzyskane wyniki były zbieżne dla wszystkich obszarów i pozwoliły zaobserwować nastę-
pujące prawidłowości: (a) pojawienie się odpowiedzi poprawnej i niepoprawnej następowało 
po prezentacji co najwyżej pięciu zadań. Liczba pięciu zadań była konieczna dla skrajnych 
wartości poziomu umiejętności i (b) osiągnięcie zakładanego poziomu błędu, dla założonego 
poziomu umiejętności zawartego w przedziale od –1,0 do +1,0, następowało po prezentacji 
maksymalnie 10 zadań. Należy jednak pamiętać, że wartości empiryczne w badaniu TUNSS, 
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przyjęte w wyniku przeprowadzonych symulacji, są zależne od zestawu zadań znajdujących 
się w banku i nie powinny być bez sprawdzenia przenoszone na inne zestawy zadań i testy.

20.4. podsumowanie 
Rozwój technologii komputerowej wywarł istotny wpływ na usprawnienie procesu te-

stowania, choć początkowo działania te zmierzały wyłącznie w kierunku jego automatyza-
cji. Proces ten zapoczątkowały badania nad wykorzystaniem testowania komputerowego 
(computerized testing, CT), w którym zadania testowe administrowane są przez komputer. 
Z  czasem w  ramach konstrukcji testów edukacyjnych i  psychologicznych zaczęto sięgać 
po IRT, a  naturalną konsekwencją stało się stosowanie komputerowego testowania ada-
ptatywnego. Korzyści wynikające z  takiej formy testowania są na tyle znaczne, że warto 
poważnie rozważać CAT jako alternatywę dla klasycznych testów typu papier–ołówek. 
Testowanie adaptatywne umożliwia, między innymi: projektowanie różnych wersji testu, 
automatyczne gromadzenie wyników testowania, przechowywanie i obliczanie wyników, 
natychmiastową ocenę odpowiedzi, a także szybką i dokładną interpretację wyników testo-
wania oraz parametrów testu i poszczególnych zadań (Hurek i Sztejnberg, 2010). Czas poka-
że, czy i w jakiej mierze testowanie adaptatywne spopularyzuje się, a w konsekwencji, czy 
będzie na szerszą skalę wykorzystywane w diagnostyce edukacyjnej. Przedstawione w tym 
rozdziale doświadczenia z adaptatywną formą TUNSS – testu nie tylko adaptatywnego, ale 
i realizowanego na tabletach – są obiecujące, choć powinny być traktowane jako wstępne 
i wymagające dalszych prac. 

Wiele wskazuje też na to, że testowanie adaptatywne ma do odegrania wielką rolę nie tyl-
ko w diagnostyce edukacyjnej. Tu bowiem, szczególnie w przypadku testów wysokiej stawki, 
i opór przed sięganiem po nowe rozwiązania, i oczywiste ograniczenia technologiczne, mogą 
być poważnymi przeszkodami. W przypadku testów psychologicznych – zarówno testów in-
teligencji i uzdolnień specjalnych, jak i testów kwalifikacyjnych do określonych profesji – ich 
rola może być nieoceniona. Wiele klasycznych już testów – choćby wspominany wcześniej 
test matryc Ravena – dzięki skalowaniu IRT ma szanse na przekształcenie na moduły adapta-
tywne, pozwalające badać szybciej i równie dokładnie. 

Duże nadzieje pokładać można także w wykorzystaniu testowania adaptatywnego w dia-
gnozie osób z deficytami rozwojowymi. Dla przykładu, wielu tradycyjnych testów mierzących 
kreatywność nie sposób zastosować w diagnozie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, 
choćby ze względu na zbyt długi czas testowania i trudności z nawiązaniem kontaktu (zob. 
Craig i Baron-Cohen, 1999). Wykorzystanie testowania komputerowego pozwala przezwycię-
żyć wskazane ograniczenia testów typu papier–ołówek. Jak się okazuje, za pomocą programu 
komputerowego modelowania 3D można skuteczniej badać kreatywność osób z zaburzenia-
mi ze spektrum autyzmu (zob. Diener, Wright, Smith i Wright, 2014). Wykonanie kolejnego kro-
ku, czyli wykorzystanie w tym celu CAT, otworzy nowe możliwości dostosowania procedury 
badawczej do specjalnych potrzeb, zarówno rozwojowych, jak i edukacyjnych. 
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rozdział 21
poza ścisłą jedno- i wielowymiarowość. Struktura czynnikowa 
skali samotności de jong gierveld wśród dzieci

Grzegorz Humenny, Instytut Badań Edukacyjnych
Paweł Grygiel, Instytut Badań Edukacyjnych

W tym rozdziale omówimy strukturę czynnikową skali Jenny de Jong Gierveld (Jong Gie-
rveld i Kamphuls, 1985) na podstawie badania przeprowadzonego na reprezentatywnej ogól-
nopolskiej próbie uczniów piątych klas szkół podstawowych. W pierwszej części tekstu przed-
stawimy zarys teorii zjawiska samotności, korelaty subiektywnego wymiaru izolacji społecznej, 
możliwość prowadzenia badań nad tym zjawiskiem wśród dzieci będących na wczesnym po-
ziomie rozwoju, czyli w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, omówimy wyniki dotych-
czas przeprowadzonych analiz. W części drugiej zrekonstruujemy strukturę czynnikową skali 
de Jong Gierveld, posiłkując się wynikami własnego badania. W tym celu przeprowadzimy 
kilka eksploracyjnych i konfirmacyjnych analiz czynnikowych zmierzających do ustalenia czy 
strukturę latentną tej skali można uznać za substancjalnie jednowymiarową. 

21.1. pojęcie i korelaty zjawiska samotności
W  literaturze przedmiotu odnaleźć można wiele różnych ujęć zjawiska samotności. Już 

w latach osiemdziesiątych ubiegłego stulecia Letitia Peplau i Daniel Perlman (1982) wymienili  
12 jego definicji. Mimo tej różnorodności, badacze zgadzają się, że (a) samotność wynika 
z  braków występujących w  relacjach społecznych; (b) jest subiektywnym doświadczeniem 
i jako takie nie jest synonimem społecznej izolacji; (c) jest uczuciem odbieranym jako nieprzy-
jemne i przygnębiające. Można zatem samotność rozumieć jako nieprzyjemne i stresujące, 
subiektywne doświadczenie, wynikające z deficytów występujących w relacjach społecznych 
jednostki (Peplau, Miceli i Morasch, 1982). 

De Jong Gierveld (1987, s. 120) definiuje samotność jako „doświadczaną przez jednostkę 
nieprzyjemną, nieakceptowaną sytuację braku [jakości] określonych relacji społecznych. Do-
tyczy sytuacji, w których liczba istniejących relacji jest mniejsza niż pożądana [oczekiwana], jak 
również sytuacji, w których potrzeba bliskości nie jest zrealizowana”. W tym sensie samotność 
można traktować jako zjawisko powszechne i uniwersalne w społeczeństwie, bez względu na 
czas i wiek (Heinrich i Gullone, 2006; Victor, Scambler, Bond i Bowling, 2000; Wenger, Davies, 
Shahtahmasebi i Scott, 1996).

Wyniki analiz empirycznych dowodzą, że z  poczuciem samotności wiąże się wiele róż-
nych problemów życiowych. Przykładowo, metaanaliza 149 badań przeprowadzona przez 
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Martina Pinquarta i Silvię Sörensen (2001) wykazała, że samotność jest związana z obniżeniem 
jakości więzi społecznych, niższą częstotliwością kontaktów międzyludzkich, niższym poczu-
ciem kompetencji w różnych wymiarach życia codziennego, niższymi dochodami i niższym 
poziomem wykształcenia. Inna metaanaliza 95 badań (Mahon, Yarcheski, Yarcheski, Cannella 
i Hanks, 2006) dowiodła natomiast, że samotność skorelowana jest m.in. z wyższym poziomem 
depresji, wstydu, lęku społecznego, niższym poziomem samooceny i wsparcia społecznego. 
Ogólnie rzecz ujmując, literatura przedmiotu wskazuje, że samotność związana jest z wieloma 
zmiennymi o charakterze kulturowym, społecznym, osobowym oraz fizycznym1.

21.2. Samotność wśród dzieci i młodzieży
W świadomości potocznej samotność jest zjawiskiem odnoszonym raczej do osób star-

szych niż do dzieci (por. Grygiel, 2010; Revenson, 1986; Victor i in., 2000). W świetle wyników 
badań empirycznych związek wieku z doświadczaniem samotności nie jest jednak oczywisty. 
Wiele z nich dowodzi występowania między nimi raczej związku o charakterze krzywolinio-
wym niż prostoliniowym: samotność często doświadczana jest przez najmłodszych bada-
nych, rzadziej w wieku średnim i ponownie intensywnie wśród osób najstarszych (Perlman, 
1990; Perlman i Landolt, 1999).

Co ważne, wyniki badań wskazują, że dzieci (nawet w wieku przedszkolnym) dążą do za-
spokojenia potrzeb nawiązywania i utrzymywania relacji międzyludzkich (Margalit, 2010). Ba-
dania sygnalizują, że brak lub zaburzenia w relacjach społecznych mogą działać jako stresory 
(Cohen, 1992), prowadzące nie tylko do negatywnych konsekwencji o charakterze edukacyj-
nym, w tym do niższych osiągnięć i zagrożenia przedwczesnym zakończeniem edukacji (Wen-
tzel, 2009), lecz także do długoterminowych, choć odroczonych konsekwencji o charakterze 
psychopatologicznym, takich jak: lęk, depresja, zwiększone prawdopodobieństwo zachowań 
samobójczych (Prinstein, Rancourt, Guerry i Browne, 2009), a także do zaburzeń o charakterze 
zdrowotnym, prowadzących na przykład do kłopotów ze snem, wzrostu prawdopodobień-
stwa (zgodnie z  teorią zastępczej gratyfikacji) podejmowania zachowań ryzykownych, np. 
palenia tytoniu, spożywania alkoholu czy zażywania narkotyków (Stickley, Koyanagi, Koposov, 
Schwab-Stone i Ruchkin, 2014), wreszcie, do zwiększonego ryzyka zapadalności na różnego 
rodzaju choroby, na przykład kardiologiczne (Caspi, Harrington, Moffitt, Milne i Poulton, 2006), 
a nawet do wzrostu prawdopodobieństwa przedwczesnej śmierci (Holt-Lunstad, Smith i Lay-
ton, 2010). 

W odniesieniu do badań dotyczących zjawiska samotności wśród dzieci będących w wie-
ku wczesnoszkolnym, pojawiają się dwa istotne pytania. Po pierwsze, czy dzieci na tak wcze-
snym etapie rozwoju wiedzą, czym jest samotność? Po drugie, czy zjawisko to można badać 
za pomocą wystandaryzowanych narzędzi badawczych? Robert Weiss, jeden z klasyków ana-

1 Zob. także: Cacioppo, Hughes, Waite, Hawkley i Thisted (2006); Jong Gierveld i Tilburg (2010); Jong Gierveld, Tilburg 
i Dykstra (2006); Ernst i Cacioppo (1999); Hawkley i in. (2008); Hawkley, Masi, Berry i Cacioppo (2006); Heinrich i Gullone 
(2006); Pressman i in. (2005); West, Kellner i Moore-West (1986).
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liz problematyki samotności, był zdania, że samotność jako zjawisko braku związku nie tyle 
z  jakimikolwiek innymi osobami, ile z  innymi znaczącymi, nie powinno występować przed 
okresem dojrzewania (Weiss, 1975). Wyniki empirycznych badań jakościowych wydają się jed-
nak przeczyć supozycjom wspomnianego autora. Przytoczymy rezultaty kilku z nich.

21.2.1. Wyniki badań jakościowych
Jude Cassidy i Steven Asher (1992) pokazali, że dzieci mające 5–7 lat, posiadają już w mia-

rę jasno określone pojęcie o tym, czym jest samotność. Rozumieją ją jako negatywne zjawisko 
o  społecznym charakterze. Odpowiadając na „otwarte” pytanie: „Czy wiesz, co oznacza „bycie 
samotnym?” zdecydowana większość (ponad 90%) używała sformułowań łączących smutek 
z wyłączeniem ze zbiorowości. Samotność postrzegana była przez nie przede wszystkim jako 
sytuacja braku przyjaciół, związana z niskim poziomem kompetencji społecznych, niezbędnych 
do nawiązywania i utrzymywania bliskich relacji z otoczeniem. Jej percepcja wśród dzieci nie 
odbiegała więc od sposobu rozumienia samotności przez osoby dorosłe (por. Kirova-Petrova, 
2000).

Także wywiady przeprowadzone wśród dzieci w wieku 8–13 lat przez zespół Shelley Hy-
mel (Hymel, Tarulli, Thomson i Terrell-Deutsch, 1999) wykazały, że uczniowie dysponują skry-
stalizowanym pojęciem samotności. Analiza odpowiedzi udzielonych na cztery pytania („Co 
oznacza samotność?”; „Co sprawia, że człowiek czuje się samotny?”; „Co powoduje, że czujesz 
się samotny(-a)?”; „Opowiedz mi o  sytuacjach, w  których czujesz się samotny(-a)?”), dopro-
wadziła autorów do wniosku, że uczniowie odnoszą samotność do dwóch przenikających 
się płaszczyzn: afektywnej (smutek, nuda, nieprzyjemne uczucie) i kognitywnej (brak towa-
rzystwa, bycie wyłączonym, znajdowanie się poza, brak emocjonalnego wsparcia, poczu-
cie obojętności ze strony innych, brak osób, którym można zaufać, brak bliskich związków 
emocjonalnych z innymi). Hymel wskazała jednocześnie na międzyludzkie (społeczne) źródła 
kontekstów, w ramach których dzieci postrzegają samotność. Ich wypowiedzi wskazują, że sa-
motność bierze się z fizycznej separacji – np. zmiany miejsca zamieszkania, czasowej nieobec-
ności, utraty (śmierci) bliskiej osoby lub z emocjonalnego dystansu – np. konfliktu, odrzucenia, 
braku lojalności, wykluczenia, bycia ignorowanym. 

Pogłębione wywiady przeprowadzone z  uczniami szkół podstawowych przez Annę Ki-
rovą-Petrovą (Kirova, 2004; 1996) wskazują, że samotność jest definiowana przez dzieci jako 
bycie z samym sobą, odróżnia się jednak od prostego przebywania samemu. Jest odczuwana 
jako coś wszechogarniającego i odmieniającego cały przeżywany świat. Więcej, jest doświad-
czeniem na tyle mocnym, że zdolnym do przekształcenia doświadczającego jej podmiotu. 
W perspektywie dziecka samotność zmienia również poczucie czasu (dłuży się) oraz własnej 
cielesności (ciało staje się ociężałe, niechętne czy wręcz niezdolne do poruszania się). 

Do podobnych wniosków prowadzi również badanie przeprowadzone przez tę samą 
autorkę (Kirova-Petrova, 2000) wśród uczniów pochodzących z rodzin imigranckich w wieku 
wczesnoszkolnym (ok. 10 lat), w którym wykorzystano metodologię game-playing. Wyniki po-
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kazały, że w poczuciu dzieci samotność wiąże się z byciem wyłączonym, niechcianym i nielu-
bianym, z brakiem zadowolenia i szczęścia.

Interesujących wyników dostarczyło także inne badanie, przeprowadzone za pomocą 
podobnej metodologii, tym razem jednak wśród sześciolatków (Kirova, 2003). Dowodzą one 
między innymi, że: (a) dzieci odczuwają samotność jako specyficzną przestrzeń, odległość 
rozciągającą się pomiędzy nimi a  innymi; (b) świadomość bycia wyłączonym, odciętym od 
przestrzeni innych tworzy poczucie próżni, pustki – i  to pustki odnoszącej się nie tylko do 
obszaru relacji międzyludzkich, lecz także do przestrzeni wewnętrznej; (c) pustka wewnętrzna 
jest najbardziej bolesnym aspektem odczuwanej samotności; (d) samotność postrzegana jest 
jako mocne, przytłaczające, niechciane doświadczenie powodujące wewnętrzne zamknięcie, 
niemożność dzielenia się myślami, uczuciami, pragnieniami z innymi; (e) dziecięce doświad-
czenie samotności wiąże się jednocześnie z poczuciem upływu czasu – samotność powoduje, 
że czas się dłuży.

Także 9–11-letnie dzieci zbadane przez Heather Chipuer (2004) posiadały złożony, wie-
lowymiarowy obraz samotności. Analiza odpowiedzi na pytanie: „Czym jest dla Ciebie bycie 
samotnym?” wykazała, że (podobnie jak w przypadku innych badań) samotność rozumiana 
była w dwojaki sposób: jako społeczna izolacja oraz wynikające z niej negatywne odczucia 
własne. Równocześnie większość zbadanych dzieci (ponad 80%) potrafiła odróżnić pojęcie 
samotności od przebywania samemu. 

Evangelia Galanaki (2004) na podstawie badania uczniów szkół podstawowych (klasy: 
2, 4 i 6) wskazała, że dzieci potrafią odróżnić pojęcie samotności od bycia samemu, oraz że 
zdolność ta wzrasta z wiekiem. Autorka podkreśla, że najmłodsze badane dzieci były w sta-
nie stwierdzić, że nie czują się samotne, nawet gdy są same, lub zadeklarować, że czują się 
samotne, mimo przebywania wśród innych. Dla ogółu badanych uczniów samotność była 
zjawiskiem związanym z przykrymi emocjami.

Również wywiady przeprowadzone wśród dzieci w wieku od 5 do 10 lat przez Maureen 
Liepins i Tony’ego Cline’a (2011) pokazały, że zdecydowana większość traktuje samotność jako 
uczucie negatywne, nielubiane, a jednocześnie – jako zjawisko wielowymiarowe. Najczęściej 
występującymi tematami w  formułowanych przez dzieci opisach i  definicjach samotności 
okazują się, z  jednej strony: odłączenie, izolacja, separacja (aspekt społeczny), z drugiej zaś: 
brak zaspokojenia określonych potrzeb społecznych (aspekt emocjonalny). Im starsze były 
dzieci, tym opis samotności był bardziej zróżnicowany. Co więcej, wraz z wiekiem wyraźnie 
wzrasta umiejętność dostrzegania różnic między obiema odmianami samotności. O ile dzieci 
młodsze do opisu samotności używają określeń relacyjnych (wiążących się z brakiem akcep-
tacji przez innych (np. niechęcią do wspólnej zabawy), o tyle dzieci starsze częściej zwracają 
uwagę na „czynniki wewnętrzne” (np. psychiczne zranienie itp.). 

Interesujące badania jakościowe przeprowadziły również Plousia Misailidi, Fotini Bonoti 
i Georgia Savva (2012). Opierając się na analizie rysunków, ilustrujących sytuację bycia samot-
nym (a z wykorzystaniem metody pozawerbalnej), autorki stwierdziły, że samotność kojarzy 
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się dzieciom przede wszystkim ze społeczną izolacją. Obrazki najczęściej przedstawiały albo 
pojedynczą osobę, albo podmiot wyraźnie oddzielony od innych. W odróżnieniu od dzieci, 
rysunki porównawczej grupy dorosłych najczęściej w ogóle nie przedstawiały osób. Ilustro-
wały samotność w sposób bardziej metaforyczny, jako ciemny pokój, pustynię, samotny kwiat 
itp. Zdaniem autorek wskazuje to na rozwojowy trend związany z procesem dojrzewania: od 
ujmowania samotności w kategoriach kognitywnych do samotności pojmowanej w perspek-
tywie emocjonalnej. 

W podsumowaniu wyników przytoczonych badań należy zwrócić uwagę na prawidło-
wość – dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym posiadają już utrwalone znacze-
nie pojęcia samotności, które – jak się wydaje – nie odbiega od sposobu rozumienia sa-
motności przez osoby starsze. Nie oznacza to oczywiście, że nie ulega on zmianom w toku 
procesów rozwojowych. O  ile młodsze dzieci charakteryzują samotność często literalnie, 
jako bycie samemu, o  tyle starsze używają znacznie bogatszych schematów do opisania 
interesującego nas zjawiska. Przechodzą od rozumienia samotności w  kategoriach braku 
relacji międzyludzkich (wymiaru kognitywnego) do podmiotowych jego konsekwencji (wy-
miaru emocjonalnego). 

21.2.2. Wyniki badań ilościowych
Powstaje jednak pytanie, czy fakt, że dzieci rozumieją znaczenie pojęcia samotność oraz 

potrafią je komunikować werbalnie (w trakcie wywiadu) i niewerbalnie (np. poprzez rysunki), 
oznacza jednocześnie, że poczucie samotności występujące wśród dzieci można – w  spo-
sób rzetelny i trafny – badać narzędziami ilościowymi? Czy do tak intymnej sfery życia dziec-
ka można dotrzeć za pomocą standaryzowanej skali badawczej? Czy udzielane przez dzieci 
odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu ankiety mają jakąś wartość poznawczą? 
Wydaje się, że najlepszym tego sprawdzianem będzie skonfrontowanie wyników uzyskanych 
na podstawie skal badawczych z zewnętrznym kryterium, na przykład oceną nauczycieli czy 
rówieśników.

Badanie przeprowadzone przez Stevena Ashera i Valerie Wheeler (1985) wśród uczniów 
klas 3–6 wskazuje, że subiektywne poczucie samotności związane jest z  zewnętrzną miarą 
społecznej izolacji, czyli ze statusem socjometrycznym (poziomem akceptacji rówieśniczej), 
mierzonym pozytywnymi i negatywnymi wskazaniami rówieśników. Wyższy poziom samot-
ności korelował dodatnio ze wskazaniami negatywnymi, ujemnie zaś ze wskazaniami pozy-
tywnymi (choć wielkości współczynników korelacji nie były bardzo wysokie (r = ~0,35). Dodat-
kowo dzieci zaliczone do grupy odrzucanych wykazywały wyraźnie wyższy poziom samotno-
ści niż te zakwalifikowane do grupy zaniedbanych, kontrowersyjnych i popularnych. 

Według przytoczonych już badań Cassidy i Ashera (1992) dzieci 5–7-letnie, o niższym sta-
tusie socjometrycznym, wykazywały istotnie wyższe wyniki na skali samotności (r = 0,23). Na 
dodatek, zachowania dzieci o wyższym poziomie samotności oceniane były zarówno przez 
nauczycieli, jak i  rówieśników jako cechujące się niższym poziomem prospołeczności, wyż-



poZa ŚcISłą jedno- I WIeloWyMIaroWoŚĆ. Struktura cZynnIkoWa SkalI SaMotnoŚcI

399

szym poziomem agresji, wycofania oraz poziomem zachowań społecznie uciążliwych (disrup-
tive). Również w przypadku dzieci w wieku przedszkolnym (ok. 5–8 lat), zbadanych przez Ga-
ry’ego Ladda i Cynthię Coleman (1997), wystąpił statystycznie istotny związek między poczu-
ciem samotności a akceptacją rówieśniczą, mierzoną metodami socjometrycznymi (r = 0,29). 

Podobne związki obserwować można zresztą w wielu innych badaniach. Dla dzieci w wie-
ku 3–5 lat korelacja r Pearsona między samotnością a  poziomem akceptacji rówieśniczej 
(zmienna ciągła) wyniosła 0,39 (Parker i Asher, 1993), dla uczniów 8–9-letnich: 0,37 (Howe i Par-
ke, 2001), dla 12–13-latków: 0,27 (Pedersen, Vitaro, Barker i Borge, 2007), dla osób 16–17-let-
nich: 0,28 (Woodhouse, Dykas i Cassidy, 2012). 

Co ważne, analizy dowodzą jednocześnie, że poczucie samotności wśród dzieci jest rela-
tywnie stabilne w czasie. Podłużne badanie Ladda i Coleman (1997) wykazały umiarkowaną 
międzysemestralną trwałość poziomu samotności wśród przedszkolaków (r = 0,41). W innych 
badaniach podłużnych dotyczących samotności korelacja między 5. a 9. rokiem życia wynio-
sła 0,38 (Qualter, Brown, Munn i Rotenberg, 2010). Także w badaniu przeprowadzonym wśród 
dziesięciolatków przez Niinę Junttilę i Marję Vauras (2009) współczynnik korelacji między trze-
ma cyklami badania (po 6 miesiącach oraz po 12 miesiącach), bez względu na płeć czy wy-
miar na skali samotności, nie spadał poniżej wartości 0,5. 

Wyniki analiz podłużnych prowadzonych wśród dzieci a wykorzystujących longitudinalne 
modele klas ukrytych (latent class growth models) również wskazują na stosunkową stabilność 
poziomu poczucia samotności w  czasie. Należy jednak mieć na uwadze, że dominującymi 
kategoriami badanych są najczęściej osoby, u których poziom samotności nie uległ istotnym 
zmianom w trakcie badania (zob. Harris, Qualter i Robinson, 2013; Jobe-Shields, Cohen i Parra, 
2011; Ladd i Ettekal, 2013; Qualter i in., 2013; Schinka, Dulmen, Mata, Bossarte i Swahn, 2013). 
Jednocześnie w każdym ze wskazanych badań najliczniejszą grupą dzieci były te o stabilnym 
a jednocześnie niskim poziomie samotności (Dulmen i Goossens, 2013).

21.3.  Skala samotności de jong gierveld i inne narzędzia wykorzysty-
wane do pomiaru samotności 

Istnieje wiele narzędzi służących do pomiaru poczucia samotności (zob. Shaver i Brennan, 
1991; Cramer i Barry, 1999). Według Pinquarta i Sörensena (2001) w praktyce badawczej naj-
częściej stosuje się: Skalę samotności z Uniwersytetu Kalifornijskiego Los Angeles (Universi-
ty of California, Los Angeles Loneliness Scale, UCLA LS; Russell, 1996; Russell, Peplau i Cutrona, 
1980; Russell, Peplau i  Ferguson, 1978), Skalę samotności Jenny de Jong Gierveld (DJGLS; 
Jong Gierveld, 1987; Jong Gierveld i Kamphuls, 1985; Jong Gierveld i in., 2006) oraz Społeczną 
i emocjonalną skalę samotności dla dorosłych (Social and Emotional Loneliness Scale for Adults,  
SELSA; DiTommaso i  Spinner, 1993; 1997). Wszystkie trzy narzędzia zostały skonstruowane 
z myślą o prowadzeniu badań raczej wśród osób starszych niż młodszych.

W przypadku dzieci w wieku szkolnym (Ebesutani i in., 2012; Qualter, 2003) najczęściej wy-
korzystywaną miarą samotności jest Skala samotności i braku satysfakcjonujących relacji spo-
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łecznych (The Loneliness and Social Dissatisfaction Measure, Asher i Wheeler, 1985). Narzędzie 
to składa się z 24 pozycji testowych (w tym z 8 maskujących) odnoszących się do samotności 
i społecznego niezadowolenia. Niektóre z nich bezpośrednio dotyczą poczucia samotności 
(np. „Jestem samotny(-a)”), podczas gdy inne skupiają się na ocenie aktualnie posiadanych 
relacji rówieśniczych (np. „Nie mam żadnych przyjaciół”). W ramach kwestionariusza wystę-
pują również odwołania do poziomu postrzeganych umiejętności społecznych (np. „Jestem 
dobry(-a) we współpracy z innymi dziećmi”), a także stwierdzenia odnoszące się do wsparcia 
społecznego (np. „Nie ma dzieci, do których mógłbym(-abym) się zwrócić, gdy potrzebuję 
pomocy w szkole”). Skala posiada polską adaptację (Oleś, 2005), która z powodzeniem wyko-
rzystywana była w badaniach nastolatków (11–13 lat; Oleś, 2006).

Podkreślić należy, że skala Ashera służy do pomiaru szerszego niż tylko samotność kon-
struktu lub wręcz kilku odrębnych konstruktów. Ponadto, ujmuje ona samotność przede 
wszystkim w kontekście szkolnych relacji rówieśniczych, pomijając tę jej część, która wynikać 
może na przykład z relacji z rodzicami. Dlatego sensownym przedsięwzięciem wydaje się sto-
sowanie w badaniach samotności wśród dzieci także narzędzi służących do pomiaru ogólnie 
pojętej samotności (ogólnego poczucia samotności). Przykładem takiego narzędzia może być 
skala samotności de Jong Gierveld (DJGLS).

Skala ta składa się z 11 pozycji: pięciu pozytywnych i sześciu negatywnych – żadna z nich 
nie zawiera słowa „samotność”. Dotychczas prowadzone badania wskazują, że narzędzie to 
charakteryzuje się dobrą rzetelnością i trafnością (Jong Gierveld i Kamphuls, 1985; Jong Gie-
rveld i Tilburg, 1999; Dykstra i Jong Gierveld, 2004; Tilburg i Leeuw, 1991). Biorąc pod uwagę 
fakt, że skala została stworzona za pomocą modelowania Rascha, nie powinno dziwić, że jej 
własności psychometryczne najczęściej testowane były z wykorzystaniem metod z  rodziny 
IRT, na przykład skalowania Mokkena (1971). Analizy te dowodzą, że skalę jako całość cha-
rakteryzuje odpowiedni poziom homogeniczności, mierzony współczynnikiem H Loevinger 
(1948), wynoszący – w zależności od badania – od 0,35 do 0,52 (Jong Gierveld i Kamphuls, 
1985; Mooper i Suurmeijer, 1993; Post, Duijn i Baarsen, 2001; Tilburg i Leeuw, 1991).

Jednocześnie niektóre badania wskazują, że skala – choć homogeniczna – składa się 
z dwóch wymiarów. Do wniosków takich prowadzą zarówno wyniki analiz prowadzonych za 
pomocą skalowania Mokkena (Jong Gierveld i Kamphuls, 1985), jak i zbliżonych metod z rodzi-
ny IRT (Baarsen, Snijders, Smit i Duijn, 2001) czy analiz czynnikowych (Dykstra i Fokkema, 2007). 
Autorzy sugerujący wielowymiarową strukturę skali wskazują jednocześnie, że negatywnie sfor-
mułowane pozycje skali tworzą wymiar emocjonalny, pozycje pozytywne natomiast grupują się 
w wymiar społeczny – w znaczeniu, jakim pojęciom tym nadał Robert Weiss (1975).

Jego zdaniem samotność o charakterze społecznym miała być związana z brakiem (lub 
niewystarczającą obecnością) sieci międzyludzkich, w  które zaangażowana jest jednostka, 
a które mogłyby stwarzać poczucie bycia w związku z innymi (kolegami, sąsiadami itp). Nato-
miast samotność o charakterze emocjonalnym odnosić się miała do nieobecności lub utra-
ty więzi społecznych, braku zażyłości w stosunkach z bliskimi ludźmi (życiowym partnerem, 
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przyjacielem). Społeczny wymiar samotności może więc wystąpić na przykład wtedy, gdy od-
czuwa się brak kontaktów społecznych po przeprowadzce do nowego miejsca zamieszkania. 
Wymiar emocjonalny zaś, gdy doznaje się braku emocjonalnego związku po śmierci życiowe-
go partnera czy przyjaciela.

W  przypadku skali de Jong Gierveld społeczny charakter wymiaru pozytywnego wynikał 
z położenia akcentu na „ilościowy” charakter relacji społecznych, np.: „Jest wiele osób, na których 
mogę polegać gdy mam problemy” (pozycja 4); „Jest wiele osób, którym mogę całkowicie za-
ufać” (pozycja 7); „Jest wystarczająco dużo osób, z którymi czuję się blisko związany” (pozycja 8). 
Natomiast emocjonalny wymiar pozycji negatywnych wynikać ma z akcentowania w nich raczej 
jakościowego niż ilościowego charakteru samotności, na przykład „Brak mi naprawdę bliskiego 
przyjaciela (pozycja 2) czy „Często czuję się odrzucony” (pozycja 10). Problem polega jednak na 
tym, że w przypadku DJGLS „na rozróżnienie między dwoma wymiarami samotności, opisywa-
nymi przez samotność emocjonalną oraz społeczną, nakłada się podział pozycji na sformułowa-
ne pozytywnie i negatywnie” (Baarsen i in., 2001, s. 122). W konsekwencji pojawiają się trudności 
z ustaleniem czy występujące w DJGLS wymiary mają charakter substancjalny, czy raczej me-
todologiczny, związany z różnym „kierunkiem” tworzących ją pozycji (Grygiel, Humenny, Rebisz, 
Świtaj i Sikorska, 2013; Tilburg, Havens i Jong Gierveld, 2004). 

Interesujące, że w miarę pojawiania się analiz wskazujących na brak ścisłej jednowymiarowo-
ści narzędzia, jego autorzy dokonali reinterpretacji struktury skali (Jong Gierveld i Tilburg, 2010; 
Jong Gierveld i  in., 2006). Przystępując do jej konstruowania zakładali, że ma ona być narzę-
dziem jednowymiarowym, służącym do pomiaru ogólnie pojętej samotności. Później przyjęli 
stanowisko, że można ją wykorzystywać zarówno do mierzenia ogólnie pojętej samotności, jak 
i dwóch jej wymiarów: samotności emocjonalnej oraz społecznej. Taki opis układu czynników 
DJGLS sugeruje istnienie struktury podwójnego czynnika (bi-factor; Holzinger i Swineford, 1937; 
zob. też rozdział 6). Model ten w przypadku polskiej adaptacji DJGLS został przetestowany na 
danych z próby studentów (Grygiel i in., 2013). W porównaniu do modelu jedno- i dwuczynni-
kowego okazał się on lepiej dopasowany do danych, co świadczy o zasadniczej jednowymiaro-
wości (essential unidimensionality) skali samotności de Jong Gierveld – w znaczeniu jakie temu 
pojęciu nadał William Stout (1987; 1990). Również analiza hiszpańskiej wersji skali (Buz, Urchaga 
i Polo, 2014) doprowadziła do wniosku, że mimo istnienia podczynników skala jest esencjonal-
nie jednowymiarowa. W kolejnej części rozdziału odtworzymy model podwójnego czynnika dla 
danych z reprezentatywnej, ogólnopolskiej próby uczniów piątych klas szkół podstawowych. 

21.4. badana zbiorowość
Badanie, którego dotyczyć będą przedstawione analizy, prowadzone jest w Instytucie Ba-

dań Edukacyjnych w ramach projektu EWD2. Ma ono charakter podłużny. Pierwszy cykl został 

2 Projekt „Rozwój metody edukacyjnej wartości dodanej na potrzeby wzmocnienia ewaluacyjnej funkcji egzaminów 
zewnętrznych” finansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny 
Kapitał Ludzki, Priorytet III: Wysoka jakość systemu oświaty, Poddziałanie 3.2: Rozwój systemu egzaminów zewnętrznych.
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przeprowadzony w 2010 roku wśród polskich uczniów klas pierwszych. Losowanie miało cha-
rakter: warstwowy, wielostopniowy oraz zespołowy. W pierwszym kroku w każdej z sześciu 
warstw wydzielonych pod kątem wielkości miejscowości, w której znajduje się szkoła oraz in-
formacji czy szkoła prowadzi jeden, czy wiele oddziałów na poziomie pierwszej klasy, z praw-
dopodobieństwem wprost proporcjonalnym do liczby uczniów w klasach pierwszych zostało 
wylosowanych 180 szkół. W placówkach, w których były więcej niż dwa oddziały pierwsze, za 
pomocą losowania prostego wybrano dwie klasy, co doprowadziło do wskazania 313 oddzia-
łów. Założono przebadanie wszystkich uczniów w wybranych klasach. Ostatecznie w próbie 
znalazło się 6648 uczniów. Dla 5760 z nich uzyskano zgody rodziców na udział w badaniu3. 

W  ramach czwartego cyklu (uczniowie 5 klasy szkoły podstawowej) badana próba klas 
została uzupełniona o oddziały, w których znajdował się znaczny odsetek uczniów objętych 
badaniem we wcześniejszych cyklach. Sytuacja taka miała miejsce w szkołach, w których nie 
został zachowany skład oddziałów po przejściu z  pierwszego do drugiego etapu edukacji 
podstawowej. W efekcie w badaniu wzięło udział 6142 uczniów z 323 klas skupionych w pier-
wotnie wylosowanych 180 szkołach. Po usunięciu rekordów uczniów, w których brakowało 
odpowiedzi na pytania DJGLS, analizy zostały przeprowadzone na danych uzyskanych od 
6136 osób (49,6% chłopców i 50,4% dziewczynek). 

21.5. procedura pomiaru
Piąty cykl badania, w ramach którego dokonano pomiaru poczucia samotności, był reali-

zowany od 5 do 23 maja 2014 roku. W jego ramach przeprowadzono między innymi ankie-
tę audytoryjną wśród uczniów wybranych oddziałów klas piątych. Kwestionariusz składał się 
z dwóch części, które były wypełniane przez uczniów pod nadzorem doświadczonego ankie-
tera, w obecności nauczyciela. Pomiędzy wypełnieniem pierwszej i drugiej części uczniowie 
mogli skorzystać z dziesięciominutowej przerwy. Pod koniec pierwszej części kwestionariusza 
zostały zamieszczone stwierdzenia ze skali samotności de Jong Gierveld, poprzedzone in-
strukcją: „Zaznacz taką odpowiedź dla każdego z poniższych zdań, która wyraża Twoją obecną 
sytuację w sposób, jaki to teraz odczuwasz”. Uczniowie mogli ustosunkować się do stwier-
dzeń zawartych w narzędziu na czteropunktowej skali, gdzie 1 oznaczało „tak”, 2 – „raczej tak”,  
3 – „raczej nie” a 4 – „nie”.

Wykorzystana w badaniu skala samotności de Jong Gierveld opiera się na polskiej adapta-
cji przeprowadzonej na próbie studentów (Grygiel i in., 2013). Proces tłumaczenia przebiegał 
zgodnie z  wytycznymi przygotowanymi dla międzykulturowych adaptacji kwestionariuszy 
z wykorzystaniem wielokrotnego tłumaczenia zwrotnego (back translation; Brislin, 1970). Jego 
efektywność została poddana ewaluacji na dwujęzycznej grupie studentów anglistyki z wyko-
rzystaniem analizy zróżnicowanego funkcjonowania pozycji testowej (differential item functio-
ning, DIF) i metody Poly-SIBTEST (Chang, Mazzeo i Roussos, 1996). Zasadnicza jednowymiaro-

3 Szczegóły przebiegu wcześniejszych etapów badań zostały przedstawione w publikacji poświęconej kontekstowym 
modelom oceny efektywności nauczania na pierwszym etapie edukacji szkolnej (Dolata i in., 2014). 
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wość skali była analizowana na podstawie modeli podwójnego czynnika. Rzetelność polskiej 
wersji narzędzia została dowiedziona na podstawie wartości: współczynnika α Cronbacha 
(0,89), współczynnika homogeniczności H Loevinger (0,47) oraz na podstawie oceny trafności 
zewnętrznej skali, polegającej na analizie jej korelacji z wynikami kilku innych narzędzi służą-
cych do pomiaru zjawisk teoretycznie skorelowanych z samotnością (depresja, samoocena, 
sieci społeczne, wsparcie społeczne), a także z  innym narzędziem służącym do pomiaru sa-
motności (UCLA LS). Skrócona wersja skali wykorzystywana była w warunkach polskich tak-
że w badaniu realizowanym wśród pacjentów psychiatrycznych (Świtaj, Grygiel, Anczewska 
i Wciórka, 2013; Wciórka, Świtaj i Anczewska, 2014).

21.6. plan analiz
Analizy będą przebiegały dwuetapowo. Najpierw zostanie przeprowadzona eksploracyjna 
analiza czynnikowa (exploratory factor analysis, EFA), w celu określenia optymalnej liczby czyn-
ników, niezbędnej do wyjaśnienia wariancji między pozycjami skali. W kroku drugim zostanie 
wykorzystana konfirmacyjna analiza czynnikowa (confirmatory factor analysis, CFA), w ramach 
której zostanie przetestowanych kilka konkurencyjnych modeli latentnej struktury skali DJGLS.
Biorąc pod uwagę fakt, że odpowiedzi na poszczególne pytania kwestionariusza DJGLS mierzo-
ne były na czteropunktowej skali porządkowej, eksploracyjna analiza czynnikowa będzie pro-
wadzona na podstawie macierzy korelacji polichorycznej z wykorzystaniem estymatora wa-
żonych najmniejszych kwadratów ze skorygowaną średnią i wariancją (weighted least squares 
means and variance adjusted, WLSMV). W ramach EFA zostanie wykorzystana rotacja Geomin. 

Liczba niezbędnych do wyodrębnienia czynników zostanie określona na podstawie:  
(a) kryterium Kaisera wartości własnych większych niż 1; (b) wykresu osypiska; (c) analizy rów-
noległej (więcej na ten temat w  rozdziale 6). Do oceny modeli zostaną wzięte pod uwagę 
także trzy miary dopasowania: (a) pierwiastek ze średniego kwadratu błędu przybliżenia (root 
mean square error of approximation, RMSEA); (b) względny indeks dopasowania (comparative 
fit index, CFI) oraz (c) nienormowany indeks dopasowania (Tucker-Lewis index, TLI). Przyjmuje-
my, że o  lepszym dopasowaniu modelu do danych (lepszym odzwierciedleniu „faktycznej” 
struktury czynnikowej) świadczyć będą niższe wartości współczynnika RMSEA oraz wyższe 
wartości współczynników CFI i TLI. Dodatkowo poszczególne rozwiązania czynnikowe oce-
niane będą pod kątem: (a) ich interpretowalności; (b) posiadania przez czynnik przynajmniej 
trzech pozycji z  ładunkami powyżej wartości 0,3; (c) braku w czynniku pozycji z  ładunkami 
krzyżowymi, czyli istotnie (> 0,3) ładującymi kilka zmiennych ukrytych na raz. 

Konfirmacyjne analizy czynnikowe – podobnie jak w  przypadku analiz eksploracyjnych 
–zostaną oparte na macierzy korelacji polichorycznej, analizowanej za pomocą estymatora 
WLSMV. Również w tym przypadku do oceny poszczególnych modeli zostaną wykorzystane 
współczynniki RMSEA, CFI oraz TLI. Przyjmujemy, że model wskazujący na dobre dopasowanie 
do danych będzie cechował się wartościami RMSEA równymi lub mniejszymi niż 0,05 oraz 
wartościami CFI i TLI większymi niż 0,95. W przypadku modeli konkurencyjnych zakładamy, 
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że lepszy będzie ten, dla którego RMSEA osiągnie niższe wartości, zaś CFI oraz TLI – wyższe. 
W przypadku modelu podwójnego czynnika (bi-factor) zostanie określona zarówno rzetelność 
czynnika głównego, jak i podczynników. W tym celu zostaną obliczone współczynniki omega 
(ωh, ωs) oraz współczynnik wyjaśnionej wspólnej wariancji (explained common variance, ECV). 
Wszystkie analizy zostaną przeprowadzone za pomocą pakietu Mplus 7.2 (Muthén i Muthén, 
1998–2012). Ze względu na to, że dane wykorzystane w analizach mają hierarchicznych cha-
rakter (uczniowie są zagnieżdżeni w klasach), aby móc szacować nieobciążone błędy stan-
dardowe wykorzystano funkcję „complex” w Mplusie. Braki danych uzupełniono za pomocą 
pełno informacyjnej estymacji największej warygodności (full-information maximum likelieho-
od, FIML). Daje ona mniej obciążone wyniki w porównaniu z tradycyjnie stosowanymi rozwią-
zaniami, takimi jak usunięcie wszystkich obserwacji z brakami czy też usunięcie obserwacji 
parami (Ernst i Cacioppo, 1999). Przed przeprowadzeniem analiz stwierdzenia negatywne (tj. 
pozycje o numerach: 2, 3, 5, 6, 9 i 10) zostały przekodowane w taki sposób, aby wyższy wynik 
całej skali wskazywał na wyższy poziom poczucia samotności. 

21.7. analiza
Macierz korelacji polichorycznych, stanowiąca podstawę do przeprowadzenia kolejnych 

analiz, została przedstawiona w Tabeli 21.1. Średnia dla współczynników korelacji okazała się 
relatywie wysoka, wyniosła bowiem 0,49 (Min = 0,15, Max = 0,72).

tabela 21.1. Macierz korelacji polichorycznych (N = 6136).

Zmienna X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10
X1 –
X2 0,46 –
X3 0,39 0,64 –
X4 0,58 0,55 0,47 –
X5 0,41 0,71 0,69 0,57 –
X6 0,31 0,55 0,57 0,42 0,63 –
X7 0,48 0,54 0,43 0,66 0,52 0,37 –
X8 0,46 0,44 0,38 0,56 0,46 0,37 0,54 –
X9 0,15 0,39 0,44 0,22 0,50 0,40 0,21 0,19 –

X10 0,39 0,66 0,72 0,54 0,72 0,60 0,53 0,42 0,45 –
X11 0,49 0,61 0,47 0,63 0,55 0,42 0,62 0,53 0,23 0,56

21.7.1. eksploracyjna analiza czynnikowa
Przeprowadzone analizy wskazują, że na podstawie kryterium Kaisera wartości własnych 

większych niż 1, należałoby uwzględnić dwa czynniki. Wartość własna dla pierwszego czynni-
ka wyniosła 5,96, dla drugiego czynnika 1,32, zaś dla trzeciego już tylko 0,61 (por. kolumna A 
w Tabeli 21.2). Nieco inne wyniki przyniosła analiza osypiska (por. linia ciągła na Rysunku 21.1), 
wskazująca na możliwość wyodrębnienia trzech czynników (na prawo od czynnika trzeciego 
występuje łagodny spadek wartości własnych, wykres zaczyna się „spłaszczać”, podczas gdy 
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po czynniku drugim spadek ten jest znacznie większy). Natomiast analiza równoległa (por. 
Rysunek 21.1 i Tabelę 21.2), podobnie jak kryterium Kaisera, wskazuje na wybór dwóch czyn-
ników jako rozwiązanie optymalne. Na Rysunku 21.1 linia wartości symulowanych (przerywa-
na) przecina linię wartości obserwowanych (ciągła) poniżej drugiego czynnika (odpowiednie 
wartości liczbowe zawierają kolumny A i D w Tabeli 21.2). 

tabela 21.2. Wartości własne czynników dla danych obserwowanych i danych symulacyjnych.

czynnik

a b c d
obserwowane 

wartości własne
dolny 5% przedział 

ufności wartości 
własnych na danych 

symulowanych

Średnia wartość 
własna na danych 

symulowanych

dolny 95% przedział 
ufności wartości 

własnych na danych 
symulowanych

1 5,964 1,079 1,097 1,117
2 1,324 1,059 1,072 1,092
3 0,608 1,036 1,049 1,065
4 0,572 1,018 1,031 1,045
5 0,538 1,006 1,018 1,027
6 0,424 0,989 1,003 1,015
7 0,406 0,968 0,984 0,996
8 0,341 0,955 0,967 0,979
9 0,318 0,934 0,947 0,960

10 0,266 0,910 0,932 0,942
11 0,240 0,879 0,900 0,930

 

345 

 
Rysunek 21.1. Wykres osypiska oraz wykres wartości własnych dla analizy równoległej. 
Linia ciągła przedstawia wykres wartości własnych poszczególnych czynników, a linia przerywana 95-
procentowy przedział ufności dla danych pochodzących z symulacji. 
 

Miary dopasowania modelu wskazują jednocześnie, że rozwiązanie jednoczynnikowe nie 
może zostać uznane za dobrze dopasowane do danych (RMSEA = 0,109; CFI = 0,926; TLI = 
0,907). Zdecydowanie lepszym rozwiązaniem okazuje się struktura dwu- (RMSEA = 0,033; 
CFI = 0,995; TLI = 0,992) i trzyczynnikowa (RMSEA = 0,031; CFI = 0,997; TLI = 0,993). 
Przy czym, w przypadku rozwiązania trzyczynnikowego, ostatni z wymiarów ładowany jest 
jedynie przez dwie pozycje (2 oraz 11), dodatkowo zaś pozycja numer 10 znacząco (λ > 0,3) 
ładuje także czynnik drugi. Podsumowując, przeprowadzone analizy wskazują, że należałoby 
rozważyć dwa czynniki jako rozwiązanie najlepiej odzwierciedlające strukturę latentną skali 
DJGLS. To zaś wskazuje, że narzędzie to powinno się wykorzystywać nie tyle do pomiaru 
jednej cechy ukrytej (ogólnie pojętej samotności), ile dwóch cech ukrytych (Tabela 21.3). 
 
Tabela 21.3. Ładunki w eksploracyjnej analizie czynnikowej dla rozwiązania jedno-, dwu- i 
trzyczynnikowego. 

Pozycja Rozwiązanie 
jednoczynnikowe 

Rozwiązanie 
dwuczynnikowe 

Rozwiązanie 
Trzyczynnikowe 

1 2 1 2 3 
 1 0,60* –0,03 0,67* 0,66* –0,01 0,01 
 2 0,80* 0,59* 0,28* –0,01 0,55* 0,35* 
 3 0,77* 0,83* –0,02 0,01 0,80* 0,02 
 4 0,77* 0,00 0,83* 0,88* 0,01 –0,03 
 5 0,83* 0,78* 0,12* 0,11 0,76* 0,05 
 6 0,66* 0,71* 0,00 0,05 0,70* –0,03 
 7 0,73* –0,00 0,79* 0,57* –0,00 0,24* 
 8 0,63* 0,01 0,67* 0,59* 0,01 0,10 
 9 0,45* 0,73* –0,25* –0,14 0,71* –0,08 

 10 0,82* 0,77* 0,11* 0,00 0,73* 0,16* 
 11 0,75* 0,13* 0,68* 0,05 0,01 0,81* 

* p < 0,05. 

rysunek 21.1. Wykres osypiska oraz wykres wartości własnych dla analizy równoległej.
Linia ciągła przedstawia wykres wartości własnych poszczególnych czynników, a linia przery-
wana 95-procentowy przedział ufności dla danych pochodzących z symulacji.
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Miary dopasowania modelu wskazują jednocześnie, że rozwiązanie jednoczynnikowe 
nie może zostać uznane za dobrze dopasowane do danych (RMSEA = 0,109; CFI = 0,926;  
TLI = 0,907). Zdecydowanie lepszym rozwiązaniem okazuje się struktura dwu- (RMSEA = 0,033; 
CFI = 0,995; TLI = 0,992) i trzyczynnikowa (RMSEA = 0,031; CFI = 0,997; TLI = 0,993). Przy czym, 
w przypadku rozwiązania trzyczynnikowego, ostatni z wymiarów ładowany jest jedynie przez 
dwie pozycje (2 oraz 11), dodatkowo zaś pozycja numer 10 znacząco (λ > 0,3) ładuje także 
czynnik drugi. Podsumowując, przeprowadzone analizy wskazują, że należałoby rozważyć 
dwa czynniki jako rozwiązanie najlepiej odzwierciedlające strukturę latentną skali DJGLS. To 
zaś wskazuje, że narzędzie to powinno się wykorzystywać nie tyle do pomiaru jednej cechy 
ukrytej (ogólnie pojętej samotności), ile dwóch cech ukrytych (Tabela 21.3).

tabela 21.3. Ładunki w  eksploracyjnej analizie czynnikowej dla rozwiązania jedno-, dwu- 
i trzyczynnikowego.

pozycja rozwiązanie 
jednoczynnikowe

rozwiązanie 
dwuczynnikowe

rozwiązanie
trzyczynnikowe

1 2 1 2 3
 1 0,60* –0,03  0,67*  0,66* –0,01  0,01
 2 0,80*  0,59*  0,28* –0,01  0,55*  0,35*

 3 0,77*  0,83* –0,02  0,01  0,80*  0,02
 4 0,77*  0,00  0,83*  0,88*  0,01 –0,03
 5 0,83*  0,78*  0,12*  0,11  0,76*  0,05
 6 0,66*  0,71*  0,00  0,05  0,70* –0,03
 7 0,73* –0,00  0,79*  0,57* –0,00  0,24*

 8 0,63*  0,01  0,67*  0,59*  0,01  0,10
 9 0,45*  0,73* –0,25* –0,14  0,71* –0,08

 10 0,82*  0,77*  0,11*  0,00  0,73*  0,16*

 11 0,75*  0,13*  0,68*  0,05  0,01  0,81*

* p < 0,05.

Analiza pozycji tworzących oba wymiary wskazuje, że pierwszy tworzą pozycje negatyw-
ne/emocjonalne (stwierdzenia: 2, 3, 5, 6, 9 i 10), zaś wymiar drugi – pozycje pozytywne/spo-
łeczne (stwierdzenia: 1, 4, 7, 8 i 11). Oba wymiary są ze sobą dość silnie skorelowane (r = 0,693), 
co wskazywałoby na znaczne „pokrywanie” się obu cech ukrytych, a więc na wysokie prawdo-
podobieństwo, że postulowany model podwójnego czynnika może okazać się optymalnym 
odzwierciedleniem struktury analizowanej skali.

21.7.2. konfirmacyjna analiza czynnikowa
Model podwójnego czynnika został przetestowany w  ramach rozwiązania konfirmacyj-

nego (CFA). Jako modele porównawcze wykorzystano model jedno- oraz dwuczynnikowy. 
Graficzne schematy analizowanych modeli (model jedno-, dwuczynnikowy oraz bi-factor) 
przedstawiono na Rysunku 21.2. 
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Model jednoczynnikowy Model dwuczynnikowy

Jako modele porównawcze wykorzystano model jedno- oraz dwuczynnikowy. Graficzne 
schematy analizowanych modeli (model jedno-, dwuczynnikowy oraz bi-factor) 
przedstawiono na Rysunku 21.2.  
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Wykres 21.2. Schemat modeli testowanych w ramach konfirmacyjnej analizy czynnikowej.

W przypadku analizowanych danych w modelu jednoczynnikowym przyjmujemy, że wy-
stępuje jedna cecha ukryta, której obserwowanymi wskaźnikami są wszystkie pozycje skali. 
Natomiast w modelu dwuczynnikowym zakładamy istnienie dwóch potencjalnie skorelowa-
nych cech ukrytych. Opierając się na dwuczynnikowym rozwiązaniu eksploracyjnym, zakła-
damy, że pierwszy czynnik tworzony będzie przez pozycje negatywne/emocjonalne (stwier-
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dzenia: 2, 3, 5, 6, 9 oraz 10), drugi zaś przez pozycje pozytywne/społeczne (stwierdzenia: 1, 
4, 7, 8 oraz 11). Model podwójnego czynnika zakłada występowanie trzech ortogonalnych 
czynników, spośród których jeden – główny – ładowany jest przez wszystkie pozycje skali, 
zaś pozostałe dwa ładowane są przez pozycje negatywne/emocjonalne lub przez pozycje 
pozytywne/społeczne. W modelu tym każda pozycja skali jest więc jednocześnie wskaźni-
kiem dwóch cech ukrytych. W przypadku analizowanej skali czynnik główny jest zatem miarą 
ogólnej samotności – przenosi informację o  tym, co wspólne dla wszystkich pozycji skali. 
Tymczasem podczynniki przejmują tę część współdzielonej wariancji, która nie jest związana 
z  ogólną samotnością, a  jednocześnie jest wspólna dla pozycji negatywnych/emocjonal-
nych lub pozytywnych/społecznych.

Miary dopasowania analizowanych modeli (Tabela 21.4) jednoznacznie wskazują, że roz-
wiązaniem najlepiej dopasowanym do danych jest model podwójnego czynnika (bi-factor). 
W jego przypadku odnotowano najniższą wartość RMSEA oraz najwyższe wartości CFI i TLI. 
W konsekwencji kolejne analizy dotyczyć będą tego modelu.

tabela 21.4. Miary dopasowania modeli testowanych w ramach konfirmacyjnej analizy czyn-
nikowej.

Model cfa
test chi-kwadrat dopasowania modelu

rMSea cfI tlI
Wartość

liczba  
stopni swobody

Istotność

Jednoczynnikowy 3 227,096 44 < 0,01 0,109 0,926 0,907
Dwuczynnikowy 835,138 43 < 0,01 0,055 0,982 0,976
Bi-factor 178,830 33 < 0,01 0,027 0,997 0,994

tabela 21.5. Ładunki w  konfirmacyjnej analizie czynnikowej dla rozwiązania jedno-, dwu-
czynnikowego oraz bi-factor.

pozycja cfa 
jednoczynnikowa

cfa dwuczynnikowa
cfa podwójnego czynnika (bi-factor)

czynnik główny podczynnik
1 2 1 2

2 0,80* 0,84* 0,70* 0,40*

3 0,77* 0,80* 0,58* 0,58*

5 0,83* 0,87* 0,68* 0,55*

6 0,66* 0,70* 0,51* 0,50*

9 0,45* 0,48* 0,27* 0,52*

10 0,82* 0,85* 0,66* 0,53*

1 0,60* 0,45* 0,62*  0,23*

4 0,77* 0,59* 0,81*  0,29*

7 0,73* 0,55* 0,77*  0,13*

8 0,63* 0,48* 0,66*  0,15*

11 0,75* 0,57* 0,84* –0,17

* p < 0,05.
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Analiza standaryzowanych ładunków czynnikowych w modelu podwójnego czynnika 
(Tabela 21.5) wskazuje, że wszystkie pozycje skali w sposób statystycznie istotny (p < 0,05) 
ładują czynnik główny. Przy tym, w przypadku pozycji numer 9 wielkość ładunku czynni-
kowego jest stosunkowo niewielka (λ = 0,27). Zmienna ta jednak wyraźnie ładuje czynnik 
specyficzny (λ = 0,52). 

Ogólne porównanie ładunków dla czynnika głównego i czynników specyficznych wska-
zuje, że niemal wszystkie stwierdzenia ładują więcej na czynniku głównym niż na podczynni-
kach (wyjątkiem są pozycje 3 i 9). Uprawomocnione wydaje się więc przypuszczenie, że po-
zycje skali przede wszystkim mierzą ogólnie pojętą samotność, a tym samym, że skalę uznać 
można za substancjalnie jednowymiarową. Jednocześnie zauważyć można, że podczynnik  
1 (negatywny/emocjonalny) jest mocniej ładowany przez stwierdzenia skali niż podczynnik  
2 (pozytywny/społeczny). Średnia wartość ładunków na podczynniku pierwszym wynosi 0,51, 
na drugim zaś 0,19 (statystyka obliczana na podstawie wartości bezwzględnych ładunków 
z Tabeli 21.5)4. Świadczyć to może o tym, że pozycje pozytywne/społeczne wśród uczniów 
klas piątych są lepszymi wskaźnikami samotności niż pozycje negatywne/emocjonalne. Po-
twierdzają to wnioski z wcześniej przeprowadzonych analiz (Grygiel i in., 2013).

Analiza rzetelności całej skali oraz czynników leżących u podstaw wariancji wskaźników 
może pomóc wskazać czy skala jest zasadniczo jednowymiarowa czy też podczynniki przeno-
szą znaczącą część wspólnej wariancji (więcej na ten temat w rozdziale 6). Ogólną miarą stop-
nia rzetelności skali może być współczynnik ω. Jego wartości zawierają się w przedziale od 0 
do 1. Przyjmuje się, iż wartość współczynnika ω powinna przekroczyć 0,7 (Nunnally, 1978). 
W przypadku skali DJGLS ω wyniosła 0,93, zatem jest to rzetelne narzędzie badawcze5. Na-
tomiast ωh informuje, jaką część całkowitej wariancji skali można traktować jako wyznacznik 
czynnika głównego. Wartości powyżej 0,7 interpretowane są jako świadczące o zasadniczej 
jednowymiarowości skali. W przypadku DJGLS ωh ma wartość 0,77. Względną ważność czyn-
nika głównego w stosunku do podczynników obliczyć można jako stosunek ωh/ω. Iloraz ten 
informuje, jaką część podzielanej wariancji wszystkich pozycji reprezentuje czynnik główny. 
W przypadku analizowanego narzędzia wynosi on 0,83 (inaczej: 83%), wskazując na dominu-
jące znaczenie czynnika głównego. 

Kolejna grupa miar odnosi się do podczynników. Współczynnik ωs informuje o tym, na ile 
informacja związana z danym podczynnikiem wykracza poza to, co przekazuje czynnik głów-
ny. Jako wartość minimalną ωs, świadczącą o tym, że dany podczynnik ma znaczenie meryto-

4 W przypadku podczynnika 2 (pozytywny/społeczny) jedna pozycja posiada ładunek ujemny. Jest to jednak ładunek 
statystycznie nieistotny. Nie wnosi więc żadnej istotnej informacji o samotności typu społecznego. Gdyby jednak 
okazał się on statystycznie istotny, należałoby usunąć taką pozycję z podczynnika, ale pozostawić jedynie w czynniku 
głównym. Ujemna, istotna wartość świadczyłaby bowiem, że akceptacja jego treści – odwrotnie niż w przypadku 
pozostałych pozycji podskali – wskazywałaby na niski poziom samotności społecznej. 
5 Dodajmy, że współczynnik α Cronbacha liczony na macierzy korelacji r Pearsona (za pomocą pakietu SPSS PASW 
Statistics), wyniósł 0,862. Oba współczynniki wskazują jednak, że skala spełnia warunki stawiane rzetelnym narzędziom 
badawczym.
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rycznie niezależne od czynnika głównego, przyjmuje się 0,5. Wartości ωs dla wyodrębnionych 
w analizie podczynników osiągnęły: ωs1 = 0,41 i ωs2 = 0,06. Obie wartości nie pozwalają myśleć 
o DJGLS jako o skali pozwalającej na ocenę poziomu samotności emocjonalnej i społecznej 
niezależnie od ogólnego poziomu samotności. Stosunek ωs do odpowiadającej danemu 
podczynnikowi ω informuje, jaka część jego wariancji jest odrębna od czynnika głównego. 
W  przypadku DJGLS: ωs1/ω = 0,45, a  ωs2/ω = 0,06. Wartości te – podobnie jak ωs1 oraz ωs2  
– świadczą o niewielkim znaczeniu podwymiarów skali samotności w stosunku do wymiaru 
głównego.

Za rozstrzygającą problem zasadniczej jednowymiarowości DJGLS można przyjąć wartość 
współczynnika ECV. Jego wartości powyżej 0,6 świadczą o substancjalnej homogeniczności 
analizowanej skali. W przypadku DJGLS współczynnik ten osiągnął 0,73. Można zatem przyjąć, 
że skala samotności de Jong Gierveld jest substancjalnie jednowymiarowa.

Analiza krzywej informacyjnej (Jasińska i  Modzelewski, 2012; por. rozdział 13) wskazuje 
jednocześnie, że skala pozwala na dokładny pomiar poczucia samotności, przede wszystkim 
wśród uczniów silniej jej doświadczających. Krzywa przyjmuje najwyższą wartość na skali 
w przypadku dzieci o poziomie samotności większym o ponad jedno odchylenie standardo-
we niż średni wynik w badanej zbiorowości (por. Rysunek 21.3). 
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Wykres 21.3. Krzywa informacyjna czynnika głównego z modelu podwójnego czynnika (bi-factor). 
Linia przerywana wskazuje na przeciętny poziom samotności wśród respondentów; linia kropkowana wskazuje 
na najwyższą wartość krzywej informacyjnej. 
 

Analiza krzywych informacyjnych dla poszczególnych pozycji skali (por. Rysunek 21.4) 
wskazuje, że najdokładniejsze rozróżnienie poziomu samotności wśród badanych uczniów 
cechuje dwie pozycje pozytywne/społeczne (stwierdzenia 11 i 4). Ich wykorzystanie w 
ramach narzędzia decyduje o tym, że pozycje pozytywne/społeczne są lepszymi wskaźnikami 
samotności niż pozycje negatywne/emocjonalne. Jednocześnie podobny kształt krzywej 
informacyjnej, występujący w przypadku obu zmiennych, wskazywać może na ich 
redundantny charakter. To zaś może być przesłanką do usunięcia jednej z pozycji w 
przypadku konstruowania skróconej wersji skali. 

Analiza krzywych wskazuje jednocześnie, że pozycja 9 nie wnosi niemal żadnej informacji 
o poziomie ogólnie pojętej samotności. Jej kształt jest zdecydowanie najbardziej płaski 
spośród wszystkich pozycji testowych. Niemal nie odróżnia się od osi X, reprezentującej 
poziom cechy ukrytej (w naszym przypadku: ogólnie pojętej samotności). W przypadku 
konstruowania skróconej wersji skali mogłaby więc zostać ona pominięta bez utraty znaczącej 
informacji o poziomie badanej cechy ukrytej. 
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Analiza krzywych informacyjnych dla poszczególnych pozycji skali (por. Rysunek 21.4) 
wskazuje, że najdokładniejsze rozróżnienie poziomu samotności wśród badanych uczniów 
cechuje dwie pozycje pozytywne/społeczne (stwierdzenia 11 i  4). Ich wykorzystanie w  ra-
mach narzędzia decyduje o tym, że pozycje pozytywne/społeczne są lepszymi wskaźnikami 
samotności niż pozycje negatywne/emocjonalne. Jednocześnie podobny kształt krzywej in-
formacyjnej, występujący w przypadku obu zmiennych, wskazywać może na ich redundant-
ny charakter. To zaś może być przesłanką do usunięcia jednej z pozycji w przypadku konstru-
owania skróconej wersji skali.

Analiza krzywych wskazuje jednocześnie, że pozycja 9 nie wnosi niemal żadnej informacji 
o poziomie ogólnie pojętej samotności. Jej kształt jest zdecydowanie najbardziej płaski spo-
śród wszystkich pozycji testowych. Niemal nie odróżnia się od osi X, reprezentującej poziom 
cechy ukrytej (w naszym przypadku: ogólnie pojętej samotności). W przypadku konstruowa-
nia skróconej wersji skali mogłaby więc zostać ona pominięta bez utraty znaczącej informacji 
o poziomie badanej cechy ukrytej.
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Wykres 21.4. Krzywe informacyjne pozycji testowych z modelu podwójnego czynnika (bi-factor). 
Linie ciągłe oznaczają pozycje podczynnika drugiego (grupującego pozycje negatywne/emocjonalne); linie 
kropkowane reprezentują pozycje podczynnika pierwszego (obejmującego stwierdzenia pozytywne/społeczne). 
 
21.8. Podsumowanie 
 

Głównym celem tego studium była weryfikacja struktury czynnikowej skali samotności 
autorstwa Jenny de Jong Gierveld. Interesowało nas przede wszystkim czy struktura ta będzie 
lepiej reprezentowana przez rozwiązanie dwuczynnikowe, a więc przez strukturę latentną, 
zakładającą występowanie dwóch czynników: pozytywnego/społecznego oraz 
negatywnego/emocjonalnego – postulowaną przez niektórych autorów (Dykstra i Fokkema, 
2007; Baarsen i in., 2001), czy też substancjalnie jednoczynnikową, zakładającą 
występowanie tylko jednego czynnika (przy kontroli wpływu podczynników specyficznych 
związanych z „kierunkiem” tworzących je pozycji; Buz i in., 2014; Grygiel i in., 2013).  

Do rozwiązania problemu wykorzystaliśmy zarówno eksploracyjną, jak i konfirmacyjną 
analizę czynnikową. Analiza eksploracyjna doprowadziła do wniosku, że dwie zmienne 
ukryte pozwalają na adekwatne wyjaśnienie korelacji między pozycjami skali. Analiza 
konfirmacyjna wskazała tymczasem, że rozwiązanie dwuczynnikowe jest lepsze niż 
jednoczynnikowe, a jednocześnie że model podwójnego czynnika (bi-factor) jest lepiej 
dopasowany do danych niż klasyczne rozwiązanie dwuczynnikowe (a co za tym idzie, także 
jednoczynnikowe). Co więcej, analiza kilku miar rzetelności zastosowanych zarówno w 
odniesieniu do czynnika głównego, jak i do czynników specyficznych, wykazała, że czynniki 
specyficzne (pozytywny/społeczny oraz negatywny/emocjonalny) nie przenoszą znaczącej 
części wariancji poza tę jej część, która reprezentowana jest przez czynnik główny. Innymi 
słowy, przeprowadzone analizy prowadzą do wniosku, że skala DJGLS mierzy przede 
wszystkim ogólnie pojętą samotność i do takiego pomiaru powinna być stosowana.  

Dodajmy, że najlepsze dopasowanie do danych modelu podwójnego czynnika nie jest 
specyfiką skali DJGLS. Przykładowo, ostatnie badania (Ebesutani i in., 2012) nad strukturą 
latentną najpopularniejszego narzędzia do pomiaru samotności wśród dzieci, a więc nad Skalą 
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linie kropkowane reprezentują pozycje podczynnika pierwszego (obejmującego stwierdzenia pozytyw-
ne/społeczne).
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21.8. podsumowanie
Głównym celem tego studium była weryfikacja struktury czynnikowej skali samotno-

ści autorstwa Jenny de Jong Gierveld. Interesowało nas przede wszystkim czy struktura ta 
będzie lepiej reprezentowana przez rozwiązanie dwuczynnikowe, a więc przez strukturę la-
tentną, zakładającą występowanie dwóch czynników: pozytywnego/społecznego oraz ne-
gatywnego/emocjonalnego – postulowaną przez niektórych autorów (Dykstra i Fokkema, 
2007; Baarsen i in., 2001), czy też substancjalnie jednoczynnikową, zakładającą występowa-
nie tylko jednego czynnika (przy kontroli wpływu podczynników specyficznych związanych 
z „kierunkiem” tworzących je pozycji; Buz i in., 2014; Grygiel i in., 2013). 

Do rozwiązania problemu wykorzystaliśmy zarówno eksploracyjną, jak i  konfirmacyjną 
analizę czynnikową. Analiza eksploracyjna doprowadziła do wniosku, że dwie zmienne ukryte 
pozwalają na adekwatne wyjaśnienie korelacji między pozycjami skali. Analiza konfirmacyjna 
wskazała tymczasem, że rozwiązanie dwuczynnikowe jest lepsze niż jednoczynnikowe, a jed-
nocześnie, że model podwójnego czynnika (bi-factor) jest lepiej dopasowany do danych niż 
klasyczne rozwiązanie dwuczynnikowe (a co za tym idzie, także jednoczynnikowe). Co więcej, 
analiza kilku miar rzetelności zastosowanych zarówno w odniesieniu do czynnika głównego, 
jak i do czynników specyficznych, wykazała, że czynniki specyficzne (pozytywny/społeczny 
oraz negatywny/emocjonalny) nie przenoszą znaczącej części wariancji poza tę jej część, 
która reprezentowana jest przez czynnik główny. Innymi słowy, przeprowadzone analizy pro-
wadzą do wniosku, że skala DJGLS mierzy przede wszystkim ogólnie pojętą samotność i do 
takiego pomiaru powinna być stosowana. 

Dodajmy, że najlepsze dopasowanie do danych modelu podwójnego czynnika nie jest 
specyfiką skali DJGLS. Przykładowo, ostatnie badania (Ebesutani i in., 2012) nad strukturą la-
tentną najpopularniejszego narzędzia do pomiaru samotności wśród dzieci, a więc nad Skalą 
samotności i braku satysfakcjonujących relacji społecznych Ashera i Wheeler (1985) wskazują, 
że po wyłączeniu wpływu czynników metodologicznych (pozycji pozytywnych/negatyw-
nych) skala ta jest jednowymiarowa. Podobnie jak w  przypadku DJGLS nieuwzględnienie 
aspektu metodologicznego prowadzi do przyjmowania rozwiązania dwuwymiarowego jako 
wyraźnie lepszego niż jednowymiarowe.

Fakt, że analiza prowadzona na danych zgromadzonych wśród jedenastolatków dała 
w  efekcie podobne rozwiązanie jak analiza na danych zgromadzonych wśród studentów, 
może być pośrednim dowodem na to, że skala ta nadaje się do stosowania wśród uczniów 
wyższych klas szkoły podstawowej. Sugestia taka ma swoje podstawy w zależnościach między 
dopasowaniem kolejnych analizowanych modeli. Lepsze dopasowanie modelu dwuczynni-
kowego niż jednoczynnikowego wskazuje, że uczniowie klas piątych nie wypełniali kwestio-
nariuszy bezrefleksyjnie, lecz udzielali odpowiedzi, rozumiejąc sens pozycji skali, a  przynaj-
mniej odróżniając pozycje „pozytywne” od „negatywnych”. Także stwierdzona na podstawie 
kształtu krzywej informacyjnej mniejsza zdolność skali do pomiaru samotności osób o niż-
szym jej poziomie, świadczy o tym, że uzyskane wyniki nie odbiegają od rezultatów uzyskiwa-
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nych za pomocą innych miar samotności wśród dzieci będących w wieku szkolnym (Dulmen 
i Goossens, 2013).

Konieczne wydaje się prowadzenie dalszych analiz w zakresie „spójności” udzielanych od-
powiedzi przez uczniów. W tym celu można wykorzystać choćby analizę klas ukrytych (latent 
class analysis, LCA), stanowiącą odpowiednik analiz czynnikowych dla zmiennych mierzo-
nych na skalach jakościowych (w  tym nominalnych, por. rozdziały 5 i 22). Jej zastosowanie 
w stosunku do odpowiedzi uczniów udzielanych w przypadku DJGLS, mogłoby umożliwić 
uchwycenie liczebności grupy respondentów, której odpowiedzi uznać można za niespójne 
(np. jednocześnie akceptujących stwierdzenia zarówno pozytywne, jak i negatywne, co wska-
zywałoby na jednoczesne odczuwanie osamotnienia i nieosamotnienia). Weryfikację rzetel-
ności rozwiązania podwójnego czynnika umożliwi powtórzenie badania w następnym cyklu 
badania podłużnego, wśród tych samych dzieci, tym razem uczęszczających do klasy szóstej.

Kolejne analizy powinny dotyczyć weryfikacji trafności kryterialnej, na przykład poprzez 
skorelowanie wyników uzyskanych za pomocą skali DJGLS wśród uczniów szkół podstawo-
wych z  zajmowaną przez nich pozycją socjometryczną, poziomem integracji rówieśniczej 
w klasie itd. (Grygiel, Humenny, Świtaj, Rębisz i Anczewska, 2014).
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rozdział 22
Modele klas ukrytych w analizie segregacji zawodowej kobiet 
i mężczyzn

Artur Pokropek, Instytut Badań Edukacyjnych

W krajach rozwiniętych różnice między zarobkami mężczyzn i kobiet maleją od kilkudzie-
sięciu lat (Weichselbaumer i Winter-Ebmer, 2005). Nadal jednak kobiety zarabiają średnio znacz-
nie mniej niż mężczyźni (Antonczyk, Fitzenberger i Sommerfeld, 2010; Christofides, Polycarpou 
i Vrachimis, 2013; Oostendorp, 2009). Wyniki analiz przeprowadzonych na danych z 2012 roku 
wskazują, że luka między zarobkami mężczyzn i kobiet w Polsce wynosi około 10% średniej 
pensji mężczyzn, zaś szacunki uwzględniające różnice w wykształceniu respondentów (ko-
biety w  Polsce mają częściej wyższe wykształcenie niż mężczyźni), wskazują na lukę rzędu 
15–25% (Velde, Tyrowicz, i  Goraus, 2013). Nie może zatem dziwić, że temat dyskryminacji 
płciowej pozostaje ciągle w  kręgu zainteresowań badaczy społecznych zarówno w  Polsce 
(Gromkowska-Melosik, 2011; Kalinowska-Nawrotek, 2005; Kołaczek, 2009; Słoczyński, 2012), 
jak i na świecie (Kessler-Harris, 2014; Pettit i Hook, 2009; Ridgeway, 2011). 

Wskazuje się na trzy rodzaje mechanizmów dyskryminacyjnych, wpływających na po-
wstawanie różnic między dochodami kobiet i mężczyzn (Petersen i Morgan 1995; Petersen, 
Saporta i Seidel, 2005). Pierwszy rodzaj odnosi się do sytuacji, w której jednej z płci przydziela-
ne są prace niżej wynagradzane i mniej złożone. Może to być spowodowane ograniczaniem 
dostępu do określonych pozycji zawodowych podczas zatrudniania oraz w procesie awansu 
zawodowego. Takie mechanizmy określa się mianem alokacyjnej dyskryminacji (allocative di-
scrimination). Drugi rodzaj mechanizmów odnosi się do sytuacji, w której zawody uprawiane 
częściej przez kobiety opłacane są gorzej, mimo że formalne kwalifikacje niezbędne do ich 
wykonywania nie są mniejsze niż w zawodach zdominowanych przez mężczyzn. Takie me-
chanizmy określa się mianem dyskryminacji wartościującej (valuative discrimination). Ostatnia 
grupa mechanizmów odnosi się do sytuacji, w której kobiety otrzymują mniejsze zarobki od 
mężczyzn zajmujących takie same pozycje zawodowe. Mechanizmy te określa się mianem 
dyskryminacji wewnątrz zawodowej (within-job wage discrimination).

Stosunkowo wcześnie zauważono, że mechanizmy dyskryminacji wewnątrz zawodowej, 
przynajmniej w odniesieniu do dochodów, mają marginalne znaczenie. Już wczesne badania 
empiryczne wykazały, że kobiety i mężczyźni, mający takie same stanowiska w tej samej gałęzi 
przemysłu, przeważnie otrzymują podobne zarobki (Treiman i Hartmann, 1981), co potwier-
dziło się w znacznej części nowszych analiz (Barnet-Verzat i Wolff, 2008; Blau, Brinton i Grusky, 
2006; Polavieja, 2008; Ransom i Oaxaca, 2005). Choć uzyskiwanie podobnych zarobków na 
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podobnych stanowiskach nie jest uniwersalną zasadą i istnieją od niej wyjątki (Bayard, Heller-
stein, Neumark i Troske, 2003; Kim i Shirahase, 2014), można przyjąć, że najistotniejsze procesy 
różnicujące dochody muszą działać „poza” zawodami, na podstawie mechanizmów alokacyj-
nych i wartościujących. Różnice w zarobkach między płciami wynikają z tego, że kobiety tra-
fiają do prac innych niż mężczyźni, i mimo że zawody te wymagają podobnych kompetencji 
i umiejętności, są gorzej opłacane (Blau i Kahn, 2005). 

Mechanizm alokacyjny bywa wyjaśniany na dwa sposoby. Po pierwsze, wskazuje się 
na możliwość, że kobiety same wybierają gorzej płatne zawody, które umożliwiają im ela-
styczny tryb pracy, ułatwiający pogodzenie pracy z życiem rodzinnym (Polachek, 1976). Po 
drugie, kobiety mogą być odsuwane od lepiej płatnych pozycji zawodowych przez pra-
codawców mniej ceniących kobiety jako pracowników (Findlay, Findlay i  Stewart, 2009; 
Reskin i Roos, 1990). 

W  przeszłości mechanizm alokacyjny był często badany (Kołaczek, 2009; Petersen i  in., 
2005; Pettit i Hook, 2009; Ridgeway, 2011), ale mechanizmy dyskryminacji wartościującej są 
znacznie rzadziej empirycznie testowane. W tym rozdziale luka ta w pewnym stopniu zosta-
nie wypełniona na podstawie analizy stopnia złożoności wykonywanej pracy. Wiemy, że ko-
biety w Polsce średnio zarabiają mniej niż mężczyźni (Velde i in., 2013), oraz że zajmują inne 
stanowiska zawodowe (Kołaczek, 2009). Czy jednak praca kobiet i  mężczyzn różni się pod 
względem złożoności? Trudne, złożone, wymagające wyższych kompetencji prace powinny 
być wynagradzane wyżej niż prostsze zajęcia, przynajmniej w zgodzie z teorią kapitału ludz-
kiego (Schutz, 1961). Patrząc na różnice między zarobkami mężczyzn i kobiet, wydawałoby się, 
że kobiety powinny wykonywać mniej złożone prace. Jeżeli jest inaczej, stanowi to przesłankę 
potwierdzającą istnienie mechanizmów dyskryminacji wartościującej. 

Badania nad złożonością pracy mają stosunkowo długą, lecz niezbyt bogatą tradycję. 
W  polskiej socjologii problematyka złożoności pracy została podjęta w  latach siedemdzie-
siątych XX wieku (Wesołowski, 1974). Zauważono wtedy, że badania nad złożonością pracy 
mogą być podstawą do stworzenia skali hierarchii prestiżu zawodów (Janicka, 1997; Słom-
czyński i Kacprowicz, 1979). 

W badaniach społecznych złożoność pracy operacjonalizuje się zazwyczaj za pomocą kil-
ku pytań skierowanych do respondenta (np. Czy wykonujesz trudne zadania w pracy? Czy 
podejmujesz złożone decyzje? Czy uczysz się nowych rzeczy? itp.) i na ich podstawie tworzo-
na jest skala wyrażającą spektrum złożoności (Morgeson i Humphrey, 2006; Semmer, 1982; 
Zacher i Frese, 2011). 

Inne podejście opiera się na trzywymiarowym modelu teoretycznym, rozróżniającym pra-
ce z ludźmi, symbolami i przedmiotami (Fine i Heinz, 1958). Konstrukcja skali złożoności pracy 
składa się tu z dwóch etapów (Słomczyński, 2007; Słomczyński i Kacprowicz, 1979). W pierw-
szym etapie eksperci kodują złożoność każdej pracy na trzech wymiarach. W wymiarze kon-
taktów z ludźmi najniższą ocenę przyznaje się pracom ograniczonym do przyjmowania pro-
stych poleceń, najwyższe oceny dostają zawody, które polegają na częstym kontakcie z ludźmi 
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w celu udzielania im porad i konsultacji związanych z cechami osobowościowymi jednostek. 
W wymiarze abstrakcji najniższe oceny przyznawane są zajęciom, w których brakuje kontak-
tu z abstrakcją (lub kontakt ten jest minimalny), natomiast najwyżej punktowane są zawody, 
w których dochodzi do opracowywania danych prowadzących do odkrycia nowych faktów 
lub nowej ich interpretacji. W wymiarze przedmiotów najniżej oceniane są prace polegające 
na przenoszeniu przedmiotów, najwyżej – prace polegające na ich obróbce za pomocą złożo-
nych maszyn. Wartości określające każdy z poziomów złożoności pracy (0–9) traktuje się jako 
zmienne interwałowe. W drugim etapie skalowania trzy wymiary złożoności pracy łączone są 
w  jeden, za pomocą modelu regresyjnego i  dodatkowych zmiennych określających średni 
czas kontaktu z ludźmi, przedmiotami i symbolami oraz zmienną określającą stopień, w jakim 
pracownicy wykonujący daną pracę rozwiązują złożone problemy (Słomczyński, 2007). Wyni-
kiem tych zabiegów jest skala, która z założenia ma charakter ciągły i w sposób interwałowy 
opisuje złożoność wykonywanych czynności.

Skale złożoności pracy wykorzystywane są do badania różnych typów problemów (Kohn 
i  Schooler 1986; Morgeson i  Humphrey, 2006; Semmer, 1982; Zacher i  Frese, 2011), jednak 
tematyka selekcji zawodowej pod kątem płci, poza nielicznymi wyjątkami (Hodson, 1989) po-
zostaje znacznie niedoreprezentowana w pracach badaczy społecznych.
 
22.1. cele rozdziału i pytania badawcze

W analizie skupimy się na zagadnieniu selekcji do pracy pod kątem stopnia złożoności 
wykonywanych czynności. Złożoność zostanie ograniczona tutaj do wymiaru pracy z symbo-
lami. Odmiennie niż w przytoczonych analizach, nie będziemy zakładać, że złożoność pracy 
można wyrazić za pomocą ciągłej, ilościowej skali. Do naszej analizy wykorzystamy model klas 
ukrytych i założymy, że osoby pracujące można zakwalifikować do kilku homogenicznych klas 
o zróżnicowanym charakterze. Nie przesądzamy nawet o porządkowym charakterze zmiennej 
ukrytej definiującej klasy respondentów. Wydaje się, że takie podejście niesie ze sobą kilka 
istotnych przesłanek. Po pierwsze, istnieje skończona liczba pozycji zawodowych, a wykony-
wane w wielu zawodach czynności nie są od siebie bardzo różne. Po drugie, systemy eduka-
cyjne we współczesnych społeczeństwach nadają kwalifikacje, które trudno uszeregować na 
jednowymiarowej skali – kształceni są lekarze, menadżerowie i informatycy. W każdym z tych 
zawodów pracuje się z danymi, lecz są one jakościowo inne. Po trzecie, istniejące klasyfika-
cje opisują zawody w kategoriach nominalnych, a nie hierarchicznych (Greenwood, 2004). Po 
czwarte, istnieją przesłanki świadczące o tym, że niektóre umiejętności nie mają charakteru 
ciągłego, a raczej dychotomiczny lub porządkowy (Ostrowska i Spalik, 2010, zob. też rozdziały 
7 i 19). Jeżeli wykonywanie złożonych czynności w pracy związane jest z takimi umiejętnościa-
mi, to skale ciągłe nie muszą być najtrafniejszym wyborem. 

Za pomocą modelu klas ukrytych sprawdzimy, czy prace zawodowe wykonywane w pol-
skich warunkach można zróżnicować pod kątem złożoności. Jeżeli tak, to czy płeć respon-
dentów związana jest z rodzajem pracy, którą wykonują. Zastanowimy się, czy zróżnicowanie 
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złożoności pracy może być czynnikiem warunkującym płacową dyskryminację płci. Bardziej 
szczegółowo będziemy starali się odpowiedzieć na następujące pytania:
1. Czy ze względu na złożoność wykonywanych czynności w pracy można zaklasyfikować 

respondentów do kilku klas ukrytych, mających sensowną interpretację?
2. Jeżeli tak, to czy struktura tych klas jest podobna dla populacji mężczyzn i kobiet? Inaczej 

mówiąc, czy klasy między płciami różnią się jakościowo? 
3. Czy kobiety i mężczyźni wykonują podobnie złożone prace?
4. Czy różnice między złożonością pracy są widoczne wewnątrz tych samych pozycji zawo-

dowych? Jeżeli tak, to czy występuje tutaj zależność między płciami? 

22.2. dane
Do analiz zostały wykorzystane polskie dane z Międzynarodowego badania kompeten-

cji osób dorosłych (Programme for the International Assessment of Adult Competencies, PIAAC, 
2014). Głównym celem tego projektu był pomiar umiejętności osób dorosłych oraz zebranie 
informacji o ich sytuacji zawodowej. Szczegółowy opis wyników można znaleźć w raportach 
OECD (2013). Do analiz przeprowadzonych w  tym rozdziale zostało wybranych tylko 4365 
zatrudnionych respondentów (samozatrudnieni zostali wykluczeni z analiz). 

Głównymi zmiennymi wykorzystanymi do analizy będą odpowiedzi na pytania odnoszące 
się do tego, co badani robią w pracy (lista pytań znajduje się w Tabeli 22.2). Respondenci odpo-
wiadali na pytania na pięciokategorialnej skali szacunkowej, określając intensywność wykony-
wanych czynności: (1) nigdy; (2) rzadziej niż raz na miesiąc; (3) rzadziej niż raz w tygodniu, ale 
przynajmniej raz na miesiąc; (4) przynajmniej raz na tydzień, ale nie codziennie; (5) codziennie.

Do analizy wykorzystamy również skalę ISEI − wskaźnik pozycji zawodowej ISEI (Ganze-
boom i Treiman, 2003) oraz informacje o typie wykonywanego zawodu, kodowane za pomo-
cą schematu ISCO-08 (Greenwood, 2004). Dodatkowo w analizach wykorzystano informacje 
o  wieku i  płci respondentów, liczbie ukończonych lat edukacji oraz wyniki z  trzech testów 
umiejętności mierzących czytanie ze zrozumieniem, umiejętności matematyczne oraz roz-
wiązywanie problemów (OECD, 2013). Dane testów zostały wystandaryzowane dla respon-
dentów zakwalifikowanych do analizy. 

22.3. Metody
W analizie został wykorzystany model klas ukrytych (Lazarsfeld i Henry, 1968, zob. też roz-

dział 5) dla zmiennych nominalnych:
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gdzie p(u) to funkcja gęstości prawdopodobieństwa losowego wektora u = [u1,u2,...,uI], 
natomiast πc to prawdopodobieństwo przynależenia danego respondenta do klasy c, a pikc to 
prawdopodobieństwo odpowiedzi na kategorie k (gdzie K to całkowita liczba kategorii) dla 
pytania i (gdzie I to całkowita liczba pytań) w klasie c.  
 
Zastosowano również dwa warianty modeli ze zmiennymi współwystępującymi. W 

pierwszym, za pomocą logistycznego modelu dla zmiennych nominalnych, modeluje się 
prawdopodobieństwo przynależności do danej klasy c w stosunku do wybranej klasy 
odniesienia c = R (por. Raudenbush i Bryk 2002, 325–237), aby w równaniu (22.1) c  
zostało przekształcone w warunkowe prawdopodobieństwo przynależności do klasy c ze 
względu na zmienne współwystępujące |Zc , tak że: 
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Podobnie postępujemy w przypadku drugiego modelu, ale tutaj zmiana w stosunku do 

równania (22.1) polega na zastąpieniu ikcp  warunkowym prawdopodobieństwem |ikc Zp , a 
następnie modelowaniem go za pomocą logistycznego modelu dla zmiennych nominalnych: 
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 (22.3) 
Pierwszy z rozszerzonych modeli klasy ukrytej umożliwia badanie relacji między 

przynależnością do danej klasy a zmiennymi współwystępującymi, drugi model pozwala na 
wyodrębnianie klas ukrytych przy kontroli zmiennych współwystępujących.  

Do oceny dopasowania modelu został wykorzystany wskaźnik AIC (Akaike information 
criterion, Akaike, 1973; 1974) oraz BIC (Bayesian information criterion, Schwarz, 1978). Do 
ustalenia liczby klas ukrytych został wykorzystany test Vuonga–Lo–Mendell–Rubina (VLMR 
test; Lo, Mendell i Rubin, 2001). Polega on na jednoczesnym testowaniu modelu z k klasami 
oraz k – 1 klasami; wykorzystuje również pochodne obu modeli do wyliczenia wartości 
statystyki testowej (Nylund, Asparouhov i Muthén, 2007). Wszystkie obliczenia zostały 
wykonane za pomocą pakietu Mplus 7.1 (Muthén i Muthén, 1998–2010).  
 
22.4. Wyniki 
 

W pierwszym kroku analiz sprawdzono dopasowanie modeli klas ukrytych do danych 
podzielonych na różną liczbę klas. W Tabeli 22.1 znajdują się miary AIC i BIC oraz istotność 

 
,                                                 (22.1)

gdzie p(u) to funkcja gęstości prawdopodobieństwa losowego wektora u = [u1,u2,...,uI], na-
tomiast πc to prawdopodobieństwo przynależenia danego respondenta do klasy c, a pikc to 
prawdopodobieństwo odpowiedzi na kategorie k (gdzie K to całkowita liczba kategorii) dla 
pytania i (gdzie I to całkowita liczba pytań) w klasie c. 
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Zastosowano również dwa warianty modeli ze zmiennymi współwystępującymi. W pierw-
szym, za pomocą logistycznego modelu dla zmiennych nominalnych, modeluje się prawdo-
podobieństwo przynależności do danej klasy c w  stosunku do wybranej klasy odniesienia  
c = R (por. Raudenbush i Bryk 2002, s. 325–237), aby w równaniu (22.1) πc zostało przekształ-
cone w warunkowe prawdopodobieństwo przynależności do klasy c ze względu na zmienne 
współwystępujące πc|Z, tak że:
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przynależnością do danej klasy a zmiennymi współwystępującymi, drugi model pozwala na 
wyodrębnianie klas ukrytych przy kontroli zmiennych współwystępujących.  

Do oceny dopasowania modelu został wykorzystany wskaźnik AIC (Akaike information 
criterion, Akaike, 1973; 1974) oraz BIC (Bayesian information criterion, Schwarz, 1978). Do 
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oraz k – 1 klasami; wykorzystuje również pochodne obu modeli do wyliczenia wartości 
statystyki testowej (Nylund, Asparouhov i Muthén, 2007). Wszystkie obliczenia zostały 
wykonane za pomocą pakietu Mplus 7.1 (Muthén i Muthén, 1998–2010).  
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pomocą schematu ISCO-08 (Greenwood, 2004). Dodatkowo w analizach wykorzystano 
informacje o wieku i płci respondentów, liczbie ukończonych lat edukacji oraz wyniki z 
trzech testów umiejętności mierzących czytanie ze zrozumieniem, umiejętności 
matematyczne oraz rozwiązywanie problemów (OECD, 2013). Dane testów zostały 
wystandaryzowane dla respondentów zakwalifikowanych do analizy.  
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W analizie został wykorzystany model klas ukrytych (Lazarsfeld i Henry, 1968, zob. też 
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nością do danej klasy a zmiennymi współwystępującymi, drugi model pozwala na wyodręb-
nianie klas ukrytych przy kontroli zmiennych współwystępujących. 

Do oceny dopasowania modelu został wykorzystany wskaźnik AIC (Akaike information cri-
terion, Akaike, 1973; 1974) oraz BIC (Bayesian information criterion, Schwarz, 1978). Do ustale-
nia liczby klas ukrytych został wykorzystany test Vuonga–Lo–Mendell–Rubina (VLMR test; Lo, 
Mendell i Rubin, 2001). Polega on na jednoczesnym testowaniu modelu z k klasami oraz k – 1 
klasami; wykorzystuje również pochodne obu modeli do wyliczenia wartości statystyki testo-
wej (Nylund, Asparouhov i Muthén, 2007). Wszystkie obliczenia zostały wykonane za pomocą 
pakietu Mplus 7.1 (Muthén i Muthén, 1998–2010). 

22.4. Wyniki
W  pierwszym kroku analiz sprawdzono dopasowanie modeli klas ukrytych do danych 

podzielonych na różną liczbę klas. W Tabeli 22.1 znajdują się miary AIC i BIC oraz istotność 
testu VLMR dla modeli z liczbą klas od 1 do 4. Wartości wskaźników dopasowania sugerują, 
że zwiększanie liczby klas skutkuje coraz lepszym dopasowaniem modelu do danych. Jednak 
przyrost dopasowania po dodaniu każdej kolejnej klasy ukrytej maleje znacząco. O ile przej-
ście z modelu jednoklasowego do dwuklasowego zmniejsza wskaźnik BIC o 10% (im wskaźnik 
mniejszy, tym dopasowanie lepsze), to dodanie trzeciej klasy zmniejsza BIC o 2%, a dodanie 
jeszcze jednej klasy powoduje zmniejszenie wskaźnika o kolejny 1%. Wynik testu VLMR wska-
zuje na to, że dopasowanie modelu przestaje istotnie się różnić po dodaniu czwartej klasy. 
Innymi słowy, sugerujemy wybór modelu trzyklasowego. 
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tabela 22.1. Miary dopasowania dla modeli klas ukrytych z różną liczbą klas.

liczba klas aIc bIc
poziom istotności testu 

VlMr

1 224 130,9 224 641,4 –

2 200 156,8 201 184,2 0,000

3 195 690,9 197 235,2 0,000

4 192 473,3 194 534,5 0,760

W Tabeli 22.2 przedstawiono wyniki dla modelu trzyklasowego: przewidywaną za pomo-
cą modelu odpowiedź na każde z zadanych pytań, dla respondentów należących do każdej 
z trzech klas. Przypomnijmy: wartość 1 oznacza na tej skali „nigdy”, a 5 – „codziennie”. Wartość 
przewidywana w tym wypadku to średnia odpowiedzi dla danej klasy.

tabela 22.2. Przewidywane wartości odpowiedzi dla modelu z trzema klasami.

lp. jaką część czasu w swojej obecnej pracy… klasa 1 klasa 2 klasa 3

1 stykał(a) się Pan(i) ze stosunkowo prostymi problemami (…) 4,24 3,58 2,80

2 bardziej złożonymi problemami (rozwiązanie zajmuje przynajmniej 30 minut)? 3,44 2,57 1,87

3 czytanie wskazówek lub instrukcji? 4,17 3,38 2,33

4 czytanie listów, notatek służbowych lub e-maili? 4,74 3,06 1,27

5 czytanie artykułów w gazetach, czasopismach lub biuletynach? 3,93 2,50 1,21

6
czytanie artykułów w czasopismach branżowych lub publikacjach 

naukowych?
3,63 2,30 1,18

7 czytanie książek? 2,21 1,44 1,05

8 czytanie podręczników lub materiałów słownikowo-encyklopedycznych? 2,71 1,49 1,04

9
czytanie faktur, rachunków, wyciągów bankowych lub innych dokumentów 

finansowych?
3,46 2,67 1,39

10 czytanie diagramów, map i schematów? 3,18 1,91 1,51

11 pisanie listów, notatek służbowych lub e-maili? 4,65 2,78 1,27

12 pisanie artykułów do gazet, czasopism lub biuletynów? 1,42 1,04 1,01

13 pisanie raportów, sprawozdań? 3,10 2,28 1,38

14 wypełnianie formularzy? 3,45 2,86 1,59

15 kalkulowanie cen, kosztów lub budżetów? 3,07 2,26 1,25

16
stosowanie lub obliczanie ułamków zwykłych, ułamków dziesiętnych lub 

procentów?
3,45 1,94 1,12

17 posługiwanie się kalkulatorem − ręcznym lub komputerowym? 4,25 3,23 1,77

18 przygotowywanie wykresów, grafów lub tabel? 2,91 1,33 1,05

19 posługiwanie się prostymi rachunkami lub wzorami? 3,86 2,54 1,62

20 posługiwanie się bardziej zaawansowaną matematyką lub statystyką (…) 1,79 1,07 1,01

Wydaje się, że obraz przedstawiony w Tabeli 22.2 jest bardzo klarowny. Do klasy pierwszej 
należą respondenci zajmujący się najbardziej złożonymi pracami, które wymagają wykony-
wania złożonych czynności związanych z  rozwiązywaniem problemów, przewidywaniem, 
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planowaniem, zarządzaniem, pracą z liczbami i tekstami. Klasa trzecia to dokładna opozycja 
pierwszej: nie wymaga szczególnych umiejętności ani wykonywania złożonych czynności. 
Klasa druga to respondenci pracujący w zawodach polegających na pracy z symbolami, jed-
nak w znacznie mniejszym stopniu niż w klasie pierwszej. W klasie drugiej respondenci znacz-
nie rzadziej produkują lub przekształcają informacje, rzadziej rozwiązują problemy, natomiast 
stosunkowo często wypełniają proste czynności, takie jak czytanie wskazówek i instrukcji, po-
sługiwanie się kalkulatorem czy rozwiązywanie prostych problemów. Widać zatem, że klasy 
ukryte mają hierarchiczny, porządkowy charakter. 

Obraz ten pozostaje spójny, gdy do oceny rozwiązania modelu klas ukrytych wykorzysta-
my zmienne opisujące pozycję zawodową (ISEI) i przynależność zawodową według kategorii 
ISCO-08. Jak widać (Tabela 22.3), w klasie pierwszej model klas ukrytych wyodrębnił respon-
dentów pracujących w  zawodach o  najwyższym statusie zawodowym. Do klasy tej należą 
przede wszystkim wyżsi urzędnicy, specjaliści oraz technicy i inny średni personel. Klasa druga 
lokuje się pośrodku i są to przede wszystkim pracownicy biurowi, pracownicy usług i sprze-
dawcy. Klasa trzecia to respondenci o  najniższym statusie zawodowym, przede wszystkim 
rolnicy, robotnicy przemysłowi i  rzemieślnicy, operatorzy maszyn i  urządzeń oraz pozostali 
pracownicy prac prostych. 

tabela 22.3. Rozkład zmiennych opisujących kategorie zawodowe w  wyspecyfikowanych 
klasach.*

Zmienne zewnętrzne
klasa ukryta

1 2 3
Średnia ISEI 58,3 38,2 27,3
Kategorie zawodowe respondentów (w %):

Siły zbrojne 0,7 1,2 0,1
Wyżsi urzędnicy i kierownicy 13,6 2,1 0,1
Specjaliści 35,2 11,0 2,0
Technicy i inny średni personel 20,9 11,0 2,6
Pracownicy biurowi 11,8 13,1 4,6
Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy 10,4 24,5 16,8
Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy 0,3 0,3 0,9
Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy 3,9 17,5 35,6
Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń 2,1 13,7 17,6
Pracownicy przy pracach prostych 0,9 5,3 19,6
Niesklasyfikowani 0,2 0,2 0,0

* Pogrubieniem zaznaczono najwyższą wartość w danym wierszu.

Wydaje się zatem, że na pierwsze pytanie badawcze można odpowiedzieć twierdząco. 
Pod kątem wykonywanych w pracy czynności polskich pracowników można podzielić na trzy 
grupy. Pierwsza to pracownicy pracujący najczęściej na tekstach, liczbach i informacjach. Oso-
by te przetwarzają informacje, produkują nowe treści oraz rozwiązują złożone problemy (kla-
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sa 1). Do drugiej zaliczają się pracownicy stykający się z różnego rodzaju treściami i liczbami, 
produkują oni proste informacje oraz są odbiorcami bardziej skomplikowanych treści (klasa 2). 
Trzecią grupę stanowią pracownicy w znikomym stopniu stawiani przed złożonymi problema-
mi, ich prace cechuje odbiór prostych informacji (kasa 3).

Aby sprawdzić, czy struktura klas ukrytych utrzymuje się między płciami, estymowano mo-
del sześcioklasowy, w którym zdefiniowano po trzy klasy dla każdej kategorii płci. Testowano 
dwa warianty modelu sześcioklasowego. W  pierwszym założono, że prawdopodobieństwa 
odpowiedzi na poszczególne kategorie pytań są takie same dla obu płci. Innymi słowy, model 
został sformułowany tak, że prawdopodobieństwo wybrania kategorii dla dowolnego pytania 
przez kobiety i mężczyzn, będących w tej samej klasie, było jednym parametrem. W drugim 
wariancie pozwolono, aby prawdopodobieństwo wybrania kategorii dla dowolnego pytania 
było różne dla kobiet i mężczyzn (stanowiło dwa odrębnie estymowane parametry). Przy ta-
kiej specyfikacji lepsze dopasowanie pierwszego wariantu będzie skłaniało nas do przypusz-
czenia, że klasy ukryte mają takie samo znaczenie dla mężczyzn i kobiet. Jeżeli drugi wariant 
będzie lepiej dopasowany, wynik taki będzie sugerował, że klasy ukryte, określane na podsta-
wie czynności wykonywanych w pracy, są jakościowo różne dla mężczyzn i kobiet.

W tabeli 22.4 przedstawiono wskaźniki dopasowania dla obu wariantów. Podano wartości 
AIC i BIC (test VLMR dla takiego pytania badawczego nie jest możliwy do wyspecyfikowania). 
Jak się okazuje, wyniki nie są konkluzywne. Wskaźnik AIC faworyzuje rozwiązanie z różnymi 
prawdopodobieństwami wyboru kategorii odpowiedzi dla różnych płci, a wskaźnik BIC – roz-
wiązanie z takimi samymi prawdopodobieństwami.

tabela 22.4. Parametry dopasowania trzyklasowych modeli wielogrupowych.*

Model aIc bIc
Takie same prawdopodobieństwa 201 667,8 203 231,3
Różne prawdopodobieństwa 200 261,3 203 356,2

* Pogrubieniem zaznaczono najwyższą wartość w danym wierszu.

Na Rysunku 22.1 przedstawiono wartości oczekiwane dla odpowiedzi na poszczególne 
pytania dla modelu sześcioklasowego, w którym osobno estymowano parametry dla kobiet 
i mężczyzn. Trzy grafy oznaczają trzy klasy ukryte. Na osiach poziomych zaznaczono numery 
pytań. Puste kółka oznaczają wartości oczekiwane dla mężczyzn, wypełnione − wartości ocze-
kiwane dla kobiet. 
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Rysunek 22.1. Przewidywane wartości odpowiedzi dla modelu z sześcioma klasami (3 klasy ukryte w 
podziale na płeć). 
 

Wartości oczekiwane dla klasy pierwszej (lewy górny róg) oraz dla klasy trzeciej (lewy 
dolny róg), poza drobnymi wyjątkami, nie różnią się od siebie. Zatem klasy respondentów, 
które wcześniej opisaliśmy jako składające się z osób zajmujących się najbardziej i najmniej 
złożonymi pracami, nie różnią się jakościowo między płciami. Inaczej jest w przypadku klasy 
drugiej (prawy górny róg Rysunku 22.1). W tym przypadku wartości oczekiwane niektórych 
odpowiedzi różnią się znacząco między płciami. Kobiety znacznie częściej wykonują takie 
czynności, jak: czytanie listów, notatek służbowych lub e-maili; czytanie artykułów w 
gazetach, czasopismach lub biuletynach; czytanie artykułów w czasopismach branżowych lub 
publikacjach naukowych; czytanie książek; podręczników lub materiałów słownikowo-
encyklopedycznych i pisanie listów, notatek służbowych lub e-maili. Wydaje się, że ta 
różnica może być uwarunkowana przez zawód nauczycielski, znacznie w Polsce 
sfeminizowany i wymagający wykonywania wielu wymienionych czynności. 

Konkludując, można uznać, że dwie skrajne klasy ukryte są porównywalne dla obu płci. 
Przy interpretacji wyników dla klasy drugiej trzeba jednak zachować dalece idącą ostrożność 
i założyć jakościową różnicę między grupami kobiet i mężczyzn. 

W Tabeli 22.5 przedstawiono rozkład respondentów dla sześciu analizowanych wcześniej 
klas. Jak widać, udział kobiet w klasie pierwszej, w której pracownicy wykonują najbardziej 
skomplikowane czynności, jest większy niż mężczyzn (54,1% pracowników tej kasy to 
kobiety). Mężczyźni za to częściej pracują w zawodach wymagających małej złożoności 
(klasa 3). Klasa druga (nie w pełni porównywalna) zdominowana jest przez kobiety (67,1%). 

Wyniki wskazują wyraźnie na to, że kobiety w Polsce nie wykonują mniej złożonych prac, 
nawet jeżeli zajmują inne pozycje zawodowe i zarabiają mniej (Velde i in., 2013). Nie można 
zatem odrzucić tezy o działaniu mechanizmów dyskryminacji wartościującej.  
 
Tabela 22.5. Rozkład klas ukrytych (w %). 
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listów, notatek służbowych lub e-maili; czytanie artykułów w gazetach, czasopismach lub biu-
letynach; czytanie artykułów w czasopismach branżowych lub publikacjach naukowych; czy-
tanie książek; podręczników lub materiałów słownikowo-encyklopedycznych i pisanie listów, 
notatek służbowych lub e-maili. Wydaje się, że ta różnica może być uwarunkowana przez za-
wód nauczycielski, znacznie w Polsce sfeminizowany i wymagający wykonywania wielu wy-
mienionych czynności.

Konkludując, można uznać, że dwie skrajne klasy ukryte są porównywalne dla obu płci. 
Przy interpretacji wyników dla klasy drugiej trzeba jednak zachować dalece idącą ostrożność 
i założyć jakościową różnicę między grupami kobiet i mężczyzn.

W Tabeli 22.5 przedstawiono rozkład respondentów dla sześciu analizowanych wcześniej 
klas. Jak widać, udział kobiet w klasie pierwszej, w której pracownicy wykonują najbardziej 
skomplikowane czynności, jest większy niż mężczyzn (54,1% pracowników tej kasy to kobie-
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ty). Mężczyźni za to częściej pracują w zawodach wymagających małej złożoności (klasa 3). 
Klasa druga (nie w pełni porównywalna) zdominowana jest przez kobiety (67,1%).

Wyniki wskazują wyraźnie na to, że kobiety w Polsce nie wykonują mniej złożonych prac, 
nawet jeżeli zajmują inne pozycje zawodowe i zarabiają mniej (Velde i in., 2013). Nie można 
zatem odrzucić tezy o działaniu mechanizmów dyskryminacji wartościującej. 

tabela 22.5. Rozkład klas ukrytych (w %).

płeć
klasa ukryta

razem 
1 2 3

Kobiety
18,4 21,3 15,9 100

(54,1) (67,1) (46,6)
33,1 38,3 28,6 100

Mężczyźni
15,6 10,5 18,2

(45,9) (23,9) (53,4)
35,3 23,6 41,1 100

Razem (100) (100) (100)

W kolejnej części rozdziału sprawdzimy, w jakim stopniu kwalifikacje respondentów i ich 
wcześniejsze doświadczenia zawodowe związane są z prawdopodobieństwem przynależno-
ści do danej klasy złożoności zawodu. Pozwoli to lepiej zrozumieć różnice między analizowa-
nymi klasami. Posłuży nam do tego model ze zmiennymi współwystępującymi, opisany we 
wzorach (22.1) i (22.2). Z powodu niepełnej porównywalności klas w obrębie płci, analizy wy-
konano oddzielnie dla kobiet i mężczyzn. W Tabeli 22.6 przedstawiono parametry, które wiążą 
prawdopodobieństwo przynależności respondentów do danej klasy ze zmiennymi współwy-
stępującymi. W pierwszej kolumnie podano wartość parametru na skali logitowej, w drugiej 
błąd standardowy, a w trzeciej − łatwiejszy do zinterpretowania niż parametr w oryginalnej 
skali − iloraz szans. Klasą odniesienia dla obu płci jest klasa trzecia, czyli respondenci wykonu-
jący najmniej złożone czynności.

Okazuje się, że szanse przynależności do klasy zawodów o najwyższej złożoności rosną 
razem z poziomem wykształcenia. Ciekawe, że zależność ta silniejsza jest w przypadku męż-
czyzn niż w przypadku kobiet (1,78 vs. 1,45). Szanse pracy wymagającej wykonywania złożo-
nych czynności rosną nieznacznie wraz z wiekiem, jednak jest to zależność istotna statystycz-
nie tylko dla kobiet. Różną wagę mają też różne umiejętności. Wśród mężczyzn najsilniejszym 
predyktorem (wśród zmiennych kognitywnych) dla przynależności do klasy zawodów złożo-
nych są umiejętności matematyczne, podczas gdy dla kobiet są to umiejętności rozwiązywa-
nia problemów. 
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tabela 22.6. Parametry modelu przewidującego przynależność respondentów do klas ukry-
tych (kategorią odniesienia jest klasa 3).*

Zmienne kontrolne
kobiety Mężczyźni

parametr SE Iloraz szans parametr SE Iloraz szans
klasa ukryta 1

Wiek  0,03 0,01 1,03  0,01 0,01 1,01
Lata edukacji  0,37 0,07 1,45  0,58 0,07 1,78
Czytanie ze zrozumieniem  0,00 0,24 1,00 –0,16 0,27 0,85
Umiejętności matematyczne  0,36 0,22 1,43  0,69 0,26 1,99
Rozwiązywanie problemów  0,39 0,18 1,47  0,23 0,21 1,25

Zmienne kontrolne klasa ukryta 2
Wiek  0,05 0,02 1,06  0,03 0,02 1,03
Lata edukacji  0,75 0,09 2,12  0,53 0,07 1,70
Czytanie ze zrozumieniem  0,52 0,34 1,67  0,49 0,27 1,64
Umiejętności matematyczne –0,26 0,28 0,77 –0,22 0,32 0,80
Rozwiązywanie problemów  0,43 0,25 1,54  0,44 0,29 1,55

* Pogrubieniem zaznaczono wyniki istotne statystycznie na poziomie p > 0,05.

W drugiej klasie ukrytej, umiarkowanej pod względem złożoności pracy, jedynym istot-
nym predyktorem, zarówno dla mężczyzn, jak i  dla kobiet, jest wykształcenie. Odwrotnie 
niż w przypadku klasy pierwszej, wykształcenie jest silniej związane z przynależnością do 
drugiej wśród kobiet, przy czym należy pamiętać o  niepełnej porównywalności tej klasy 
pod kątem płci. Wynik jest zgodny z intuicyjnym stwierdzeniem, że klasa druga może róż-
nić się między płciami przede wszystkim ze względu na zawód nauczycielski. Dla kobiet 
w klasie drugiej istotnym okazuje się jeszcze wiek. Interesujące jest natomiast to, że dla obu 
płci (gdy kontrolujemy efekt wykształcenia) umiejętności mierzone testami nie różnicują 
respondentów przypisanych do klasy drugiej i klasy odniesienia, czyli tej o najniższym po-
ziomie złożoności pracy.

Aby sprawdzić, czy istnieje zróżnicowanie w złożoności wykonywanej pracy dla tych sa-
mych pozycji zawodowych, został wykorzystany model, który można opisać za pomocą równań 
(22.1) i (22.3). Zmienne współwystępujące wykorzystane w tym modelu to ISEI oraz informacje 
o typie wykonywanego zawodu, zakodowane w pierwszej grupie ISCO-08 (zob. Tabela 22.3).  
Wyniki modelowania klas ukrytych dla tego modelu zostały przedstawione w Tabeli 22.7.

tabela 22.7. Miary dopasowania dla modeli klas ukrytych z  różną liczbą klas, przy kontroli 
pozycji zawodowej oraz typu zawodu.

liczba klas aIc bIc poziom istotności testu VlMr 
1 171 093,1 172 837,2 –
2 160 734,2 162 982,7 0,760
3 157 002,6 159 755,7 0,777
4 155 199,1 158 456,7 0,802
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Co prawda, dopasowanie modelu (mierzone za pomocą AIC i BIC) rośnie po dodaniu 
każdej kolejnej klasy ukrytej, lecz test VLMR wskazuje, że nie jest to zjawisko istotne staty-
stycznie. Możemy zatem stwierdzić, że pracownicy o tej samej pozycji zawodowej charak-
teryzują się taką samą złożonością pracy. Musimy zatem przyjąć, że nie ma tutaj miejsca na 
wewnątrz zawodowe zróżnicowanie, a tym samym na znaczącą selekcję osób zajmujących 
te same pozycje zawodowe. Wynik ten jednocześnie sugeruje, że głównym mechanizmem 
segregacji jest zróżnicowana alokacja kobiet i  mężczyzn na różnych pozycjach zawodo-
wych, które nie różnią się złożonością pracy, ale (jak pokazują inne analizy) różnią się wyso-
kością zarobków. 

22.5. podsumowanie
Przeprowadzenie analizy klas ukrytych na polskich danych pochodzących z badania PIAAC 

pozwoliło odpowiedzieć na wszystkie postawione w analizie pytania. Po pierwsze, możemy 
wyróżnić trzy klasy prac, istotnie różne pod kątem złożoności (Tabela 22.1). Układają się one 
hierarchicznie, sugerując różnice ilościowe (Tabela 22.2). Klasy te do pewnego stopnia są po-
równywalne, chociaż kobiece zawody o średnim poziomie złożoności różnią się od męskich 
zawodów o średnim poziomie złożoności (Rysunek 22.1). Warto też zauważyć, że większość 
złożonych prac wykonywanych jest w Polsce przez kobiety (Tabela 22.5), a mimo to średnio 
zarabiają one mniej niż mężczyźni (wg danych PIAAC o około 11%). Można przypuszczać, że 
procesy selekcyjne do prac o różnej złożoności mają odmienny charakter dla każdej płci (Ta-
bela 22.6). Prawdopodobieństwo przynależenia do klasy zawodów o najwyższej złożoności 
pracy jest bardziej związane z wykształceniem i umiejętnościami wśród mężczyzn, niż wśród 
kobiet. Wynik ten można zinterpretować następująco: wykształcenie i umiejętności są większą 
premią dla mężczyzn niż dla kobiet, gdy starają się o pracę o wyższej złożoności. Wyższe wy-
kształcenie daje natomiast większą premię kobietom niż mężczyznom, ale w tylko w pracach 
o średnim poziomie złożoności (Tabela 22.6). Analizy nie potwierdziły istnienia różnicy w po-
ziomie złożoności wykonywanych prac przez osoby różnych płci zajmujące te same pozycje 
zawodowe (Tabela 22.7). Możemy wnioskować, że zarówno kobiety, jak i mężczyźni na tych 
samych pozycjach zawodowych wykonują czynności o podobnej złożoności. 
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rozdział 23
Wykorzystanie modeli mieszanek Irt do identyfikowania 
egzaminowanych o niskiej motywacji

Karolina Świst, Instytut Badań Edukacyjnych
Paulina Skórska, Instytut Badań Edukacyjnych
Artur Pokropek, Instytut Badań Edukacyjnych

Szacowanie umiejętności uczniów, bez brania pod uwagę poziomu ich motywacji, 
może prowadzić do problemów z trafnością wnioskowania (np. występowaniem wariancji 
niezwiązanej z mierzonym konstruktem – construct-irrelevant variance; Messick, 1989; 1995). 
Dotyczy to przede wszystkim testów niskiej stawki (low-stakes assessment), które nie wią-
żą się z  poważnymi konsekwencjami dla zdającego. Jednym z  rozwiązań tego problemu 
może być odfiltrowanie z analiz danych uczniów niezmotywowanych (Setzer, Wise, Heuvel 
i Ling, 2013). W praktyce oznacza to jednak utratę informacji. Ponadto takie postępowanie 
wymaga mocnego założenia, że prawdopodobieństwo udzielenia poprawnej odpowiedzi 
nie jest związane z  poziomem umiejętności uczniów. Założenie to jest kluczowe, ponie-
waż w przypadku jego złamania podczas odfiltrowywania danych od respondentów słabo 
zmotywowanych, usuwani z próby są również badani o niskim poziomie cechy ukrytej, co 
w oczywisty sposób zaburzać będzie wyniki (Sundre i Wise, 2003). Innym sposobem po-
radzenia sobie z potencjalnym problemem obniżonej trafności wyników w testach niskiej 
stawki jest uwzględnienie informacji o obniżonej motywacji uczniów w modelu. Wykorzy-
stane w tym rozdziale modele mieszanek IRT pozwalają na wykrycie klas ukrytych uczniów 
odpowiadających na pytania testowe w sposób jakościowo różny oraz sprawdzenie, do ja-
kiego stopnia uwzględnienie informacji o motywacji uczniów wpływa na ich przynależność 
do konkretnych klas.

Ten typ modeli może mieć zastosowanie między innymi w próbnym testowaniu zadań 
(tj. w warunkach obniżonej motywacji testowej), które zostaną wykorzystane do testów wyso-
kiej stawki. Wyodrębnienie bardziej zmotywowanej klasy ukrytej podczas testowania próbne-
go, umożliwi oszacowanie wartości parametrów zadań bliższych wartościom z prawdziwego 
egzaminu. Można tym samym zapewnić rzetelniejsze wnioskowanie o właściwościach narzę-
dzi i dostarczyć trafniejszych informacji, które będzie można następnie zdeponować w banku 
zadań.

Omawiany model może zostać wykorzystany do trafniejszego szacowania poziomu ce-
chy ukrytej badanych populacji, w których część respondentów charakteryzuje się niższym 
poziomem motywacji. Na przykład trafność porównań wyników międzynarodowych testów 
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umiejętności (takich jak Programme for International Student Assessment, PISA; Trends in Interna-
tional Mathematics and Science Study, TIMSS czy Progress in International Reading Literacy Study, 
PIRLS) zależy od tego, czy w każdym z badanych krajów taki sam odsetek respondentów pod-
chodził do rozwiązywania testu z porównywalnym zaangażowaniem. Jeżeli założenie to jest 
niespełnione, to różnice w wynikach między krajami nie będą prostym odzwierciedleniem 
różnicy między umiejętnościami uczniów – zostaną zniekształcone przez czynniki motywa-
cyjne. Podobna sytuacja zachodzi w międzynarodowych badaniach sondażowych (takich jak 
Europejski sondaż społeczny, ESS; Międzynarodowe badanie kompetencji osób dorosłych, PIAAC 
czy World Values Survey, WVS), w których mierzone są takie cechy ukryte, jak: zaufanie społecz-
ne, stosunek do mniejszości narodowych czy poziom zadowolenia z życia. Wnioski płynące 
z międzygrupowych porównań mogą być zniekształcone przez różny poziom motywacji re-
spondentów. Wyodrębnienie klasy ukrytej respondentów o wysokiej i niskiej motywacji może, 
w określonych sytuacjach, przyczynić się do zapewnienia większej trafności wniosków płyną-
cych z takich analiz. 

23.1. Motywacja testowa
23.1.1. Motywacja do udziału w testach niskiej stawki

Motywacja testowa określa, do jakiego stopnia egzaminowani są w stanie poświęcić mak-
simum wysiłku rozwiązywanemu testowi oraz w sposób rzetelny odzwierciedlić swój poziom 
umiejętności w dziedzinie mierzonej danym testem (Wise i DeMars, 2005). Poziom motywacji 
testowej badanego może być zależny od konsekwencji, które niesie ze sobą dany test. Jeśli 
test nie niesie ze sobą poważnych konsekwencji dla badanego (w postaci np. wpływu na oce-
nę z przedmiotu lub przyjęcie do wybranej szkoły), uczeń może nie traktować testu poważ-
nie, zgadywać odpowiedzi w zadaniach lub ich nie rozwiązywać (omijać zadania). W związku 
z tym trafność wyników i decyzji podjętych na podstawie wyników testu niskiej stawki może 
być zaniżona (Swerdzewski, Finney i Harmes, 2007).

Należy zauważyć, że znane badania umiejętności uczniów, takie jak PISA czy TIMSS, opie-
rają się na testach niskiej stawki. Mimo tego na podstawie uzyskanych wyników, mogą być 
podejmowane decyzje dotyczące systemu edukacji w danym kraju. Z tego powodu uwzględ-
nienie poziomu motywacji testowej jest kwestią kluczową dla zapewnienia trafności wyników 
jakiegokolwiek badania umiejętności (Skórska, Świst i Pokropek, 2014).

23.1.2. Sposoby mierzenia motywacji testowej
Istnieją dwa główne podejścia do pomiaru motywacji testowej. Pierwsze opiera się na 

miarach samoopisowych. Kwestionariusz motywacji (The Motivation Questionnaire), stworzo-
ny przez Lisę Wolf i Jeffreya Smitha (1993), składa się z dwóch podskal: Ważności (importance), 
mierzonej pięcioma pytaniami i Wysiłku (effort), mierzonego trzema pytaniami. Na podstawie 
tego kwestionariusza Donna Sundre (1999) stworzyła kwestionariusz Student Opinion Survey 
(SOS). Uzupełniła skalę Wysiłku o dwa pytania. Ważność określa, w jakim stopniu wynik osią-
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gnięty w teście, ma dla ucznia znaczenie. Wysiłek natomiast określa postrzegany stopień pracy 
lub wysiłku mentalnego, niezbędny do ukończenia danego testu (Sundre, 2007). Krótkie kwe-
stionariusze motywacji, dostosowane do młodszych respondentów, stworzyła Hanna Eklöf 
(2006; 2007; 2008) i są wykorzystywane do badania motywacji testowej w TIMSS. W Polsce 
na potrzeby badania zrównującego, prowadzonego przez Zespół Analiz Osiągnięć Uczniów 
w Instytucie Badań Edukacyjnych, skonstruowano składającą się z 14 pytań Skalę motywacji 
testowej. Analiza tej skali pozwoliła wyodrębnić czteroczynnikową strukturę motywacji (Wę-
ziak-Białowolska, 2011). Za pomocą innych analiz (Skórska i in., 2014) sprawdzono także do-
pasowanie wielopoziomowego modelu motywacji, zakładającego, że na poziom motywacji 
jednostki wpływa poziom motywacji całej klasy.

Trafność wyników uzyskana dzięki metodom samoopisowym, może być jednak kwestio-
nowana – zależy w dużej mierze od tego, czy badani mają świadomość własnego poziomu 
motywacji, oraz czy są w stanie rzetelnie wypełnić przedstawioną im skalę (Swerdzewski, Har-
mes i Finney, 2011).

Bezpośrednim sposobem pomiaru motywacji testowej jest analiza obiektywnych miar 
zachowania uczniów podczas rozwiązywania testów. Miara zaangażowania oparta na czasie 
reakcji (response time effort, RTE), przedstawiona przez Stevena Wise’a i Xiaojing Kong (2005), 
opiera się na założeniu, że niezmotywowani badani nie poświęcają wystarczającego wysiłku 
ani czasu na dokładne przeczytanie zadań i udzielenie poprawnych odpowiedzi. Natomiast 
Roman Dolata i Artur Pokropek (2010) przeanalizowali wskaźnik motywacji testowej za po-
mocą liczby braków danych w teście. Należy jednak pamiętać, że miara ta może być także 
związana z poziomem umiejętności ucznia (uczniowie o niskim poziomie umiejętności będą 
przejawiać podobny wzorzec odpowiedzi, jak uczniowie niezmotywowani), więc powinien 
on być zawsze kontrolowany podczas analizy motywacji testowej. 

W  literaturze wskazuje się na pozytywny związek między poziomem wyników ucznia 
a motywacją do rozwiązywania testu niskiej stawki (np. Sundre i Kitsantas, 2004; Thelk, Sundre, 
Horst i Finnej, 2009; Wise i DeMars, 2005; Wolf i Smith, 1995). Steven Wise i Christine DeMars 
(2005) w metaanalizie wykazali, że średnia wielkość efektu (standaryzowana wielkość różnic 
pomiędzy średnimi) wynosi 0,59. Oznacza to, że zmotywowani uczniowie osiągają wyniki 
wyższe o około 0,6 odchylenia standardowego niż niezmotywowani. 

Podczas analizy zjawiska motywacji do rozwiązywania testów niskiej stawki, ważne jest 
więc odróżnienie poziomu umiejętności uczniów od poziomu ich motywacji oraz wykorzy-
stanie miar w mniejszym stopniu podatnych na zniekształcenia trafności. Rozwiązaniem może 
być wykorzystanie opisanych w kolejnej części modeli mieszanek IRT. 

23.2. Modele mieszanek Irt 
Modele mieszanek IRT (mixture IRT models) łączą ze sobą dwa rodzaje modeli wyko-

rzystywanych w pomiarach cechy ukrytej: modelowanie w  ramach teorii odpowiedzi na 
pozycje testowe (item response theory, IRT) oraz analizę klas ukrytych (latent class analysis, 
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LCA), będącą szczególnym przypadkiem skończonych modeli mieszanek (finite mixture mo-
dels, zob. rozdziały 5 i 22). W uproszczonej postaci jednowymiarowy model IRT może być 
zapisany jako1: 
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( ) ( | θ) θf f d u u ,       (23.1) 
gdzie f(x) to funkcja gęstości prawdopodobieństwa losowego wektora u = (u1,u2,...,uI), 
uzyskanego na podstawie całkowania warunkowych (ze względu na poziom ciągłej cechy 
ukrytej) funkcji gęstości ( | θ)f u  po ciągłej cesze ukrytej.  

 
Prawdopodobieństwo udzielenia poprawnej odpowiedzi na pytanie jest zatem zależne od 
parametrów funkcji ()f  oraz ciągłej, ukrytej cechy respondentów, pochodzących z 
homogenicznej populacji. Można powiedzieć, że różnice między prawdopodobieństwami 
udzielenia poprawnej odpowiedzi miedzy poszczególnymi respondentami mają charakter 
ilościowy, zależą bowiem od różnicy w wartości ciągłej cechy ukrytej.  

Inaczej jest w przypadku modelu klas ukrytych (Lazarsfeld i Henry, 1968; zob. też 
rozdziały 5 i 22):  
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gdzie: p(u) to funkcja gęstości prawdopodobieństwa losowego wektora u = (u1, u2,...,uI), 
natomiast πc to prawdopodobieństwo przynależenia danego respondenta do klasy c, a u

icp  i 
1(1 ) u

icp   to prawdopodobieństwa kolejno: sukcesu i porażki. Wartości πc i u
icp  są szacowane 

podczas estymacji. 
 
W modelu cech ukrytych zmienna latentna ma charakter nominalny. Zakłada się, że 

respondenci w tej samej klasie odpowiadają w na pytania w zbliżony do siebie sposób, zaś 
członkowie innych klas różnią się znacząco od siebie. Można przyjąć interpretację, że model 
klas ukrytych stosuje się do wnioskowania na temat istnienia grup, które różnią się między 
sobą w jakościowym sensie. 
                                                      
105 Szczegółowa specyfikacja oraz opis modelu znajduje się w rozdziale 1. 
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gdzie: p(u) to funkcja gęstości prawdopodobieństwa losowego wektora u  = (u1, u2,...,uI),  
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estymowane w modelu.
W modelu cech ukrytych zmienna latentna ma charakter nominalny. Zakłada się, że re-

spondenci w tej samej klasie odpowiadają na pytania w zbliżony do siebie sposób, zaś człon-
kowie innych klas różnią się znacząco od siebie. Można przyjąć interpretację, że model klas 
ukrytych stosuje się do wnioskowania na temat istnienia grup, które różnią się między sobą 
w jakościowym sensie.

Model mieszanek IRT łączy te dwa podejścia; funkcja gęstości prawdopodobieństwa lo-
sowego wektora odpowiedzi na zadania w tym modelu opisana jest za pomocą rozkładów 
warunkowych, zarówno ze względu na ciągłą, jak i nominalną cechę ukrytą:

.                              (23.3)

gdzie fc(θ) to specyficzna, dla danej klasy c, funkcja gęstości prawdopodobieństwa, określająca 
rozkład zmiennej θ w danej klasie oraz specyficzne parametry zadań.

Taka specyfikacja modelu osłabia założenie o wylosowaniu respondentów z homogenicz-
nej populacji. Model mieszanek IRT pozwala, aby respondenci pochodzili z różnych popula-
cji, i aby charakteryzowały ich różne wartości parametrów między klasami. W procesie esty-
macji każdemu respondentowi przypisywana jest zarówno wartość ciągłej cechy ukrytej, jak 

1 Szczegółowa specyfikacja oraz opis modelu znajduje się w rozdziale 1.
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i prawdopodobieństwo przynależności do każdej z klas. Model mieszanek łączy tym samym 
możliwość wnioskowania ilościowego na temat poziomu danej cechy ukrytej i wnioskowania 
jakościowego, pozwalającego na interpretację różnic między jednostkami w heterogenicznej 
populacji. 

23.3. pytania badawcze
Celem analizy jest przedstawienie zastosowania modelu mieszanek IRT do wykrycia da-

nych uczniów niezmotywowanych oraz ocena adekwatności tej metody. Do osiągnięcia tego 
celu ważna jest odpowiedź na trzy pytania badawcze:
• Czy próbę uczniów rozwiązujących test niskiej stawki można potraktować jako homoge-

niczną, biorąc pod uwagę jej styl odpowiadania na pytania testowe?
• Czy jeśli próba uczniów odpowiada w sposób jakościowo różny na pytania testowe, to czy 

sposób odpowiadania może być interpretowany w kategoriach motywacji testowej?
• Czy styl odpowiadania na pytania testowe, charakteryzujący uczniów z określonej klasy 

ukrytej, może być przewidywany na podstawie wskaźnika motywacji testowej, mierzo-
nego kwestionariuszowo? Jeżeli tak, to czy dodanie takiej informacji polepsza klasyfikację 
respondentów do klas ukrytych? 
W  celu udzielenia odpowiedzi na pierwsze pytanie porównamy dobroć dopasowania 

modelu mieszanek IRT oraz klasycznego modelu IRT (zakładającego, że próba uczniów jest 
homogeniczna pod względem stylu odpowiadania). W przypadku drugiego pytania badaw-
czego przeprowadzimy interpretację klas ukrytych wyodrębnionych przez model. Porównane 
zostaną parametry trudności i dyskryminacji oraz średni wynik uzyskany w kwestionariuszu 
SOS, mierzący motywację testową w poszczególnych klasach.

Odpowiedź na trzecie pytanie badawcze będzie wymagała porównania dobroci dopaso-
wania modeli ze zmienną współwystępującą (sumy punktów uzyskanych w kwestionariuszu 
motywacji SOS), współczynnika entropii dla modelu bez zmiennej współwystępującej i dla 
modelu ze zmienną współwystępującą, a także interpretacji parametrów modelu przewidują-
cego przynależność do poszczególnej klasy.

23.4. Metodologia
Przyjęto założenie, że badana populacja uczniów jest heterogeniczna pod względem 

motywacji testowej. Założono także, że motywację określa poziom nominalnej cechy ukrytej 
– w najprostszym układzie ma dwie właściwości: uczniowie zmotywowani i uczniowie nie-
zmotywowani. Założenia te można testować za pomocą modelu mieszanek IRT, dla którego 
przyjęto, że badana populacja składa się przynajmniej z dwóch klas, charakteryzujących dwie 
populacje uczniów. W każdej z klas prawdopodobieństwo udzielenia poprawnej odpowiedzi 
będzie zależało od ciągłej cechy ukrytej, lecz w każdej klasie relacja ta będzie wyglądała ina-
czej. Zróżnicowanie relacji uda się osiągnąć dzięki temu, że w każdej klasie parametry zadań 
(trudność i dyskryminacja) będą różne.
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Do analizy wykorzystano model mieszanek IRT (2PLM) dla zmiennych kategorialnych (zob. 
Muthén i Muthén, 1998–2012; dodatek 4). Analizę dobroci dopasowania przeprowadzono na 
podstawie wskaźników AIC, BIC i BIC skorygowanego ze względu na liczebność próby (sample 
size adjusted BIC) oraz udostępnionego w programie Mplus testu Vuonga–Lo–Mendell–Rubi-
na (VLMR test; Lo, Mendell i Rubin, 2001), opartego na ilorazie wiarygodności. Polega on na 
jednoczesnym testowaniu modelu z k klasami oraz z k – 1 klasami, a także na wykorzystywaniu 
pochodnych obu modeli do wyliczenia poziomu istotności statystycznej (Asparouhov i Mu-
thén, 2012). 

W przypadku modelu ze zmienną współwystępującą (sumą punktów w kwestionariuszu 
motywacji SOS) zastosowano podejście regresji opartej wyłącznie na jednym etapie (single-
-step regression), polegające na włączeniu zmiennej współwystępującej do analizy podczas 
modelowania klas ukrytych. Choć w literaturze (Clark i Muthén, 2009) opisuje się także inne 
podejścia, takie jak: (a) regresja na podstawie najbardziej prawdopodobnej przynależności 
do klasy ukrytej (most likely class regression); (b) regresja na podstawie prawdopodobieństwa 
(probablity regression) przynależności do danej klasy z rozkładu a posteriori wyników i (c) wa-
żona regresja na podstawie prawdopodobieństwa (ważenie prawdopodobieństwem przy-
należności do danej klasy z rozkładu a posteriori; weighted probability regression), ich wyniki 
mogą być obciążone. Regresje opierające się na najbardziej prawdopodobnej przynależ-
ności do klasy ukrytej mogą być obarczone błędem, ponieważ przynależność do klasy jest 
traktowana jako obserwowalna zmienna, co oznacza, że jednostki poniekąd „na siłę” zostają 
przypisane do klasy ukrytej. Grozi to zakłóceniem wyników oraz niepoprawnym oszacowa-
niem błędów standardowych. Z tego powodu przyjęto podejście polegające na włączeniu 
zmiennej współwystępującej do oszacowania klas ukrytych, które nie grozi opisanymi wcze-
śniej problemami.

Formalnie model ze zmienną współwystępującą można zapisać, zmieniając jeden ele-
ment równania (23.3): πc na πc|Z, czyli prawdopodobieństwo przynależności do danej klasy 
określić jako prawdopodobieństwo warunkowe, ze względu na zmienną współwystępującą 
(a ogólnie zmienne współwystępujące). Następnie takie warunkowe prawdopodobieństwo 
może zostać rozwinięte do odpowiedniej postaci funkcyjnej. Jako że prawdopodobieństwo 
przybiera wartości od 0 do 1, naturalnym w tym wypadku wydaje się użycie funkcji logistycz-
nej. Prawdopodobieństwo przynależności do klasy ukrytej modelowane jest za pomocą M 
zmiennych współwystępujących (w omawianym wypadku M = 1), zgodnie z następującym 
wzorem:
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udzielenia poprawnej odpowiedzi będzie zależało od ciągłej cechy ukrytej, lecz w każdej 
klasie relacja ta będzie wyglądała inaczej. Zróżnicowanie relacji uda się osiągnąć dzięki temu, 
że w każdej klasie parametry zadań (trudność i dyskryminacja) będą różne. 

Do analizy wykorzystano model mieszanek IRT (2PLM) dla zmiennych kategorialnych 
(zob. Muthén i Muthén, 1998–2012; dodatek 4). Analizę dobroci dopasowania 
przeprowadzono na podstawie wskaźników AIC, BIC i BIC skorygowanego ze względu na 
liczebność próby (sample size adjusted BIC) oraz udostępnionego w programie Mplus testu 
Vuonga–Lo–Mendell–Rubina (VLMR test; Lo, Mendell i Rubin, 2001), opartego na ilorazie 
wiarygodności. Polega on na jednoczesnym testowaniu modelu z k klasami oraz z k – 1 
klasami, a także na wykorzystywaniu pochodnych obu modeli do wyliczenia poziomu 
istotności statystycznej (Asparouhov i Muthén, 2012).  

W przypadku modelu ze zmienną współwystępującą (sumą punktów w kwestionariuszu 
motywacji SOS) zastosowano podejście regresji opartej wyłącznie na jednym etapie (single-
step regression), polegające na włączeniu zmiennej współwystępującej do analizy podczas 
modelowania klas ukrytych. Choć w literaturze (Clark i Muthén, 2009) opisuje się także inne 
podejścia, takie jak: (a) regresja na podstawie najbardziej prawdopodobnej przynależności do 
klasy ukrytej (most likely class regression); (b) regresja na podstawie prawdopodobieństwa 
(probablity regression) przynależności do danej klasy z rozkładu a posteriori wyników i (c) 
ważona regresja na podstawie prawdopodobieństwa (ważenie prawdopodobieństwem 
przynależności do danej klasy z rozkładu a posteriori; weightet probability regression), ich 
wyniki mogą być obciążone. Regresje opierające się na najbardziej prawdopodobnej 
przynależności do klasy ukrytej mogą być obarczone błędem, ponieważ przynależność do 
klasy jest traktowana jako obserwowalna zmienna, co oznacza, że jednostki poniekąd „na 
siłę” zostają przypisane do klasy ukrytej. Grozi to zakłóceniem wyników oraz niepoprawnym 
oszacowaniem błędów standardowych. Z tego powodu przyjęto podejście polegające na 
włączeniu zmiennej współwystępującej do oszacowania klas ukrytych, które nie grozi 
opisanymi wcześniej problemami. 

Formalnie model ze zmienną współwystępującą można zapisać, zmieniając jeden element 
równania (23.3): c  na |Zc , czyli prawdopodobieństwo przynależności do danej klasy 
określić jako prawdopodobieństwo warunkowe, ze względu na zmienną współwystępującą (a 
ogólnie zmienne współwystępujące). Następnie takie warunkowe prawdopodobieństwo może 
zostać rozwinięte do odpowiedniej postaci funkcyjnej. Jako że prawdopodobieństwo 
przybiera wartości od 0 do 1, naturalnym w tym wypadku wydaje się użycie funkcji 
logistycznej. Prawdopodobieństwo przynależności do klasy ukrytej modelowane jest za 
pomocą M zmiennych współwystępujących (w omawianym wypadku M = 1), zgodnie z 
następującym wzorem: 
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gdzie: Zjm to m-ta zmienna współwystępująca; parametry β0 i βm są parametrami regresji 
logistycznej, czyli stałą i współczynnikiem kierunkowym.  

 
Odpowiedź na trzecie pytanie badawcze będzie wymagała porównania współczynnika 

entropii dla modelu bez zmiennej współwystępującej oraz dla modelu ze zmienną 
współwystępującą. Współczynnik ten wskazuje na stopień odseparowania od siebie klas 
ukrytych, uzyskany po modelowaniu. Wskaźnik entropii wylicza się w sposób następujący 
(Clark i Muthén, 2009): 
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gdzie: Zjm to m-ta zmienna współwystępująca; parametry β0 i βm są parametrami regresji logi-
stycznej, czyli stałą i współczynnikiem kierunkowym. 

Odpowiedź na trzecie pytanie badawcze będzie wymagała porównania współczynnika 
entropii dla modelu bez zmiennej współwystępującej oraz dla modelu ze zmienną współ-
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występującą. Współczynnik ten wskazuje na stopień odseparowania od siebie klas ukrytych, 
uzyskany po modelowaniu. Wskaźnik entropii wylicza się w sposób następujący (Clark i Mu-
thén, 2009):
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gdzie:
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ik oznacza oszacowane prawdopodobieństwo przynależności do klasy k przez jed-
nostkę i; n – liczebność próby, a K – liczbę klas ukrytych. 

Entropia przyjmuje wartości od zera do nieskończoności, a większa wartość wskazuje na 
lepsze odseparowanie klas od siebie. W programie Mplus zastosowano wskaźnik względnej 
entropii, który przejmuje wartości z przedziału [0,1] (Clark i Muthén, 2009). Ponownie, wyższa 
wartość sugeruje lepsze odseparowanie od siebie klas ukrytych, jednak w literaturze brakuje 
jasnych kryteriów dotyczących tego, jaka wartość entropii jest zadowalająca.

23.5. dane
Do analizy wykorzystano dane pochodzące z  badań zrównujących, przeprowadzonych 

przez Zespół Analiz Osiągnięć Uczniów w Instytucie Badań Edukacyjnych w 2014 roku na lo-
sowej próbie uczniów gimnazjum (1617 osób). W analizie wykorzystano dane z testu umie-
jętności matematycznych oraz kwestionariusza motywacji polskiej wersji Skali opinii uczniów 
(Sundre, 2007), przetłumaczonej za zgodą autorki. 

23.6. Wyniki
23.6.1.  dobroć dopasowania modelu mieszanek Irt w porównaniu do klasycznego 

modelu Irt
W Tabeli 23.1 przedstawiono statystyki dobroci dopasowania (AIC, BIC oraz skorygowane-

go BIC) dla modelu z: (a) jedną klasą ukrytą (model podstawowy, czyli klasyczny model IRT),  
(b) dwoma oraz (c) trzema klasami ukrytymi. Niższe wartości tych trzech współczynników 
wskazują na lepsze dopasowanie modelu do danych. Estymacja modeli trzyklasowych nie za-
kończyła się sukcesem (nie osiągnęły zbieżności) z powodu słabego dopasowania do danych 
oraz kłopotów z lokalnymi maksimami funkcji wiarygodności. W przypadku modelu z dwie-
ma klasami ukrytymi wartości AIC i skorygowanego BIC wskazują na lepsze dopasowanie do 
danych niż analogicznego modelu jednoklasowego. W związku z tym, że wyniki nie są roz-
strzygające, przeprowadzono także analizę wyników testu ilorazu wiarygodności VLMR. Wynik 
testu jest istotny statystycznie (p = 0,0360), co oznacza, że model dwuklasowy dla matematyki 
jest lepiej dopasowany niż model jednoklasowy. Analiza wskaźników AIC, skorygowanego BIC 
oraz testu ilorazu wiarygodności pozwala na stwierdzenie, że w  przypadku testu matema-
tycznego można wyróżnić dwie klasy ukryte egzaminowanych. Kolejnym krokiem w analizie 
będzie więc próba ich interpretacji w kontekście motywacji testowej.
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tabela 23.1. Wskaźniki AIC, BIC oraz skorygowany BIC dla modeli z 1 i 2 klasami ukrytymi.

liczba klas ukrytych 
w modelu

Statystyka dopasowania Wartość wskaźnika*

1 klasa
AIC 47 920,657
BIC 48 206,239

Skoryg. BIC 48 037,867

2 klasy
AIC 47 710,763
BIC 48 281,926

Skoryg. BIC 47 945,183

* Pogrubieniem oznaczono najniższą wartość wskaźnika, tym samym – na preferowany model. Model trzyklasowy nie był wystarcza-
jąco dobrze dopasowany do danych.

23.6.2. Interpretacja klas ukrytych w kontekście motywacji testowej
Na Rysunku 23.1 przedstawiono porównanie parametrów mocy dyskryminacyjnej oraz 

trudności zadań matematycznych dla dwóch klas ukrytych. W  pierwszej klasie parametry 
mocy dyskryminacyjnej zadań są znacznie wyższe od estymowanych dla klasy drugiej. Wy-
raźną różnicę można także zauważyć w przypadku parametrów trudności: klasa pierwsza cha-
rakteryzuje się znacznie łatwiejszymi zadaniami, tymczasem w klasie drugiej trudność zadań 
okazuje się większa. Interpretacja wielkości parametrów w  kontekście motywacji testowej 
pozwala zakładać, że klasa pierwsza powinna reprezentować uczniów o wyższej motywacji 
testowej. W tej klasie umiejętności uczniów są silniej związane z poprawną odpowiedzią na 
zadanie testowe, a znacząco niższa wartość parametrów trudności oznacza, że uczniowie z tej 
klasy znacznie częściej odpowiadali poprawne na zadania niż uczniowie w klasie drugiej.
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Tabela 23.2. Wybrane charakterystyki poszczególnych klas ukrytych. 
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matematycznego.
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Oczywiście interpretacja różnic parametrów dyskryminacji i trudności w kategoriach mo-
tywacji testowej jest jedynie przypuszczeniem. Charakter różnic między klasami ukrytymi 
może mieć różne podłoże, dlatego przeprowadzono także analizę rozkładów wyników zmien-
nych pomocniczych w podziale na klasy ukryte. Wyniki w Tabeli 23.2 przekonują o możliwości 
interpretacji klas ukrytych w kategoriach motywacji testowej.

tabela 23.2. Wybrane charakterystyki poszczególnych klas ukrytych.

liczba klas ukrytych 
w modelu

odsetek uczniów należących  
do danej klasy ukrytej

Średni wynik w kwestionariuszu 
SoS (maks. 50 pkt.) 

1 klasa 58,44 38,07
2 klasy 41,56 35,00

Analiza wartości wskaźnika motywacji (Tabela 23.2) potwierdziła nasze wcześniejsze przy-
puszczenia: pierwsza klasa ukryta osiągnęła wyższy średni wynik w kwestionariuszu SOS, co 
świadczy o wyższej motywacji. W klasie tej wyższe są współczynniki dyskryminacji oraz niższe 
parametry trudności dla zadań. Różnica między klasami w średnim wyniku SOS (t[1615] = 6,37; 
p < 0,00001) jest istotna statystycznie.

23.6.3. Interpretacja wyników modelu mieszanek Irt ze zmienną współwystępującą
Weryfikację stopnia, do jakiego dodatkowa zmienna (SOS) pozwala przewidzieć przyna-

leżność do danej klasy ukrytej, umożliwił następny etap analizy, w której przeprowadzono 
modelowanie klas ukrytych z uwzględnieniem zmiennej współwystępującej. W Tabeli 23.3 
przedstawiono statystyki dobroci dopasowania (AIC, BIC oraz skorygowany BIC) dla modeli 
z jedną, dwoma i trzema klasami ukrytymi, z uwzględnieniem wyników Skali Opinii Uczniów 
(SOS).

Wskaźniki BIC i skorygowany BIC wskazują na najlepsze dopasowanie do danych z testu 
matematycznego modelu dwuklasowego, natomiast wskaźnik AIC sugeruje lepsze dopaso-
wanie modelu trzyklasowego. W przypadku tego ostatniego estymacja nie przebiegła jed-
nak do końca stabilnie z uwagi na problemy z lokalnymi maksimami funkcji wiarygodności, 
które pojawiły się nawet w  sytuacji zwiększenia liczby losowych wartości początkowych. 
Test ilorazu wiarygodności VLMR może być w tym wypadku nierozstrzygający – przyjmując 
tradycyjne kryterium istotności statystycznej (p < 0,05), można stwierdzić, że model jed-
noklasowy lepiej odzwierciedla strukturę danych niż dwuklasowy (p = 0,06). Jednakże wy-
nik testu znajduje się na granicy istotności statystycznej, która także jest uwarunkowana 
liczebnością próby, więc w tym wypadku przyjmiemy wskaźniki BIC i skorygowanego BIC 
za rozstrzygające.
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tabela 23.3. Porównanie dopasowania modelu IRT z modelami dwuklasowymi i trzyklasowy-
mi z zmienną współwystępującą (SOS).

liczba klas ukrytych 
w modelu Statystyka dopasowania Wartość wskaźnika*

1 klasa
AIC 47 920,657
BIC 48 206,239

Skoryg. BIC 48 037,867

2 klasy z SOS
AIC 47 654,611
BIC 48 231,162

Skoryg. BIC 47 891,243

3 klasy z SOS
AIC 47 598,914
BIC 48 466,435

Skoryg. BIC 47 954,967

* Pogrubieniem oznaczono najniższą wartość wskaźnika, tym samym – na preferowany model.

Ze względu na dopasowanie modelu dwuklasowego możliwa jest analiza wpływu zmien-
nej niezależnej na przynależność do klas. W Tabeli 23.4 pokazano liczebność klas oraz współ-
czynniki regresji (i ilorazy szans), określające relację między wynikami SOS a przynależnością 
do danej klasy. Interpretacja współczynników regresji w kategoriach logitu jest mało intuicyj-
na, dlatego do raportowania wyników posłużymy się ilorazem szans, który wyznacza efekt 
wpływu zmiennej współwystępującej na szanse przynależności do klasy c w stosunku do kla-
sy odniesienia C, związany z jednostkowym przyrostem zmiennej współwystępującej (Collins 
i Stanza, 2010). Dla zmiany wyniku w kwestionariuszu SOS o jednostkę, szansa na przynależ-
ność do klasy bardziej zmotywowanej rośnie ponad dwukrotnie (2,39), jednocześnie szanse 
przynależności do klasy zdemotywowanej spadają o 0,418 razy wraz ze wzrostem wyniku SOS 
(czyli o 58,2%).

Wykorzystanie zmiennej współwystępującej w modelu mieszanek IRT wskazuje, że wynik 
w kwestionariuszu SOS jest istotnym predyktorem przynależności do klas ukrytych.

tabela 23.4. Regresja wyników SOS na przynależność do klas ukrytych*.
 klasa ukryta

kowarianta

klasa 1
 (zmotywowana)

klasa 2
(niezmotywowana)

klasa 1 klasa 2

Współczynnik 
regresji

Iloraz 
szans

Współczynnik 
regresji

Iloraz 
szans

liczebność w klasach
(%)

Wynik SOS 0,872 2,390 –0,872 0,418
881

(54%)
736

(46%)

* Wszystkie współczynniki regresji są istotne statystycznie.

W Tabeli 23.5 przedstawiamy wartości współczynnika entropii dla modelu ze zmienną 
współwystępującą oraz modelu podstawowego bez zmiennych współwystępujących, aby 
porównać jakość klasyfikacji obu tych modeli.
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tabela 23.5. Wskaźnik entropii i odsetek uczniów w bardziej zmotywowanej klasie w porów-
nywanych modelach.

Model entropia odsetek uczniów w bardziej 
zmotywowanej klasie

Bez zmiennych współwystępujących 0,493 58,44
Z wynikiem w SOS jako zmienną 
współwystępującą

0,526 54,00

Możemy zauważyć, że model ze zmienną współwystępującą charakteryzuje się wyższym 
wskaźnikiem entropii, czyli klasy ukryte są od siebie lepiej odseparowane. Po wykorzystaniu 
wyniku z kwestionariusza SOS, do klasy pierwszej zaklasyfikowano 54% uczniów, czyli prawie 
o 4,5 punktu procentowego mniej niż w przypadku modelu bez zmiennych współwystępują-
cych. Można więc wnioskować o tym, że wykorzystanie zmiennej współwystępującej polep-
sza jakość klasyfikacji uczniów do klas ukrytych, biorąc pod uwagę wskaźnik entropii, jednak 
sama klasyfikacja nie zmienia się znacznie.

23.7. podsumowanie
Badana próba jest heterogeniczna pod względem stylu odpowiadania na zadania testowe. 

Różnicę wyników uzyskanych w teście niskiej stawki między grupami możemy interpretować 
w kategorii motywacji testowej. Dodanie wskaźnika motywacji do modelu klasy ukrytej polepsza 
jego dopasowanie i jakość klasyfikacji, dzięki precyzyjniejszemu odseparowaniu klas ukrytych. 
Wyniki te wskazują na to, że wykorzystanie modeli mieszanek IRT do wykrywania niezmotywo-
wanych uczniów może stanowić punkt wyjścia do analiz mających na celu zwiększenie trafno-
ści wnioskowania na podstawie rozwiązywanych przez uczniów testów umiejętności. Uzyskane 
wyniki można wykorzystać do walidacji innych metod – określenia spójności ich wyników z wy-
nikami miar samoopisowych, ale także nieuwzględnionych w  tym opracowaniu miar zacho-
wania uczniów (np. RTE w kontekście liczby opuszczonych w teście zadań otwartych). Można 
także zastanowić się, jakie konsekwencje dla wyników analiz niesie filtrowanie danych uczniów 
niezmotywowanych, na przykład dla szacowanego poziomu ich umiejętności. W przypadku na-
szego badania do klasy mniej zmotywowanych należało około 45% uczniów. Wpływ usunięcia 
takiej liczby danych na wyniki analiz mógłby stać się przedmiotem kolejnych dociekań. 
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dodatek 1
Zastosowanie oprogramowania r do analizy zmiennych 
ukrytych

Tymoteusz Wołodźko, Instytut Badań Edukacyjnych

Środowisko R to wyspecjalizowany język programowania, który powstał na podstawie ję-
zyka  S, stworzonego z  myślą o  statystycznej analizie danych. Podstawowa wersja programu 
zawiera zbiór najważniejszych metod, jednak jego największą zaletą jest system pakietów (lub 
bibliotek), będących zbiorami funkcji pozwalających na różnorodne operacje. Pakiety te są two-
rzone i  rozwijane przez użytkowników, podobnie jak R są dostępne bezpłatnie. Największym 
repozytorium pakietów jest CRAN (Comprehensive R Archive Network), z którego możliwe jest po-
branie prawie wszystkich najważniejszych pakietów dla R. W odróżnieniu od programów takich 
jak SPSS, R pozbawiony jest interfejsu graficznego, obsługuje się go w pełni z linii poleceń lub 
na podstawie plików wsadowych. Zdaniem użytkowników krzywa uczenia się w przypadku R 
jest dość stroma – pierwsze kroki wymagają dużo wysiłku od zainteresowanego. W opanowaniu 
programu mogą pomóc liczne publikacje, poradniki, strony internetowe (np. statmethods.net), 
listy mailingowe (np. r-help@R-project.org) i fora dyskusyjne (np. stackexchange.com). W języku 
polskim ukazało się kilka książek na temat R (np. Biecek, 2013; Gantar i Walesiak, 2009; 2011), 
w tym znakomite wprowadzenie autorstwa Przemysława Biecka (2008). Również w internecie 
znajdziemy polskojęzyczne materiały do nauki R (Biecek i Trajkowski, 2011; Komsta, 2004).

Program R dysponuje także wieloma narzędziami służącymi do wizualizacji danych, a jego 
możliwości można rozszerzyć, korzystając między innymi z pakietów lattice (Deepayan, 2008) 
lub ggplot2 (Wickham, 2009). Dzięki pakietowi Hmisc (Harrell, 2014) możliwe jest importowa-
nie danych zapisanych w formatach innych programów statystycznych, np. SPSS, SAS, Stata. 
Ponadto R posiada wiele pakietów pozwalających na korzystanie z funkcji napisanych w języ-
ku C++, równoczesne wykorzystanie wielu rdzeni komputera, i efektywne zarządzanie pamię-
cią1, które można wykorzystać do pracy na dużych zbiorach danych (big data). Obecnie opra-
cowywane są rozwiązania, które pozwolą na efektywną analizę danych dzięki rozszerzeniu 
składni języka R, w ramach których powstało wiele pakietów, np.: plyr (Wickham, 2011), dplyr 
(Wickham i Francois, 2014), magrittr (Bache i Wickham, 2014) albo data.table (Dowle, 2014). Na 
dużą popularność R składa się także różnorodność dostępnych bibliotek. Wśród nich znajdzie-
my wiele wyspecjalizowanych, zawierających metody przydatne w badaniach społecznych2, 
na przykład analizy modeli regresji z efektami mieszanymi: lme4 oraz nlme (Bates, 2005; 2010; 

1 http://cran.r-project.org/web/views/HighPerformanceComputing.html
2 http://cran.r-project.org/web/views/SocialSciences.html
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Bates i Pinhiero, 2000; Gelman i Hill, 2009), analizy danych o charakterze psychometrycznym 
w ujęciu klasycznej teorii testu: psych (Revelle, 2014) czy analizy modeli strukturalnych: sem 
(Fox, 2006) i lavaan (Rosseel, 2012). W tabelach przedstawiono wybrane pakiety R, służące do 
analizy zmiennych ukrytych lub przydatne do analizy danych pochodzących z badań społecz-
nych. Więcej informacji na ich temat znajdzie czytelnik w literaturze uzupełniającej na końcu 
rozdziału i w dokumentacji tych pakietów. 

tabela d 1.1. Modele IRT.

nazwa pakietu opis
mirt 
(Chalmers, 2012)

Najbardziej zaawansowany pakiet do analizy modeli IRT. Pozwala na 
analizę danych o charakterze dychotomicznym lub wielokategorialnym. 
Umożliwia prowadzenie analiz konfirmacyjnych (tradycyjne modele 
IRT) i eksploracyjnych (np. modele wyjaśniające), analizę w ujęciu 
wielogrupowym (DIF), estymację modeli z efektami mieszanymi oraz 
modeli podwójnego czynnika. Możliwa jest estymacja różnorodnych 
modeli IRT (Rascha/PCM, 2PLM, 3PLM, 4PLM, GRM, RSM, GPCM, NRM, 
IPM (ideal-point model), 2–3PLM partially compensatory model oraz 
2–4PLM (zagnieżdżone modele logistyczne). Pozwala na estymację 
modeli wieloczynnikowych lub na podstawie ustalonej struktury testu. 
W mirt zaimplementowane są algorytmy estymacji: EM oraz Metropolisa–
Hastingsa – Robbinsa–Monro (MH–RM).

eRm 
(Mair, Hatzinger, Maier i Rusch, 2015)

Służy do analizy klasycznych modeli Rascha.

ltm 
(Rizopoulos, 2006)

Analiza podstawowych modeli IRT (Rascha, 2PLM, 3PLM, GRM, GPCM). 
Pozwala na analizę danych o charakterze dychotomicznym lub 
wielokategorialnym.

TAM 
(Kiefer, Robitzsch i Wu, 2013)

Analiza podstawowych modeli IRT (Rascha, 2PLM, 3PLM, GPCM, MFRM).

sirt
(Robitzsch, 2014)

Udostępnia wiele modeli IRT, których nie znajdziemy w innych pakietach.

difR 
(Magis, Beland i Raiche, 2013)

Analiza DIF, pakiet oparty na ltm.

lordif 
(Choi, Gibbons i Crane, 2011)

Analiza DIF, pakiet oparty na ltm.

lme4 
(Boeck i in., 2011; Doran, Bates, Bliese 
i Dowling, 2007)

Analiza modeli Rascha, w tym modeli uwzględniających zmienne 
wyjaśniające. Korzystamy w tym celu z funkcji glmer (uogólniony 
model liniowy z efektami mieszanymi), wcześniej jednak konieczne 
jest takie przekształcenie danych, w wyniku którego otrzymamy zbiór, 
w którym w rzędach znajdują się wyniki odpowiedzi na kolejne zadania 
dla poszczególnych obserwacji, a w kolumnach identyfikator obserwacji, 
identyfikator zadań i potencjalnie inne zmienne wyjaśniające lub 
grupujące. Do estymacji Bayesowskiej w podobny sposób można użyć 
pakietów MCMCglmm (Hadfield, 2010) lub blme (Dorie, 2014).

* Aktualną listę pakietów R przeznaczonych do analizy danych psychometrycznych, w tym modeli IRT, można znaleźć pod adresem: 
http://cran.r-project.org/web/views/Psychometrics.html
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tabela d 1.2. Modele mieszanek i analiza klas ukrytych.

nazwa pakietu opis
poLCA 
(Linzer i Lewis, 2011)

Najpopularniejsza, łatwa w obsłudze biblioteka do prowadzenia analiz 
klas ukrytych. Pozwala na analizę zarówno danych o charakterze 
dychotomicznym, jak i wielokategorialnym. Oprócz klasycznych analiz 
klas ukrytych, pozwala na estymację modeli regresyjnych, wyjaśniających 
przyporządkowanie do klas ukrytych.

e107 
(Meyer, Dimitriadou, Hornik, 
Weingessel i Leisch, 2014)

Funkcja lca pozwala na proste analizy klas ukrytych na danych 
dychotomicznych.

randomLCA 
(Beath, 2013)

Pozwala na proste analizy klas ukrytych dla danych dychotomicznych, 
możliwe jest uwzględnienie w modelu efektów losowych.

mclust 
(Fraley i Rafatery, 2006; Fraley, Raftery 
i Scrucca, 2014)

Umożliwia analizę skupień z wykorzystaniem modeli mieszanek.

mixtools 
(Benaglia, Chauveau, Hunter i Young, 
2009)

Pozwala na analizę różnorodnych modeli mieszanek.

flexmix 
(Grün i Leisch, 2008; Leisch, 2004;)

Pozwala na analizę modeli mieszanek, w tym modeli regresyjnych. 
Dostępne są algorytmy pozwalające analizować skupienia z użyciem 
modeli mieszanek, m.in. rozkładów dwumianowych (analiza klas 
ukrytych), normalnych, Poissona oraz mieszanki analiz czynnikowych, 
mieszanki regresji, mieszanki liniowych modeli mieszanych (linear 
mixed models) i innych. flexmix pozwala także uwzględnić w modelu 
zmienne towarzyszące. Ponadto pakiet umożliwia elastyczne 
definiowanie własnych sterowników – pozwala na estymację bardziej 
skomplikowanych modeli, co wymaga odpowiednich umiejętności 
programistycznych.

* Aktualną listę pakietów R, w których zaimplementowano różne algorytmy analizy skupień oraz modele mieszanek można znaleźć 
pod adresem: http://cran.r-project.org/web/views/Cluster.html

tabela d 1.3. Modele diagnostyczne.

nazwa pakietu opis
CDM
(Robitzsch, Kiefer, George i Uenlue, 
2014)

Umożliwia estymacje podstawowych modeli diagnostycznych: DINA, 
DINO, GDINA, RRUM, LCDM, pGDINA, mcDINA, uogólnionego modelu 
diagnostycznego (GDM). Stosowany jest algorytm EM.

NPCD
(Zheng, Chiu i Douglas 2014)

Umożliwia parametryczną i nieparametryczną estymacje modeli 
diagnostycznych: DINA, DINO, NIDA, GNIDA, RRUM.
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tabela d 1.4. Estymacja Bayesowska.

nazwa pakietu opis
blme
(Dorie, 2014)

Pakiet pozwalający na analizę modeli regresji z efektami mieszanymi lub 
regresji hierarchicznej w ujęciu Bayesowskim.

MCMCglmm 
(Hadfield, 2010)

Pakiet pozwalający na analizę modeli regresji z efektami mieszanymi lub 
regresji hierarchicznej w ujęciu Bayesowskim.

BayesFactor
(Morey i Rouder, 2014)

Bayesowska implementacja klasycznych metod statystycznych.

MCMCpack
(Martin, Quinn i Park, 2013)

Bayesowska implementacja wielu metod statystycznych, w tym IRT.

BayesMix 
(Grün i Leisch, 2004)

Pozwala na analizę modeli mieszanek rozkładów normalnych za pomocą 
algorytmu MCMC. Estymacja odbywa się z zastosowaniem programu 
JAGS.

BayesLCA 
(White i Murphy, 2014)

Pozwala na proste analizy klas ukrytych danych dychotomicznych za 
pomocą metody MCMC.

abc
(Csillery, Lemaire, Blum i Francois, 
2014)

Zawiera implementację funkcji służących do analizy danych przy pomocy 
przybliżonej estymacji Bayesowskiej (ABC).

coda 
(Plummer, Best, Cowles i Vines, 2006)

Pakiet służący do analizy zbieżności łańcuchów MCMC.

boa 
(Smith, 2007)

Pakiet służący do analizy zbieżności łańcuchów MCMC.

* Pod adresem: http://cran.r-project.org/web/views/Bayesian.html można znaleźć listę pakietów służących do estymacji w ujęciu Bay-
esowskim w R lub umożliwiających współpracę między R a programami takimi jak WinBUGS, OpenBUGS i JAGS.
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dodatek 2
programy służące do estymacji bayesowskiej: Stan i jagS

Tymoteusz Wołodźko, Instytut Badań Edukacyjnych

Wstępne informacje na temat estymacji Bayesowskiej i programu Stan1 czytelnik znajdzie 
w rozdziale 10, natomiast w tym miejscu skupimy się na szczegółowym omówieniu progra-
mów Stan (Carpenter i in., w druku; Stan Development Team, 20152) i JAGS (Plummer, 2003; 
2013). Współcześnie są one dynamicznie rozwijane i cieszą się rosnącą popularnością. Pozwa-
lają one na tworzenie modeli statystycznych przy użyciu specjalnych języków programowa-
nia, a następnie na prowadzenie symulacji Monte Carlo opartej na łańcuchach Markowa (Mar-
kov chain Monte Carlo, MCMC) w ramach estymacji Bayesowskiej. Stan i  JAGS są elastyczne 
pod względem możliwości określania modeli statystycznych, dostępne licencjach otwartych 
i w pełni współpracują ze środowiskiem statystycznym R.

Większość informacji dotyczących JAGS odnosi się także do WinBUGS (Spiegelhalter, Tho-
mas, Best i Lunn, 2003) i OpenBUGS (Spiegelhalter, Thomas, Best i Lunn, 2014), na których był 
wzorowany, choć istnieją między nimi pewne różnice. Programy Stan, JAGS i OpenBUGS moż-
na pobrać bezpłatnie i  są dostępne na zasadzie otwartego oprogramowania w  internecie, 
a WinBUGS rozpowszechniany jest na zamkniętej licencji:
• Stan: http://mc-stan.org/;
• JAGS: http://mcmc-jags.sourceforge.net/;
• WinBUGS i OpenBUGS: http://www.mrc-bsu.cam.ac.uk/software/bugs/.

Chociaż WinBUGS i OpenBUGS posiadają graficzny interfejs, podstawową metodą używa-
nia wszystkich czterech programów jest tryb tekstowy lub korzystanie z plików wsadowych, 
które można wywołać za pośrednictwem programów R lub Mathlab3. W tym miejscu skupimy 
się przede wszystkim na programach Stan i JAGS, wywoływanych z poziomu środowiska sta-
tystycznego R.

Czytelnik zainteresowany wnikliwszym poznaniem wymienionych narzędzi, może sięgnąć 
po liczne publikacje. Dobrym wstępem do języka BUGS są książki zespołu Davida Lunna (Lunn, 
Jackson, Best, Andrew i Spiegelhalter, 2013), Johna Kruschkego (2011) i Ioannisa Ntzoufrasa (2009). 
Przykłady zastosowań tych programów do estymacji modeli regresyjnych, w tym hierarchicznych, 
znajdziemy u Andrew Gelmana i Jennifer Hill (2009) oraz u Petera Congdona (2010), natomiast 
przykłady modeli mieszanek – u  Lunna i  współpracowników (2013), a  przykłady zastosowania 

1 Stan umożliwia również estymację za pomocą metody największej wiarygodności (maximum likelihood, ML) oraz największego 
prawdopodobieństwa a posteriori (maximum a posteriori, MAP), nie będą one tu jednak opisywane. Zainteresowany czytelnik 
informacje na ich temat znajdzie w obszernej dokumentacji Stan (Stan Development Team, 2015).
2 W trakcie wydawania tej książki powstała nowa wersja programu Stan (2.6.2), w której dokonano wielu poprawek 
i zmian, jednak opisane w tym dodatku działanie programu nie uległo zmianie.
3 Stan pozwala także na współpracę z Python i Julia.
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modeli IRT u S. McKaya Curtisa (2010). Michael Lee i Eric-Jan Wagenmakers (2013) pokazali, jak 
wykorzystać BUGS i JAGS do modelowania w obszarze psychologii4. Wyczerpującym wstępem do 
Stan jest dokumentacja przygotowana przez jego autorów. Zawiera ona wiele przykładów i rad 
dotyczących modelowania statystycznego w ujęciu Bayesowskim, przykładów modeli IRT i modeli 
mieszanek (Stan Development Team, 2015). Zakres tematyki wspomnianych publikacji jest o wiele 
szerszy, tu zasygnalizowano jedynie tematy związane z treścią naszej książki.

d 2.1. podstawowe funkcje i operatory języków jagS i Stan
Składnia JAGS i BUGS jest podobna do języka S (z którego wywodzi się R), natomiast skład-

nia Stan wzorowana jest na C++. Podstawowe funkcje tych języków zostały przedstawione 
w Tabeli D 2.2. BUGS, JAGS i Stan umożliwiają tworzenie modeli statystycznych na podstawie 
zmiennych o charakterze losowym, gdy wartość zmiennej jest losowana z określonego rozkła-
du prawdopodobieństwa lub zmiennych o charakterze deterministycznym, na przykład ope-
racji arytmetycznych (Tabela D 2.1). Zarówno obserwowane dane, jak i nieznane parametry 
modelu traktujemy jak zmienne losowe.

tabela d 2.1. Opis zmiennych w Stan, BUGS i JAGS.

typ zmiennych Zapis Znaczenie przykłady w Stan

Losowe zmienna ~ rozkład zmienna przyjmuje 
rozkład

x ~ normal(0, 1)

Deterministyczne zmienna <- wartość zmiennej zostaje 
przypisana wartość

mu <- alpha + beta
b <- if_else(a > 5, 0, 1)
lz <- log(z)

Gdy daną akcję chcemy wykonać dla wielu wartości, używamy funkcji for, np.:

for (i in 1:N) {
 y[i] ~ poisson(5);
}

Te trzy linijki kodu w Stan mówią o tym, że każda z i = 1,…,N wartości w wektorze y przyj-
muje rozkład Poissona z parametrem λ = 5. Stan, w odróżnieniu od JAGS i BUGS, pozwala także 
na operacje wektorowe, wtedy to samo możemy wyrazić w prostszy sposób5:

y ~ poisson(5);

Deklaracje wektorowe są zalecaną formą tworzenia modeli w Stan i w większości przy-
padków przyspieszają jego działanie (Stan Development Team, 2015). Stan pozwala także na 
pominięcie nawiasów klamrowych, jeśli kod wewnątrz nich składa się tylko z jednej linii (np. 
Ramka D. 2.3). Ponieważ programy te służą do symulacji modeli statystycznych, dysponują 
bogatym zbiorem funkcji i dystrybuant rozkładów statystycznych (Tabele D 2.2 i D 2.3).

4 Dostępna jest także implementacja opisywanych w naszej książce modeli w programie Stan: https://github.com/
stan-dev/example-models/tree/master/Bayesian_Cognitive_Modeling
5 Długość wektora y jest w tym wypadku określana oddzielnie w sekcji definicji zmiennych (zob. np. rozdział 3).



Modele cech ukrytych W badanIach edukacyjnych, pSychologII I SocjologII

456

tabela d 2.2. Zapis wybranych funkcji w programach Stan, JAGS i BUGS.

Stan jagS i bugS opis
x + y, sum(x) x + y, sum(x) dodawanie
x – y x – y odejmowanie
x / y x / y dzielenie
x * y, prod(x) x * y, prod(x) mnożenie
x^y, pow(x, y) x^y, pow(x, y)(a) potęgowanie
sqrt(x) sqrt(x) pierwiastek
dot_product(x, y) inprod(x, y) iloczyn skalarny
x * y x %*% y mnożenie macierzy
x t(x) transpozycja macierzy
inverse(x) inv(x) odwracanie macierzy
mean(x) mean(x) średnia arytmetyczna
sd(x) sd(x) odchylenie standardowe
variance(x) var(x) wariancja
min(x1, x2,...) min(x1, x2,...) minimum
max(x1, x2,...) max(x1, x2,...) maksimum
log(x) log(x) logarytm
exp(x) exp(x) funkcja wykładnicza
abs(x) abs(x) wartość absolutna
floor(x) trunc(x) zaokrąglanie w dół
ceil(x) round(x) zaokrąglanie
!x !x negacja logiczna
x && y x && y logiczne ‘oraz’
x || y x || y logiczne ‘lub’
x == y x == y, equal(x, y) równość
x != y x != y nierówność
x > y, x < y, 
x >= y, x <= y

x > y, x < y, 
x >= y, x <= y porównania wartości

Phi(x) phi(x) dystrybuanta standardowego rozkładu normalnego
sort_asc(x) sort(x) sortowanie rosnąco
sort_desc(x) (brak) sortowanie malejąco
rank(x) order(x) zwracanie porządku zadanych argumentów
step(x) step(x) zwraca 1 (prawda) jeśli x > 0

ifelse(x, a, b) ifelse(x, a, b) zwraca a jeśli x jest prawdziwy,  
natomiast b w przeciwnym wypadku

logit(x) logit(x) funkcja logitowa
(brak) probit(x) funkcja probitowa
(brak) cloglog(x) funkcja complementary log-log

(a) Dotyczy tylko JAGS.
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tabela d 2.3. Zapis wybranych dystrybuant rozkładów prawdopodobieństwa w Stan i JAGS.

nazwa rozkładu Stan jagS

Bernoullego bernoulli(theta)
0 < θ < 1

dbern(p)
0 < p < 1

Beta beta(alpha, beta)
α > 0, β > 0

dbeta(a, b)
a > 0, b > 0

Dwumianowy binomial(N, theta)
0 < θ < 1, N ∈ ℕ 

dbin(p, n)
0 < p < 1, n ∈ ℕ*

Chi-kwadrat chi_square(nu)
ν > 0

dchisqr(k)
k > 0

Podwójny wykładniczy double_exponential(mu, sigma)
σ > 0

ddexp(mu, tau)
τ > 0

Wykładniczy exponential(beta)
β > 0

dexp(lambda)
λ > 0

Gamma gamma(alpha, beta)
α > 0, β > 0

dgamma(r, lambda)
λ > 0

Hipergeometryczny hypergeometric(n, a, b)
a ∈ ℕ, b ∈ ℕ, N ∈ {0 ,…, a+b}

dhyper(n1, n2, m1, psi)(a)

0 ≤ ni, 0 < m1 ≤ n+

Logistyczny logistic(mu, sigma)
σ > 0

dlogis(mu, tau)
τ > 0

Log-normalny lognormal(mu, sigma)
σ > 0

dlnorm(mu, tau)
τ > 0

Dwumianowy odwrócony neg_binomial(alpha, beta)
α > 0, β > 0

dnegbin(p, r)
0 < p ≤ 1, r ≥ 0

Normalny normal(mu, sigma) (a)

σ > 0
dnorm(mu, tau)
τ > 0

Pareto pareto(y_min, alpha)
y0 > 0, α > 0

dpar(alpha, c)
α > 0, c > 0

Poissona poisson(lambda)
λ > 0

dpois(lambda)
λ > 0

t-Studenta student_t(nu, mu, sigma)
ν > 0, σ > 0

dt(mu, tau, k)
τ > 0, k > 0

Weilbulla weilbull(alpha, sigma)
α > 0, σ ∈ {0, ∞}

dweib(v, lambda)
ν > 0, λ > 0

Jednostajny ciągły uniform(alpha, beta)
α < β

dunif(a, b)
a < b

Beta-dwumianowy beta_binomial(N, alpha)
0 < θ < 1

dbetabin(a, b, n)
a > 0, b > 0, n ∈ ℕ*

Categorical categorical(theta)
θ ∈ N-wymiarowych sympleksów

dcat(pi)
π ∈ (ℝ+)n

Dirichleta dirichlet(alpha)
αj > 0

ddirch(alpha)
αj ≥ 0

Normalny wielowymiarowy multi_normal(mu, sigma)
Σ ∈ ℝK×K

dmnorm(mu, omega)
Ω ∈ ℝK×K

Wisharta wishart(mu, Sigma) dwish(R, k)
R ∈ ℝK×K, k ≥ K

t-Studenta wielowymiarowy multi_student_t(nu, mu, sigma)
ν > 0, Σ ∈ ℝK×K

dmt(mu, omega, k)
Ω ∈ ℝK×K

Dwumianowy 
wielowymiarowy

multinominal(theta, N)
θ ∈ K-wymiarowych sympleksów

dmulti(pi, n)
∑j xj = n

Cauchy’ego cauchy(mu, sigma)
σ > 0 –

(a) WinBUGS i OpenBUGS zakładają inną parametryzację.
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d 2.2. różnice i podobieństwa między bugS, jagS i Stan
Języki BUGS i JAGS są do siebie bardzo podobne, natomiast składnia Stan częściowo się 

od nich różni. Wpływa to na różnice w sposobie działania tych programów. Języki BUGS i JAGS 
umożliwiają tworzenie modeli dających się sprowadzić do postaci skierowanego grafu acy-
klicznego (zob. rozdział 10), a następnie same prowadzą symulację na tak określonym grafie. 
Zupełnie inne podejście przyjęto w Stan. Tutaj nasz model zapisany w formie grafu tłumaczo-
ny jest najpierw na kod w języku C++, następnie jest kompilowany do postaci samodzielnego 
programu, a symulacja odbywa się przy jego użyciu. Wynika to z innego zastosowania składni 
języka, ale wpływa też na szybkość prowadzenia symulacji. W odróżnieniu od Stan, w składni 
BUGS i JAGS brakuje instrukcji sterujących (instrukcji warunkowych, takich jak if ... else 
... czy pętli wykonujących nieznaną z  góry liczbę tych samych poleceń, np. while), nie 
ma możliwości definiowania własnych funkcji, a wartość każdej ze zmiennych można określić 
tylko raz6. Ponadto, o ile w składni BUGS i JAGS kolejność instrukcji nie ma znaczenia, o tyle 
w Stan może ona wpływać na działanie programu. Kolejną różnicą między programami jest 
sposób traktowania przez nie braków danych: JAGS i BUGS pozwalają na ich występowanie, 
a  Stan nie. Jeśli w  danych występują braki, w  JAGS i  BUGS zostaną im przyporządkowane 
wartości wylosowane z  rozkładów a priori, podczas gdy w Stan, jeśli chcemy przewidywać 
wartości braków danych, należy potraktować je tak samo jak inne, nieznane parametry mode-
lu. Z uwagi na to, że modele w Stan są kompilowane do postaci samodzielnych programów, 
uruchomienie symulacji trwa dłużej, jednak wykonuje się ona potem znacznie szybciej niż 
w WinBUGS, OpenBUGS czy JAGS. Podstawowe różnice między tymi językami przedstawiono 
w Tabeli D 2.4.

6 Wynika to z tego, że w językach BUGS i JAGS definiujemy nie tyle zmienne, ile wierzchołki grafu, które muszą być 
określone jednoznacznie (deklaracja ich wartości musi występować dokładnie raz).



prograMy Służące do eStyMacjI bayeSoWSkIej: Stan I jagS

459

tabela d 2.4. Podstawowe podobieństwa i różnice między BUGS, JAGS i Stan.

kryterium porównania WinbugS i openbugS jagS Stan

Algorytm losujący
Losowanie Gibbsa (różne 
algorytmy)

Losowanie Gibbsa (różne 
algorytmy)

Losowanie Hamiltonowskie 
(algorytm NUTS)

Kolejność deklaracji 
w kodzie

Nie ma znaczenia Nie ma znaczenia Ma znaczenie

Instrukcje sterujące  
if ... else ... – – Dostępne

Bezpośrednie deklarowanie 
typów zmiennych

– – Konieczne

Definiowanie rozkładów 
parametrów

Konieczne Konieczne
Jeśli brak, przyjmują płaski 
rozkład a priori

Wielokrotne deklarowanie 
wartości tej samej zmiennej 
w modelu

Możliwe tylko 
w wybranych sytuacjach

Niemożliwe Możliwe

Serializacja danych 
wielowymiarowych

Najpierw kolumny Najpierw wiersze
Najpierw wiersze: matrix
Najpierw kolumny: array

Operacje wektorowe Brak
Częściowo, zaplanowane 
w przyszłych wersjach

Dostępne w większości 
przypadków

Braki danych Dozwolone Dozwolone Niedozwolone

Rozkład ocenzurowany 
(censored)

I(,) I(,) lub 
dinverval(x, y)

Definiując dane z użyciem 
parametrów lower i/lub 
upper

Rozkład ucięty (truncated) I(,) T(,) T[,]

Dane uporządkowane I(,) sort(x)
Definiując dane jako 
uporządkowane: 
ordered[n] d;

Szybkość
Większa przy prostych 
symulacjach, z małą liczbą 
iteracji

Większa przy prostych 
symulacjach, z małą 
liczbą iteracji

Większa przy 
skomplikowanych 
modelach lub większej 
liczbie iteracji, ogólnie 
wymaga mniejszej liczby 
iteracji
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d 2.3. przykłady wykorzystania jagS i Stan
d 2.3.1. prosty model dwumianowy w jagS i Stan

Podobieństwa i różnice między Stan i JAGS zilustrujemy na przykładzie. Rozpatrzmy wek-
tor y zawierający wyniki serii i = 1,…,N rzutów monetą, gdzie orły oznaczone są jako jeden, 
a reszki jako zero. Wynik pojedynczego rzutu monetą można opisać za pomocą rozkładu Ber-
noullego o parametrze θ, dla którego rozkładem a priori jest nieinformatywny rozkład Beta:
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Podobieństwa i różnice między Stan i JAGS zilustrujemy na przykładzie. Rozpatrzmy 
wektor y zawierający wyniki serii i = 1,…,N rzutów monetą, gdzie orły oznaczone są jako 
jeden, a reszki jako zero. Wynik pojedynczego rzutu monetą można opisać za pomocą 
rozkładu Bernoullego o parametrze θ, dla którego rozkładem a priori jest nieinformatywny 
rozkład Beta: 

 ( ), ~ ~ 1,  1  iy Bernoulli Beta   
 
Taki model, zapisany w Stan i JAGS, znajdziemy w Ramce D 2.1. 
 
Ramka D 2.1. Zapis prostego modelu dwumianowego w Stan i JAGS. 

Stan JAGS 
 
 data { 
 int<lower=1> N; 
 int<lower=0, upper=1> y[N];  
 } 
 parameters { 
 real<lower=0, upper=1> theta; 
 } 
 model { 
 theta ~ beta(1, 1); 
 y ~ bernoulli(theta); 
 } 
 

 
  
 
 model { 
 theta ~ dbeta(1, 1) 
 for (i in 1:N) { 
 y[i] ~ dbern(theta) 
 } 
 } 
 

Na podstawie: Stan Development Team (2015). 

 
Najbardziej widoczną różnicą są dodatkowe bloki kodu w Stan, w których bezpośrednio 

ustalane są typy zmiennych (Tabela D 2.5, por. Stan Development Team, 2015) dla danych 
(data) i parametrów (parameters). W Stan istnieją także dodatkowe bloki przekształceń 
parametrów (transformed  parameters) i przekształceń uzyskanych wyników 
(generated quantities). Co prawda, w JAGS również istnieje blok danych, ale służy on 
do określania przekształceń danych, ma więc inne zastosowanie. 

Jeśli zakres wartości, jaki przyjmuje dana zmienna (obserwowana lub parametr modelu) 
jest ograniczony, w Stan należy uwzględnić to w jej deklaracji, używając parametrów lower 
i upper. Przykład takiego wykorzystania tych parametrów znajdziemy w modelu z Ramki D 
2.1, gdzie N przyjmuje jedynie wartości całkowite ≥ 1, a wartości θ to liczby rzeczywiste z 
przedziału [0,1]. Jeśli zmienna przechowuje więcej niż jedną wartość, należy określić 
wielkość wektora, macierzy lub tablicy (por. Tabela D 2.5). Przykładem jest zmienna y, która 
jest tablicą N liczb całkowitych z przedziału [0,1], co w praktyce oznacza, że zawiera jedynie 
liczby 0 i 1. W BUGS i JAGS nie definiujemy zakresu wartości zmiennych. 

Kolejna różnica między Stan a JAGS dotyczy sytuacji, gdy zmienna nie ma uztalonego 
rozkładu a priori. W takiej okoliczności Stan zakłada dla niej rozkład jednostajny ciągły w 
zakresie wartości, jakie przyjmuje. Oznacza to, że gdybyśmy w przykładzie z Ramki D 2.1 
nie określili rozkładu dla parametru θ, Stan za rozkład a priori przyjąłby rozkład jednostajny 
ciągły w przedziale [0,1], ponieważ w ten sposób określiliśmy przedział możliwych wartości 
θ. Jeśli natomiast nie określimy rozkładu zmiennej w JAGS lub BUGS, program zwróci błąd i 
nie pozwoli użyć takiego modelu. Co ważne, wszystkie linijki kodu w Stan muszą być 
zakończone średnikiem, co nie jest konieczne w JAGS. 
 
Tabela D 2.5. Podstawowe funkcje w Stan. 

Taki model, zapisany w Stan i JAGS, znajdziemy w Ramce D 2.1.

ramka d 2.1. Zapis prostego modelu dwumianowego w Stan i JAGS.

Stan jagS

 data {
  int<lower=1> N;
  int<lower=0, upper=1> y[N]; 
 }
 parameters {
  real<lower=0, upper=1> theta;
 }
 model {
  theta ~ beta(1, 1);
  y ~ bernoulli(theta);
 }

 

 model {
  theta ~ dbeta(1, 1)
  for (i in 1:N) {
    y[i] ~ dbern(theta)
    }
 }

Na podstawie: Stan Development Team (2015).

Najbardziej widoczną różnicą są dodatkowe bloki kodu w Stan, w których bezpośrednio 
ustalane są typy zmiennych (Tabela D 2.5, por. Stan Development Team, 2015) dla danych 
(data) i parametrów (parameters). W Stan istnieją także dodatkowe bloki przekształceń pa-
rametrów (transformed parameters) i przekształceń uzyskanych wyników (generated 
quantities). Co prawda, w JAGS również istnieje blok danych, ale służy on do określania 
przekształceń danych, ma więc inne zastosowanie.

Jeśli zakres wartości, jaki przyjmuje dana zmienna (obserwowana lub parametr mo-
delu) jest ograniczony, w Stan należy uwzględnić to w  jej deklaracji, używając parametrów  
lower i  upper. Przykład takiego wykorzystania tych parametrów znajdziemy w  modelu 
z Ramki D 2.1, gdzie N przyjmuje jedynie wartości całkowite ≥ 1, a wartości θ to liczby rzeczy-
wiste z przedziału [0,1]. Jeśli zmienna przechowuje więcej niż jedną wartość, należy określić 
wielkość wektora, macierzy lub tablicy (por. Tabela D 2.5). Przykładem jest zmienna y, która jest 
tablicą N liczb całkowitych z przedziału [0,1], co w praktyce oznacza, że zawiera jedynie liczby 
0 i 1. W BUGS i JAGS nie definiujemy zakresu wartości zmiennych.
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Kolejna różnica między Stan a  JAGS dotyczy sytuacji, gdy zmienna nie ma ustalonego 
rozkładu a priori. W takiej okoliczności Stan zakłada dla niej rozkład jednostajny ciągły w za-
kresie wartości, jakie przyjmuje. Oznacza to, że gdybyśmy w  przykładzie z  Ramki D 2.1 nie 
określili rozkładu dla parametru θ, Stan za rozkład a priori przyjąłby rozkład jednostajny ciągły 
w przedziale [0,1], ponieważ w ten sposób określiliśmy przedział możliwych wartości θ. Jeśli 
natomiast nie określimy rozkładu zmiennej w JAGS lub BUGS, program zwróci błąd i nie po-
zwoli użyć takiego modelu. Co ważne, wszystkie linijki kodu w Stan muszą być zakończone 
średnikiem, co nie jest konieczne w JAGS.

tabela d 2.5. Podstawowe funkcje w Stan.

typ danych przykłady opis przykładu

Liczby całkowite
int x; pojedyncza liczba całkowita
int<lower=50, upper=100> n; przyjmuje jedynie wartości z przedziału 50–100
int x[n]; tablica n wartości

Liczby 
rzeczywiste

real y; pojedyncza liczba rzeczywista
real<lower=5> z; przyjmuje wartości ≥ 5
real<upper=100> y[m]; tablica m wartości ≤ 100

Wektor vector[k] beta; k elementowy wektor liczb rzeczywistych

Macierz
matrix[n, k] q; macierz liczb rzeczywistych o wymiarach n × k
matrix<lower=1>[n, k] q; macierz liczb rzeczywistych ≥ 1o wymiarach n × k

Tablica (array)

real a[m, n]; dwuwymiarowa tablica liczb rzeczywistych
int b[l, m, n]; trzywymiarowa tablica liczb całkowitych

matrix[l] c[m, n]; l elementowa jednowymiarowa tablica macierzy 
o wymiarach m × n

d 2.3.2. regresja liniowa w jagS
W następnym przykładzie przedstawimy model regresji liniowej z  jedną zmienną wyja-

śniającą, który możemy zapisać następująco:
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Typ danych Przykłady Opis przykładu 

Liczby 
całkowite 

int x;  pojedyncza liczba całkowita 
int<lower=50, upper=100> n;  przyjmuje jedynie wartości z przedziału 50–100 
int x[n];   tablica n wartości 

Liczby 
rzeczywiste 

real y;  pojedyncza liczba rzeczywista 
real<lower=5> z;  przyjmuje wartości ≥ 5 
real<upper=100> y[m];  tablica m wartości ≤ 100 

Wektor vector[k] beta;   k elementowy wektor liczb rzeczywistych 

Macierz matrix[n, k] q;  macierz liczb rzeczywistych o wymiarach n × k 
matrix<lower=1>[n, k] q;   macierz liczb rzeczywistych ≥ 1o wymiarach n × k

Tablica 
(array) 

real a[m, n];  dwuwymiarowa tablica liczb rzeczywistych 
int b[l, m, n];  trzywymiarowa tablica liczb całkowitych 

matrix[l] c[m, n];  l elementowa jednowymiarowa tablica macierzy o 
wymiarach m × n 

 
D 2.3.2. Regresja liniowa w JAGS 

W następnym przykładzie przedstawimy model regresji liniowej z jedną zmienną 
wyjaśniającą, który możemy zapisać następująco: 

i ixy      , 
gdzie y to zmienna wyjaśniana, x to zmienna wyjaśniająca, α i β to parametry modelu, a ε to 
wariancja błędu.  
 

Taki model, zapisany w Stan, został już przedstawiony w rozdziale 10, w Ramce D 2.2 
przedstawimy natomiast jego zapis w JAGS. 
 
Ramka D 2.2. Zapis regresji liniowej w JAGS. 

 
model { 
 alpha ~ dnorm(0, 10e‐12) 
 beta ~ dnorm(0, 10e‐12) 
 tau ~ dgamma(0.001, 0.001) 
 
 for (i in 1:N) { 
 y[i] ~ dnorm(alpha + beta * x[i], tau) 
 } 
} 

 

Na podstawie: Kruschke (2011, s. 424), Lunn, Spiegelhalter, Thomas i Best (2009). 

 
Zauważmy, że w przypadku modelu zapisanego w Ramce D 2.2 użyto innych rozkładów a 

priori, niż w przykładzie z rozdziału 10. Takie rozwiązanie, wykorzystujące nieinformatywne 
rozkłady a priori, można często znaleźć w literaturze dotyczącej modelowania w JAGS i 
BUGS. Należy jednak pamiętać, o czym wspomniano już w rozdziale 10, że użycie bardzo 
rozproszonych rozkładów a priori może prowadzić do oszacowań zawyżających 
prawdopodobieństwo wystąpienia wartości ekstremalnych (Gelman, 2006), w związku z tym 
również twórcy Stan przestrzegają przed takimi rozwiązaniami (Stan Development Team, 
2015). 
 
D 2.3.3. Wielogrupowy model Rascha w Stan 

,

gdzie y to zmienna wyjaśniana, x to zmienna wyjaśniająca, α i β to parametry modelu, a ε to 
wariancja błędu. 

Taki model, zapisany w Stan, został już przedstawiony w rozdziale 10, w Ramce D 2.2 przed-
stawimy natomiast jego zapis w JAGS.
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ramka d 2.2. Zapis regresji liniowej w JAGS.

model {
 alpha ~ dnorm(0, 10e-12)
 beta ~ dnorm(0, 10e-12)
 tau ~ dgamma(0.001, 0.001)

 for (i in 1:N) {
  y[i] ~ dnorm(alpha + beta * x[i], tau)
 }
}

Na podstawie: Kruschke (2011, s. 424), Lunn, Spiegelhalter, Thomas i Best (2009).

Zauważmy, że w przypadku modelu zapisanego w Ramce D 2.2 użyto innych rozkładów 
a priori, niż w przykładzie z rozdziału 10. Takie rozwiązanie, wykorzystujące nieinformatywne 
rozkłady a priori, można często znaleźć w literaturze dotyczącej modelowania w JAGS i BUGS. 
Należy jednak pamiętać, o czym wspomniano już w rozdziale 10, że użycie bardzo rozproszo-
nych rozkładów a priori może prowadzić do oszacowań zawyżających prawdopodobieństwo 
wystąpienia wartości ekstremalnych (Gelman, 2006), w związku z  tym również twórcy Stan 
przestrzegają przed takimi rozwiązaniami (Stan Development Team, 2015).

d 2.3.3. Wielogrupowy model rascha w Stan
Prawdziwa siła tych programów tkwi jednak w  możliwości prowadzenia symulacji na 

podstawie skomplikowanych modeli statystycznych. Za przykład nieco bardziej skompli-
kowanego modelu niech posłuży nam wielogrupowy model Rascha, w którym parametr 
trudności b, szacowany jest niezależnie dla każdej z G grup. Zakładamy więc, że grupy są 
zróżnicowane pod względem poziomu umiejętności, ale te same zadania w teście mogą 
mieć różną trudność dla osób z różnych grup (zob. rozdział 3). Model taki możemy wyrazić 
następująco:
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Prawdziwa siła tych programów tkwi jednak w możliwości prowadzenia symulacji na 
podstawie skomplikowanych modeli statystycznych. Za przykład nieco bardziej 
skomplikowanego modelu niech posłuży nam wielogrupowy model Rascha, w którym 
parametr trudności b, szacowany jest niezależnie dla każdej z G grup. Zakładamy więc, że 
grupy są zróżnicowane pod względem poziomu umiejętności, ale te same zadania w teście 
mogą mieć różną trudność dla osób z różnych grup (zob. rozdział 3). Model taki możemy 
wyrazić następująco: 
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gdzie Y to macierz składająca się z i = 1,…,N wierszy dla poszczególnych obserwacji oraz j = 
1,…,K kolumn dla poszczególnych zadań testowych, w której znajdują się odpowiedzi na 
zadania zakodowane w formacie Yij  {0,1}.  

 
W Ramce D 2.3 został przedstawiony zapis tego modelu w Stan. W kodzie widzimy zmienną 
wskaźnikową grupa, mówiącą o przynależności każdej obserwacji do jednej z G grup.  
 
Ramka D 2.3. Zapis wielogrupowego modelu Rascha w Stan. 

  
data { 
 int<lower=1> N; 
 int<lower=1> K; 
 int<lower=1> G; 
 int grupa[N]; 
 int<lower=0, upper=1> Y[N, K]; 
} 
parameters { 
 vector[G] mu_b; 
 vector<lower=0>[G] sigma_b; 
 vector[N] theta; 
 matrix[K, G] b; 
} 
model { 
 theta ~ normal(0, 1); 
 mu_b ~ normal(0, 1); 
 
 for (g in 1:G) 
 for (j in 1:K) 
 b[j, g] ~ normal(mu_b[g], sigma_b[g]); 
 
 for (i in 1:N) 
 for (j in 1:K) 
 Y[i, j] ~ bernoulli_logit(theta[i] ‐ b[j, grupa[i]]); 
} 

 
 
D 2.4. Wywoływanie Stan i JAGS z poziomu R 
 

Do wywołania Stan z poziomu R służy pakiet rstan (Stan Development Team, 2015), w 
przypadku JAGS dysponujemy dwoma podobnymi pakietami: rjags (Plummer i Stukalov, 
2014) oraz R2jags (Su i Yajima, 2014), dla WinBUGS możemy użyć R2WinBUGS (Gelman, 
Sturtz i Ligges, 2013a), a w przypadku OpenBUGS – rbugs (Yan i Prates, 2013) lub 

,

gdzie Y to macierz składająca się z  i  = 1,…,N wierszy dla poszczególnych obserwacji oraz  
j = 1,…,K kolumn dla poszczególnych zadań testowych, w której znajdują się odpowiedzi na 
zadania zakodowane w formacie Yij ∈ {0,1}. 

W Ramce D 2.3 został przedstawiony zapis tego modelu w Stan. W kodzie widzimy zmien-
ną wskaźnikową grupa, mówiącą o przynależności każdej obserwacji do jednej z G grup. 



prograMy Służące do eStyMacjI bayeSoWSkIej: Stan I jagS

463

ramka d 2.3. Zapis wielogrupowego modelu Rascha w Stan.
 
data {
 int<lower=1> N;
 int<lower=1> K;
 int<lower=1> G;
 int grupa[N];
 int<lower=0, upper=1> Y[N, K];
}
parameters {
 vector[G] mu_b;
 vector<lower=0>[G] sigma_b;
 vector[N] theta;
 matrix[K, G] b;
}
model {
 theta ~ normal(0, 1);
 mu_b ~ normal(0, 1);

 for (g in 1:G)
 for (j in 1:K)
   b[j, g] ~ normal(mu_b[g], sigma_b[g]);

 for (i in 1:N)
   for (j in 1:K)
   Y[i, j] ~ bernoulli_logit(theta[i] - b[j, grupa[i]]);
}

d 2.4. Wywoływanie Stan i jagS z poziomu r
Do wywołania Stan z  poziomu R służy pakiet rstan (Stan Development Team, 2015), 

w przypadku JAGS dysponujemy dwoma podobnymi pakietami: rjags (Plummer i Stukalov, 
2014) oraz R2jags (Su i Yajima, 2014), dla WinBUGS możemy użyć R2WinBUGS (Gelman, Sturtz 
i Ligges, 2013a), a w przypadku OpenBUGS – rbugs (Yan i Prates, 2013) lub R2OpenBUGS (Gel-
man, Sturtz i Ligges, 2013b). W Ramce D 2.4 przedstawiono zapis wywołania programu Stan 
ze środowiska statystycznego R na przykładzie uproszczonego modelu z Ramki D 2.1.
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ramka d 2.4. Zapis wywołania programu Stan z poziomu R.

library(rstan)

y <- c(1,1,0,0,0,0)
N <- length(y)

model <- "
 data {
  int<lower=0> N;
  int<lower=0, upper=1> y[N]; 
 }
 parameters {
  real<lower=0, upper=1> theta;
 }
 model {
  y ~ bernoulli(theta);
 }
"

chains <- stan(model_code = model, data = list(y=y, N=N), 
pars = c("theta"), chains = 3, iter = 200)

Dane przechowywane są w dwóch zmiennych: y i N, natomiast definicja modelu w zmien-
nej model. Za pomocą komendy stan kompilujemy model na kod binarny i rozpoczynamy 
symulację. Jej wynik zostanie zapisany w zmiennej chains. Jeśli zależy nam jedynie na prze-
kształceniu modelu na dychotomiczny z  pominięciem symulacji, możemy użyć polecenia 
stan_model. Efektem jej działania jest obiekt klasy stanmodel, którym możemy posłużyć się 
do estymacji z użyciem różnych zbiorów danych za pomocą polecenia sampling. Najważniej-
szymi argumentami funkcji stan są: model_code, wskazujący na zmienną przechowującą 
zapis modelu lub file, wskazujący plik tekstowy, w którym znajduje się zapis modelu; data, 
wskazujący na listę zmiennych obserwowanych uwzględnionych w modelu; pars, będący 
wektorem nazw zmiennych, które Stan ma zapisać; chains, wskazujący na liczbę łańcuchów, 
które mają być użyte podczas symulacji oraz iter, definiujący liczbę iteracji algorytmu lo-
sującego. Podobnych argumentów używa funkcja sampling. Wynikiem działania poleceń 
stan lub sampling są obiekty klasy stanfit, które zawierają informacje o symulacji oraz wynik 
losowania dla zmiennych wymienionych w argumencie pars przed rozpoczęciem symulacji. 
Obiekt stanfit możemy wykorzystać do symulacji na innym zbiorze danych lub powtórnie, 
uruchamiając tę samą symulację ze zmienionymi parametrami (np. większą liczbą iteracji). 
W tym celu wywołujemy komendę stan, podstawiając jako wartość argumentu fit obiekt 
stanfit (w przykładzie z Ramki D 2.4 jest to zmienna chains), zamiast deklarowania argumen-
tu stan_model. Przykładowy wydruk takiego obiektu dla oszacowania modelu opisanego 
w Ramce D 2.4, przedstawiono w Ramce D 2.5.
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ramka d 2.5. Zapis wyników symulacji (obiektu stanfit) z pakietu rstan.

Inference for Stan model: model.
3 chains, each with iter=200; warmup=100; thin=1; 
post-warmup draws per chain=100, total post-warmup draws=300.

mean se_mean sd 2.5% 25% 50% 75% 97.5% n_eff Rhat
theta 0.40 0.01 0.16 0.12 0.28 0.39 0.51 0.72 162 1.00
lp__ -5.78 0.06 0.65 -7.71 -5.90 -5.51 -5.35 -5.29 110 1.01

Samples were drawn using NUTS(diag_e) at Wed Nov 5 15:11:30 2014.
For each parameter, n_eff is a crude measure of effective sample size,
and Rhat is the potential scale reduction factor on split chains (at convergence, Rhat=1).

Oprócz statystyk opisowych dla poszczególnych zmiennych, rstan wyświetla także war-
tości neff oraz R

^
, a  także informuje o  logarytmie prawdopodobieństwa lp_. Należy jednak 

pamiętać, że tej ostatniej wartości nie używamy do porównywania dopasowania modeli. 
Podobnie wygląda zapis w pakiecie rstan, ale dodatkowo znajdziemy w nim oszacowania 
statystyk pD i DIC.

Pakiet rstan oferuje nam także wykresy rozkładów uzyskanych zmiennych (plot) oraz 
wykresy tropu (traceplot). Większe możliwości diagnozy dopasowania łańcuchów oferu-
ją jednak pakiety coda (Plummer, Best, Cowles i Vines, 2006) i boa (Smith, 2007) dostępne 
w środowisku R. Obie pozwalają na analizę wyników symulacji prowadzonej w dowolnym 
programie, w  tym Stan i  JAGS. Coda wymaga wcześniejszego przekształcenia wyniku sy-
mulacji w obiekt klasy mcmc za pomocą polecenia as.mcmc. Dysponujemy wieloma me-
todami diagnostyki zbieżności takiego obiektu, na przykład: wykresy tropu (traceplot), 
autokorelacji (autocorr.plot), błędy standardowe (batchSE), statystyka Brooksa–Gel-
mana–Rubina (gelman.diag) i  inne. Obiekt klasy mcmc pozwala także obejrzeć wykresy 
rozkładów wylosowanych prób (densplot).
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dodatek 3
oprogramowanie przeznaczone do analizy Irt

Paulina Skórska, Instytut Badań Edukacyjnych
Karolina Świst, Instytut Badań Edukacyjnych

W Tabeli D 3.1 przedstawiono opis oprogramowania przeznaczonego do analiz IRT, omó-
wiono dostępne modele, funkcje i metody estymacji oraz zalety poszczególnych programów. 
W tabeli znajdują się także odnośniki do stron, na których można kupić, lub z których można 
pobrać dany program. Większość służy do podstawowej analizy IRT, choć część jest przezna-
czona do analizy specyficznych problemów badawczych, na przykład zrównywania wyników 
egzaminacyjnych (np. Bilog-MG, Xcalibre, flexMIRT), analizy efektu egzaminatora (Parscale) 
czy analizy z wykorzystaniem wieloaspektowego modelu Rascha (Facets). Wybór odpowied-
niego oprogramowania będzie częściowo uzależniony od dostępności i kosztów (np. jMetrik 
oraz MIRT są bezpłatne), jednak przede wszystkim powinien odpowiadać specyfice i celom 
planowanej analizy i być dopasowany do posiadanych danych (np. liczebność próby czy licz-
ba wykorzystanych zadań).
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tabela d 3.2. Rozwinięcia skrótów zastosowanych w Tabeli 26.1.

Modele Irt
•	 1PLM – jednoparametryczny model Rascha (Rasch, 1960),
•	 2PLM – dwuparametryczny model logistyczny (Birnbaum, 1968),
•	 2PNOM – dwuparametryczny model normal ogive (Lord i Novick, 1968),
•	 3PLM – trzyparametryczny model logistyczny (Samejima, 1969), 
•	 3PNOM – trzyparametryczny model normal ogive (Lord i Novick, 1968),
•	 PCM – model odpowiedzi częściowej (Masters, 1982),
•	 GPCM – uogólniony model odpowiedzi częściowej (Muraki, 1992),
•	 GRM – model odpowiedzi stopniowanej (Samejima, 1969),
•	 SM – model sekwencyjny (Tutz, 1990),
•	 NRM – model odpowiedzi dla zmiennych nominalnych (Bock, 1972),
•	 RSM – model dla jednorodnej skali porządkowej (Andrich, 1978),
•	 GRSM – uogólniony model dla jednorodnej skali porządkowej (Muraki, 1990).

Metody estymacji
•	 metoda największej wiarygodności (maximum likelihood, ML), 
•	 metoda ważonej największej wiarygodności (weighted maximum likelihood, WML),
•	 metoda brzegowej największej wiarygodności (marginal maximum likelihood, MMLE),
•	 metoda łączonej największej wiarygodności (joint maximum likelihood estimation, JML),
•	 metoda warunkowej największej wiarygodności (conditional maximum likelihood, CML),
•	 metoda brzegowej MAP (marginal maximum a posteriori, MMAP), 
•	 metoda Monte Carlo oparta na łańcuchach Markowa (Markov chain Monte Carlo, MCMC),
•	 metoda największej wiarygodności parami (pairwise maximum likelihood estimation, PML).
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dodatek 4
przygotowanie analiz w programie Mplus

Paweł Grygiel, Instytut Badań Edukacyjnych
Grzegorz Humenny, Instytut Badań Edukacyjnych

W tej części zostaną omówione podstawowe informacje związane z przygotowywaniem 
danych i ich modelowaniem w Mplusie, w tym modeli wykorzystanych między innymi w roz-
dziale 21. Przybliżymy historię powstania tego programu, a następnie omówimy podstawowe 
zasady związane z przygotowaniem plików do analiz. Skupimy się na wyjaśnieniu budowy pli-
ku poleceń oraz podstaw składni języka Mplus. W ostatniej części przedstawimy przykładowe 
pliki poleceń i krótko je skomentujemy.

d 4.1. Mplus – historia i teraźniejszość
W drugiej połowie ubiegłego stulecia powstało wiele programów komputerowych, słu-

żących do analiz równań strukturalnych (structural equation modeling, SEM). Do najpopular-
niejszych można zaliczyć: Lisrel, Amos, EQS, Lavaan czy Mplus. Ostatni z wymienionych cieszy 
się obecnie największą popularnością. O jego znaczącej roli świadczy choćby fakt, że w 2014 
roku w abstraktach lub słowach kluczowych artykułów publikowanych na łamach kwartal-
nika „Structural Equation Modeling” pojawiło się osiem odwołań do Mplusa (po raz pierwszy 
w 2000 roku). Dodajmy, że dominujący w  latach dziewięćdziesiątych program Lisrel w tym 
samym roku przywołano w ten sposób tylko raz (w 1995 roku aż cztery razy)1. 

Bezpośrednim poprzednikiem pakietu Mplus był tworzony od 1987 roku program Li-
scomp (Muthén, 1988), w którym Bengt Muthén po raz pierwszy zastosował sformułowany 
przez siebie ogólny model równań strukturalnych oraz procedury szacowania modeli jedno-
cześnie dla zmiennych dychotomicznych, porządkowych i ciągłych, a także modele wielogru-
powe (Muthén, 1984). Pod koniec lat osiemdziesiątych Liscomp był intensywnie rozwijany 
przez autora (1989a; 1989b; 1990). Ważnym i na ówczesne czasy nowatorskim rozwiązaniem 
wprowadzonym w pakiecie była trzystopniowa procedura uzyskiwania oszacowań parame-
trów, błędów standardowych oraz statystyk dopasowania modelu, oparta na teście chi-kwa-
drat (Muthén i Satorra, 1995). 

1 Nie oznacza to oczywiście, że jedynie w ośmiu analizach przedstawionych na łamach „Structural Equation Modeling” 
w 2014 roku wykorzystano omawiany pakiet. Z pewnością było ich więcej. Na oficjalnej stronie Mplusa co pewien czas 
pojawiają się informacje o liczbie artykułów publikowanych w „Structural Equation Modeling” a wykorzystujących do 
analiz statystycznych ten program. W naszym przykładzie wzięliśmy pod uwagę jedynie abstrakt i słowa kluczowe, 
określone w polu „topic” w bazie Web of Science.
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W 1998 roku została udostępniona pierwsza wersja programu Mplus. Obok funkcjonalno-
ści, które posiadał jego poprzednik, program umożliwiał definiowanie zmiennych ukrytych, 
zarówno ciągłych, jak i porządkowych. Dawał między innymi możliwość analizy modeli jed-
no- i dwupoziomowych dla zróżnicowanej liczby zmiennych zależnych z możliwością analizy 
braków danych. Umożliwiał prowadzenie eksploracyjnej i konfirmacyjnej analizy czynnikowej. 
Pozwalał też na prowadzenie analizy danych podłużnych z wykorzystaniem modeli wzrostu 
i analizy modeli efektów mieszanych z uwzględnieniem złożonych schematów doboru próby 
i powiązanych z nimi wag. Przewagą Mplusa od początku była elastyczność i unikatowe po-
łączenie w jednym programie różnorodnych typów analiz zmiennych ukrytych na podstawie 
różnych typów zmiennych obserwowalnych (Heck, 2000).

Współczesna popularność Mplusa wynika nie tylko z elastyczności (konstrukcja programu 
umożliwia dołączanie nowych algorytmów), lecz także z  systematycznego rozwijania tego 
programu przez twórców. Nowe wersje zawierają najczęściej algorytmy niedostępne nigdzie 
indziej lub najbardziej obiecujące implementacje zapożyczone z innych pakietów statystycz-
nych2. Popularności Mplusowi dodaje także sprawnie moderowana lista dyskusyjna oraz do-
bre wsparcie techniczne.

Przygotowując się do przeprowadzenia własnych analiz warto sięgnąć do kilku publikacji 
poświęconych modelowaniu za pomocą pakietu Mplus (np.: Byrne, 2011; Geiser, 2013; Kello-
way, 2014; Muthén i Muthén, 2012 czy Wang i Wang, 2012). Przydatne informacje na temat 
możliwych do wykonania analiz statystycznych, można odnaleźć również na listach dyskusyj-
nych poświęconych modelom strukturalnym: SEMnet (https://listserv.ua.edu/archives/sem-
net.html) oraz Mplusowi jako takiemu (http://www.statmodel.com/cgi-bin/discus/discus.cgi).

d 4.2. przygotowanie plików z danymi
W Mplusie najczęściej wykorzystuje się trzy rodzaje plików: (1) pliki poleceń o rozszerzeniu 

.inp; (2) pliki wynikowe o rozszerzeniu .out oraz (3) pliki z danymi z różnymi rozszerzeniami, 
w zależności od typu pliku np. dat, csv.

Plik z danymi musi mieć format ASCII, może być w formacie fixed (o stałej szerokości) lub 
rozdzielany, np. .csv. W pierwszym wierszu arkusza danych nie mogą znajdować się nazwy 
zmiennych. Dopuszczalne są jedynie zmienne numeryczne. Przykładowo, eksportując wyniki 
z pakietu SPSS, należy wybrać zakładki „Zapisz dane jako” polecenie „Rozdzielany tabulatora-
mi (*.dat)” oraz „Kodowanie lokalne”, przy niezaznaczonej opcji „Zapisz nazwy zmiennych do 
arkusza”. Eksportując dane z Excela, należy w poleceniu „Zapisz plik” wybrać format: „Zwykły 
tekst (MS_DOS)” z  rozszerzeniem .txt, lub “tekst z  formatowaniem (rozdzielany spacjami)” – 
z rozszerzeniem .prn. Jeżeli zmienne zawierają ułamki (np. wzrost 1,81 m) należy pamiętać, że 

2 Przykładami są np.: model two-tier full-information item factor analysis, pierwotnie udostępniony przez Li Caia w pakiecie 
IRTpro (Cai, Thissen i Du Toit, 2011) oraz flexMIRT (Cai, 2013), rotacja podwójnego czynnika wykorzystywana do analiz 
eksploracyjnych (Jennrich i Bentler, 2012) początkowo udostępniona w programie Matlab (2015) czy rotacja celowa 
(Browne, 1972a; 1972b) po raz pierwszy zastosowana w programie CEFA (Browne, Cudeck, Tateneni i Mels, 2008).
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oznaczenie miejsc dziesiętnych następuje poprzez wstawienie kropki, a nie przecinka (powin-
no być więc: 1.81).

Jeżeli nasze dane zawierają braki, należy wskazać programowi, jakiego symbolu używać 
będziemy na ich określenie. Mplus umożliwia oznaczanie braków danych na kilka sposobów: 
poprzez znak kropki (.), gwiazdki (*), jako puste miejsce ( ), czy wreszcie poprzez przypisa-
nie im określonej wartości, na przykład –999. Z  różnych względów preferowaną formą jest 
ostatnia z wymienionych. Należy oczywiście mieć na uwadze, aby użyta liczba nie powielała 
jakichkolwiek wartości, które mogłyby wystąpić w danych. W naszym przypadku wszystkie 
wartości –999 zostaną potraktowane jako braki danych.

d 4.3.  najważniejsze informacje związane z tworzeniem pliku poleceń 
w Mplusie

tabela d 4.1. Struktura pliku poleceń w Mplus.

główne części pliku poleceń opis
TITLE Tytuł analizy.
DATA Informacje o pliku z danymi (zawsze obowiązkowe).
VARIABLE Informacje na temat zmiennych znajdujących się w zbiorze danych 

(zawsze obowiązkowe).
DEFINE Przekształcenia istniejących zmiennych i tworzenie nowych zmiennych.
ANALYSIS Techniczne szczegóły analizy (m.in. wybór estymatora).
MODEL Opis modelu, który ma być estymowany.
OUTPUT Żądanie dodatkowych wyników.
SAVEDATA Zapisywanie wyników analiz np. wartości czynnikowych.
PLOT Żądanie wykresów dla analizowanych zmiennych.
MONTECARLO Szczegóły analiz symulacyjnych.

Należy zwrócić uwagę, że: 
• Jedna linia poleceń nie może mieć więcej niż 90 znaków;
• Każda linia polecenia musi kończyć się średnikiem;
• Wielkość liter nie ma znaczenia;
• Nazwa zmiennej nie może mieć więcej niż osiem znaków. Nazwy dłuższe zostaną obcięte 

do tej długości;
• W jednym pliku poleceń może się znajdować tylko jeden model. Użyteczne rozwiązanie 

do generowania większej liczby podobnych syntaksów daje pakiet MplusAutomation R;
• Uruchomienie pojedynczego pliku poleceń wygeneruje jeden plik z wynikami;
• Komentarze w pliku poleceń rozpoczynają się od ! (np. !To jest komentarz);
• W  poleceniach sformułowania are, is oraz = są ekwiwalentne (np. rotation are 

wlsmv jest równoważne rotation = wlsmv).
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d 4.3.1. część data
W tym miejscu powinna znaleźć się przynajmniej nazwa pliku z danymi, wprowadzona 

poleceniem: FILE IS nazwa_pliku. W przypadku podania samej nazwy pliku, powinien się on 
znajdować w tym samym katalogu co plik poleceń. Jeśli dane znajdują się w innym katalogu, 
należy podać pełna ścieżkę dostępu do pliku z danymi. 

Przykład: 
data: 
file is Mydata.dat
lub:
data:
file is F:\Mplus analyses\Langexample\Mydata.dat

d 4.3.2. część VarIable
Następna część dotyczy określenia najważniejszych zmiennych i ich cech. Składa się z na-

stępujących części:
VARIABLE:

• names are – wskazuje nazwy wszystkich zmiennych znajdujących się w wejściowym 
pliku z danymi; 

• usevariables are – jest listą wszystkich zmiennych, które zostaną wykorzystane 
w modelu;

• missing are – to sposób oznaczania braków danych w pliku z danymi wejściowymi 
(patrz Tabela D 4.2);

• categorical are – to lista zmiennych, które mają charakter porządkowy (nie są ciągłe). 
Mplus umożliwia w  przypadku niektórych typów analiz wykorzystywanie także zmien-
nych nominalnych (polecenie nominal are) i (lub) na przykład liczebności (polecenie 
count);

• cluster is – w przypadku zmiennych, dla których gromadzone są informacje relacyj-
ne, na przykład dzieci w ramach klas, należy wskazać zmienną, dzięki której możliwe jest 
przypisanie poszczególnych przypadków do tych grup.

tabela d 4.2. Podstawowe polecenia w części VARIABLE.

fragment pliku poleceń opis
names are klasa_id g1 g2 g3 g4 g5; Lista wszystkich zmiennych znajdujących się w bazie danych.
usevariables are g1 g2 g3 g5; Lista zmiennych, które będą wykorzystane w danej analizie/

modelu. Zmienne niewymienione nie zostaną użyte 
w analizach. W naszym przypadku nie wykorzystujemy 
zmiennych klasa_id oraz g4.

missing are all (-999); Kod dla braków dla wszystkich zmiennych (all) ustalony na 
wartość –999.

categorical are g1 g2 g3 g5; Zmienne g1, g2, g3 oraz g5 traktowane jako porządkowe. 
Alternatywnie, zamiast wymieniać wszystkie zmienne 
jakościowe, wystarczy użyć polecenia all (tj. categorical 
are all) przez co wszystkie zmienne wymienione w poleceniu 
usevariables are zostaną potraktowane jako jakościowe.
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d 4.3.3. część analySIS
ANALYSIS umożliwia określenie technicznych aspektów związanych z  prowadzonymi 

analizami. W przypadku analiz czynnikowych szczególnie przydatna może okazać się możli-
wość wyboru sposobu estymacji czynników oraz rotacji w przypadku eksploracyjnej analizy 
czynnikowej (EFA). Dla zmiennych jakościowych (wskazanych komendą categorical are 
…) Mplus domyślnie stosuje estymator WLSMV, który możemy zmienić, wpisując na przykład 
estimator is mlr, czyli zastępując domyślny estymator WLSMV estymatorem MLR lub 
innymi, dostępnymi w pakiecie.

W części tej można również zażądać wykonania eksploracyjnej analizy czynnikowej, wy-
korzystując komendę type is efa (x y), gdzie x oznacza minimalną liczbę czynników,  
y zaś – liczbę maksymalną. Na przykład polecenie:

analysis:
type is efa (1 4); 

spowoduje przeprowadzenie EFA dla rozwiązań z jednym, dwoma, trzema i czterema czynni-
kami osobno. Natomiast:

analysis:
type is efa (2 2);

spowoduje przeprowadzenie EFA dla rozwiązania z dwoma czynnikami.

W przypadku analiz eksploracyjnych zmiennych jakościowych domyślną metodą rotacji 
jest Geomin. Można ją zmienić, wpisując nazwę alternatywnej metody rotacji w poleceniu 
rotation is ... (np. rotation is cf-equamax).

Jeżeli nasze dane mają charakter wielopoziomowy, należy wziąć to pod uwagę i wpisać 
w części ANALYSIS: type is complex. Wprowadzenie tego polecenia zakłada, że w części 
VARIABLE poleceniem cluster is ... określiliśmy zmienną, dzięki której możliwe będzie 
przypisanie poszczególnych przypadków do grup (np. przypisanie uczniów do klas).

d 4.3.4. część Model
Specyfikacji modelu statystycznego dokonuje się w części MODEL. Możemy tu wyspecy-

fikować zarówno różne odmiany konfirmacyjnych modeli czynnikowych, analizy ścieżek czy 
(bardziej złożonych) modeli równań strukturalnych. W części tej wykorzystywane są następu-
jące słowa kluczowe: 
• on – dla regresji zmiennej zależnej na zmienną niezależną np.: 

MODEL:
zależna on niezależna;

• by – dla konfirmacyjnej analizy czynnikowej, w  której czynnik mierzony jest poprzez 
zmienne obserwowalne, np.:
MODEL:
czynnik by zmienna1 zmienna2 zmienna3;
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• with – dla korelacji/kowariancji zmiennych ze sobą, np.:
MODEL: 
zmienna1 with zmienna2;

• [x] – do określenia średniej lub stałej zmiennej x, np.:
MODEL: 
[zmienna1];

• x – bez dodatkowych nawiasów do określenia wariancji zmiennej x, np.:
MODEL: 
zmienna1;

• * – dla wartości początkowych;
• „@” – do przypisania konkretnych wartości, np.:

MODEL: 
czynnik@1;
!określa wariancję czynnika na równą 1;

• (liczba) – do określenia, które parametry mają byś sobie równie, np.:
MODEL:
czynnik by zmienna1 zmienna2 zmienna3 (1);
! wskazuje że wszystkie ładunki czynnikowe mają być sobie równe.

Należy zwrócić uwagę, że w przypadku analizy czynnikowej Mplus domyślnie zakłada, że 
pierwsza zmienna, znajdująca się po znaku by będzie zmienną markerem, czyli jej ładunek 
czynnikowy zostanie ustalony na 1. Innymi słowy, brak jakiegokolwiek symbolu po pierwszej 
zmiennej wskazywał będzie Mplusowi, że zgadzamy się, aby ładunek czynnikowy tej właśnie 
zmiennej ustalił na 1 (moglibyśmy zrobić to samodzielnie, stosując polecenie: g1@1). W konse-
kwencji, w rozwiązaniu niestandaryzowanym wielkości ładunków czynnikowych pozostałych 
zmiennych odzwierciedlać będą relacje z tą właśnie zmienną. Wartości większe niż 1 świad-
czyć będą o tym, że dana zmienna bardziej ładuje czynnik niż marker, zaś wartości mniejsze 
niż 1, że ładuje ona mniej niż marker. 

Mplus jest oprogramowaniem elastycznym, umożliwiającym zmianę wielu domyślnych 
parametrów. Możemy na przykład zastosować alternatywny sposób identyfikacji zmiennej 
ukrytej. Zamiast użyć pierwszej zmiennej jako markera poprzez (domyślne) ustalenie ładun-
ku na 1 (g1@1), możemy go uwolnić (poprzez dodanie gwiazdki przy nazwie tej zmiennej 
w części MODEL: g1*), zaś dla identyfikacji zmiennej ukrytej ustalić jej wariancję na 1 (poprzez 
dodatnie symbolu @ oraz wartości 1 w części MODEL, tj. samotnosc@1). Domyślnie średnia 
takiej zmiennej ([samotnosc@0]) będzie równa 0. 

Należy również pamiętać, że w przypadku zmiennych obserwowalnych: nazwa zmiennej 
podana bez nawiasu oznacza ładunek czynnikowy, a nazwa zmiennej w nawiasie kwadrato-
wym wraz ze znakiem $ oznacza określony próg zmiennej, na przykład polecenie [gr1$1] 
oznacza jeden próg zmiennej g1, zaś: [gr4$3] oznacza trzeci próg zmiennej gr4. Natomiast 
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w przypadku zmiennych ukrytych: nazwa zmiennej, podana w nawiasie kwadratowym ozna-
cza średnią, np. [samotnosc@0], zaś jej nazwa w nawiasie okrągłym oznacza wariancję, np. 
(samotnosc*).

Mplus umożliwia także określenie czy w danym przypadku parametr traktujemy jako stały,  
czy pozwalamy na jego estymację. W Mplusie stosujemy dwa podstawowe symbole: gwiazd-
kę (*) oraz małpkę (@). Pierwszy z nich wykorzystujemy, gdy wielość danego parametru ma 
być „swobodnie” estymowana przez program. Na przykład polecenie: g1* oznaczać będzie, 
że ładunek czynnikowy zmiennej g1 ma być szacowany przez program (nie zakładamy jakiejś 
jego konkretnej wartości). Zastosowanie wpisu: g1@1 oznaczać będzie, że chcemy, aby pro-
gram założył, że ładunek zmiennej g1 ma być równy dokładnie 1. 

Możliwe jest również określenie dwóch lub więcej parametrów jako równych sobie (mają-
cych taką samą wartość). W tym celu należy przy każdym parametrze, który chcemy zrównać, 
wstawić w okrągłym nawiasie ten sam znak (liczbę lub literę). Innym sposobem jest umiesz-
czenie wszystkich parametrów, które chcemy zrównać w  jednej linii i na jej końcu wstawić 
w okrągłym nawiasie liczbę lub literę. Przykładowo, gdybyśmy chcieli określić jako takie same 
wszystkie ładunki czynnikowe, należałoby zastosować następującą komendę:

ramka d 4.1. Przykład definiowania ładunków czynnikowych w Mplus.

samotnosc by
 g1* (1)
 g2 (1)
 g3 (1)
 g4 (1)
 g5 (1)
 g6 (1)
 g7 (1)
 g8 (1)
 g9 (1)
 g10 (1)
 g11 (1);

W takim zapisie estymowany byłby model Rascha, w którym moc dyskryminacyjna wszyst-
kich pozycji skali jest taka sama. Należy zwrócić uwagę na symbol gwiazdki po g1. Zapis taki 
powoduje, że jest estymowana wartość ładunku dla zmiennej g1. Jego brak (np. samotność 
by g1 (1) …) doprowadziłby do tego, że wszystkie ładunki byłyby równe 1 (ponieważ 
wszystkie ładunki mają być równe sobie, a ładunek g1 domyślnie byłby równy 1).
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d 4.3.5. część output
Mplus oferuje znaczną liczbę dodatkowych wyników analiz, które należy „zamówić” w czę-

ści OUTPUT. W przypadku analiz czynnikowych zawsze przydatne jest zamówienie rozwiąza-
nia standaryzowanego (polecenie standardized), indeksów modyfikacyjnych (modindi-
ces) oraz kowariancji/korelacji reszt (residual). Przykład:

OUTPUT: 
standardized modindices residual;

d 4.3.6. część plot
W przypadku wykresów można zażyczyć sobie utworzenie wszystkich trzech ich typów 

dostępnych w pakiecie Mplus, poprzez komendę:
PLOT: 
type is plot1 plot2 plot3

d 4.3.7. część SaVedata
Mplus daje również możliwość zapisania wartości czynnikowych w nowym pliku z dany-

mi. Chęć zapisania takiego pliku zgłasza się w części SAVEDATA: poprzez określenie nazwy 
pliku za pomocą polecenia file is (wraz z ewentualną ścieżką dostępu) oraz zawartości 
pliku komendą save =, np.: 

savedata: 
file is wynik1.dat;
save = fscores;
W tym przypadku zapisalibyśmy w pliku „wyniki.dat” wartości czynnikowe (fscores) dla 

każdego respondenta. Należy jednocześnie pamiętać, że miejsca dziesiętne w pliku wynikowym 
oddzielone będą znakiem . (kropki). Tak więc przed importem wyników na przykład do SPSS-a  
należy je przekodować w dowolnym edytorze tekstów przez zamienienie znaków . (kropki) 
na znaki , (przecinki).
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d 4.3.8. pliki poleceń wykorzystane w analizach omówionych w rozdziale 21
tabela d 4.3. Eksploracyjna analiza czynnikowa – opis wykorzystanych funkcji.

polecenia opis
TITLE: efa1 Dowolny tytuł.
DATA:
file is baza.dat; Nazwa pliku z danymi. Bez ścieżki dostępu, 

jeśli został zapisany w tym samym katalogu 
co plik poleceń.

VARIABLE:
names are
id_ucz klasa plec g1 g2 g3 g4 g5 g6 g7 g8 g9 g10 
g11;

Wymienienie wszystkich zmiennych, które 
znajdują się w pliku z danymi.

usevariables are g1 g2 g3 g4 g5 g6 g7 g8 g9 g10 
g11;

Lista zmiennych wykorzystanych 
w analizach.

missing are all(-999); Ustalenie, że wartość –999 to brak danych.
categorical are g1 g2 g3 g4 g5 g6 g7 g8 g9 g10 
g11;

Ustalenie, że zmienne tworzące skalę 
samotności mają charakter porządkowy. 
Jeżeli wszystkie wykorzystane w analizach 
zmienne mają taki charakter można wpisać 
categorical are all

idvariable is id_ucz; Określenie zmiennej, w której zapisane 
są identyfikatory przypadków. Ważne 
szczególnie, jeśli wyniki analiz chcemy 
zapisać a następnie połączyć z innym 
zbiorem danych.

cluster is klasa; Zmienna, względem której następuje 
grupowanie uczniów – w tym 
przypadku podział na klasy. Polecenie to 
współwystępuje z ANALYSIS: type is 
complex;

ANALYSIS:
type is complex; Ustalenie, że dane mają charakter 

grupowy (pochodzą z losowania 
warstwowego), tworzą wiązki. Polecenie 
to współwystępuje z VARIABLE: cluster 
is klasa;

type is efa (1 4); Ustalenie, że przeprowadzona ma zostać 
eksploracyjna analiza czynnikowa, 
przyjmująca za rozwiązanie od 1 do 4 
czynników

rotation is geomin; Wskazanie rodzaju rotacji czynników, który 
ma być użyty w analizie eksploracyjnej. 
Występuje w powiązaniu z type is efa

estimator = wlsmv; Wybór estymatora. Domyślny dla 
zmiennych porządkowych wlsmv można 
zmienić na inny np. ml, co może wiązać się 
ze znacznym wydłużeniem czasu analiz.

OUTPUT:
stand; Zażądanie przedstawienia jako wynik, poza 

informacjami podstawowymi, również 
wyników standaryzowanych.

PLOT: 
type is plot1 plot2 plot3; Żądanie przygotowania wszystkich typów 

wykresów.
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ramka d 4.2. Eksploracyjna analiza czynnikowa – wygląd pliku poleceń.

TITLE: efa1
DATA:
file is baza.dat;
VARIABLE:
names are
id_ucz klasa plec g1 g2 g3 g4 g5 g6 g7 g8 g9 g10 g11;
usevariables are g1 g2 g3 g4 g5 g6 g7 g8 g9 g10 g11;
missing are all(-999);
categorical are g1 g2 g3 g4 g5 g6 g7 g8 g9 g10 g11;
idvariable is id_ucz;
cluster is klasa;
ANALYSIS:
type is complex;
type is efa (1 4);
rotation is geomin;
estimator = wlsmv;
OUTPUT:
stand;
PLOT:
type is plot1 plot2 plot3;
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tabela d 4.4. Jednoczynnikowy model konfirmacyjny (model 2PLM) – opis wykorzystanych 
funkcji.

polecenia opis
Początek jak w Tabeli D 4.3.
ANALYSIS:

type is complex; Ustalenie, że dane mają charakter grupowy (pochodzą z losowania 
warstwowego), tworzą wiązki. Polecenie to współwystępuje z VARIABLE: 
cluster is klasa;

estimator = wlsmv; Wybór estymatora. Domyślny dla zmiennych porządkowych wlsmv można 
zmienić na inny, np. ml, co może wiązać się ze znacznym wydłużeniem czasu 
analiz.

MODEL:
samotnosc by
 g1*
 g2
 g3
 g4
 g5
 g6
 g7
 g8
 g9
 g10
 g11;

Zdefiniowanie nazwy zmiennej ukrytej samotnosc i wymienienie wszystkich 
pozycji służących do jej pomiaru.

samotnosc @1; Określenie skali zmiennej ukrytej poprzez ustalenie wariancji na 1. Występuje 
w powiązaniu z symbolem * wstawionym po pierwszej zmiennej definiującej 
czynnik: g1*.

[samotnosc@0]; Ustala średnią zmiennej ukrytej na 0. Jest to wartość domyślna, którą można 
zmienić.

OUTPUT:
stand mod; Zażądanie przedstawienia wyników standaryzowanych i indeksów 

modyfikacyjnych 
SAVEDATA:

save = fscores; Polecenie zapisania estymowanych wartości zmiennej ukrytej (lub 
zmiennych ukrytych).

file = samotnosc2.dat; 
Nazwanie pliku: „samotnosc1.dat”, w którym zostaną zapisane estymacje, 
z domyślną lokalizacją w folderze, w którym znajduje się plik poleceń. 
Lokalizację można zmienić poprzez podanie pełnej ścieżki dostępu. 
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ramka d 4.3. Jednoczynnikowy model konfirmacyjny (model 2PLM) – wygląd pliku poleceń.

TITLE: cfa1
DATA:
file is baza.dat;
VARIABLE:
names are
id_ucz klasa plec g1 g2 g3 g4 g5 g6 g7 g8 g9 g10 g11;
usevariables are g1 g2 g3 g4 g5 g6 g7 g8 g9 g10 g11;
missing are all(-999);
categorical are g1 g2 g3 g4 g5 g6 g7 g8 g9 g10 g11;
idvariable is id_ucz;
cluster is klasa;
ANALYSIS:
type is complex;
estimator = wlsmv;
MODEL:
samotnosc by
 g1*
 g2
 g3
 g4
 g5
 g6
 g7
 g8
 g9
 g10
 g11;
samotnosc @1;
 [samotnosc@0]; 
OUTPUT:
stand mod;
PLOT:
type is plot1 plot2 plot3;
SAVEDATA:
save = fscores; 
file = samotnosc2.dat; 
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tabela d 4.5. Jednoczynnikowy model konfirmacyjny (model 1PLM) – opis wykorzystanych 
funkcji.

polecenia opis
Początek jak w Tabeli D 4.4.
Model:

samotnosc by
 g1* (1)
 g2 (1)
 g3 (1)
 g4 (1)
 g5 (1)
 g6 (1)
 g7 (1)
 g8 (1)
 g9 (1)
 g10 (1) 
 g11 (1);

Zdefiniowanie nazwy zmiennej ukrytej samotnosc i  wymienienie 
wszystkich pozycji służących do jej pomiaru.

Zakończenie jak w Tabeli D 4.3.
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ramka d 4.4. Jednoczynnikowy model konfirmacyjny (model 1PLM) – wygląd pliku poleceń.

TITLE: cfa1-1pl
DATA:
file is baza.dat;
VARIABLE:
names are
id_ucz klasa plec g1 g2 g3 g4 g5 g6 g7 g8 g9 g10 g11;
usevariables are g1 g2 g3 g4 g5 g6 g7 g8 g9 g10 g11;
missing are all(-999);
categorical are g1 g2 g3 g4 g5 g6 g7 g8 g9 g10 g11;
idvariable is id_ucz;
cluster is klasa;
ANALYSIS:
type is complex;
estimator = wlsmv;
MODEL:
samotnosc by
 g1* (1)
 g2 (1)
 g3 (1)
 g4 (1)
 g5 (1)
 g6 (1)
 g7 (1)
 g8 (1)
 g9 (1)
 g10 (1) 
 g11 (1);
 samotnosc@1;
 [samotnosc@0]; 
OUTPUT:
stand mod;
PLOT:
type is plot1 plot2 plot3;
SAVEDATA:
save = fscores; 
file = samotnosc3.dat; 



Modele cech ukrytych W badanIach edukacyjnych, pSychologII I SocjologII

486

tabela d 4.6. Dwuczynnikowy model konfirmacyjny – opis wykorzystanych funkcji.

polecenia opis
Początek jak w Tabeli D 4.4.
MODEL:
emoc by
 g2*
 g3
 g5
 g6
 g9
 g10;

Zdefiniowanie nazwy zmiennej ukrytej emoc i wymienienie wszystkich 
pozycji służących do jej pomiaru.

emoc@1; Określenie skali zmiennej ukrytej poprzez ustalenie wariancji na 1. 
Występuje w powiązaniu z symbolem * wstawionym po pierwszej 
zmiennej definiującej czynnik: g2*.

spolec by
 g1*
 g4
 g7
 g8
 g11;

Zdefiniowanie nazwy zmiennej ukrytej spolec i wymienienie wszystkich 
pozycji służących do jej pomiaru.

spolec@1; Określenie skali zmiennej ukrytej poprzez ustalenie wariancji na 1. 
Występuje w powiązaniu z symbolem * wstawionym po pierwszej 
zmiennej definiującej czynnik: g1*.
Czynniki emoc i spolec są domyślnie skorelowane.

Zakończenie jak w Tabeli D 4.3.
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ramka d 4.5. Dwuczynnikowy model konfirmacyjny – wygląd pliku poleceń.

TITLE: cfa2
DATA:
file is baza.dat;
VARIABLE:
names are
id_ucz klasa plec g1 g2 g3 g4 g5 g6 g7 g8 g9 g10 g11;
usevariables are g1 g2 g3 g4 g5 g6 g7 g8 g9 g10 g11;
missing are all(-999);
categorical are g1 g2 g3 g4 g5 g6 g7 g8 g9 g10 g11;
idvariable is id_ucz;
cluster is klasa;
ANALYSIS:
type is complex;
estimator = wlsmv;
MODEL:
emoc by
 g2*
 g3
 g5
 g6
 g9
 g10;
emoc@1;
spolec by
 g1*
 g4
 g7
 g8
 g11;
spolec@2;
OUTPUT:
stand mod;
PLOT:
type is plot1 plot2 plot3;
SAVEDATA:
save = fscores; 
file = samotnosc4.dat; 
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tabela d 4.7. Model podwójnego czynnika (bi-factor) – opis wykorzystanych funkcji.

polecenia opis
Początek jak w Tabeli D 4.3.
MODEL:

samotnosc by
g1* g2-g11;

Zdefiniowanie nazwy czynnika głównego samotnosc 
i wymienienie wszystkich pozycji służących do jego pomiaru.

samotnosc @1; Określenie skali zmiennej ukrytej poprzez ustalenie wariancji 
na 1. Występuje w powiązaniu z symbolem * wstawionym po 
pierwszej zmiennej definiującej czynnik: g1*.

emoc by
 g2*
 g3
 g5
 g6
 g9
 g10;

Zdefiniowanie nazwy podczynnika emoc i wymienienie 
wszystkich pozycji służących do jego pomiaru.

emoc @1; Określenie skali zmiennej ukrytej poprzez ustalenie wariancji 
na 1. Występuje w powiązaniu z symbolem * wstawionym po 
pierwszej zmiennej definiującej czynnik: g1*.

spolec by
 g1*
 g4
 g7
 g8
 g11;

Zdefiniowanie nazwy podczynnika spolec i wymienienie 
wszystkich pozycji służących do jego pomiaru.

spolec @1; Określenie skali zmiennej ukrytej poprzez ustalenie wariancji 
na 1. Występuje w powiązaniu z symbolem * wstawionym po 
pierwszej zmiennej definiującej czynnik: g1*.

samotnosc with emoc-spolec@0;
emoc with spolec@0;

Zgodnie z założeniami modelu podwójnego czynnika, korelacja 
pomiędzy czynnikami została ustalona na 0 (brak korelacji).

Zakończenie jak w Tabeli D 4.3.
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ramka d 4.6. Model podwójnego czynnika (bi-factor) – wygląd pliku poleceń.

TITLE: bi-factor
data:
file is baza.dat;
VARIABLE:
names are
id_ucz klasa plec g1 g2 g3 g4 g5 g6 g7 g8 g9 g10 g11;
usevariables are g1 g2 g3 g4 g5 g6 g7 g8 g9 g10 g11;
missing are all(-999);
categorical are g1 g2 g3 g4 g5 g6 g7 g8 g9 g10 g11;
idvariable is id_ucz;
cluster is klasa;
ANALYSIS:
type is complex;
estimator = wlsmv;
MODEL:
samotnosc by
g1* g2-g11;
samotnosc @1;
emoc by
 g2*
 g3
 g5
 g6
 g9
 g10;
emoc @1;
spolec by
 g1*
 g4
 g7
 g8
 g11;
spolec @1;
samotnosc with emoc-spolec@0;
emoc with spolec@0;
OUTPUT:
stand mod;
PLOT:
type is plot1 plot2 plot3;
SAVEDATA:
save = fscores; 
file = samotnosc5.dat; 
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Indeks terminów 

termin polski termin angielski Symbol rozdział(y)
adaptatywna kwadratura adaptive quadrature   9
addytywny łączny pomiar additive conjoint measurement ACM 2
algorytm EM algorithm EM (expectation – maximization) EM 5, 10, 9
algoryty Monte Carlo Monte Carlo algorithms MC 6
analiza równoległa parallel analysis PA 6
analiza skupień oparta na modelu model-based clustering MCLUST 5
analizy klas ukrytych latent class analysis LCA 5
analizy ścieżek path analysis PA 18

Bayesowskie kryterium Schwarza Schwarz’s Bayesian criterion/Bayesian 
information criterion BIC/SBC 5, 6, 17, 22, 23

błąd standardowy standard error – 5
błąd standardowy pomiaru standard error of measurement SEM 13
cecha ukryta\cecha latentna latent trait   1, 2, 14, 6
dewiancyjne kryterium informacyjne deviance information criterion DIC  10
diagonalnie ważony estymator 
najmniejszych kwadratów diagonally weighted least square estimator DWLS 1, 9

dryf parametru irt item parameter drift IPD 26
dwuparametryczny model logistyczny two-parameter logistic model 2PLM 1, 2, 15
efekt oceniającego rater effect   8
eksploracyjna analiza czynnikowa exploratory factor analysis EFA 6
eksploracyjne modelowanie równań 
strukturalnych exploratory structural equation modeling ESEM 6

estymacja łączonej największej 
wiarygodności joint maximum likelihood estimation JML 2, 26

estymacja największej wiarygodności maximum likelihood estimation ML 1, 9
estymacja największej wiarygodności 
parami pairwise maximum-likelihood estimation PML 26

estymacja Monte Carlo opartą na 
łańcuchach Markowa Markov chain Monte Carlo estimation MCMC 8, 26

estymacja PE posterior mode estimation PME 8
estymacja warunkowej największej 
wiarygodności conditional maximum likelihood estimation CML 1, 9

estymator EAP expected a posteriori estimator EAP 1
estymator MAP maximum a posteriori estimator MAP 1, 2
estymator ważonej największej 
wiarygodności weighted maximum likelihood estimator WML 1

grupa odniesienia reference group   3, 13
grupa ogniskowa focal group   3, 13
hierarchiczny model oceniającego oparty 
na teorii detekcji sygnałów

hierarchical rater model with signal 
detection theory HRM-SDT 8

iloraz szans odds ratio OR 3, 5
indeks dopasowania infit infit fit statistic infit 2, 11
indeks dopasowania outfit outfit fit statistic outfit 2, 11
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indeksy modyfikacyjne modification indices MI 6, 18
jednoparametryczny model IRT (model 
Rascha) one-parameter logistic model 1PLM 1, 2, 11, 14

jednorodne DIF uniform DIF DIF 3

klasyczna teoria testu classical test theory  KTT 2, 6, 12, 13,
14, 16, 19

kodowanie ortogonalne orthogonal coding   4
kodowanie zero-jedynkowe dummy coding   4
komputerowe testowanie adaptatywne computerized adaptive testing CAT 20
konfirmacyjna analiza czynnikowa confirmatory factor analysis CFA 6, 18, 21
konkordancja concordance   16
korelacja punktowo-biseryjna point-biserial correlation   13
korelacja zadania (pozycji) z testem item-test correlation RIT 13
korelacja zadania (pozycji) z testem po 
usunięciu item-rest correlation RIR 13

kryterium informacyjne Akaikego Akaike information criterion AIC 5, 6, 17, 22, 23
kryterium Kaisera Kaiser criterion   6
krzywe charakterystyczne testu test characteristic curve TCC 17
krzywe charakterystyczne zadania item characteristic curve ICC 1, 17
krzywe informacyjne zadania item information curve IIC 13
krzyżowy DIF crossing DIF CDIF 3
latentne krzywe rozwojowe latent growth modeling   17
liniowy logistyczny model testu linear logistic test model LLTM 4
losowanie Hamiltonowskie Monte Carlo Hamiltonian Monte Carlo sampling   10
losowe braki danych missing at random MAR 13
ładunki krzyżowe cross-loadings   6
łańcuchy Markowa Markov chains   10
łączenie (wiązanie, linkowanie) linking   13, 16, 17
mało informatywne rozkłady a priori weakly informative prior    10
metoda bezwarunkowej największej 
wiarygodności

unconditional maximum likelihood 
estimation UCON 2

metoda brzegowej największej 
wiarygodności marginal maximum likelihood MML 2, 11, 12,

15, 7, 14
metoda hull hull method   6
metoda raju zróżnicowanego 
funkcjonowania pozycji i testów differential functioning of items and tests DFIT 18

metoda wielu wskaźników i wielu 
przyczyn multiple indicators, multiple causes method MIMIC 3, 18

metodza ważonej największej 
wiarygodności weighted likelihood estimation WLE 20

model DINA deterministic-input, noisy-and-gate DINA 7, 19
model DINO deterministic-input, noisy-or-gate DINO 7
model dla jednorodnej skali porządkowej rating scale model RSM 2

model HDINA higher order deterministic-input, noisy-
and-gate HDINA 7

model NIDA noisy-input, deterministic-and-gate NIDA 7
model odpowiedzi częściowej partial credit model PCM 1, 2

model odpowiedzi stopniowanej graded response model GRM 1, 4, 8,
13, 16

model regresji latentnej w modelu Rascha latent regression Rasch model   4
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model RRUM reduced reparameterizes unified model RRUM 7
model sekwencyjny sequential model SM 26
modele diagnostyczne cognitive diagniostic models CDM 7, 19
modele normal ogive normal ogive model NOM 1
modele podwójnego czynnika bi-factor models   6, 21
modele struktur (czynników) wyższego 
rzędu higher-order   6, 21

modele zagnieżdżone nested models   6
modelowanie logarytymiczno-liniowe log-linear modeling    3
modelowanie równań strukturalnych structural equation modeling SEM 4
niejednorodne DIF nonuniform DIF DIF 3
nieliniowe modele mieszane nonlinear mixed models NLMM 4
nielosowe braki danych not missing at random NMAR 13
nienormowany indeks dopasowania/ 
indeks Tuckera–Lewisa nonnormed fit index/Tucker–Lewis index NNFI/TLI 7, 19

paradoks Guttmana–Rascha Guttmana–Rascha paradox   2
parametr dyskryminacji/moc 
dyskryminacyjna item discrimination a 1, 6, 13, 

10, 17

parametr pseudozgadywania guessing parameter c 1, 2 , 6, 13, 
10, 17

parametr trudności/trudność zadania item difficulty/item location b 1, 2 , 6, 13, 
10, 17

pełno informacyjna estymacja największej 
warygodności

full-information maximum likeliehood 
estimation FIML 6, 21

pierwiastek średniego kwadratu błędu 
aproksymacji root mean square error of approximation RMSEA 6, 18, 21

plan grup równoważnych equivalent groups design EG 16
plan nierównoważnych grup z testem 
kotwiczącym

nonequivalent groups with anchor test 
design NEAT 16

plan pojedynczej grupy single group design SG 16
plan zrównoważony conuterbalanced design CB 16
progi tresholds   1, 2, 6
prosty model logistyczny simple logistic model SLM 2
regresja latentna w liniowym logistycznym 
modelu latent regression linear logistic test model   4

regresja wewnątrzklastrowa generalized linear model mixture GLIMMIX 5
relatywna miara dopasowania relative noncentrality index RNI  6
rozkłady a priori nazywane „superpriorami” hyperprior   10
schemat oceniania scoring rubric   8
skalowanie wertyrkalne vertical linking (vertical scaling)   17, 16
skierowany graf acykliczny directed acyclic graph DAG 10
skończone modele mieszanek finite mixture models   3, 13, 5
specyficzna obiektywność specific objectivity   2
stacjonarny łańcuch stationary distribution/equilibrium   10
statystyka chi-kwadrat chi-square chi2 6
stronniczość zadania item bias   3
teoria odpowiedzi na pozycje testowe item response theory IRT 1, 2, 6, 11-18
teoria reprezentacji representational measurement theory RMT 2
test ilorazu wiarygodności likelihood ratio test LR 3, 12, 13, 6
test IRT-LR IRT likelihood ratio test IRT-LR 1,3
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test kotwiczący anchor test   16, 17
test niskiej stawki low-stakes assessment   17, 23
test opierający się na normie norm-referenced tests   17

test Voung–Lo–Mendell–Rubin/test VLMR Voung–Lo–Mendell–Rubin adjusted 
likelihood ratio test test VLMR 5, 22

test wysokiej stawki high stakes assessment   16, 23
testy oparte na kryterium criterion-referenced tests   17
trop traceplot   10
trzyparametryczny model logistyczny three-parameter logistic model 3PLM 1, 2
uogólnione mieszane modele liniowe generalized linear mixed models GLMM 4
uogólniony model diagnostyczny general diagnostic model GDM 7
uogólniony model liniowy generalized linear model GLM 3
uogólniony model odpowiedzi częściowej generalized partial credit model GPCM 1,8
uogólniony test Mantela–Haenszela generalized Mantel–Haenszel test GMH test 3
wariancja swoista unique variance   6
wariancja wspólna common variance   6
wartości potencjalne/wartości możliwe plausible values PV 1, 3, 11, 12, 16
ważony pierwiastek ze średniego 
kwadratu reszt weighted root mean square residual WRMR 18

wieloaspektowy model/skalowanie Rascha many-facet/multi-faceted Rasch 
measurement/model MFRM 2, 4, 8

wielogrupowy model IRT multiple group IRT MG-IRT 1, 3, 12

współczynnik rzetelności EAP/PV reliability albo EAP/PV reliability 
coefficient EAP/PV 11

wyjaśniające modele IRT explanatory item response models EIRM 4
wymóg niezmienniczości względem 
populacji population invariance requirement   16

wymóg równej rzetelności equal reliability requirement   16
wymóg równoważności equity requirement   16
wymóg symetrii symmetry requirement   16
wymóg tożsamego konstruktu equal construct requirement   16
wystandaryzowany pierwiastek średniego 
kwadratu reszt standardized root mean squared residual SRMR 6

względny indeks dopasowania comparative fit index CFI 6, 18, 21
zadania kotwiczące anchor\linking items   11, 16
zasadnicza jednowymiarowość essential unidimensionality   6, 17, 21
zmienne współwystępujące concomitant variable   5
zrównywanie wyników testowych test equating   16
zróżnicowane funkcjonowanie zadania differential item functioning DIF 3, 18
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