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PODSUMOWANIE REALIZACJI ZADANIA NR 3 

 

Tytuł zadania nr 3: Przeprowadzenie analizy statystycznej wyników badania ilościowego celem 

określenia występowania zależności przyczynowo-skutkowych. 

 

Okres realizacji zadania: 01.11.2022 r - 31.01.2023 r 

 

Cel zadania: Zbadanie wyników ilościowych badań empirycznych przeprowadzonych wśród 

uczniów szkół podstawowych z pokolenia Alfa i zdobywanie nowej wiedzy obejmującej 

prawidłowości, zależności przyczynowo-skutkowych i związków między danymi sondażu 

diagnostycznego na temat edukacji przedsiębiorczej w szkolnictwie podstawowym. 

 

Rezultaty realizacji zadania:  

 

Zdobyta nowa wiedza opisująca i klasyfikująca występowanie prawidłowości statystycznych z 

zakresu struktury i współzależności, w tym identyfikację zależności przyczynowo-skutkowych i 

związków między danymi (zmiennymi) pozyskanymi w wyniku ilościowych badań empirycznych 

przeprowadzonych wśród uczniów szkół podstawowych z pokolenia Alfa na temat edukacji 

przedsiębiorczej w szkolnictwie podstawowym. 

Opracowanie wyników sondażu diagnostycznego z zastosowaniem wybranych metod badania 

prawidłowości statystycznych przeprowadzono w ujęciu ogólnym i dla wyodrębnionych grup. Ujęcie 

ogólne pozwoliło na zaobserwowanie występowania prawidłowości statystycznych dla wszystkich 

wyników pomiarów łącznie. Analizy w podziale na wyodrębnione grupy pozwoliły na identyfikację 

występowania prawidłowości z uwagi na przyjęty podział. 

 

Zastosowanie metod badania prawidłowości statystycznych struktury pozwoliło na określenie 

poziomu wiedzy z zakresu edukacji o przedsiębiorczości wśród badanych uczniów w ujęciu ogólnym 

oraz według przyjętych przekrojów. W opracowaniu wyników sondażu diagnostycznego dla 

wszystkich poziomów analizy wykorzystano wskaźniki struktury, które pozwoliły w sposób 

syntetyczny odnieść się do badanej problematyki w środowisku szkolnym. W badaniu wykorzystano 

także metodę analizy graficznej, co umożliwiło wizualizację analizowanego zjawiska. 

 

W ramach metod badania współzależności zastosowano parametryczne jak i nieparametryczne 

miary zależności  m.in. współczynnik Pearsona, Spermana czy tau Kendalla oraz analizę wariancji 

(ANOVA) (parametryczną i nieparametryczną). 

 

Wyniki analizy statystycznej zostaną wykorzystane do przygotowania jakościowych badań 

empirycznych w formie zogniskowanych wywiadów grupowych z nauczycielami szkół 

podstawowych oraz przeprowadzenia dogłębnej analizy diagnozy stanu edukacji przedsiębiorczej. 

 

Kamienie milowe: 

№ Nazwa Status wykonania 

3.1 Współpraca z ekspertem z dziedziny statystyki. 
Wykonywano 

31.01.2023 r 
 


