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TABELKA ANOVA (jednoczynnikowa) 

Jednoczynnikowa ANOVA 

nazwa zmiennej zależnej 

 
Suma kwadratów df Średni kwadrat F Istotność 

Między grupami 

2 z 3 mogą być podane 

k – 1 SSMG / dfMG MSMG / MSWG brane z tablic 

Wewnątrz grup n – k SSWG / dfWG   

Ogółem n - 1    

 

OZNACZENIA SKRÓTÓW I INNE WYJAŚNIENIA: 

1. k – liczba badanych grup 

2. n – liczba badanych osób 

3. SS – suma kwadratów (z ang. sum of squares) 

4. MG – między grupami (lub BW z ang. betweeen subjects) 

5. WG – wewnątrz grup (lub WS z ang. within subjects) 

 

Średni kwadrat (MS z ang. Mean Square) prowadzący może również nazywać wariancją.  

 

Wewnątrz grup (np. suma kwadratów lub średni kwadrat/wariancja) to synonim błędu. Gdy ktoś 

pyta Cię o wariancję błędu to tak naprawdę pytać się o średni kwadrat wewnątrz grup.  

 

Skrót df to z ang. degrees of freedom czyli stopnie swobody.  

 

Między grupami (np. suma kwadratów lub stopnie swobody) to synonim czynnika lub zmiennej 

niezależnej. Gdy ktoś pyta Cię o df czynnika to pyta o stopnie swobody między grupami. 

 

Suma kwadratów MG + suma kwadratów WG = Suma kwadratów OGÓŁEM 
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W pewnym badaniu chciano sprawdzić czy badani pochodzący z sześciu 

różnych kontynentów różnią się istotnie statystycznie pod względem średniej liczby 

przeczytanych książek w ciągu roku. 

Jednoczynnikowa ANOVA 

Liczba książek (rok) 

Suma kwadratów df Średni kwadrat F 

Między grupami 20,000 5 4,000 0,800 

Wewnątrz grup 250,000 50 5,000 

Ogółem 270,000 55 

Ile osób przebadano? 

Ile wynosi wariancja błędu? 

Ile wynosi SS czynnika? 

Czy liczba przeczytanych książek zależy od kontynentu?
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CZYTANIE WYKRESÓW LINIOWYCH – ANOVA 2X2 

 Grupa psychologów zastanawiała się, czy płeć oraz stan cywilny to zmienne wpływające na 

poziom bólu wywołany oparzeniem w wyniku oblania badanych wrzątkiem (mało etyczne badanie 

). Przebadano 30 kobiet i 30 mężczyzn, a w każdej z tych grup przebadano połowę singli i połowę 

osób będących w związkach. Ból mierzono na skali od 0 do 100.  

 

 

Na egzaminie możecie zostać zapytani o to czy: 

1. Występuje efekt główny płci? Żeby na nie odpowiedzieć musisz najpierw „uśrednić” punkty „c” i 

„d” dla kobiet i te same punkty uśrednić dla mężczyzn. Interesuje Cię przecież różnica między 

kobietami a mężczyznami bez względu na stan cywilny. Jeśli „bez względu na stan cywilny” to 

trzeba się go pozbyć właśnie uśredniając singli z tymi w związku u kobiet i singli z tymi w związku u 

mężczyzn. EFEKT GŁÓWNY PŁCI NIE WYSTĘPUJE 

 

2. Występuje efekt główny stanu cywilnego? Tutaj znów interesuje Cię wpływ tylko jednej zmiennej 

niezależnej na zmienną zależną BEZ WZGLĘDU na drugą zmienną niezależną. Tym razem musisz 

uśrednić punkty „a” i „b” leżące na linii czerwonej (single) oraz te same punkty „a” i „b”, ale leżące 

na linii zielonej (osoby będące w związkach). Zaznaczyłem to na wykresie fioletowymi 

kwadracikami. Czy znajdują się na tej samej wysokości względem pionowej osi? Jeśli nie to znaczy, 
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że występuje efekt główny danej zmiennej niezależnej czyli w tym wypadku stanu cywilnego. 

Badani single odczuwają silniejszy ból po oblaniu ich wrzątkiem niż osoby będące w związkach.  

 

3. Czy występuje efekt interakcji? W dużym skrócie – jeśli narysowane linie przecinają się lub dążą 

do przecięcia gdybyśmy je przedłużyli z obu stron to znaczy, że efekt interakcji występuje.  

 

4. Czy występuje efekt prosty zmiennej X1 na poziomie … zmiennej X2? Jeśli ktoś pyta Cię o efekt 

prosty to na szczęście nie musisz nic uśredniać tylko po prostu zerknąć na odpowiednią część 

wykresu. Pamiętaj, że dla analizy wariancji w schemacie 2x2 będą 4 efekty proste. U nas: 

 

a) Efekt prosty płci w grupie singli – porównujesz 2 czerwone punkty na końcach czerwonej linii. 

Czy znajdują się na tej samej wysokości względem osi OY (pionowej), na której jest skala bólu? 

NIE. Zatem można stwierdzić, że występuje efekt prosty płci na poziomie grupy singli. 

Mężczyźni single odczuwają większy ból niż kobiety singielki.  

b) Efekt prosty płci w grupie „zajętych” – porównujesz te same punkty co wyżej ale tym razem 

dla zielonej linii. Oba punkty znów nie są na tej samej wysokości. Znów można stwierdzić tym 

samym, że występuje istotny wpływ płci na odczuwanie bólu, ale tym razem w grupie osób 

będących w związku. Teraz jednak jak widać mężczyźni są już twardzielami i deklarują, że 

oblani wrzątkiem odczuwają mniejszy ból niż kobiety.  

c) Efekt prosty stanu cywilnego w grupie kobiet  - porównujesz teraz punkt „c” i „d” (czyli 2 

różne kolory), ale tylko na wysokości kobiet. Czy punkty są na różnych wysokościach? NIE. 

Niemalże nachodzą na siebie, więc ból kobiet singielek i kobiet będących w związkach jest 

podobnie silny.  

d) Efekt prosty stanu cywilnego w grupie mężczyzn – teraz porównujesz 2 punkty o różnych 

kolorach („c” i „d”), ale tylko na wysokości mężczyzn. Czy jeden punkt jest wyżej od drugiego? 

TAK. Zatem występuje istotny efekt prosty stanu cywilnego w grupie mężczyzn. Mężczyźni 

single odczuwają bardziej nasilony ból niż mężczyźni będący w związkach.  

 

UWAGA! Efekt prosty jest czasami nazywany prostym efektem głównym. Różni wykładowcy 

mają różne zdanie na temat nomenklatury, ale na potrzeby zdania egzaminu nie ma to w chwili 

obecnej większego znaczenia.  
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ILE CZEGO JEST? WIELOCZYNNIKOWA ANOVA 

Enigmatycznie brzmiący tytuł dotyczy pytań o liczbę grup, efektów głównych, efektów interakcyjnych, 

prostych  i inne, gdy macie tylko informację o schemacie czynnikowym.  

Zaczynając od najprostszego schematu 2x2 

1. Liczba efektów głównych – tyle ile jest cyfr - 2 

2. Liczba efektów interakcji – tyle ile kombinacji powiązań dwóch zmiennych niezależnych - 

1 

3. Liczba efektów prostych – wynik dodawania wartości ze schematu czynnikowego czyli 

2+2 zatem 4 (UWAGA! – zasada nieaktualna dla schematów z 3 lub większą liczbą 

zmiennych niezależnych – np. 3x2x6) 

4. Liczba badanych grup lub inaczej „warunków eksperymentalnych” – wynik mnożenia 

wartości ze schematu czynnikowego czyli 2*2 zatem 4.  

 

Jak to będzie wyglądało dla schematu 3x5? 

1. Liczba efektów głównych – 2 

2. Liczba efektów interakcji – 1 

3. Liczba efektów prostych – 8 

4. Liczba badanych grup - 15 
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Jak to będzie wyglądało dla schematu 2x2x4? 

1. Liczba efektów głównych – 3 

2. Liczba efektów interakcji – 3 (choć to nie jedyna poprawna odp.) 

3. Liczba efektów prostych – zapewne nie będzie na egzaminie więc nie zaprzątam głów 

4. Liczba badanych grup – 16 

 

KONTRASTY 

Przy użyciu analizy kontrastów porównujemy 2 grupy zgodnie z naszym pomysłem. 

Kontrasty to inaczej tzw. porównania planowane. 

 

Można je wykonać nawet wtedy gdy wynik jednoczynnikowej analizy wariancji jest nieistotny 

statystycznie.  

 

Porównujemy zawsze tylko 2 grupy (ale możemy łączyć kilka grup w jedną) 

 

Suma wartości dodanych do siebie w ramach jednego rzędu/wiersza musi równać się zero (w życiu 

codziennym analityka to nie prawda, ale uznajmy na potrzeby egzaminu, że tak właśnie jest ) 

 

Porównywane grupy muszą mieć przeciwstawne znaki (+/-) 

 

Grupa, której nie uwzględniasz w porównaniach musi mieć wartość 0.  
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