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 W następnej części przeprowadzonych analiz podjęto próbę sprawdzenia czy model 

kwadratowy jest lepiej dopasowany do danych od modelu liniowego. Innymi słowy 

przetestowano krzywoliniową (kwadratową) zależność między dawką podanej kofeiny a 

efektywnością wykonywania zadania manualnego. Dokonano tego przy użyciu estymacji 

krzywej oraz hierarchicznej analizy regresji. Uzyskane rezultaty pokazują, że obie zmienne 

korelują ze sobą [r (131) = 0,55; p < 0,001] przy czym dawka kofeiny wyjaśnia samodzielnie 

30,1% wariancji w zakresie efektywności wykonywanego zadania przy standardowym błędzie 

oszacowania na poziomie SEE = 19,15  – F(1, 131) = 56,29; p < 0,001. Okazuje się jednak, że 

dodanie kolejnego predyktora w postaci dawki kofeiny podniesionej do kwadratu sprawia, że 

procent wyjaśnionej wariancji wzrasta istotnie statystycznie o ΔR2 = 0,137 do poziomu 43,8% 

- Fzmiany(1, 130) = 31,69; p < 0,001. Można tym samym uznać, że model kwadratowy jest 

modelem istotnie statystycznie lepiej dopasowanym do danych i pozwalającym na bardziej 

dokładne przewidywanie wyników zmiennej zależnej. Warto również wspomnieć, że 

standardowy błąd oszacowania maleje do wartości SEE = 17,24. Postanowiono jednak upewnić 

się co do wyników powyższej analizy porównując bezwzględne wartości niestandaryzowanych 

reszt obu modeli (liniowego i kwadratowego). Wykonany w tym celu test t Studenta dla prób 

zależnych wskazuje na wynik istotny statystycznie – t(132) = 3,62; p < 0,001; d = 0,31; 

95%CIróżnicy[1,09 ; 3,72]. Oznacza to, że średnia wartość reszt z modelu liniowego (M = 16,05; 

SD = 10,23) jest istotnie statystycznie wyższa od wartości reszt w modelu kwadratowym (M = 

13,64; SD = 10,26). Można stwierdzić zatem, że jest to kolejny argument świadczący o 

przewadze modelu kwadratowego nad liniowym. Jak pokazuje to rysunek 1 zależność między 

zmiennymi ma charakter odwróconej litery U.  
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Rysunek 1. Związek między dawką kofeiny a liczbą zdobytych punktów w zadaniu 

manualnym wraz z liniami dopasowania – modelem liniowym oraz kwadratowym (z 95% 

przedziałem ufności) 
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