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mgr Marek Kryniewski

Program ITEMAN ver. 3.5

ITEMAN jest to program przeznaczony do analizy wynikdw testow oraz skal postaw. Umozliwia wy-
znaezenie podstawowyeh slatyslvk oraz przepmwadzeme analizy poszezegdlnycb zadan lub po/ycji w coin
oeeny id1 przydalnosei w prawidlowym funkcjonowaniu testu. (1)

ITEMAN moze bvc uruchainiany zarowno z dysku twardego, jak i z dyskietek. Wersja 3.50 przezna-
ezona jest pod DOS,nic zawicra wlasnego edytora do wprowadzania i poprawiania danych. (2)

Program ten jest main przyjazny dla uzytkownika.

1 . Przygotowanie danych do analizy
ITEMAN wyniaga, aby danc wcjsciowe byfy przygotowanc w plikach ASCII. Pliki takic mozna przy-

gotowae pi’zy uzyciu dowolnego edytora tekstu tworzqcego zbiorv wyjsciowe w kodzie ASCII. Informaoje
dolyezjjee badanego mnszij bye zawarle w pqjedynezym wierszu i nie mogq przekroezye 250 znakdw. ITE-
MAN1 moze analizowae maksymaliiie 30.000 badanveh. (3)

FORMAT ELIROW ( 4 )
PIik danych sklada siy z 5 podstawowyeb komponenlow:
a) lima kontrolna okreslajaea ( lane
b) klucza odpowiedzi dla zadan testu
c) linii zawierajqcej liezby mozliwyeh odpowiedzi dla kazdego zadania testu
d) linii informujqcej, ktdre zadania majij bye uwzglydnionc w analizie
e) dane dotyezijee hadanegn

ad a) Linia kontrolna — musi zawierac nastypujqce informaeje w okreslonych koluinnach:
kolumna dane

1-3 ilose zadan w teseie (max ilose zadan = 250) (5)
-+ spaeja
5 lilera kodujqea zadania nie osiijgniylyeli przez Imdanyeh (badany nie zdqzyl ro/wijjzae zadan) (6)
6 spaeja
7 litcra kodujqca zadania pominiyte przez badanego (za zle odpowiedzi s<) punkty karne

poprawka na zgadywanie) (7)
8 spaeja

0-10 ilose znakdw idenlyfikujijeyeh badanego (jego kod max 80 znakdw) (8)

Dla zadan typu prawda- fafsz oraz zadan wielokrotnego wyboru program nie rozrdznia zadan pominietyeh
i zadan nicoskjgniylyeh. Spaeje w koiumnie 9 i lOoznaezajij brak identyfikatordw badanych.

ad b) Klueze odpowiedzi — Komplctny kluez odpowiedzi musi bye zawarty w jednej linii i rozpoczynac siy
od picrwszej kolumny. (9)

Istniejij dwa rodzaje punktowania zadan.
• Zadania dwudzielne. Kluez okreslonv jest przy uzyciu numerdw od 0 do 0 lub liter orI A do I. Jcsli

odpowiedz badanego zgodna jest z kluczem, wdwczas do obliezanycli statystyk dodawany jest 1 punkt.
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•Pozycjc wielopunklowe. Dopuszczalnc warlosci klucza wynoszq " l u l) D l a punklaeja za ty
pozycjy rowna jest liezhie zuajdujijcej siy w miejscu tej pozycji u danego hadanego (dla ..A = .. 1").
\Y przypadku nastypuje odwroccnie oflpowiodzi (lip. dla odpowicdzi 1 przy max punktaeji..5 dorla-
na zostanie wartosc (5 - 1) 4- l).(9a)

ad c) Ilosc inozliwych odpowicdzi — dla kazdego zadania. ( 10)
• Dla zadan dwudziclnycli liezha ta powimia hyc rowna ilosci opeji wystypujjjeydi dla danego zadania.
• Dla pozycji widopunktowych ilosc mozliwych odpowicdzi oznaeza niaksymalm} wartosc jakq odpowicdz

mozc przyjqc (niusi to hyc liezha z przcdzialu |2.9|).

ad d) Kod whjezania skali — przypisywany pojedynezemu zuduniu wskazuje czy daiiczadanie ma hvc
whjezonc do analizy (gdy zakodujemy jako A ") czy tez nic (gdy zakodujemy je jako VN”). ( 11)

ITElMAlN umozliwia analizy skal zfozonycli. Przypisanie zadan Inh pozycji do dancj podskali nastypuje przcz
oznaczt'iiic ich wspolnvm kodem whjezenia. Mozliwc jest wyroznienic 10 podskal oznaczonych kodami wkj-
czcnia z przcdzialu |0. 9|.

ad e) Linici danycli hadanego — niusi micscic siy w jednym wiers/ u hez wzglydu na ilosc zadan,
a (lane identyfikacyjnc hadanego muszq zajmowac pienvszc micjsca w wicrszu.(12)

Uwaga: W k.azdcj linn opisancj powyzej w podpi.inkl.ach od a do e mozn.a umieszczac komcnlarz oddzielony
od pozostalych informaeji spaejij.

Uwaga:
0 — lilera kodujijca zadania pomiiiiyle przcz hadanego (za zle odpowiedzi punkly karne poprawka

na zgadywanie)
N — litcra kodujqca zadania nic osiqgniytych przcz hadanveh ( hadany nic zdqzvl rozwi.jzac zadan)

30 X Y 5
+ 4- 4- 4- 4- - - - 4- 4- - - 4- 4- 4- + - - 4- - 4- H- 4- 4- 4- 4- 4- --
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2. Analiza zadan i testow
Picnvsza strona pliku wyjsciowego zawicra informaeje podsumowaijqcc analizy, wtqcznic z nazwami

plikbw i opcjanii konfiguracji. Wyniki analiz zadan i tcstmv przcprowadzono przez 1TEMAN sq listowano
w eztereeli sekcjaeh:

a) statystyki dla zadan dwudzielnie punklow'anycli
h) statystyki dla wielopnnktowycli zadan
c) podsnmowujqcc statystyki dla kazdcj skali
d) rozklarl cz9.st0.sci dlaskal punktowanych dwudzielnie

ad a) Ohliczonc wartosci slatystyk (wartosci, ktbre nie mogq bye nhliczone sq drukowanc jako spacje)
dla poszczegolnych zadan dotyczq odpowicdnio :

llom Statistics (15)
1 . (Seq.No) — jest lo numrr zadania w pliku dauycli.
2. Scale-Item — jest to numcr skali, do ktorej zadanie jest przypisane i numcr zadania w tej skali.
3. Proportion/ Pcrccntaqe Correct — jest to proporeja lub procent (zaleznic od konfiguracji) badanych.

ktdrzy udzielili prawidlowej odpowiedzi na zadanie. Wartosci ekstrenialne 0.0 lub1.0 oznaezajq. ze zadanie
Info zbvt lrinine lub zbvt latwc.

4. Disc. Index — jest to wskaznik dyskryminueji D,,okreslajqey, w jakim stopniu (lane zadanie nioze

dzielic badanych na grupy o wysokicb i niskich wynikach. Obliczany jest wedlug wzoru:

Disc. Index = P,||(.,, -PL0"
g<l/ir: IM1IOII — wskn/nik liilwosri zndnniu wgmpir 27% nnjwyzszyrli wynikmv lesiowama

PLOW — wskaznik latwosci zadania wgmpio 27% najnizszych wynikow tostowania

5. Korelacja ,,zadanie- \vvnik testu” — jest to korelacja mi^dzy wynikiem pojedynezego zadania a wyni-
kicin ( eslu. Moze bye obliczana zgodnic ze w/orem rh lub r h w zaleznosci od vvybranej opeji. Dodalnia
warlosc ohliezanego wspdlczynnika oznaeza, ze badani, ktdrzy poprawnie odpowiedzieli na dane zadanie,
uzyskali takze relatywnie wysokie wyniki w calej skali. Wartosc ujemna oznaeza, ze ei, ktdrzy odpowiedzieli
poprawnie na dane zadanie, uzyskali niskic wyniki w calej skali.
Statystyki wszystkicb mozliwych odpowiedzi na zadanie dajq te same informaeje o kazdcj opeji odpowie-
dzi. Odpowiedz prawirllowa (zgorlna z kluczem) jest oznaezona po prawej slronie „**'.

Alternative statistics (16)

1. Alt. — odpowiedzi na zadanie up. 1 to odpowiedz A, 2 to odpowiedz B itp.
2. Prop. Total — liezba b<;dqea ulainkiem dzicsiytnym z przedzialu |0,11 niowiqea ile bylo odpowiedzi dla

|i<)szc:zegdInyrli dvsi rakI(>m\v
3.EndorsingLOW — liezba hydqea nlamkiem dziesiytnvin z przedzialu 10.11 mbwiqca ile bylo odpowiedzi

dla poszczegolnych dystraktoixnv w grupie 27 % osbb o najnizszy wwnikaeh
4.Endorsing1IICII— liezba bydqca nlamkiem dzicsi^tnym z przedzialu |(),11 niowiqea ile bylo odpowiedzi

dla poszczegolnych dystraktorow' w ginpic 27 % osbb o najw- yzszycb wynikach
5.Point Riser — wspblczynnik korelacji punklowo- duservjny poszczegolnych odpowiedzi z w ynikami leslu
6.Key — gwiazdka * oznaeza piawidlow q odpow iedz (zgodnie z kluczem)

ad b) Dla skal sklaclajqcych siy z wielopunktowycli pozycji drukowanc sq nastypujqcc informaeje:
Item Statistics f 17)

1. Seq. No. — jest to numcr pozycji w pliku danveli.
2. Scale-Item. — jest to numcr skali, do ktorej dana pozyeja nalezy i numcr pozycji w tej skali.
3. Item. Mean — jest to srednia odpowiedz na pozycjy. Obliczanie sredniej zalezy od wybranej opeji braku

danycli. Dla ..wykreslenia ze skali’* srednia hedzie liczona dla lej samej liezby badanych.
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Dla ,.wykreslenia prohlemir srcdnia bydzie liczona dla badanych, kldr/y majq kompletno dane dlapozy-
cji wielopunktowych. Dla „wykreslania zadania 1 srcdnia hydzic liczona dla kazdej pozycji na podstawie
inncj liczby hadanych.

4. ltem. -Var — jest warianejq odpowiedzi na danq pozycjp. Na obliczonq wartosc moze mice wplyw opeja
hrakiijfjcych danych.

5. Item-Scale Correlation — jest to korclacja Pearsorra pomiydzy odpowicdziami na pozycjy a srednimi
wynikaini hadanych.

6. N per Item — jest to liezha hadanych, dla ktorej liczonc sq statystyki pozycji.

Alternative statistics ( I K )

1 . Alternative — ile punklow.
2. Proportion Endorsing — liezha bydqca ulamkicm dzicsi <;tnym z prz(‘dzialii |( ). 1 | mbwiqca ile hvlo

odpowiedzi dla poszczcgdlnvch punklow.

3. Key — plus 4- oznaeza sposdb narastania skali.

ad c) Dla kazdej analizowanej skali ITEMAN oblic/a naslypujqce statystyki: (19)

1. N of Items — ilosc zadaii luh pozycji skali.
2. N of Examinees — ilosc hadanych poddanych analizie w dancj skali.
3. Mean — dlaskal dwudzielnych jest tosrcdnia ilosczadan. na klorezoslaly udzidone poprawne odpowiedzi .

Dla skill z wielopunktowymi pozyejami jest tosredni wynik hadanego dla hadanych porldanych analizie.
4. Variance — jest to warianeja wynikow hadanych w ohiyhie dancj skali. Daje to wyobrazenie o rozpro-

szeniu wynikow wokdl wyniku sredniego.
5. Std. Dev. — jest to odchylenie standardowe wynikow hadanych w obrybie skali. Jest to pierwiastek

dmgiego stopnia z wariaueji.
6. Skew. — jest to skosnosc rozkladu wynikow dla kazdej skali . Skosnosc ujemna rozkladu wskazujc na

wystypowanic duzej liczby wysokich wynikow. Skosnosc dodatnia rozkladu wskazujc na wystypowanie
duzej liczby wynikow niskich. Skosnosc = 0 wskazujc na wystypowanii; rozkladu synietiyeznego.

7. Kurlosis — jest niiarq wypiylrzenia rozkladu w slosunku do rozkladu normaluego. Dodatnia wartosc
wskazujc wiyksze wypiylrzcnie rozkladu: ujemna wartosc wskazujc splaszczenie rozkladu: dla rozkladu
normaluego kurtosis = 0.

3. Minimum — najnizszv wynik dla dancj skali .
9. Maximum — najwyzszv wynik dla dancj skali .

10. IMediann — jest to wynik. ktory osiqga polowa luh mniej niz polowa hadanych.
1 1. Alpha — jesl to wspdlczynnik rzetclnosci alpha stanowiqey wskaznik jeduorodnosei skali. Zmieniasiyon

w granicach od 0.0 do 1.0.
12. SE.M — jest to bfqd standardowy pomiardw dla dancj skali . Obliczany jest zgodnie ze wzorem:

Sh'/W = S
(

• V (1 - r ) gdzie: S — oznaeza odchylenie standardowe, a r
( ( wspdlczynnik rzetclnosci alpha.

13. Mean P. — dla skal dwudzielnych jest to frakeja poprawnych odpowiedzi. Dla skal wielopunktowych
nic stosujc siy tej statystyki.

14. Mean Item- lot. — dlaskal dwudzielnie punktowanyell jest to srcdnia korclacja punktowo-dwuseryjna
dla wszyslkich zadan dancj skali. Dla skal wielopunktowych jest to srcdnia korclacja Pearsona — miy-
dzy odpowicdziami dla dancj pozycji a wynikaini skali — obliezona dla wszyslkich pozycji . \V srednich
uwzglydniane sq tylko te zadania. dla ktorveh korelacje mogq bvc obliezone.

15. Mean Biserial — dla skal dwudzielnych jest tosredni wspdlczynnik biscryjny dla wszystkich zadan. Dla
skal wiclodzielnych statystyka ta nic jest stosowana.

16. Max Score ( Low) — g d y wyhrana jest opeja grupowania jest to max wynik w grupic hadanych
o niskichwynikach.

17. N( Eow) — jest to liezha hadanych w grupic o niskich wynikach (dla wybrancj opeji grupowania).
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18. Min. Score (High) — dla wvhranej opeji gmpowania jest to najnizszy wynik wgrupie wvnikmv wysokich.
19. N(IIigli ) — oznaeza liezhy hadanych w grupie o wysokich wynikacli.
20. Scale lutercorrelalions — s;j to korelacjc Pearsona miyrlzy wynikami hadanych w poszczegolnych

skalach. Kiedv niektore luh wszystkic skale zawierajcj pozycje wielopunktowe, interkorelacjc mog.j hyc
zakloeane przez ohranq opeje hraku danych.

ad d ) Dla skal zlozonych z dwudzielnie punktowanvcli zadah wydriikowany zostanie rozklad odpowiedzi.

Dla skal zlozonych / wiclopunktowych pozycji wydrukowana zostanie alho srednia. alho zsumowany
wynik dla kazdego hadanego.

Zasady korzyslania z czysei opisowej podezas rozwujzywania zadan.
Kragmcnty czysei opisowej majtj numerki zapisane w nawiasach pogruhionym drukiem . W zadaniach

postawionc s;j pytania, ktore rowniez majtj numerki, nalezy odszukae odpowiadajtjcy numerck w czysei opi-
sowej i na lej podslawie mzwhjzae ezyse zadania.

ZADANIA DO PROGRAMU ITEMAN
Zadan ie 1

• Zaldz folder (katalog o nazwie) dwie pierwsz<' literv Twojego nazwiska w katalogu IIMMAN na rlysku G
Polccenie dla svslemn Windows

Uzyj ikony M6j koinputer kliknij ikony dvsku C. opeja Plik i naslypnie Nowy ohiekt teraz folder
wpisz nazwy nazwa_Twojego_ katalogu

Polccenie dla okienka DOS
Ml) C:\l l MMANW/z//;a_7ivojrgojiatalogn

• Dokonaj kopiowania pliku popr/ez
Polccenie dla systemu W indows

Uzvj ikony Mdj koniputcr kliknij ikony rlysku G, wejelz do foldcru Itcman poprzez podwojne
szyhkie ikony folderu, kliknij prawyni przyeiskiem myszy plik o nazwie plik SPM 1ST-\T. DAT
i menu wyhierz Kopiuj, wcjdz do folderu naziraJl'ivajego_kal.alogu popr/ez podwojne szyhkie
ikony folderu i z opeji menu Mdyeja wyhierz W klej.

Polccenie dla okienka DOS
COPY C:\ITMMAN\SPM1STAT.DAT
C All Ki\\\N\iaznwJwojegoJiatalogit_zalozonego jmciyskii_C

• Polccenie dla systemu Windows podgkjdu pliku SPM1S IAT.DAT
/ Start wyhierz Programy nastypnie Akcesoria i program Notatnik teraz wgraj plik SP I 'llS' I AT. I )A I ’

Polccenie dla okienka DOS podgkjdu pliku SPM1STAT.DAT
S Uruchom program Norton ezyli NO i Muter
S Wcjdz do katalogu, ktory zalozylcs ezyli najedz helkq na katalog I I M M A N i Muter nasty|mie najedz

hedkij na katalog, ktory zalozylcs i Muter
S Dokonaj podgkjdu pliku SPM1ST\T.DAT w tym celu najedz na niego helkij i klawisz M3.

^ Koniec podgkjdu klawisz MSG.

Odpowiedz na pytania:
z ilu zadan sklada siy test (5)
jak kodowane sij pytania nie osiijgniyte przez ueznia (6)
jak kodowane srj pytania ominiyte przez ueznia (7)
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ilc znakdw ma kod badancgo (8)
gdzie zapisany jest kluez (9)
ilc jest dystraktorow w pvtaniach (10)
ktore pytania biorq udzinl w sprawdzaniu testa (11)
jakie odpowied/i dasval pierws/y badany (12)

• Lriichoniienie progranui Itcinan:
Polccenic dla svstcnui Windows

Woknic Moj komputcr na dyskn C odsznkaj i wcjdz do foldcru ITINMANi kliknij dwa razy szybko
plik o nazwic Itcnian.cxc

Polccenic dla systemu DOS
Wide do katalogu ITIiMAN w tym coin najedz belktj na... (pienvsza linia) i weisnij Kntcr
Unichom program Italian poprzcz najcchanic na katalog ITKMAN i Kilter i nastgpnic
napisz Itcmani Kntcr

•Wgraj zbidr SPK1STAT.DAT W celu dokonania analizy stalystyczncj. Po wgraniu programn Itcman pojawi
siy okienko: Knter the name of the input file

wprowadz zhior z danymi
weisnij haitcr,najedz klawiszami strzalek gdra/clol na katalog.ktdiy zalozyles i Kilter,nastepnie najedz na
zbidr SPK ISTAT.DAT i Killer pojawi sit;:

Kntcr the name of the output lilt'
wprowadz nazwy zhiom, w ktdrym umieszczone hydij wyniki statystyezne

wpisz dowolnq nazwy hez rozszerzenia najlepiej dwie pierwszc litciy I'woje nazwiska i Kntcr pojawi siy
Do you want the score written to a file
czy chccsz osohnv zbidr z wynikami testu (ilc punktdw zdohvl, kazdy badany)

wpisz dowolnj} nazwt;bez rozszerzenia najlepiej dwie pienvsze litery I'woje nazwiska i Kntcr pojawi sit;
Do you have a key Kxception file
czy mas/ osobny zbidr z kluczem

wvbierz nie (NO) czvli Knter
Do you want to write statistics to an external file
czy chccsz zapisac obliezone statystyki do zewn^trznego zhiom

wvbierz nie (NO) czyli Killer

• Wypclnij okienko konfiguracyjne opracowania statvstyeznego
W’szystkie ustawicnia s«j prawidlowe tylko w Interval Width wpisz 3 (kliknij muszkq to pole i wpisz 3)
i weisnij Kntcr i drugi raz Kntcr

lypeof Corelations
Point -Biserial
Biserial

Ability Grouping
Yes

No
Subgroup Analysis

Yes

typ uzytcj korelacji
korclacja punktowo-dwuscryjana r h
korelacja dwuseryjna l*

zdolnosc grupowania
wybranie tej opeji powodujc obliczanie
dla skali dychotomicznych wskaznika D.,,
(obliezanego dla skrajnych liczqcycli
po 27 % hadanych)

analizowanie podgrup

No
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Correct Corelations for Spuriousness
T Yes

No
Express Endorsements (Difficulties) As:

Proportions
Percelagnes

Score Distributions/histograms
Interval Width

Cdy clicosz oglqdntje wyniki weisnij klawisz K2

przedstawianic wynikow' w postaci
proporeji (ufamka dziesi^tnego)
procentdw

wybdr dlugosci przedzialu do wykonania histogranni
szerokose przedzialu (podaj liczb^)

• Dokonaj interpretaeji wynikow:
ile osob brato udzial w tcscie
ile byto pytan
na podslaw'ie analizy pylania drugiego zaznajom sie z wszystkimi liezbami w lej c/esei opraeow'ania
slatystyeznego, ktdra odpowiedz jest poprawna (15-16)
w pytaniu 38 komputcr stwierdzil, ze lepsza odpowiedz jest inna niz w kluezu,nalezy wige przeana-
lizowac,czv nie nia blydu w konstrukcji pytania lub w samyin kluezu

jaka jest srednia ilosc zadaii,na ktore zostalv udzielone poprawne odpowiedzi ( 19)
jaka jest warianeja wynikow badanyeh
jakie jest odchylenic standardowe wynikow badanyeh
jaka jest skosnosc rozkladu wynikow
jakie jest wypi^ti’zenic rozkladu w stosunku do rozkladu nornialncgo
jaki jest najnizszy wynik
jaki jest najwyzszy wynik
jaka jest mediana
jaki jest wspolczvnnik rzetelnosci testu, czy test jest ..dobry"
jaki jest blqd standardowy pomiarow oraz jaka jest jego interpretaeja
jaka jest Irakcja poprawnych odpowiedzi.
jaka jest srednia korelaeja punklow'o-dw usciyjna dla wszystkich zadaii
jaki jest sredni wspolczvnnik biseryjny dla wszystkich zadaii
jakie s;j max wyniki w grupie badanyeh o niskich wynikach
jaka jest liezba badanyeh w grupie o niskich wynikach
jaki jest najnizszy wvnik w grupie wynikow wysokich
jaka jest liezba badanyeh w grupie o wysokich wynikach

Zadaiiie 2
\V wyniku przeprowarlzenia testu, skladajqeego sit;z dziesigeiu zadaii, osiqgnigto nastgpujqcc wyniki:

zad Zad2 zad3 Zad4 zad5 zad6 zad7 zad8 Zad9 zad10 klasa

Lczeil 1 ro 5 3 4 3 5 5 3 4 6 la

Uczcii2 3 2 2 0 2 3 2 2 3 3 la

Lczcn3 2 1 2 1 2 3 1 2 3 3 II)

Lczen4 4 3 1 9 2 4 3 3 3 4 Ih

Lczeil5 4 3 3 1 3 5 5 4 4 5 la

Lczeil6 3 2 2 3 2 2 3 3 3 2 II)

Max 5 5 4 5 3 5 5 4 4 6
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Dokonaj stalystyeznego opracowania tcstu
Polecenie dla Wndows

Umchom program Notatnik poprzcz z Start wybicrz Programy nast^pnic Akccsoria i program
Notafnik trraz mozna wpisywac tost. Po wpisanin tostu nagraj tost do swojcgo foldcru.
ktory zalozyles w poprzednim pytaniu

Polcccnio dla okienka DOS
S Uruchom program Norton czyli NC i Enter
S Wcjdz do katalogn, ktory zalozylcs czyli najcdz bclkq na katalog 1!EMAN i Enter nastgpnic

najcdz bclkq na katalog,ktory zalozylcs i Enter
S zafoz za pomooj Nortona na dyskn 0 w kalalogn ITEMAN i \v podkatalogn , ktory zalozylcs

w poprzednim zadaniu zbidr o nazwic dwie pierwsze litery Twojego nazwiska czyli Shift+E4
i tcraz wpisz nazwy zbioru i Enter teraz mozna wpisywac test

• lost jest wiolopunktowy,przoczytaj w jaki spnsoh tworzonc stj zbiorv do sprawdzania wiolopunktowego
(14) (9a)

• Wpisz test zapisujtjc poszczegolne wierszc:
a) linia kontrolna okrcslajqca danc

10 — zadari (pamiytaj o spaeji w picnvszcj kolumnio przod 10)
x — zadania nio osiqgni^tc
y — zadania pominiylc
2 — ilosc znakow kodn badanego (2 umiesc w 10 kolumnio !!!)

b) klueza dla skalijako +
c) linii zawierajfg:cj liezhg mozliwych odpowiodzi dla kazdego zadania tostu czyli max z taboli
d) linii informtijqccj, o kodzic przvdzialu do skalijako jedynki (1)
e) danc dotyczijco szosciu hadanych (paniigtaj o dwulitorowym kodzic na poczqtku wiersza danveb)

•Wide do kalalogn ITEMAN w tyrn coin najcdz belkij na... (pierwsza linia) i weisnij Enter
• Umchom program Iteman poprzcz najechanie na katalog ITEMAN i Enter i nastypnie napisz Iteman i loiter
•Pojawiq siy pytania o nazwv plikow odpowiadaj tak jak w zadaniu 1
• Pojawi siy okienko, ktorego znaczcnic mozna wytluniaczyc nastgpujqco:

Ibe following missing-data options arc. available for scales that contain multipoint items
Dla skal wielopunktowych si\ mozliwe nasty-piijqcc opeje dla przypadku opuszczcnia danveb

() Itemwise deletion — Compute Statistics on all avilablc item responses
usuniycio z pozvcji (zadania)

0 Scalowisc deletion — Delete examincss with missing data from the analysis of each scale, separately
usuniycie ze skali — usuniycic badanvcli z riiekomplelnymi danymi z analizy dookreslonej podskali

() Casewise deletion— Delete exarniness with missig data from all analyses
usuniecic badanego (badanvcli), u ktorego wystqpily nickomplctnc danc w ktorejkolwiek ze skal
wielopunktowych, jest usuwany ze wszystkicb analiz

Weisnij Enter

• Pojawi siy okienko
Please select the option that you prefer
0 Average Scale Score — This option repate each score as an average. It allows you to directly

compare the individual score in relation to die categories in the multipoint Scale
() Summed Scale Score — This options reports each score as a sum
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•Kliknij myszki} w drugiej opcji tak aby proslokijcik zaznaczyl opcjy i wcisnij Pnler
•Kliknij rnyszkzj Continue:
•Oglqrinij wyniki poprzcz 12
• Dokonaj intorpretaeji wynikow statystycznych jak wzadaniu 1

• Dokonaj i podgkjdu plikn smnowania wynikow
Polaconic dla Windows

Uruchom program Notatnik poprzcz z Start wybicrz Programy nast^pnic Akccsoria i program
Notatnik toraz wcjdz do foldoru, ktory zalozyfcs i wgraj plik z rozszerzoniam SCR

Poloconio dla okionka Dosn
Wyjdz z kemana przaz Use. Uruchom Nortona. najedz hclkij na twoj plik z rozszarzaniam SCR
i wcisnij 1* 3




