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Analiza danych ilościowych



Agenda

1. Dlaczego wyniki badań ilościowych się różnią? 
(próby celowe a reprezentatywne, błąd statystyczny i podstawowe założenia 
analityczne).

2. Badania deklaracji a badania zachowań. Wskaźnik to coś, co się projektuje i 
definiuje.

3. Praca ze zbiorem danych – przygotowanie do analiz.

4. Podstawowe analizy: zmienne ciągłe a dyskretne, poziomy pomiaru, analiza 
jednozmiennowa, porównywanie podgrup, analiza dwuzmiennowa i 
wielozmiennowa. 

5. Wskaźniki w badaniach marketingowych. Cel: skuteczność, efektywność, 
rozliczalność, uczenie się na własnych błędach.
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W jaki sposób zwykle dobieramy próby do 
badań opinii?

3
Źródło: M. Bągard, M. Dubrawski, Dobór próby i ważenie w badaniach offline i online; w: M. Lutostański, A. Łebkowska, 
M. Protasiuk, Badanie Rynku Jak zrozumieć Konsumenta, PWN 2021, s. 35



Dlaczego w badaniach opinii dobiera się próbę 
badawczą?
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Źródło: M. Bągard, M. Dubrawski, Dobór próby i ważenie 
w badaniach offline i online; w: M. Lutostański, A. 
Łebkowska, M. Protasiuk, Badanie Rynku Jak zrozumieć 
Konsumenta, PWN 2021, s. 35

Decyzja o sposobie doboru próby 
uwzględnia 3 aspekty:
1. budżet badania
2. termin, na który potrzebne są 

wyniki
3. wagę ryzyka błędu: im 

„kosztowniejszy” błąd, tym 
więcej warto poświęcić na 
uniknięcie go (środkiem do tego 
jest badanie)
• decyzja o budżecie badania 

wymaga rozważenia 
scenariuszy 
i „zakontraktowania”



Reprezentatywna, czyli…?

5

Próba reprezentatywna – część populacji pozwalająca w przybliżeniu opisać całość populacji.

Podstawowa zasada wnioskowania statystycznego mówi, że aby wnioskowanie o populacji na
podstawie próby było poprawne próba badawcza musi być próbą reprezentatywną dla populacji na
temat której chcemy formułować wnioski. Badanie wykonane na próbie reprezentatywnej nazywa się
badaniem reprezentacyjnym.

https://pl.wikipedia.org, Lissowski G., Haman J., Jasiński M., Podstawy statystyki dla socjologów, Warszawa 2008.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Populacja_statystyczna
https://pl.wikipedia.org/


Reprezentatywna, czyli…?
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Próba reprezentatywna – część populacji pozwalająca w przybliżeniu opisać całość populacji.

Podstawowa zasada wnioskowania statystycznego mówi, że aby wnioskowanie o populacji na
podstawie próby było poprawne próba badawcza musi być próbą reprezentatywną dla populacji na
temat której chcemy formułować wnioski. Badanie wykonane na próbie reprezentatywnej nazywa się
badaniem reprezentacyjnym.

Podstawowym sposobem realizacji postulatu reprezentatywności próby jest uzyskanie próby 
losowanej. O próbie losowej mówi się, iż realizuje ona postulat reprezentatywności proceduralnej. 

Próba reprezentatywna proceduralnie to próba dobrana w taki sposób że: 
• dla każdej jednostki należącej do populacji określone i znane jest prawdopodobieństwo

wylosowania do próby,
• dla każdej jednostki należącej do populacji prawdopodobieństwo to jest różne od zera.

Należy zwrócić uwagę, iż aby zrealizować te postulaty prawie zawsze (wyjątkiem jest próba dobrana w 
sposób systematyczny) konieczne jest posiadanie kompletnej listy jednostek należących do populacji. 

https://pl.wikipedia.org, Lissowski G., Haman J., Jasiński M., Podstawy statystyki dla socjologów, Warszawa 2008.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Populacja_statystyczna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%B3ba_losowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Prawdopodobie%C5%84stwo
https://pl.wikipedia.org/wiki/Prawdopodobie%C5%84stwo
https://pl.wikipedia.org/


Reprezentatywna, czyli…?
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Próba dobrana zgodnie z postulatem reprezentatywności przedmiotowej to próba kwotowa. Jest to
taka próba, w której zachowana jest struktura kluczowych cech właściwa dla populacji.

Próba kwotowa powstaje przez określenie listy cech ze względu na które próba powinna mieć
strukturą zbliżoną do populacyjnej i dobranie jednostek do badania w taki sposób, aby struktura
próby była zbliżona do populacyjnej. Aby to osiągnąć projektuje się strukturę próby kwotowej, a
później rekrutuje się odpowiednią liczbę jednostek o określonych konfiguracjach cech.

https://pl.wikipedia.org, Lissowski G., Haman J., Jasiński M., Podstawy statystyki dla socjologów, Warszawa 2008.

https://pl.wikipedia.org/


Reprezentatywna, czyli…?
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Próba dobrana zgodnie z postulatem reprezentatywności przedmiotowej to próba kwotowa. Jest to
taka próba, w której zachowana jest struktura kluczowych cech właściwa dla populacji.

Próba kwotowa powstaje przez określenie listy cech ze względu na które próba powinna mieć
strukturą zbliżoną do populacyjnej i dobranie jednostek do badania w taki sposób, aby struktura
próby była zbliżona do populacyjnej. Aby to osiągnąć projektuje się strukturę próby kwotowej, a
później rekrutuje się odpowiednią liczbę jednostek o określonych konfiguracjach cech.

https://pl.wikipedia.org, Lissowski G., Haman J., Jasiński M., Podstawy statystyki dla socjologów, Warszawa 2008.

• Próba kwotowa nie pozwala na oszacowanie rozmiaru błędu statystycznego. Próby kwotowe nie 
spełniają postulatów reprezentatywności proceduralnej, a zatem liczenie dla nich błędu 
statystycznego nie ma uzasadnienia matematycznego i daje błędne oszacowanie jego rozmiaru.

• Reprezentatywność próby kwotowej opiera się na założeniu, że tylko cechy ze względu na które 
kontrolowano włączanie jednostek do próby wpływają na uzyskane wyniki. Jeżeli założenie to jest 
błędne to uzyskane w próbie wyniki mogą dalece odbiegać od populacyjnych (a brak jest podstaw 
by sądzić, że założenie to jest słuszne).

https://pl.wikipedia.org/


A w praktyce… :)
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wykszt. w próbie

wiek w próbie

52%

48%

płeć: 52% K
48% M

15 900 999 K
14 511 112 M

wiek

wykształcenie

30 412 111
osób 18+

300 osóbGUS: próba reprezentatywna

n=155 kobiet
n=145 mężczyzn

18-24 lata:  9%
25-34 lata:  18%
35-44 lata:  20%
45-54 lata:  16%
55 i więcej:  36%

18-24 lata:  
25-34 lata:  
35-44 lata:  
45-54 lata:  
55 i więcej: 

28
55
61
47
108



wnioskowanie o populacji na 
podstawie próby

A w praktyce… :)
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wykszt. w próbie

Wyniki z badania: Czy w ostatnim tygodniu:

• jeździł/a na rowerze?: 132 osoby: 44%

• biegał/a?: 33 osoby: 11%

wiek w próbie

52%

48%

płeć: 52% K
48% M

15 900 999 K
14 511 112 M

wiek

wykształcenie

jeździ na rowerze: 16 905 680

bieganie, jogging: 4 226 420

30 412 111
osób 18+

300 osóbGUS: próba reprezentatywna

n=155 kobiet
n=145 mężczyzn

18-24 lata:  9%
25-34 lata:  18%
35-44 lata:  20%
45-54 lata:  16%
55 i więcej:  36%

18-24 lata:  
25-34 lata:  
35-44 lata:  
45-54 lata:  
55 i więcej: 

czy bardziej opłaci się 

produkować czapki dla 

rowerzystów, czy dla biegaczy?

28
55
61
47
108



Kwestia wykształcenia
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Kapitał ludzki w Polsce w latach 2014-2018 
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/inne-opracowania/inne-opracowania-zbiorcze/kapital-ludzki-w-polsce-w-latach-2014-2018,8,7.html

LUDNOŚĆ  W  WIEKU  15 LAT  I  WIĘCEJ  WEDŁUG  
POZIOMU  WYKSZTAŁCENIA w tysiącach, 2018

ogółem 30 430 100%

wyższe 7 415 24%

średnie i policealne 10338 34%

zasadnicze zawodowe 7320 24%

gimnazjalne, podstawowe i niepełne 
podstawowe

5357 18%

Zadanie: ile w łącznej próbie 
1000 powinno być osób z 
wykształceniem… ? 

………..

………..

………..

………..



Kwestia wykształcenia
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Mały Rocznik Statystyczny Polski 2019
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/roczniki-statystyczne/roczniki-statystyczne/maly-rocznik-statystyczny-polski-2019,1,21.html



Kwestia wykształcenia
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Mały Rocznik Statystyczny Polski 2020
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/roczniki-statystyczne/roczniki-statystyczne/maly-rocznik-statystyczny-polski-2020,1,22.html



Kwestia wykształcenia
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Zadanie: ile w 
łącznej próbie 1000 
powinno być osób z 
wykształceniem… ? 

wyższym: …………………..

średnim: …………………...

Mały Rocznik Statystyczny Polski 2020
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/roczniki-statystyczne/roczniki-statystyczne/maly-rocznik-statystyczny-polski-2020,1,22.html

zawodowym: ……….…...

podstawowym: ………...
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pracujący wg 
wykształcenia i wieku

ludność w wieku 15 lat 
i więcej

wyższe 363 240

średnie i policealne 265+91 340

zasadnicze zawodowe 233 240

gimnazjalne, 
podstawowe i niepełne 
podstawowe

48 180

1000 1000

Kwestia wykształcenia: znajdź różnice



Kwestia wykształcenia
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Kapitał ludzki w Polsce w latach 2014-2018 
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/inne-opracowania/inne-opracowania-zbiorcze/kapital-ludzki-w-polsce-w-latach-2014-2018,8,7.html

LUDNOŚĆ  W  WIEKU  15 LAT  I  WIĘCEJ  WEDŁUG  
POZIOMU  WYKSZTAŁCENIA w tysiącach, 2018

ogółem 30 430 100%

wyższe 7 415 24%

średnie i policealne 10338 34%

zasadnicze zawodowe 7320 24%

gimnazjalne, podstawowe i niepełne 
podstawowe

5357 18%

Z badania na próbie reprezentatywnej 15+ 
wiadomo, że 10% populacji kupi w ciągu 
najbliższego kwartału fotoksiążkę. 
Ile to będzie sztuk? …………………..

Z badania na próbie reprezentatywnej 15+ 
wiadomo, że 5% populacji kupi w ciągu 
najbliższego kwartału lodówkę. 
<uwaga mina>
Ile to będzie sztuk? …………………..



Dlaczego wyniki badań ilościowych się różnią? 

badaniawyborcze.pl: 

• wyniki, 

• dla komentatorów,

• baza wiedzy.
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Dlaczego wyniki badań ilościowych się różnią?
- analiza struktury i procesu badania (analiza projektu)

Jak wygląda narzędzie badawcze?

• ile zawiera pytań?

• jaka jest kolejność pytań?

• jakie pytania sąsiadują ze sobą? czy 
kolejność pytań się zmienia?

• jak wygląda kafeteria – lista 
odpowiedzi? (0-10? 1-10? czy jest 
symetryczna? czy jest 
zupełna/wyczerpująca? czy jest 
zrozumiała?
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W jaki sposób zrealizowano wywiady?

• wywiad bezpośredni?

• wywiad telefoniczny?

• wywiad przez internet?

• czy respondenci mieli poczucie 
anonimowości?

W jaki sposób zaproszono 
respondentów do badania?

• czy wysłano list zapowiedni/intencyjny?

• jak został zaadresowany, 
rozdystrybuowany (imiennie?)

• kto podpisał się pod listem?

• czy ankieter miał ze sobą list intencyjny? 
przez kogo podpisany? czy go użył 
przed wywiadem czy po?

W jaki sposób dobrano próbę badawczą?

• próby losowe i nielosowe

• próba imienna, próba adresowa

• próba celowa

• metoda kuli śnieżnej



Dlaczego wyniki badań ilościowych się różnią?
- analiza struktury projektu badania 
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Kiedy zrealizowano badanie?

• precyzyjne określenie dat badania

• precyzyjne określenie godzin 
prowadzenia wywiadów/zbierania 
danych

• pora roku – uwaga na pogodę i czynniki 
sezonowe

• uwaga na święta, długie weekendy

• uwaga na kontekst – głośne tematy

• uwaga na lokalizacje szczególne –
Gdańsk Matarnia, Jesienna 9, 100% 
znajomości marki Ziaja

Kto analizował/przedstawił wyniki?

• czy badacz/analityk jest częścią 
działu/pionu, który zlecił analizy?

• podejście eksploracyjne, podejście 
śledcze, podejście dowodzące

• wiedza z obszaru metodologii i 
statystyki

• wiedza z obszaru psychologii 
społecznej,  poznawczej, psychologia 
emocji i motywacji, wiedza o 
konsumencie



20

Badanie: zaznacz kropką dwa najlepsze

NanoTest - optymalizujemy procesy wykorzystując 

najnowsze technologie i systemy.

NanoTest - optymalizujemy procesy z wykorzystaniem 

najnowszych technologii i systemów. 

Pomagamy zwiększać produktywność przez 

optymalizację procesów oraz wdrażanie innowacyjnych 

technologii.

Pomagamy zwiększać produktywność optymalizując 

procesy oraz wdrażając innowacyjne technologie.
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W każdym z czterech zaznacz kropką jedno słowo, które warto zmienić:

NanoTest - optymalizujemy procesy wykorzystując najnowsze technologie i 

systemy.

NanoTest - optymalizujemy procesy z wykorzystaniem najnowszych 

technologii i systemów. 

Pomagamy zwiększać produktywność przez optymalizację procesów oraz 

wdrażanie innowacyjnych technologii.

Pomagamy zwiększać produktywność optymalizując procesy oraz wdrażając 

innowacyjne technologie.
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32

42

48

15

35

25

24

26

25

16

16

36

8

17

12

jasno komunikuje punkt apteczny

podoba mi się

jest wyraziste

widoczne z daleka

zdecydowanie tak raczej tak raczej nie zdecydowanie nie

Badanie: ocena konceptu wizualizacji logotypu
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Badanie: ocena konceptu wizualizacji logotypu
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Jakość projektu badawczego – oraz jego 
wyników – zależy od pracy włożonej w projekt:

• dążenie do obiektywności, osadzenia w faktach 
kontekstowych, triangulacja metodologiczna, 
weryfikacja wieloźródłowa

• wiedza teoretyczna

• doświadczenie – wiedza praktyczna



W 1854 r. w Londynie wybuchła epidemia cholery.
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John Snow (1813-1858) –
brytyjski lekarz, pionier 
stosowania znieczulenia 
oraz zasad higieny w 
medycynie. Uznawany za 
jednego z twórców 
epidemiologii. 

Przyczyna: "miazmaty", czyli  morowe powietrze.
Lekarstwo: okadzanie oraz promocja sprzedaży wonnych kwiatów.

Ale...
Snow naniósł miejsca zamieszkania ofiar na mapę miasta. Tak powstało pierwsze badanie 
epidemiologiczne.
Odkryto skupisko przypadków w okolicy Broad Street.
Znajdowała się tam miejska pompa.

Wbrew lokalnym władzom dokonano rzeczy niewyobrażalnej: zdjęto uchwyt pompy.



…. epidemia cholery  z 1854 ...
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http://urbnews.pl/zastosowanie-gis-w-ochronie-zdrowia/

co przedstawia 
wizualizacja?



… dodatkowy kontekst …
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• Badania/wyniki jakościowe fascynują, zachwycają, inspirują (robią 
wrażenie). Wyniki ilościowe są naturalną dźwignią decyzji 
biznesowych.

• Dobrze poprowadzone badanie pozwala firmom zaoszczędzić lub 
zarobić pieniądze – ograniczają ryzyko decyzji biznesowych i 
rozwiązują problemy „ilościowe” ($$$).

• Kluczem do dobrych badań są kompetencje badacza - analityka, 
warto je rozwijać.

• gdy badacz popełni błąd… ?

Gdy chirurg popełni błąd, umiera 
jeden pacjent.

Gdy błąd popełnia epidemiolog -
umierają tysiące.

Helix, SyFy



Ilościowe vs Jakościowe…?
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bez komentarza ☺



Punkt wyjścia
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wish-lista potencjalnych cech, które mogą mieć znaczenie – co mogłoby być ważne?

-- > co mamy w bazach?

-- > co chcemy zebrać w pierwszej kolejności? 

-- > co wydaje się najważniejsze – sprawdzamy w pierwszej kolejności?
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http://urbnews.pl/zastosowanie-gis-w-ochronie-zdrowia/

Analiza jednozmiennowa – analiza rozkładu zmiennej, 
statystyka opisowa

Jak 
skwantyfikować 
tę grafikę – co 
tu można 
zmierzyć?



Analiza jednozmiennowa – analiza rozkładu zmiennej, 
statystyka opisowa
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Miary położenia: 

miara klasyczna: średnia arytmetyczna

miary pozycyjne: 

Mediana

Dominanta (Moda)

kwartyle, decyle, centyle, itp..

https://www.statsoft.pl/textbook/stathome_stat.html?https%3A%2F%2Fwww.statsoft.pl%
2Ftextbook%2Fstnonpar.html



Dzwon, czyli…
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Dzwon, czyli…
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https://pogotowiestatystyczne.pl/slowniczek/rozklad-normalny/



Analiza jednozmiennowa
– miary zmienności (rozproszenia, dyspersji)
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Miary zmienności:
Klasyczne:
• odchylenie standardowe
• wariancja
• odchylenie przeciętne
• współczynnik zmienności
Pozycyjne:
• rozstęp
• odchylenie ćwiartkowe
• współczynnik zmienności

miasto wartość cechy „waga”

A 60 59 58 61 60 61 57 62 59 63

B 53 60 67 49 65 62 56 70 63 55

miasto ni Me min max Q1 Q3 R

A 10 60 60 57 63 59 61 6

B 10 60 61 49 70 55 65 21



Analiza jednozmiennowa – analiza rozkładu zmiennej
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Miary asymetrii: 

współczynnik asymetrii (skośności)

Miary asymetrii mówią, czy większa część populacji znajduje się powyżej, czy poniżej 
przeciętnego poziomu badanej cechy.

asymetria prawostronna 
(współczynnik asymetrii dodatni)

asymetria lewostronna 
(współczynnik asymetrii ujemny)



Statystyka to też emocje

38
http://tomnierajcuje.blogspot.com/2013/06/zarobki-srednia-mediana-dominanta.html

niedziela, 30 czerwca 2013

asymetria 
prawostronna 
(współczynnik 
asymetrii 
dodatni)



Analiza jednozmiennowa – analiza rozkładu zmiennej
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Miary skupienia (koncentracji ): 

- kurtoza

Współczynnik skupienia (koncentracji) (kurtoza) (K) - jest miarą skupienia 
poszczególnych obserwacji wokół średniej. Im wyższa wartość współczynnika tym bardziej 
wysmukła krzywa liczebności, większa koncentracja wartości cech wokół średniej.



Przygotowanie zbioru do analiz to kluczowy etap pracy



Praca ze zbiorem danych – znajdź różnice
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Q0030 Miejsce obecnego zamieszkania (kraj)

Częstość Procent
Procent 
ważnych

Procent 
skumulo

wany

Ważne 1 Wielka 
Brytania

123 61,5 73,2 73,2

2 Irlandia 17 8,5 10,1 83,3

3 Niemcy 11 5,5 6,5 89,9

4 Francja 9 4,5 5,4 95,2

6 Holandia 8 4,0 4,8 100,0

Ogółem 168 84,0 100,0

Braki danych Systemowe 
braki danych

32 16,0

Ogółem 200 100,0

Q0030

Częstość Procent
Procent 
ważnych

Procent 
skumulo

wany

Ważne 1 52 62,7 75,4 75,4

2 6 7,2 8,7 84,1

3 4 4,8 5,8 89,9

4 3 3,6 4,3 94,2

6 4 4,8 5,8 100,0

Ogółem 69 83,1 100,0

Braki 
danych

Systemo
we braki 
danych

14 16,9

Ogółem 83 100,0

ZBIÓR A-maxi ZBIÓR A-mini



Praca ze zbiorem danych – case study

42

Q0026 Wiek

Częstość Procent
Procent 
ważnych

Procent 
skumulo

wany

Ważne 1 18-24 22 11,0 11,0 11,0

2 25-34 133 66,5 66,5 77,5

3 35-44 19 9,5 9,5 87,0

4 45-54 10 5,0 5,0 92,0

5 55-65 16 8,0 8,0 100,0

Ogółem 200 100,0 100,0

Q0026

Częstość Procent
Procent 
ważnych

Procent 
skumulo

wany

Ważne 1 9 10,8 10,8 10,8

2 51 61,4 61,4 72,3

3 8 9,6 9,6 81,9

4 6 7,2 7,2 89,2

5 9 10,8 10,8 100,0

Ogółem 83 100,0 100,0

Q0027 Wykształcenie:

Częstość Procent
Procent 
ważnych

Procent 
skumulo

wany

Ważne 2 Gimnazjalne 3 1,5 1,5 1,5

3 Zasadnicze 
zawodowe

11 5,5 5,5 7,0

4 Średnie ogólne 41 20,5 20,5 27,5

5 Średnie 
zawodowe 
(techniczne)

46 23,0 23,0 50,5

6 Wyższe 99 49,5 49,5 100,0

Ogółem 200 100,0 100,0

Q0027

Częstość Procent
Procent 
ważnych

Procent 
skumulo

wany

Ważne 2 2 2,4 2,4 2,4

3 4 4,8 4,8 7,2

4 15 18,1 18,1 25,3

5 22 26,5 26,5 51,8

6 40 48,2 48,2 100,0

Ogółem 83 100,0 100,0

ZBIÓR A-maxi ZBIÓR A-mini
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Q0028 Stan cywilny

Częstość Procent
Procent 
ważnych

Procent 
skumulo

wany

Ważne 1 Wolny/a 72 36,0 36,0 36,0

2 Zamężna / 
żonaty

76 38,0 38,0 74,0

3 W związku 
partnerskim

52 26,0 26,0 100,0

Ogółem 200 100,0 100,0

Q0028

Częstość Procent
Procent 
ważnych

Procent 
skumulo

wany

Ważne 1 24 28,9 28,9 28,9

2 37 44,6 44,6 73,5

3 22 26,5 26,5 100,0

Ogółem 83 100,0 100,0

Q0029 Liczba posiadanych dzieci

Częstość Procent
Procent 
ważnych

Procent 
skumulo

wany

Ważne ,00 113 56,5 56,5 56,5

1,00 43 21,5 21,5 78,0

2,00 36 18,0 18,0 96,0

3,00 8 4,0 4,0 100,0

Ogółem 200 100,0 100,0

Q0029

Częstość Procent
Procent 
ważnych

Procent 
skumulo

wany

Ważne 0 43 51,8 51,8 51,8

1 21 25,3 25,3 77,1

2 14 16,9 16,9 94,0

3 5 6,0 6,0 100,0

Ogółem 83 100,0 100,0

ZBIÓR A-maxi ZBIÓR A-mini
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Przygotowanie analiz – co trzeba zrobić:

46

- sortowanie po kolejnych zmiennych, obejrzenie zbioru metodą oczną :)

- analiza zmiennych demograficznych – czy nie zawierają braków danych

- porównanie próby do parametrów populacji istotnych z punktu widzenia 
reprezentatywności

- analiza dat wywiadów

- analiza czasu – wywiadów lub czasu wypełniania kwestionariusza CAWI

- obliczenie podstawowych statystyk: średnia, minimum, maksimum, odchylenie 
standardowe/wariancja, histogramy – oglądanie rozkładów graficznych DLA 
WSZYSTKICH ZMIENNYCH

- decyzje co do przekształceń zbioru: rekodowanie zmiennych na nowe, decyzje 
co do braków danych (miękki/twardy missing), rekodowanie zwrotne jeśli 
trzeba

- (opracowanie wyników pytań otwartych)

Garbage in, garbage out.



Analiza dwuzmiennowa – miary związku (korelacji)
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Zasadniczym celem analizy dwuzmiennowej jest znalezienie istniejących zależności (związku) 
pomiędzy badanymi zmiennymi np. wysokością dochodu i wykształceniem, wiekiem i częstością 
praktyk religijnych itp.

WAŻNE: związek dwóch zmiennych nie musi mieć charakteru przyczynowo – skutkowego; chodzi tylko 
o współwystępowanie.

Wskaźniki:

• współczynnik korelacji liniowej r Pearsona

Współczynnik korelacji liniowej Pearsona mówi o sile i kierunku związku między zmiennymi. Przyjmuje 
wartości z przedziału [-1;1]. Im jest bliższy "0" tym związek jest słabszy. Im bliżej "1" (lub "-1"), tym 
związek jest silniejszy. 

•
(współczynnik korelacji rangowej Spearmana (zmienne porządkowe, interwałowe), 
współczynnik V Cramera)



Analiza dwuzmiennowa – miary związku (korelacji)
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………………………………………..

………………………………………..

podaj przykład:



Analiza dwuzmiennowa – miary związku (korelacji)
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https://statystykawpsychologii.blogspot.com/2014/07/wspoczynnik-korelacji.html
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statystyki opisowe – średnia 
arytmetyczna i odchylenie 
standardowe

Analiza dwuzmiennowa – miary związku (korelacji)

Przykład - pięć cech herbaty:
kolor (mierzone stopniem nasycenia czernią),
czas (parzenia),
gorycz (mierzona nasyceniem goryczą),
teina (zawartość teiny w gramach na milimetr sześcienny) 
i cena. 
Są to zmienne ciągłe.

https://statystykawpsychologii.blogspot.com/2014/07/wspoczynnik-korelacji.html
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Analiza dwuzmiennowa – miary związku (korelacji)

Kolor x cena: 

Im większe 
nasycenie czernią, 
tym wyższa cena. 
Zależność jest na 
poziomie średnim. 
Istotna 
statystycznie na 
poziomie 0,00. 

https://statystykawpsychologii.blogspot.com/2014/07/wspoczynnik-korelacji.html
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Badanie wykazało, że korelacja pomiędzy oceną kompetencji 

przełożonego, oceną dbałości o jakość atmosfery przez 

przełożonego oraz wysokością premii miesięcznej przyznanej 

pracownikom wyniosła r=0,78.

Czy jest to korelacja pozytywna czy negatywna?

…………………………………….

Jakie wnioski można wyciągnąć z tej informacji?

1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Co warto sprawdzić, aby lepiej zrozumieć, co się dzieje?

1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………….



bez 
komentarza 
☺
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Analiza dwuzmiennowa – miary związku (korelacji)
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Analiza dwuzmiennowa – miary związku (korelacji), 
regresja
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Przykładowy rozkład wartości 
dwóch zmiennych – X oraz Y



Analiza dwuzmiennowa – miary związku (korelacji), 
regresja
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Wyznaczanie krzywej regresji metodą MNK (metoda najmniejszych 
kwadratów).

Celem jest znalezienie takiej prostej, przy której kwadraty odległości 
punktów na prostej są najmniejsze.



Analiza dwuzmiennowa – miary związku (korelacji), 
regresja
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Przykład: y=b·x+b0

y to Szansa, że klient poleci firmę, 

a x to Zadowolenie z zakupu

Szansa polecenia = 1.94 * Zadowolenie z zakupu + 0 

Jeśli podniesiemy zadowolenie z zakupu o jeden punkt, to szansa 
polecenia wzrośnie o 1.94, czyli prawie dwa punkty. 

Uwaga: to nadal nie jest związek przyczynowo skutkowy, tylko model 
matematyczny, który wymaga sprawdzenia.
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Marketing: holistyczne podejście do budowania 
wartości i przewagi konkurencyjnej 
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Big Data media 

społecznościowe

technologie 

cyfrowe

IOT

złożoność 

procesów 

decyzyjnych

ogromny 

przyrost ilości 

informacji

rośnie rola analityki 

marketingowej

rośnie rola pomiaru działań 

marketingowych

Pomiar efektywności: zdolność mierzenia działań i oceny ich efektów w celu 
podnoszenia skuteczności i efektywności prowadzonych aktywności rynkowych. 

Robert Kozielski, Pomiar działań marketingowych – procesy i obszary

Efektywność: ocena realizowanych 
działań rynkowych jako elementu 
procesu działań rynkowych z 
punktu widzenia kosztów i efektów
oraz możliwości doskonalenia tych 
działań 

Skuteczność: stopień, w 
jakim działania te 
przyczyniają się do 
rynkowego sukcesu firmy 
oraz zwiększają wartość 
różnorodnych jej aktywów 

system oceny 
działań 
marketingowych 
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poziom zarządu

poziom 

jednostek 

biznesowych 

(produkty, 

marki, regiony, 

segmenty 

rynku, itp.)

poziom działań 

operacyjnych 

(projekty, 

procesy)

adwokat klienta w 

organizacji

Rola marketingu

udział w rynku, „time

to market”, wartość 

rynku, itp

Przykładowe 

mierniki

„właściciel 

biznesu”, który 

określa i definiuje 

wartości (value

proposition), 

zarządzanie marką, 

obsługę klienta 

itp..

NPS, rentowność 

produktów,  

penetracja rynku 

Poziomy 

pomiaru

profesjonalny 

menedżer

strategia 

rynkowa, kultura 

organizacyjna

Obszary 

pomiaru

systemy i 

procesy rynkowe

działania i 

narzędzia

innowacyjność, 

myślenie klientem, 

wrażliwość rynkowa, 

zwinność 

organizacyjna

Przykładowe 

pomiary

lojalność i relacje z 

klientami, 

branding, value

proposition

dystrybucja, 

reklama, promocja 

sprzedaży, mailing, 

social media itp.

konwersja, GRP, CPP, 

CPT, dystrybucja 

numeryczna i 

ważona, CPC, CPM
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Pomiar w każdym z poziomów i obszarów wymaga 

uruchomienia procesu pomiaru, który nie tylko zapewnia 

staranność realizacji pomiaru, ale także wpisuje go w szerszy 

kontekst działań rynkowych organizacji. 

Słabość tradycyjnego podejścia do pomiaru działań 

marketingowych wynika głównie z faktu traktowania pomiaru w 

sposób bardzo operacyjny, tzn. koncentracji na doraźnych 

danych, bez uwzględnienia szerszego kontekstu funkcjonowania 

organizacji, a przede wszystkim zdolności gromadzenia, 

upowszechniania wiedzy rynkowej w organizacji i uruchamiania 

procesów organizacyjnego uczenia się. 

Główne zadanie: 

nie tylko definiowanie bieżących potrzeb informacyjnych czy też 

danych kontrolnych, 

ale i wpisania ich w zależności przyczynowo - skutkowe.



Wskaźniki
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https://www.mckinsey.com/business-functions/marketing-and-sales/our-insights/the-consumer-decision-journey



Wskaźniki
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POZIOM STRATEGICZNY

Udział w rynku

Dynamika wzrostu sprzedaży

Wskaźnik satysfakcji klientów

Wskaźnik utrzymania klientów

Wskaźnik lojalności klientów

Wskaźnik utraty klientów

Wskaźnik alokacji środków marketingowych (CFB –

customer franchise building)

Wskaźnik RFM (recency, frequency, monetary)

Wartość życiowa klienta (customer lifetime value – CLV) 

Wskaźnik wartości marki wyznaczony metodą DCF

Net promoter score

Share of wallet

Wskaźniki marketingowe, red. Robert Kozielski
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WSKAŹNIKI SPRZEDAŻY I DYSTRYBUCJI

12-miesięczny trend sprzedaży

Dystrybucja numeryczna

Dystrybucja ważona

Braki towarów

Udział marki w sklepach prowadzących sprzedaż danej marki

Średni stan zapasów

Stan zapasów w dniach 

Udział w miejscu na półce

Rotacja produktu na półce

Zakupy numeryczne

Zakupy ważone

Średnia sprzedaż marki w punkcie sprzedaży 

Indeks cenowy

Zamiar (intencja) zakupu

Próbny zakup

Powtórny zakup

Używanie marki

Wskaźnik penetracji rynku

Wskaźnik pokrycia rynku

Wskaźnik kontroli sprzedaży

Średnia wartość zamówienia

Wskaźnik skuteczności sił sprzedaży

Stopa kanibalizacji

Wskaźniki marketingowe, red. Robert Kozielski
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WSKAŹNIKI KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ

Spontaniczna świadomość marki

Pierwsza wymieniona marka

Wspomagana świadomość marki

Spontaniczna świadomość reklamy

Wspomagana świadomość reklamy

Zasięg reklamy

Efektywny zasięg reklamy

Częstotliwość reklamy

Efektywna częstotliwość reklamy

Wskaźnik intensywności kampanii reklamowej (GRP)

Wskaźnik OTS/OTH

Wskaźnik kosztu dotarcia do audytorium reklamy (CPP)

Wskaźnik kosztu dotarcia do tysiąca odbiorców (CPT)

Zasięg przypadkowy

Współczynnik szumu reklamowego

Współczynnik zapytań (reakcji klientów) 

Wskaźnik kosztu sprzedaży (CPS)

Wskaźnik zamówień (konwersji) 

Współczynnik dopasowania 

Share of voice

Wskaźniki marketingowe, red. Robert Kozielski
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E-COMMERCE

Wskaźnik zapotrzebowania marki na serwis 

internetowy 

Wskaźnik lepkości (śliskości) serwisu

Wskaźnik skupienia 

Współczynnik świeżości

Wskaźnik personalizacji

Wskaźnik tempa zakupu

Wskaźnik skuteczności połączenia 

Wskaźnik CTR 

Wskaźniki kosztowe – CPA, CPC, CPM 

Wskaźniki marketingowe, red. Robert Kozielski
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Deklaratywne vs behawioralne
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Deklaratywne vs behawioralne
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Deklaratywne vs behawioralne
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Co, kiedy, dla kogo, jak często, w jakiej postaci
(marketing dashboards)

74https://www.kaushik.net/avinash/digital-dashboards-strategic-tactical-best-practices-tips-examples/



Wskaźniki

75https://www.kaushik.net/avinash/digital-dashboards-strategic-tactical-best-practices-tips-examples/



76Grafika: Qlick

http://qlikshow.com/steps-in-designing-a-dashboard/


Analiza wielozmiennowa – analiza czynnikowa

77

Polega na pogrupowaniu większej liczby zmiennych w mniejszą liczbę czynników.

Cel:

(1) redukcja liczby zmiennych oraz 

(2) wykrywanie struktury w związkach między zmiennymi, to znaczy klasyfikacja zmiennych

wariant1.docx

wariant2.docx

https://paper.dropbox.com/doc/Wersja1--BLjaG90yGubrkSPfWNPbX0ruAQ-

qQYE0gJ6wM273ILGDVuyL

https://paper.dropbox.com/doc/Wersja-2--BLi9MyNh1POMpTXhvUPBoTb4AQ-

DlkWqDA99zPc7IHlCZ2JF

https://agnieszkalebkowska-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/ale_agnieszkalebkowska_onmicrosoft_com/ETREbWTy9Q1DkgR6Y22v59MBB6LdjiVlqTQRKNxvam6Vbw?e=o5EvZt
https://agnieszkalebkowska-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/ale_agnieszkalebkowska_onmicrosoft_com/ERyhpZfPe89FkCJjYFYGw4MBhJnPiOhtn3_cNMJRIPI30w?e=Rw4mJx
https://paper.dropbox.com/doc/Wersja1--BLjaG90yGubrkSPfWNPbX0ruAQ-qQYE0gJ6wM273ILGDVuyL
https://paper.dropbox.com/doc/Wersja-2--BLi9MyNh1POMpTXhvUPBoTb4AQ-DlkWqDA99zPc7IHlCZ2JF
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Grafika: Financial Times

https://www.ft.com/content/fbb44c3e-6053-11e7-91a7-502f7ee26895


bez komentarza ;)
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Dziękuję

Agnieszka Łebkowska
ale@agnieszkalebkowska.pl
tel 881 312 071

mailto:a.lebkowska@mands.pl

