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Uwagi w związku z recenzją Wojciecha Niemiro 
książki L. T. Kubika,

Zastosowanie elementarnego rachunku prawdopodobieństwa 
do wnioskowania statystycznego 

(Mat. Stosowana XL (1997))

1) Recenzent ma mi za złe, że zawzięcie krytykuję jednokrotne stosowa-
nie testów istotności i wyciąganie z nich ostatecznych wniosków. Uważam, że 
wyciąganie ostatecznych wniosków z jednokrotnego przeprowadzenia testu 
istotności jest tak rozpowszechnione w popularnej literaturze, że trzeba to 
skrytykować, nie szkodzi, jeśli zawzięcie. Aby nie być gołosłownym, przyto-
czę następujący przykład 8.27 ze str. 150 książki R. Zielińskiego, Rachunek 
prawdopodobieństwa z elementami statystyki matematycznej, PZWS, War-
szawa 1973:

W  pewnym procesie produkcyjnym wadliwość wynosi w =  2%. Racjo-
nalizator zgłosił pewien pomysł, po którego realizacji wadliwość procesu 
produkcyjnego — jak twierdzi —  znacznie się zmniejszy. Postawiono hipo-
tezę H(w =  0.02), że przy zastosowaniu pomysłu racjonalizatora w =  0.02, 
i w wyniku weryfikacji jej na poziomie istotności 0.05 odrzucono ją. Dalej 
przytoczone jest następujące stwierdzenie: Hipotezę H(w =  0.02) odrzuci-
liśmy, stwierdzając w ten sposób, że wadliwość procesu produkcyjnego jest 
mniejsza od 2%.

To kategoryczne stwierdzenie sugeruje, że jednokrotne zastosowanie testu 
statystycznego rozstrzygnęło sprawę definitywnie. Faktycznie jednak może 
to być jedynie wskazówka, że pomysłem racjonalizatora warto się bliżej za-
interesować.

Takie jak wyżej kategoryczne stwierdzenia, spotykane w literaturze bar-
dzo często, utwierdzają czytelników w przekonaniu, że analiza statystyczna 
danych empirycznych to działalność rutynowa, prowadząca do ostatecznych 
rozstrzygnięć. Dodam, że od tego rodzaju kategorycznych stwierdzeń aż się
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roi w książce A. Łomnickiego, Wprowadzenie do statystyki dla przyrodni-
ków, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1995.

Tak więc nie dla wszystkich jest oczywiste to, o czym z ironią informuje 
mnie Recenzent: «wnioskowanie statystyczne nie ma w istocie ambicji do 
„ostateczności” ».

2) W  przykładzie 4 rozdziału III „badacz” oparł swoje „odkrycie” na 
jed n ok rotn y m  zastosowaniu testu istotności do tendencyjnie wybranej mo-
nety, a więc przykład 4 przystaje do moich wcześniejszych wywodów, co 
kwestionuje Recenzent. Podobnie jest z przykładem 5.

3) W  krytykowanym przez Recenzenta przykładzie 6 rozdziału III przyta-
czam rozumowanie rutynowego statystyka stosującego standardowe metody 
statystyczne nieco bezmyślnie. Recenzent przytacza rozumowanie, jakie sam 
by przeprowadził jako statystyk. Obaj rozważamy więc istotnie różniących 
się statystyków.




