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Nr Tytuł Ocena Komentarz

1 Kwestionariusz Zazdrości „Zaz”. 3,5

2 4,5

3 4,5

4 Skala Satysfakcji z pracy 4

5 4,5

6 4

7 4,5

8 Orientacja pozytywna 4,5

9 3

Wartości po przecinku zaokrąglamy do drugiego miejsca, nieprecy-
zyjne sformułowania w raporcie, np.. pyt.4 i 7 wskazują na niższy 
wynik...”; niepoprawna struktura tekstu; wnioski to tak naprawdę 
dalsze analizy danych w raporcie; brak podsumowania; uboga i 

niekompletna literatura.

Narzędzie do pomiaru 
protestanckiej etyki pracy

Praca napisana poprawnie, brak tabel z ładunkami czynnikowymi, 
brak wykresu z rozkładem zmiennej; praca zyskała by gdyby wyko-

nać analizy z różnicami płciowymi, zatrudnieniem oraz innymi 
zmiennymi.

Badania nad rzetelnością i 
trafnością kwestionariusza 

badającego korzystanie z sieci 
w Wyniku samotności

Modyfikacji wymagają tabele 1 i 2; należy dokładniej omówić wyniki 
wcześniejszych badań, niejasne jest to czy mamy rozkład normalny 

zmiennej, warto wykonać analizę czynnikową.
Duża asymetria płciowa osób badanych jest problematyczna i mam 
wrażenie że także nieskomentowana w omówieniu wyników; brak li-

teratury cytowanej

Walidacja narzędzia do 
pomiaru samotności społecznej

Abstrakt jest mało rozbudowany; Cytowania nie są wg APA, Propo-
nuję opracować tabelę do wskaźników CVR, Brak numerowania ta-

bel i wykresów, niesformatowane tabele wklejone z pakietu stat.
Skala przywiązania do telefonu 

komórkowego
Uboga literatura cytowana, niesformatowane tabele, Raport napi-

sany językiem nienaukowym.

Czteroczynnikowa Skala 
Empatii – procedura Tworzenia 

Kwestionariusza 4-SE
W tabelach brak jest treści pytań, analiza czynnikowa nie jest wy-

konana w formie konfirmacyjnej, Liczba osób badanych jest niska. 
Czy narzędzie ma rozkład normalny?; Mylicie Państwo trafność teo-

retyczną z trafnością zbieżną
Skala zespołu presuicydalnego 

– ZSP
tekst jest zbyt krótki, wstęp teoretyczny jest mniej niż ubogi. Cała 

praca przypomina skrypt a nie raport. 
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10 3

11 4

12 3,5

13 4,5

14 4

15 2

Konstrukcja kwestionariusza 
niechęci wobec obcokrajowców. 

Pomiar jego właściwości 
psychometrycznych

Brak odniesienia do teorii stereotypów, brak zdefiniowania podsta-
wowych pojęć jak stereotyp, uprzedzenie, dyskryminacja; teoria na-

pisana jest w konwencji popularnej nie naukowego tekstu; brak 
uzasadnienia wprowadzenia kwestionariusza SES do analiz.

Kwestionariusz stereotypowego 
postrzegania ról społecznych 

(SPR-MKU)

Praca poprawna, najsłabszą częścią pracy jest analiza trafności 
oparta o jedną korelację, w dodatku o niskiej korelacji z narzędziem 

(r=0,20)

Narzędzie do pomiaru wizji 
miłości romantycznej

Tekst sprawia wrażenie „sklejonego z cytatów”; poprawna analiza 
trafności treściowej, rzetelności, analizy czynnikowej; uzyskano 

jedno-czynnikową strukturę; brak jest trafności zbieżnej i rozbieżnej 
np.. z narzędziami mierzącymi konstrukt miłości wg Sternberga.

Kwestionariusz do pomiaru 
empatii

Mało rozbudowane wprowadzenie teoretyczne, i historia badań 
wcześniejszych nad empatią; Brak rozkładu zmiennej, brak pełnej 

macierzy korelacji z TIPI; trafność czynnikowa nie wskazuje na jed-
noczynnikową strukturę.

Skala Nadziei dla dorosłych 
(AHS) – adaptacja narzędzia i 

wstępna analiza wartości 
psychometrycznych

Praca poprawna zasadniczo, brak cytowań wg APA, niska ilość 
osób badanych uniemożliwiająca moim zdaniem prawidłowe wyko-

nanie analiz. 

Introwersja a miejsce 
zamieszkania

Błędy w cytowaniu, celem tekstu jest pokazanie procesu walidacji u 
Państwa celem jest co innego; brak określenia rzetelności pozycji 

testowych, brak analiz rzetelności i trafności.
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